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سرمقاله

مناسب سازی فرهنگی اجتماعی

صحبت از مناسب سازی شهری به عنوان بستر حضور افراد با نیازهای ویژه در شهر موضوعی است که 
بارها تکرار شده است و تا دستیابی برابر همه ی شهروندان به امکانات و خدمات شهری نیازمند تکرار 
مکرر است. قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، قوانین و مقررات مناسب سازی شهرِی شهرداری و 
اصوال قوانین حمایتی افراد دارای معلولیت در کشور ما تفاوت برجسته ای با سایر کشورهای پیشرفته دنیا 
ندارند، اما بستر اجرایی این قوانین در کشور ما تفاوت برجسته ای دارند. این تفاوت چشمگیر خدمات 

موجود علیرغم وجود قوانین مناسب و پیشرفته نکته ای قابل تأمل است. 
در بررسی علل این تفاوت ها یک نکته مهم عدم درک نیازهای ویژه ی افراد است. اصوال تصمیم گیری 
و رفتار انسان بر اساس نیازهای فردی و لمس شده ی خودش امری طبیعی و قابل پیش بینی است به 
عنوان مثال وقتی که  در تابستان احساس گرما می کنیم، کولر را روشن کرده و اگر احساس سرما کنیم 
کولر را خاموش می کنیم، در این رفتار عملکرد فرد بر اساس اداراک خودش از شرایط است و حس 
و ادراک فرد مالک رفتار و تصمیم گیری او قرار می گیرد. نه تنها عموم مردم جامعه بلکه قانون گذاران 
و تصمیم سازان هم علیرغم اصول مدیریت و آموخته هایشان مشمول این روش تصمیم گیری هستند، 
به این معنا که توجه به نیازهای خاص و ویژه ی تجربه نشده، انگیزه ی درونی برای آنان ندارد، مگر 
آن که تجربه شخصی در این زمینه داشته باشند و یا  دانش، آگاهی از طریق تحصیالت آکادمیک خود 
کسب کرده باشند و یا موضوع تبدیل به گفتمان روز جامعه شده باشد و توجه آنان را بخود جلب کرده 
باشد. همه این موارد  اهمیت و نیاز به تغییر نگرش نسبت به پدیده ی معلولیت و افراد دارای نیازهای 
ویژه را طلب می کند. نگرش های نادرست نسبت به حقوق افراد دارای معلولیت مانند برجسته دیدن 
وجه معلولیت به جای توجه به توانمندی های فرد، و یا این که اگر کسی دچار مشکالت جسمی است 
احساسات و ادراکاتش هم دچار مشکل است و ... منجر به غفلت از نیازهای این افراد و شکل گیری 

موانع ذهنی برای اجرای قوانین مثبت موجود می شود.
در پژوهشی ریچارد وایزمن روانشناس آگهی هایی را در روزنامه های سراسری چاپ کرد و از کسانی که 
احساس می کردند خوش شانس یا بدشانس هستند، خواست با او تماس بگیرند. صدها نفر برای شرکت 
در پژوهش داوطلب شدند. آقای وایزمن به افراد خوش شانس و بدشانس روزنامه ای داد و از آنها خواست 
بگویند در آن روزنامه چند عکس هست. یک آگهی بزرگ را هم در وسط روزنامه قرار داد که می گفت: 
«اگر به سرپرست این پژوهش بگویید این آگهی را دیده اید، ۲۵۰ پوند پاداش خواهید گرفت.» این آگهی 
به حروف بسیار درشت چاپ شده بود. با اینکه این آگهی خیره کننده بود، بیش تر کسانی که احساس 
بدشانسی می کردند، آن را ندیدند؛ درحالی که بیش تر افراد خوش شانس آن را دیده بودند. نتایج نشان 
داد که خوش شانسی یا بدشانسی به نگرش افراد بستگی دارد تا واقعیتی بیرونی باشد. این پژوهش 
نقش و اهمیت نگاه درونی و نگرش را به روشنی نشان می دهد. از این رو مهمترین قدم در راه اجرای 
درست قوانین موجود تغییر نگاه تک تک افراد و جامعه و به دنبال آن مطالبه گری از مجریان قانون است. 
گفتگو و صحبت در مورد شرایط و احتیاجات  افراد با نیازهای ویژه پایه ی تغییر موانع ذهنی و نگرشی 
نسبت به نیازها و حقوق این افراد است. عمده ترین نقش کمپین های اجتماعی حساس سازی و جلب 

توجه افکار عمومی به مسئله ای است که مورد غفلت قرار گرفته است.    
سردبیر   



رسـولیان،  دکتـر  خانـم  را  بحـث 
این گونـه آغـاز کرد: وقتـی صحبـت از تغییر 
نگـرش جامعه نسـبت به معلولیت می شـود، 
موضوع مناسب سـازی فیزیکـی به عنوان یک 
مسـئله عینی و قابل مشـاهده، بیشـتر مورد 
توجـه قـرار می گیـرد. ولـی وقتـی عمیق تـر 
بـه موضـوع نـگاه می کنیـم، متوجـه اهمیت 
بیشتر مناسب سـازی ذهنی و فکری در تغییر 
نگـرش عمومی نسـبت به موضـوع معلولیت 
می شـویم. اگـر هنـوز شـاهد سـاخته شـدن 
سـاختمان هایی بـدون توجـه به در دسـترس 
بـودن مکان برای همه شـهروندان هسـتیم، 
دلیـل عمـده اش بی تفاوتی اکثریت مـردم، به 
ایـن موضـوع اسـت. بـه همیـن دلیل اسـت 
کـه هرچه بیشـتر به حـوزه معلولیـت نزدیک  
جامعـه  در  نگـرش  تغییـر  لـزوم  می شـویم، 
را بیشـتر احسـاس می کنیـم. ولـی چالـش 
اصلـی، در چگونگـی انتقـال ایـن نـگاه بـه 
جامعه اسـت. مثـل همه موضوعـات حوزه ی 
اجتماعـی، تـا وقتی که در مـورد اهمیت آن، 

درسـطح جامعـه صحبـت نشـود، ابعـاد آن 
روشـن نمی شـود. توجـه گـروه متخصـص بر 
روی چنیـن موضوعـی، یک بعد قضیه اسـت 
ولـی برای کاربردی شـدن ایـن توجهات، عزم 
عمومـی الزم اسـت. نـگاه عمومی بـه فردی 
کـه در معلولیت فیزیکی دارد این اسـت که او 
ناتـوان اسـت، پس نمی توانـد و نباید کار کند 
!ایـن  عقایـد و باورهـای پنهانـی وجـود دارد 

ولـی چـون راجـع بـه آن صحبت نمی شـود، 
عیـان  جامعـه  در  را  خـود  مخـرب  نقـش 
نمی کنـد. در نتیجه حقـوق این افـراد نادیده 
گرفتـه می شـود. مثال در بحـث ازدواج، گفته 
می شـود ایـن فـرد کـه خـودش را نمی توانـد 
اداره کنـد، چـرا باید ازدواج کنـد؟ یا دربحث 
تحصیـل گفتـه می-شـود، چـرا او بایـد وارد 
دانشـگاه شـود و جـای دیگـری را بگیـرد؟ 
حاصـل این نـگاه، تبعیـض و تضیـع، حقوق 
شـهروندی افراد دارای معلولیت است. هرچه 
بیشـتر به حـوزه معلولیت نزدیک می شـویم، 
کـه  افـرادی  شـهروندی  حقـوق  تضییـع 
معلولیت دارند را بیشـتر لمس می-کنیم. در 
کالم گفتـه می شـود که حق شـهروندی برای 
همه یکسـان اسـت، ولـی هنـگام اختصاِص 
حقـوِق برابـر، از تسـاوی خبـری نیسـت. ین 
افراد شـهروند درجه دوم محسـوب می شوند. 
ایـن دغدغـه ای بـود کـه منجـر بـه تشـکیل 
نشسـت- چنیـن  شـد.  میزگـردی  چنیـن 
هایـی دو کارکـرد دارد؛ یکـی این کـه دیگران 

امیرعباس  آقایان؛  حضور  با  که  میزگردی  در 
تقی پور مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی 
و فعال حوزه ارتباطات و رسانه، رضا سخن سنج مسئول 
کارمند  دشتی  محمدرضا  رعد،  مجتمع  عمومی  روابط 
روابط عمومی مرکز رعد و خانم ها؛ هاجر بزرگی از روابط 
عمومی کمیته ملی پاراالمپیک، مریم رسولیان روانپزشک 
عامل  مدیر  پناهی  منصوره  توان یاب،  نشریه  سردبیر  و 
مجتمع رعد، هاله باستانی دبیر تحریریه نشریه توان یاب 
و سهیال علیخانی عضو تحریریه نشریه توان یاب برگزار 
نگرش  تغییر  در  عمومی ها  روابط  نقش  مورد  در  شد، 

جامعه نسبت به معلولیت، بحث و گفت وگو شد.

 نقش و جایگاه روابط عمومی ها در تغییر نگرش 
جامعه نسبت به معلولیت!

در میز گرد بررسی شد؛

 دکتر رسولیان: هرچه بیشتر به حوزه 
معلولیت نزدیک می شویم، تضییع 

حقوق شهروندی افرادی که معلولیت 
دارند را بیشتر لمس می کنیم. در 

کالم گفته می شود که حق شهروندی 
برای همه یکسان است، ولی هنگام 

اختصاِص حقوِق برابر، از تساوی 
خبری نیست 
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فرهنگ و تغییر نگرش



همـراه می شـوند وکارکـرد مهم تـر ایـن کـه 
ایـن مفاهیـم، در ذهـن کارشناسـان، خـود 
افراد دارای معلولیت و خانوادهایشـان رشـد 
چنیـن  وقتـی  تـا  می شـود.  غنـی  و  کـرده 
گفت وگوهایـی در فضـای جامعـه گسـترش 
پیـدا نکند، این مفاهیم پخته نشـده و رشـد 
می خواهیـم  نشسـت  ایـن  در  نمی کننـد. 
و  روابط عمومی هـا  بحـث  در  کـه  بدانیـم 
ارتباطـات، چـه موانـع و چالش هایـی وجود 
دارد کـه ایـن مسـائل منتشـر نمی شـوند و 

مـورد توجـه قـرار نمی گیرند؟

ــه  ــر ب ــن، اگ ــه نظرم ــور:  ب ــى پ ــاى تق  آق
دنبــال تغییــر در نــگاه و نگــرش مــردم 
در مــورد مســاله مهمــی مثــل پدیــده 
معلولیــت هســتیم، اول بایــد مســئولیت ها 
ــم چــه کســانی  ــم و ببینی را مشــخص کنی
در ایــن تغییرنگــرش، ســهم اصلــی را بایــد 
ایفــا کننــد. بــه نظــر مــن، مهم تریــن 
افــرادی کــه در تغییــر نگــرش و یــا مطالبــه 
ــل مناسب ســازی  ــزی مث ــر چی ــورد ه در م
ــان  ــود توان یاب ــد، خ ــش دارن ــی نق فیزیک
ــرای  ــد ب ــزان بای ــن عزی هســتند. اساســا ای
بیــان خواسته  هایشــان پیش قــدم شــوند 
ــت  ــه دول ــد. مجموع ــه دهن ــکار ارائ و راه
ــه و  ــه و قضایی ــف؛ از مقنن ــوای مختل و ق
ــن  ــی وارد ای ــور عملیات ــد به ط ــه، بای مجری
قضیه شــوند و ســتاد ویــژه راه انــدازی کنند. 
بــه عقیــده مــن درخواســت های ارائــه شــده 
توســط توان یابــان عزیــز و انجمن هــای 
ــازمان ها  ــژه  درس ــور وی ــد به ط ــط، بای مرتب
و وزارتخانه هــا مطــرح و دنبــال شــود. 
درســت اســت کــه ســازمان بهزیســتی 
ــن  ــی واقعیــت ای ــی اســت، ول ــی اصل متول
ــازه را  ــن اج ــی ای ــه ســاختار دولت اســت ک
ــی  ــه تنهای ــتگاه ب ــک دس ــه ی ــد ک نمی ده
ــال  ــام و کم ــئولیت هایش را تم ــد مس بتوان
ــن  ــه در ای ــری ک ــش دیگ ــد. بخ ــا کن ایف
میــان می توانــد بســیار موثــر باشــد، حــوزه 
یعنــی  هســتند.  رســانه ها  و  ارتباطــات 
قــدرت رســانه و قــدرت روابــط عمومی هــا، 
بایــد دراختیــار توان یابــان قــرار بگیــرد 
ــم خواســته ها را  ــق ه ــن طری ــا از ای ــا آنه ت
ــی  ــد، هــم پیشــرفت ها را ردیاب مطــرح کنن
و ایجــاد امیــد کننــد و هــم افــرادی را کــه 
کــم کاری می کننــد، زیــر ســوال ببرنــد. 
در ایــن حــوزه توان یابــان بایــد خیلــی 
منســجم تر عمــل کننــد کــه متاســفانه 
بــا وجــود انجمن هــای فعــال در ایــن 
حــوزه، شــاهد ایــن انســجام نیســتیم. اگــر 
ایــن انســجام شــکل بگیــرد، می توانــد 

ــد. ــاز کن ــری را آغ ــای موث حرکت ه

خانــم پناهــى: مســلما افــرادی کــه مســئول 
ایــن تغییــر هســتند، خــود توان یابــان 
هســتند. مــا بــه عنــوان یــک انجمــن 
و  توان یابــان  توانمندســازی  روی  فعــال، 
می کنیــم.  کار  خیلــی  خانواده هایشــان 
و  انتقــال  بــرای  مهمــی  ابــزار  رســانه 
ــا و  ــکار آدم ه ــن و اف ــر ذه ــتن ب تاثیرگذاش
ــوال در  ــه معم ــا ک ــن باوره ــای زیری الیه ه
مــوردش صحبــت نمی شــود، اســت. البتــه 
ــه نظــر مــن بخــش فعــال رســانه ها کــه  ب
ــی  ــه آگاه ــاز ب ــتند، نی ــا هس خبرگزاری ه
دارنــد، بایــد در ایــن حــوزه توانمنــد شــوند 
ــش  ــه نمای ــراد را ب ــدی اف ــد توانمن و بتوانن
بگذارنــد. ماننــد هــر رشــته ای کــه به طــور 
تخصصــی روی هــر موضوعــی کار می کنــد، 
و  خبرگزاری هــا  و  رســانه ها  اســت  الزم 
ــژه  ــی، وی ــته تخصص ــم رش ــا ه خبرنگاره
مخاطــب  داشته باشــند.  توان یابــان 
ــی  ــتند ول ــهروندان هس ــه ش ــانه، هم رس
قشــر وســیعی از افــراد، ماننــد کســانی کــه 
معلولیت هــای آشــکار و پنهــان اجتماعــی، 
ذهنــی و فیزیکــی و.... دارنــد، در آن دیــده 
نمی شــوند. بنابرایــن اصحــاب رســانه بایــد 
بــه انــواع معلولیت هــا آگاهــی داشته باشــند 
تــا بتواننــد آنهــا را ببیننــد و مســایل آنهــا را 
انتقــال دهنــد. امیــدوارم بــه جایــی برســیم 
کــه بتوانیــم در مجتمــع رعــد آموزش هــای 
ــر  ــم. اگ ــه دهی ــگاران ارائ ــه خبرن الزم را ب
ــه خــود  ــن نتیجــه برســیم ک ــه ای ــروز ب ام
خبرنــگاران بایــد توانمنــد شــوند و در ایــن 
مســیر حرکــت کننــد، بــه دســتاورد خوبــی 

رســیده ایم.

آقــاى ســخن ســنج: بــه نظــرم خیلــی خــوب 
ــت و  ــتانه بیس ــرد در آس ــن میزگ ــت ای اس

هفــت اردیبهشــت، روز روابــط عمومــی 
و ارتباطــات، برگــزار می شــود و اگــر در 
ایــن میزگــرد، نقــش اجتماعــی روابــط 
عمومی هــا را در توســعه مفاهیــم انســانی و 
تغییرنگــرش مــورد بررســی قــرار دهیــم، بــه 
ــده مــن  ــه عقی ــی رســیده ایم. ب جــای خوب
بایــد نقــش روابــط عمومــی و نقــش رســانه 
را از هــم جــدا کنیــم. روابــط عمومــی 
اطــالع  محتــوا،  تولیــد  بــه  می توانــد 
رســانی، تبیــن مســئله، مشــارکت های 
اجتماعــی و مطالبه گــری گروه هــای هــدف 
ــت  ــانه اس ــرف رس ــد و از آن ط ــک کن کم
کــه می توانــد در پیام رســانی و توســعه و 
آگاه ســازی مخاطــب بســیار اثربخش باشــد. 
ــا  ــط عمومی ه ــش رواب ــه نق ــم ب می خواه
و ســمن ها درحــوزه حقــوق افــراد دارای 
معلولیــت اشــاره کنــم. ســال گذشــته 
بــرای اولیــن بــار درایــران، دانشــکده علــوم 
ــی،  ــه جهان ــک برنام ــا ی ــراه ب پزشــکی هم
ــی کاهــش ســرعت را برگــزار کــرد  روزجهان
ــه  ــن زمین ــه در ای ــمن هایی ک ــی ازس . یک
حضــور فعــال داشــت، مجتمــع رعــد بــود 
ــن  ــم درای ــی ه ــی و رانندگ و اداره راهنمای
برنامــه مشــارکت خوبــی داشــت. ایــن 
ــث  ــترک باع ــکاری مش ــن هم ــاق و ای اتف
شــد کــه چنــدی بعــد در قوانیــن راهنمایــی 
ــراد روی  ــه اف ــود ک ــوب ش ــی مص و رانندگ
ــد و در  ــاده را دارن ــر پی ــم عاب ــر، حک ویلچ
ــراد  ــن اف ــا ای ــودرو ب ــه خ ــی ک ــر صورت ه
ــت! در  ــر اس ــودرو مقص ــد، خ ــادف کن تص
ایــن قانــون، حفــظ حقــوق شــهروندی افراد 
ــر  ــن نظ ــد. از ای ــده ش ــت دی دارای معلولی
روابــط عمومی هــا در ایجــاد و تغییرنگــرش 

ــند.  ــر باش ــد موث ــه می توانن درجامع

خانــم بزرگــى: بــا توجــه بــه تجربــه ده 
ــوالن، بخشــی  ــوزه معل ــه در ح ــاله ای ک س
بــه صــورت فعالیت هــای داوطلبانــه در 
کمیتــه  در  هــم  بخشــی  و  انجمن هــا 
پاراالمپیــک دارم، بایــد بگویــم کــه بــه 
نظــر مــن، بســترهای الزم وجــود دارد، 
فقــط بایــد بلــد باشــیم کــه چگونــه از آنهــا 
اســتفاده کنیــم و بهــره بگیریــم. وقتــی بــه 
ــد نســبت  ــا جرای فعالیــت صــدا و ســیما ی
بــه ده پانــزده ســال پیــش نــگاه می کنیــم، 
بســیار  آن هــا  رویکــرد  کــه  می بینیــم 
ــزده ســال پیــش،  ــاوت شده اســت. پان متف
عجیــب بــود کــه بــا یــک فــرد دارای 
معلولیــت در تلویزیــون بــه عنــوان یــک فــرد 
ــن  ــروز ای ــی ام ــود. ول ــه ش ــق مصاحب موف
ــای صــدا و  ــیاری از برنامه ه ــراد را در بس اف
ســیما می بینیــم. نمونــه اش؛ برنامــه هــزار 

آقای تقی پور: هر کدام از دوستان رعد 
و هرکدام از توان یابان رعد می توانند 
به عنوان یک شهروند خبرنگارعمل 
کنند و هرجا ساختمانی با این شرایط 
دیدند، با موبایل خود یک فیلم کوتاه 
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داســتان و برنامه هــای ورزشــی و غیــره 
ــه  ــه جامع ــد ک ــان می ده ــن نش اســت. ای
ــادت  ــت ع ــراد دارای معلولی ــور اف ــه حض ب
فعالیت هــای  اگــر  بنابرایــن  کرده اســت. 
منســجمی و از مجــاری مشــخصی صــورت 
پررنگ تــر  اتفــاق  ایــن  حتمــا  بگیــرد، 
می شــود. اآلن مشــکل نبــودن آگاهــی 
نیســت، آگاهــی وجــود دارد و بچه هــای 
ــش  ــع واکن ــه موق ــم ب ــت ه دارای معلولی
نشــان می دهنــد. مثــال وقتــی ســریالی در 
تلویزیــون نشــان داده شــد کــه فــرد بــدکار 
داســتان بــه عقوبــت الهــی دچار شــد و روی 
ویلچــر نشســت، بچه هــا اعتــراض کردنــد و 
ــه نوشــتند و ایــن واکنش هــا، صــدا و  مقال
ســیما را متوجــه اشــتباه خــود کــرد. البتــه 
جــای شــورایی در صــدا و ســیما بــرای توجه 
بــه چنیــن موضوعاتــی خالــی اســت. مــن 
در مــورد صــدا و ســیما صحبــت می کنــم، 
ــی  ــت، ول ــذار اس ــانه ای تاثیرگ ــون رس چ
ــا  ــه حوزه ه ــی درهم ــن توجهات ــد چنی بای
وجــود داشته باشــد. در چنــد ســال اخیــر، 
شــبکه های اجتماعــی کمــک زیــادی در 
انعــکاس مســایل افــراد دارای معلولیــت 
توانســته اند  بچه هــا  ایــن  و  کرده انــد 
نســبت بــه مســائل جامعــه واکنــش نشــان 
دهنــد. بــه نظــر مــن بخشــی از ایــن 
اقدامــات، بــه باورعمومی خــود افــراد دارای 
معلولیــت کــه خــود را شــهروند درجــه یــک 
بــودن بداننــد برمی گــردد و بخشــی هــم بــه 
دولــت و حاکمیــت و مســئوالن برمی گــردد. 
ــد،  ــی کــه وابســتگی دولتــی دارن بخش های
مثــل بهزیســتی، آنقدردرگیر خدمات رســانی 
هســتند کــه بحــث فرهنگ ســازی درآن 
حلقــه  یــک  بــه  نیــاز  می شــود.  گــم 
ــش را  ــن دو بخ ــه ای ــت ک ــوده ای اس مفق
بــه هــم وصــل کنــد. در خبرنــگاران حــوزه 

ورزش، ایــن اتفــاق افتاده اســت. خبرنگارانی 
کــه در بخــش پاراالمپیــک کار می کننــد بــه 
خوبــی ایــن بخــش را پوشــش می دهنــد و 
ایــن باورهــا را بــه نســل بعــدی خــود انتقال 
داده انــد کــه باعــث شــده درزمینــه ورزش، 
ــی  ــیم. ول ــته باش ــی داش ــگاران خوب خبرن
ــاور  ــد و ب ــن دی ــا ای شــاید در ســایر حوزه ه
ــه آمــوزش وجــود  ــاز ب کم رنــگ باشــد و نی
ــاید الزم باشــد، شــبکه ای  داشته باشــد. ش
ــرور  ــه م ــا ایجــاد شــود و ب در دل انجمن ه
بزرگ تــر  و  بیابــد  توســعه  شــبکه  ایــن 
شــود و بــه نهادهــای تصمیم گیرنــده و 
قانون گــذار اتصــال پیــدا کنــد. در خیلــی از 
مــوارد، نیــاز بــه قانــون نداریــم چــون بســتر 
ــه در  ــی ک ــن چیزهای ــی از ای ــی خیل قانون
مــوردش صحبــت می کنیــم، فراهــم اســت. 
مناسب ســازی قانــون اســت، ولــی رعایــت 
از  کســی  را  تحصیــل  حــق  نمی شــود. 
افــراد دارای معلولیــت نگرفتــه ، ولــی چــون 
مناسب ســازی وجــود نــدارد، تحصیــل هــم 
اتفــاق نمی افتــد. پــس مــا مشــکل قانــون 

ــم.  ــون داری ــرای قان ــم، مشــکل اج نداری

بــه نظــر مــن نقــش  باســتانى:  خانــم 
رســانه های عمومــی در فرهنگ ســازی و 
ــردم بســیار مهــم اســت.  ــر نگــرش م تغیی
از ســال ۱۳۶۳، ســتاد مناسب ســازی در 
ــی تشــکیل شــده اند.  ــر نهادهــای دولت اکث
ــاخته  ــه س ــدی ک ــاختمان جدی ــی هرس ول
می شــود، مناسب ســازی نشــده و فــرد 
دارای معلولیــت نمی توانــد وارد آن شــود 
بهداشــتی  ســرویس  از  نمی توانــد  یــا  و 
ــگ  ــن فرهن ــون ای ــد، چ ــتفاده کن آن اس
ــی  ــر کس ــت. اگ ــدا نکرده اس ــترش پی گس
ــازی هایی  ــن مناسب س ــد چنی ــم بخواه ه
را انجــام دهــد، فکــر می کنــد کار اضافــه ای 

ــت!  ــر اس ــل تقدی ــد قاب ــام داده  و الب انج
وگرنــه مــا از لحــاظ قانــون، هیــچ کمبــودی 
در  عمومــی  فرهنــگ  آن  ولــی  نداریــم. 
بخــش حاکمیتــی وجــود نــدارد کــه افــراد 
دارای معلولیــت هــم حــق دارنــد مثــل 
بقیــه زندگــی کننــد و وارد جامعــه شــوند. 
ــی  ــه وقت ــد ک ــل می کنن ــا نق ــود بچه ه خ
بــرای کاری از خانــه خــارج می شــوند، 
ــود  ــی نب ــد؛ کس ــا می گوین ــه آنه ــردم ب م
کــه بــه جــای تــو ایــن کار را انجــام دهــد؟! 
ایــن تغییردیــدگاه، نیــاز بــه فرهنگ ســازی 
اجتماعــی دارد کــه وظبفــه رســانه های 
رســانه های  و  تلویزیــون  مثــل  عمومــی 

ــت. ــی اس جمع

هفــت  و  بیســت  از  تقى پــور:  آقــاى 
اردیبهشــت مــاه تــا دوم خــرداد هفتــه 
هرســال  مــا  و  اســت  عمومــی  روابــط 
ــوان روز  ــه عن ــه را ب ــن هفت ــک روز از ای ی
مشــخص  اجتماعــی  مســئولیت های 
ــه  ــن روز توج ــان در ای ــم و تاکیدم می کنی
برتوان یابــان عزیــز درحوزه هــای مختلــف 
اســت. البتــه ایــن یــک کار نمادیــن اســت، 
ــی و در  ــط عموم ــوزه رواب ــا درح ــون م چ
ســتاد هفتــه روابــط عمومــی قــدرت اجرایی 
چندانــی نداریــم و همــکاران مــا در روابــط 
ــوزه فرهنگ ســازی  ــتردر ح ــا بیش عمومی ه
فعالیــت می کننــد. چنانچــه فکــر می کنیــد 
در ایــن زمینــه می توانیــم بــا هــم همــکاری 
چنیــن  در  می شــود  داشته باشــیم، 
ــی  ــاالن روابط عموم ــاتید و فع روزی، از اس
ــه  ــورد و رســیدن ب ــن م ــرای بحــث در ای ب
ــرد. مــن از  ــق جمعــی دعــوت ک یــک تواف
ــم.  ــی می کن ــالم آمادگ ــتاد، اع ــرف س ط
ــل  ــرش، عوام ــر نگ ــوص تغیی ــا در خص ام
مختلفــی دخیــل هســتند کــه یکــی از آنهــا 

خانم پناهی: اصحاب رسانه باید به 
انواع معلولیت ها آگاهی داشته باشند 

تا بتوانند آنها را ببینند و مسایل آنها را 
انتقال دهند. امیدوارم به جایی برسیم 
که بتوانیم در مجتمع رعد آموزش های 

الزم را به خبرنگاران بدهیم 
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ــن  ــر م ــه نظ ــانه ها باشــند. ب ــد رس می توان
کنیــم،  کار  عملیاتــی  می خواهیــم  اگــر 
ــن موضــوع  ــرای ای ــتادی ب ــر اســت س بهت
ــتان  ــه دوس ــور ک ــود. همانط ــکیل ش تش
ــد، قوانیــن موجــود هســتند و  اشــاره کردن
تجربه هــای موفقــی هــم وجــود دارنــد کــه 
بایــد مــورد توجه قــرار بگیــرد. حقیقــت این 
اســت کــه رســانه های ســنتی مــا بــا وجــود 
ــی  ــاپ، خیل ــذ و چ ــه کاغ ــکالت تهی مش
ــا دو  ــود، ب ــن کمب ــتند و ای ــو نیس جوابگ
رســانه دیگــر جبــران می شــود؛ یکی صــدا و 
ســیما و یکــی هــم فضای مجــازی کــه نباید 
از آن غافــل شــد. علی رغــم تمــام انتقاداتــی 
کــه بــه صــدا و ســیما وارد اســت ولــی هنوز 
یــک رســانه پرنفــوذ بیــن مــردم و مســئوالن 
اســت و بایــد از صــدا و ســیما بخواهیــم کــه 
ــا برخوردهــای بــدی  وارد میــدان شــود و ب
کــه دربعضــی ازبرنامه هــا بــا توان یابــان 
ــری  ــن مطالبه گ ــد. ای می شــود برخــورد کن
ــطوح  ــن س ــده در باالتری ــاب ش ــد حس بای
اتفــاق بیافتــد. پــس مــا یــک ســری 
ــداری  ــانه دی ــک رس ــنتی، ی ــانه های س رس
ــون اســت و  ــو وتلویزی و شــنیداری کــه رادی
ــه  ــم ک ــن داری ــانه های نوی ــری رس ــک س ی
واقعــا معجــزه می کننــد. بســیاری ازافــرادی 
اختصاصــی  شــبکه  بودنــد  مایــل  کــه 
ــی داشته باشــند، ایــن شــبکه را در  تلویزیون
بســتر تلفــن همــراه خــود دارنــد. بعضــی از 
صفحــات اینســتاگرام چنــد میلیــون پیگیــر 
دارد. در یــک صفحــه، شــما هــم می توانیــد 
ــت  ــه جمعی ــم ب ــد و ه ــوا کنی ــد محت تولی
زیــادی اطــالع رســانی کنید. همچنیــن نیاز 
به ســتادی بــرای بیــان مطالبــات و پیگیری 
آنهــا داریــم کــه در خــود مجتمــع رعــد، این 
ســاختار ســتادی را می تــوان ایجــاد کــرد. از 
کنــار مطالبــات نبایــد بــه راحتــی گذشــت. 
اگــر کار روابــط عمومــی و رســانه بــه تغییــر 
ــج، فرهنگــی  ــه تدری ــار منجــر شــود، ب رفت

ــود. ــاد می ش ــت، ایج ــر اس ــه مدنظ ک

خانـم بزرگـى: بـه هـر حـال قدم هـای اول 
برداشـته شـد و پـای توان یابـان بـه جایـی 
مثـل صـدا و سـیما باز شـده ولی متاسـفانه 
گاهـی  کـه  دارد  وجـود  بی سـلیقه گی-هایی 
بـر ضـد خـود عمـل می کنـد. بایـد در قالب 
سـتادی که تشکیل می شـود، دستورالعملی 
بـرای چگونگی حضـور این افـراد و چگونگی 
رفتـار با آنهـا تعریف شـود تا کرامت انسـانی 
ایـن افـراد خدشـه دار نشـود. مثـال شـرایط 
اسـتودیو بگونـه ای باشـد کـه خـود آنهـا بـا 
ویلچـر یـا عصا بتواند بـه راحتی بیایـد و نیاز 

بـه کمـک دیگران نباشـد. 

ــر  ــورد نظ ــتاد م ــی س ــور: وقت ــاى تقى پ آق
شــکل بگیــرد، طبیعتــا یکــی از کارهایــش 
ایــن  کــه  اســت  کمیته هایــی  تشــکیل 
ــن پیشــنهاد  ــده دارد. م ــه عه ــف را ب وظای
می کنــم کــه مجتمــع رعد پیشــقدم  شــود و 
ضمــن تبریــک روز روابــط عمومــی بــه همه 
روابــط عمومی هــا، انتظاراتــش از آنهــا را هم 
ــگار را هــم در هفــده  بیــان کنــد. روز خبرن
مــرداد مــاه در پیــش داریــم. از همیــن اآلن 
ــن  ــه ای بنویســد و ضم ــد بیان ــد می توان رع
ایــن کــه ایــن روز را بــه خبرنــگاران تبریــک 
می گویــد، اعــالم کنــد کــه کارگاه آموزشــی 
ــگاران  ــط خبرن ــان توس ــا توان یاب ــه ب مواج
را در ایــن مرکــز برگزارمی کنــد. همیــن 
تاثیــرات  مســتمر،  و  کوچــک  کارهــای 
بیشــتری از کارهــای بزرگــی کــه فقــط یــک 
ــبت های  ــود، دارد. مناس ــام می ش ــار انج ب
زیــادی داریــم کــه می توانیــم برایشــان 
برنامه ریــزی کنیــم. بایــد بــه جایــی برســیم 
کــه خبرنــگار تخصصــی در حــوزه معلــوالن 
ــه نوشــته  ــدم ک ــی دی داشــته باشــیم. جای
پیگیــری،   ، پیگیــری  موفقیــت:  بــود" 
پیگیــری". مــن بــه ایــن شــعار ایمــان دارم 
و فکــر می کنــم بهتریــن تعریــف از موفقیــت 

اســت.

ــی  ــه نظــرم پیشــنهاد خوب خانــم پناهــى: ب
ــط عمومــی و روز  ــه رواب ــه در هفت اســت ک
خبرنــگار، کارگاه هــای آموزشــی در رعــد 

ــم.  ــزار کنی برگ
از  بسـیاری  متاسـفانه  دشـتی:  آقـای 
سـازمان های متولـی امـور معلـوالن، روابط 
عمومـی ندارنـد. تنهـا چنـد سـازمان مثـل 
کمیتـه ملی پاراالمپیک، سـازمان بهزیسـتی 
و سـازمان تامیـن اجتماعـی کـه بـه نوعـی 

بـا موضـوع معلولیـت قرابـت دارد و مجتمع 
رعـد اسـت کـه روابـط عمومـی دارنـد. از 
هـم  معلـوالن  حـوزه  انجمن هـای  طرفـی 
معمـوال درسـاختار اداری و سـازمانی خـود، 
واحـد روابـط عمومـی ندارند یا اگـر درچارت 
سازمانی شـان هم دیده شـده باشـد، درعمل 
وجـود ندارد. این مشـکلی اسـت که مجتمع 
حـوزه  سـازمان های  بـا  درهمـکاری  رعـد 
مثـل  مناسـبت هایی  در  و  دارد  معلـوالن 
روز جهانـی معلـوالن یـا روز خبرنـگار و روز 
روابـط عمومـی، دسـت تنهاسـت. بنابرایـن 
الزم اسـت انجمن هـا بـه فکـر ایجـاد واحـد 
روابـط عمومـی بیفتنـد. بـرای ایـن منظـور 
معلولیـت  دارای  بچه هـای  خـود  وجـود  از 
هـم می تواننـد اسـتفاده کننـد. در دانشـگاه 
علمی کاربـردی رعـد، رشـته روابـط عمومی 
وجـود دارد کـه بعضـی از فارغ التحصیـالن 
ایـن رشـته، معلولیت دارنـد ولی متاسـفانه 
حـوزه  انجمن هـای  جلـب  هـم  افـراد  ایـن 
معلـوالن نمی شـوند. ایـن توجـه، بـه عهده 
فعـاالن اثرگذار در حوزه روابط عمومی اسـت 
کـه به ایـن موضـوع توجه کننـد و انجمن ها 
را از طریـق وزارت کار یا سـازمان بهزیسـتی، 
بـه شـکلی هدایـت کنند کـه روابـط عمومی 

فعال داشـته باشـند.

کاری  می خواهیــد  اگــر  تقى پــور:  آقــاى 
ــه  ــا ب ــه ی ــه وزارت خان انجــام نشــود آن را ب
ــد،  ــن رع ــه نظرم ــپارید! ب ــن بس ــال م امث
ــن کار دارد.  ــرای ای ــی ب ــیار خوب ــوان بس ت
ــد  ــد، می توان ــل کن ــت عم ــر درس ــد اگ رع
ــاون اول  ــی مع ــا حت ــر ی ــک وزی ــی ی ماه
رئیس جمهــور را اینجــا بنشــاند و بقیــه هــم 
روبه رویــش بنشــینند و از او پرسشــگری 
کننــد. شــک نکنیــد کــه اگــر کار ســتادی 
درســت انجــام شــود و فعالیت هــا بــه 
خوبــی بــه نمایــش درآینــد، بقیــه بــه دنبال 
ــه شــما  ــازی نیســت ک ــد و نی شــما می آین

ــران باشــید.  ــال دیگ ــه دنب ب

کــه  اســت  درســت  رســولیان:  دکتــر 
امکانــات کــم اســت یــا شــاید مــا روش های 
بهــره وری را نمی دانیــم، ولــی عمــال کار 
روابــط عمومــی نیــاز بــه تــداوم و پیگیــری 
بســیاری  فکرهــای  و  ایده هــا  مــا  دارد. 
ــان  ــه جری ــل ب ــوال تبدی ــی معم ــم ول داری
ــوا را می دهیــم،  نمی شــود. چــرا؟ مــا محت
بــرای مربیــان رعــد و افــرادی کــه بــه اینجــا 
ــا  ــار ب ــد، دســتورالعمل  و شــیوه رفت می آین
ــی را  ــرده  وکارگاه های ــه ک ــان را تهی توان یاب
ــوا  ــد محت ــی درتولی ــم. یعن ــزار کرده ای برگ
بــه  ایده هــا  ایــن  ولــی  می کنیــم  کار 

آقای دشتی: در دانشگاه 
علمی کاربردی رعد، رشته روابط 
عمومی وجود دارد که بعضی از 

فارغ التحصیالن آن معلولیت دارند 
ولی متاسفانه این افراد هم جذب 

حوزه ی روابط عمومی انجمن های 
حوزه معلولیت نمی شوند
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ــه  ــور ک ــوند. همانط ــل نمی ش ــان تبدی جری
دوســتان اشــاره کردنــد مــا قانــون داریــم، 
ســتاد مناسب ســازی داریــم کــه شــهرداری 
را ملــزم می کنــد کــه مجــوز یــا پایــان 
ــه  ــی ک ــال آن اتفاق ــی عم ــد، ول کار ندهن
ــم  ــن اآلن ه ــد. همی ــد، نمی افت ــد بیفت بای
ــی ســاخته می شــود  ســاختمان های عموم
کــه دســترس پذیری مناســبی ندارنــد. یعنی 
ــود.  ــام نمی ش ــی انج ــت، ول ــن هس قوانی
یــک بخشــی  از آن، ایجــاد ســتاد و پیگیــری 
ــد  ــا بای ــداوم ایده هــای خــوب اســت و م م
آن را هــدف اصلــی در روابــط عمومــی خــود 
قــرار دهیــم، ولــی مشــکل ایــن اســت کــه 
ــه  ــل ب ــوب تبدی ــای خ ــا و فعالیت ه ایده ه

جریــان نمی شــود.

روابـط  کـه  اینجاسـت  تقى پـور:  آقـاى 
عمومـی و رسـانه بـه کمـک شـما می آیـد. 
شـما می گوییـد کـه شـهرداری طبـق قانون 
نبایـد بـه سـاختمان هایی کـه دسـترس پذیر 
هـر  اآلن  بدهـد.  کار  پایـان  نیسـتند، 
توان یابـان  از  هرکـدام  و  دوسـتان  از  کـدام 
شـهروند  یـک  عنـوان  بـه  می تواننـد  رعـد 
خبرنگارعمـل کننـد و هرجـا سـاختمانی بـا 
ایـن شـرایط دیدنـد، بـا موبایـل خـود یـک 
فیلـم کوتاه چهل ثانیـه ای از آن بگیرند. رعد 
هـم اعالم کنـد که جشـنواره فیلم های کوتاه 
می کنـد  برگـزار  مناسب سـازی  موضـوع  در 
و ایـن فیلم هـا را دراینسـتاگرام بـه نمایـش 
مجلـس  نماینـدگان  از  می توانیـد  بگـذارد. 
دعـوت کنیـد و ایـن فیلم هـا را نشـان دهید 
و از آنهـا بپرسـید که شـما چرا از شـهرداری 
نخواسـته اید کـه به ایـن سـاختمان ها پایان 
کار ندهـد؟ کـم کـم خـود شـهرداری هم به 
میـدان می آیـد. البتـه تخریبـی هـم نبایـد 
عمـل کـرد، نمی خواهیـم کسـی را روبه روی 
خـود قـرار دهیـم، می خواهیـم توجه هـا را 
جلـب کنیـم و نتیجـه بگیریم. جلـب توجه، 
کار رسـانه اسـت و شـما که در صدا و سـیما 
آنتـن نداریـد، می توانید همین جـا با موبایل 

دوسـتان  کنیـد.  ایجـاد  خبـری  اسـتودیو 
توان یـاب می تواننـد هـم مجـری باشـند و 
هـم فیلمبـردار. من شـخصا در این خصوص 
حاضربـه همکاری هسـتم، چـون انگیزه اش 
را دارم. مـن مطمئنـم کـه مجتمـع رعـد به 

خوبـی از عهـده ایـن کار برمی آیـد.

ظرفیـت  از  می توانیـم  رسـولیان:  دکتـر 
اسـتفاده  رعـد  علمی کاربـردی  دانشـگاه 
کنیـم و در هفتـه روابـط عمومـی، از روابـط 
عمومی هـای خـاص حـوزه معلولیـت دعوت 
کنیم و دسـتورالعمل ها وروش های ورود آنها 
بـه حوزه معلولیـت و مطالب مرتبـط را تهیه 
کنیـم و با همـکاری انجمن روابـط عمومی، 

کار مشـترکی را تعریـف کنیـم.

ــاد  ــای ایج ــن ج ــه نظرم ــى: ب ــم بزرگ خان
ــن  ــا، بی ــط عمومی ه ــبکه از رواب ــک ش ی
ــوالن  ــوزه معل ــا ح ــط ب ــای مرتب انجمن ه
ــاید  ــد، ش ــکاری رع ــا هم ــت. ب ــی اس خال
بتــوان چنیــن شــبکه ای را در همیــن مرکــز 
ــه  ایجــاد کــرد. بعضــی از ایــن انجمن هــا ب
دلیــل کمبــودن تعدادشــان، شــاید نتواننــد 

چنــد نفــررا بــه عنــوان واحــد روابــط 
عمومــی داشته باشــند، ولــی وقتــی چنیــن 
شــبکه ای ایجــاد شــود، هرانجمــن تشــویق 
ــی  ــط عموم ــش رواب ــامان دادن بخ ــه س ب
ــی  ــبکه ای، وقت ــن ش ــود. چنی ــود می ش خ
همراهــی یــک جامعــه چنــد هــزار نفــری را 
ــه الزم اســت  ــواردی ک ــته باشــد در م داش
قانونــی تصویــب شــده و یــا مــوردی پیگیری 

ــود. ــذار خواهــد ب ــا تاثیرگ شــود، قطع

آقـاى تقى پـور: در صـورت موافقـت رعـد، 
یـک خروجـی دیگـر ایـن نشسـت می توانـد 
راه انـدازی گـروه همیـاران روابـط عمومی در 
حـوزه معلولیـت باشـد کـه معرفـی و جذب 
افـراد عالقمنـد بـه ایـن حـوزه را مـن انجام 
می دهـم. افتتـاح این گـروه هـم می تواند در 
روز روابـط عمومـی، در همیـن محل باشـد.

جمع بندی
آقــاى دشــتى: در خاتمــه بــا تشــکر از 
ــی و  ــم بزرگ ــور و خان ــای تقی پ ــور آق حض
مدیــران و همــکاران رعــد در ایــن میزگــرد، 
ــه  ــوان ب ــه را می ت ــن جلس ــل ای ــا حص م
ــه  ــاز ب ــی نی ــرد: یک ــیم ک ــش تقس دو بخ
ــی  ــط عموم ــوزه رواب ــاب ح ــوزش اصح آم
ــم  ــت، مفاهی ــوزه معلولی ــانه ها در ح و رس
ایــن حــوزه و مــوارد حقوقــی مــورد غفلــت 
قــرار گرفتــه ایــن افــراد در جامعــه و نقــش 
انتقــال اطالعــات و آگاهــی  بــه جامعــه کــه 
ــانه ها  ــا و رس ــط روابط عمومی ه ــد توس بای
ــر هــم ایجــاد  ــرد. بخــش دیگ صــورت بگی
ــای  ــنهاد آق ــه پیش ــی ب ــازوکارهای اجرای س
ــط  ــه رواب ــگار و هفت ــور در روز خبرن ــی پ تق
عمومــی بــود. مجموعــه رعــد ایــن آمادگــی 
را دارد کــه نشســت های تخصصــی در حــوزه 
روابــط عمومــی و معلولیــت همچنیــن 
معلولیــت و رســانه را برگــزار کنــد. امیدوارم 
ــته، از  ــل گذش ــم مث ــیر بتوانی ــن مس در ای
ــا آآقــای تقی پــور  تجربــه خــوب همــکاری ب

ــیم. ــد باش ــی بهره من ــم بزرگ و خان

خانم بزرگی: به نظرمن جای ایجاد 
یک شبکه از روابط عمومی ها، بین 
انجمن های مرتبط با حوزه معلوالن 
خالی است. با همکاری رعد، شاید 

بتوان چنین شبکه ای را در همین مرکز 
ایجاد کرد 
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آقـای عبدالهـی شـما سـال  ها سـت کـه 
در  خصـوص  بـه  رسـانه ای  فعالیت  هـای 
حـوزه معلولیـت داشـته ا ید و بـه تازگـی 
جامعه شناسـی  حـوزه  در  هـم  کتابـی 
معلولیـت نوشـته اید، لطفـا در مـورد این 

کتـاب توضیـح دهیـد؟
ابتـدا اجازه دهیـد، علم  جامعه شناسـی را به 

صورت سـاده و مختصـر تعریف کنم؛
 جامعه شناسـی عل  مـی   اسـت که بیشـتر به 
رابطـه دیالکتیکی افراد جامعـه و خود جامعه 
  می   پـردازد. تاکیـدی کـه برصفـت تفضیلـی 
"بیشـتر" کرد هـا م ناظـر بـه این معناسـت که 
 جامعه شناسـی بـر خـالف تصور بسـیاری، به 
عاملیت  هـا ی فـردی هـم نظـر دارد. به قول 
عاملیـت  تعامـل  جامعه شناسـی   ، "بوردیـو" 
(سـوژه) و سـاختار ها سـت. بـه همین خاطر 
اسـت کـه او از اصطـالح ترکیبـی "ریختـار" 
اسـتفاده   می   کند. به طورکلی جامعه شناسـی 
در سـه سـطح بررسـی   می   شود: سـطح خرد، 

سـطح   میانی و سـطح کالن. 
مجموع هایـی  زیـر  مفاهیـم  جامعه شناسـی 
هـم دارد که یکـی از این مفاهیم، قشـربندی 
اسـت. قشـربندی یعنـی توزیع نابرابـر مزایای 
اقتصـادی و اجتماعـی افـراد از حیـث ثروت، 

قـدرت و منزلـت اجتماعی؛ یعنی سـه عنصر 
مطلوب و کمیاب جوامع بشـری. قشـربندی، 
یـک مفهـوم قدیمی   و جهانی اسـت که در هر 
دوره شـکل  های مختلـف به خـود   می   گیرد و 
منجـر به پیامد هـا ی مختلفی   می   شـود. این 
پیامد هـا عمدتـا در دو ُبعد خالصه   می   شـود؛ 
و  اجتماعـی  ازمزایـای  نابرخـورداری  یکـی 
دیگـری، مسـاله طردشـدگی. یعنـی افـرادی 

کـه دراقلیـت هسـتند، از مزایـای اجتماعی، 
یـا  کم بهـره  امثالهـم  و  سیاسـی  و  حقوقـی 
بی بهـره شـده و در نهایـت طـرد   می   شـوند. 
ایـن دو عامـل باعـث ایجـاد دوگانگـی   میان 
مـا و آن هـا ( افـراد دارای معلولیـت و افـراد 
غیـر معلـول)   می شـود. بـر اثـر ایجـاد ایـن 
و  کـرده  پیـدا  برتـری  اکثریـت  دوگانگـی، 
سـلطه و هژمونـی خـود را بـر اقلیت  هـا  نظیر 
اقلیت  هـای قو  مـی  ، زبانـی، نـژادی، مذهبی، 

جنسـیتی و ... اعمـال   می   کنـد. 
اگـر افـراد دارای معلولیـت را یـک اقلیـت و 
یـا بـه تعبیـر صحیح تـر، یـک شـبه اقلیـت 
اجتماعـی بدانیم، متوجه علـت نابرخورداری 
اجتماعـی و طردشـدگی آن هـا    می   شـویم. به 
عبارتـی افراد دارای معلولیت که تحت سـلطه 
اکثریت هسـتند، احسـاس حاشیه نشـینی و 
کهتـری اجتماعـی کـرده و خـود را فرامـوش 
شـدگانی   می   بیننـد کـه حـق برخـورداری از 

مزایـای اجتماعـی را ندارنـد.
 درمـورد زنـان دارای معلولیت، که بخشـی از 
کتـاب را بـه این موضـوع اختصـاص داد ه ام، 
این احسـاس طردشـدگی و کهتـری مضاعف 
اسـت. چون آن ها  هم به دلیل زن بودن شـان 
تحـت سـلطه اکثریت مردسـاالر جامعـه قرار 

رضا عبداللهی در دهه ۶۰ خورشیدی فعالیت مطبوعاتی 
خود را در روزنامه اطالعات أغاز کرد و در مهر ماه ۱۳۷۱ در کنار 

تالش  های قلمی   و حرفه ای خود در ز  مینه  های گوناگون، نظر مساعد 
نخستین  و  نمود  جلب  را  اطالعات  موسسه  سرپرست  حمایت  و 
صفحه ثابت ویژه افراد دارای معلولیت را در روزنامه  ها ی سراسری 
با نام " با معلولین " بنا نهاد. همچنین وی در دی ماه ۱۳۷۶ در 
کسوت صاحب امتیاز، مدیرمسوول و سردبیربا همکاری "محمدرضا 
رضایی"، نخستین نشریه مستقل، خصوصی (غیردولتی) و سراسری 
در ایران را با عنوان "حرکت" چاپ و منتشر کرد. "حركت" به دلیل 

مشکالت مالی، پس از چند شماره از حركت بازایستاد.
این دانش آموخته ارشد جامعه شناسی، به تازگی کتابی با عنوان 
نوشت ها  ایران"  در  معلولیت  قشربندی  برجامعه شناسی  "درآمدی 
ست. به همین مناسبت با وی گفت و گویی کرد ه ا یم که   می   خوانید. 

 پارادایم ساختاری - اجتماعی، فرد 
دارای معلولیت را به مثابه یک انسان 
  می   بیند و بر ابعاد اجتماعی او تاکید 

دارد. یعنی معلولیت یک بازنمود 
اجتماعی و یک تولید اجتماعی است 

و ارتباط مستقیم و معناداری با مظاهر 
اجتماعی دارد

معلولیت، یک برساخته اجتماعی است 
به انگیزه انتشار کتاب " درآمدی بر  جامعه شناسی قشربندی معلولیت در ایران"
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دارنـد و هـم به دلیـل معلولیت شـان، تحت 
سـلطه اکثریـت افراد غیرمعلول هسـتند. 

در کتـاب بـه مدل  هـا  و پارادایم  های مختلف 
راجـع به افـراد دارای معلولیت اشـاره شـده 
اسـت. به نظر شـما کدام مدل ارجح اسـت؟
همـان طـور کـه درکتـاب اشـاره کـرد ه ام، 
پارادایم  هـا  و  از  فـارغ  معلولیـت  پدیـده 
مدل  هـای گوناگـون و تعاریـف محتلـف آن، 
برسـاخته  یـک  و  دارد  اجتماعـی  بازنمـود 
اجتماعـی اسـت؛ یعنـی بیـش و پیـش ازآن 
کـه یک مسـاله زیسـتی و پزشـکی و درمانی 

باشـد، یـک مسـاله اجتماعـی اسـت.
 الگو  هـا ی زیـادی درمـورد معلولیـت گفتـه 
شـده کـه معروف تریـن آن، الگـوی زیسـتی، 
معلولیـت  مـدل،  ایـن  در  اسـت.  پزشـکی 
خالصـه  پزشـکی  و  درمانـی  مداخـالت  در 
  می  شـود، ولـی ایـن الگـو از نظـر بسـیاری 
و  نیسـت  سـخن  همـه  صاحب نظـران  از 
ناقـص اسـت. الگویـی کـه در ایـن کتـاب به 
عنـوان مـدل برتـر پیشـنهاد شـده، پارادایم 
سـاختاری، اجتماعی اسـت. یعنی مدلی که 
فـرد دارای معلولیـت را بـه مثابه یک انسـان 
  می  بینـد و بر ابعـاد اجتماعی او تاکیـد دارد. 
یعنـی معلولیـت یـک بـاز نمـود اجتماعی و 
یک تولید اجتماعی اسـت و ارتباط مسـتقیم 
و معنـاداری بـا مظاهـر اجتماعـی دارد. در 
ایـن کتـاب از دیـد پارادایـم برتر بـه موضوع، 
توجـه و بحـث شد ه اسـت؛ یعنـی معلولیـت 
یـک پارادایم زیسـتی و درمان پزشـکی صرف 

نیسـت، بلکـه الگـوی اجتماعی اسـت. 

رابطـه الگـوی سـاختاری- اجتماعـی بـا 
؟ چیسـت  موجـود  الگو هـای  سـایر 

افـراد مختلف، معلولیت را از زوایای مختلفی 
مـورد بحث قـرار داد ه ا نـد. گروهی معلولیت 
را یـک الگـوی خیریـه ای   می داننـد و گروهی 
دیگـر یک الگـوی اقلیتی و برخـی هم الگوی 

زیستی-پزشـکی. این الگوی آخری در کشـور 
مـا خیلی رایج اسـت، و معلولیـت را فقط در 
مسـائل درمانـی خالصـه   می کنـد، امـا اکثر 
افـراد صاحب نظر و فعـاالن درامور معلولیت، 
بـه الگـوی برتـر یـا همـان الگـوی اجتماعی 
معتقد هسـتند. به این معنـی که معلولیت، 

یـک تولید اجتماعی اسـت.
 بـه عبارتـی ایـن جامعه اسـت کـه معلولیت 
را ایجـاد   می  کنـد. یعنـی اگـر جامعـه اصالح 
شـود و سـاختار ها  و نهاد هایی کـه در جامعه 
وجـود دارد مسـایل معلولیتـی را ببیننـد و 
خـود را بـا نیاز هـا ی افـراد دارای معلولیـت 
محیطـی  و  شـهری  مناسب سـازی  نظیـر؛ 
متناسـب کننـد، حضـور اجتماعـی این عده 
اجتماعـی  حضـور  ایـن  و  بیشـتر   می  شـود 
تبعـات مثبـت خـود را در پـی دارد. پس باید 
تمرکـز را از مسـائل پزشـکی و درمانـی بـه 

مسـائل اجتماعـی ببریم.

 انگیـزه شـما از نوشـتن ایـن کتـاب چه 
بود و چـه کمبودی در این حوزه احسـاس 
کردیـد کـه خودتان دسـت به کار نوشـتن 

ید؟ شد
متاسـفانه در حـوزه مطالعـات معلولیـت، با 
کمبـود ادبیـات نظری روبه رو هسـتیم. البته 
خجسـته ای  اتفاقـات  اخیـر  ی  سـال  ها  در 
روی داده اسـت و افـراد دارای معلولیـت و 
حتـی غیـر معلـول، مقـاالت و پایان نامه  هـا 
ی قابـل شـماری در ایـن حـوزه نوشـته اند، 
امـا هنـوز هـم در ادبیـات نظـرِی مطالعـات 

معلولیت،کمبـود داریـم. 
در ایـران تاکنـون به طـور مشـخص در ز  مینه 
پدیـده معلولیت بـا رویکرد جامعه شناسـانه، 
تنهـا  سـه کتـاب منتشـر شد ه اسـت. اولین 
کتـاب رسـاله دکتـری "خانم خدیجـه جبلی" 
بـود با نـام "جامعه شناسـی معلولیـت" که در 
سـال۹۱ بـه چـاپ رسـید. در سـال ۹۳ هـم 

خانـم "نگین حسـینی " یک ترجمـه و تالیف 
بـه نـام "درآمـدی بـر مطالعـات معلولیـت با 

رویکـرد جامعه شناسـی" تهیـه کردند. 
همـت  بـه   ۹۷ سـال  در  هـم  مـن  کتـاب 
انتشـارات "دنیـای اقتصاد" چاپ شـد. هر دو 
کتـاب خانم جبلی و خانم حسـینی از لحاظ 
محتوایی بسـیار مفید و ارزشـمند هسـتند. 
مـن هـم سـعی کـرد ه ام، از منظـر مبحـث 
قشـربندی و با زبانی کامال تخصصی و علمی   
بـه موضـوع نـگاه کنـم. هـدف من ایـن بود 
که ایـن کتاب کامال در حوزه جامعه شناسـی 
باشـد، نـه حـوزه توان بخشـی و پرداختن به 
دارای  افـراد  درددل هـای  حال  هـا  و  شـرح 
معلولیـت. البتـه طـرح مباحث توان بخشـی 
بخصـوص توان بخشـی جامعه نگـر و مبتنـی 
بـر جامعه و حتـی واگویی درد  هـا  و رنج  های 
بـی پایـان افـراد دارای معلولیـت خیلی مهم 
اسـت و در جـای خـود شایسـته توجه جدی 
اسـت، ولـی موضوع کتاب من، توان بخشـی 
نیسـت، بلکه یـک موضوع تخصصی اسـت. 
کـه   می   توانـد احیانـا بـرای افـراد عالقه منـد 
بـه حـوزه جامعه شناسـی هـم جالب باشـد. 
جامعه شناسـی  کـه  سـالمی    افـراد  اکثـر 
خوانـده یـا در این حوزه تدریـس   می  کنند، از 
موضوع معلولیت دور هسـتند. تجربه زیسته 
مـن بـه عنـوان یـک فـرد دارای معلولیـت و 
عالقمنـد بـه مطالعـات و امورمعلولیتـی و 
رشـته تحصیلـی ام، کمـک کـرد کـه بتوانـم 
جامعه شناسـی افـراد دارای معلولیـت را در 

ذیـل بحـث اجتماعی بیـاورم.

 شـما در ایـن کتـاب بـه نظریـات جامعه 
معلولیـت  مـورد  در  مختلـف  شناسـان 
هـم پرداخته ایـد. لطفـا خالصـه ای از این 

نظریـات را بیـان کنیـد.
تعریـف  از  پـس  کتـاب  درایـن  مـن   
بـه   ،  ... و  قشـربندی  و  جامعه شناسـی 

 هسته اصلی کتاب بر این محور 
است، که چگونه   می   توانیم مسایل و 
مشکالت افراد دارای معلولیت را ذیل 

مبحث قشربندی اجتماعی با نظریات 
جامعه شناسان بزرگ تبیین و تطبیق 

دهیم
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نظریه  هـای جامعه شـناختی مرتبـط با بحث 
در قالـب پنج الگو یا مدل اشـاره کرد ه ام و به 
عبارتـی، مفاهیـم و عمده مسـایل معلولیتی 
جامعه شناسـی  مطـرح  ی  نظریه هـا  بـا  را 
نابرخورداری هـا  و  یعنـی  داد ه ام.  تطبیـق 
طردشـدگی افـراد دارای معلولیـت را بـا این 

داد ه ام.  نظریه هـا  وفـق 
اولیـن مـدل، الگـوی "نئـو وبـری" اسـت که 
پارکیـن"  فرانـک   " نظریـات  بـه  مشـخصا 
"تفسـیرگرایی"  مـدل  دو  میـن  دارد.  اشـاره 
یـا "پدیدارشناسـی" اسـت کـه در ایـن بـاره 
و  "روزنبـرگ"  "گافمـن"،  دیدگاه  هـای  بـه 
مـدل،  سـو  مین  کـرد ه ام.  اشـاره  "کولـی" 
الگـوی "کارکردگرایـی سـاختاری"با تمرکـز بر 
نظرات"پارسـونز" اسـت. مـورد بعـدی الگوی 
نظریـات  بـه  کـه  اسـت  "پساسـاختارگرایی" 
"  میشـل فوکو " پرداختـه ام. مـورد آخـر هـم 
آرای  مشـخصا  و  "ماتریالیسـتی"  الگـوی 

اسـت.  "مارکـس" 
بـه  پارکیـن  وبـری،  نئـو  یـا  اول  مـدل  در 
احیـای مفهـوم "انسـداد اجتماعـی" "ماکس 
وبـر"   می   پـردازد. او بـر ایـن بـاور اسـت کـه 
اجتماعـی  انسـداد  ذاتـی  صفـت  قـدرت 
اسـت کـه در دو شـکل "تحریـم" و "غصـب" 
ظاهـر   می   شـود. در شـکل تحریـم، هژمونی 
اکثریت، افراد تحت سـلطه را از دسـتیابی به 
قـدرت مزایای اقتصـادی و اجتماعی محروم 
  می   سـازد و در شـکل غصـب، افـراد مـورد 
تبعیـض و تحـت سـلطه و اسـتثمار، بـرای 
بازپس گیـری قسـمتی از قـدرت از کـف داده 

خـود   می   جنگنـد.
را  پدیـده  ایـن  هـم  معلولیـت  حـوزه  در 
یـا  تندرسـت  اکثریـت  مثـال    می بینیـم. 
یـا  مناسب سـازی  بـه  نیـازی  غیرمعلـول، 
نصـب تابلو هـا ی ویـژه توقـف اتومبیل  هـای 
پـالک معلولیتی را احسـاس نمی   کنند و این 
فاصله، موجب انسـداد اجتماعی   می شـود و 
افـراد دارای معلولیـت را وا  مـی   دارد کـه مثال 
و  حقوقـی  و  مدنـی  تشـکل  های  قالـب  در 
سـمن  های خـود بـه اعـاده حقوق از دسـت 

بپردازنـد. خـود  داده 
در پرانتـز بگویـم کـه برخـی، ارایه پـار ه ای از 
تسـهیالت بـه افـراد دارای معلولیـت نظیـر 
نصـب تابلو ی پارک اتومبیل  هـای افراد دارای 
معلولیت جسـمی- حرکتی را "تبعیض مثبت" 
  می   داننـد و از آن دفـاع   می   کننـد. ولـی بـه 
نظـر من اصطـالح تبعیض مثبـت، مفهو  می   
متضاد (پارادوکسـیکال) اسـت چون تبعیض 
بـه خـودی خـود بـار معنایـی منفـی دارد. 
روشـن  تسـهیالت  این گونـه  ارایـه  منطـق 
اسـت، افـراد دارای معلولیـت، مثـل همـه 
شـهروندان مالیـات   می   پردازنـد، امـا مثـل 

بقیـه، از مواهـب آن همچون تخصیص یارانه 
بـه وسـایل حمـل و نقـل عمو  مـی   اسـتفاده 
نمی   کننـد. طبق آخریـن یافته  هـا ی أماری، 
فقـط ۹ درصـد از ایسـتگاه  های متـرو بـرای 
افراد دارای معلولیت مناسب سـازی و تجهیز 

شد ه اسـت. 
مثـال  را  گافمـن  پدیدارشناسـی،  مـدل  در 
زد ه ام. گافمـن کتـاب معروفـی بـه نـام "داغ" 
دارد، کـه در دهـه شـصت   میـالدی چـاپ 
شـده اسـت. به طـور خالصـه او   می گویـد: 
جامعـه بـه افـرادی کـه در اقلیـت هسـتند، 
انـگ   می   زنـد، مثال انگ ناتوانـی و معلولیت. 
نتیجـه اش ایـن   می   شـود که خود فـرد دارای 
معلولیـت هـم تحـت تاثیـر ایـن برچسـب 
قـرار گرفتـه و خـودش را از دیـد جامعـه دور 
  می   کنـد. مثـال سـمعک، عینک و یـا عصای 
خـود را از دیـد دیگـران پنهـا ن کـرده و بـه 
نوعـی معلولیـت خـود را انـکار   می کنـد تا از 

برچسـب یـا ننـگ ناتوانـی، ر ها شـود.
 نمونـه مشـهور آن روزولـت، رئیـس جمهور 
مقتدر آمریکاسـت. روزولت، ویلچرنشین بود 
ولـی با تمهیـدات هنری و جلوه  هـای بصری 
دوربیـن، تـا زمانـی کـه زنـده بود، بسـیاری 
از مـردم آمریـکا نمی  دانسـتند کـه معلولیت 
دارد! درحالی کـه او یکی از روسـای جمهوری 
مقتـدر امریـکا بـود و در اوج قدرت سیاسـی 
قـرار داشـت. بـا ایـن همـه، نگـرش منفـی 
عمو  می   نسـبت بـه پدیده معلولیـت و قدرت 
برچسـب زنی اکثریـت غیر معلول باعث شـد 
تـا رییـس جمهوری نشـانه معلولیـت خود را 

از چشـم انظار پنهـان کند.
خـود گافمـن در کتابـش و در شـرح بیشـتر 
مفاهیـم داغ خوردگـی، از واکنـش یـک فرد 

معلـول جسـمی حرکتی یـاد   می   کنـد.
بـر اسـاس نظـرات پدیدارشناسـانه روزنبرگ 
معلولیـت  اجتماعـی  فهـم  هـم   می   تـوان 

را حاصـل تفسـیر افـراد، خـود یـا دیگـران 
دانسـت. وی چنـد اصطالح مشـهور دارد به 
عنـوان؛ خـوِد موجود، خـوِد دلخـواه و خوِد 
وانمـودی. خـوِد موجود، حقیقتی اسـت که 
هسـتیم. خـود دلخـواه، کمالـی اسـت کـه 
در جسـتجویش هسـتیم و خـود وانمـودی، 
وانمـود  ولـی  نیسـتیم  کـه  اسـت  چیـزی 
  می   کنیـم که هسـتیم یـا دل مـان   می   خواهد 

باشـیم.  که 
افـراد دارای معلولیـت هم بسـیاری از اوقات 
این گونـه هسـتند. یعنـی سـعی   می   کننـد از 
خـود واقعی شـان فرار کنند و خـود وانمودی 

را نشـان دهند. 
چارلزکولـی هـم اصطالحی دارد بـه نام "خود 
آیینه سـان" یـا "خـود آیینـه ای". او بـر ایـن 
اعتقـاد اسـت که افـراد در یـک آیینه مجازی 
  می  توانند سـه دیدگاه نسـبت به خود داشـته 
باشـند؛ نخسـت تصور خودمان است که نظر 
دیگـران راجـع به ظاهرمـان چگونه اسـت و 
سـپس قضاوتی اسـت که واقعا دیگران راجع 
بـه ظاهر مـا دارنـد و برآینـد ایـن دو دیدگاه 
هـم، احسـاس نهایـی مـا را شـکل   می   دهـد 

کـه یا دچـار غرور شـویم یا شـرمندگی. 
دارای  افـراد  دائمـی    دلهـره  و  اضطـراب 
معلولیـت از ایـن که ظاهرشـان پیش و بیش 
از هویـت انسانی شـان دیـده و قضاوت شـود 
بـا نظریـه خود أیینه سـان کولـی قابل تبیین 

است.
سـاختاری  کارکردگرایـی  بعـدی،  مـدل 
اسـت که، پارسـونز را مثـال زد ه ام. پارسـونز 
مطـرح   می  کنـد.  را  بیمـار"  "نقـش  مفهـوم 
او   می  گویـد بیمـاری، یـک وضعیـت صـرف 
زیست شـناختی یـا پزشـکی نیسـت، بلکـه 
یک موقعیت اجتماعی هم هسـت. او اشـاره 
برایـن دارد کـه کسـی کـه بیمار اسـت فقط 
مشـکل دارو و درمـان ندارد، بلکـه به خاطر 
بیمـاری ممکـن اسـت ازکار بی کار شـود، یا 
زناشـویی  اش  روابـط  و  اجتماعـی  درروابـط 
دسـتخوش تغییـرات ناگوار شـود و ... بیمار 
گذشـته از وضعیت فیزیولوژیکی و جسـمانی 
دارای "نقـش اجتماعـی" هم هسـت. طبیعی 
دارای  افـراد  بـه  وضعیـت  ایـن  کـه  اسـت 

معلولیـت هـم قابل تسـری اسـت.
در مـدل پساسـاختارگرایی، فوکـو را مطـرح 
مفهـوم  روی  نیچـه  مثـل  فوکـو  کـرد ه ام. 
"قـدرت" و "سیاسـت" بـدن تکیـه   می   کنـد. 
او   می   گویـد: قـدرت فائقـه یـا قدرتـی کـه بر 
اقلیـت سـیطره دارد، "بدن بهنجـار" را از دید 
خـود به عنـوان "بدن معیـار" در نظر   می   گیرد 
را  نشـان دار"  بدن هـای   " طریـق  ایـن  از  و 
تضعیـف   می  کنـد. مثـال در جامعـه مـا بدن 
معیـار، بـدن خوش ترکیـب یـک هنرپیشـه 

به اعتقاد من مهم ترین مشکل افراد 
دارای معلولت ایرانی انسداد اجتماعی 

است که از طریق هژمونی و سلطه 
اکثریت و سیستم  ها ی بسته

 اعمال   می   شو د
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 هالیـوودی و یا قد فالن و رنگ پوسـت فالن 
و رنـگ چشـم فـالن و... اسـت. در صورتـی 
کـه فـردی کـه در شـرق زندگـی   می   کنـد و 
مثـال تیره پوسـت یا رنگین پوسـت اسـت و از 
لحـاظ نژادی فـرم بدنی خاص خـود را دارد، 
بـه طبع بایـد معیار ها ی زیبایـی اش متفاوت 

باشد. 
فـارغ از مباحث طبیعی و نـژادی، معیار های 
زیبایـی هـر فـردی متاثـر از جامعـه خـودش 
اسـت، ولـی وقتـی قدرتـی غالـب   می   شـود، 
و  تحمیـل   می   کنـد  هـم  را  بـدن  سیاسـت 
فـردی را کـه درعرف و معیـار جامعه خودش 
هنجـار اسـت، تحـت تاثیـر قـرار   می دهـد. 
مثـال فـرد بـه دنبـال ایـن اسـت کـه الغـر 
شـود، بینی کوچک داشته باشـد و .... . در 
نقاشـی ها ی دوره صفوی، زنان ابرو پیوسـته 
دارای خـال در کنـار لب و گونه هسـتند، که 
تـار مـوی بلنـد و مجعدی بـر آن قـرار گرقته 
اسـت! در آن روزگار معیـار زیبایـی چنان بود 
ولـی در دوره فعلی چنیـن چیزی مورد قبول 

نیست. 
 ایـن مسـاله را   می توانیـم بـه افـراد دارای 
معلولیـت هـم تعمیـم دهیم. یعنـی اکثریت 
افراد تندرسـت جامعـه، بدن  ها ی نشـان دار 
دارای  افـراد  اسـتاندارد  غیـر  ظاهـر  بـه  و 
آن  بـه  نسـبت  و  برنمی تابـد،  را  معلولیـت 

نشـان   می   دهـد. نامطلـوب  واکنـش 
 پارادایـم آخـر، مـدل ماتریالیسـم و چهـره 
شـاخص آن، مارکـس اسـت. مارکـس یـک 
اندیشـمند حقیقتا نابغه اسـت ولـی به دلیل 
پرولتاریایـی  دیکتاتوری هـای  منفـی  سـابقه 
چیـن سـرخ ،شـوروی اسـتالین، خمر هـای 
سـرخ کامبـوج و دهه جنگ سـرد در غرب و 
... درسـت فهمیده نشـده و بلکه بد فهمیده 

شد ه اسـت.
مارکـس دو مـورد را مطرح کرد کـه تا قبل از 
آن، چنـدان مـورد توجه قرار نگرفتـه بود؛ او 
مشـخصا بر نحوه کار و معیشـت افراد دارای 
معلولیـت و کار بـی مزد زنان خانـه دار تمرکز 

کرد.
 مارکـس   می   گویـد، افـراد دارای معلولیت در 
دوران فئودالیتـه صاحـب کار، صاحـب مقام 
و درآمـد بودنـد ولـی در عصر صنعـت، آن ها 
 کنار گذاشـته   می   شـوند. در دوران فئودالیته 
افراد خودشـان تولید کننده بودنـد و افرادی 
کـه معلولیـت داشـتند هـم در زمین هـا ی 
کشـاورزی در کنـار خانـواده کار   می  کردنـد. 
ولـی در دوران صنعتـی کـه ماشـین غالـب 
  می   شـود، افـراد دارای معلولیـت بـه دلیـل 
گذاشـته  کنـدی در کار بـا ماشـین، کنـار 
  می   شـوند. آن ها  از ماشـین عقـب   می   افتادند 
و کارفرمایـان ترجیـح   می  دادنـد کـه افـراد 

دوران  در  بگیرنـد.  کار  بـه  را  تندرسـت 
کار   می   کردنـد،  خانـه  در  افـراد  فئودالیتـه 
ولـی در دوران صنعتـی افـراد بـرای کار در 
کارخانه هـا  مجبـور بـه مهاجـرت به شـهر ها 

   می   شـوند. 
چـه نظر مارکس را بپذیریـم یا نه، نمی   توانیم 
تاثیـرات مثبـت نظام سـرمایه داری بـر نحوه 
سـلوک و زیسـت افـراد دارای معلولیـت را 
منکر شـویم؛ همچنان که نئومارکسیست  ها 
 یـا پیـروان مکتـب "فرانکفـورت"، بـا ابـداع 
مفاهیمی   چـون "صنعت فرهنـگ" و "صنعت 
نظـام  در  کـه  اعتقادنـد  ایـن  بـر  دانـش" 
سـرمایه داری، فرهنـگ و دانـش بـه صنعت 
تبدیـل شـده  و ماهیـت اصیـل خـود را از 
دسـت داد ه انـد. از نظـر آنـان تکنولـوژی در 
خدمـت سـرمایه داری، مخـرب اسـت، چون 
آدم  هـا  را از انسـانیت خـود دور کـرده، و بـه 
"تـک  را  انسـان  مارکـوزه"،  "هربـرت  تعبیـر 

سـاحتی"   می   کنـد. 
بنابرایـن هسـته اصلـی کتـاب ایـن اسـت 
کـه چگونـه   می  توانیـم مسـایل و مشـکالت 
افـراد دارای معلولیـت را کـه ذیـل مبحـث 
قشـربندی اجتماعـی مطـرح   می   شـود، بـا 
و  تبییـن  بـزرگ  جامعه شناسـان  نظریـات 
تطبیـق دهیم. در این مسـیر سـعی کـرد ه ام 
در تله ُپرنویسـی و پرگویـی نیفتم و از موضوع 
اصلـی خـارج نشـوم؛ ضمـن ایـن کـه تجربه 
بـه مـن   می   گوید کـه در دوره سـیطره فضای 
مجـازی و مقتضیـات زمـان و زمانـه بـرای 
ایـن کـه اثـری دیـده شـود، بایـد کم گویـی 
کنـد. به عنوان مثـال، دیگـر دوران آفرینش 
شـاهکار های جـاودان  چـون رمان های چند 
جلدی "جنگ وصلح" تولسـتوی، "در جسـت 
پروسـت،  رفتـه"  دسـت  از  زمـان  جـوی  و 
"کلیـدر" دولـت آبـادی و ... گذشـته  اسـت، 
چـه برسـد به یـک مبحث خشـک تخصصی 

در حـوز ه ای غریـب و مهجـور.

بـه نظر شـما مهم تریـن مشـکل و معضل 
افـراد دارای معلولیـت در ایران چیسـت؟

یـک  معاصـر،  جامعه شـناس  " هابرمـاس" 
"دموکراسـی  عنـوان  تحـت  گفتمانـی  ایـده 
مشـارکتی" دارد که   می   گویـد، در یک جامعه 
توسـعه یافته که توسـعه پایـدار و متـوازن در 
آن برقـرار اسـت، آحاد افراد جامعه شـهروند 
درجـه یـک هسـتند و همـه در سرنوشـت 
خـود سـهیم بـوده و در اداره جامعـه خـود 
ایـن  دل  از  او   می گویـد،  دارنـد.  مشـارکت 
دموکراسـی مشـارکتی اسـت کـه اتفاق ها ی 
خـوب   می  افتـد. در جامعه مـا، افـراد دارای 
معلولیـت به عنوان یک قشـر فراموش شـده 
و شـهروند درجـه دو محسـوب   می  شـوند. 
بـه اعتقاد من مهم ترین مشـکل افـراد دارای 
معلولیـت ایرانـی، انسـداد اجتماعـی اسـت 
کـه از طریـق هژمونـی و سـلطه اکثریـت و 
در  اعمـال   می شـود.  بسـته  سیسـتم  های 
واقـع اگـر مشـکل از باال و هسـته  های اصلی 
قـدرت حـل شـود، بسـیاری از مشـکالت به 
تبـع آن رفـع شـده یـا دسـت کـم کاهـش 

  می   یابـد.

رعایـت  کـه  سال  هاسـت  مـا  کشـور  در 
حقـوق افـراد دارای معلولیـت بـه قـول 
شـما، از بـاال مـورد توجه قـرار گرفته ولی 
هنـوز بـه نتیجـه ملموسـی نرسـید ه ایم. 
بگذاریـد مثالـی بزنـم. "کنوانسـیون حقـوق 
معلولیـن" در سـال ۲۰۰۶ در مجمـع عمو  می   
سـازمان ملـل متحد تصویب شـد و درهمان 
زمـان ۸۴ کشـور آن را امضـا کردنـد و از این 
تعداد ۴۴ کشـور، پروتکل الحاقی کنوانسیون 
را نیـز پذیرفتنـد. در واقع منهای کشـور های 
سـاکت نظیـر ایران، ۴۰ کشـور حـق تفحص 
گرفتنـد کـه بـه نوعـی فـرار از مسـوولیت 
بـود؛ یعنـی ایـن کشـور ها   پذیرفتند کـه این 
تعهـدات جهانـی را تنهـا  بـا رعایـت و وفـق 
قوانیـن داخلـی و عـرف بو  مـی   کشـور های 

خـود اجـرا کنند. 
بـا ایـن حـال کلیـات کنوانسـیون حقـوق 
معلولیـن با حق تفحـص بعد از یازده سـال، 
در ۲۸ آذر ۱۳۹۶ در مجلس شـورای اسـال  می   
شـانزده  بنـد  در  همچنیـن  شـد.  تصویـب 
قانـون "جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن" 
کـه در سـال ۱۳۸۳ در مجلـس بـه تصویـب 
رسـید، آمد ه اسـت کـه اجـرای ایـن قانـون 
منـوط به داشـتن بودجه اسـت. همین ماده 
کل مفـاد و مـواد قبلـی را در حالـت تعلیـق 

قـرار   مـی   دهد!
 بنابرایـن همانطـور که گفتم تمام مشـکالت 

یکی از راه  ها ی تشخیص 
توسعه یافتگی در کشور ها ،   میزان 
توجه و اهمیت برنامه ریزان ملی به 

وضعیت عمو  می   اقلیت  های 
آن جامعه است
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بر  می گـردد.  سیسـتم  بـه  نحـوی  بـه  مـا 
سیسـتم های بـاز، پذیـرای توسـعه متـوازن 
و پایـدار هسـتند، و ز  مینه و بسـتر مناسـبی 
بـا  همـراه  زندگـی  کیفیـت  بهبـود  بـرای 
معلولیـت را فراهـم   می   کننـد. البته توسـعه 
یـک مقولـه فرآینـدی و تدریجی اسـت و یک 
مقولـه دسـتوری نیسـت، امـا نمی   تـوان از 
تاثیـرات جـدی و تعییـن کننـده سـاختار ها 
 و نهاد هـا ی باالدسـتی بـه آسـانی گذشـت. 
بـه همیـن خاطـر مـا راه دراز ولـی روشـنی 
در پیـش داریـم. مثـال دانشـگاه "کمبریج" تا 
نمی  کـرد  قبـول  زن  دانشـجوی  سـال   ۶۰۰
و زنـان در غـرب تـا چنـد دهـه پیـش، حق 
رای نداشـتند، ولـی اکنـون زنـان در جوامع 
دمکراتیک با پشـت سـر گذاشـتن چند موج 
فمینیسـم، به   میـزان قابل تاملی بـه برابری 
رسـید ه اند و راه برایشـان بازتـر شد ه اسـت. 
اصوال جامعه شناسـان معتقدنـد که تغییرات 
اجتماعـی کنـد، بطئـی و درازمـدت اسـت 
و رسـیدن بـه یـک توسـعه متـوازن و پایـدار 

زما ن بـر اسـت. 

شـما در کتـاب توجـه خاصـی بـه رابطـه 
معلولیت و رسـانه داشـته اید. نسـبت این 

موضـوع با  جامعه شناسـی چیسـت؟
اجتماعـی  کارکـرد  و  رسـانه  ها  سـاختار 
دارنـد، و بـر افـکار عمو  مـی   و نگـرش جامعه 
و افـراد بـه شـکل  های گوناگـون اثرگذارنـد. 
اصـوال یکـی از دغدغه هـای مـن بازنمایـی 
معلولیـت در رسـانه  ها سـت. رسـانه  ها  گاه 
بـا دسـتکاری در واقعیت  هـا  سـعی   می   کنند 
تصاویـر کلیشـه ای موضوعـات گوناگـون و از 
جمله معلولیـت را مطابـق اراده قدرت فائقه 
و پسـند فرهنگ مسـلط بازتولید کنند. مثال 

در برخـی از فیلم  هـا  و سـریال  های تلویزیونی 
"بدمـن"  هـای داسـتان معلولیـت دارنـد و یا 
سـرانجام بـه کیفـر بدکاری  هایشـان، معلول 
  می   شـوند. اصـال یکـی از دالیلـی کـه صفحه 
"بـا معلـوالن" در یـک روزنامـه سراسـری بـا 
مخاطـب عـام چـاپ شـد همیـن بـود کـه 
مخاطبـان غیرمعلـول روزنامـه بـا موضـوع 
معلولیـت و ابعـاد زندگـی معلولیتـی بیشـتر 
و بـه شـیوه درسـت آشـنا شـوند و دیـدگاه 

سنتی شـان نسـبت بـه آن تصحیـح شـود.

شـما خودتان بـه عنوان یـک روزنامه نگار 
دانش آموختـه  جامعه شناسـی کـه خودش 
هم معلولیـت دارد، به آینـده ا  میدوارید؟

 مـن بـه آینـده خوشـبین هسـتم، کمـا این 
کـه وقتـی درسـال ۷۱ صفحـه " بـا معلوالن" 
در روزنامـه اطالعات منتشـر شـد، بسـیاری 
از همـکاران من مخالف بودنـد و   می گفتند، 
ایـن کار انتحـار حرفـه ای اسـت چـون تـو 
خـودت را محـدود   می   کنـی بـه فـرد دارای 
مقالـه  معلولیـت  دربـاره  کـه  معلولیتـی 
  می   نویسـد و سـایر نوشـته هایت تحت الشعاع 
ایـن موضـوع قـرار   می   گیرد. یعنـی جامعه به 
صورتـی بود که حتی روزنامه نـگاران که غالبا 
قشـر فرهیخته جامعه محسـوب   می   شـوند، 
طـرح  بـرای  ثابـت  صفحه هـای  انتشـار  بـا 
مسـایل معلولیتـی موافـق و همـدل نبودند 
و اگـر روحیـه آقـای "دعایـی" ( مدیرمسـوول 
روزنامـه اطالعـات) و اعتمـاد ایشـان به من 
ادامـه  و  پانمی   گرفـت  صفحـه  ایـن  نبـود، 
پیـدا نمی   کـرد. ولـی خوشـبختانه االن اکثر 
روزنامه هـا  و نشـریات اجتماعی از تکـرار این 

تجربـه اسـتقبال   می کننـد.
همچنیـن در دهـه شـصت و هفتـاد تعـداد 

کـم  خیلـی  معلـوالن  حـوزه  سـمن  های 
بـود، ولـی اکنـون تعـداد ایـن مراکز بیشـتر 
شد ه اسـت. اخیـرا   می  بینـم کـه افـراد دارای 
معلولیـت تحصیـل کـرده و حتـی بسـیاری 
خوبـی  مقـاالت  غیرمعلـول  دانشـجویان  از 
مختلـف  درجا هـای  معلولیـت  مـورد  در 
  می  نویسـند، یـا پایان نامه ها ی قابل شـماری 
قابـل  کـه  نوشـته   می  شـود  حـوزه  درایـن 

تحسـین اسـت. 
بـه طـور کلی منظـورم این اسـت کـه ما هم 
نسـبت به دهه ها ی قبل رشـد خوبی داشته  
یـم، گرچـه شـاید چـون خودمـان در متن و 
بطـن ماجـرا هسـتیم، کمتـر متوجـه ایـن 

تغییـرات   می  شـویم.

 راه حل شـما نسـبت به کاهش مشکالت 
افراد دارای معلولیت چیسـت؟

راه حلـی که درکتاب مطرح شـده این اسـت 
کـه بایـد قدرت سیاسـی بیش از گذشـته راه 
را بـرای توسـعه متـوازن و پایـدار بـاز کنـد. 
یکـی از راه های تشـخیص توسـعه یافتگی در 
کشـور ها ،   میزان توجه و اهمیت برنامه ریزان 
ملـی بـه وضعیـت عمو  مـی   اقلیت هـا ی آن 
جامعـه اسـت. در همـه کشـور ها ی توسـعه 
یافتـه، اقلیت هـای نژادی، قو  می  ، جنسـیتی 
برخـوردار  خوبـی  نسـبتا  وضعیـت  از  و... 
اقلیت هـا  بـه  بـه  اگـر  طبـع  بـه  هسـتند. 
طـور مسـاوی یا نسـبتا مسـاوی نگاه شـود، 
تغییـر  تصمیم سـازان  سـنجی های  اولویـت 
  می  کنـد. سـمت دیگـر ایـن پـاره خـط هـم 
افـرادی هسـتند کـه به خـود آگاهـی اصیل 
رسـید ه اند و دریافته انـد کـه هیـچ حرکـت 
مثبتـی بـدون حرکـت آنـان آغاز نشـده و به 

فرجـام نمی   رسـد.
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ــان  ــرکت حامی س ــل ش ــما مدیرعام  ش
هســتید. فعالیــت ایــن شــرکت چیســت 

ــدازی شــد؟ و در چــه تاریخــی راه ان
مــن از ســال ۸۴ بــا توجــه بــه رشــته 
مختلــف  شــرکت های  در  تحصیلیــم، 
می کــردم.  کامپیوتــری  فعالیت هــای 
از ســال ۸۵ بــه فکــر راه انــدازی مرکــز 
ــناییم  ــد از آش ــادم. بع ــی۱ افت ــاس تلفن تم
ــا مهنــدس وهوشــی، مدیرعامــل شــرکت  ب
رهنمــا کامیابــان، قــرار شــد کــه بــرای ایــن 
ــر  ــای تکرارپذی ــه کاره ــدی ک ــرکت واح ش
راه انــدازی  را  می دهــد  انجــام  ســازمان 
ــه ایشــان پیشــنهاد  ــی ب ــد از مدت ــم. بع کن
ــاس  ــز تم ــک مرک ــترش ی ــدازی و گس راه ان
ــی های الزم و  ــد از بررس ــی را دادم. بع تلفن
ــه ســمت  ــر، ب ــا شــرکت های دیگ ــاط ب ارتب
ایجــاد شــرکت و راه انــدازی کســب و کار 
جدیــد رفتــم. در واقــع ایــده ای کــه در ســال 
۸۵ داشــتم را در ســال ۹۴ بــه ثبــت رســمی 
رســاندم. بعــد از ثبــت شــرکت حامی ســان، 
ــه و  ــاس گرفت ــف تم ــرکت های مختل ــا ش ب

 Call Center-1 

کــردم.  معرفــی  را  حامی ســان  خدمــات 
حامی ســان، عــالوه برخدمــات کال ســنتر و 
پاســخگویی بــه تماس هــای ورودی کاربــران 
از ســه مســیر تلفــن، چت و ایمیــل و برقراری 
تماس هــای  مثــل  خروجــی  تماس هــای 
ــتریان و  ــات مش ــت اطالع ــنجی، ثب نظرس
ــوع  ــی از ن ــی، خدمــات اجرای ــی تلفن بازاریاب

ــه آن  ــر ب ــازمان های دیگ ــه س ــر ک تکرارپذی
نیــاز داشــتند را هــم انجــام می دهــد مثــل؛ 
متن هــای  محتــوای  و  نظــرات  بررســی 
تولیــد شــده توســط کاربــران فضــای مجازی 
بــا توجــه بــه حــوزه وســیع فضــای اینترنتی. 
ــا نظــارت هــم  ــن فعالیت ه ــا روی ای طبیعت
ســاده ای  کارهــای  این هــا  اســت.  الزم 
ــال  ــا مث ــوند. ی ــرار می ش ــه تک ــتند ک هس
ــراد  ــه اف ــوار» ک ــن «دی ــای اپلیکیش درفض
آگهــی می گذارنــد، ایــن آگهی هــا بایــد 
ــی  ــات کاف ــا توضیح ــه آی ــوند ک ــی ش بررس
ــا  ــا عکس هــا مناســب هســتند ی اســت و ی
ــالوه  ــی، ع ــات اجرای ــوع خدم ــن ن ــه؟ ای ن
ــات  ــه خدم ــات کال ســنتر، مجموع برخدم
ــد.  ــکیل می ده ــان را تش ــرکت حامی س ش
ــد رســانه ای،  ــوای چن ــد محت خدمــات تولی
اپلیکیشــن های  و  وب ســایت ها  بــرای 
موبایلــی هــم خدمــات تخصصــی دیگــر مــا 
ــای  ــدا از فض ــی ج ــا گروه ــه ب ــد ک می باش

ــام اســت. ــال انج ــاس، در ح ــز تم مرک

تعــدادی از کارآمــوزان رعــد هــم در 

فار غ التحصیـل   ،۶۵ سـال  متولـد  امیـری  ایلیـا 
رشـته ادبیات انگلیسـی و سـخت افزار کامپیوتر اسـت. 
او عالقـه زیـادی بـه ادبیات انگلیسـی داشـت، ولی به 
دلیل انتخاب مسـیر شـغلی در حـوزه کامپیوتـر، در این 
رشـته نیز مدرک کارشناسـی گرفت. امیری از سـال ۸۵ 
بـه فکـر راه انـدازی کسـب و کاری در حـوزه مرکز تماس 
بود و در سـال ۹۴ شـرکت حامی سـان را به ثبت رساند. 
از سـال ۹۵ ارتباط شـرکت حامی سـان با موسسـه رعد 
شـروع شـد و از آن تاریخ تاکنـون تعـدادی از کارآموزان 

رعـد در این شـرکت مشـغول به کار شـده اند. 

 مناسب سازی مکان، باید یکی از شروط آغاز به 
فعالیت شرکت ها باشد! 

 مدیر عامل شرکت حامی سان؛ 

 یکی از فعالیت های شرکت 
حامی سان، مرکز تماس تلفنی 

یا بحث تماس های ورودی و 
پاسخگویی به این تماس ها و یا 

برقراری تماس های خروجی است. 
افراد در این حوزه آموزش های الزم 
را می بینند و در صورت تایید واحد 

آموزش، در واحد مرکز تماس شروع 
به کار می کنند
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ــتند.  ــه کار هس ــغول ب ــان مش حامی س
ارتبــاط شــما بــا مجتمــع رعــد چگونــه 

ــت؟ ــکل گرف ش
 از زمانــی کــه ایــن شــرکت را راه انداختیــم، 
یکــی از دغدغه هایــم به کارگیــری افــراد 
توانمنــدی بــود کــه معلولیــت هم داشــتند. 
می دانســتم کــه ایــن افــراد چقــدر بــرای کار 
و اشــتغال بــا مشــکل روبــه رو هســتند. بــه 
نظــرم رســید کــه کار شــرکت مــا می توانــد 
ــی  ــون خیل ــد چ ــراد باش ــن اف ــب ای مناس
ــی  ــان کار، ط ــت و متقاضی ــده نیس پیچی
ــد. کار  ــاد بگیرن چنــد روز می تواننــد آن را ی
پیچیــده مجموعــه مــا، تولیــد محتواســت 
ــدادی از  ــا تع ــم ب ــش ه ــن بخ ــه در ای ک
هســتیم.  کار  بــه  مشــغول  توان یابــان 
بنابرایــن پــس از ثبــت شــرکت، بــا موسســه 
ــا  رعــد نشســتی داشــتم. بعــد از آن  هــم ب
شــاهین طبــری آشــنا شــدم کــه منجــر بــه 
ــا  ــان ب ــرکت حامی س ــگ ش ــاط تنگاتن ارتب
ــک  ــداد توان ت ــد. روی ــون ش ــرکت چارگ ش
ــرادی  ــا اف ــتر ب ــا بیش ــرد ت ــک ک ــم کم ه
کــه معلولیــت داشــتند، آشــنا شــده و 
ــه آنهــا معرفــی کنیــم.  فعالیت هایمــان را ب
در رویــداد توان تــک، تعــدادی از بچه هــا 
ــا آنهــا  فــرم پــر کردنــد کــه مــا خودمــان ب
ــک  ــل از توان ت ــه قب ــم. البت ــاس گرفتی تم
ــرده  ــزار ک ــد برگ ــی را در رع ــم، کارگاه ه
بــودم. یعنــی ارتبــاط مــا بــا رعــد از حــدود 

ــود.  ســال ۹۵ شــروع شــده ب

چه ارزیابی از کار این بچه ها دارید؟ 
ــل  ــاب، مث ــای توان ی ــا بچه ه ــا ب ــل م تعام
ــرای  ــه اینجــا ب ــرادی اســت کــه ب ســایر اف
کار می آینــد. یعنــی هــم تجربــه موفــق 
داشــتیم و هــم تجربــه ناموفــق. تعــدادی از 
بچه هــا آمدنــد، خــوب کار کردنــد و ماندنــد 
ــا  ــد و ی ــوب کار نکردن ــم خ ــا ه و بعضی ه
ــه  ــد ک ــود راضــی نبودن ــرایط کاری خ از ش
پــس از مدتــی یــا خودشــان رفتنــد و یــا مــا 

عذرشــان را خواســتیم.

در حــال حاضــر چنــد نفــر از توان یابــان 
رعــد بــا حامی ســان همــکاری دارنــد؟

تعــدادی از ایــن افــراد ، در تیــم تولید محتوا 
کار می کنند که دورکار هســتند و تعدادشــان 
کــم و زیــاد می شــود. فکــر می کنــم، شــش 
ــه  ــا هفــت نفــر در حامی ســان مشــغول ب ی
ــوری  ــان، حض ــی دو نفرش ــه یک ــد ک کارن
هســتند و بقیــه دورکارنــد. آمادگــی ایــن که 
ــوری  ــورت حض ــه ص ــتری ب ــای بیش بچه ه
ــم، منتهــی چــون  ــا مــا کار کننــد را داری ب
ــا و  ــت، در آن پله ه ــی  اس ــاختمان قدیم س

مناسب ســازی  بهداشــتی  ســرویس های 
بــرای  کار  محیــط  در  حضــور  و  نشــده 

ــوار اســت. ــوار، دش ــر س ــای ویلچ بچه ه

ــراد دارای  ــه اف ــبت ب ــما نس ــر ش نظ
معلولیــت، که بــا نــگاه متفــاوت از طرف 
جامعــه روبــه رو هســتند، و از ایــن نــگاه 

ــت؟ ــد، چیس ــج می برن رن
زیــادی  حــد  تــا  متفــاوت  نــگاه  ایــن 
ــتباهی  ــی اش ــه فرهنگ ــه عقب ــردد ب برمی گ
ــت.  ــه شده اس ــا نهادین ــه م ــه در جامع ک
مشــکالت  بــا  را  فــردی  اگــر  این کــه 
می کنیــم  فکــر  می بینیــم،  جســمی 
ــه او  ــا ب ــم و ی ــم کنی ــه او ترح ــد ب ــا بای ی
ــدودی  ــداد مح ــدن تع ــم. دی ــه بدهی صدق
ــری  ــه تکدی گ ــه ب ــت، ک ــا معلولی ــراد ب اف
مشــغولند، نــگاه عمــوم مــردم را نســبت به 
هــر نــوع محدویــت جســمی در افــراد، بــه 
ــراد  ــن اف ــب ای ــت. غال ــتباه انداخته اس اش
توانایی هــای بســیاری دارنــد، می تواننــد 
زندگــی  و  کننــد  کار  باشــند،  مســتقل 
ــن  ــه ای ــی ب ــن وقت ــد. م ــود را اداره کنن خ
ــا کار  ــا آنه ــوم و ب ــر می ش ــا نزدیک ت بچه ه
چقدرآدم هــای  کــه  می بینــم  می کنــم، 
متاســفانه  هســتند.  توانایــی  و  قــوی 
رویکــردی کــه جامعــه بــه ایــن افــراد دارد، 
باعــث شــده آنهــا خودشــان را بــاور نکننــد 
ــه نفــس کافــی نداشته باشــند.  و اعتمــاد ب
ــن  ــزوم ای ــه ل ــه ب ــرادی ک ــوان اف ــه عن ب
ــد اول  ــم، بای ــده داری ــگ عقی ــر فرهن تغیی
ــه  ــم ک ــات کنی ــا اثب ــن بچه ه ــود ای ــه خ ب
ــف  ــری تعری ــاهین طب ــد. ش ــما می توانی ش
ــورد  ــار درم ــن ب ــی اولی ــه وقت ــرد ک می ک
ــرده ورزش  ــر ک ــنیده، قک ــا ش ورزش بوچی
بســیار راحتــی اســت و می شــود زد و بــرد! 

ــاب شــروع  ــا بچه هــای توانی ــی ب ــی وقت ول
ــود  ــه می ش ــود، متوج ــرده ب ــازی ک ــه ب ب
کــه ورزش ســختی اســت و از یکــی از 
ــاد  ــه او ی ــا را ب ــه بوچی ــا خواســته ک بچه ه
ــل  ــی مث ــه ورزش ــم درعرص ــد. می بینی ده
معلولیــت  کــه  بچه هایــی  کــه  بوچیــا، 
دارنــد، در آن خیلــی قــوی هســتند، چقــدر 
ــت و  ــوب اس ــان خ ــه حالش ــن عرص در ای
ــن  ــت اســت. چــون در ای روحیه شــان مثب
حــوزه توانســته اند تواناییشــان را بــه اثبــات 
ــط  ــد در محی ــاق بای ــن اتف ــانند. همی برس
ــان  ــر توانیاب ــد. اگ ــم بیافت ــه ه کار و جامع
ــد روی خودشــان حســاب  خودشــان بتوانن
بــاز کننــد، می تواننــد کارهــای بزرگــی 
انجــام دهنــد ولــی متاســفانه چــون جامعــه 
بــه ناحــق، اهمیتــی بــرای آنهــا قائــل 
نشــده، خیلــی وقت هــا خودشــان هــم 
خودشــان و کارشــان را جــدی نمی گیرنــد. 
در شــروع کار بــا موسســه رعــد، نزدیــک بــه 
بیســت نفــر بــه مــا معرفــی شــدند. از بیــن 
ایــن افــراد، تعــدادی بودنــد کــه کار را جدی 
ــد.  ــزار می کردن ــه شــوخی برگ ــد و ب نگرفتن
ــال کســی از  ــه قب ــل ک ــن دلی ــه ای ــاید ب ش

ــت!  ــدی نداش ــار کار ج ــا انتظ آنه

ــرادی  ــه اف ــط ب ــگاه غل ــن ن ــاید ای ش
ــد، از  ــمی دارن ــای جس ــه محدودیت ه ک
ــدید  ــم تش ــر ه ــای خی ــرف کارفرماه ط
شده باشــد. کارفرماهایــی کــه کارســپاری 
بــه ایــن افــراد را در قالــب یــک کار خیــر 
ــا  ــه یــک کار جــدی ب تلقــی می کننــد ن

انتظــارات واقعــی؟
همینطــور اســت. عــالوه بــر فرهنــگ 
دارد،  وجــود  درجامعــه  کــه  اشــتباهی 
کارفرمایــی هــم کــه بــا ایــن افــراد کار 
می کنــد، بــا نــگاه ترحمــی بــه آنهــا، 
ــد  ــن نبای ــده م ــه عقی ــد. ب ــتباه می کن اش
کارفرماهــا از زاویــه کارخیــر بــه ایــن موضوع 
ــا  ــد ب ــه رع ــم ک ــن می دان ــد. م ــگاه کنن ن
کارفرماهــا صحبــت می کنــد و بــه آنهــا روال 
ــی  ــد، ول ــح می ده ــت را توضی ــار درس رفت
ــت.  ــر اس ــز، زمان ب ــگاه ترحم آمی ــالح ن اص
ایــن نــوع نــگاه، مانــع پیشــرفت ایــن بچه ها 
و واقعــی شــدن انتظاراتشــان می شــود. 
ــدی  ــط کار ج ــراد در محی ــن اف ــا ای ــر ب اگ
و به گونــه ای کــه بــا بقیــه افــراد رفتــار 
ــه مــرور زمــان  می شــود، برخــورد شــود، ب
اتفاقــات مثبتــی می افتــد. باعــث می شــود 
ــد و  ــتری کار کنن ــت بیش ــا جدی ــا ب بچه ه
همیــن جدیــت در کار، باعــث اصــالح  نظــر 
ــی  ــود. یک ــا می ش ــه آنه ــا نســبت ب کارفرم
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــوب رع ــای خ ازکاره

در حوزه تولید محتوا هدفمان 
این است که بتوانیم یک پایگاه و 
وب سایت تخصصی دراین حوزه 

ایجاد کنیم. امیدوارم امسال بتوانیم 
با راه اندازی آن، تعداد بیشتری از 

افرادی که در این حوزه تخصص پیدا 
می کنند را به درآمدزایی برسانیم 
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افــراد موفــق را درنشــریه توان یــاب معرفــی 
ــر  ــراد، در تغیی ــن اف ــی ای ــد. معرف می کن
ــز  ــر اســت. یکــی از مراک ــه موث ــگاه جامع ن
ــاتل و  ــی ش ــه مدت ــایتی دارد ک ــه، س خیری
پــارس آنالیــن بــا آن مجموعــه کار کرده بود. 
ــه  ــود ک ــده ب ــایت نوشته ش ــما روی س رس
ــرای مــا خیریــت داشــت!  ایــن همــکاری ب
ــا  ــی کارفرم ــری اســت؟ وقت ــن چــه تفک ای
تفکــرش ایــن اســت کــه مــن دارم کار خیــر 
ــرادی  ــن اف ــه کارگرفت ــم و ب ــام می ده انج
کــه معلولیــت دارنــد، برایــم خیریــت دارد، 
ــن  ــود. ای ــل می ش ــی منتق ــگ  غلط فرهن
ــرای  ــروژه ای را ب ــا، پ ــه مــن کارفرم ــد ک دی
کار بــه افــراد توان یــاب بدهــم کــه خیریــت 
ــدگاه  ــک دی ــردد، ی ــه ام برگ ــه کارخان آن ب
قدیمــی و منســوخ، از جنــس همــان کمــک 
ــدوق  ــردم در صن ــه م ــت ک ــه ای اس و اعان
صدقــات می اندازنــد. کســی کــه مایــل بــه 
ــن  ــد ای ــان اســت، بای ــا توان یاب همــکاری ب
بــاور را داشته باشــد کــه آنهــا مثــل ســایرین 
بایــد رزومــه دهنــد و بــر اســاس تواناییشــان 

ــوند.  ــه کار می ش ــغول ب مش

ــا  ــه کارفرماه ــده می شــود ک ــوال دی معم
بیــن دو فــرد دارای معلولیــت جســمی و 
ــا توانمنــدی یکســان،  فــرد تندرســت ب
ــه کار  ــرد ســالم را ب ــد ف ــح می دهن ترجی
بگیرنــد. نظــر شــما در ایــن مــورد 

چیســت؟
ــراد  ــورد اف ــه در م ــی ک ــی از دغدغه های یک
وجــود  کار  محیــط  در  معلولیــت  دارای 
دارد، ایــن اســت کــه بعضــی از ایــن افــراد 
دچــار عارضه هایــی هســتند کــه نیــاز 

ــی  ــال کس ــد. مث ــاص دارن ــت خ ــه مراقب ب
ــر  ــت، اگ ــنج اس ــاری تش ــار بیم ــه دچ ک
مواظبــش نباشــی ممکــن اســت در محیــط 
ــکل  ــد. مش ــش بیآی ــش پی ــی برای کار اتفاق
محیــط  نبــودن  مناسب ســازی  دیگــر، 
اغلــب شــرکت ها اســت. اکثــر کارفرمایــان، 
روزی  اســت  ممکــن  اینکــه  پیش بینــی 
بخواهنــد بــا فــردی کار کننــد کــه معلولیت 
هــم دارد، را ندارنــد. از آنجــا کــه ایــن افــراد 
ــردی  ــد، ف ــور دارن ــر حض ــه کمت در جامع
ــا  ــم آنه ــا ه ــوان کارفرم ــه عن ــن ب ــل م مث
ــی برایشــان در محیــط  را نمی بینیــم و جای
ــد  ــیار ب ــن بس ــه ای ــویم ک ــل نمی ش کار قائ
اســت. بــه هــر حــال کســب وکارهایــی کــه 
تــا بــه حــال درســت شــدند کــه هیــچ، ولی 
بــه صاحبــان کســب و کارهایــی کــه بعــد از 
ــد از  ــوند، بای ــاد ش ــد ایج ــن می خواهن ای
همــان مرحلــه ثبــت شــرکت و شــروع کار، 
ــه  ــت هم ــن اس ــه ممک ــرد ک ــادآوری ک ی
ــبیه  ــمانی ش ــرایط جس ــان از ش کارمندانش
بــه هــم برخــوردار نباشــند، پس الزم اســت 
ــان اول  ــی از هم ــب محیط ــرایط مناس ش
ــودم  ــه خ ــن ب ــه م ــدی ک ــود. نق ــده ش دی
دارم ایــن اســت، زمانــی کــه تصمیــم گرفتم 
ــادم  ــم، اصــال ی ــر را بازســازی کن ــن دفت ای
ــتی ها  ــرویس بهداش ــی از س ــه یک ــود ک نب
ــن  ــه ای ــم، در حالی ک ــازی کن را مناسب س
امــکان و ایــن فضــا را هــم داشــتیم! یکــی 
ــیر،  ــن مس ــازی در ای ــای فرهنگ س از راه ه
در  شــهرداری  بیلبوردهــای  از  اســتفاده 
ــراد دارای  ــای اف ــت و نیازه ــی معلولی معرف
ــوان  ــه عن ــهری ب ــِت ش ــت، در زیس معلولی
یــک شــهروند اســت. از ایــن طریــق مــردم 

ــت ســاکن در  ــن اقلی ــا نیازهــای بزرگ تری ب
شــهرها آشــنا می شــوند. و ایــن اتفــاق 

ــی اســت.  مبارک

و سخن آخر؟ 
همــه انســان ها حــق زندگــی برابــر دارنــد. 
توصیــه ام بــه دوســتان توان یــاب ایــن 
اســت کــه خودشــان را بــاور داشــته باشــند 
ــن  ــد و مطمئ ــدی بگیرن ــان را ج و خودش
باشــند کــه اگــر بخواهنــد، می تواننــد. 
زمانــی کــه من ایــن شــرکت را ایجــاد کردم، 
ــتم.  ــی نداش ــابقه کار مدیریت ــه س هیچگون
ــودم  ــاله ب ــج س ــت و پن ــوان بیس ــک ج ی
ــا آقــای وهوشــی آشــنا شــدم. روزی  کــه ب
ــو بایــد ایــن شــرکت  ــه مــن گفــت ت کــه ب
را ثبــت و دایــر کنــی، دچــار اضطــراب 
شــدم و گفتــم، نمی توانــم. ایشــان بــه مــن 
گفــت: خــودت را بــاور داشــته بــاش، مــن 
ــی  ــه می توان ــم ک ــاور دارم و می دان ــو را ب ت
ــد  ــان بای ــی. توانیاب ــام ده ــن کار را انج ای
ــر  ــه ضمی ــد ک ــود را بکنن ــالش خ ــام ت تم
ناخودآگاهشــان را بــا کمــک مجموعه هایــی 
ــا  ــا و ب ــک کارفرماه ــا کم ــد، ب ــل رع مث
کمــک خانواده هایشــان اصــالح کننــد. 
ــم  ــو را داری ــد رجبل ــل وحی ــرادی مث ــا اف م
ــن  ــت. ای ــا گرفته اس ــب وکارش پ ــه کس ک
شــخص تــالش کــرد و خواســت و افــکارش 
ــود.  ــق ش ــت موف ــرد و توانس ــت ک را مثب
ــی  ــد، کاف ــم می توانن ــان ه ــه توان یاب بقی
ــم اســت  ــی مه ــد. خیل ــه بخواهن اســت ک
کــه دوســتان بداننــد  در زندگــی خــود 
ــرای  ــا افــکار مثبــت ب چــه می خواهنــد و ب

ــد.  ــالش کنن ــان ت هدفش

 به صاحبان کسب و کارهایی که بعد 
از این می خواهند ایجاد شوند، باید 
از همان مرحله ثبت شرکت و شروع 

کار، یادآوری کرد که ممکن است همه 
کارمندانشان از شرایط جسمانی 

شبیه به هم برخوردار نباشند، پس 
الزم است شرایط مناسب محیطی از 

همان اول دیده شود
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«توان بخشــی بین المللــی»، یکــی از قدیمی تریــن ســازمان های فعــال در زمینــه توان بخشــی افــراد دارای 
ــه عنــوان یــک ســازمان جهانــی در حــوزه توان بخشــی فعالیــت اش را آغــاز  معلولیــت اســت کــه از ســال ١٩٢٢ ب

نموده اســت. 
ــراد دارای  ــط، اف ــی مرتب ــات توان بخشــی، مؤسســات دولت ــده خدم ــازمان های تدارک دهن ــز، مؤسســات و س مراک
ــه در  ــی ک ــان و صاحب نظران ــگران، کارشناس ــن، پژوهش ــوالن، متخصصی ــار معل ــازمان های خودی ــت و س معلولی
ــون بیــش از ٧٠٠٠  ــه شــوند. تاکن ــن ســازمان پذیرفت ــه عضویــت ای ــد ب ــد می توانن ــه توان بخشــی فعالیــت دارن زمین
ــان،  ــف جه ــوالن، در صــد کشــور از مناطــق مختل ــال در حــوزه توان بخشــی معل ســازمان، انجمــن و مؤسســه فع
در ایــن مؤسســه بین المللــی عضویــت دارنــد. در واقــع «RI»، پایگاهــی جهــت تبــادل تجــارب، اطالعــات و نتایــج 

ــراد دارای معلولیــت مــی باشــد.  ــور اف ــف ام ــی در زمینه هــای مختل ــات جهان تحقیق
ــو،  ــد و بلگری ــراح ارتوپ ــلر، ج ــری کس ــر هان ــط دکت ــکا توس ــک در آمری ــهر کوچ ــک ش ــی از ی ــی بین الملل توان بخش
مــددکار اجتماعــی فعالیتــش را آغــاز نمــود و از آن زمــان ایــن مؤسســه پیشــگام در تصویــب لوایحــی کــه بــه افــراد 
دارای معلولیــت فرصــت یــک زندگــی فعــال و عــادی را می دهــد، فراهــم ساخته اســت. در طــول رونــد تکاملــی، ایــن 
ســازمان جهانــی چهــار بــار تغییــر نــام داد. در ســال ۱۹۲۲، عنــوان "جامعــه کــودکان معلــول"، در ۱۹۳۹ بــه « جامعــه 
جهانــی بــرای رفــاه معلــوالن»، در ســال ۱۹۶۰ بــه « جامعــه جهانــی بــرای توان بخشــی معلــوالن » و نهایتــًا در ســال 

ــام داد.  ــر ن ــی (RI) »، تغیی ــی بین الملل ــوان « توان بخش ــت عن ۱۹۷۲، تح
ــود و شــاید  ــب ب ــن ســازمان غال ــرد پزشــکی در ای ــه۱۹۸۰، رویک ــا ده ــن ســازمان و ت ــدای شــکل گیری ای اگرچــه از ابت
وجــود ایــن گونــه رویکردهــا و ایجــاد پــاره ای موانــع از طــرف RI بــرای مشــارکت برابــر افــراد دارای معلولیــت در 
ایــن دهــه بــود کــه عامــل اصلــی شــکل گیری جامعــه جهانــی معلــوالن۲ شــد، امــا تغییــر در عملکــرد ایــن 
 ،RI ســازمان بــه گونــه ای بــوده اســت کــه در طــول ســه دهــه گذشــته، مدیریــت و اعضــای جهانــی

ــدی داشــته اند. ــوالن نقــش کلی ــوق معل ــه حق ــوط ب در نهضت هــای مرب
لکــن تحــوالت اخیــر در ایــن ســازمان، منشــأ خدمــات گســترده و نوینــی بــرای 
جامعــه معلــوالن گردیده اســت و از ســال ۱۹۹۹ بیشــترین توجــه و فعالیــت 
ایــن ســازمان جهانــی در ارتبــاط بــا کنوانســیون حقــوق معلــوالن 
و ایجــاد فرصت هــای مســاوی بــرای آنــان می باشــد. 
ــم  ــاب خان ــال ۲۰۱۷ ، انتخ ــه در س ــی ک ــا جای ت

1 -Rehabilitation International (RI)

1    
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هــاردی، بــا معلولیــت جســمی و حرکتــی، از فدراســیون معلــوالن چیــن و حضــور ایشــان در باالتریــن ســطح تصمیم گیــری ایــن 
ــده تحولــی گســترده در رویکــرد RI می باشــد.  ســازمان، نشــان دهن

در ســاختار تشــکیالتی توان بخشــی بین المللــی، هفــت کمیســیون در خصــوص موضوعــات مربــوط بــه معلــوالن فعالیــت دارنــد 
ــی، کمــک  ــا اهــداف و اســتراتژی ســازمان توان بخشــی بین الملل ــق ب ــا و فعالیت هــای منطب ــن و توســعه برنامه ه ــه در تدوی ک
ــه  ــوط ب ــات مرب ــوارد و موضوع ــال ها ، بررســی م ــن س ــیون ها در طــی ای ــن کمیس ــکیل ای ــدف از تش ــند. ه ــار می باش و همی
افــراد دارای معلولیــت و ارائــه طریــق و توصیه هــای الزم بــه ســازمان در ایــن زمینــه می باشــد. ایــن کمیســیون ها عبارتنــد از :

١  کمیســیون کار و اشــتغال : ایــن کمیســیون در زمینــه آمــوزش و اشــتغال افــراد دارای معلولیــت بــا ســازمان هایی 
ماننــد ســازمان جهانــی کار، ســازمان بهداشــت جهانــی و ســایر ســازمان های مرتبــط همــکاری داشــته و از 

وظایــف ایــن کمیســیون، رفــع موانــع اشــتغال بــرای افــراد دارای معلولیــت می باشــد.

٢ کمیســیون آموزشــی: ایــن کمیســیون در ایجــاد و توســعه فرصت هــای آموزشــی بــرای کــودکان دارای معلولیــت، 
باالخــص آمــوزش تلفیقــی و یکپارچه ســازی، فعــال مــی باشــد. ســهیم نمــودن تجــارب موفــق کشــورها در 
آمــوزش تلفیقــی و کمــک بــه ســایر کشــورها بــرای فراهــم کــردن زمینه هــای اجــرای آن از دیگــر فعالیت هــای 

ایــن کمیســیون اســت. 

ــا و  ــه محیط ه ــای دسترســی ب ــر ارتق ــز ب ــد و تمرک ــیون تأکی ــن کمیس ــوژی و دسترســی: ای ــیون تکنول ٣ کمیس
منابــع و تکنولــوژی آموزشــی، وســایل حمــل و نقــل عمومــی، وســایل و تکنولــوژی شــهری دارد و همچنیــن از 
دیگــر وظایــف ایــن کمیســیون، حســاس ســازی جامعــه در خصــوص موانعــی کــه بــرای اســتفاده از این وســایل 

وجــود دارد و روش هــای حــذف آن اســت. 

۴ کمیســیون ســالمت: ایــن کمیســیون در خصــوص ارتقــای کیفیــت زندگــی فــرد دارای معلولیــت و پیشــگیری از 
معلولیــت بــا ســازمان جهانــی بهداشــت و یونیســف همــکاری متقابــل داشــته و بــا ارائــه برنامــه هــای آموزشــی 

بــرای کادر پزشــکی و پیراپزشــکی در زمینــه رفــاه ایــن افــراد، فعــال می باشــد. 

ــه  ــف و تجزی ــق مختل ــا در مناط ــت ها و برنامه ه ــن سیاس ــالش در یافت ــات : ت ــت ها و خدم ــیون سیاس ۵ کمیس
ــی در  ــای توان بخش ــه برنامه ه ــوالن و مقایس ــوق معل ــیون حق ــرای کنوانس ــا اج ــاق آن ب ــل و انطب و تحلی
کشــورهای مختلــف و تعمیــم شــیوه هــای مناســب در ســطح جهانــی، از جملــه فعالیت هــای ایــن کمیســیون 

اســت. 

ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــا و برنامه های ــت از طرح ه ــیون ، حمای ــن کمیس ــدف ای ــع ه ــی: در واق ــیون اجتماع ۶ کمیس
ــه ای  ــه گون ــه را ب ــوالن باشــد و طراحــی جامع ــوق معل ــرای اجــرای کنوانســیون حق ــه ب ظرفیت ســازی جامع
پیشــنهاد دهــد کــه امــکان مشــارکت تمامــی شــهروندان را فراهــم ســازد کــه اگــر ایــن امــکان فراهــم نشــود، 
نقــص جامعــه اســت نــه ناتوانــی فــرد دارای معلولیــت. همچنیــن در ایــن جامعــه، افــراد دارای معلولیــت بایــد 
قــادر باشــند کــه اهــداف برنامــه توان بخشــی و محیــط و جامعــه ای کــه می خواهنــد در آن زندگــی کننــد را 

خودشــان مشــخص کننــد.

ــه  ــل در زمین ــرد متقاب ــک رویک ــرای ی ــه را ب ــیون زمین ــن کمیس ــات: ای ــت و تفریح ــات فراغ ــیون اوق ۷ کمیس
ــدف  ــازد. ه ــم می س ــت را فراه ــراد دارای معلولی ــرای اف ــی ب ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــای آموزش فعالیت ه

اصلــی آن ایجــاد و گســترش خدمــات مطلــوب توان بخشــی کــه دسترســی را در فعالیت هــای اجتماعــی 
ــد.  ــازد، می باش ــم می س ــی فراه و فرهنگ

ــه ایــن نکتــه اشــاره  ــی، ب ــگاه ســازمان توان بخشــی بین الملل ــا جای در انتهــای ایــن مطلــب، در ارتبــاط ب
ــوق  ــًال همســو و در راســتای تأمیــن حق ــر، کام ــن ســازمان در دهه هــای اخی می شــود کــه تحــوالت ای

ــت،  ــراد دارای معلولی ــوق اف ــیون حق ــرای کنوانس ــت و اج ــت بوده اس ــراد دارای معلولی ــانی اف انس
ســرلوحه فعالیت هــای ایــن مؤسســه قــرار گرفته اســت. ناگفتــه نمانــد تمــام ایــن تحــوالت، مرهــون 

ــان را  ــت، خواسته هایش ــال ها فعالی ــی س ــه ط ــوده ک ــرو یی ب ــت پیش ــراد دارای معلولی ــالش اف ت
ــا «محوریــت حقــوق بشــر»  ــه یــک رویکــرد ب از یــک رویکــرد اجتماعــی « حمایــت محــور» ب

ــه  ــن زمین ــی را در ای ــی جهان ــرده و تحول ــل ک ــوالن تبدی ــوق معل ــیون حق ــب کنوانس در قال
پایه گــذاری نموده انــد کــه ثمــره ایجــاد دگرگونــی در یــک ســازمان تخصــص محــور اســت. 
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از  و  کنید  معرفی  را  خودتان  ابتدا  در  لطفا 
سوابقتان در پرداختن به موضوع معلولیت 

بگویید.
و  ساله  چهار  و  سی  هستم،  همتی  شهرزاد 
شش سال است که در روزنامه شرق در حوزه 
از  بخشی  هستم.  مشغول  آسیب ها  و  زنان 
دربرمی گیرد.  هم  را  معلولیت  آسیب ها،  این 
چون من اخبار بهزیستی را همیشه پوشش 
می دهم، حوزه معلولیت یکی از دغدغه هایم 
کار  معلولیت  حوزه  در  که  افرادی  است. 
می کنند، به این دلیل مرا بیشتر می شناسند 
که دو سال پیش یک گزارش برای روز جهانی 
معلوالن نوشتم. قضیه از این قرار بود که من 
روی ویلچر نشستم و توی شهر رفتم تا ببینم 
اگر روی ویلچر نشسته  باشم، چقدر می توانم 
ایده  البته  کنم.  استفاده  شهری  امکانات  از 
و  شد  داده   محقق  آقای  توسط  گزارش  این 
بازخورد  گزارش  این  کردم.  اجرایش  من 
گرفت.  قرار  استقبال  مورد  و  داشت  زیادی 
در  کرده ام  سعی  هم  گذشته  درسال های 
حوزه مدیریت شهری و معلوالن یعنی مباحث 
مناسب سازی، مبلمان شهری و حقوق افراد 

دارای معلولیت در شهر بنویسم.

کردید  تهیه  قبل  سال  دو  که  گزارشی  از 
بگویید. شما در قالب یک ویلچری در شهر 

چه دیدید و با چه موانعی برخورد کردید؟
دو سال پیش به پیشنهاد آقای صدرا محقق، 
همراه  شرق،  روزنامه  اجتماعی  گروه  دبیر 
عکاس  خودشان  که  نجاریون  ناصر  آقای  با 
و  رفتم  شهر  سطح  به  هستند  کاردرمانگر  و 
به  شبیه  را  ساعتی  تا  شدم  ویلچر  بر  سوار 

متاسفانه  بگذرانم.  تهران  در  توان یاب  یک 
نتیجه چندان امیدوار کننده نبود. در سطح 
شهر تهران به عنوان یک کالن شهر و پایتخت 
زندگی  و  تردد  برای  امکاناتی  هیچ  ایران، 
افرادی که معلولیت دارند رادر نظر نگرفته اند 
جای  که  می دهند  شعار  مدام  کنارش  در  و 
معلوالن در شهر خالی است. برای سوارشدن 
همراه  به  را  من  هیئت  یک  باید  اتوبوس 
چهارراه  متروی  در  می کردند،  بلند  ویلچرم 
ولیعصر هیچ راهی برای پایین و داخل رفتن 
نداشتم. حتی یک عابربانک نبود که شرایطی 
است  ویلچر  روی  که  فردی  که  باشد  داشته 
هم  تصورم  البته  کند.  استفاده  آن  از  بتواند 
درباره ویلچر کامال عوض شد؛ راندن ویلچر 
حتی برای یک قدم هم تمرین و ماهیچه های 
قوی می خواهد. حرکت کردن بدون داشتن 
کمک در پیاده روهای پر از دست انداز خیابان 

ولیعصر، برایم غیرممکن بود. 

بازخورد این گزارش در جامعه چطور بود؟ 
و  گرفت  قرار  توجه  مورد  بسیار  گزارش  این 
همان  از  رعد  با  شرق  روزنامه  قوی تر  ارتباط 

شهرزاد همتی، روزنامه نگار است. او شش سال است 
که در روزنامه شرق در حوزه زنان و آسیب ها مشغول به 
کار می باشد. دو سال قبل،برای تهیه گزارش در روز جهانی 
معلوالن،روی ویلچر نشست و رفت به شهر.رفت تا ببیند 
اگر روی ویلچر نشسته  باشد، چقدر می تواند از امکانات 
شهری استفاده کند. با او که دغدغه حقوق اقلیت ها، 
از جمله افراد دارای معلولیت را دارد گفت وگو کردیم که 

می خوانید.

به نظر من در چند سال گذشته شاید 
امکانات محیطی تغییر چندانی نکرده 
باشد، ولی از لحاظ فرهنگی، ارتباط 
مردم با  افراد دارای معلولیت تغییر 

کرده  و نگاه های کنجکاوانه و متعجب 
به این افراد در خیابان هاخیلی کم تر 

شده  است
 

 چیزی که افراد دارای معلولیت باید مطالبه گرش 
باشند، حقشان برشهر است 

 شهرزاد همتی، خبرنگار روزنامه شرق
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جا شروع شد.این گزارش در همه جا منتشر 
شد و توجه همه را به بحث مبلمان شهری و 
جای خالی افراد دارای معلولیت در شهر جلب 
شد.در آن زمان تلنگری بود که باعکس العمل 
اثرش  متاسفانه  ولی  شد  مواجه  دیگران 

لحظه ای بود وپس از مدتی فراموش شد.

تلنگر  که  افتادید  فکر  به  باز  آن  از  بعد  آیا 
دیگری در این حوزه به جامعه بزنید؟

 سعی می کنم به طور مستمر روی حق معلوالن 
برشهر کار کنم.در این راستا گفت وگوهایی با 
نمایندگان شورای شهر انجام دادم و از آنها 
مورد  این  در  شهر  شورای  در  که  خواستم 
احساس  شما  جایی  یک  کنند.  صحبت 
می کنید، وظیفه دارید این تلنگر را بزنید و 
من این کار را کردم و تا آنجا که باید جوابش 
کردن  عملیاتی  زمان  اآلن  گرفتم.  هم  را 
خواسته های مخاطب دارای معلولیت است.
در حال حاضر من در این سمت پیش می روم.
یک برنامه دوسال و نیمه برای خودمان تعریف 
کرده ایم که گزارش های خود را به این سمت 
ببریم.از نمایندگان شورای شهر می پرسیم که 
آیا از معلوالن خبر دارید؟ وقتی سوار تاکسی 
را  معلولیت  دارای  افراد  نفراز  چند  می شوید 
در سطح شهر می بینید؟ و... ما اآلن در این 
بخش کار می کنیم.با شورای شهر و مجلس 
و نهادها در تماس هستیم و سعی می کنیم 
که  بنویسیم  اقلیت ها  مورد  در  گزارشاتی 
می تواند افراد دارایمعلولیت باشند،اقلیت های 
دینی باشند وحتی زنان که از نظر حقوقشان 

بهنوعی اقلیت محسوب می شوند.

 آیا بازخورد این گزارشات و فعالیت هایتان 
را می گیرید؟

میدانیمی گیرم،  گزارش  وقتی  روزنامه  درکار 
من  دارند،با  معلولیت  که  افرادی  از  خیلی 
نابینا  می گویند،ما  ومثال  می گیرند  تماس 
قالی های  و  می کنیم  قالی بافی  ولی  هستیم 
نفیس می بافیم، بیایید از ما گزارش بگیرید. 
این جور ارتباط ها را زیاد داریم.یا افراد موفق 
دارای معلولیت خودشان با ما تماس می گیرند 
تهیه  گزارش  آنها  از  که  می خواهند  ما  از  و 
کنیم. وقتی مخاطب با ما تماس می گیرد، 
است  رسانه ای  بودن  پویا  و  نشاندهندهزنده 
که برایش کار می کنیم و انگیزه ای می شود که 

بیشتر درباره مخاطب بنویسیم.
در دوره ای ارتباط خیلی منسجم و مستمری 
با این افراد داشتم.ماجرا این است که درحوزه 
خبر، خبرنگار باید همیشه به دنبال این باشد 
که راه های جدیدی را امتحان کند تا پویایی اش 
را از دست ندهد. چون تکرار، بهخبرنگارضربه 
می زند و از آنجا که معلولیت و وضعیت افراد 

دارای معلولیت یک موضوع است، اگر هربار 
بخواهیم به یک شیوه تکراری به آن بپردازیم، 
همان اتفاقی می افتد که تاکنون افتاده است، 
یعنی عادی می شود و هیچ کنشی را به دنبال 
پویایی  خبرنگار،  اینکه  برای  بنابراین  ندارد. 
خود را حفظ کند، الزم استمدتی با سوژه و 
بنویسد،  درباره اش  می خواهد  که  موضوعی 
ارتباط خیلی نزدیک و تنگاتنگ داشته  باشد 
و زمانی هم الزم است که با فاصله بایستد و 
از دورسوژه را تماشا  کند.من با موسسات و 
انجمن هایی که در حوزه معلوالن کار می کنند، 
به طور مستمر ارتباط دارم ولی در حال حاضر، 

ارتباط روزانه با افراد دارای معلولیت ندارم.

با توجه به شناختی که از افراد دارای معلولیت 
پیدا کردید، آنها را چگونه می بینید؟

منافسردگی و انزوا را در خیلی ازافراد دارای 
سری از آنها  دیده ام. البته در یک  معلولیت 
هم برون گرایی وجود دارد که سعی می کنند 
در جامعه حضور داشته باشند و خود را به 
مردم معرفی کنند. ولی خیلی از آنها اعتماد 
می کنند  احساس  و  ندارند  را  الزم  نفس  به 
موجود اضافه ای هستند و با دیگران ارتباط 
ترجیح  را  انزوا  در  بودن  آنها  نمی گیرند. 
می دهند. به نظر مندر چند سال گذشته شاید 
امکانات محیطی تغییر چندانی نکرده باشد، 
افراد  مردمبا  ارتباط  فرهنگی،  لحاظ  از  ولی 
دارای معلولیت تغییر کرده  است و نگاه های 
کنجکاوانه و متعجب به این افراد در خیابان ها 
خیلی کم تر شده است. وقتی در جاهایی مثل 
نگاه  می بینم،  را  افراد  این  مترو  و  اتوبوس 
آدم هابه آنها را دنبال می کنم و شاید تنها ده 
افراد  این  به  متفاوت  نگاه های  مردم  درصد 
دارند، که در همه جای دنیا هم این میزان 
لحاظ  از  حدودی  تا  نظرمن  دارد.به  وجود 
فرهنگی این مسئله عادی شده و خانواده هایی 
سعی  دارند،  معلولیت  دارای  بچه های  که 
می کنند، فرزندان خود را از حضور در جامعه 
محروم نکنند. ولی هنوز هم جای افراد دارای 
است.این  خالی  شهر ها  سطح  در  معلولیت، 

جامعه  از  بزرگی  بخش  که  وجودی  با  افراد 
نمی شوند  دیده  درشهر  هنوز  اما  هستند، 
چون به خاطر نبود مبلمان وامکانات شهری 

محکوم به انزوا هستند.

و  خبرنگار  یک  عنوان  به  شما  نظر  به  آیا 
مناسب سازی های  و  امکانات  اگر  گزارشگر، 
شهری وجود داشته باشد، آیا فرهنگ جامعه 
و فرهنگ خود این افراد به اندازه الزم تغییر 
داشته  اجتماعی  حضور  بتوانند  که  کرده 

باشند؟ 
من معتقدم فرهنگ خانواده ها خیلی تغییر 
کرده است.من در مواردی که به رعد می آیمویا 
مثال روزخبرنگار که با بچه ای دارای معلولیت 
مالقات دارم،نمی بینم که بخواهند خودشان 
را پنهان کنند.به نظرم این حس پنهان کردن 
انگ  ترس  واز  خانواده ها  به  مربوط  بیشتر 
دیگران است. انگ سربار بودن واضافه بودن و 
ناتوانی این افرادرا خانواده ها می زنند که باعث 
می شود خود بچه هاهم این انگ را بپذیرند. 
چنین خانواده هایی معموالا ز لحاظ فرهنگی 
فرزندانشان  انزوای  باعث  و  هستند  عقب 
می شوند. ولی توان یابانی که به موسسات و 
انجمن ها رفت و آمد می کنند، در جمع حاضر 
دچار  کمتر  می شوندو توان بخشی می شوند، 

انگ زدن به خود و حس ناتوانی هستند.

معلوالن  حوزه  انجمن های  با  شما  ارتباط 
چگونه است؟

من با رعد و عصای سفید در ارتباطم و با یک 
سری سمن های کوچک که به تازگی در حوزه 
حقوق بشر راه افتاده مثل" با همستان" که 
بخشی از آن ها درباره افراد دارای معلولیت و 
حق آنان برشهرفعالیت می کنند در ارتباطم.
تنگاتنگی  ارتباط  هم  بهزیستی  سازمان  با 
فعالیت هایشان  مورد  در  گزارشاتی  و  داریم 
می نویسیم. با انجمن فلج مغزی در ارتباط 
هستیم. گاهی با دفتر یونیسف ارتباط داریم 
و  می کنیم  دریافت  آنان  از  گزارشاتی  که 

خدماتی این چنینی داریم.

صحبت آخر؟
بایـد  معلـوالن  کـه  چیـزی  نظـرم  بـه 
مطالبه گـرش باشـند. یعنی مطالبـه کنند و 
سـوال کننـد از مسـئولین کـه چرا جایشـان 
در شـهر خالی است؟بپرسـند که چرا مارا در 
سطحشـهر دیده نمی شویم. دوسـتان دارای 
معلولیت روی بحث غیبت معلوالن در شـهر 
کار کننـد و بازگشـت خود را به سـطح شـهر 
را مطالبـه کنند.وقتی خودشـان این موضوع 
را مطالبـه کنند، صدایشـان جدی تر شـنیده 

می شـود.

هنوزجای افراد دارای معلولیت، در 
سطح شهر ها خالی است. این افراد 
با وجودی که بخش بزرگی از جامعه 
هستند، اما در شهر دیده نمی شوند
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همه ی ما دست کم یک بار فیلم ها یا سریال هایی با شخصیت های منفی دیده ایم. 
شخصیت هایی که به هر دلیلی با انجام اعمال ناپسند مثل ظلم به هم نوعان، قتل، 
جنایت و یا انجام هر کاری که باعث تنفر مخاطب می شود، شاید وسیله ای برای 
درس عبرت گرفتن مخاطب هستند. روزگاری را با انجام این اعمال می گذرانند و در 
عین حال خوش و خرم و شاید بی درد هستند. اما پایان داستان کامال متفاوت رقم 
می خورد. موضوع مورد نظر من، انتهای داستان و عاقبت افرادی است که در ذهن 
مخاطب منفی و حتی مطرود هستند. تقریبا تمامی این شخصیت ها در پایان داستان 

اگر زنده مانده باشند، یک سرنوشت تکراری و قطعی دارند، معلولیت!
تصویری که همیشه در مقابل مخاطب شکل می گیرد، شخصی است که با ظلم ها و 
نامردمی های بسیار در انتهای داستان، سکته یا تصادف کرده است و روی یک ویلچر 

نشسته و به کارهای بد خود فکر می کند!
از این قبیل داستان ها و شخصیت ها بسیار است و متاسفانه باعث شکل گیری طرز 
تفکر و اعتقاد وحشتناکی در جامعه و ذهن مخاطبانش می شود. تفکری که بر این باور 
است هرگونه معلولیت و نقص عضو، حاصل انجام گناهان کبیر و نابخشودنی توسط 

شخص فرد دارای معلولیت یا خانواده ی اوست!
باعث می شود من که یک شخص فرد دارای معلولیت هستم، مخاطب جمالت یا 
سواالتی قرار بگیرم که حتی نقل آن ها باور کردنی نیست. باعث می شود معلولیت را 
به وضعیت حجاب و نماز و ایمان فرد مرتبط بدانند. این سواالت و جمالت باعث 
می شود دوستان دارای معلولیت من از ترس قضاوت یا تمسخر ماه ها خانه نشین 
شوند. باعث می شود پاسخ شیطنت کوچک یک کودک دارای معلولیت در مدرسه، 

جمله ی خدا آهو را دیده و شاخ نداده باشد! 
شخص دارای معلولیت مانند درختی است که شاید فقط یک شاخه اش شکسته 
باشد یا برگی از آن افتاده باشد، اما به هر صورت در اصل وجود درخت، خللی ایجاد 

نمی شود.
معلولیت عقوبت گناه نیست. عذاب الهی یا فرجام اعمال غیرانسانی و حتی حاصل 

خشم خدا هم نیست!
اگر فقط کمی نگاهمان را عوض کنیم، به روشنی درمی یابیم که معلولیت اصال چیز 

عجیب و خارج از طبیعت انسان نیست!
معلولیت هم فصلی از زندگی انسان روی زمین، بخشی از جامعه ی بشری و قسمتی 

از اتفاقات طبیعت است.
مانند افتادن یک برگ درخت، همین قدر طبیعی، همین قدر نزدیک!

فاطمه کنهانی

ـ 
  
؟!
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هر وقت چیزی الزم داشته باشم، یکی هست که برام تهیه کنه، اغلب داداشم یا مامانم، گاهی آبجیم حتی یکی از این 
فسقلیا

بیرون هم برم با یکی از همینا میرم. گاهی هم دلم می خواد تنها برم، بگردم ،خرید کنم با مردم ارتباط بگیرم و حرف بزنم، 
این کار بسیار سختی  هست. شاید باورتون نشه، چون برای شما راحته؛ ولی من هربار باید براش بجنگم، هرکی تو زندگیش 
چیزی برای جنگیدن داره، جنگ من هم با این کارای ساده شروع میشه، اگه ردشون کنم، می تونم برای اهداف بزرگ تر 
بجنگم، مثل دونده ای که مسیرش پر از مانعه، نه فقط من، میلیون ها نفر دیگه مثل من هستند که بیشترشون دیده نمیشن، 
بعضیا شرایط سخت تری هم دارند، مثال اون روز با یکی آشنا شدم که ۱۲ سال در یک اتاق و دور از چشم مردم نگهش داشتن. 
این شرایط رو باید تغییر داد. همه کارایی که برای شما راحته، برای افراد دارای معلولیت هم باید راحت باشه، من از یک آرمان 
حرف می زنم که در گذشته یک رویا بو، ولی امروز نه، یک سال پیش  من ایده ای رو مطرح کردم که از نظر خودم هم کمی 
رویایی بود، اون موقع  در رویداد توان تک، وب سایتی رو ارائه کردم به نام همیار مهر، ساده و مختصر بود، به تنهایی ساخته 
بودمش ولی استقبال خوبی شد ازش، این به من انرژی داد ولی نمی تونستم به خودم جرات بدم برای طرح ایده اصلی که 
بزرگ تر بود، دوستم آرش به من جرات داد که بگم، وقتی اومدم رو سن، دلهره داشتم، چشمام رو دوخته بودم به زمین که 
مردم رو نبینم تا بتونم حرف بزنم، و توضیح بدم ایده خودم رو، استقبال فراتر از تصور من بود، همه رسانه ها در بارش نوشتند 
و متخصصین آی تی کشور اعالم همکاری کردند، تعدادی از مسئولین هم حمایت کردند،  همراهی همه جانبه ای شکل گرفت، 

در حدی که یکی از دوستانم گفت:
 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا "توانتو" راه بیفته، واقعا هم چنین بود. البته ابر و باد  گاهی تبدیل به سیل 
هم می شد ولی نمی تونست ویران کنه، دوستان "توانتو"  زیاد بودند، این جا بود که من فهمیدم جامعه ی ما چقدر به بلوغ خود 
نزدیک شده، ین همان جامعه ای نیست که از کودکی به یاد دارم، جامعه ای که با افراد دارای معلولیت مهربان نبود، بزارید یه 
قصه از زندگی ام بگم، تا بفهمید از چه جامعه ای دارم حرف می زنم: اولین روز مدرسه را یادتان هست؟ شاید یکی از شیرین ترین 
خاطرات بسیاری از شما، روز اول دبستان باشد، ولی برای من این طور نیست، ۲۲ سال پیش بود برای ثبت نام مدرسه رفتم، 
مدیر مدرسه، گفت این را ثبت نام نمی کنم! این جا برای سالم هاست این را ببرید مدرسه عقب مانده ها.  نه در آن مدرسه و  نه 
در هیچ مدرسه ای ثبت نام نشدم و از مدرسه محروم موندم، سوال من آن روز این بود که مگه درس را با پا می خوانند؟ تو راه 
برگشت، کیف خوشگلی که شب باهاش می خوابیدم رو انداختم دور، ولی رویاهایم رو نه، البته که از رویاهایم محروم نبودم، 
مدرسه ی آنها را رها و رویاهای خود رو دنبال کردم، تاجایی که می شد تو خونه درس خوندم، البته زیاد هم نشد، همش تا 
سوم راهنمایی، بعدش همه تالشم رو گذاشتم برای کار کردن و کسب درآمد، از دست فروشی شروع کردم، کامپیوتر خریدم، 
یادگرفتم، تایپیست شدم،  سخت افزار رو شناختم، خدمات کامپیوتری راه انداختم، و از دنیای اینترنت سرآوردم، یک زندگی 
تازه، با اینترنت بود که بیماری ام رو شناختم و فهمیدم که باید باهاش کنار بیام، برنامه نویسی یاد گرفتم، افراد دارای معلولیت 
قوی رو دیدم، دوست پیدا کردم، به جمع های تازه دعوت شدم و کم کم فهمیدم انسان های جامعه ی ما همه شون مثل اون 
مدیر بی مسئولیت مدرسه نیستند، که فرصت درس خوندن رو از من گرفت، انسان های زیادی هستند که دوست  دارند 

فرصت های از دست رفته برای افراد دارای معلولیت جبران بشه. 
کشور ما هم با همین انسان ها زیبا می شه، با این ها می تونیم جامعه ای نسبتا عادالنه بسازیم، که تو اون هیچ کس به خاطر 
معلولیت، محرومیت نبینه، "توانتو" درواقع ایده ای برای رسیدن به این هدفه، این هدف دیگه فراتر از شخص منه، من؛ وحید 
رجبلو ، تنها، بنیان گذار استارتاپ "توانتو"  هستم، نه همه آن. دوست دارم این جا بگم کسانی که در این مدت یاری کردن برای 
تاسیس "توانتو" به من کمک نکردند، به جامعه کمک کردند و به همین خاطر باید ازشون تشکر بیشتری بکنم  "توانتو" یک پروژه 
بزرگ مناسب سازی جامعه برای افراد دارای معلولیته، این کار باید گسترده بشه و حتی در روستاهای کشور هم در اختیار افراد 
دارای معلولیت و حتی سالمندان و بیماران قرار بگیره، من امروز خوشحالم که داریم تولدش رو جشن می گیریم، امیدوارم این 
پروژه و پروژه های مشابه، اونقد گسترده بشن که دیگه کارهای ساده زندگی برای  افراد دارای معلولیت تبدیل به مبارزه نشه و 

ما افراد دارای معلولیت برای اهداف بزرگ تر بجنگیم.

دل نوشته ای از وحید رجبلو ، موسس و مدیر فنی استارت آپ توانیتو

ـــ  ـ       
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خانـم صوفی برای آشـنایی اولیـه، لطفا از 
خـودت بگو: 

مهناز صوفی هستم، متولد سال۶۷ در شهر 
تنکابن. دوساله بودم که خانواده ام از رودسر 
به قم تغییر مکان دادند. در قم به دبستان 
این  در  هم  را  دانشگاه  و  دبیرستان  و  رفتم 
شهر گذراندم. مدرک کارشناسی و کارشناسی 
تجارت  گرایش  اطالعات  فناوری  که  ارشدم 
گرفتم.  قم  دانشگاه  از  را  است  الکترونیک 
مغزی  سلول های  دیدگی  آسیب  من  مشکل 
در اثرنرسیدن اکسیژن به مغزدر هنگام تولد 
است. از همان سال های اول تولدم، مادرم مرا 
به جلسات کاردرمانی و فیزیوتراپی می برد و در 
خانه هم به من ورزش می  داد. درسن هجده 
ماهگی گردن گرفتم و درشش سالگی شروع 
به راه رفتن کردم. چون فرزند اول بودم، مادرم 
تمام وقت خود را به من اختصاص می   داد و با 
من در خانه ورزش می  کرد. مادرم بهیار بود و 
زمانی که به سن مدرسه رفتن رسیدم، کارش 

را به خاطر من رها کرد. 

دوران مدرسه را چگونه گذراندی و ارتباطت 
با بقیه بچه ها در مدرسه چطور بود؟

 سال های اول با کمک مادرم و یا با تاکسی 

سرویس، به مدرسه می   رفتم. درکالس سوم 
که  خرید  دوچرخه  یک  برایم  پدرم  دبستان، 
با آن و به همراه مادر به مدرسه می  رفتم و 
یک  واقع  در  دوچرخه سواری،  برمی  گشتم. 
بعد  سال های  بود.  برایم  هم  فیزیوتراپی  نوع 
با  ارتباطم  می   رفتم.  مدرسه  به  سرویس  با 
از  شاید  بود.  خوب  خیلی  دانش آموزان  سایر 
دوست  سریع  خیلی  من  که  خداست  لطف 
پیدا می   کنم و با دیگران ارتباط می   گیرم. در 
هنوز  و  داشتم  زیادی  دوستان  هم  دانشگاه 

و  راهنمایی  و  ابتدایی  دوران  دوستان  با  هم 
احساس  هیچ وقت  دارم.  ارتباط  دبیرستانم 
نمی  کردم که تفاوتی با بقیه دارم. فقط در زنگ 
ورزش و یا زنگ تفریح بود که نمی   توانستم با 
و  بود  خوب  خیلی  درسم  کنم.  بازی  بچه ها 
بود.  بیست  راهنمایی  دوران  پایان  تا  معدلم 
ممتازبودم.  شاگرد  همیشه  هم  آن  از  بعد 
ولی  رفتم.  ریاضی  رشته  به  دبیرستان  در 
بعدها متوجه شدم که باید از اول در رشته 
علوم انسانی درس می  خواندم و در دانشگاه 
یا  ادبیات  مثل  رشته هایی  که  بود  بهتر  هم 
روانشناسی را انتخاب می  کردم که با روحیه ام 
بیشتر جور باشد. در دانشگاه پیام نور تفرش 
قبول شدم و یک ترم هم در این شهر زندگی 
کردم. بعد به  صورت مهمان در پیام نور قم 
در  هم  را  ارشد  کارشناسی  خواندم.  درس 

دانشگاه قم خواندم.

آیـا از اول بـه رشـته فنـاوری اطالعـات 
داشـتی؟ عالقـه 

از اول به رشته معماری عالقه داشتم، ولی 
در رشته فناوری اطالعات قبول شدم. وقتی 
است  کوچک تر  من  از  سال  پنج  که  خواهرم 
دیدم  رفت،  معماری  رشته  به  دبیرستان  در 

هیچوقت احساس نمی   کردم که 
تفاوتی با بقیه دارم. فقط در زنگ 

ورزش و یا زنگ تفریح بود که 
نمی   توانستم با بچه ها بازی کنم 

 

مهنـاز صوفـی متولد سـال۶۷ در شـهر تنکابن 
را  زیـادی  فرودهـای  و  فـراز  زندگـی  در  او  اسـت. 
گذرانـده ولـی بـه همـت خـودش و بـا پشـتیبانی 
خانـواده توانسـته کارهـای زیـادی را انجـام دهـد. 
مهنـاز نویسـنده اسـت، کارآفریـن اسـت و بـه قول 
خـودش هر کاری را که دوسـت داشـته دنبـال کرده 
اسـت. حاال هـم می   خواهـد در رشـته روانشناسـی 
ادامـه تحصیـل دهـد. بـا او و مـادر مهربانـش کـه 
همی  شـه پشـتیبان و مشـوقش بوده در خانـه ی آنها 

بـه گفت وگـو نشسـتیم. 

با افتخار می   گویم که من، معلولیتم را معلول کرده ام! 
مهناز صوفی، نویسنده و کارآفرین  
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که این رشته چه سختی هایی در حمل لوازم 
سنگینی دارد که هر روز باید با خودش ببرد و 
بیاورد، خدا را شکر کردم که معماری نرفتم. 
از طرفی، بخش بزرگی از زندگی من درگیر 
اجتماعی  شبکه های  و  اطالعات  فناوری 
بودم،  نشده  وارد  رشته  این  در  اگر  و  است 
نمی  توانستم خودم را به دیگران معرفی کنم. 
چون من عمال بیشتر در خانه هستم و تنها 
شبکه های  طریق  از  جامعه  با  من  ارتباط 
اجتماعی و سایتم است. شاید اگر در رشته 
حاال  اندازه  به  بودم،  خوانده  درس  دیگری 
را  اجتماعی ام  شبکه های  من  نبودم.  موفق 
خودم  هم  را  سایتم  و  می   کنم  اداره  خودم 
و  امورکامپیوتری  در  و  کردم  راه اندازی 
اینترنتی هم به افراد خانواده کمک می کنم. 
حوزه  در  دارم  عالقه  بیشتر  اآلن  هرحال  به 
و  فناوری  حوزه  در  تا  کنم  فعالیت  ادبیات 

ارتباطات. 

ادبیات  به  که  شدی  متوجه  زمانی  چه  از 
عالقه داری، از وقتی که شروع به نوشتن 

رمان کردی یا از قبل آن؟
خوبـی  انشـاهای  ابتدایـی،  دوران  از   
می  نوشـتم. اولیـن داسـتانی کـه نوشـتم از 
زبـان یـک مداد بـود کـه در کالس خواندم و 
مورد تشـویق معلم و شـاگردان قـرار گرفتم. 
از کودکـی از تخیـل کـردن و اینکـه خـودم 
را بـه جـای اشـیاء بگـذارم خوشـم می  آمد. 
از همان زمان در نوشـتن اسـتعداد داشـتم، 
ولـی متاسـفانه مشـکل سیسـتم آموزشـی 
مـا ایـن بـود کـه دانش آمـوزان را بـر طبـق 
استعداشـان راهنمایـی نمی   کـرد. به کسـی 
مثل مـن نمی  گفتند که تو با اسـتعدادی که 
در نوشـتن داری، بهتر اسـت در رشـته علوم 
انسـانی ادامـه تحصیـل دهـی. مخصوصـا 
این کـه همـه بچه هایی کـه درسشـان خوب 
بـود و معدل باالیی داشـتند، همه به رشـته 
ریاضـی می  رفتنـد. حـاال خواهـر کوچکم که 
اسـتعداد خوبـی در نوشـتن دارد، در رشـته 
علوم انسـانی تحصیـل می   کنـد و خیلی هم 
از انتخابـش راضـی اسـت. مـن دو خواهـر 
کوچک تـر دارم کـه یکـی در رشـته معماری 
درس خوانـد و اکنـون فارغ التحصیل رشـته 
معمـاری از دانشـگاه اسـت و به کار نقاشـی 
هم بسـیارعالقمند اسـت و تابلوهـای زیادی 
هـم  کوچک تـرم  خواهـر  و  کشـیده  هـم 
سـال دوم رشـته علـوم انسـانی اسـت و در 

می   خوانـد. درس  دبیرسـتان 

چه شد که به فکر نوشتن رمان عشق آهنی 
افتادی؟

ایده نوشتن این کتاب، از عید سال ۹۳ به 

کار  یک  داشتم  دوست  همیشه  آمد.  ذهنم 
متفاوت ارائه دهم و نوشتن هم همیشه حال 
مرا خوب می   کند. وقتی ناراحتم، با نوشتن 
هم  طرفی  از  می   کنم.  پیدا  بهتری  احساس 
دوست داشتم چالش های زندگیم را بنویسم. 
مراجعه  شرکتی  به  کار  برای  وقتی  که  این 
کردم، چه اتفاقی برایم افتاد و یا وقتی مثل 
قرار  عاطفی  رابطه  یک  در  دیگری  دختر  هر 
گرفتم، با چه شرایطی روبه رو شدم؟ و... بهتر 
دیدم که این چالش ها را در بستر یک داستان 
عاشقانه قرار دهم. ریسک بزرگی که کردم این 
بود که تصمیم گرفتم، داستان را قسمت به 
قسمت در کانال تلگرام خودم قرار دهم. در 
آن زمان تنها سی و دو نفر از دوستانم عضو 
کانال بودند. هدفم از این کار این بود که برای 
خودم تعهدی برای روزانه نوشتن ایجاد کنم 
تا وقفه ای در نوشتنم نیفتد. هر روز قسمتی 
دوستم  برای  و  می  نوشتم  را  داستان  از 
برای تایپ می   فرستادم و بعد در کانال قرار 
می   دادم. البته گاهی مجبور می  شدم داستان 
را متوقف کنم و درباره موضوعی تحقیق کنم. 
گاهی هم داستان جوردر نمی  آمد و نیاز به کار 
بیشتری داشت. این مواقع پیام های زیادی از 
دوستان دریافت می  کردم که از ادامه داستان 
برایم  خیلی  بازخوردها  این  می   پرسیدند. 
جالب بود و حس خوبی به من می  داد. همین 
باعث شد که داستان را پشت سرهم بنویسم، 
به طوری که از اردیبهشت سال۹۵ شروع کردم 
و بهمن ۹۶ داستان را به اتمام رساندم. رمان 
عشق آهنی، اولین تجربه داستان بلند من 
بود. قبل از آن داستان کوتاه کار کرده بودم.
مهمی    اتفاقات  که  بود  این  کردم  که  کاری 
که قرار بود در داستان بیفتد را در دفترچه 
یادداشتم، تیتروار یادداشت می  کردم و بعد 
سر فرصت، این اتفاقات را به صورت زنجیره 
به هم می   بافتم و برایش دیالوگ می   نوشتم. 
احساس  مخاطب  که  بود  مهم  خیلی  برایم 

نکند به درکش توهین شده و یک داستان 
بی مایه تحویلش داده ام. بنابراین نیاز به وقت 
گذاشتن و فکر کردن داشتم. برای بخش های 
آن  درستی  از  تا  می   کردم  تحقیق  پزشکی 

مطالب مطمئن شوم. 

غیر از نوشتن داستان در چه زمینه هایی کار 
کرده ای؟ 

ترانه  آهنی،  عشق  رمان  نوشتن  از  قبل   
می   نوشتم. همه ترانه هایی که در کتاب عشق 
از  آورده  ام،  داستان  شخصیت  زبان  از  آهنی 
شروع  سال۸۳،  از  است.  خودم  سروده های 
به نوشتن ترانه و شعر کردم، ولی از سال ۹۳ 
مجازی  ادبی  کالس های  در  شرکت  از  پس 
به طور  وترانه،  شعر  گروه های  در  شرکت  و 
حرفه ای این کار را ادامه دادم و سعی کردم 
حرفه ای تر کار کنم. حدود بیست ترانه دارم 
این  از  چندتا  و  کرده ام  جمع  دفتری  در  که 
ترانه ها را در کتاب عشق آهنی آورده ام. من 
هارمونیکا  خانه  کالس  در  مجازی  به طور 
هارمونیکا  ساز  و  می  کردم  شرکت  اصفهان 
را یاد می  گرفتم. از طریق استادم و یکی از 
خوانساری،  رضا  نام  به  خواننده  دوستان 
ترانه ام به اجرا درآمد. دوسال پیش در تولد 
بیست وهشت سالگیم این ترانه اجراشد. این 
ترانه با نام "جشن حسرت" در سایت ها موجود 
ترانه هایم  درآوردن  اجرا  به  برای  من  است. 
آقای  مثل  کشور  خوب  خواننده های  توسط 
صادقی، خیلی تالش کردم که متاسفانه هنوز 
به نتیجه نرسیده ام. من صفحات آقای مهدی 
ژوله و آقای قاسم خانی را هم دنبال می   کنم، 
چون خیلی دوست دارم که نویسنده رادیو و 

تلویزیون شوم. 

ــم شــرکت  ــای نویســندگی ه در کالس ه
ــرده ای؟ ک

در جریان چاپ داستان و زمانی که درگیر مجوز 
گرفتن برای چاپ بودم، درکالس نویسندگی 
آقای محسن فرجی شرکت می   کردم. قبل از 
آن هم در کالس های مینیمال نویسی خانم 
نیلوفرالری پور که به صورت مجازی بود شرکت 
می  کردم. از طریق اینستاگرام با صفحه ای به 
نام کتابدونی آشنا شدم که در آنجا اطالعیه 

کالس های نویسندگی آقای فرجی را دیدم.

رشته  در  اشتغال  دنبال  به  هیچوقت  آیا 
تحصیلی خود یا کسب درآمد از راه های دیگر 

هم بوده ای؟
 برای این که بتوانم مستقل شوم و روی پای 
خودم بایستم، تالش زیادی کرده ام وکارهای 
مختلفی را هم امتحان کرده ام. یک دوره ای 
و  کردم  همکاری  اصفهان،  در  شخصی  با 

 بخش بزرگی از وقت من در روز، 
درگیرفناوری اطالعات و شبکه های 

اجتماعی است و اگر در این رشته وارد 
نشده بودم، نمی   توانستم خودم را به 

دیگران معرفی کنم
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لباس های  و  زدم  لباس  فروش  برای  کانالی 
ایشان را تبلیغ می   کردم که درصدی از فروش 
به من تعلق می   گرفت. یا نمایندگی شرکتی 
به  رباتیک  آموزش  که  گرفتم  را  مشهد  در 
کار  هم  مدتی  و  بدهم  مدارس  دانش آموزان 
کردم ولی چون نیاز به رفت و آمد و جنب و 
دهم.  ادامه  نتوانستم  داشت،  زیادی  جوش 
کردم  کار  خصوصی  شرکت  یک  در  مدتی 
ولی کارش در در سطح خیلی پایینی بود و 
محل کار هم پله های زیادی داشت که برای 
من که دنبال پیشرفت درکار بودم، مناسب 
نبود. بعد از دو ماه کار کردن بدون کمترین 
به  آمدم.  بیرون  شرکت  این  از  دستمزدی، 
شرکت  دریک  دولت،  کارورزی  طرح  دنبال 
شش  پنج  حدود  و  شدم  مشغول  کارآفرینی 
اندازی  راه  را  شرکت  سایت  کردم.  کار  ماه 
شرکت  این  برای  کارمند  یک  مانند  و  کردم 
کار می  کردم. بعد از مدتی مبلغ کمی   به من 
دادند که دیگر دیگر ادامه ندادم. من صفحه 
نویسندگان تلویزیون را درشبکه های مجازی 
و  صدا  در  داشتم  عالقه  و  می  کردم  دنبال 
سیما کار کنم، خیلی اتفاقی شخصی به من 
در توییتر پیام داد که اگر مایلی برای تلویزیون 
با  من  بگیر.  تماس  شماره  این  با  بنویسید، 
ایشان تماس گرفتم و پس از اینکه چند آیتم 
و لوکیشن برنامه را برایم فرستادند، با ایشان 
در دفترشان قرار حضوری گذاشتم و در حال 
مطلب  برایشان  پروژه ای  به صورت  حاضر 
نویسندگان  گروه  جزو  من  اآلن  می  نویسم. 
برنامه "مثه بارون" که در شبکه دو در روزهای 
دوشنبه و سه شنبه، ساعت دو و نیم بعداز 
می   شود،  پخش  مهربانی  محوریت  با  ظهر 

هستم.

شـما یـک کار اسـتارت آپی هـم راه اندازی 
کردیـد. در مـورد آن هم برایمـان بگو؟

"تدوین  درمورد  من  ارشد  نامه  پایان   
تامین  زمینه  در  مدیریتی  داشبوردهای 
نیازهای معلوالن ذهنی" بود که زمان زیادی 
را صرف کردم و زحمت زیادی برایش کشیدم. 
پس از ارائه این پایان نامه، به این فکرافتادم که 
چه استفاده ای می  توانم از آن بکنم و چون با 
نیازهای افراد دارای معلولیت ذهنی تا حدود 
زیادی آشنا شده بودم، ایده ای به ذهنم رسید 
که فروشگاه اینترنتی برای تامین محصوالت 
مورد نیاز افراد دارای معلولیت راه اندازی کنم 
و واسطی بین تولیدکننده و مصرف کننده این 
محصوالت باشم. چون خودم معلولیت دارم 
شناخته  نسبتا  معلولیت  دارای  افراد  بین  و 
مورد  می  توانم  که  می   دانستم  هستم،  شده  
با  فروشگاه  این  بگیرم.  قرار  اعتمادشان 
سرمایه اولیه صد و پنجاه هزار تومان راه اندازی 

شد و با تالش زیاد توانستم درشش ماه اول 
حدود دو میلیون تومان درآمد کسب کنم. در 
این مسیر با افراد زیادی آشنا شدم و حدود 
دوسال ادامه دادم. چندین مقام هم آوردم. 
مثال در اولین همایش فناوری استان قم، جزو 
ده استارت آپ برتر شدم و چندین لوح هم از 
اداره فناوری اطالعات گرفتم. در اولین رویداد 

توان تک رعد هم مقام سوم را کسب کردم. 

با وجود کسب این همه موفقیت، چرا ادامه 
افعال  از  موفقیت هایت  درتوضیح  و  ندادی 

گذشته استفاده می   کنی؟ 
تیـم  یـک  بـه  نیـاز  کار  ادامـه  در  چـون 
قـوی داشـتم. مـن بـه تنهایـی تـا جایـی 
می  توانسـتم کار را جلـو ببـرم، از جایـی بـه 
بعـد نیـاز بـه مدیریـت قوی تـر، بـا تجربه تـر 
تنهایـی  بـه  داشـت.  هوشـمندانه تری  و 
نمی   توانسـتم هـم بخش فـروش، هم بخش 
و  مدیریـت  بخـش  هـم  محتـوی،  تولیـد 
پشـتیبانی و هـم بخـش ارتبـاط با مشـتری 
را جوابگـو باشـم. از افراد زیـادی هم دعوت 
بـه کار کـردم، ولـی نگاهـی کـه من بـه کار 
داشـتم را دیگـران نداشـتند. کار اسـتارتاپی 
به گونـه ای اسـت کـه در اوائـل کار نمی  توان 
بـه کسـی قـول درآمـد را داد. افـراد بایـد 
درآمـد  بـه  شـاید  کـه  باشـند  ریسـک پذیر 
روبـه رو  شکسـت  بـا  هـم  شـاید  و  برسـند 
شـوند. ولـی افراد بـه دنبـال کار زود بازده و 
پردرآمـد بودند بـه همین دلیـل این فعالیت 
مانـدگار نشـد. من با ناراحتی بسـیار، مانند 
مـادری کـه بچه اش را از دسـت داده، پس از 
دو سـال کار را متوقـف کـردم. ایـن کار را با 
افـق دید خیلـی روشـن و با امیـد اینکه کار 
را بـه جایی برسـانم که بتوانم دسـت عده ای 
از افـراد دارای معلولیت را بگیرم و کارآفرینی 
کنـم، شـروع کرده بودم و متاسـفانه چون نه 
سـرمایه مادی و نه حمایت معنوی داشـتم، 

کار متوقـف شـد.

 در آن زمان با رعد تهران یا رعد قم آشنا 
شده بودی؟

 با رعد تهران بیشتر ارتباط داشتم. پس از 
طریق  از  قم،  در  اطالعات  فناوری  همایش 
آشنا  رعد  توان تک  با  طبری  شاهین  آقای 
شدم. ایشان از سخنرانان درهمایش فناوری 
به  هم  من  و  بودند  قم  استان  در  اطالعات 
این  برگزیده  استارت آپ های  از  یکی  عنوان 
همایش، با ایشان صحبت کردم. ایشان مرا 
تشویق کردند که در رویداد توان تک شرکت 
کنم که اینکار را کردم و در رویداد توان تک، 
مقام سوم را کسب کردم. از وقتی به تهران 
رزومه  مختلف  جاهای  به  کار  برای  آمده ام 

فرستاده ام و امیدوارم که به نتیجه برسد.

بـا توجـه بـه ایـن همـه توانایـی کـه هم 
در نویسـندگی و هـم در سـایر حوزه هـا 
در داری، آیـا فکـر می  کنـی الزم بـود کـه 
معلولیت خـود را در مقدمه کتاب "عشـق 

کنی؟  برجسـته  آهنـی" 
دیدگاهی که در اجتماع ما وجود دارد این گونه 
است که مثال وقتی من سوار تاکسی می  شوم، 
راننده از همراه من آدرس را می   پرسد، چون 
ندارم!  پاسخگویی  توان  من  که  می  کند  فکر 
من هنوز صحبت نکرده ام که راننده بداند آیا 
من از لحاظ ذهنی مشکلی دارم یا نه؟ شاید 
عواقب  ولی  باشد،  نادانی  روی  از  رفتار  این 
بدی روی روان افرادی مثل من دارد که چرا 

مرا نمی  بینید.
برای  مهناز  با  که  جاها  خیلی  مهناز:  مادر 
خرید می  رویم، می  بینم که مردم با نگاه ترحم 
من  می  کنند.  برخورد  مهناز  با  حقارت بار  و 
درچنین مواردی به آنها می  گویم که دختر من 
فوق لیسانس است، نویسنده است و چنین 
توانایی هایی دارد. وقتی این را می   گویم، رفتار 
و  می  گیرند  تحویل  را  او  می  کند،  تغییر  آنها 
رفتار  باید  چرا  می  شوند.  قائل  ارزش  برایش 
مردم این گونه باشد؟ چرا قبل از این که من 
برخورد  درست  او  با  کنم،  معرفی  را  مهناز 
مشکل  رفتن  راه  در  فقط  چون  نمی  کنند؟ 
می   زند.  حرف  خوبی  به  که  حالی  در  دارد؟ 
ما  سیمای  و  صدا  در  که  است  این  علتش 
فرهنگ سازی  و  نشده  توجه  موضوع  این  به 
نمی   کند که به توانایی افراد نگاه شود، نه به 
جامعه  متاسفانه  کمبودهایشان.  و  ضعف ها 
ما از لحاظ فرهنگی خیلی فقیر است. وقتی 
در فیلم ها و سریال های تلویزیونی، فردی که 
گناهکارو خطاکار است، عاقبت روی ویلچر 
می   نشیند و یا بیمار می  شود و از پا می  افتد، 
جامعه هرکسی که معلولیت دارد را یا خودش 
را و یا پدر ومادرش را گناهکار می   پندارد، چرا 
چنین دیدگاهی در جامعه باید وجود داشته 

 در اولین همایش فناوری استان 
قم، جزو ده استارت آپ برتر شدم 
و چندین لوح هم از اداره فناوری 
اطالعات گرفتم. در اولین رویداد 

توان تک رعد هم مقام سوم را کسب 
کردم 
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باشد که من مادر فکر کنم که حتما مادر بدی 
هستم که فرزندم معلولیت دارد.

مهنـاز: ایـن رفتـاری نیسـت که فقط قشـر 
پاییـن و کـم سـواد جامعـه انجـام دهنـد، 
ایـن رفتار در جامعـه ما نهادینه شده اسـت. 
اصـال اجـازه نمی  دهنـد کـه مـن صحبـت 
کنـم و ببیننـد آیـا من از نظر ذهنی مشـکل 
دارم یـا نـه. در چنیـن جامعـه ای اسـت که 
بایـد بگویـم کـه من فـرد موفقی هسـتم که 
معلولیـت هـم دارد. می   خواهـم بـه جامعـه 
بگویـم کـه شـما مـرا در هـر زمینـه ای پس 
زدیـد، چـه در زمینه شـغلی، چـه در زمینه 
عاطفـی و ....پـس مجبـورم که اعـالم کنم 
کـه بدانیـد من یک نویسـنده معلـول موفق 
هسـتم و بـا اینکـه معلولیـت دارم موفـق 
هسـتم. دراینجـا مـن بـه معلولیتـم افتخار 
می   کنـم. وقتـی من خـودم را بـه عنوان یک 
نویسـنده ثابـت کنم، دیگر نیـازی به این کار 
نیسـت. ولـی درحـال حاضر مـن می  خواهم 
آبـروی معلولیـت را بـاال ببـرم. می  خواهـم 
بگویـم مـن به عنـوان نماینـده افـراد دارای 
معلولیـت، می  توانـم موفق باشـم و می  توانم 
پیشـرو باشـم. اینجا معلولیت مهنـاز صوفی 
مطـرح نیسـت بلکه ایـن که یک فـرد دارای 
باشـد،  این قدرموفـق  می   توانـد  معلولیـت 
مطـرح اسـت. یـک دختر در شـرایط و سـن 
مـن می  توانـد راحت سـرکار بـرود ، می   تواند 
راحـت ازدواج کنـد، می   توانـد مـادر شـود. 
بـه  ولـی  دارم،  را  شـرایط  ایـن  هـم  مـن 
خاطرمعلولیتـم مورد قبـول و پذیرش جامعه 
قـرار نمی  گیرم. برای همیـن، معلولیتم را به 
رخ جامعـه می  کشـم و می گویـم شـما مرا به 
خاطـر معلولیتـم پس زدید و مـن هم، کاری 
کـرده ام کـه شـما نمی  توانید انجـام دهید و 
بـا افتخـار می   گویـم کـه مـن، معلولیتـم را 

کـرده ام! معلول 

چه آرزویی دارید؟
من هیچ آرزویی ندارم چون آرزو چیزی است 
که نتوانی به آن دست پیدا کنی و من هرچه 
در زندگی هدفم بوده و به همه اش رسیده ام. 
به  دوست داشتم،  را  موسیقی  من  مثال 
داشتم  دوست  گرفتم.  یاد  و  رفتم  دنبالش 
رانندگی کنم، ازسال ۸۹ دنبال این کار رفتم 
و همه کارهایش را خودم انجام دادم. خیلی 
مغرور بودم و دوست نداشتم از کسی کمک 
بگیرم. پدرم شخصیتی محافظه کارتر از مادرم 
داشت  ترس  کمی    بچگی ام  همان  از  و  دارد 
انجام  نمی  توانی  می  گفت  را  کارها  بعضی  و 
دهی. ولی مادرم همیشه مرا برای کارهایی 
می   داد  هل  دهم،  انجام  می   خواستم  که 
برای  سال۸۹  در  وقتی  می   کرد.  تشویقم  و 
مراجعه  راهور  پلیس  به  گواهینامه،  گرفتن 
من  به  افسر  بگیرم،  آموزش  مجوز  تا  کردم 

گفت، خانم شما نمیشه رانندگی نکنی؟ 
مادرمهناز: من همانجا به او گفتم، دخترم 
در  که  دارد  احتیاج  و  کرده است  تحصیل 
رانندگی  نباید  چرا  کند،  آمد  و  رفت  جامعه 
از  اینکه  با  کردم،  سعی  همیشه  من  کند؟ 
حرف ها و رفتارهای مردم ناراحت می  شدم، 
مهناز را از خانه بیرون ببرم. از اینکه مردم با 
دیدنش نچ نچ می  کردند و یا می   گفتند خدا 

شفایش بدهد و .....
جای تغییر فرهنگ در جامعه ما خالیست. 
آموزش و پرورش ما هم از این لحاظ ضعیف 
است. مثال برای زنگ ورزش دانش آموزی که 
الزم  می  رود،  مدرسه  به  معلولیت،  وجود  با 
است فکری بکند. من وقتی کتاب مهناز را 
مهناز  که  شدم  مواردی  متوجه  خواندم تازه 
با آن روبه رو بوده وهیچگاه به من هم حرفی 
نزده است. بیاد دارم زمانی که مهناز را برای 
دبستان ثبت نام می   کردم، به من گفتند او را 
به مدرسه استثنایی ببر. من گقتم اگر الزم 

باشد با دخترم هر روز به مدرسه می  روم، ولی 
نمی  گذارم به مدرسه استثنایی برود. 

مهناز خانم، چه برنامه ای برای آینده داری؟
مـن درحـال نوشـتن کتـاب جیبـی درقالـب 
نامـه بـا عنـوان "نامه هایـی که شـاید نخوانی" 
بـه پسـرم هسـتم، چـون ماننـد هـر دختـر 
دیگـری دوسـت دارم کـه بتوانـم روزی مـادر 
شـوم. امیـدوارم این کتـاب تا تابسـتان تمام 
شـود. هم چنیـن فکرهایی بـرای کتـاب دوم 
خـودم دارم کـه شـاید در قالـب جلـد دوم 
کتـاب عشـق ِآهنی باشـد و شـاید هـم رمـان 
جدیـدی باشـد. از آنجـا کـه نوشـتن جلـد 
دوم عشـق ِآهنی مسـتلزم به چالش کشـیدن 
شـخصیت های آن اسـت و مـن نمی   خواهـم 
کنـم،  خـراب  را  رمـان  ایـن  خـوش  پایـان 
ممکـن اسـت داسـتان جداگانه ای بنویسـم. 
یکـی دو سـوژه دیگـر بـاز درحـوزه معلولیـت 
دارم و امیـدوارم در آینـده بتوانـم آثـار بهتری 
ارائـه دهـم. از دیگـر برنامه هایـم بـرای آینـده 
این اسـت کـه دررشـته روانشناسـی تحصیل 
کنـم. مـن کتـاب آقـای شـون استیونسـون 
بـا نـام "هرگـز نگـو امـا" را خواندم کـه فردی 
اسـت کـه معلولیـت شـدید داشـت و رشـته 
مدیریـت خوانـده بود. این فرد سـخنرانی های 
انگیزشـی زیـادی دارد و از جایـی تصمیمـی 
می   گیرد که به تحصیل در رشـته روانشناسـی 
بپـردازد. ازآنجـا کـه مـن هم چند سـخنرانی 
انگیزشـی در مـورد چالش هـای معلولیـت در 
جاهـای مختلف داشـتم و عالقمند به رشـته 
روانشناسـی بالینی هسـتم، فکر کـردم وقتی 
ایـن فـرد جـرات کـرده، چـرا مـن ایـن کار را 
نکنـم. امیـدوارم بتوانـم در ایـن رشـته فـوق 
لیسـانس و بعـد دکتری بگیـرم و بـه دیگران 

بدهم. مشـاوره 

می   خواهم به جامعه بگویم که شما 
مرا در هر زمینه ای پس زدید، چه در 
زمینه شغلی، چه در زمینه عاطفی 

و ... پس مجبورم که اعالم کنم که 
بدانید من یک نویسنده معلول موفق 
هستم و با اینکه معلولیت دارم، موفق 
هستم و به معلولیتم افتخار می   کنم
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کتاب  از  رونمایی  برای  که  جلسه ای  در 
ع"عشق آهنی" نوشته خانم صوفی با حضور 
فعاالن حوزه معلولیت تشکیل شده بود، شما 
پشت  در  معلولیتش  به  نویسنده  اشاره  به 
اعتراض  علت  کردید.  اعتراض  کتاب  جلد 

شما چه بود؟
 اعتراض من فراتر از نوشته ایشان در پشت 
جلد کتاب بود. من به برگزاری آن جلسه با 
رویکرد معلولیت معترض بودم. قرار بود این 
نشست به نقد محتویات کتاب منجر شود، نه 
به احقاق حق یک نویسنده دارای معلولیت! 
وضعیت  با  نویسنده  یک  هویت  من  نظر  به 
نویسنده  یک  نمی شود.  تعریف  جسمانی اش 
داشته  جسمانی  وضعیت  چه  این که  از  فراتر 
نوشتن  امر  در  که  فردی  عنوان  به  باشد، 
خالقیت دارد و نویسندگی از اهداف زندگی اش 
است، تعریف می شود. مگر اینکه معلولیت او 
روی کارش تاثیر بگذارد. مثال فردی که بدون 
دست است و با دهان نقاشی می کند، حتی 
اگر اثرش کیفیت باالیی هم نداشته باشد، باید 
روی معلولیت او تمرکز کرد. ولی در مورد یک 
نویسنده ، یک شاعر، یک مترجم و هرکسی 
که کاری ذهنی انجام می دهد که با جسمش 
کردن  برجسته  ندارد،  مستقیم  ارتباط 

و  خلق  فرآیند  فروکاستن  جسمی،  معلولیت 
کاری است که صورت گرفته است. در واقع کم 
کردن ارج و قرب و ارزش کاری است که انجام 
داده است. به همین دلیل، من معتقد بودم 
چنین جلسه ای باید با رویکرد ادبی و با حضور 
چهره های منتقد، داستان نویس و ناشران و 
البته  می گرفت.  شکل  ادبیات  حوزه  فعاالن 
شرکت  جلسه  این  در  که  افرادی  حضور 
ولی  بود  مغتنم  و  ارزشمند  بسیار  داشتند، 
باید  جلسه  جهت گیری  ادبی،  نقد  جلسه  در 

معلولیت  روی  نه  باشد،  اثر  نقد  سمت  به 
نویسنده. این نقدی است که من به آن جلسه 

و جلسات مشابه آن دارم.

که  برمی گردد  این  به  دید  زاویه  این  شاید 
هستیم.  جامعه  تندرست  افراد  شما  و  من 
معلولیت  که  افرادی  دید  زاویه  از  اگر  شاید 
دارند و با این وبژگی بزرگ شده و همیشه 
احساس کهتری نسبت به دیگران داشته اند 
به موضوع نگاه شود، بتوان چنین حقی را 

برای آنها قائل شد؟
می کنید،  اشاره  آن  به  شما  که  نکته ای   
روی  ما  وقتی  است.  غرض  نقض  خودش 
داریم  درواقع  می کنیم،  تمرکز  فرد  معلولیت 
معلولیت  وجود  با  که  تو  به  آفرین  می گوییم" 
کتاب نوشتی". یعنی با پیش داوری به او نگاه 
می کنیم و این اشتباه است. نباید به فردی به 
خاطر معلولیت و نویسنده بودن آفرین گفت، 
باید به خاطر این که خوب می نویسد و توانسته 
آفرین  دهد،  پرورش  درستی  به  را  موضوعی 
گفت. این نوع نگاه در بطن خود نوعی ترحم را 
نمایندگی می کند و از ارزش کار او می کاهد و 
مانع پیشرفت نویسنده اثر می شود. با این نوع 
برخورد، نگاه ترحم آمیز هم ترویج می شود. من 

اولین اصل در داستان گویی و 
داستان نویسی لذت بردن مخاطب 

است. اگر این اتفاق نیفتد، بقیه 
پیام های اخالقی و شعارها و پند و 

اندرزها بیهوده است 

و  روزنامه نگار  نویس،  داستان  فرجی،  محسن 
ناشر است. او چندین مجموعه داستان برای نوجوانان 

و کودکان نوشته و تاکنون هشت عنوان کتاب را نیز به 
چاپ رسانده است. با ایشان که مدیر مسئول همشهری 
داستان است، در جلسه رونمایی از کتاب "عشق آهنی" 
نوشته مهناز صوفی آشنا شدیم. او که به دعوت نویسنده 
را  خود  سخنان  داشت،  شرکت  نشست  این  در  کتاب 
انتقاد  از  بپردازد،  کتاب  محتوایی  نقد  به  اینکه  از  قبل 
کتاب  جلد  پشت  در  معلولیتش  بیان  در  نویسنده  به 
آغاز کرد؛ انتقادی که مخالفت و موافقت هایی را در این 
نشست به دنبال داشت. برای آشنایی بیشتر با نظرات 

ایشان به سراغشان رفتیم و به گفت وگو نشستیم.

اگر نویسنده نقدپذیر باشد، در کارش پیشرفت می کند
محسن فرجی، مدیر مسئول همشهری داستان
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دوستی دارم که شاعر و دارای معلولیت است 
در  نه  و  کتاب هایش  در  نه  کجا،  هیچ  ولی 
محافل ادبی، روی معلولیتش تمرکز و تاکید 
نمی شود. لزومی هم ندارد که بشود. چون او 
شاعری را با ذهنش انجام می دهد. به نظر 
من شعرا و نویسندگان دارای معلولیت باید 
به این خودباوری برسند که ارزش کار ادبی 
و خالقانه آنها فراتر از وضعیت جسمانی شان 
و  نکنند  تمرکز  خود  معلولیت  روی  و  است 
به سایرین هم اجازه ندهند از این منظر به 
داشته  انتظار  باید  واقع  در  کنند.  نگاه  آنها 
باشند که به عنوان یک نویسنده، شاعر و یک 
ادیب به آنها توجه شود نه به عنوان یک فرد 
دارای معلولیت. البته این افراد باید در زندگی 
اجتماعی خود به عنوان کسی که دچار یک 
عارضه است و نیازمند امکانات و تسهیالت 
اجتماعی است مطرح شوند و باید هم این 
اتفاق بیفتد، ولی یه عنوان یک نویسنده یا 
شاعر، من کامًال مخالف اشاره به معلولیت 

هستم.

کتاب «عشق آهنی» که توسط خانم صوفی 
ایشان  اتوبیوگرافی  نوعی  به  شده،  نوشته 
است. آیا پیشنهاد شما به ایشان این است 
حوزه  در  ایشان  شناخت  به  توجه  با  که 
معلولیت، باز هم در همین حوزه بنویسد؟

مــن کامــًال بــا ایــن موضــوع هــم مخالفــم. 
وقتــی نویســنده ای حرفــه ای می شــود، 
ــاب بنویســد.  ــک کت ــط ی ــرار نیســت فق ق
ایشــان یــک کتــاب در مــورد وضعیــت 
ــا آن  خــود و چالش هایــی کــه در زندگــی ب
ــای  ــته اســت، در کتاب ه روبه روســت نوش
آیــا  نوشــت؟  خواهــد  چــه  بعــدی 
ــد؟  ــرار کن ــودش را تک ــدام خ ــد م می توان
کتــاب «عشــق آهنــی» یــک داســتان 
اتوبیوگرافیــک اســت کــه بــه زندگــی خــود 
نویســنده نزدیــک اســت. امــا در کتاب هــای 
ــرار  ــالک ق ــز را م ــد چی ــد چن ــدی، بای بع
ــردن  ــه ک ــرورش و برانگیخت ــد؛ یکــی پ ده
ــر  ــد تفک ــنده بای ــل اســت. نویس ــوه تخی ق
خالقــش را پروبــال و پــرورش دهــد تــا 
و  عجیب تــر  زیباتــر،  دنیاهــای  بتوانــد 
ــد.  ــد و بنویس ــف کن ــناخته تری را کش ناش
ــن  ــی نوشــتن اســت. ای ــرورش توانای دوم پ
ــرار  ــاد و تک ــدن زی ــق خوان ــی از طری توانای
ــد.  ــت می آی ــه به دس ــت ک ــتن اس در نوش
ســوم هــم، کســب تجربــه زیســتی اســت. 
او بایــد خــود را در معــرض تجربه هــای 
ــی، از  ــات اجتماع ــق ارتباط ــد از طری جدی
طریــق ســفر و از هــر راهــی کــه بــه کســب 
دهــد.  قــرار  می شــود،  منجــر  تجربــه 
می توانــد  طریق هــا  ایــن  از  نویســنده 

تجربــه نوشــتن خــود را بــاال ببــرد، امــا اگــر 
بخواهــد شــرایط جســمانی اش را در هرکاری 
ــد و  ــا می زن ــی زود در ج ــد، خیل ــرار کن تک
ــورد.  ــت می خ ــب شکس ــذب مخاط در ج
البتــه ممکــن اســت دوبــاره بتواند داســتان 
خالقــی از وضعیــت خــود بنویســد یــا یکــی 
معلولیــت  داســتانش  شــخصیت های  از 
ــام  ــد تم ــه بخواه ــی این ک داشته باشــد، ول
ــت  ــدش برمعلولی ــز و تاکی ــل کار و تمرک ثق
باشــد، قطعــا بــه بن بســت می رســد و 

ــه نیســت.  ــل ادام قاب

 شاید از فردی که معلولیت دارد ولی دست 
به قلم است و در این زمینه استعداد دارد، 
را  او  مشابه  شرایط  که  دوستانی  طرف  از 
دارند انتظار برود که رسالت طرح مسائل و 
مشکالتش را انجام دهد. به عبارتی هنرش 
را متعهد به طرح این مشکالت بداند. شما 
به عنوان یک نویسنده، با این جهت گیری 

موافق نیستید؟ 
خیر. موافق نیستم. برخالف نگاهی که ممکن 
است از طرف حکومت ها و مراجع رسمی القا 
شود، ادبیات یا هنر، ابزار نیستند. قرار نیست 
هر نویسنده یا شاعری، ادبیات را وسیله یا 
مشکالت  دادن  نشان  برای  مثال  تریبونی 
کند. این کارها مجاری دیگری مثل روزنامه، 
و  اپلیکیشن  تلویزیون،  خبرگزاری،  مجالت، 
فضای مجازی دارند. چنین ابزاری موظفند 
وضعیت  بازتاب  برای  بلندگویی  و  تریبون 
دشوار زندگی این افراد باشند. ممکن است از 
طریق کتاب خانم صوفی، متوجه شد که این 
افراد زندگی سختی دارند، ولی این رسالت 
بر دوش ایشان یا هرنویسنده دارای معلولیت 
دیگری نیست که الزامًا بخواهند از این طریق 
مشکالت این گروه را مطرح کنند. این وظیفه 
بر دوش مسئوالن اجتماعی و نهادهایی مانند 
مردم نهاد،  انجمن های  بهزیستی،  سازمان 
متولیان فرهنگی و رسانه هاست. وظیفه یک 

نویسنده ادبی این نیست که نشان دهد افراد 
دارای معلولیت مثال برای رد شدن از خیابان 
مشکل دارند. اساسًا نباید این وظیفه را بر 
من  شاعر  دوست  گذاشت.  نویسنده  دوش 
هرگز از طریق شعرش نگفته که چه زندگی 
سختی دارد و برای رد شدن از پیاده رو چه 
چگونه  او  به  اجتماع  نگاه  یا  دارد  مشکلی 
چه  و  معلولیت  دارای  چه  دوستان  است؟ 
غیرمعلول باید بدانند که ادبیات و هنر وسیله 
نیست. اگر در هر نوشته ای پیامی هم باشد، 
خود مخاطب آن را می گیرد. اما اگر نویسنده 
داستان بخواهد با رویکرد حل مشکالت افراد 
دارای معلولیت بنویسد، بهتر است ننویسد، 
چون قطعا تاثیرگذار نخواهد بود و تبدیل به 
داستان گویی  در  اصل  اولین  می شود.  شعار 
و داستان نویسی لذت بردن مخاطب است. 
اگر این اتفاق نیفتد، بقیه پیام های اخالقی 
و  است  بیهوده  اندرزها  و  پند  و  شعارها  و 
مخاطب وارد داستان نمی شود. نویسنده باید 
خوب  آن قدر  که  باشد  داشته  را  توانایی  این 
و  شود  جذب  لذت  با  مخاطب  که  بنویسد 
ادامه دهد. در این صورت اگر رسالت و پیامی 
هم درمتن باشد، مخاطب دریافت می کند و 
اگر نباشد هم مخاطب چیزی از دست نداده، 
همان  هم  واصل  برده  لذت  نوشته  از  چون 

لذت بردن است.

شما با خانم صوفی چگونه آشنا شدید؟
داستان نویسی  مجازی  کالس های  من 
داشتم که در طول ده تا دوازده جلسه مبانی 
داستا ن نویسی و اصول آن و شخصیت شناسی 
و چگونگی شروع داستان و پایان دادن آن و 
... را آموزش می دادم. ایشان در این کالس ها 
شرکت داشت و من نمی دانستم که معلولیت 
دارد. پس از پایان کالس، کتابش را برای من 
فرستاد که من خواندم و خوشم آمد. البته در 
جلسه رو نمایی از کتاب ایشان، چون فضای 
ادبی  نقد  وارد  من  نبود  ادبی  فضای  حاکم 

نشدم، ولی نقدهایی برکتاب ایشان دارم.

با توجه به این که "عشق آهنی"  اولین تجربه 
نویسندگی خانم صوفی است و تا کنون در 
حوزه معلولیت، داستان و رمانی نداشته ایم 
کتاب  نشر  و  چاپ  مشکالت  به  توجه  با  و 
در اوضاع کنونی وهمچنین ناشناخته بودن 
ایشان برای مخاطبان، به نظر شما این کار 

ارزشمند نبوده است؟
این کــه چنیــن کاری بــرای اولیــن بــار 
درحــوزه معلولیت نوشــت شــده و نویســنده 
آن هــم یــک فــرد دارای معلولیــت اســت، 
کامــال ارزشــمند اســت. ولــی وقتــی مــا بــا 
متــن روبــه رو می شــویم، کاری بــه حواشــی 

هویت یک نویسنده با وضعیت 
جسمانی اش تعریف نمی شود. یک 
نویسنده فراتر از این که چه شرایط 
جسمانی داشته باشد، به عنوان 

فردی که درامر نوشتن خالقیت دارد و 
نویسندگی از اهداف زندگیش است، 

باید تعریف شود. معلولیتفرد، در 
رده های بعدی است.
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آن نداریــم. یــک منتقــد معــروف فرانســوی 
بــه نــام روالن بــارت، تئــوری معروفــی بــه 
نــام «مــرگ مولــف» دارد. او می گویــد، 
وقتــی متــن یــک کتــاب را می خوانیــم دیگر 
کاری نداریــم کــه مولــف آن کــه بــوده و چه 
کرده و مشــخصات شناســنامه و شــجره اش 
چیســت. در واقــع وقتــی می خواهیــم نقــد 
ادبــی کنیــم، کاری نداریــم کــه مولــف 
کیســت، اولیــن کارش اســت یــا نــه، ناشــر 
او کیســت و غیــره. بلکــه خــود متــن اســت 
کــه اهمیــت دارد. اگــر نویســنده ای نقدپذیر 
ــای  ــرفت و ارتق ــث پیش ــا باع ــد، نقده باش
کارش می شــود و باعــث می شــود کارش 
را بازبینــی کنــد. اگــر همــه فقــط از او 
تعریــف کننــد کــه آفریــن کــه تــو بــا وجــود 
معلولیــت، کتابــی نوشــته ای و آفریــن کــه 
درایــن حــوزه نوشــته ای و آفریــن کــه اولیــن 
ــلمًا  ــوزه را نوشــتی، مس ــن ح ــاب در ای کت
ــگاه  ــد. ن ــا می زن ــد و درج ــد نمی کن او رش
ترحم آمیــز، مخــرب اســت. حتمــًا نوشــتن 
ــرژی  ــی در پانصــد صفحــه، وقــت و ان کتاب
زیــادی می بــرد و کار ســاده ای نیســت. امــا 
ــت  ــد روی معلولی ــا نبای ــز م ــد و تمرک تاکی
ــه روی  ــی روب ــی متن ــد. وقت ــنده باش نویس
ماســت، بایــد خیلــی دقیــق و موشــکافانه 
و منصفانــه، عیــب و ایرادهــا و البتــه نقــاط 

قــوت آن را بگوییــم.

اگـر بخواهیـم تخصصی تر صحبـت کنیم، 
لفطـا بگوییـد کـه بـه نظـر شـما وظیفه 

چیسـت؟ ادبیات 
وظیفــه ادبیــات و همــه هنرهــا، لــذت 
بخشــیدن بــه مخاطــب اســت. البتــه اگــر 
ــن  ــم. ای ــه بگذاری ــام آن را وظیف ــم ن بتوانی
نگاه هــای سیاســی و ایدئولوژیــک اســت 
کــه بحــث وظیفــه را بــرای ادبیــات مطــرح 
ــرای  ــنده ب ــع آزاد، نویس ــد. در جوام می کن
دل خــودش و آن طــور کــه دلــش می خواهد 
می نویســد، بــدون هیــچ ســفارش و بــدون 
هیــچ پیش شــرطی، و ایــن مخاطــب اســت 
کــه انتخــاب می کنــد. نویســنده شــاید 
بخواهــد یــک جهــان عجیــب و غریــب 
بــرای خــودش بســازد. نویســندگان بزرگــی 
در دنیــا داریــم کــه در آثارشــان مثــًال 
دهکــده  ای بــا تمــام مشــخصات جغرافیایی 
ســاخته اند.  نــدارد،  کــه اصــال وجــود 
ــرده  ــت ک ــخصیت هایی درس ــم ش ــد ه بع
ــی ســاخته اند کــه اصــال در جهــان  و فضای
ــه  ــت ک ــب اس ــن مخاط ــاال ای ــت. ح نیس
را  چیــزی  چنیــن  می دهــد  تشــخیص 
بخوانــد یــا نــه؟ از خوانــدن چنیــن چیــزی 
لــذت می بــرد یــا نــه؟ البتــه چون نویســنده 

خــودش انســان اســت و در جامعــه زندگــی 
و  ســختی ها  و  دغدغه هــا  و  می کنــد 
ــود  ــد، خودبه خ ــری را می بین ــای بش رنج ه
ــت.  ــاس اس ــش حس ــه پیرامون ــبت ب نس
هیــچ یــک از کارهــای ادبــی بــزرگ جهــان 
ــد.  ــا باش ــوچ و بی معن ــه پ ــم ک را نمی بینی
در کارهــای ادبــی بــزرگ، ترویــج بی اخالقی 
ــا نمی بینیــم کــه نویســنده ای  نمی بینیــم ی
ــد.  ــدی کن ــتی و ب ــونت و زش ــج خش تروی
ــان  ــروج جه ــزرگ، م ــندگان ب ــه نویس هم
بهتــری هســتند. امــا نکتــه اینجاســت کــه 
ــه»  ــب «وظیف ــا در قال ــک از اینه ــچ ی هی
ــه  ــت ک ــی اس ــه اندوخته های ــت، بلک نیس
ــه  ــود دارد، ن ــنده وج ــن نویس ــت ذه پش
جلــو چشــمش. تابلویــی در مقابلش نیســت 
کــه بگویــد امــروز درمــورد ایــن بنویــس کــه 
ــز  ــد اســت و فــالن چی ــًال دروغگویــی ب مث
خــوب اســت. بلکــه همــه، آموخته هــا 
و اندوخته هایــی اســت کــه از قبــل دارد 
ــن جــاری  ــگام نوشــتن، در مت ــط هن و فق
ــر  ــه اگ ــم ک ــد می کن ــس تاکی ــود. پ می ش
از منظــر بیرونــی نــگاه کنیــم، بایــد بگوییــم 
ــدارد. ایــن  کــه ادبیــات هیــچ وظیفــه ای ن
درســت نقطــه مقابــل نــگاه رســمی اســت 
کــه آمــوزش و پــرورش در کشــور مــا ترویــج 
ــات وســیله و  ــد و می خواهــد از ادبی می کن
ــه آن دارد.  ــوز ب ــگاه پندآم ــزار بســازد و ن اب
درصورتــی کــه دوره ایــن حرف هــا گذشــته 
اســت و هیــچ بچــه ای نــه درقالــب ادبیــات 
ــد و  ــت و پن ــی، نصیح ــچ قالب ــه در هی ک

ــرد. ــتقیم را نمی پذی ــای مس اندرزه

توصیه شـما بـه دوسـتان دارای معلولیت 
عالقمنـد بـه نویسـندگی چیسـت و چـه 
نقـد خاصـی بـه کتـاب "عشـق آهنـی" 

رید؟  دا

ــتان دارای  ــی از دوس ــن، خیل ــر م ــه نظ ب
معلولیــت، بــه خاطــر نــگاه بیرونــی و 
ــتقبال  ــه اس ــه ای، ب ــویق های غیرحرف تش
ــان  ــع پیشرفتش ــن مان ــد و ای ــد نمی رون نق
در کار نویســندگی می شــود. در صورتــی 
ــد  ــت، بای ــن موقعی ــی در ای ــر کس ــه ه ک
خیلــی بخوانــد و تبدیــل بــه یــک کتابخانــه 
ســیار شــود. بــرای نوشــتن پانصــد صفحــه 
ــد.  ــه خوان ــزار صفح ــج ه ــد پن ــاب، بای کت
ــدن  ــط خوان ــه، فق ــن از مطالع ــور م منظ
کتــاب نیســت، مطالعــه شــامل فیلــم 
دیــدن، تئاتــر دیــدن، گالــری رفتــن و 
موســیقی خــوب گــوش دادن هــم هســت. 
ــی  ــا جای ــد و ت ــه می توان ــی ک ــا جای ــد ت بای
کــه وضعیــت جســمی اش اجــازه می دهــد، 
تجربــه کنــد، ســفر بــرود و آدم هــای زیــادی 
را ببینــد. ایــن دوســتان بایــد مرتــب 
بریزنــد.  دور  و  کننــد  پــاره  و  بنویســند 
ــان  ــرایط جسمانی ش ــل ش ــه دلی ــد ب نبای
ــم  ــر خان ــند. اگ ــاق داشته باش ــار ارف انتظ
صوفــی رمان هــا و داســتان های کوتــاه 
بیشــتری خوانــده بــود و بیشــتر در فضــای 
ادبــی بــود، خــودش متوجــه ایــن اشــتباه 
ــان  ــه زب ــش را ب ــد رمان ــه نبای ــد ک می ش
محــاوره بنویســد. متــن کتــاب "عشــق 
آهنــی" اطنــاب زیــادی هــم دارد و حجمــش 
می توانســت کمتــر از ایــن باشــد. همانطــور 
کــه گفتــم وقتــی کتابــی چــاپ می شــود، 
از دســترس نویســنده خــارج اســت و او 
ــد  ــرود و بگوی ــاب ب ــراه کت ــد هم نمی توان
ــاب را  ــن کت ــت ای ــود معلولی ــا وج ــن ب م
ــن مشــکالت را دارم و ناشــرم  نوشــتم و ای
ــتان  ــره. دوس ــکالت را دارد و غی ــن مش ای
ــول،  ــه غیرمعل ــت و چ ــه دارای معلولی چ
ــد  ــه فرآین ــتری ب ــت بیش ــد ارج و اهمی بای
نوشــتن قائــل شــوند. بداننــد کــه بــا یکــی 
ــار بازنویســی،  ــار نوشــتن و یکــی دو ب دو ب
ــاز اســت  ــا نی ــام نمی شــود. باره ــن تم مت
کــه متــن را بازخوانــی کننــد و قبــل از 
چــاپ در اختیــار کارشناســان بــرای ارزیابی 
ــیر در  ــن مس ــی ای ــه ط ــد. البت ــرار دهن ق
شــروع اســت و وقتــی کار دوســتان توســط 
ــود، روی  ــد ش ــی تایی ــه ادب ــود و جامع خ
ــه  ــوند. ب ــق می ش ــد و موف ــک می افتن غلت
ــی  ــم ول ــال بی رح ــد کام ــد بای ــرم در نق نظ
مثبــت بــود. یــک منتقــد جــدی و دلســوز 
همــه ایرادهــا راصریــح خواهــد گفــت و بــه 
ارتقــای قلــم نویســنده کمــک خواهــد کرد.
به هر حال به خانم صوفی برای جسارتی که به 
خرج داده و کتابی که نوشته، تبریک می گویم 

و منتظر کتاب های بعدی ایشان هستم. 

به نظر من شعرا و نویسندگان دارای 
معلولیت باید به این خودباوری برسند 
که ارزش کار ادبی و خالقانه آنها فراتر 

از وضعیت جسمانی شان است.
روی معلولیت خود تمرکز نکنند و به 
سایرین هم اجازه ندهند از این منظر 

به آنها نگاه کنند.
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آقای شفا، لطفا خودتان را معرفی کنید و از 
سوابق حرفه ای خود بگویید.

شـهریور  متولـد  هسـتم،  شـفا  محمدعلـی 
سـال ۱۳۶۰. در حـال حاضـر مـدرس کالس 
  مهارت هـای فـردی هسـتم و سـعی   می  کنـم 
در حـد تـوان با دیگـران و از جملـه بچه   های 
توان یـاب کار کـرده و در افزایـش   مهارت هـا 
رشـته  کنـم.  کمکشـان  زندگـی  کیفیـت  و 
تحصیلـی مـن در دوره کارشناسـی، متالوژی 
و در دوره کارشناسـی ارشد، مدیریت صنعتی 
بود. اکنون هم دانشـجوی رشـته روانشناسی 
هسـتم. از آنجـا که یک جسـتجوگر هسـتم، 
همیشـه دنبـال ایـن بـودم کـه   مهارت هایـی 
ز  مینه    هـای  در  مـن  ببـرم.  بـاال  را  خـود 
مقـداری  مثـال  دیـدم،  آمـوزش  مختلفـی 
نقشه کشـی ، مقداری برنامه نویسـی کامپیوتر 
و پـی ال سـی، الکترونیـک و بـرق صنعتـی، 
  مهارت هـای زندگـی، همیوپاتـی، آموزه    هـای 
یونـگ، تیپ شناسـی و شخصیت شناسـی و 
یـوگا و ان ال پـی و غیـره. همـه این مـوارد را 

جداگانـه آمـوزش دیـد  ه ام. 

شـغل شـما در این مدت چه بـوده و از چه 
راهـی امرار معـاش   می  کردید؟

بـه مدت هفده سـال در گـروه صنعتی کیمیا 
کار  اسـت،  پـدرم  ریخته گـری  کارخانـه  کـه 
صنعتـی   می  کـردم و مدیرتولیـد، مدیرخـط و 
مدیرفنـی ایـن کارخانـه بـودم، البتـه درگروه 
صنعتـی ایـران خودرو و جا   هـای دیگر هم کار 

کرد  ه ام. در حقیقت از ۱۳ سـالگی تقریبا تمام 
تابسـتان   ها کار کـرد  ه ام. امـا زمانـی متوجـه 
شـدم، سـنم در حـال بـاال رفتـن اسـت و 
فرزندانـم در حـال بزرگ شـدن و حجم باالی 
فعالیتـم باعـث شـده ارتباطم با خانـواده کم 
شـود. محـل کارم جـاده گرمسـار بـود و پنج 
صبـح از خانـه خارج   می  شـدم و دیـر وقت به 
خانه بر  می  گشـتم، تصمیم گرفتـم تغییر رویه 
دهـم و تا دیر نشـده، به جوانـب دیگر زندگی 
هـم توجه کنم. به پیشـنهاد یکی از دوسـتان 
در یـک جلسـه دوسـتانه شـرکت کـردم. در 
ایـن برنامه از من خواسـتند خـودم را معرفی 
کنـم. مـن گفتـم، اقیانوسـی بـه عمـق یک 
رشـته   ها،  درهمـه  یعنـی  هسـتم،  سـانت 
مقـداری آمـوزش دیـد  ه ام. آن جلسـه خیلـی 
طوالنی شـد و در مورد مسـیری که در زندگی 
طـی کـرده بـودم، صحبـت کردم. چـون من 
ازدواج کـرده بـودم و زندگـی خوبی داشـتم، 
دوسـتان از من خواسـتند که درمـورد ازدواج 
و زندگـی خانوادگـی برایشـان صحبـت کنم. 
مـن خـودم دوره   مهارت های پیـش از ازدواج 
را دیـده بـودم و بـر همیـن مبنـا بـرای آن  ها 

 محمد علی شفا، دانش آموز همیشگی است. او در دو 
رشته متفاوت تحصیل کرده و حاال هم مشغول تحصیل در رشته 

دیگری است. اما محمد علی شفا به غیر از تحصیالت دانشگاهی، 
در حوزه    های بی شماری، خوانده و یادگرفته و دوره دیده است. او 
حاال مدرس رعد در کالس   مهارت های زندگیست. به عقیده او 
کمبود   های مهارتی که افراد دارای معلولیت دارند، عمو  می  است و 
اکثریت افراد جامعه از این کمبود  ها رنج   می  برند. برای داشتن زندگی 
بهتر باید همه افراد جامعه مدام آموزش ببینند و در جهت رفع 

مشکالتشان تالش کنند. 
در حال گفت وگو با آقای شفا بودیم که یکی از والدین بچه   ها 
که  را  فرزندش  معلم  او   می  خواست  شد.  کالس  وارد  اصرار  به 
باعث بهتر شدن حال فرزندش شده است را ببیند. با این مدرس 

کالس   مهارت های زندگی گفت وگو کردیم که   می  خوانید.

 امروز کار   های کوچکی   می  کنم، 
تا فردا نتایج بزرگی بگیرم!

در کالس   مهارت های زندگی مطرح شد؛

 بچه    هایی که معلولیت دارند دو 
دسته هستند. گروهی از آن  ها ا  مید 

به زندگی باالیی دارند و خیلی پر 
انرژی و شادند و گروه دیگر، ا  مید به 
زندگی کمی  دارند که بیشتر به خاطر 

رفتار خانواده و اطرافیانشان است که 
ناخواسته و از سر ناآگاهی، آن  ها را 

مایوس و دلسرد   می  کنند 
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چند جلسـه آموزشـی ترتیـب دادم کـه البته 
ایـن دوره   هـا تا مدت   هـا ادامه پیدا کـرد. این 
شـد که به صورت رسـمی  وارد حـوزه آموزش 
شـدم و کار در کارخانـه را به تدریـج واگـذار 
نمـودم. البتـه هنـوز بـه عنـوان مشـاور بـا 
مجموعـه کیمیا و چندیـن مجموعه دیگر در 

ارتباط هسـتم.

چگونـه بـا موسسـه رعد آشـنا شـدید و 
  تصمیـم بـه همـکاری گرفتید؟

دو سـال قبـل به پیشـنهاد یکی از دوسـتان 
خوبـم محمـد نجفـی عزیـز، در برنامـه رعد 
تاک به همراه همسـرم شـرکت کردیم. البته 
پـدرم چـون در کار صنعتی هسـتند، از قبل 
بـا مرکـز رعـد و آقـای مهنـدس   میرزاخانـی 
آشـنایی داشـتند. وقتی کارآموزان رعـد را با 
ایـن شـور و هیجـان دیـدم،   تصمیـم گرفتم 
کـه سـهمی  در این مجموعه ایفـا کنم. اواخر 
سـال ۹۶ درخواسـت همـکاری بـا رعـد را 
دادم. بعـد از طـی مراحـل اداری و آشـنایی 
بیشـتر، از بهمـن مـاه سـال گذشـته، مجوز 
تشـکیل کالس   مهارت هایـی زندگـی در ایـن 

مجموعـه را بـه مـن دادند.

چـه  بیاییـد،  رعـد  بـه  اینکـه  از  قبـل 
معلولیـت  دارای  افـراد  از  شـناختی 

؟ شـتید ا د
 هیـچ شـناخت قبلـی نداشـتم و یکـی از 
بـا  مدتـی  بـود.  همیـن  هـم  دغدغه   هایـم 
مدیـران مجموعـه رعـد، در مـورد آشـنایی 
بـا معلولیـت و افـرادی کـه معلولیـت دارند، 
فکـر  ایـن  از  قبـل  تـا  داشـتیم.  جلسـاتی 
  می  کـردم معلولیت، یعنی مشـکل در دسـت 
یـا پـای افـراد، ولـی بعـد بـا انـواع و اقسـام 
معلولیت   ها آشـناتر شـدم و متوجه چگونگی 
ارتبـاط با بچه   ها شـدم. بـا یکی از دوسـتان 
توان یابـم، خانـم فاطمـه کنهانـی، صحبـت 
کـردم و از ایشـان هـم راهنمایـی گرفتـم. 
ایشـان صفحـه اینسـتاگرام بـا نـام "فرهنگ 
معلولیـت  ز  مینـه  در  و  دارنـد  توان یابـان" 
بـا  قلـم   می  زننـد.  مختلـف  نشـریات  در 
راهنمایی   هـای ایشـان، بـا مشـکالت بچه    ها 
دارای معلولیـت بیشـتر آشـنا شـدم. اکنون 
معتقـدم مشـکالت فرهنگـی کـه در جامعه 
مـا نسـبت بـه افـراد دارای معلولیـت وجود 
دارد، بـه دلیـل آگاهی نداشـتن مردم اسـت 
و شـاید اگـر مـن هم بـا این دوسـتان آشـنا 
نمی  شـدم، بـا وجودی کـه ادعـای دانـش در 
  مهارت هـای زندگی داشـتم، رفتاری مشـابه 
سـایرین بـا این افـراد   می  کـردم. بـه هرحال 
کار در ایـن مجموعه را شـروع کـردم و ادامه 

  می  دهـم. 

 

در مدتـی کـه در رعد مشـغول بـه آموزش 
  مهارت هایـی زندگی هسـتید، چـه ارزیابی 
نسـبت بـه ایـن بچه   هـا پیـدا کرد   هایـد؟
بچه    هایـی کـه معلولیـت دارنـد، دو دسـته 
هسـتند. گروهـی از آن  هـا ا  میـد بـه زندگـی 
دارنـد و خیلـی پـر انـرژی و شـاد هسـتند و 
گـروه دیگـر، ا  میـد بـه زندگـی کمـی  دارنـد 
کـه ایـن بیشـتر بـه خاطـر رفتـار خانـواده 
از  و  ناخواسـته  کـه  اسـت  اطرافیانشـان  و 
سـر ناآگاهـی، آن  هـا را مایـوس و دل سـرد 
  می  کننـد. مثـال پـدر یکـی از بچه   هـا فـوت 
کـرد و او بـه خاطـر برخـورد خانـواده، فوت 
پـدر را عقوبـت رفتار   هـا خـود   می  دانسـت، 
چـون بـه گمانـم یک بـار بـه صحبت    هـای 
پـدرش بی توجهـی کـرده بـود! ایـن بچه   ها، 
یـک سـری سـواالت بی جـواب دارنـد. مثال 
خیلـی از آن  هـا دوسـت دارنـد کـه در مـورد 
ازدواج بداننـد و ازدواج کننـد ولـی ایـن نیاز 
توسـط خانـواده سـرکوب   می  شـود. مثـال به 
او   می  گوینـد؛ چطور   می  توانی بعـد از ازدواج، 
زندگیـت را اداره کنی؟ یعنی آنقدر مشـکالت 
را برایشـان برجسـته   می  کننـد کـه مجبور به 
سـرکوب خواسته    هایشـان   می  شـوند. بعضی 
از ایـن بچه   هـا حتی حـق خندیـدن در خانه 
را ندارنـد و یـا به خاطر مشـکالتی کـه دارند 
نمی  تواننـد خـود را شـاد بدانند. بـه عبارتی 
تاثیـر جامعـه و خانـواده بر ذهـن و روان این 
حصـاری  و  زنـدان  ایجـاد  باعـث  بچه   هـا، 
شـده کـه خودشـان بـرای خـود بافته انـد و 
به طـوری  آورده،  پاییـن  را  نفسشـان  عـزت 
کـه احسـاس   می  کنند، حـق زندگـی ندارند. 
ایـن حصار منجر بـه رفتار   ها پرخاشـگرانه در 
تعدادی از آن  ها شـده اسـت. بـه نظرمن هم 
بایـد بـا بچه   هـای دارای معلولیـت کار شـود 

وهـم بـا خانـواده ی آن  ها.

آیـا عناوینـی را کـه درکالس   مهارت هایـی 

زندگـی تدریـس   می  کنیـد، تحـت برنامـه 
است؟ مشـخصی 

چنـد جلسـه اول را بیشـتر بـه آشـنایی بـا 
بچه   هـا و ایجـاد ارتباط بـا آن  هـا   می  گذرانم. 
هرکـدام از بچه   هـا در ابتدا بـه نحوی مقاوت 
داشـت،  مشـکل  خـدا  بـا  یکـی  داشـتند، 
یکـی بـا شـرایط جسـمی  خـودش مشـکل 
داشـت، یکـی بـا خانـواده مشـکل داشـت 
و غیـره. بعضـی ازبچه   هـا هـم فقـط بـرای 
پرکـردن برنامه   هاشـان در رعـد، ایـن کالس 
را انتخـاب کـرده بودنـد. ولی بعـد از یکی دو 
جلسـه، کامـال عالقه منـد شـدند و حتـی از 
دوسـتان خـود بـرای شـرکت در ایـن کالس 
دعـوت کردنـد. بعـد از یکـی دو جلسـه کـه 
مقاومـت بچه   هـا برطـرف شـد، سـواالتی از 
آن  هـا کـردم کـه ببینم در چه بخشـی ضعف 
دارنـد. متوجـه شـدم ایـن بچه   هـا درهمـان 
مـواردی ضعـف دارند که سـایر مـردم در آن 
ضعیفنـد، مثـل؛   مهارت هـا   تصمیم گیـری، 
غلبـه  گفتـن،  نـه  قـدرت  مسـئله،  حـل 
برخجالـت، کنتـرل خشـم و... بـا شـناخت 
ایـن مـوارد، از تکنیک    هـای اعتمـاد به نفس 
شـروع کردیـم و بعد از آن عـزت نفس و اآلن 
وارد بحـث یـک سـری از   مهارت هـای مثل؛ 
نه گفتن، درخواسـت کردن، پیشـنهاد دادن 
کـه  شـد   ه ام،   مهارت هایـی  انتقادپذیـری  و 
بیشـتر مـورد نیـاز اسـت و اثـر بیشـتری در 
زندگـی همـه مـا دارد. این  ها مواردی اسـت 
که سـعی کرد  ه ام تـا اینجا به کارآمـوزان رعد 
آمـوزش دهـم. در ادامـه هـم بحـث کنتـرل 

خشـم را خواهیـم داشـت.

 درایـن کالس چنـد نفـر شـرکت   می  کنند 
و یک ترم شـامل چند جلسـه   می  باشـد؟

هـر  در  و  اسـت  شـانزده جلسـه  تـرم،  هـر 
هفتـه، یـک جلسـه چهـار سـاعته داریـم. 
حدود هشـت تا ده نفر در این کالس شـرکت 

  می  کننـد. 

آیـا   مهارت هایـی کـه در طـول یـک تـرم 
آمـوزش داده   می  شـود، نیاز بـه دوره   های 

اضافـه و تکمیلی هـم دارد؟
ــی  ــه دوره   هــای تکمیل ــاز ب ــا نی ــه. حتم  بل
وجــود دارد. هیــچ آموزشــی کامــل نیســت. 
ــئله  ــل مس ــری، ح ــای   تصمیم گی   مهارت ه
و کنتــرل خشــم، یــک طــرف قضیــه اســت 
ــی پیــش از ازدواج هــم بســیار  و   مهارت های
مهــم هســتند. ازدواِج بــدون آمادگــی و 
ــار  ــش آم ــث افزای ــه باع ــت ک ــی اس آگاه
طــالق می شــود در بعضــی مناطــق تهــران 
آمــار طــالق بــه پنجاه درصد رســیده اســت. 
  مهارت هــای پیــش از ازدواج، حداقــل پنــج 

 با شناختی که پیدا کردم، متوجه 
شدم این بچه   ها درهمان مواردی 

ضعف دارند که عموم جامعه 
درآن ضعیفند، مثل؛   مهارت های 

تصمیم گیری، حل مسئله، قدرت نه 
گفتن، غلبه برخجالت، کنترل خشم 

و...
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جلســه نیــاز دارد و بــرای جوانــان دارای 
معلولیــت نیــز بســیار ضــروری اســت. یکــی 
از بحث   هــای کــه بایــد بــه آن توجــه شــود، 
بحــث تعــادل در زندگی اســت. از مشــکالتی 
کــه جامعــه مــا بــا آن روبه رواســت و تعــادل 
را در زندگــی اکثــر افــراد بــه هم زده، مســاله 
اعتیــاد اســت. در فــردی اعتیــاد  بــه مــواد 
ــه الــکل و  مخــدر، در فــرد دیگــر اعتیــاد ب
در دیگــری بــه کار و یــا حتــی در بعضــی از 
افــراد اعتیــاد بــه فضا   هــا مجــازی. اعتیــاد 
بــه کار، یعنــی شــخصی آنقــدر کار   می  کنــد 
ــوش  ــی را فرام ــای زندگ ــایر جنبه    ه ــه س ک
  می  کنــد. در ایــران اغلــب کارفرمایــان، 
اعتیــاد بــه کار دارنــد. مــن بــا افــراد زیــادی 
از ایــن قشرآشــنا هســتم کــه از شــش صبــح 
تــا نــه شــب ســرکار هســتند و زندگــی آن  ها 
ــه  ــانی ک ــت. کس ــورد  ه اس ــره خ ــه کار گ ب
اینگونــه بــا کار گــره خورده انــد و بــه ســایر 
جوانــب زندگــی نمی  رســند، معمــوال یــک 
جایــی   می  ُبرنــد و اگــر همسرانشــان را هــم 
ــوند  ــه   می  ش ــازه متوج ــد، ت ــت دهن از دس
ــن  ــه در ای ــد ک ــتی ندارن ــچ دوس ــه هی ک
شــرایط ســخت، کنارشــان باشــد و بتواننــد 
ــی  ــار تنهای ــد و دچ ــا او بگذرانن ــی را ب زمان
  می  شــوند. در دور   هایــی کــه اجــرا   می  کنیــم 
همــه اقشــار در آن شــرکت دارند، از اســتاد 
دانشــگاه و پزشــک و کارخانــه دار داریــم تــا 
دانشــجو و آشــپز و خیاط و ســرایدار مدرسه، 
ــا درآمد  هــای خیلــی  ــه عبارتــی افــرادی ب ب
متفــاوت. ابتــدا در ایــن گروه، همــه ناخوش 
و ناشــاد بودنــد، چــون بــه تعــادل در زندگی 
و چــرخ زندگــی خــود بهــا نداد  ه انــد. چــرخ 
ــد  ــه   می  گوی ــت ک ــی اس ــی، اصطالح زندگ
شــما، هــم بایــد بــه رشــد فــردی خــودت 
ــه  ــر ک ــوارد دیگ ــه م ــم ب ــی و ه ــه کن توج
شــامل؛ خانــواده، دوســتان، کار، معنویــت، 
تفریــح، هنــر و فرهنــگ، درآمــد، آزادی 
و قــدرت اســت. وقتــی افــراد را از نظــر 
ــد،  ــته بندی   می  کنن ــی دس شخصیت شناس
  می  گوینــد؛ یــک عــده خیلــی خوش گــذران 
هســتند و ســایر ابعــاد زندگــی را ر  هــا 
ــای هــم همیشــه در حــال  ــد، عد   ه کرد  ه ان
کار و فعالیــت و جنــب وجــوش و ســازندگی 
هســتند، ایــن افــراد هــم از ســایر جنبه   هــا 
ــه  ــم، همیش ــا ه ــد  ه اند. بعضی   ه ــل ش غاف
در حــال برنامه ریــزی و تفکــر و مطالعــه 
هســتند. ایــن افــراد فقــط بــه رشــد فــردی 
ــا  ــا به ــی جنبه   ه ــه باق خــود   می  رســند و ب
ــراد، در هرجــای  ــن اف ــد. همــه ای نمی  دهن
دنیــا کــه باشــند، باالخــره یک روزی آســیب 
ــیب   ها  ــن آس ــران ای ــی در ای ــد. ول   می  بینن
ــی  ــه برنامه   های بیشــتر  اســت، چــون جامع

ــور   های  ــدارد. در کش ــه ن ــن قضی ــرای ای ب
ــادی،  ــای ش ــود کارناوال   ه ــرفته، وج پیش
مســابقات ورزشــی پرهیجــان و برپایــی 
جشــن   های مختلــف، یــک نــوع تفریــح 
محســوب   می  شــود و از طریــق هیجانــی 
کــه ایجــاد   می  کنــد، باعــث تعــادل در 
َبعــد  ایــران  در  ولــی  افــراد   می  شــود. 
تفریحــی خیلــی ضعیــف اســت، برنامه    هــای 
تلویزیونــی کــه بیشــترغم و غصــه را نشــان 
ــرای  ــم ب ــی ه ــای جمع ــد و برنامه    ه   می  ده
شــادی و هیجــان در جامعــه وجــود نــدارد. 
ــزاداری  ــای ع ــه در ماه    ه ــود ک ــن   می  ش ای
مثــل محــرم وصفــر، جابه جایــی اتفــاق 
  می  افتــد و   می  بینیــم درمحــرم برخــالف 
راه  شــادی  کارنــاوال  دارد،  کــه  هدفــی 
ــزاداری،  ــا ع ــان در هیات    ه ــد و جوان   می  افت
دور هــم جمــع   می  شــوند و بگــو بخنــد راه 
ــص و  ــک تناق ــار ی ــی دچ ــد. یعن   می  اندازن
دوگانگــی هســتیم، جایــی کــه بایــد شــادی 
کنیــم، ناراحتــی   می  کنیــم و جایــی کــه باید 
ناراحــت باشــیم، شــادی   می  کنیــم کــه مــن 
بــه ایــن   می  گویــم قــوز فکــری و دور ه   هــا را 
ــا همیــن عنــوان، طراحــی کــرد  ه ام.  هــم ب
در آمــوزش   مهارت هــای زندگــی، ســعی 
  می  کنیــم افــراد را بــه ســمت رعایــت تعــادل 
در زندگــی ســوق دهیــم. یعنــی بــه انــدازه 
کار کننــد، بــه انــدازه بــه رشــد فــردی خــود 
ــود  ــد. خ ــح کنن ــدازه تفری ــه ان ــند و ب برس
ــت  ــردی ام اهمی ــد ف ــه رش ــدر ب ــن آن ق م
  مــی  دادم کــه حتــی پنجشــنبه و جمعه   هــا 
ــواد  ه ام  ــه خان ــدم و ب ــوزش   می  دی ــم آم را ه
متوجــه  زود  خوشــبختانه  نمی  رســیدم. 
ایــن قضیــه شــدم و قبــل از ایــن کــه ســن 
ــوند،  ــن دور ش ــرود و از م ــاال ب ــم ب فرزندان
توانســتم ارتبــاط بــا خانــواده را برگردانم. در 

ایــن کالس   هــا هدفمــان بــه تعادل رســاندن 
افــراد اســت. ســعی مــا ایــن اســت کــه بــه 
بچه   هــا، اول بینــش دهیــم و دوم تمریــن. 
ــا را  ــک   مهارت ه ــردی ی ــر ف ــرم اگ ــه نظ ب
خــوب یــاد بگیــرد، بهتــر از ایــن اســت کــه 
بمبــاران اطالعات غیرکاربردی شــود. ســعی 
ــر در  ــه تغیی ــویق ب ــا را تش ــم بچه   ه   می  کن
زندگیشــان کنــم. ایــن خــود آن  هــا هســتند 
ــا را  ــه تمرین   ه ــد ک ــد بدهن ــد تعه ــه بای ک
ــه  ــه ب ــی ک ــن کالس ــد. بهتری ــام    دهن انج
ــان  ــم، کالس انس ــه   می  کن ــتان توصی دوس
متعــادل، زندگــی متعــادل اســت. در ایــن 
کالس ســعی   می  کنــم افــراد را در هرســطح 
و مرحلــه ای کــه هســتند، بــه ســمت تعادل 
ســوق دهــم و احســاس رضایتمنــدی از 

ــاال ببــرم.  ــان ب زندگــی را در آن

احسـاس   می  کنیـد کـه به این هـدف خود 
در مـورد بچه   هـای رعد نزدیک شـد   ه اید؟

مـن  هـدف  فکـر   می  کنـم.  اینطـور  مـن 
خیلـی بزرگ نیسـت. چیـز بزرگـی نمی  گویم 
همیشـه  کالسـم  اول  در  مـن  نشـود.  کـه 
  می  گویـم: امـروز کار   هـای کوچکـی   می  کنـم 
تـا فـردا نتایـج بزرگـی بگیـرم. مـن معتقدم 
اهـداف کوچـک، اثـرش در زندگی بیشـتر از 
اهـداف بزرگ اسـت. بیشـتر اوقات مشـکل 
مـا در زندگـی، سـنگریزه   هایی هسـتند کـه 
در کفشـمان اسـت و همـت نمی  کنیـم آن را 
در بیاوریـم، ولـی همـان سـنگریزه مدت   هـا 
مـا را آزار   می  دهـد. مـن بـه بچه   هـا چیز   هـا 
سـعی   می  کنـم  و  یـاد   می  دهـم  را  کوچـک 
همـان چیز   ها کوچـک را برای آن  هـا نهادینه 
بیسـت   می  گویـد،  هشـتاد،  قانـون  کنـم. 
بیسـت درصـد از کار   هایـی که   می  کنیـم، در 
هشـتاد درصـد زندگیمان اثـر دارد. بچه   های 
کالس بـه این تغییرات کوچـک خیلی خوب 
جـواب داد  ه اند و در آنان نهادینه شد  ه اسـت. 
فکـر   می  کنـم بـه نتیجـه ای که   می  خواسـتم 

رسید  ه ام. 

احسـاس   می  کنیـد  شـواهدی  چـه  بـا   
کـه بـه نتیجـه مـورد انتظارتـان نزدیـک 

ید؟  شـد   ه ا
چــون بچه   هــا در کالس شــاد هســتند و 
ــر رفتارشــان  ــرای تغیی شــاهد تالششــان ب
ــن  ــد و ای ــن   می  کنن ــا تمری ــتم. بچه   ه هس
رفتار  هــا را در خانــواده منعکــس   می  کننــد. 
مدعویــن  از  کالس   هایــم  همــه  در  مــن 
  می  خواهــم کــه حتمــا بــه یــک نفــر آمــوزش 
دهنــد و یــک شــاگرد داشته باشــند. چــون 
باالتریــن   میــزان یادگیــری، در آمــوزش 
دادن بــه دیگــران اســت. وقتــی بــه دیگــری 

هویت یک نویسنده با وضعیت 
جسمانی اش تعریف نمی شود. یک 
نویسنده فراتر از این که چه شرایط 
جسمانی داشته باشد، به عنوان 

فردی که درامر نوشتن خالقیت دارد و 
نویسندگی از اهداف زندگیش است، 

باید تعریف شود. معلولیتفرد، در 
رده های بعدی است.
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ــان  ــود خودم ــم، دروج ــوزش   می دهی آم
ــل  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــه   می  ش نهادین
دادن  آمــوزش  بــه  ملــزم  را  بچه  هــا 
بــه فــرد دیگــری   می کنــم. هــرکاری 
ــم  ــی ه ــر ورودی، خروج ــالوه ب ــد ع بای
ــزم  ــا مل ــی بچه  ه ــد و وقت ــته باش داش
ــه خروجــی   می شــوند، خودشــان هــم  ب

توانمنــد   می  شــوند.

چـه برنامه هایـی بـرای ادامـه کارتـان 
در رعـد دارید؟آیـا بـرای آمـوزش بـه 

داریـد؟ برنامـه ای  هـم  خانواده هـا 
 صـد درصـد خانواده  هـا نیـاز بـه آموزش 
مـن  ذهـن  در  موضـوع  ایـن  دارنـد. 
دوره  آخـر  تـا  منتظـرم  مـن  بود  ه اسـت. 
جلـو بـروم و از بچه هـا بازخـورد بگیـرم 
کـه در خانـواده بـا چـه مشـکالتی روبه رو 
هـم  مـورد  ایـن  بـرای  بعـد  و  هسـتند 
برنامه ریـزی کنیـم. در خیلـی از مـوارد، 
بـه  را  مشکالتشـان  نمی تواننـد  بچه هـا 
نگـه  حرمـت  گاهـی،  بگوینـد.  خانـواده 
  می دارنـد و گاهـی هـم نمی داننـد چگونه 
بگوینـد کـه اثـر داشته باشـد و منجـر بـه 
مشـاجره نشـود؟ در چنین مـواردی بهتر 
اسـت کـه شـخص ثالثی ایـن حرف  هـا را 
بزنـد کـه دو طـرف آگاه شـوند. قطعا این 
آن  بـرای  بایـد  و  اسـت  الزم  آموزش  هـا 
برنامه ریـزی انجام شـود. به نظـرم بعضی 
ازمهارت  هـا را بـه جـای این کـه به صورت 
کالسـی برگزار کنیم، بهتر اسـت در قالب 
جلسـات بزرگ تـری مثـال در آمفی تئاتـر و 
بـا حضـور تعـداد بیشـتری از توان یابان و 
خانـواده    هاشـان برگـزار کنیـم کـه تعداد 
بیشـتری ایـن مهارت   هـای کوچـک را یاد 
بگیرنـد و در زندگـی، اثـرات بـزرگ آن را 

. ببینند

 اکثریت خانواده   ها نیاز به آموزش 
دارند. من منتظرم تا آخر دوره جلو 
برویم و از بچه   ها بازخورد بگیرم که 
در خانواده با چه مشکالتی روبه رو 

هستند و بعد برای این مورد هم 
برنامه ریزی کنیم

هـم  کالس  ایـن  بچه    هـاس  از  باتعـدادی 
صحبت کردیم و نظراتشـان را در مورد کالس 

پرسـیدیم. زندگـی  مهارت    هـای 
 

فضـای کالس بسـیار شـاد اسـت و از آن 
انـرژی   می  گیـرم 

نیلوفـر نوبخـت: مـن شـش، هفـت جلسـه 
زندگـی  کالس   مهارت هـای  بـه  کـه  اسـت 
  می آیـم. مـن قبـل از اینکـه بـه ایـن کالس 
بیایـم، اصال نمی  دانسـتم   مهارت هـای زندگی 
چیسـت و چقـدر در زندگی به آن نیـاز داریم. 
از همـان جلسـه اول متوجه شـدم که بسـیار 
و  اجتماعـی  و   مهارت هـای  اسـت  مفیـد 
ارتباطـی را بـاال   می بـرد. یاد   می دهـد چگونه 
بـا دیگـران برخـورد کنیـم کـه دیگـران کمتر 
از مـا ناراحـت شـوند و کم تـر دلخـوری پیش 
بیایـد. عـالوه بر ایـن که کالس بسـیار جذاب 
و مفیـد اسـت، فضـای بسـیار شـاد و آرا  مـی  
هـم دارد کـه باعـث   می  شـود خیلـی انـرژی 
بگیریـم. من خیلی به ایـن کالس عالقه مندم 
و مطمئـن هسـتم بـرای بقیـه هم بـه همین 

اسـت. گونه 
 

آمـوزش  کـه  چیز   هـای  سـعی   می کنـم 
  می بینـم را در زندگـی خـودم بـه کار ببـرم 
علــی اصغــر رســولی: مــن از اول در کالس 
حضــور داشــتم و حــدود ســیزده جلســه بــه 
ــت دارم  ــن کالس را دوس ــد  ه ام. ای کالس آم
چــون یــاد   می گیریــم بــا مــردم چگونــه 
برخــورد کنیــم کــه هــم بــه خواســته خــود 
برســیم و هــم اطرافیــان را از خــود نرنجانیــم 
را  اجتماعی مــان  روابــط  کلــی  به طــور  و 
ســعی   می کنــم  مــن  بیشــتر   می کنــد. 
در  را  آمــوزش   می بینــم  کــه  چیز   هــای 

ــرم.  ــه کار بب ــودم ب ــی خ زندگ

 "نه" گفتن را یاد گرفتم
عطیـه کتابچـی: مـن دانشـجوی کاردانـی 
مترجمـی  زبـان هسـتم. به طـور تصادفی یک 
جلسـه سـر کالس آمـدم و فهمیـدم کالس 
بسـیار مفیدی اسـت. روز بعد آمدم و ثبت نام 
کـردم. احسـاس   می کنـم بـا چیز   هـای کـه 
درایـن کالس یـاد گرفتـم، توانسـته ام ارتباط 
اجتماعـی بهتری داشـته باشـم و مشـکالتی 
کـه برایم پیـش   می آیـد را راحت تر حـل کنم. 
قبـال نمی توانسـتم به راحتـی به دیگـران "نه" 
بگویم."نـه" گفتـن برایـم خیلـی سـخت بود و 
فکـر   می کـردم ممکـن اسـت طـرف مقابلـم 
ناراحـت شـود. بـا   مهارت هایـی کـه در ایـن 
اینکـه  بـدون  گرفتـم،   می  توانـم  یـاد  کالس 
"نـه"  دیگـران را ناراحـت کنـم، در مـواردی 

بگویـم و بـه خواسـته خـودم هم برسـم.

کار  درمحیط  که  کمک   می کند  کالس  این   
بتوانم بهتر با اطرافیانم برخورد داشته باشم 

مشـغول  مـن   می خواهـم  جعفـری:  داوود 
بـه کار شـوم و نیـاز دیـدم کـه در ایـن کالس 
بـا  ارتباطـی  و   مهارت هـای  کنـم  شـرکت 
دیگـران را یـاد بگیـرم. واقعا ایـن کالس برایم 
خـوب و کاربـردی اسـت و مطمئنـا کمـک 
  می کنـد کـه درمحیـط کاری بتوانـم بهتـر بـا 

اطرافیانـم برخـورد داشـته باشـم.

 کالسی است، بسیار شاد و انرژی بخش 
ا  میـر شـیرزادی: کالس   مهارت هـای زندگـی 
کالس بسـیار مفیدی اسـت وکالسی است که 
بسـیار شـاد و انرژی بخش اسـت. آقای شـفا 
اسـتاد بسیار خوبی هستند و حضور در کالس 
باعـث   می شـود انـرژی خوبی بگیریـم. من در 
رشـته بوچیـا هـم ورزش   می کنـم و تاثیر این 

  مهارت هـای را درهمـه جـا   می بینم. 
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حقیقت و واقعیت 
حقیقت برگرفته از حق است.

یعنـی آنچـه کـه بایـد باشـد. مثال همه ی مـا می دانیم کـه دروغ گفتن کار درسـتی نیسـت. در تمـام دنیا 
و در تمـام مکاتـب آسـمانی و حتـی غیر آسـمانی، دروغ گفتن مذموم شـمرده شـده و حقیقت این اسـت 
کـه دروغ چیـز بـدی اسـت. بـا وجـود همه ی ایـن تعالیم، متاسـفانه روزانه شـاهد و شـنونده انـواع دروغ 
بـا توجیهاتـی مثـل دروغ مصلحتـی، دروغ بـرای کمک کـردن، دروغ کوچـک و بی ضرر و خالصـه هزاران 

بهانـه ی دیگر در سرتاسـر دنیا هسـتیم.
اصال چرا دروغ می گوییم؟

احتماال چون از گفتن حقیقت و عواقب کار خود می ترسیم و نگرانیم.
برای حرف مردم، زخم زبان ها، گوشه و کنایه ها، چشم و ابروها و قضاوت  شدن ها، نگرانیم.

چون طاقت شنیدن حرف راست را نداریم.
بله حرف راست! البته لزوما نه حرف درست، بلکه مقصودم فقط حرف راست و بیان حقیقت است.

بسـیاری از مردم حرف های درسـتی می زنند، اما همیشـه راسـت نمی گویند و شـاید گاهی هم سفسـطه 
می کنند.

هیچ کـس کفـش دیگـری را نپوشـیده تـا بدانـد که او چـه مشـکالتی دارد و چه دردهایی کشـیده و شـاید 
هنـوز هم می کشـد.

دوسـتی برایـم گفـت: کـه نقص ژنتیکـی اش از او و دیگر اقوام پنهان شـده بود و سـال ها بـه او گفته بودند 
کـه بـه دلیـل یـک قصور پزشـکی، دچـار عارضـه فیزیکـی شده اسـت. فکر می کـرد شـاید اگر ایـن قضیه 

پنهـان نمی شـد، مسـیر درمـان یا پیشـرفت بیماری یـا حتی بهبـودی، طور دیگـری بود.
از طرفـی خواهـر و بـرادر و نزدیـکان این او، بـا اطالع از نواقص ژنتیکی، بهتـر و آگاهانه تر می توانند تصمیم 

بگیرنـد و آزمایش هـای الزم را انجـام دهند تا بـار دیگر این قبیل اتفاقات موروثی، تکرار نشـوند.
نواقـص ژنتیکـی یا ظاهری، اشـتباهات و تصادف ها و هزاران اتفاق دیگر، مایه ی شـرم نیسـتند. قسـمتی 
از طبیعـت و آفرینـش انسـان هسـتند و پنهـان کـردن آن هـا مخصوصـا در مواقعـی کـه بـه دیگـران ضرر 

می رسـاند، همـان پنهان کـردن حقیقت اسـت.
بـه راسـتی چـرا بعضـی چیزهـا، این گونه پنهـان می شـوند؟ از ترس مـردم؟ از تـرس قضاوت؟ آیـا عواقب 

 "      "
محمدعلی شفا، مدرس کالس مهارت های زندگی
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ایـن پنهان کاری هـا و شـاید دروغ گویی هـا، بدتـر از قضاوت مردم نیسـت؟
چـرا بعضـی چیزهـا تـا ایـن حـد باعث آشـفتگی مـا می شـوند؟ چرا برخـی از مسـائل تـا این حـد باعث پاییـن آمدن 

عزت نفـس و اعتمـاد به نفـس مـا می شـوند؟
مگر نه اینکه گل بی عیب، خداست؟

مگر نه این که انسان، جایز الخطاست؟
مگر نه اینکه حتی پیامبران الهی نیز خالی از قصور نبوده اند؟

پس چرا تا این حد خودمان را گناهکار و مقصر می دانیم؟
مگر نه این که هر انسانی کاستی ها و نقایصی دارد؟ یکی در ظاهر و دیگری در باطن.

یکی قابل مشاهده و دیگری غیر قابل مشاهده.
مـن هـم نقایصـی ظاهـری دارم، سـر بی مو، چشـم های ضعیـف، انحـراف تیغه ی بینی، گـودی کمر و صافـی کف پا. 

که بخشـی مشـهود و بخشـی، از نگاه دیگران پنهان اسـت.
امـا مشـکالت دیگـری همچـون مشـکالت روانـی، عقده هـا، حقارت هـا، و بسـیاری نقایـص دیگر کـه از دیـد دیگران 

پنهـان مانـده، امـا ایـن پنهان مانـدن، دلیـل بر عـدم وجود آن ها نیسـت.
به گمانم یک روز باید شروع کنیم. از یک جا باید شروع شود و کجا بهتر از اینجا؟ دقیقا از همین جا و از خود ما!

بپذیریم که وجود من، همین است که هست.
بهترین مخلوق خداوند. اشرف مخلوقات!

جانشین خداوند روی زمین و روحی که از روح خود خدا در من دمیده شده است.
روح من عالی است.

روح من متعالی است.
روح من خدایی است.

پس، بی نقص است.
و من تا زمانی که خداوند صالح بداند، به حیات خود، بدون خجالت و شرم ادامه خواهم داد.

پـس، حقیقـت را جسـت وجو می کنـم، واقعیـت را می پذیـرم، بـه خداوند اعتمـاد می کنـم و هرگز فرامـوش نمی کنم 
کـه بزرگ تریـن فیزیکـدان قـرن، اسـتیون هاوکینگ، سـخت ترین مشـکالت ظاهری و جسـمی را داشـت، بیش ترین 

نقایـص را داشـت و البتـه یکـی از بزرگ تریـن نشـانه های قـدرت خداونـد روی زمین بود.
من هم یکی از نشانه های خداوندم.

تو هم هستی.
ما همه نشانه های خداوند بر روی زمین هستیم.

می دانم برخورد جامعه، خوب نیست اما فراموش نکنیم که جامعه تا حدی ناآگاه است.
اما آگاهی دادن، باید از جایی شروع شود. باید از جایی اجرا شود.

 بیایید ما اولین باشیم. از امروز مروج خوبی ها باشیم و خودمان را دوست داشته باشیم.
خوبی را، شادی را و احترام را رواج دهیم.

بـه امیـد روزی کـه دیگـر کسـی، دیگـری را مورد تمسـخر قرار ندهـد. باعث رنجش کسـی نشـود، زخم زبـان نزند، از 
خـود شـرمنده نباشـد و از خـود و نواقـص وجود خود، خجالت نکشـد. 

چرا که همگی مخلوقات کسی هستیم که برای آفرینش ما، به خود گفت: «فتبارک اهللا، احسن الخالقین.»
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خانم ابراهیم خانی لطفا در ابتدا خودتان را 
کوتاه  انجمن  فعالیت های  از  و  کنید  معرفی 

قامتان بلند همت بگویید: 
من رئیس هیات مدیره انجمن کوتاه قامتان 
بلند همت هستم. این انجمن از سال ۱۳۸۷ 
تاسیس شد و من سومین دوره است که به 
شده ام.  انتخاب  مدیره ،  هیات  رئیس  عنوان 
شعار ما در انجمن این است؛ ده سال است 
که متولد شده ایم و دو سال و نیم است که 
به مدرسه می رویم! به عبارتی، دو سال و نیم 
است که به فکر ارتقای سطح کیفی مدیریت در 
انجمن افتاده ایم و به دنبال اطالعات جدید 
علمی  و مدیریتی هستیم. فعالیت اصلی ما روی 
اصالح نگاه جامعه است به همین دلیل، همه 
تمرکز خود را بر حضور در جامعه گذاشته ایم. 
ما  مردم  و  نداریم  حضور  جامعه  در  وقتی 
مسئوالن  می  توانیم  چگونه  نمی  بینند،  را 
ما  که  کنیم  مجاب  را  نهادی  و  سازمان  یک 
را به کار گیرند؟ چطور می  توانیم یک جنس 
یک  اداره  توانایی  که  کنیم  مجاب  را  مخالف 
زندگی و تربیت و پرورش فرزند را داریم؟ پس 
بیشترین تمرکز ما روی فرهنگ سازی و تغییر 
مشکل  که  دوستانی  است.  مردم  در  نگرش 
درباره  که  سال هاست  دارند،   جسمی  حرکتی 

مناسب سازی معابر صحبت می  کنند، در حالی 
که باید افکار مردم را مناسب سازی کنیم، نه 
فقط مسیر عبور و مرورمان را! اندیشه پاک، 
تشکیل  از  هدف  دارد.  دنبال  را  پاک  جامعه 
است.  اندیشه ها  در  تغییر  انجمنی،  چنین 
من بیش ازچهل سال است که فعالیت های 
جلب  برای  ولی  داشته ام  اجتماعی  و  مدنی 
مشارکت داوطلبانه جهت دفاع ازحقوق افراد 
انجمن  راه اندازی  به  تصمیم  برخوردار،  کم 
کوتاه قامتان بلند همت را گرفتیم. نمی  گویم 
ما  هستیم،  مظلوم  یا  قشرآسیب پذیر  ما  که 
فقط، کم  برخورداریم، چون حقوق شهروندی 

ما توسط سایرین رعایت نمی  شود. اگر عموم 
مردم ما را درست ببیند و برایمان حق زندگی، 
از  استفاده  حق  و  ازدواج  حق  تحصیل،  حق 
انزوا  از  شوند،  قائل  را  زندگی  مواهب  همه 

خارج شده و به حقوق حقه خود می  رسیم.

از  اولیه  آشنایی  برای  ابراهیم خانی،  خانم 
تحصیلی  و  کاری  سابقه  بگویید.  خودتان 

شما چیست؟
من دکترای حقوق خصوصی هستم و هجده 
سال سابقه مدیریت دارم. با دیپلم وارد بازار 
کار شدم و بعد ادامه تحصیل دادم، اول در 
رشته روانشناسی و بعد هم در رشته حقوق. 
قبل از این که در انجمن فعالیتم را شروع کنم، 
در شرکت سایپا، مسئول سفارشات خارجی 
بودم و با فرانسوی ها کار می  کردم، سرپرست 
بیوسانترال بودم و ده سال هم مدیر بازرگانی 
بنیاد جانبازان بودم. چهل سال هم هست که 
در تشکیالت خانه کارگر، مدافع حقوق زنان 
کارگر هستم. به دلیل مسئولیت های زیادی 
که به عهده داشتم، با بیست  سال سابقه کار، 
خودم را بازنشسته کردم. ولی همیشه مدافع 
حقوق کسانی بودم که حقشان نادیده گرفته 

می  شود.

ابراهیم خانی: اگر عموم مردم ما را 
درست ببیند و برایمان حق زندگی، 

حق تحصیل، حق ازدواج و حق 
استفاده از همه مواهب زندگی را قائل 
شوند، از انزوا خارج شده و به حقوق 

حقه خود می  رسیم

محبوبه ابراهیم خانی، دکترای حقوق خصوصی  
فعالیت های  سال،  ازچهل  بیش  سابقه  و  است 
مدنی و اجتماعی را دارد ولی برای جلب مشارکت 
داوطلبانه جهت دفاع ازحقوق افراد کم برخوردار، 
تصمیم به راه اندازی انجمن کوتاه قامتان بلند همت 
را گرفته است. او در حال حاضر رئیس هیات مدیره 
انجمن کوتاه قامتان بلند همت است. این انجمن از 
سال ۱۳۸۷ تاسیس شد و سومین دوره است که 
ابراهیم خانی، رئیس هیات مدیره اش می  باشد. با او 
و  با یکی دیگر از اعضای فعال انجمن به گفت وگو 
کوتاه  انجمن  فعالیت های  و  اهداف  با  و  نشستیم 

قامتان بلند همت آشنا شدیم. 

 همه تمرکز خود را بر حضور بیشتردر جامعه 
گذاشته ایم! 

 رئیس هیات مدیره انجمن کوتاه قامتان بلند همت؛
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همت،  بلند  کوتاه قامتان  انجمن  موسس 
خودتان هستید؟

به  نادعلی  علیرضا  اقای  انجمن  موسس   
مدیره،  هیات  رییس  و  عامل  مدیر  عنوان 
مهدی ابراهیمی ، خزانه دار و آقای آتش پنجه 
عضو  ابراهیمی ،  حمید  اقای  و  جیریانی  و 
هیات مدیره بودند که در سال ۸۵ انجمن را 
راه اندازی کردند. من از سال ۸۷ وارد انجمن 
شدم و چون نارسایی هایی را مشاهده  کردم، 
مدیره  هیات  وارد  دوستان،  پیشنهاد  به 
انجمن و از همان زمان رئیس هیات مدیره 
شدم. در آن زمان انجمن، فقط ثبت شده 
بود و فعالیت خاصی نداشت. البته هنوز هم 
در ابتدای راه هستیم و با رسیدن به وضعیت 
به  حاضر،  حال  در  داریم.  فاصله  مطلوب، 
دنبال یک مدیر حرفه ای و آگاه می  گردیم که 
هم پشتوانه مدیریت اجرایی داشته باشد و هم 

پشتوانه اعتباری. 

چه  ابتدا  از  انجمن  این  تشکیل  از  هدف 
بوده است؟

هدف این بود که افراد کوتاه قامت را تشویق 
بیرون  خانه  از  تا  کند  جامعه  در  حضور  به 
بیایند و بر مبنای توانایی هایشان، نقش ایفا 
کنند. یکی از اهداف من، فعالیت بر مبنای 
کردم.  تهیه  خودم  که  بود  اساسنامه ای 
او  از  می  شود،  تشکیل  مجموعه ای  وقتی 
می  خواهند که براساس اساسنامه رایجی که 
موجود است، فعالیت کند. ولی من همان 
ابتدا متوجه شدم که ساختار این اساسنامه، 
با خواستگاه ما نمی  خواند. خواستگاه ما این 
بود که نیازهای عاطفی، در اولویت نیازهای 
در  تغییراتی  بنابراین  بگیرند.  قرار  اجتماعی 
اساسنامه ایجاد کردیم. مهم ترین هدف ما، 
توانمندسازی اعضا در دو حوزه است: یکی 
و  قبول  را  خودش  اول  فرد  یعنی  درونی، 
باور کند و یکی هم بیرونی، که به توانمند 
شدن اعضا برای حضور اجتماعی منجر شود. 
محدود  تهران  به  فقط  را  فعالیت هایمان 
در  و  است  ملی  اهدافمان  چون  نکرده ایم، 
سراسر کشور باید انجام شود. در دو سال و 
نیم اخیر که فعالیتمان جدی تر شد، در هشت 
استان کشور، مجوز تاسیس دفتر نمایندگی 
را دادیم. بیشترین تاکیدمان، توانمند کردن 
محروم  و  کم برخوردار  قامت  کوتاه  دوستان 
بود.  بلوجستان  و  سیستان  استان  در 
صفحات  و  سایت  در  انجمن،  فعالیت های 
استان های  بعد  شده  است.  معرفی  مجازی 
فارس،  شرقی،  آذربایجان  رضوی،  خراسان 
البرز و همدان هستند که نمایندگی انجمن 
را از طریق وزارت کشور به آنها اعطا کرده ایم. 
در ابتدا وقتی افراد عضو انجمن می  شدند، 

ما  برای  است  قرار  انجمن  که  می  پرسیدند 
چکار  کند؟ آنها انتظارکارهای خارق العاده ای 
برایشان  کار خاصی  مثال،  از ما داشتند که 
انجام دهیم و یا پولی در اختیارشان بگذاریم. 
نه  و  داشتیم  بودجه ای  نه  ما  که  درصورتی 
توانستیم  که  کاری  حامی .  نه  و  پشتیبان 
انجام دهیم، ارتباط با استانداران و توصیه 
به آنها بود که از اعضای کوتاه قامت انجمن، 
در حوزه های مختلف استفاده کنند. یکی از 
دانشگاه ها  با  ارتباط  دیگرمان،  فعالیت های 
بود، چون مهم ترین بحث ما، سالمت است 
و وقتی دانشگاه ها درگیر شوند، چه از نظر 
می  توانند  فرهنگی  نظر  از  چه  و  اجتماعی 

گام های مثبتی برای اعضا انجمن بردارند. 

اعضای هیات مدیره این انجمن چه کسانی 
تامین  چگونه  انجمن  هزینه های  و  هستند 

می  شود؟
اعضای هیات مدیره انجمن، تاکنون از خود 
افراد کوتاه قامت تشکیل شده که هیچگونه 
کافی  اطالعات  شاید  و  ندارند  مالی  توانایی 
هم نداشته باشند. به همین دلیل، به دنبال 
ارتقا هیات مدیره هستیم. کار در انجمن های 
مدنی، داوطلبانه و مشارکتی است و جرات 
چراغی  همین  می  خواهد.  زیادی  شهامت  و 
دارد  هزینه  است،  روشن  مکان  این  در  که 
خودم  را  هزینه ها  همه  حاضر  حال  در  و 
هیچگونه  تاکنون  متاسفانه  می  کنم.  تامین 
دوست  ولی  نداشته ایم  مردمی   کمک های 
ما  به  اهدافمان،  با  آشنایی  با  مردم  داریم 
ساختمان  باشند.  ما  حامی   و  کنند  کمک 
از  فراوان  دوندگی های  با  را  انجمن  فعلی 
دندان  و  چنگ  با  و  گرفته ایم  شهرداری 

حفظش کرده ایم.

درمورد همکاری با دانشگاه ها بیشتر توضیح 
دهید؟

مثال دانشگاه علوم پزشکی در حوزه درمان به 
اعضای ما کمک می  کند. همچنین به کمک 
دانشگاه، کالس ها و کارگاه های مهارت های 
زندگی، بهداشت و غیره را برای کوتاه قامتان، 
به  آموزش ها  این  همه  می  کنیم.  برگزار 

توانمندی فردی این افراد کمک می  کند.

برای توانمندی اجتماعی اعضا، چه کارهایی 
انجام شده است؟

به  و  می  گیرند  یاد  کار  افراد  این  وقتی 
کالس های خودباوری می  روند، می  توانند در 
جامعه حضور پیدا کنند. مثال کسی را داریم 
که در نانوایی مشغول کار است و کارش هم 
زمین  که  داریم  فردی  است.  خوب  بسیار 
از  امکانات  گرفتن  با  ما  و  دارد  کشاورزی 
وزارت کشاورزی مانند کود و بذر و غیره برای 
او اشتغال مناسب ایجاد کرده ایم. تعدادی از 
بچه های ما بازیگر تئاتر هستند و در مدارس 
می  کنند.  اجرا  برنامه  کودک  مهد های  و 
تعدادی از بچه ها ورزشکارند. گروه فوتبال ما 
تا سال قبل فعال بودند که به دلیل مشکالت 
مالی فعال تعطیل است. قصد داریم با وزیر 
ورزش صحبت کنیم تا فدراسیون ورزش های 
کوتاه قامتان را ایجاد کنیم. یک گروه سرود 
این  به  عالقمندان  داریم که  هم  هم آوایی  و 

حوزه، در آن مشغولند. 

بگویید.  بیشتر  تئاتر  حوزه  در  فعالیت  از 
و  افتادید  تئاتر  گروه  فکرایجاد  به  چطور 

چگونه به اعضا آموزش تئاتر می  دهید؟
فرهنگ سازی  برای  مناسبی  مجرای  تئاتر، 
است. ما با تهیه کنندگان ها و کارگردان های 
تئاتر ارتباط گرفتیم و از آنها خواستیم که به 
بچه های عالقمند به بازی در تئاتر، آموزش 
دهند. این کار انجام شد و بعضی از بچه ها 
عالقمند، کار تئاتر را ادامه دادند و حتی تا 
تئاتر  گروه  رفتند.  پیش  هم  دانشگاه  سطح 
برنامه های  و  مختلف  جشنواره های  در  ما 

مناسبتی شرکت می  کنند.
تعداد اعضای انجمن کوتاه قامتان بلند همت 
انجمن  این  مورد  در  است؟چگونه  نفر  چند 

اطالع رسانی می  کنید؟ 
داریم  عضو  نفر  هزار  حدود  کشور  کل  در 
هستند.  تهران  در  آنها  از  نفر  چهارصد  که 
کشور  کل  در  آمده،  دست  به  آمار  طبق 
داریم.  قامت  کوتاه   فرد  هزار،  پانزده  حدود 
و  کرده ایم  شناسایی  را  نفر  هزار  حال  به  تا 
از  هستیم.  جدید  اعضای  گرفتن  دنبال  به 
طریق سایت انجمن، اینستاگرام و کانال های 
تلگرامی ، اطالع رسانی می  کنیم و چندین بار 

ابراهیم خانی: دوستانی که مشکل 
جسمی  حرکتی دارند، سال هاست که 

درباره مناسب سازی معابرصحبت 
می کنند، در حالی که باید افکار مردم 

را مناسب سازی کنیم، نه فقط 
مسیرعبور و مرورمان را! 
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هم روی آنتن زنده تلویزیون، برنامه هایی را 
اجرا کردیم.

توسط  که  رستوران  یک  از  تبلیغاتی 
کوتاه قامتان اداره می  شود، وجود دارد. این 

رستوران تحت نظر انجمن هست؟
توسط  که  هست  تهران  در  خانه  سفره  دو   
سفره خانه ها،  این  می   شود.  اداره  بچه ها 
شده  راه اندازی  ابراهیمی   برادران  توسط 
باشند،  مایل  که  کوتاه قامتان  از  کدام  هر  و 
با  من  ولی  کنند.  کار  آنجا  در  می  توانند 
سرو  قلیان  آن  در  که  سفره خانه   اداره  نحوه 
سالمت  شبکه  به  ما  مخالفم.  می  شود، 
متصل شده ایم و یکی از اهداف این شبکه، 
بچه ها  چون  ولی  است.  دخانیات  با  مبارزه 
این  از  نمی  توان  ندارند،  درآمدی  هیچ گونه 
اشتغال  امکان  اگر  کرد.  منعشان  فعالیت 
خودم  من  داشت،  وجود  بچه ها  این  برای 
البته  می  کردم.  ممانعت  کار  این  از  رسما 
این چنین کارهایی برای کوتاه قامتان خسته 
از  باید  بچه ها  چون  توان فرساست  و  کننده 
صبح تا شب، در ازای مبلغ ناچیزی سر کار 
از  کوتاه قامت،  افراد  تحمل  آستانه  باشند. 
لحاظ فیزیولوژی و روانشناسی برای این جور 
کارها پایین است و به همین  دلیل معموال در 
این کار نمی  مانند. نشستن و ماندن و صبر 
کردن در زمان طوالنی برای این افراد سخت 
کوتاه قامت،  دانشجویان  که  به طوری  است، 
سرهم  پشت  را  کالس  سه  یا  دو  نمی  توانند 
ازمشکالت  بخشی  چون  کنند.  تحمل 
تیروئید  ترشحات  به  مربوط  کوتاه قامتی، 
ترشحات،  این  شدن  زیاد  و  کم  و  است 
دارو  با  که  می  آورد  بی قراری  و  بی حوصلگی 

هم حل نمی  شود.

چه نوع کاری برای این افراد مناسب است 
و شما چه کاری را برای دوستان کوتاه قامت 

پیشنهاد می  کنید؟
عالقمنـد  کـه  کاری  بـه  بایـد  بچه هـا 
هسـتند و یـا کارهـای اداری کـه نیـاز بـه 
نشسـتن طوالنـی نـدارد، مشـغول شـوند و 
محیـط کار هـم تـا حـدودی بایـد برایشـان 
مناسب سـازی شـود. مثـال پـای ایـن افـراد 
بـه زمیـن نمی  رسـد و نیاز اسـت وسـیله ای 
زیـر پایشـان قـرار بگیـرد. یـا بچه هایـی کـه 
انگشـتان دستشـان کوتـاه اسـت، ممکـن 
اسـت یـک سـری کارهـا را به راحتـی انجام 
ندهنـد و پـس از مدتـی کار را رهـا کننـد. 
بهتریـن شـرایط ایـن اسـت کـه یـک حامی  
پیـدا شـود و بتوانیـم یـک کارگاه تولیـدی 
مناسب سـازی شـده را برای ایـن افراد ایجاد 
کنیـم کـه مثـال کارهـای بسـته بندی مـواد 
غذایـی و امثال آن را انجام دهند. در چنین 

محیطـی، دسـتگاه ها و کلیـد و پریزهـا هم 
بایـد مناسـب کوتاه قامتـان باشـد. چنیـن 
محیط هـای کاری در کشـورهای دیگر وجود 
دارد، ولـی مـا هنوز در قـدم اول که پذیرش 
در جامعه اسـت مانده ایـم. در بحث ورزش، 
بـارداری  ازدواج،  بحـث  اشـتغال،  بحـث 
و زایمـان مشـکل داریـم. در دو سـالی کـه 
انجمـن کار را به طـور جـدی دنبـال کردیم ، 
فقـط هدفمـان تغییـر نـگاه جامعـه و ایجاد 
بچه هـا  بوده اسـت.  بچه هـا  در  خودبـاوری 
بایـد جـرات حضـور در شـهر را پیـدا کننـد 
و از اینکـه درجامعـه حضور یابند، نترسـند. 
افـراد کوتاه قامـت هـم ماننـد سـایر افـراد، 
وقتـی از لحـاظ روانـی آسـیب می  بیننـد، 
در الک خـود فـرو می  رونـد و دیگـر بیـرون 
نمی  آینـد. گاهـی بـه بچه هـای کوتاه قامت، 
به صـورت ابـزار یـا وسـیله ای بـرای نمایـش 
اسـتفاده می  کننـد. متاسـفانه کسـانی کـه 
از ایـن بچه هـا، بـرای رونـق کسـب و کار 
خـود، اسـتفاده ابـزاری می  کنند کـه خیلی 

آزاردهنـده اسـت. 

در انجمن، چه برنامه هایی را به صورت مرتب 
اجرا می  کنید؟

در روزهای پنج شنبه ، برنامه دورهمی  داریم. 
در این برنامه ها، پژوهشگران و روانشناسانی 
اعضا  برای  عاطفی  رشد  مورد  در  و  می  آیند 
مختلف  مناسبت های  به  می  کنند.  صحبت 
مثل نیمه شعبان، جشن می  گیریم. تورهای 
بیست  تقریبا  داریم.  زیارتی  و  گردشگری 
نظر  در  خود  برای  فعالیتی  زمینه  دو  و 
اشاره  آنها  به  تیتروار  به طور  که  گرفته ایم 
سازمان  مشورتی  مقام  در  عضویت  می  کنم: 
و  داخلی  درنمایشگاه های  حضور   ، ملل  
ملی  جشنواره های  در  حضور  المللی،  بین 
و آیینی، برگزاری جشنواره های مناسبتی و 

استعدادهای  و  نخبه  کوتاه قامتان  از  تقدیر 
و  تفریحی  اردوهای  برگزاری  درخشان، 
زیارتی و گردشگری، برگزاری مراسم افطاری 
کارگاه های  برگزاری  سوگواری ها،  و  اعیاد  و 
آموزشی و انگیزشی در زمی نه رشد عاطفی 
خشونت،  کاهش  منظور  به  اجتماعی  و 
برگزاری جلسات دورهمی  هفتگی با حضور 
پژوهشگران و محققان حوزه اجتماعی کودک 
حقوق دان  و  روانشناس  حضور   ، نوجوان  و 
آالم  از  معنوی  حمایت  و  انجمن  دفتر  در 
با  پاسخ  و  پرسش  جلسات  برگزاری  اعضا، 
دانش آموزان مدارس به منظور فرهنگ سازی 
در جامعه از کودکی، عادی سازی رفتار مردم 
از  مالی  حمایت  کوتاه قامتان،  با  جامعه  در 
پیگیری و  تیم ورزشی فوتبال کوتاه قامتان، 
تعامل با ستاد جهیزیه برای پرداخت کمک 
هزینه جهیزیه و ازدواج، پیگیری از بانک ها 
برای اعطای وام های قرض الحسنه با شرایط 
سالمت  شبکه  در  عضویت  اعضا،  به  آسان 
درمانی  خدمات  ارائه  نادر،  بیماری های  و 
رایگان به کوتاه قامتان، ایجاد زمی نه ازدواج 
و مشاوره قبل از ازدواج برای کوتاه قامتان، 
ثبت برند کوچولوهای ایرانی کوتاه قامتان بلند 
همت، عضویت در سمن های فعال در زمی نه 
تهیه داروهای خاص برای تامین کمک هزینه 
انتشار  کوتاه قامت،  خاص  بیماران  دارویی 
چند دوره ماهنامه داخلی ویژه کوتاه قامتان، 
پیگیری و تالش برای طرح دیدار با مسئوالن 
فراکسیون ها  و  مجلس  نمایندگان  و  وزرا  و 
حضور  انجمن،  اهداف  تحقق  راستای  در 
فعال در کنگره ها و همایش های بین المللی 
خبری  نشست های  برگزاری  تخصصی،  و 
در  حضور  خارجی،  و  داخلی  رسانه های  با 
مختلف  شبکه های  اجتماعی  برنامه های 
سیما، توانمند سازی کوتاه قامتان در سراسر 
نمودن  عملیاتی  درراستای  تالش  کشور، 
طرح تکاپو یعنی توسعه کسب وکار واشتغال 

پایدار و کار آفرینی.

دارید؟آیا  ارتباط  دیگرهم  انجمن های  با  آیا 
اعضای انجمن شما از امکانات آموزشی رعد 

استفاده می  کنند؟
از  و  ارتباطیم  در  انجمن  چندین  با  بله.   
آنها  با  که  بتوانیم  انجمن هایی  با  ارتباط 
با  می  کنیم.  استقبال  هم  کنیم  هم افزایی 
رعدالغدیر، از سال قبل آشنا شدم و چند نفر 
از بچه ها را هم معرفی کردم. در حال حاضر 
آموزش  مرکز  این  در  ما  بچه های  از  نفر  دو 
می  بینند و از قبل هم چند نفر از بچه ها به 
رعد مرکز معرفی شده اند. یکی از اعضای ما 
هم در دانشگاه علمی  کاربردی رعد، مشغول 

تحصیل است.

ابراهیم خانی: کوتاه قامتان، باید به 
کاری که به آن عالقمند هستند و یا 
کارهایی که نیاز به نشستن طوالنی 

نداشته باشد، مشغول شوند و محیط 
کار هم باید تا حدودی برای آنها 

مناسب سازی شود
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بـا یکـی دیگـر از اعضـای فعـال انجمن، 
سـحر صبور، هـم در مـورد فعالیت هایش 

در انجمـن صحبـت کردیم. 

خانم صبور لطفا شما هم خودتان را معرفی 
کنید و از فعالیت هایتان بگویید:

انجمن  عضو  هستم،  صبور  سحر  من   
کوتاه قامتان بلند همت و عضو هیات مدیره 
باشگاه ورزشی کوتاه قامتان و مسئول روابط 

بین الملل انجمن.

و  مدارس  در  حضورتان  مورد  در  لطفا، 
بیشتر  کودکان  برای  پایه،  از  فرهنگسازی 

توضیح دهید؟
ایده اولیه که در این مورد داشتیم، بر مبنای 
آشنایی کودکان با واژه ای به نام کوتاه قامت و 
انجمن کوچولوهای ایرانی بود. وقتی کودکان 
ازهمان دوران خردسالی، اطالعات الزم در 
در  داشته باشند،  را  کوتاه قامت  افراد  مورد 
این  با  برخورد  چگونگی  دغدغه  بزرگسالی 
از  یکی  از  دلیل،  همین  به  ندارند.  را  افراد 
با  و  بیایند  که  خواستیم  آموزشی  مراکز 
انجمن آشنا شوند. حدود سی نفر از کودکان 
و  و  شدند  آشنا  ما  با  و  آمدند  نوجوانان  و 
سواالتی پرسیدند که برای ما هم بسیار جالب 
بود. مثال یک نوجوان ده ساله می  پرسید که 
باید  چگونه  بچه دارشوید،  بخواهید  اگرشما 
رفتار کنیم که شما ناراحت نشوید؟ یکی از 
بچه ها گفت، ما دوست داریم به شما کمک 
کنیم و اگر گاهی لبخند می  زنیم، این لبخند 
چگونه  تمسخر.  نه  است،  دوست داشتن  از 
که  دهیم  نشان  شما  به  را  محبتمان  باید 
چه  شما  می  پرسیدند؛  یا  نشوید؟  ناراحت 
می  توانیم  کمکی  چه  ما  و  دارید  نیازهایی 
متوجه  برخوردها،  این  در  بکنیم؟  شما  به 
صحیح  اطالعات  کسب  برای  آنها  آمادگی 
مشتاق  که  فهمیدیم  و  شدیم  مورد  این  در 
درگیر  هم  را  خانواده هایشان  که  هستند 
کنند. ما این برنامه را ادامه دادیم و درخیلی 
پیدا  حضور  کودک ،  مهدهای  و  مدارس  از 
کردیم. ما یکی از افراد کوتاه قامت را به یکی 
از مدارس فرستادیم، ولی به دلیل سواالت 
فراوان دانش آموزان، فشار زیادی بر او وارد 
شد و او که با هدف اشتغال و کسب درآمد 
را  شرایط  نتوانست  بود،  شده  مدرسه  وارد 

تحمل کند و بیرون آمد. 

اقتصادی  کار  به  مشغول  هم  خودتان  آیا 
هستید؟

 بله. من مجری برنامه کودک با نام هنری 
خاله ریزه هستم. یکی از دغدغه های من این 
پیدا  ورود  سیما  و  صدا  به  بتوانم  که  است 

کنم و نشان دهم که یک کوتاه قامت، می  تواند 
یک پزشک، یک معلم، یک کارمند و یا یک 
کوتاه قامتان  به  که  نقشی  باید  باشد.  کارگر 
در بسیاری از فیلم ها و سریال ها، به عنوان 
نوچه داده می  شود را پاک کرد و به جایش 
می  توان در فیلم ها و سریال ها از یک پدر یا 
داد  نشان  و  کرد  استفاده  کوتاه قامت،  مادر 
که یک کوتاه قامت می  تواند یک پدر یا مادر 
ماهرباشد  پزشکی  می  تواند  او  باشد.  نمونه 
که در بیمارستان به مردم خدمت می  کند. 
من بسیار عالقمند به رشته گریم در سینما 
بودم. وقتی می  خواستم به دنبال این رشته 
بروم، آنقدر حرف های منفی تحویلم دادند که 
منصرف شدم و وارد حوزه بازیگری شدم. من 
اآلن در نقش خاله ریزه روی صحن مدارس 
است  این  وهدفم  می  روم  مهدکودک ها  و 
مثل،  وحشتناکی  فیلم های  که  تاثیراتی  که 
کوتاه قامتان  و  گذاشت  جامعه  در  سمندون 
را به شکل ترسناکی درجامعه نشان داد را 
یک  که  بدهم  نشان  می  خواهم  کنم.  پاک 
خانم کوتاه  قامت، می  تواند یک خاله یا عمه 
مهربان باشد. می  خواهم ترس هایی را که از 
از  ببرم.  بین  از  را  کرده اند  ایجاد  ما  امثال 
نمایش  با  که  آسیبی  دلیل  به  وسیما  صدا 
سریال سمندون به ما زد، شاکی هستم. من 
می  کنم.  فرهنگ سازی  خاله ریزه،  نقش  در 
روزهای اول برایم سخت بود که در فضاهای 
عمومی  مثل مدارس و یا درحضور خانواده ها 
برنامه  چند  از  بعد  ولی  بروم.  صحنه  روی 
از  بعد  که  بود  مثبت  بچه ها  واکنش  آنقدر 
برنامه به زورمادرشان را می  آوردند پیش من 
و اصرار داشتند با من آشنا شوند. بعد از آن 
انگیزه من چندین برابر شد که به این کار به 

عنوان یک حرفه ادامه دهم.

ورزشی  باشگاه  مدیره  هیات  عضو  شما 
هم  مورد  این  در  هستید.  هم  کوتاه قامتان 

توضیح دهید؟
ثبت  کوتاه قامتان  برای  ورزشی  باشگاه  یک 
که  هستیم  این  دنبال  به  و  است  شده 
ورزشی  فدراسیون  نظر  زیر  باشگاه،  این 

تمام  باشگاه،  این  برود.  کوتاه قامتان 
گرفت.  برخواهد  در  را  ورزشی  رشته های 
قبال یک تیم فوتبال چهارده نفره داشتیم، 
زمین  شرایط  و  نداشتیم  حامی   چون  ولی 
مدتی  از  پس  نشده بود،  مناسب سازی  هم 
فعالیتش متوقف شد. ما نیاز به کارشناسانی 
داریم که از لحاظ علمی  بررسی کنند که چه 
بدنی  شرایط  به  توجه  با  ورزشی  رشته های 
و  است  مناسب  برایشان  کوتاه قامت،  افراد 
و  می  شود  جسمی  شان  شرایط  بهبود  باعث 
چه رشته های ورزشی هم مناسبشان نیست. 
دوستانی که در تیم فوتبال فعالیت می  کنند، 
این  به  عالقه  روی  از  که  هستند  افرادی 
ورزش می  پردازند، ولی تاکنون کارشناسی در 

این مورد به ما مشورت نداده است.

و سخن آخر...؟
صبور: ممنون ازخیریه رعد که پیگیر مسائل 
انجمن هایی مانند ما هست و امیدوارم همه 
در  می  کنند،  داوطلبانه  کارهای  که  کسانی 
مسئولین  به  را  ما  صدای  و  باشند  ما  کنار 
راه  این  در  که  قدمی   هریک  زیرا  برسانند. 
برداشته شود برای ما بسیار ارزشمند است.

وجه  انسان ها  برای  خداوند  خانی:  ابراهیم   
فقط  تمایز،  وجه  نشده است.  قائل  تمایزی 
درتقوای انسان ها است، نه در ظاهر و قیافه و 
رنگ پوست، و به قول سعدی بزرگ بنی آدم 
اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، 
به  تحقیرآمیز  نگاه  ما  فعلی  درجامعه  ولی 
تفاوت های ظاهری افراد است که بزرگ ترین 
دغدغه ما و باعث دل چرکینی و دلزدگی در 
با  امیدوارم  می  شود.  کوتاه قامت  بچه های 
هر  به  تحقیرآمیز  نگاه های  فرهنگ سازی، 
برطرف  است،  متفاوت  دیگران  با  که  کسی 
شود و همه افراد با هر گونه تفاوت بتوانند 
در کنار هم زندگی صلح آمیزی را تجربه کنند.

سحرصبور: از صدا وسیما به دلیل 
آسیبی که با نمایش سریال سمندون 

به ما زد، بسیار شاکی هستیم
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برایم نوشته: "دیگه هیچ وقت نمیرم تو خیابون... هیچ وقت جلوی چشمای بی رحم این مردم ظاهر نمیشم...

این ماجرا مربوط به امروز و دیروز نیسـت. بیشـتر از بیسـت سـال اسـت که مردم، ناصر را مسـخره می کنند. برایم 
نوشـته: "اونـا بـا دسـت منـو بـه همدیگه نشـون میدن! بـه بچه ها یـاد میدن منو مسـخره کنـن. اونا به خودشـون 
اجـازه میـدن بـه مـن توهیـن کنـن! بارها پیـش اومده چند پسـر گنـده و قوی هیـکل، منو از سـر جام بلنـد کردن 

و ... همگـی قـاه قـاه خندیـدن... من ایـن دردها رو بـه کی بگم؟"
ناصـر شـرایطی دارد کـه در پزشـکی بـه آن مـی گوینـد: نانیسـم؛ کسـانی کـه قـدی کوتاه تر از حـد متوسـط دارند. 
نانیسـم عبـارت اصالح شـدۀ «دورفیسـم» اسـت که پیشـتر بـه افراد کوتاه قـد تلقی می شـد؛ کلمه ای کـه بار منفی 
داشـت. ناصـر مثـل همـه آدم ها، هیچ نقشـی و انتخابی در شـکل ظاهریش و شـرایط جسـمانی اش نداشـته و یکی 
از دویسـت عاملـی کـه باعـث نانیسـم می شـود، در ناصـر بـه  کار افتـاده و باعث شـده کوتاه قد بـه دنیا بیایـد. ناصر 
مشـکل ذهنـی نـدارد. اگـر هوشـش از دیگـران بیشـتر نباشـد، کمتر هم نیسـت. ریاضیاتش عالی اسـت و همیشـه 
دوسـت داشـته معلـم ریاضی شـود امـا قوانیـن اسـتخدامی او را فقط به خاطـر کوتاهی قـدش، مسـتثنی کرده اند. 

برایـم نوشـته: "فکـر کـن تـو رو، همیـن کـه هسـتی، همیـن کـه یـه آدم مثـال "کاملـی"، عقـل و احسـاس داری، 
می فهمـی، کار می کنـی، تـالش می کنـی، میـری و میایـی، یهویـی بنـدازن تـو یـه جسـِم خیلـی کوچیک تـر. تصور 
کـن خـودت، اون چیـزی که غیر از جسـمت هسـت، یهویی خودشـو تـو قالب یه جسـم خیلی کوچیک پیـدا کنه... 
تصـور کـن بـا ایـن قـد و قواره بایـد راه بیفتی تـو جامعه، بیـن مردمی کـه انگار هیچـی نمی فهمن! بین کسـانی که 
فکـر می کنـن چـون قـدت کوتاهـه، یعنی از اونهـا کمتری، کم عقلی، کم هوشـی، مسـخره ای، و می تونـن هرطوری 
خواسـتن باهـات رفتـار کنـن، بهـت بی احترامـی کنـن و تـو رو بـا یه خنـدۀ چنـدش آور به بچه شـون نشـون بدن و 
بگـن: "نـگاه کـن! خانـم کوچولـو! یا آقـا کوچولو! ... سـخته، نـه؟! فردا دوبـاره حاضری بـری تو خیابـون؟ می تونی 

همـۀ اینها رو تـاب بیاری؟"
افـراد کوتاه قد هم «انسـان» هسـتند، درک و شـعور دارند، عواطف و احساسـات دارند، می فهمنـد، از واکنش های 
مـردم زخـم برمی دارند، شکسـته می شـوند. بـا آنها همان طـور رفتار کنیم کـه توقع داریم بـا ما آن گونه رفتار شـود. 

بـا آنهـا همان طـور رفتار کنیم کـه اگر قد و قامتشـان بلندتر بـود، آنگونه رفتـار می کردیم..... 

  
!   
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آقای محققی، لطفا خودتان را معرفی کنید:
محســن محققــی، از کارآمــوزان ســال 
۱۳۶۹ مرکــز رعــد هســتم. در ســال ۶۱ در 
جبهه هــای جنــگ، از ناحیــه صــورت و 
چشــم مجــروح شــدم. در ســال ۶۴ پــس از 
اخــذ دیپلــم، بــه خدمــت ســربازی رفتــم و 
پــس از پایــان خدمــت، در اداره مخابــرات، 
مشــغول بــه کار شــدم. درســال ۶۸ ازدواج 
کــردم و در حــال حاضــر بازنشســته هســتم 
ــی  ــوازم خانگ ــرات ل ــازه ام کار تعمی و درمغ
انجــام  را  الکتروموتــور  ســیم پیچی  و 

می دهــم.

چگونه با مرکز رعد آشنا شدید؟
ــودم  ــازان ب ــاد جانب ــال ۶۹، در بنی در س
ــد  ــام رع ــه ن ــزی ب ــه ای از مرک ــه اطالعی ک
ــازان،  ــوالن و جانب ــرای معل ــدم کــه ب را دی
مــی داد.  ارائــه  رایــگان  آموزش هــای 
ــتم و  ــی داش ــه کار فن ــش زمین ــون پی چ
بــه ایــن حــوزه کاری عالقمنــد بــودم، 
ــردم و در کالس هــای  ــه ک ــه رعــد مراجع ب
پیچــی  ســیم  کــه  الکتروتکنیــک 
ــام  ــت ن ــی داد، ثب ــاد م ــور را ی الکتروموت

ــد از ســاعت  نمــودم. کالس هــای رعــد بع
ــن  ــد و م ــکیل می ش ــر تش ــداز ظه دو بع
ــد  ــودم، بای ــرات ب ــد اداره مخاب ــه کارمن ک
هــر روز یــک  ســاعت از اداره مرخصــی 
ــا  ــن کالس ه ــم در ای ــا بتوان ــم ت می گرفت
حاضــر شــوم. کالس هــای رعــد در آن 
ــگ  ــاره ای در پارکین ــی اج ــان، در محل زم
ــان  ــه نابینای ــوط ب ــه مرب ــر ک ــاد ابابصی بنی
بــود، تشــکیل می شــد. بــه جــز ایــن 
کالس، کالس نقشه کشــی صنعتــی هــم 

ــن دوره  ــم ای ــرادی ه ــد و اف ــزار می ش برگ
ــم  ــر بودی ــیزده نف ــد. دوازده، س را می دیدن
کــه اکثرمــان جانبــاز بودنــد. معلــم کالس، 
ــیار  ــالش بس ــا ت ــد و ب ــدم بودن ــای مق آق
ــا  ــه م ــور را ب ــیم پیچی موت ــتند، س توانس
آمــوزش دهنــد. در شــروع، تعدادمــان 
بیشــتر بــود ولــی چــون اکثرمــان شــاغل و 
متاهــل بودیــم، تعــداد مــا بــه تدریــج کــم 

شــد.

لزومی  چه  بودید،  شاغل  آن  در  که  شما 
داشت که این دوره ها را هم آموزش ببینید؟

خیلــی  اقتصــادی  شــرایط  زمــان  درآن 
ســخت بــود و بــا یــک حقــوق، اداره زندگی 
ممکــن نبــود. پــس الزم بــود، کاری بیــرون 
ــم.  ــا کن ــت و پ ــودم دس ــرای خ از اداره ب
ــرم  ــاد بگی ــه ای را ی ــتم، حرف دوســت داش
و مشــغول بــه کارشــوم. چــون کار فنــی را 
دوســت داشــتم، از ایــن موقعیــت اســتفاده 
کــردم. در آن زمــان یکــی از جانبــازان کــه 
بــا مــن هــم کالس بــود و کار ســیم پیچــی 
را به طورعملــی بلــد بــود، از مــن خواســت 
کــه در تفهیــم دروس تئــوری کمکــش کنــم 

مشوق من در این کار، همسرم بود 
که اگر تشویق و کمک ایشان نبود، 

شاید موفق نمی شدم. صبح سرکار 
می رفتم، بعدازظهر درس می خواندم 

و شب هم در خانه، کارسیم پیچی 
الکتروموتور را انجام می دادم

با آقای محسن محققی از طریق آقای عامری، وقتی که می خواستیم 
یک زوج خوشبخت را در نشریه توان یاب معرفی کنیم، آشنا شدیم. آقای 

محققی جانباز جنگ است. او از ناحیه چشم و صورت، مجروح شده و 
در  ضایعه  این  وجود  با  محققی،  محسن  دارد.  بدن  در  هم  ترکش  تکه ای 
بدن، خدمت سربازیش را هم انجام داد، چون به گفته خودش، هیچ وقت 
خود را معلول و جانباز به حساب نیاورد! او از طریق اطالعیه ای در سال 
۶۹، با فعالیت های رعد آشنا شد و کارآموزی در این مرکز را شروع کرد. با 
وجودی که بازنشسته اداره مخابرات است، هنوز در مغازه ای که متعلق به 
محققی  محسن  است.  مشتریانش  پاسخگوی  و  می کند  کار  است  خودش 
موفقیت در زندگیش را مدیون همسرش، خانم سهیال زرنگ، می داند. قرار 
بود در این گفت وگو، صحبت های ایشان را هم بشنویم ولی به دلیل کسالت، 
نتوانستیم ایشان را ببینیم. با آقای محققی در مغازه ای، متعلق به خودش 

در خیابان بهار جنوبی دیدار کردیم و با زندگیشان آشنا شدیم. 

مدیون همسرم هستم که همیشه یک پشتوانه بسیار قوی 
برای من بود

محسن محققی، کارآموز قدیمی رعد؛
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و او هــم کار را بــه صــورت عملــی بــه مــن 
یــاد دهــد. آن زمــان ایــن آموزش هــا، 
در  و  می شــد  ارائــه  تئــوری  به صــورت 
کالس، الفبــای کار را یــاد می گرفتیــم. 
ــدن یــک دوره هفــت هشــت  بعــد ازگذران
ــا کمــک آن  ــوری، ب ــه صــورت تئ ماهــه ب
ــم کار را  ــاه ه ــش م ــاز، ش ــت جانب دوس
ــه آن  ــم و ب ــاد گرفت ــی ی ــورت تجرب به ص
ــه  ــه ادام ــم ب ــد تصمی ــدم. بع ــلط ش مس
ــرات،  ــم. دردانشــکده مخاب تحصیــل گرفت
دوره کاردانــی و کارشناســی را گذرانــدم 
کار  ولــی  شــدم  مخابــرات  مهنــدس  و 
ســیم پیچی الکتروموتــور را هــم شــبانه 
در خانــه انجــام مــی دادم. مشــوق مــن در 
ــر تشــویق  ــه اگ ــود ک ــن کار، همســرم ب ای
و کمــک ایشــان نبــود، شــاید موفــق 
می رفتــم،  ســرکار  صبــح  نمی شــدم. 
ــم  ــدم و شــب ه ــر درس می خوان بعدازظه
الکتروموتــور  کارســیم پیچی  خانــه،  در 
ــام  ــید را انج ــم می رس ــراف برای ــه از اط ک

ــی دادم.  م

در چه سالی ازدواج کردید؟
مــا در ســال ۶۸، ازدواج کردیــم و اولیــن 

فرزندمــان در ســال ۶۹، بــه دنیــا آمــد.

شروع  زمانی  چه  از  را  مغازه  این  در  کار 
کردید؟

صاحــب ایــن مغــازه، پــدر مرحومــم بــود. 
ــام  ــوب را انج ــگ کاری چ ــا، رن او در اینج
ــن در کار  ــه م ــی ک ــی از وقت ــی داد. ول م
ســیم پیچی مهــارت پیــدا کــردم، کاغــذی 
پشــت شیشــه مغــازه زده بــود کــه در 
ــول  ــود؛ کار ســیم پیچــی قب آن نوشــته ب
کار  مــن  بــرای  این گونــه  او  می شــود. 
می گرفــت و مــن در خانــه شــبانه کار 
می کــردم. همســرم هــم کار ســیم پیچــی 
ــا  ــب ها ب ــود و ش ــه ب ــاد گرفت ــن ی را از م

مــن کار می کــرد. 

همسرتان هم شاغل بودند؟ 

بلــه، همســرم فرهنگــی هســتند و آن 
یــادم  بودنــد.  دبســتان  معلــم  زمــان 
می آیــد کــه وقتــی فرزنــد اولمــان بــه 
روی  را  او  همســرم  بــود،  آمــده  دنیــا 
ــن  ــه م ــان ب ــد و همزم ــش می خوابان پای
درعایــق کاری الکتروموتــور و ســیم  پیچــی 
ــای شــب  ــا نیمه ه ــا ت ــرد. م کمــک می ک

می کردیــم. کار 
 در آن زمــان کارگاه کوچکــی، شــامل یــک 
ــه  ــک در خان ــره کوچ ــک گی ــز کار و ی می
ــردم  ــعی می ک ــودم و س ــرده ب ــت ک درس
ــم  ــا مزاح ــم ت ــدا کارکن ــر و ص ــدون س ب
پــدرو مــادر و همســایگان، نشــوم. بعــد از 
ــا یکــی از اقــوام مغــازه ای اجــاره  مدتــی ب
کردیــم و به صــورت شــراکتی و به طــور 
بعــد  کردیــم.  شــروع  را  کار  حرفــه ای 
ــن  ــه م ــازه را ب ــن مغ ــدرم ای ــی پ از مدت
ــون در  ــا کن ــال۷۸ ت ــرد و از س ــذار ک واگ
ــه کار هســتم. همیــن مــکان، مشــغول ب

چگونه با همسرتان آشنا شدید، آشنایی که 
به ازدواجتان انجامید؟ 

ــه  ــایگی محل ــرم، در همس ــواده همس خان
مــا زندگــی می کردنــد. درمحــالت قدیمــی 
و در روســتاها، معمــوال ازدواج هــا در بیــن 
اهالــی همــان محــل انجــام می شــد. مــا 
و  می کردیــم  زندگــی  قلعه مرغــی  ده  در 
ــیاری در  ــای بس ــل، ازدواج ه ــن مح در ای
بیــن خانواده هــا صــورت می گرفــت. در 

ــنهاد  ــن پیش ــه م ــم ب ــال۶۸، خواهران س
کردنــد کــه برایــم بــه خواســتگاری برونــد. 
ــودم و  ــاله ب ــج س ــت و پن ــان بیس آن زم
هنــوز آمادگــی ازدواج را نداشــتم و حقوقــم 
ــره را نمــی داد.  ــاف زندگــی دو نف هــم کف
ــه  ــد از اینک ــی بع ــردم ول ــت ک اول مخالف
ــول  ــا کیســت، قب ــنهاد آنه ــدم پیش فهمی
کــردم. مــن و همســرم چــون هــم محله ای 
بودیــم، دورادور از هــم شــناخت داشــتیم. 
ــر  ــی راحت ت ــا خیل ــان ازدواج ه در آن زم
ــود دو  ــی ب ــد، کاف ــام می ش ــاال انج از ح
ــواده همدیگــر را بشناســند و رضایــت  خان
دهنــد. مراســم ازدواج مــا خیلــی ســاده و 
راحــت انجــام شــد و زندگــی مشــترکمان 
ــی  ــه زندگ ــایل اولی ــری وس ــک س ــا ی را ب
ــان  ــت، دراختیارم ــور موق ــدرم به ط ــه پ ک
قــرار داد، از زیــر صفــر شــروع کردیــم. بــا 
یــک اتــاق دوازده متــری شــروع کردیــم و 
دوازده ســال هــم بــا پــدر و مــادرم در یــک 
ــط  ــرم رواب ــادر و همس ــم. م ــه بودی خان
ــم از  ــوز ه ــتند و هن ــم داش ــا ه ــی ب خوب
آن دوران بــه خوبــی یــاد می کننــد. بــرای 
ــی، ســختی های  ــه شــرایط فعل رســیدن ب
زیــادی را از ســر گذراندیــم. مــن ایــن 
ــم و  ــدا می دان ــی را اول، از لطــف خ زندگ
ســپس خــودم را مدیــون افــراد خیرخواهی 
ــه  ــد و ب می دانــم کــه رعــد را ایجــاد کردن
مــا ماهی گیــری یــاد دادنــد! متاســفانه در 
جــای جــای مملکــت، شــاهد کمک هــای 
مالــی بــه مددجویــان، از طــرف خیریه هــا 
هســتیم کــه کرامــت انســانی آنهــا را از بین 
بــرده و گداپــروری را رواج می دهنــد. مرکــز 
رعــد در کنــار درس زندگــی، حرفــه آموزی 
ــای خــود بایســتیم و  ــا روی پ هــم کــرد ت
ــه  ــی ب ــیم. وقت ــی نباش ــی متک ــه کس ب
ــا  رعــد می آیــم و می بینــم کــه دوســتان ب
ــد و  ــوزش می بینن ــا، آم ــواع معلولیت ه ان
ــد  ــد، امی ــه کســب می کنن ــی ک ــا مهارت ب
ــان  ــد و زندگیش ــدا می کنن ــی پی ــه زندگ ب
خوشــحال  بســیار  می شــود،  متحــول 
ــد  ــوزان رع ــه کارآم ــه ام ب ــوم. توصی می ش

مراسم ازدواج ما خیلی ساده و راحت 
انجام شد و زندگی مشترکمان را با 

یک سری وسایل اولیه زندگی که پدرم 
به طور موقت، دراختیارمان قرار داد، 

از زیر صفر شروع کردیم
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ــه  ــی ب ــرای وقــت گذران ــن اســت کــه ب ای
ــه  ــیعی ک ــات وس ــد و از امکان ــد نیاین رع
در اختیارشــان قــرار دارد، بــه خوبــی 

ــد.  اســتفاده کنن

از فرزندانتان بگویید. چند فرزند دارید؟
بزرگ تــر،  پســر  کــه  داریــم  پســر  دو   
پســرکوچک تر،  و  عمــران  مهنــدس 
دانشــجوی کارشناســی حســابداری اســت. 
ــد،  ــه بتوانن ــت ک ــر وق ــا ه ــردوی آنه ه
بــه مغــازه می آینــد و بــه مــن کمــک 
ــاد  ــن کار را ی ــدودی ای ــا ح ــد. ت می کنن
ــان،  ــم در ازای کارش ــن ه ــد و م گرفته ان
ــدا را  ــم. خ ــه می ده ــا حق الزحم ــه آنه ب
ــی دارم  ــی خوب ــه زندگ ــم ک ــکر می کن ش
و از همســرم کــه خوبیــش قابــل توصیــف 
راضــی  بســیار  فرزندانــم  از  و  نیســت 
هســتم. همســرم همیشــه یــک پشــتوانه 
ــوده و همیشــه  ــرای مــن ب بســیار قــوی ب

ــتم. ــش هس ــدردان زحمات ق

دراین مغازه به چه کاری مشغول هستید، 
تعمیرات لوازم خانگی می کنید؟

کار اصلـی مـن در مغـازه، تعمیـرات لـوازم 
خانگـی اسـت. ولـی ایـن کار نیاز بـه قطعه 
دارد و بـه دلیل شـرایط فعلـی، این قطعات 
معمـوال بـه راحتـی گیـر نمی آینـد. خیلـی 
و  می دهنـد  خـرج  بـه  هنـر  دوسـتان،  از 
البتـه  می سـازند.  را  قطعه هـا  خودشـان 
بسـیاری از تجـار برندهایـی را وارد کشـور 
فـروش  از  پـس  خدمـات  ولـی  کرده انـد 
ندارنـد چـون نتوانسـته اند، قطعـات مـورد 
نیـاز را هـم وارد کنند. بنابراین بسـیاری از 
ایـن لـوازم، تبدیـل بـه کاالی یک بارمصرف 

شـده اند. مـن بیشـتر کار تعمیـرات جـارو 
را  الکتروموتـور  کارسـیم پیچی  و  برقـی 
بازنشسـتگی  از  بعـد  می دهـم.  انجـام 
بـه مـدت بیسـت سـال اسـت کـه در ایـن 
محـل مشـغول بـه کارم. قبل از من، سـی 
سـال پـدرم در همیـن محـل کار می کـرد، 
بنابرایـن مـورد اعتماد مردم محل هسـتم. 
اولیـن چیزی کـه در مرکز رعد یـاد گرفتم، 
وجـدان کاری بـود. در آن موقـع، هفتـه ای 
یـک روز، کالس بینـش اسـالمی و عقیدتی 
کـه  داشـتیم  محمـدی  سـلطان  آقـای  بـا 
باعـث شـد روش هـای درسـت کسـب وکار 

را بیامـوزم.

چه صحبتی با افرادی دارای معلولیت دارید؟ 
ــاور  ــه خودشــان را ب ــا می خواهــم ک از آنه
داشــته باشــند و خــود را کمتــر از ســایرین 
معلولیت هــای  بــا  افــرادی  نداننــد. 
شــدیدی را داریــم کــه کارهایــی می کننــد 
ــه  ــادر ب ــم ق ــت ه ــرد تندرس ــک ف ــه ی ک
انجــام آن نیســت. نقــش خانــواده هــم در 
ــان  ــدان دارای معلولیتش ــا فرزن ــورد ب برخ
خانواده هــا  اگــر  اســت.  مهــم  بســیار 
ــه  ــود چگون ــدان خ ــا فرزن ــه ب ــد ک بدانن
دچــار  بچه هــا  ایــن  کننــد،  برخــورد 
آســیب نشــده و افــرادی مســتقل بــار 

ــودم  ــت خ ــودم هیچوق ــن خ ــد. م می آین
را معلــول ندانســته و انتظــاری هــم از 
از  هــم  را  پســرانم  نداشــتم.  دیگــران 
ــد و  ــا کار کنن ــازه آوردم ت ــه مغ ــی ب بچگ
روی پــای خودشــان باشــند. معلولیــت 
دلیــل بــر ایــن نیســت کــه انســان ســاکن 
شــود و متکــی بــه دیگــران باشــد. افــراد 
ــران  ــه دیگ ــه متکــی ب ــی ک دارای معلولیت
ــد  ــه می خورن ــان ضرب ــند، اول خودش باش
و بعــد بــه خانــواده و جامعــه خــود صدمــه 
ــبت  ــه نس ــه در جامع ــدی ک ــد. دی می زنن
بــه معلولیــت وجــود دارد، تــا حــدودی بــه 
ــر  ــردد. اگ ــراد برمی گ ــن اف ــار خــود ای رفت
ایــن دوســتان متکــی بــه خــود باشــند و از 
ــه  ــد، جامع ــتفاده کنن ــان اس توانایی هایش
بــه آنهــا بــا دیــد یــک انســان توانــا نــگاه 
می کنــد، نــه یــک انســان متکــی و قابــل 

ترحــم.

در آخر اگر حرفی دیگری برای گفتن دارید، 
لطفا بفرمایید:

کـه  مقـدم  آقـای  زحمـات  وقـت  هیـچ   
کار سـیم پیچی را بـه مـا آمـوزش دادنـد، 
آقـای سـلطان محمـدی کـه وجـدان کاری 
را بـه مـا آمـوزش دادنـد و آقـای عامـری 
کـه انـرژی و شـیطنت های جوانـی مـا را 
فرامـوش  را  می کردنـد،  تحمـل  صبورانـه 
نمی کنـم. آقای عامری بسـیار فعـال بودند 
و بـرای تامین وسـایل مورد نیاز ما، بسـیار 
زحمـت می کشـیدند. آقـای مقـدم، بسـیار 
منظـم وجـدی بودند و با جـان و دل به ما 
درس می دادنـد. نسـل ما بسـیار پرتالش و 
کـم توقـع بودند، بـرای همین اکثرشـان از 

زندگـی خـود راضی هسـتند. 

 در زندگی 
مدیون افراد خیرخواهی هستم که 

ماهیگیری یادم دادند! ا
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قـرار شـد بـرای صفحـه خاطـرات در نشـریه توان یـاب، خاطـره ای از مجتمـع رعـد بنویسـیم. ابتدا که پیشـنهاد 
مطـرح شـد، قبـول کـردم و گفتم: چشـم، ولـی اآلن مانده ام کـه کدام خاطـره ام از رعد را بنویسـم؛ یـک عالمه 

خاطـره تلـخ و شـیرین بـا رعد دارم؛ اشـک ها و لبخندهای بسـیاری که شـاید نوشـتنش سـخت باشـه.
راسـتی چـرا همیشـه می گوییـم خاطـرات تلـخ و شـیرین و نمی گوییـم خاطرات شـیرین و تلـخ؛ تلخی هـا را اول 
می آوریـم! کم کـم کـه می نویسـم کار راحت تـر می شـود تصمیـم می گیـرم سنت شـکنی نکنـم و بـه فرهنـگ 

تلخ کامـی خواهی مـان وفـادار باشـم، می خواهـم یکـی از خاطـرات تلـخ ام در رعـد را برایتـان بگویـم.
من محمدرضا دشتی، پنج شش سالی ست که در رعد هستم و در دفتر روابط عمومی کار می کنم.

چنـد سـال پیـش رالـی خانوادگـی توانیابان را بـا حضور ۵۰ خـودرو در تهـران برگـزار کردیم؛  بگذریـم که خودم 
چقدر سـختی کشـیدم تا ماشـینم را به مسـابقه برسـونم. 

البتـه خاطـره مـن دربـاره رالـی نیسـت. بعد از مسـابقات رالـی، توانیابان از ما خواسـتند که مسـابقات ورزشـی 
رعـد را بیشـتر کنیـم؛ قـرار شـد کاری کنیم کارسـتان؛ پیـاده روی در بـام تهـران از پارکینگ ولنجک تا ایسـتگاه 

یـک تله کابیـن توچال.
روز خوبـی بـود؛ هـوا آفتابـی؛ می شـد پنجـه در پنجـه خورشـید انداخـت؛ خوشـحال بودیـم؛ راسـتش افتخـار 
می کردیـم وقتـی کـه، کم کـم آمـدن بچه هـا را می دیدیـم. اآلن هـم نمی دونـم چطـور کار شـد کـه ۴۰۰ نفـر از 
بچه هـا بـا ویلچـر و عصـا و ماشـین شـخصی و اتوبوس هـای سـامانه حمل ونقـل معلـوالن خودشـان را  بـه بـام 

رسـوندن. تهران 
تا اینجا قسمت خوب داستان بود... اما ... 

جشـنواره تمام شـده اسـت؛ حـس خوبـی دارم، همـه بچه هـا شـاد و خوشـحال هسـتند. بعضی هـا هـم خسـته 
شـده اند. باالخـره توچـال بـود، کـوه بـود، کوه پیمایی بود و مسـابقه. بـه سـمت اتوبوس های سـامانه حمل ونقل 
جانبـازان و معلـوالن مـی روم. خـدا را شـکر، همـه چی مرتب اسـت و بچه ها کم کم سـوار می شـوند تـا جمعه ای 
دیگـر را به خوبـی بـه شـب رسـانند و شـنبه ای دیگرتـر را آغـاز کننـد. جشـنواره تمام شده اسـت و من بایـد بروم 
تـا خبـر مراسـم را بـرای سـایت رعـد آمـاده کنـم ولـی قبـل از رفتـن بایـد خیالـم راحـت باشـد کـه کسـی جـا 
نمانده اسـت. مـی روم بـه سـمت آقای سخن سـنج؛ مـرد خسـتگی ناپذیر و پرحوصله که مسـئولیت اجرایـی برنامه 
را داشته اسـت. خسـته نباشـید می گویـم و کمـی از جزییـات برنامـه و اینکـه من بایـد زودتر بروم تا خبـر را برای 

سـایت بنویسـم. چیـز زیـادی نمی گویـد. حـس می کنـم اتفاقی افتاده اسـت. 

       
  

محمد رضا دشتی
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می گوید: فالنی را می شناسی؟ یکی از بچه های ویلچر نشین میهمان برنامه را می گوید.
می گویم : " بله، چطور مگه." 

کمـی مکـث می کنـد، بـه خـودم می گویـم: نکنـه چیزی شـده و مشـکلی پیش آمده اسـت. چـون ما "شـهروندان 
دارای معلولیـت" یـک وقتایـی خیلـی غیرقابـل پیش بینـی می شـویم. حـدس می زنـم اتفـاق بـدی افتـاده کـه 

این قـدر سخن سـنج مـا را در هـم کـرده اسـت. 
...

مـادر سـالخورده ای بـه ماشـینم تکیـه داده اسـت. می گویم:"حاج  خانم خسـته نباشـی کمک می خـوای"؟ میگه 
: "نـه پسـرم، زانوهـام درد می کنـه، خسـته شـدم".میگم : "کجا میـری حاج  خانم"؟میگـه:" دختـرم را گم کردم، 
نمـی دونـم تـوی کـدوم ماشـینه".متوجه می شـوم دختـرش ویلچـر دارد و سـوار یکی از اتوبوس شـده و اوسـت 

کـه جامانـده. سـوارش می کنیم.
می گویم:"حاج خانـم نگـران نبـاش پیـداش می کنیـم ؛ اتوبوس هـا همـه همین جـا هسـتند".به دختـرش زنـگ 

می زنیـم. می فهمیـم کـه هنـوز از در خروجـی توچـال رد نشـده.
....

بـا همسـرم راه می افتادیـم و صحنـه را تـرک می کنیـم. تـا نزدیکی هـای خانـه چیـزی نمی گویـم. او هـم چیزی 
نمی گویـد. می دانـد مـن چه ام شـده. فقـط می گوید:" شـما کارتون رو کردین خوشـحال باشـین". و بعد سـکوت 
می کنـد. شـایدم می ترسـد حواسـم پـرت شـود و تصـادف کنـم. می گویم: "ایـن آقای سخن سـنج خـوب حال ما 

را گرفـت". و دیگـر چیـزی نمی گویم.
...

" آقـای سخن سـنج مـن دارم مـی رم کاری نداریـد. دسـت تون درد نکنـه خیلـی خـوب بـود. خـدا را شـکر همـه 
اومـدن و از نزدیـک بچه هـا را دیـدن. احسـاس می کنـم کمی مردد اسـت ولی می گویـد: " فالنی را می شناسـی؟ 

یکـی از بچه هـای ویلچـر نشـین میهمـان برنامـه را می گوید.
می گویم:" بله، چطور مگه؟

می گوید: " .... "
...

دیگـه چیـزی نمیگـه . فقـط میگـه :"بعضی چیـزا حـال آدمـو خـراب می کنه."میگـم: " بله".بغض غریبـی داره و 
منـم بـه زحمـت خودمـو تحمل کنـم و کمـی از هم فاصلـه می گیریـم....

هـوا تاریـک شـده و اتوبـان همـت ترافیـک اسـت.به یک سـاعت قبـل فکر مـی کنم به ..."سـالم آقای خسـروی 
وفا زحمـت کشـیدن اومدین." 

بـا دیـدن آقـای خسـروی وفا بـه سـمت اش مـی روم. او بـا فاصلـه از جایگاهـی که بـرای برنامه هـا در نظـر گرفته 
شـده ایسـتاده اسـت. می دانـم جلـو بیـا نیسـت، بـه خاطـر همیـن خیلـی اصـرار نمی کنـم. قبـًال هـم تجربـه 

حضـورش در برنامه هـای مختلـف را دارم. همـان تـه سـالن می نشـیند، بی هیـچ قیـل و قالـی.
به هرحـال حـاج محمـود همـان کنـار بـام تهران بـه یک صندلـی تکیـه می زنـد و می ایسـتد و می گویـد: " اینجا 

راحتم".
بعـد مـن کمـی دربـاره بچه هـا و برنامـه توضیـح می دهـم و نمی دانم چـرا گفتـم : "حاج آقـا بعضی از ایـن بچه ها 
مـاه بـه مـاه از خونـه بیـرون نمیان".کمـی صحبت مـان ادامـه پیـدا می کنـد و یـک عکـس سـلفی و موقـع جدا 

شـدن: " آقـای خسـروی وفا دعامـون کنید".
...

آقـای سخن سـنج مـردد اسـت ولـی می گویـد: "فالنـی را می شناسـی: یکـی از بچه هـای ویلچرنشـین میهمـان 
برنامـه را می گویـد.

می گویم:" بله، چطور مگه "
ادامـه می دهد:"فالنـی گفتـه کـه امـروز، اولیـن روزی بـوده کـه بعـد از دو مـاه از خونـه آمـده بیـرون اومـدم به 

بهونـه پیـاده روی توچال."
خیلی نمی تونه ادامه بده و چیزی بگه فقط میگه :"بعضی چیزا حال آدم رو خراب می کنه."

فقط میگم:" شما کارتون رو کردین خوشحال باشین".
بغض غریبیه. نمی دونیم باهاش چکار کنیم، از هم فاصله می گیرم بی خداحافظی.
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منعطف دستکش رباتیک 
معلولیت داراى  افراد  براى   

دانشــمندان موفــق بــه ســاخت نوعــی دســتکش بــرای توان بخشــی بــه دســت 
افــراد دارای معلولیــت شــدند.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ هنگامــی کــه فــردی از یــک مصدومیــت 
ــیار  ــن نشــود، بس ــر غیرممک ــه اگ ــای روزان ــرای او کاره ــرد، ب ــج می ب ــم رن وخی
دشــوار خواهــد شــد. کســی کــه یــک دســت یــا بــازو را از دســت داده نمی توانــد 
دســتگیره در را بگیــرد یــا بچرخانــد. ولــی در پانزدهــم فوریــه پژوهشــگران در یــک 
گردهمایــی علمــی بــزرگ، تعــدادی دســتگاه  جدیــد را کــه بــرای غلبــه بــر چنیــن 
ــن  ــی از ای ــد. یک ــی کردن ــده اند معرف ــعه داده ش ــی توس ــای فیزیک محدودیت ه
دســتگاه ها دســتکش رباتیــک منعطــف بــود کــه بــرای کمــک بــه افــراد ناتــوان 

ــن اجســام توســعه داده شده اســت. در گرفت
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  بچه هــا قانــون جــذب همــون قانــون بــاور مــا هســت کــه تبدیــل بــه جســم میشــه. ایــن قانــون، 
ســه گام مهــم داره کــه همــه ی مــا بــا اون ســر و کلــه می زنیــم و اگــر بــاور کنیــم، همــون ســرمون 

 . د میا

قطعــا همــه ی مــا دیدیــم کــه میگن واســه آدم ســالم کار نیســت واســه مــا معلــوالن کار باشــه؟ آدم 
ســالم ازدواج نمی کنــه، اون وقــت مــا معلــوالن ازدواج کنیــم؟ واســه ادم ســالم پــول نیســت اون 
وقــت مــا کــه معلــول هســتیم وقتــی مشــکل داریــم از کجــا بیاریــم. بلــه ایــن همــون بــاور غلــط 

اســت کــه هــی می گیــم و ذهــن مــا هــم بــاور کــرده.

وقتــی مــا تــو قانــون اول بــاور می کنیــم کــه بــرای مــا هیــچ موفقیتــی نیســت، اینجــا احســاس 
ــو معلــول هــم هیــچ  ــرای ت ــرای ادم ســالم موفقیــت نیســت ب ــه ب مــا هــم تاییــد می کنــه کــه بل
موفقیتــی نیســت ( البتــه ناگفتــه نمانــد کســانی کــه بــه موفقیــت فکــر می کننــد نقــش احســاس 
در اینجــا تغییــر می کنــه و نقــش یــک هشــدار دهنــده رو داره، مثــال اگــر بــاور تــو بــر ایــن باشــه 
کــه موفــق می شــی و اگــر یــک لحظــه فکــر منفــی کنــی، در اینجــا احساســت بهــت پیــام میــده 
ــورا فکــر منفــی رو از خــودت دور کنــی.  کــه داری فکــر منفــی می کنــی) و ازت می خــواد کــه ف

اینجــا اگــر بــاور تــو بــر ایــن باشــه کــه موفــق نیســتی و احســاس تــو بــر ایــن باشــه کــه تــو واقعــا 
نمی تونــی، تــوی قانــون ســوم کــه ارتعــاش هســت اون رو تبدیــل بــه واقعیــت می کنــه و تــو واقعــا 
نمی تونــی و همیشــه زندگیــت یکنواخــت می مونــه. بــه عبــارت دیگــه اگــر تــو بــه هرچیــزی فکــر 
کنــی، بعدهــا همــون ســر راهــت شــکل می گیــره و تبدیــل بــه عینیــت و واقعیــت می شــه. پــس 
اگــر خــودت رو بــاالی قلــه دماونــد ببینــی و واقعــا باورکنــی کــه یــک روز میــری بــاالی دماونــد و 
پرچــم ایــران رو بــاالی دماونــد می گیــری دســتت و اســمت میــره تــو کتــاب گینــس بــه عنــوان 
فــرد دارای معلولیــت و اگــر احســاس تــو واقعــا ایــن باشــه، قانــون ارتعــاش یــک روز تــرو می بــره 

بــاالی دماونــد. 

ــا  ــن حرف ه ــه ای ــه ب ــتم و همیش ــول هس ــک معل ــودم ی ــون خ ــوالن رو زدم چ ــال معل ــن مث م
ــی دم.  ــت م اهمی

دوســت مــن ؛ پــس بجــای افــکار منفــی ، لیــوان بــاور مغــزت رو پــر کــن از بــاور مثبــت و احســاس 
مثبــت تــا ارتعــاش، اون رو تبدیــل کنــه بــه واقعیــت.

ــه درد   در ایــن مــورد مــن کلــی مطالعــه کــردم و کلــی تمریــن کــردم. گفتــم بنویســیم شــاید ب
ــی بخــوره! توانیاب

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

  
( )

  
( )

  
(  )

 رضاقلیخانی، کارآموز رعد
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خیلی  بلوچ  خانوده ی  یک  در  بود.  سالم   ۱۸ کردم،  ازدواج  وقتی 
محافظه کار بزرگ شده بودم که در چنین خانواده هایی دختر خوب، 
هیچ وقت به والدینش نه، نمی گه. دلم نمی خواست ازدواج کنم ولی 
گفتم اگه این شما رو خوشحال می کنه پس باشه و البته که اصًال 
ازدواج خوشایندی نبود. فقط دوسال بود که ازدواج کرده بودم و دچار 

یه تصادف رانندگی شدم.
گودال…  داخل  به  کرده  سقوط  ماشین  و  بود  برده  خوابش  شوهرم 
ماشین  تو  من  اما  او.  برای  خوشحالم  و  داد  نجات  را  خودش  اون 
نمی خوام  طوالنیه  و  لیستش  که  شدم  زیادی  آسیب  دچار  و  موندم 
بگم؛ نترسید، االن بهتر شدم. استخوان بازوم خرد  شد، کف دست 
و استخوان چانه  و  کتف  و قفسه ی سینه هم همین طور. به خاطر 
دید.  شدت  آسیب  به  کبدم  و  شش ها  سینه ام،  شدن قفسه ی  خرد 
نمی تونستم نفس بکشم و هر  دو  کلیه ام رو از دست دادم. به خاطر 

کلیه هامه که هر جا می رم یه  کیف رو تنم می کنم. 
اما اون حادثه، من  و  زندگی من رو کامًال تغییر داد و آسیبی که به 
ستون فقراتم وارد شد، درک کلی من  از زندگی را تغییر داد.  سه تا 
فلج  زندگیم،  بقیه  برای  من  و  شدن  نابود  کامًال  پشتم  مهره های  از 
می شدم. این حادثه در یکی از مناطق خیلی دورافتاده ی پاکستان 
اتفاق افتاد که نه کمک های اولیه و نه بیمارستان و نه آمبوالنسی بود.

   
مردم  بودم.  افتاده  گیر  ناکجا آباد  تو  داغون،  ماشین  اون  داخل  من 
زیادی به کمک اومدن و سعی کردند نجاتم بدند. من رو از ماشین 
بیارند،  بیرون  ماشین  بیرون  کشیدند و وقتی می خواستن من رو از 

طناب نخاعیم به طور کامل آسیب دید. 
یه  ماشین جیپ کنار جاده ایستاده بود. گفتند: ببریدش عقب جیپ 
که بریم بیمارستان که از اونجا سه ساعت دور بود. خوب اون سواری 
ناجور رو یادمه. همه استخونام شکسته بود و اونا هم منو انداختند 
پشت ماشین. اون جا بود که فهمیدم نصف بدنم به شدت آسیب دیده 
و نصف دیگه  هم کامًال بی حسه. باالخره بیمارستان رو سپری کردم 
جراحی های  بود…  وحشتناک  بودم.  بستری  و  نیم  دوماه   برای  که 
زیادی انجام داده بودم. دکترها تیتانیوم خیلی زیادی در بازوهام و 
رو  من  مردم  پاکستان  تو  هم  خاطر  به همین  بودند.  گذاشته  پشتم 
«خانم آهنین پاکستان» صدا می زنند. گاهی تعجب می کنم که چطور 
می تونم هربار از اول این داستان رو تعریف کنم. یکی بهم گفت: «اگه 
هربار داستانت رو تعریف می کردی و گریه نمی کردی، باورم می شد تو 
بیمارستان خوب شدی». اون دو ماه  و  نیم تو بیمارستان وحشتناک 
پیشم  اومد  دکتر  یه روز  بودم.  مطلق  ناامیدی  یه  آستانه ی  در  بود. 
یه  االن  و  بشی  هنرمند  می خواستی  که  تویی  برای  گفت:«خب،  و 
خانم خانه دار شدی خبرای بدی برات دارم…تو دیگه نمی تونی نقاشی 
بکشی، چون مچ دست و بازوهات اونقدر آسیب دیده که نمی تونی 

دیگه مداد دستت بگیری. 
من ساکت موندم. روز بعد دکتر اومد و گفت: آسیب ستون فقراتت 
اونقدر زیاده که نمیتونی دیگه راه بری. یه نفس عمیق کشیدم و گفتم: 

خب، باشه!
روز بعد دکتر اومد و گفت: به خاطر مشکل ستون فقراتت و چیزایی که 
جاگذاری کردیم، دیگه نمی تونی بچه دار بشی. اون روز دیگه داغون 

 
    

  

ــزاری، اهــل پاکســتان، بیســت و هشــت ســاله،  ــا م منیب
ــون و  ــری تلویزی ــی، مج ــال اجتماع ــدل، فع ــد، م هنرمن

ــت. ــی اس ــخنران انگیزش س
او بــه عنــوان نخســتین ســفیر خیرخــواه زن در پاکســتان، 

برگزیــده شــد.
منیبــا در نوامبــر ۲۰۱۴ در برنامــه ســخنرانی تــد، ســخنرانی 
انگیزشــی انجــام داد کــه باعــث شــد مــورد توجــه و 
تماشــای عمــوم قــرار گیــرد. بــه عقیــده او: "در ایــن جهــان 
کامــل کــه از افــراد ناقــص تشــکیل شــده اســت، مــا مرتــب 
ــرد  ــی ف ــی در زندگ ــخص کامل ــه ش ــتیم ک ــالش هس در ت
ــر  ــک همس ــای ی ــال نقش ه ــه دنب ــا ب ــیم. م ــری باش دیگ
ــا زندگــی  ــا عــروس کامــل هســتیم. ام ــر و ی کامــل، دخت
ــا مــزاری در  ــا دارد." زندگــی منیب ــرای م برنامــه دیگــری ب
ســن بیســت و یــک ســالگی بــه شــکل وحشــتناکی تغییــر 
ــن  ــوان بزرگ تری ــه عن ــاق را ب ــن اتف ــه او ای ــرد ک ــدا ک پی

ــر زندگــی خــود در نظــر گرفــت. تغیی
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شدم. یادمه از مادرم پرسیدم: چرا من؟ و اون روز بود که وجودم 
برام جای سؤال شد و نمی دونستم اصًال چرا من زنده ام؟ خب، 
معنی زندگی کجاست؟ نمی تونم راه برم، نمی تونم نقاشی بکشم، 
مشکلی نیست ولی نمی تونم یه مادر هم باشم! ما خانوما یه تفکری 
داریم که خودمون رو بدون فرزند ناقص می بینیم. قراره سرنوشتم 

چی باشه؟ چرا من؟ چرا من زنده ام؟

   
می دانیم  چون  بریم  آخرش  تا  رو  تونل  این  می خوایم  همه مون 
آخرش روشنایی است. دوستان عزیزم… شرایط منم مثل یه تونل 
بود، چون باید طی می کردم. اما آخرش هیچ نور امیدی نداشت و 
اونجا بود که فهمیدم کلمات، قدرت شفا بخشیدن به روح آدمی 
رو دارن. اونجایی که مادرم بهم گفت:«این درد هم تموم میشه. 
خداوند برنامه ی بزرگ تری برات داره. نمی دونم چیه ولی مطمئن 

باش که داره"…
 با وجود اون همه درد و اندوه، اون کلمات قدرتی جادویی داشتن 
که باعث شد ادامه بدم. سعی می کردم با لبخند، اندوهی که در 
دلم بود رو پنهان کنم ولی خیلی سختی بود. می دونستم اگه من 
تسلیم بشم، مادر و برادرهامم تسلیم می شن و نمی تونستم گریه ی 
اونارو تحمل کنم. اما چیزی که من رو نگه می داشت این بود که 
یه روز به برادرهام گفتم:«می دونم دست های ناقصی دارم اما از 
این دیوارهای بی رنگ و روپوش های سفید خسته شدم، می خوام 
تخته  یه  و  رنگ  خرده  یه  برام  بیارم.  زندگیم  به  بیشتری  رنگای 

نقاشی بیارید، می خوام نقاشی کنم.

   
اولین نقاشی که توی بستر کشیدم، یه قطعه ی هنری یا فقط عشق 
و عالقه ی خودم نبود، بلکه یه شفابخشی بود. اونقدر شفابخش 
بود که می تونستم بدون یه کلمه حرف زدن کل چیزی رو که در 
دلم بود رو نشون بدم. می تونستم داستانم رو باهاش به اشتراک 

بذارم.
مردم می گفتن چه نقاشیه زیبایی با این همه رنگ. ولی کسی جز 
خودم نمی تونست درونش رو ببینه. دو ماه  و  نیم من در بیمارستان 
این طوری گذشت. گریه می کردم بدون ناله و زاری و فقط نقاشی 
می کشیدم. خودم رو خالی کردم و برگشتم خونه و فهمیدم که 

فشار زیادی در پشتم و لگنم دارم و نمی تونم بشینم.
عفونت و آلرژی زیادی در بدنم داشتم و دکترها  ازم  خواستن که 
صاف روی تخت دراز بکشم. نه شش ماه، نه یه سال، دو سال 

کامل دراز کشیدم.

   
می کردم،  نگاه  پنجره  طرف  اون  به  و  بودم  افتاده  گیر  اتاق  توی 
زمانی  شاید  که  می کردم  فکر  و  می دادم  گوش  پرنده ها  به صدای 
ببریم.  لذت  طبیعت  از  و  بیرون  بریم  خانوادگی  بتونیم  برسه 
اون موقع بود که فهمیدم مردم چقدر خوشبخت اند ولی خودشون 

نمی دونن.
اون روز رو جشن گرفتم که بعد از دوسال و چند ماه می تونستم 
روی ویلچر بشینم. اون روز تولد دوباره م بود. کامًال آدم متفاوتی 

شده بودم. می دونستم قراره تا آخر عمرم روی این بشینم و دیگه 
نمی تونم راه برم.

خودم رو تو آیینه دیدم و هنوز یادمه که به خودم گفتم:« نمی تونم 
منتظر یه معجزه باشم تا بیاد و کاری کنه بتونم راه برم. نمی تونم 
گوشه اتاق با گریه و زاری بشینم و منتظر یه معجزه باشم تا بیاد 
و کاری کنه بتونم راه برم، نمی تونم منتظر رحم و شفقت کسی 
باشم. کسی برام وقت نداره. مجبور بودم خودمو همون طوری که 

هستم قبول کنم، هرچه زودتر، بهتر.
اون روز تصمیم گرفتم که برای خودم زندگی کنم. قرار نیست آدم 
کاملی برای کسی باشم. فقط از همین لحظه استفاده می کنم و 
اون رو برای خودم به بهترین لحظه تبدیل می کنم. اون روز من 
ترس های  ما  همه ی  کنم.  مبارزه  ترس هام  با  که  گرفتم  تصمیم 
از  دیگران،  دادن  دست  از  ترس  داریم.  ناشناخته ای  و  شناخته 
دست دادن سالمتی و پول. می خوایم تو شغل مون بهترین باشیم، 
مشهور بشیم و پولدار باشیم. ما همه ش توی ترس زندگی می کنیم.

       
تک تک ترس هام رو نوشتم و تصمیم گرفتم هربار یکی شون رو کنار 

بذارم. فکر  می کنید بزرگ ترین ترسم چی بود؟ طالق
رو  کسی  می کردم  تالش  کنم.  استفاده  کلمه  این  از  نمی تونستم 
کنارم نگه دارم که دیگه منو نمی خواست. اما گفتم نه… این راهش 
نیست. روزی که پی بردم این به  جز ترس، چیزی نیست، خودم 
را با آزاد گذاشتن همسرم رها کردم و آنقدر خودم و احساساتم را 
قوی کردم… که وقتی شنیدم ازدواج کرده برای او پیام فرستادم 
دارم».  برایت  را  بهترین ها  آرزوی  و  خوشحالم  برات  که «خیلی 
این زندگی همه ش آزمون و آزمایشه. هیچ وقت تو زندگیم انتظار 
به جاش  و  داری  حلوا  انتظار  زندگی  از  وقتی  نداشتم،  رو  راحتی 

غوره تحویلت می ده و تو می خوای زغوره حلوا سازی!
یه  که  زندگی  از  می خوای  که  تویی  چون  نیست،  زندگی  تقصیر 
آزمون بیشتر نیست، حلوا درست کنی. آزمون  های زندگی انسان 
را بزرگ می کند. زندگی یه آزمونه و وقتشه که اینو قبول کنید. 
هرچیزی  نداره….  مشکلی  کردن  گریه  نداره…  مشکلی  ترسیدن 
که  میگن  باشه.  انتخاب  یه  نباید  شدن،  تسلیم  اما  قبوله  قابل 
شکست یه انتخاب نیست، اما شکست باید یه انتخاب باشه. چون 
وقتی شکست می خورید، دوباره بلند می شید و این تکرار می شه 
انسان  قدرت  همون  این  داره.  نگه تون  تالش  درحال  همیشه  تا 

هاست.
یه تفکری تو ذهنمون هست به نام «کامل بودن» ، می خوایم همه 
چیزمون کامل باشه. یه تصویر از کامل بودن در مورد همه چیز مون 
کامل.  پول  کامل،  شغل  کامل،  روابط  کامل،  زندگی  ساختیم. 
مورد  در  خیلی  ما  نیست.  کامل  دنیا  این  توی  چیزی  هیچ  ولی 
چیزایی که مردم می گن فکر می کنیم اما خیلی کم به خودمون 
گوش می دیم. اگه فکر می کنید زندگی تون سخت و ناعادالنست 
و به همین دلیل می خواهید تسلیم بشید، باید دوباره فکر کنید. 
چون با این طرز تفکر، خودتون دارین با خودتون ناعادالنه رفتار 

می کنید. خوشبختی واقعی نتیجه ی سپاس گزاریه.
فراموش  را  رویاهایتان  ندهیم  اجازه  شما  به  تا  هستیم  اینجا  ما 

کنید.
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کتابکتابمعرفیمعرفی

دیدگاه  از  معلوالن  علیه  تبعیض  علل  بررسی  به  فصل  شش  در  کتاب،  این 
بر  عمدتا  ایران  در  معلولیت  پژوهش های  و  مطالعات  پرداخته است.  جامعه شناسی 

توان بخشی و زیر مجموعه های آن؛ مثل کار درمانی، گفتار درمانی و... متمرکز است.
محققان تمایل چندانی به بهره مندی  از علوم اجتماعی ندارند. پژوهش های این 
کتاب نشان می دهد که افراد دارای معلولیت، فارغ از تقاوت ها و تنوع های گوناگون 
فردی و اجتماعی، صرفا بر حسب مقوله معلولیت، مورد تبعیض افراد غیر معلول یا 

افراد سالم قرار می گیرند و در عرصه زندگی اجتماعی با نابرابری مواجه می شوند.
در فصل اول کتاب، نگارنده به بررسی تحقیقات و پژوهش  های گوناگون درباره 

توان یابان از منظر جامعه شناسی پرداخته است. 
و  برابری  اجتماعی،  قشر بندی  مانند؛  مفاهیمی  درباره  کتاب،  دوم  فصل  در   

نابرابری، معلولیت و توان بخشی مبتنی برجامعه، تعاریف مبسوطی ارائه شده است.
درفصل سوم کتاب، به بررسی پارادایم ها و مدل های معلولیت در بریتانیا و آمریکا 
پرداخته شده و در ادامه نظریات محققان و جامعه شناسان ایرانی و غیر ایرانی درباره 

این مدل ها عنوان شده است. 
درفصل چهارم، نگارنده اشکال و نمودهای نابرابری اجتماعی در ایران را مورد 
در  معلولیت  مضاعف،  نابرابری های  و  زنان  سرفصل های؛  که  داده است  قرار  بررسی 
رسانه های کالسیک و مجاری، معلولیت در رسانه های مکتوب کشور، معلولیت در 

رسانه های داخلی و معلولیت را در رسانه های مجاری ایران را شامل می شود. 
و  مشکالت  درمورد  را  خود  تجرییات  توان یابان  از  تعدادی  پنجم،  درفصل 
محدودیت هایی که آنان در بهره   مندی از امکانات اجتماعی مانند؛ تحصیل، شغل و... 

با آن روبه رو هستند را عنوان کرده اند.
در فصل آخر نیز، جمع بندی از کل مطالب کتاب ارائه  شده   و به منابع، پیوست ها، 

ضمیمه و واژه نامه اصطالحات اشاره شده است. 

درآمدی بر جامعه شناسی قشر بندی معلولیت در ایران؛ 
واکاوی نابرابری های اجتماعی افراد معلول 

نام نویسنده: رضا عبداللهی 
ناشر: دنیای اقتصاد

نوبت چاپ: چاپ اول، تهران ۱۳۹۷
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با  رعد  مجتمع  توان یابان  نوروزی  بازدید  و  دید  آیین 
حضور دکتر زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، مهندس 
داود نجاری شهردار ناحیه۷ منطقه ۲، دکتر کامران عاروان 
قرایی  شیخ  اسمعیل  ایران،  معلوالن  جامعه  مدیرعامل 
مدیرعامل انجمن معلوالن پارس، سهیل معینی مدیرعامل 
انجمن باور، محمد نوری مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولین 

و اعضای هیئت مدیره مجتمع رعد برگزار شد.
در این مراسم مدیران انجمن های فعال حوزه معلولیت 
ضمن حضور در خیریه رعد و برنامه دید و بازدید نوروزی 
توان یابان با توانمندی های مختلف کارآموزان آشنا شدند و 
سپس طی سخنانی به طرح مهم ترین مسایل افراد دارای 
مدیر  معینی  سهیل  میان  آن  از  که  پرداختند  معلولیت 
عامل انجمن باور ضمن تشکر از مدیریت مجتمع رعد برای 
افزود:  داشته،  توان یابان  اشتغال  زمینه  در  که  تالش های 
رو  فعالیتش  شیب  که  سال هاست  مناسب سازی  ستاد 
وی  نماینده  یا  شهردار  خود  که  تازمانی  و  است  پایین  به 
مسؤولیت ستاد را بر عهده نگیرد، ستاد بیشتر به مسایل 
مساله  به  ورود  قدرت  و  می پردازد  ترویجی  و  آموزشی 
است،  ستاد  اصلی  وظایف  از  که  نظارت  و  مناسب سازی 

نخواهد داشت. 
وی افزود: مسأله سهم عادالنه معلوالن و سالمندان در 
شهر تهران در نظر گرفته نمی شود و شورای شهر به عنوان 
نماینده شهروندان و شهروندان دارای معلولیت که به اعضا 

شورا رای داده اند، باید این سهم را مطالبه کنند.
انجمن  مدیرعامل  قرایی  شیخ  اسماعیل  همچنین 
گردشگری  کارتخصصی  انجام  به  اشاره  با  پارس  معلوالن 
انجمن  در  توانمندسازی  رویکرد  با  سالمندان  و  معلوالن 
زیرساخت های  تهران  شهر  در  افزود:  پارس،  معلوالن 
ارایه  برای  و  است  نشده  پیش بینی  توان یابان  گردشگری 

چنین خدماتی با مشکالت زیادی مواجه می شویم.
که  معلولین  فرهنگ  مدیردفتر  نوری  محمد  حاج 
تولیدات فرهنگی و علمی ارزشمندی در این حوزه به چاپ 
رسانده با اشاره به گنجینه غنی فرهنگی از مناسب سازی 
و  ادبی  متون  در  توان یابان  توانمندسازی  و  زندگی  محیط 
داشتم  پاریس  به  که  سفری  در  افزود:  روایات،  و  احادیث 
مطالبی برگزیده از عهدین (انجیل و تورات) با موضوع رفتار 
کار  شهر  در  زیبایی  طرز  به  که  را  معلولیت  دارای  افراد  با 
شده بود را دیدم. در تهران و خیلی از شهرها می توانیم از 

این مطالب که بسیار تاکید شده است در تابلوهای شهری 
استفاده کنیم.

دکتر کامران عاروان مدیرعامل جامعه معلوالن ایران با 
اشاره به انجام کلیه تعهدات شهروندی از سوی شهروندان 
توان یاب مانند تمام شهروندان غیر معلول، افزود: شهروندان 
توان یاب مانند تمام ساکن شهرها مالیات و عوارض شهری 
را پرداخت می کنند اما از اغلب امکانات شهری نمی توانند 
استفاده کنند، حتی برخی از اماکن شهری مانند: چهارراه 
ولی عصر(عج)، میدان رسالت، خیابان فاطمی نزد دوستان 

توان یاب به مناطق ممنوعه معروف شده است.  
همچنین مهندس داود نجاری شهراد ناحیه ۷ منطقه 
۲ که در این مراسم به اتفاق فاطمه طالبی مدیر اجتماعی 
به  خدمت  در  رعد  ویژگی  ذکر  با  داشتند  حضور  ناحیه 
افراد دارای معلولیت، افزود: برای حل مسایل افراد دارای 
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معلولیت و کمک به حضور اجتماعی توان یابان اهتمام 
پذیرش  روزهای  نخستین  در  و  می آورد  عمل  به  خاص 

مسؤولیت در ناحیه ۷ از خیریه رعد بازدید کرده است.
عطاا...  خلیلی،  فرزاد  مراسم  این  از  قسمتی  در 
دستوم، سید مهدی موسوی و مونا مرادی از کارآموزان و 
اعضای شورای کارآموزان خیریه رعد در سخنان کوتاهی 
به مناسب سازی شهری به ویژه در پل ها، ایستگاه های 
ستاد  فعال سازی  و...،  سینماها  خرید،  مراکز  مترو، 
معلولیت  دارای  افراد  جذب  شهری،  مناسب سازی 
خدمت  توان یابان  به  که  اماکنی  برای  شهرداری  در 
و  کارآفرینی  بازارچه های  اختصاص  و  می دهند  رایه 
خوداشتغالی به کارموختگان توان یاب، مطالبی را بیان 

کردند.
رسولیان  مریم  دکتر  نوری،  دکتر  سخنان  از  پیش 
رئیس هیأت مدیره مجتمع رعد با اشاره به زمان بر بودن 
به  که  دوستان  از  برخی  افزود:  اجتماعی،  فعالیت های 
خارج سفر می کنند، این سوال برایشان مطرح می شود 
که چرا در ایران تعداد معلوالن کم است. در حالی که 
جامعه فاقد امکانات فیزیکی الزم برای حضور افراد دارای 
معلولیت است و چه بسا تعداد معلوالن ما در حد سایر 
حضورشان  امکانات  اما  باشد،  آنها  از  بیش  و  کشورها 

فراهم نیست.
در ادامه دکتر زهرا صدر اعظم نوری ضمن تبریک 
سال،  ابتدای  وقایع  تسلیت  و  حاضران  به  جدید  سال 
افزود: وقتی کار را در شورای شهر را آغاز کردیم با شعار 
ادامه  در  و  بود  همراه  باشد»  پذیر  زیست  باید  «شهر 

شهری  تهران،  شعار «  شد  منصوب  که  جدید  شهردار 
برای همه» را مطرح کرد و این نگاه نشان می دهد که 
دسترس پذیر بودن شهر از نظر شورای شهر و شهرداری 
اهمیت خاصی دارد و باید برای حل مشکل مناسب سازی 
با مشارکت و همکاری عزیزان دارای معلولیت، کمبودها 

را جبران کنیم.
مطرح  سواالت  به  پاسخ  ضمن  شهر  شورای  عضو 
شده، افزود: برخی مناسب سازی ها برای افراد غیر معلول 
هم مشکل ایجاد می کند، افراد دارای معلولیت که جای 
خودشان را دارند، با این حال با برگزاری جلسات کاری 
و نزدیک تر می شود، اغلب این مشکالت را از طریق دکتر 
شهرداری،  اجتماعی  معاونت  تهران،  شهردار  حناچی 
معاونت عمرانی و حمل و نقل شهرداری پی گیری و حل 

کرد.
سال ها  این  سنتی  طبق  برنامه  این  ابتدای  در 
کارآموزان مجتمع رعد با دید و بازدید نوروزی به اجرای 
برنامه شاد و مفرح پرداختند و با اجرای بازی های فکری 

این برنامه خاطره ساز کردند.
در پایان این مراسم نامه گروهی از انجمن های فعال 
تهران  شهر  اسالمی  شورای  به  خطاب  معلوالن  حوزه 
دارای  افراد  مسائل  مهم ترین  بند   ۸ در  که  شد  تقدیم 
ایجاد  شهری،  محیط  مناسب سازی  ازجمله:  معلولیت 
شرایط استخدام توان یابان در مجموعه شهرداری، فعال 
شدن ستاد مناسب سازی شهر تهران، توجه ویژه به بحث 
گردشگری، ورزش و تقویت فعالیت  کانون های معلوالن 

شهرداری اشاره شده بود.
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بــا همــت ســتاد برگــزاری مراســم هفتــه روابِط عمومــی، جمعــی از مدیــران و مدرســان روابط ِعمومــی 
در روز روابط ِعمومــی و مســؤولیت اجتماعــی از مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد بازدیــد کردنــد. 

ــی از  ــاق جمع ــه اتف ــی ب ــد روابط عموم ــناس ارش ــدرس و کارش ــان م ــا کاظمی دین ــید غالمرض س
مدیــران بــا ســابقه روابط عمومــی ضمــن حضــور در خیریــه رعــد از نزدیــک بــا مراحــل ثبت نــام، پذیــرش، 
آمــوزش و توانبخشــی توان یابــان رعــد آشــنا شــدند. همچنیــن در بازدیــد از کارگاه هــای آموزشــی نقاشــی 
ــا ایــن هنرمنــدان  ــا محصــوالت و تولیــدات هنرمنــدان توان یــاب آشــنا و ب و ســوخته نگاری روی چــوب ب

بــه گفــت و گــو پرداختنــد. 
مدیــران و مدرســان روابط عمومــی در هنــگام بازدیــد از ســالن ورزش خیریــه رعــد کــه بــا زمــان تمریــن 
ورزشــکاران والیبــال نشســته همزمــان بــود، بــه ۲ گــروه تقســیم شــدند و بــا ورزشــکاران مســابقه دادنــد. 
ــر  ــی اجــرا شــد، بســیار شــوق انگیز و غافلگی ــزی قبل ــدون برنامه ری ــه ب ــه ک ــن بخــش از برنام هیجــان ای

کننــده بــود.
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بـه همـت صدیقـه اکبری نایـب رئیس هیأت مدیـره مجتمع رعـد، اردوی آموزشـی تفریحی در باغ فیض برگزار شـد 
و اسـتاد محمـد خجسـته بـا اجـرای قطعـات موسـیقی محلی و ملـی در ایـن برنامه مشـارکت کـرد. همچنیـن اجرای 
مسـابقات ورشـی پرتـاب دارت، فوتبـال دسـتی و پرتـاب حلقـه توسـط اکبرخانـی مسـؤول فعالیت هـای ورزش مجتمع 
رعـد اجـرا و بـه برنـدگان این مسـابقات جوایزی اهدا شـد. در ایـن مسـابقات فردین فرزین، فـزراد خلیلـی و مهدیه برزا 
نفـرات اول تـا سـوم رشـته فوتبـال دسـتی، فاطمـه ایومـن ، بهـزاد سـاغرچی و علیرضـا علی نقیـان نفرات اول تا سـوم 
رشـته پرتـاب حلقـه و یـزدان کاویان نژاد، شـادی عرفانی و سـید مهدی موسـوی نفرات اول تا سـوم رشـته پرتاب دارت 

را به خـود اختصـاص دادند.

برگزارى اردوى آموزشى - تفریحى کار آموزان رعد

در نشسـتی کـه بـه ابتـکار معاونـت امـور اجتماعـی و فرهنگـی 
شـهرداری تهـران دکتر محمد رضا جـوادی یگانه برگزار شـد و جمعی 
از مسـؤوالن سـازمان بهزیستی کشـور و اسـتان تهران، شرکت واحد 
اتوبوسـرانی، صـدای جمهوری اسـالمی ایران، سـازمان بوسـتان ها و 
فضـای سـبز بـه همـراه مدیـران انجمن هـای تخصصی و فعـال حوزه 
افـراد دارای معلولیت حضور داشـتند، خبر آماده سـازی ۴۴ بوسـتان 

شـهر تهران اعالم شـد.
و  اجرایـی  دسـتگاه های  همفکـری  مناسـبت  بـه  جلسـه  ایـن 
حضـور  موضـوع  در  توان یابـان  حـوزه  محـور  مـردم  تشـکل های 
توان یابـان در جامعـه و اسـتفاده از ظرفیت فراهم شـده بوسـتان های 
مناسب سـازی شـده برگزار شـد در ابتـدا دکتر جوادی یگانـه با تأکید 
بـر شـعار شـهرداری تهـران مبنـی بـر « تهران شـهری بـرای همه»، 
افـزود: بـا تالش مسـؤوالن سـازمان بوسـتان ها و فضای سـبز شـهر 
تهـران ۴۴ بوسـتان در مناطـق مختلـف تهـران آماده سـازی شـده و 

آمـاده پذیرایـی از توان یابـان و خانواده هـای آنهـا اسـت.
در ادامـه علی محمـد مختـاری مدیـر عامل سـازمان بوسـتان ها 
و فضـای سـبز شـهر تهـران بـا اشـاره بـه تـالش ایـن سـازمان برای 
نخسـت  گام  در  افـزود:  تهـران،  شـهر  بوسـتان های  مناسب سـازی 
۴۴ بوسـتان بـرای اسـتفاده توان یابـان مناسب سـازی شـده اسـت و 
بـرای مرحلـه دوم ۲۲ بوسـتان دیگـر در دسـتور کار قـرار دارد و طبق 
برنامـه در نظـر داریـم در هـر منطقـه شـهرداری حداقـل ۳ بوسـتان  
مناسب سـازی شـده اعم از: محلی، منطقه ای و فرا منطقه ای داشـته 
باشـیم، ایـن در حالـی اسـت که ضوابـط احـداث بوسـتان های قابل 

اسـتفاده همـگان بـه مناطـق شـهرداری ابالغ شـده و بوسـتان هایی 
کـه از ایـن پـس احـداث می شـوند، بـرای عمـوم شـهروندان قابـل 

اسـتفاده خواهـد بود.
سـازمان  توانبخشـی  وقـت  معـاون  نحوی نـژاد  دکتـر  سـپس 
بهزیسـتی کشـور و دکتـر بیات نژاد رئیس سـازمان بهزیسـتی اسـتان 
تهـران بـا اسـتقبال از ایـن طـرح حضـور توان یابـان در بوسـتان ها، 
آمادگـی خـود را بـرای مشـارکت و همـکاری در ایـن طـرح حضـور با 
ارایـه خدمـات تخصصـی و فرهنگـی در چنـد بوسـتان اعـالم کردند.
همچنیـن دکتـر علی همـت محمودنـژاد رئیـس انجمن دفـاع از 
حقوق معلولین با اشـاره به برگزاری مراسـم مشـابه از سـوی انجمن 
دفـاع در سـال های اخیر، پیشـنهاد اختصاص پنجشـنبه های آخر هر 
مـاه بـه حضور توان یابـان در بوسـتان ها را مطرح کـرد و دکتر کامران 
عـاروان مدیـر انجمـن جامعـه معلولیـن ایـران پیشـنهاد اختصـاص 
کانالـی بـرای گزارش گیـری از توان یابـان در رفـع نواقـص احتمالـی 
بوسـتا ن های مناسب سـازی شـده را ارایـه کـرد و رضـا سخن سـنج 
مدیـر روابـط عمومـی مجتمع رعد با ابراز خرسـند از توجه شـهرداری 
تهـران و معاونـت اجتماعـی بـه حـل مسـائل اجتماعـی افـراد دارای 
توانایی هـای خـاص، افزود: حرکت مدیریت شـهری بـرای حضور مؤثر 
توان یابـان در سـطح جامعـه نفشـی تعییـن کننـده دارد و مجتمـع 
رعـد ضمـن مشـارکت در امـر اطالع رسـانی ایـن طـرح سـودمند از 
ظرفیت هـای شـبکه های اجتماعـی خیریه رعـد برای پیشـبرد اهداف 
ایـن طـرح اسـتفاده خواهـد کـرد تـا زمینه هـای کسـب اسـتقالل 

اجتماعـی عزیـزان توان یـاب بیشـتر فراهم شـود.

44 بوستان تهران پذیراى توان یابان و خانواده هاى آنان است
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بــا هــدف ارتقــاء کیفیــت خدمــات و عملکردهــای 
مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد، فرآینــد ارزیابــی و 
ــه(SGS) از  ــی مؤسســات خیری ــتاندار بین الملل ــزی اس ممی
اواســط ســال گذشــته در کارگروهــی مرکــب از کارشناســان، 
مدیــران میانــی و ارشــد ایــن مؤسســه در دســتور کار قــرار 
ــب  ــه کس ــق ب ــزی، موف ــه ممی ــن جلس ــت و در اولی گرف

ــد.  ــاال ش ــه ب ــاز ۹۰ ب ــا امتی ــتاندارد ب ــه اس گواهینام
الزم بــه ذکــر اســت کــه فرآینــد اخــذ اســتاندار اس جــی 
ــی  ــی و مال ــت کارشناس ــنهاد و حمای ــا پیش اس(SGS)، ب
مؤسســه «مدیریــت حامیــان نواندیــش افــرا» انجــام شــده 
ــا پیشــنهاد افــرا،  اســت. پــس از موافقــت هیئــت مدیــره ب
قــرارداد خدمــات ممیــزی بــا شــرکت اس جــی اس ایــران در 
مهــر ســال ۹۷ امضــا و رونــد اجرایــی ایــن برنامــه آغــاز شــد. 
ــا کارشناســان شــرکت های افــرا و  جلســات مقدماتــی ب
اس جــی اس بــه تشــکیل کارگــروه تهیــه، تدویــن و تنظیــم، 
ــان و  ــر از کارشناس ــور ۴ نف ــا حض ــتندات ب ــط و مس ضواب
ــران اجرایــی رعــد منتهــی شــد، ایــن تیــم مســؤولیت  مدی
پیشــبرد پــروژه را در مــدت ۵ مــاه بــا مشــارکت و همــکاری 
ضمــن  و  کننــد  پی گیــری  افــرا  مؤسســه  کارشناســان 
بررســی گزارش هــا، اســناد و فعالیت هــای مجتمــع در 
ــا،  ــه ای از آیین نامه ه ــل توج ــم قاب ــته حج ــال گذش ۳۴ س
شــیوه نامه ها  گزارش گیــری،  فرم هــای  دســتورالعمل ها، 
ــی را طراحــی،  ــاز ارزیاب ــی و دیگــر ابزارهــای مــورد نی اجرای
ــد  ــع رع ــری مجتم ــب ارکان تصمیم گی ــه تصوی ــد و ب تولی
شــامل: مدیرعامــل، هیــأت مدیــره و هیــأت امنــا برســانند، 
برخــی از ایــن اســناد کــه جنبــه توافــق جمعــی داشــت بــا 
ــان، مســؤوالن،  ــان کارکن ــری می ــزاری جلســات همفک برگ
مربیــان، کارآمــوزان، اعضــا هیــأت امنــا و هیــأت مدیــره بــه 

نتیجــه و تصویــب رســید. 
ــی و  ــی، مال ــردی، نظارت ــای عملک ــن گزارش ه همچنی
ــرا  ــای اج ــا و برنامه ه ــته، پروژ ه ه ــال  های گذش ــی س کنترل
شــده بــه تفکیــک محورهــای دوازده گانــه طبقه بنــدی 
اســتاندارد، جمــع آوری و ضمیمــه اســناد و مســتندات جدید 
شــد و در جلســه ای کــه بــا حضــور ممیــز شــرکت اس جی اس 
ــره، مدیرعامــل، اعضــا کارگــروه  ــران، رئیــس هیــأت مدی ای
اجرایــی و کارکنــان مؤسســه افــرا بــه مــدت یــک روز کامــل 
ادامــه داشــت. پــس از بررســی کامــل گواهینامــه و گــزارش 
ممیــزی اســتاندارد مؤسســات خیریــه شــرکت اس جــی اس 
ــی  ــاق کل ــس از انطب ــد پ ــع رع ــرد، مجتم ــالم ک ــران اع ای

امتیــاز ۹۱/۳ را کســب کــرده اســت.
 در گــزارش ممیــزی کــه شــرکت اس جــی اس ایــران بــه 
مناســبت صــدور گواهینامــه اســتاندارد خیریــه رعــد تهیــه و 
ارایــه کــرد، آمــده اســت:« در جریــان ممیــزی هیــچ عــدم 
ــد در  ــع رع ــن مجتم ــد، همچنی ــان داده نش ــی نش انطباق

محورهــای چارچــوب اســتراتژیک و کنتــرل مالــی، باالتریــن 
امتیــاز ممکــن یعنــی ۱۰۰ درصــد را کســب کرده اســت» ای 
مطلــب نکتــه قابــل توجــه در جــای خــود درخــور مباهــات 

اســت. 
ــاط  ــاره، نق ــورد اش ــزارش م ــری از گ ــمت دیگ در قس
قــوت ســازمان را در مراحــل برنامه ریــزی و اجــرا ذکــر 
ــا  ــا، پروژه ه ــد برنامه ه ــق نظام من ــد: تلفی ــده و می افزای ش
و خدمــات براســاس نتایــج نظــارت، نتایــج ممیــزی، 
درس هــای یادگرفتــه شــده و اســتفاده آنهــا در بهبــود 
فرآینــد و طراحــی، نظــام ارزیابــی رضایــت کارکنــان عضــو و 
داوطلــب در قالــب یــک برنامــه عملیاتــی، شناســایی عواقــب 
ناخواســته برنامه هــا، پروژه هــا و خدمــات بــا سیســتم 
گزارش دهــی در ســطح برنامــه، ســاز و کار تعریــف شــده از 
انتظــارات تعییــن شــده عملکــرد ســالیانه ســازمان، توجــه 

بیشــتری را می طلبــد. 
همچنیــن در بخــش توصیه هــا؛ مستندســازی بررســی 
بــا  انســانی  منابــع  دســتورالعمل های  بیــن  ســازگاری 
واقعیــات عملــی، بازآمــوزی نظام منــد هنجارهــای اخالقــی 

،   !؟  
(SGS) گزارشى از مراحل اخذ گواهینامه استاندارد مؤسسات خیریه
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در فواصــل معییــن، نظــارت بــر حســن اجــرای منشــور اخالقــی، 
از  بهره گیــری  مســتمر،  بهبــود  فرآینــد  تحکیــم  و  تقویــت 
خط مشــی الزامــات ایمنــی و ســالمت بــه شــکل کامــل، توضیــح 
ــا  ــام پروژه ه ــرای تم ــرد ب ــاخص های عملک ــری ش روش اندازه گی
در گزارش هــا، اســتفاده از نظــرات ذی نفعــان و ذی اثــران دخیــل 
در پروژه هــا و خدمــات بــا هــدف بهره منــدی از مشــارکت 
آنهــا در هــر زمــان و تعریــف شــاخص های عملکــردی براســاس 
ــه ای پیــش از انجــام پروژه هــا، برنامه هــا و خدمــات  تحقیــق پای

مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. 

ــال ۱۸۷۸ در  ــه در س ــرکت SGS ک ــت ش ــر اس ــایان ذک ش
فرانســه تأســیس شده اســت و بــا ۱۵۰۰ دفتــر خدماتــی و ۷۵۰۰۰ 
ــات  ــواع خدم ــه ان ــه ارای ــان وظیف ــر جه ــد در سراس ــر کارمن نف
بازرســی، کنتــرل کیفیــت محصــوالت، تســت های آزمایشــگاهی، 
ــده دارد.  ــی را برعه ــی و نظارت ــتی، ایمن ــتاندارد های بهداش اس
بین المللــی  اســتاندارد  گواهینامــه  اخــذ  مزیت هــای  از 
ــواردی  ــه م ــوان ب ــد می ت ــع رع ــرای مجتم ــه ب مؤسســات خیری
ــه کارگیــری چارچــوب حاکمیــت قانونــی  همچــون: تدویــن و ب
ــط  ــی، خ ــور اخالق ــت، منش ــم انداز، مأموری ــنامه، چش (اساس
مشــی ها) ترکیــب هیــأت امنــا و هیــأت مدیــره، ضوابــط 
ــی و  ــول اخالق ــد، اص ــری رع ــب ارکان تصمیم گی ــزل و نص ع
هنجارهــای ســازمانی، تعــارض و تضــاد منافــع، شناســایی 
ــداف  ــا و اه ــه، پروژه ه ــا در برنام ــور آنه ــران و روش حض ذی اث
ــی  ــای بیرون ــرورت نظارت ه ــی، ض ــفافیت ها مال ــازمان، ش س
ــا  ــاط ب ــانی و ارتب ــی، اطالع رس ــی و حسابرس ــات مال ــر عملی ب
مخاطبــان، تهیــه و انتشــار اخبــار و گزارش هــای خبــری، 
ــران،  ــا ذی اث ــل ب ــاط و تعام ــی، ارتب ــای تبلیغات ــار آگهی ه انتش
روش هــای عادالنــه جــذب و اســتخدام نیــروی انســانی، تدویــن 
ــاروا،  ــض ن ــز از تبعی ــارات، پرهی ــدود اختی ــف و ح ــرح وظای ش
ــط جــذب  ــروی انســانی، ضواب ــط جــذب و نگهداشــت نی ضواب
کمک هــا و هدایــای مردمــی، چگونگــی هزینــه کــرد و مصــارف 
بودجــه، نظــام بودجه بنــدی و فراینــد تصویــب و اجــرای بودجــه 
ــای  ــا هزینه ه ــبت آن ب ــربار و نس ــه س ــن هزین ــاالنه، تعیی س
ــران،  ــه ذی اث ــا ب ــی برنامه ه ــانی از خروج ــی، اطالع رس عملیات
ســنجش و ارزیابــی پروژه هــا، تدویــن اســتراتژی های آغــاز، 
ــارات  ــن انتظ ــا، تدوی ــا پروژه ه ــا ی ــروج از برنامه ه ــا خ ــف ی توق
ــاخص های  ــن ش ــا در نظرگرفت ــی ب ــی و خارج ــران داخل ذی اث
ــرا شــده در  ــای اج ــج برنامه ه ــر نتای ــی تأثی ــردی، چگونگ عملک
برنامه ریــزی آینــده، رعایــت اصــول بهداشــتی و ایمنــی محیــط 
کار، بررســی بیمه هــا حــوادث، مســؤولیت و خدمــات درمانــی و 

ــرد.  ــاره ک ــتمر، اش ــود مس ــر بهب ــه مهم ت از هم
تکــرار ممیــزی مؤسســات دارنــده گواهینامــه SGS در 

ــد.  ــد ش ــام خواه ــاله انج ــی ۳ س ــل زمان فواص
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ــژه واحدهــا و مراکــز  دومیــن جشــنواره «رویــش» وی
آموزشــی، دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی در بــازار بزرگ 
ــاب  ــجویان توان ی ــد و دانش ــزار ش ــال) برگ ــران (ایران م ای
ــه،  ــی غرف ــا برپای ــد ب ــردی رع ــوزش علمــی کارب ــز آم مرک

آثــار منتخــب خــود را بــه نمایــش گذاشــتند.

مراکــز  سرپرســتی  واحــد  برنامه ریــزی  براســاس 
آموزشــی دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی غــرب اســتان 
تهــران، جشــنواره ۲ روزه درون دانشــگاهی رویــش در 
محــل مجتمــع تجــاری ایران مــال برگــزار شــد و در ایــن 
جشــنواره ۲۱ غرفــه از واحد هــای اســتانی و نیــز ۲۴ غرفــه 
مرتبــط کانونــی، آثــار منتخــب مراکــز و دانشــجویان را بــه 

نمایــش گذاشــت.

گزارش هــای تهیــه شــده حکایــت از آن دارد کــه 
ــر  ــش از ۳۰۰ نف ــنواره بی ــزاری جش ــدت برگ ــول م در ط
ایــن  غرفه هــای  از  متخصــص  و  مــدرس  دانشــجو، 
ــب  ــروه تخصصــی در قال ــد و ۷ گ ــد کردن نمایشــگاه بازدی
مهندســان و متخصصــان مختلــف از بخش هــای مختلــف 
جشــنواره بازدیــد داشــتند، همچنیــن در زمــان برگــزاری 
جشــنواره ۱۴ نمایــش صحنــه ای توســط گروه هــای هنــری- 
ــا  ــته و ۳۸ کارگاه آموزشــی ب ــرا گذاش ــه اج دانشــجویی ب

ــزار شــد. ــاتید برگ ــت اس ــتفاده از ظرفی اس

دکترســیداحمدرضا  جشــنواره  ایــن  حاشــیه  در 
پیش بیــن سرپرســت معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی 
ــزاری  ــؤول برگ ــردی و مس ــی کارب ــع علم ــگاه جام دانش
جشــنواره رویــش، گفــت: جشــنواره رویــش فرصتــی 
مناســب بــرای افزایــش روحیــه نشــاط، همــکاری و 
مشــارکت در بیــن دانشــجویان اســت کــه بــا اســتفاده از 
ایــن دســت آورد می شــود موقعیت هــای خوبــی در زمینــه 
کارآفرینــی و اشــتغال دانشــجویان مســتعد فراهــم کــرد.

 در آییــن پایانــی کــه بــا حضــور دکتــر محمدحســین 
فرهمنــدراد  شــهریار  دکتــر  دانشــگاه،  رئیــس  امیــد 
سرپرســت ســتاد مراکــز آموزشــی غــرب اســتان تهــران و 
دبیــر اجرایــی جشــنواره، دکتــر ســیدعلی بــدری معــاون 
ــن  ــیداحمدرضا پیش بی ــر س ــگاه، دکت ــی دانش اداری مال
سرپرســت معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی، دکتــر احمــد 
دارابــی مدیــر کل امــور فرهنگــی اجتماعــی و دکتر حســین 

ــردی رعــد،  ــد رئیــس مرکــز آمــوزش علمــی کارب عالقه بن
ــوکاری  ــردی نیک ــی کارب ــوزش علم ــد، مرکزآم ــزار ش برگ
رعــد در بخــش کانون هــای اجتماعــی مقــام ســوم را 

کســب کــرد.

ــردی  ــی کارب ــوزش علم ــت، مرکزآم ــر اس ــایان ذک ش
نیکــوکاری رعــد در نخســتین جشــنواره درون دانشــگاهی 
رویــش کــه ســال ۱۳۹۶ در مشــهد برگــزار شــد در بخــش 
ــب  ــر را کس ــته تقدی ــام شایس ــی مق ــای اجتماع کانون ه

کــرده بــود. 

کسب مقام سوم کانون هاى اجتماعى مرکز علمى کاربردى رعد در 
جشنواره دانشگاهى رویش
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بـا همت و تالش ناصر شـیردل نمایشـگاه گروهی 
«ضیافـت عشـق» در اسـتادیوم ۱۲ هزار نفـری آزادی 
بـه معرفـی آثار صنایع دسـتی، نقاشـی، خوشنویسـی 
هنرمنـدان توان یـاب پرداخـت و بهنـام حسـین پور و 
امیـر توحیـدی، ۲ نفـر از هنرجویـان رعد بـا تابلوهای 
ایـن  در  خـود  چوبـی  سـاخته های  دسـت  و  معـرق 
نمایشـگاه شـرکت کردنـد، ایـن ۲ نفـر از هنرجویـان 
کارگاه معـرق اسـتاد پرویـن خالقـی هسـتند کـه بـا 

حضـور در نمایشـگاه بازدیدکننـدگان را وا داشـتند.
از  بازدیـد  خوانـدن  سـودمند  بـا  خالقـی  پرویـن 
نمایشـگاه آثـار هنـری توان یابـان، افـزود: هنرجویـان 
بـا شـرکت در نمایشـگاه های صنایـع دسـتی و دیگـر 
محصـوالت هنـری عـالوه بـر معرفـی توانایـی خـود، 
اسـتقالل  کسـب  بـرای  بیشـتری  نفـس  بـه  اعتمـاد 
اجتماعـی و حضـور فعـال در جامعـه پیـدا می کننـد. 

بـا هـدف آشـنایی بیشـتر کارکنـان مجتمـع آموزشـی 
نیکـوکاری رعـد با اسـناد بین المللی و حقوقـی افراد دارای 
معلولیـت، دومیـن آزمـون پیمان نامـه بین المللـی حقـوق 
افـراد دارای معلولیـت در ایـن مؤسسـه برگزار شـد و تمام 
مسـؤوالن و کارکنـان مجتمع رعد پرسشـنامه ای حاوی ۲۰ 

سـؤال از مـواد پنجاهگانـه کنوانسـیون را دادند.
در گـزارش واحـد انفورماتیک آمده اسـت که ۴۷ درصد 
از شـرکت کنندگان نمـره کامـل را دریافـت کرده انـد و ۲۸ 
درصـد دیگـر نمـره ۱۹ را اخـذ کرده اند به عبـارت دیگر ۷۵ 
درصـد از شـرکت کنندگان آزمـون آگاهـی کاملـی از حقوق 
افـراد دارای معلولیـت داشـتند و در باالتریـن جایـگاه قرار 

دارنـد. همچنیـن ۲۵ درصـد دیگـر از پرسـنل نمراتـی بین 
۱۸ تـا ۱۲ را کسـب کرده انـد کـه این میـزان اطالعات برای 
کسـانی کـه بـا توان یابـان سـر و کار دارند قابـل مالحظه و 

امیدوارکننده اسـت. 
 

نمایشگاه ضیافت عشق، 
نمایشگر آثار هنرجویان رعد شد 

برگزارى دومین آزمون کنوانسیون بین المللى حقوق افراد داراى معلولیت 
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ــتان های  ــی از اس ــیل در برخ ــدن س ــاری ش ــی ج در پ
کشــور، مجتمــع رعــد نیــز براســاس رســالت ترویــج فرهنــگ 
نیکــوکاری بــا تشــکیل شــورایی مرکــب از مدیرعامــل، 
مســؤوالن واحدهــای مــددکاری، روابط عمومــی و مهنــدس 
سیدقاســم لواســانی یکــی از اعضــای هیــأت امنــای مجتمــع 
ــرای حمایــت از هموطنــان آســیب دیده اتخــاذ  تصمیماتــی ب

کردنــد کــه اهــم آنهــا عبــارت اســت از:
ــگاه جمــع آوری کمک هــای مردمــی از ۱۸  ۱. احــداث پای

تــا ۲۸ فروردیــن در مجتمــع رعــد 
۲. اخــذ مجوزهــای الزم از دســتگاه ذی صــالح (ســازمان 

بهزیســتی) بــرای جمــع آوری کاال و کمک هــای مالــی 
۳. ارســال کمک هــای جمــع آوری شــده بــه اســتان 
خوزســتان و نظــارت بــر توزیــع کمک هــا بــا همــکاری 

ــتی  ــازمان بهزیس س
ــه  ــی، ک ــای مردم ــع آوری کمک ه ــان جم ــان زم در پای
ــروه  ــکاری گ ــددکاری و هم ــد م ــتقیم واح ــارت مس ــا نظ ب
همیــاری بانــوان، نماینــدگان گــروه همیــاری جوانــان و 
ــای  ــه کمک ه ــرا شــد، ۳ محمول ــی اج ــده روابط عموم نماین
مردمــی بارگیــری بــا کامیونت هایــی کــه هزینــه حمــل و نقــل 
آن توســط رعــد پرداخــت شــد بــه اســتان خوزســتان انتقــال 
ــع آن  ــه توزی ــبت ب ــتان نس ــتی اس ــازمان بهزیس ــت و س یاف
اقــدام کــرد. اقــالم کمک هــای مردمــی عبــارت بــود از: پتــو 
۶۷۰ تختــه، انــواع کنســرو، غذاهــای آمــاده و مــواد غذایــی 
۱۲۰ کارتــن، لــوازم شــوینده و بهداشــتی۱۲۹ کارتــن، وســایل 
خــواب ۵۸ کیســه بــزرگ، برنــج ۲۸۰ کیلوگــرم، چکمــه۱۳۰ 
جفــت، بیــل ۸ عــدد، چــادر پشــه بنــد ۲۸دســتگاه، فــرش ۹ 

تختــه، ظــروف آشــپزخانه۱۰ کارتــن.
ایــن اقــالم در مــدت جمــع آوری کاالهــای در  تاریخ هــای 

۲۰،۲۴ و ۲۸ فروردیــن بــه اســتان خوزســتان ارســال شــد. 
ــارد و ۱۷۱  ــغ ۳ میلی ــخ ۹۸/۰۲/۲۱ مبل ــا تاری ــن ت همچنی

میلیــون و ۱۴۹ هــزار و ۷۷۷ ریــال کمــک ماالــی جمــع آوری و 
در حســاب مجتمــع رعــد تجمیــع شده اســت.

ــب از  ــد مرک ــع رع ــران مجتم ــه بح ــت کمیت گفتنی س
مســؤول واحدهــای مشــارکت های مردمــی، مــددکاری، 
روابــط عمومی  و ســید قاســم لواســانی نماینده هیــأت مدیره 
ــگاه جمــع آوری کمک هــای  مجتمــع رعــد در خاتمــه کار پای
مردمــی در نشســتی ضمــن بررســی راهکارهــای ممکــن برای 
تعییــن محــل هزینه کــرد کمــک مالــی جمــع آوری شــده بــه 
ــه اســتقالل عملکــرد  ــا توجــه ب ایــن نتیجــه رســیدن کــه ب
ــرای  ــل ب ــب ترین مح ــداد، مناس ــن روی ــد در ای ــه رع خیری
کمک هــای مالــی جمــع آوری شــده، ســاخت یــک ســاختمان 
ــتاهای آســیب دیده اســت  ــرای روس ــی - توانبخشــی ب درمان
کــه ایــن مصوبــه از طریــق شــبکه های اجتماعــی نیــز 

اطالع رســانی شــد. 

گزارش فعالیت هاى 
کمک  به سیل زدگان کشور
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خبــر
با همت پویش ۱۱ ایران، دومین دوره مسابقات بوچیا جام سفیران ۱۱ ایران در سالن ورزشی نیکخواه بهرامی دانشگاه 
شهید بهشتی برگزار شد و ۸ تیم توان یاب و ۸ تیم آزاد، مرکب ورزشکار و تأثیرگذاران کسب و کارهای نو پا با هم به رقابت 

پرداختند. 
در این دوره جام سفیران ۱۱ ایران که به یاد قهرمان تازه از دست رفته «علی اوصانلو» برگزار شد، فیلم های کوتاهی از 
مسابقات دوره اول و تالش زنده یاد علی اوصانلو به نمایش درآمد و رضا سخن سنج مدیر روابط عمومی مجتمع رعد ضمن 
خیرمقدم و خوشآمدگویی به حضار، گفت: مجتمع رعد ۳۵ سال پیش با هدف اثبات توانایی های افراد دارای معلولیت پا به 
عرصه فعالیت های اجتماعی و آموزشی نهاد و امروز خرسند است با همکاری و همراهی مؤسسه خیریه همگام و پویش ۱۱ 
ایران دومین دوره جام بوچیا را با کیفیت بهتری برگزار می کند. در پایان این دوره از مسابقات تیم های کهریزک، رعد یک و 

رعد دو مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

برگزارى جام سفیران 11 ایران
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A conversation with Mahboubeh Ebrahimkhani, the 
chairman of the Association of Iranian Short Statured 
Adults, about the history and the activities of this 
association
Mahboubeh Ebrahimkhani holds a PHD in private 
law and has a record of forty years of civil and social 
activities;
however, she decided to establish the Association of 
Iranian Short Statured Adults with the help of other 
fellows in order to attract voluntary participations for 
defending the rights of the underprivileged. 
She is currently the chairman of the board of directors 
of this association. This association was established 
in 2008 and it is the third term Ebrahimkhani holds the 
chairmanship.

◢ The hell we have made for them!
A note by Dr. Negin Hosseini

◢ I am beholden to my wife who has always 
been a tower of strength for me

A conversation with Mohsen Mohagheghi, an old 
trainee in Ra›ad, about his marriage and his living 
conditions
He is a disabled at war, and has sustained visual 
impairment at war. 
Mohagheghi holds an MA in telecommunications, and 
now he repairs household appliances at a shop that 
he himself owns.
He regards himself as a successful person, and 
believes that the reason for this success has been his 
wife being there for him and being his patron.

◢ Ra›ad›s festival is over and I have to leave!
Mohammad Reza Dashti’s memories of Ra›ad

◢ Robotic gloves, a flexible tool for people with 
disabilities
Introducing a new tool which facilitates lives of people 
with disability 

◢ Law of attraction
Backyard

◢ Mobina Mazari, the first charitable female 
ambassador in Pakistan

Luminaries with disabilities

◢ A prelude to the sociology of stratification of 
disability in Iran inspecting the social inequalities 
of people with disabilities
Introducing a book

◢ What’s up in Ra›ad?
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◢ I am saying proudly that I have disabled my 
disability!

A conversation with Mahnaz Soufi - writer and 
entrepreneur
Mahnaz Soufi was born in 1988 in the city of 
Tonekabon. 
She has experienced lots of rises and slumps in her 
life, nevertheless; she has been able to do many 
things by relying on her own diligence and the support 
of her family.
Mahnaz is a writer; she is an entrepreneur; and 
according to herself, she has pursued whatever she 
has ever wanted to do. And now, she is planning to 
pursue her studies in psychology.

◢ If a writer is open to criticism, they will 
improve in their work

A conversation with Mohsen Faraji - story writer, 
journalist and publisher - about the book “The Iron 
Love”, written by Mahnaz Soufi
In this conversation, we asked him his opinion on this 
book and also asked him why he is objecting to the 
fact that the writer has mentioned her disability in the 
preamble of the book.
He believes that the identity of a writer is not defined 
based on their physical condition. A writer should be 
defined as a person who is creative in writing and a 
person for whom writing is a goal of their life, regardless 

of what physical condition they have. The disability of a 
person is of secondary importance.

◢ Today I do little things, in order to get big 
results in the future

A conversation with Mohammad Ali Shafa - teacher of 
life skills course at Ra›ad institute
He has studied in two different majors, and now he is 
studying in another. 
However, apart from his academic studies, he has also 
received trainings and has taken courses in numerous 
fields. 
He believes that the skill shortages that people with 
disabilities have are general, and the majority of people 
in the society suffer from these shortages. In order to 
have a better life, everyone should be educated, and 
should make effort toward solving their problems.

◢ Let’s not ever sin with our tongue
A note by Mohammad Ali Shafa, teacher of life skills at 
Ra›ad institute

◢ Murmur

◢ We have set all of our focus on more presence 
in the society!
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◢ Editorial

◢ The role and the position of PRs in changing 
the outlook of the society toward disability

The role of PRs in changing the outlook of the society 
toward disability was discussed in a panel. The 
members who attended the panel are as follows:
Mansoureh Panahi - the managing director of Ra›ad
Dr. Maryam Rasoulian; psychiatrist and the editor-in-
chief of Tavanyab journal
Hajar Bozorgi; member of the PR of the Paralympics 
National Committee
Haleh bastani; the editor of Tavanyab Journal
Soheyla alikhani; the member of editorial of Tavanyab 
journal
Amir Abbas Taghipour; the general manager of the PR 
of the Social Security Organization 
Reza Sokhansanj; director of Ra›ad›s PR
Mohammad Reza Dashti; an employee of Ra›ad›s PR
The outcome of this panel can be divided into two 
parts: 
The first part was the need for educating those who 
deal in PR and who are in the media, 
the concepts in this area and the legal matters that 
have been neglected in the society regarding people 
with disabilities, and the role of transmitting information 
to the society and raising its awareness, which has to 
be carried out by the PRs and the media
And the second part was creating executive 
mechanisms, which was suggested by Mr. Taghipour 
on Journalist Day and PR week
In the end, the PR of Ra›ad announced that it is 
prepared to hold specialized panels regarding PR and 
disability. It is also prepared to hold specialized panels 
regarding disability and the media.

◢ Disability is a social Construction
A conversation with Reza Abdollahi who began his 
press career in Ettelaat newspaper in the 1980’.
In October 1992 with the support of the director of 
Ettelaat institute, he founded the first permanent 

page specified for people with disabilities in the 
national newspapers entitled “along with people with 
disabilities”.
He, who has an MA in sociology, has recently written a 
book entitled “a prelude to the sociological stratification 
of disability in Iran”.

◢ International Rehabilitation (IR)
Introducing an international organization called 
“International Rehabilitation”
This organization is one of the oldest organizations 
active in rehabilitating people with disabilities which 
began its activities in rehabilitation in 1922 as an 
international organization.

◢ Adaptation of the location must be one of the 
requirements for the companies to begin their 
activity 

A conversation with Ilya Amiri, the graduate of English 
literature and computer hardware
Amiri conceived the idea of running a new business in 
2006 and registered the company “Haamisun” in 2015. 
Since 2016, the relationship of Haamisun company 
with Ra›ad institute has begun, and since then a 
number of Ra›ad trainees have been working in this 
company.

◢ The thing that people with disabilities should 
be demanding is their entitlement to the city
A conversation with Shahrzad Hemmati, a journalist 
who has been working at Shargh newspaper in the 
area of women and social harm for 6 years. 
Two years ago to make a report in world day of 
people with disabilities, she went into the city sitting 
in a wheelchair to see how much she could utilize the 
facilities of the city if she were sitting in a wheelchair.

 ◢ Human nature, or punishment
A note by Fatemeh Kanhani

◢ A note from the heart by Vahid Rajabloo - 
the founder and technical manager of Tavanito 
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