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باشگاه نویسندگان

روحانیتنهانیست

مصطفی داننده= روزنامه نگار
ای��ن روزها برخی ب��ه دنبال القای
این معنا هستند که حسن روحانی
در فضای سیاسی کشور تنهاست.
آنه��ا میخواهند ریی��س جمهور
را ضعیف نش��ان دهن��د و بگویند
ریی��س جمهور روحان��ی روزهای
سختی را سپری میکند .اما وقتی
واقعگرایان��ه به وضعیت سیاس��ی ای��ران نگاه
کنید ،متوجه میش��وید ک��ه روحانی اتفاقا در
وضعی��ت خوبی قرار دارد .ش��رایطی به مراتب
بهتر از خرداد .92
حس��ن روحانی در سال  18 ،92میلیون رای
را ب��ه خود اختصاص داد .او ب��ا  50.7رای به
ریاست جمهوری رسید .این امر باعث شده بود
بسیاری از منتقدان «شیخ دیپلمات» را رییس
جمهور لب مرزی بنامن��د .آنها میگفتند 49
درص��د از رای دهندگان خرداد  92به روحانی
رای ندادند و این نشان از ضعف روحانی دارد.
روحان��ی اما در س��ال  57 ،96درص��د از رای
م��ردم را به خود اختصاص داد و با  24میلیون
رای برای بار دوم راهی پاس��تور شد .او امروز با
پش��توانه رای قوی میتواند برنامههای خود را
پیش ببرد .گامهای روحانی بعد از اردیبهشت
 96محکم تر و استوار تر است.
مردم در اردیبهش��ت  96به برنامههای روحانی
در دولت یازدهم ،آری گفتند و از رییس جمهور
خواس��تار تداوم آنها ش��دند .مردم در انتخابات
دوازدهم به روحانی گفتند موافق برجام هستند
و ادامه آن را برای کشور مفید میدانند .بسیاری
از مخالفان روحانی در چهار س��ال گذش��ته به
دنبال القای این معنا بودند که مردم از روحانی
خسته شدهاند .آنها میخواستند به گونهای القا
کنن��د که گویی برجام برای جامعه ایرانی هیچ
دستاوردی نداشته است.

رای  24میلیون��ی روحان��ی ام��ا
حکایت دیگری داشت 24 .میلیون
نفر مهر تایید به برنامههای روحانی
زدن��د .برنامههایی ک��ه در صورت
اجرای درست میتواند کشور را در
مسیر توس��عه سیاسی و اقتصادی
قرار دهد.
روحانی در س��ال  92وقتی به قدرت رس��ید،
مجلس در اختی��ار اصولگرایان بود .مهمترین
مخالفان روحانی در پارلمان حضور داش��تند.
این مخالفان روزهای س��ختی را برای روحانی
و دولت��ش رقم زدند .رای ندادن به س��ه وزیر
پیش��نهادی روحانی در گام اول ،سوال متعدد
از وزرا ،استیضاح البته دلواپسی هر روزه برای
مذاکرات و توافق هستهای نمونه بارز مشکالت
روحانی با مجلس نهم بود.
ام��روز ام��ا مجلس ب��ا سیاس��تهاي روحانی
همراه اس��ت .بس��یاری از نمایندگان مجلس
حامی دولت دوازدهم هستند .در روزهایی که
اصولگرایان در حال القای تک دورهای ش��دن
روحانی بودند  170نماینده با حس��ن روحانی
دیدار و از او حمایت کردند.
روحان��ی دیگر س��ختیهای روزه��ای دولت
یازده��م در تقاب��ل ب��ا مجلس نه��م را ندارد.
او میتوان��د وزرای��ی را ک��ه در مجل��س نهم
نمیتوانس��ت وارد دولت کند ،ب��ه راحتی و با
همراهی مجلس ب��ه کابینه وارد کند .روحانی
میتواند به واس��طه همراه��ی مجلس دولتی
همسو را تشکیل دهد.
همانگونه که مشاهده میکنید اوضاع روحانی
بهتر از س��ال  92است .فضای پیش رو فضای
امید است؛ امیدی که مانند یک پازل میتواند
در انتخابات ریاس��ت جمهوری  1400تکمیل
شود /.منبع :عصرایران

اندر احواالت شیخ حسن
ایوب ابراهیمی = فعال فرهنگی

فصل��ی خواه��م نوش��ت در حکای��ت مردی
محتش��م و فاضلی مکرم و م��را زین مدحت،
تقریر حس��نات و تدوین کرامات او ،بدان سان
که اوس��ت و خدای عزوجل فرمای��د ،در نظر
باش��د .بر آنم تا روایتی جز به راس��تی ننمایم
و س��خنی به گزاف نران��م و من امروز آنچه در
احوال «ش��یخ حس��ن روحانی» گویم چنان
است که از گلستان معرفتش گلی بویم و باری
به شاخه گلی گلس��تانی کشف نشود .اوصاف
اوتاد را به اکمل ،بن��ده ،نتواند به بند کلمات
آورد مگر بنده نواز بیمانند« .سیرت شیخ» را
در حکایت مردم��ان بدیدم که چنین فضلش
را واجب دانستم نگاش��تن« .آمالش» در آینه
عملش هویدا باشد و «عیارکمالش» پیش همه
عیان .غواص بحر سیاس��ت است و بر فراز قله
فراست مقیم .چون خلق به صدارتش بنشاندند
عهد بست به داد و چنان کرد .دولت و جاه به
آن داد که سزد ،نه آنکه مکنت خلق را سوزد و
غیرعالم را مقامی میسور نشود مگر به خواب!
فرودستان که پیشتر اندیشناک «خوان اطعام»
شدند از دولت شیخ انعام بگرفتند و کافه خلق
خدای را ش��کر کردند و بنده را سپاس« .شیخ
حس��ن» از اعاظم دوران و اکابر زمان است .به
سرانگش��ت تدبیر تهدید ملک ترفیع بنمود و
اکناف پارس را به عزت پاس داش��ت .پارسیان
ان��در ملک خویش و اقالی��م دگر قدر یافتند و

منزلت فزونتر ش��د .عالم��ان به مکنت منعم
ش��دند و بیرق دانایی بیش علم شد و حرمت
قلم بس افزون.
در بوس��تان این مل��ک ،خس ک��ژی بر َکند و
نهال راس��تی را تیمار بفرمود .آن محتشم را از
«اعلی» و«اضل صفات» آدمیزاد پرسیدند .گفتا:
در طریقت ما فراتر از صدق حس��نی و فروتر از
کذب ،س��بی عظیم نباش��د .چون آن بر کردار
مردمان «نافی ریب» اس��ت و ای��ن خاطیان را
س��تار عیب .در عالم کذب خطاکار جامه فریب
پوش��د و به ریا کوشد و جز خدا کس نداند که
ذاتش چیست و این نه آن است که اوست.
شیخ را منش بر تسامح ،استوار بود و طینتش
از ترش��رویی بهدور .کسی ندید که شیخ ما بر
مرکب عصبیت س��وار ش��ود و پ��ای در رکاب
تندمزاج��ی نهد! و جز مهر ،قهری در وجودش
موکد نباش��د و این را از صفت رحمانیت حق
سبحان به عاریت داشت .چنانکه باران خدای
بر ش��ورهزار وگلزار ب��ارد و یک��ی را فزونی یا
کاستی س��هم ندهد و جز به این اوصاف کس
به کمال نرسد و اسباب بزرگی فراهم نشود .در
آسایش مردمان بس��یار کوشید .چون بندهای
را در تع��ب بدی��دی اندوه بس��یار خ��وردی و
نیاس��ودی مگر خلق بیاس��ایند .به هر دیار که
برفتی حش��م وخدم انبوه نب��ردی و عزم بر
رفع کاستی بنمودی...

مخاطب این بایده ا خود آقای روحانی هستند
حجت االسالم سید مرتضی حجت نجفی

رهب��ر معظ��م انق�لاب در واکنش به س��خنان
رئیسجمهور در دیدار با مسئوالن عالی رتبه نظام
در مورد کارهایی که باید انجام بگیرد ،فرمودند:
"مخاطب این بایدها خود آقای روحانی هستند
نه هیچ کس دیگر!"
هم��واره یک��ی از بحرانهای��ی ک��ه مدیریت
بخش اداری کش��ور در تمام ادوار با آن مواجه
بوده،فرافکن��ی و انداختن مس��ئولیت امور بر
گردن دیگری بوده است.
آنچ��ه از روح قانون اساس��ی و ُم�� ِّر اصول آن
ازجمل��ه اص��ل  113بر میآید این اس��ت که
رئی��س دولت همواره مس��ئول اج��رای قانون
اساس��ی اس��ت و پس از رهبر معظم انقالب،
عالیتری��ن مقام کش��ور اس��ت از ای��ن رو به
شایس��تگی پیداس��ت که هر گونه کوتاهی در
این مهم متوجه شخص ایشان است.
از ب��ه کار بردن اصط�لاح آتش ب��ه اختیار و
مخاطب ق��رار دادن رییس جمه��ور در انجام
بایدها که در بیانات مقام معظم رهبری شنیده
ش��د اینگونه اس��تنباط میگ��ردد که رهبری
عزيز به صورتی ش��فاف و صریح ب��ا یادآوری

مس��ئولیتها و اختی��ارات ریی��س جمهوری
منتخب ملت ،ایشان را در جایگاهی میبینند
ک��ه الزامات و تعهدات زی��ادی از ناحیه قانون
اساسی ،مردم و رهبری متوجه ایشان است.
این خط��اب باید رئی��س جمه��ور محترم را
بیش از پیش در حس��ن اجرای قانون اساسی،
مطالبات مردم و رهبری مصمم تر نماید.
بدیه��ی اس��ت که از اي��ن به بعد هی��چ گونه
عذری از ریاس��ت محترم جمه��وری مبنی بر
عدم اجرای قانون اساس��ی پذیرفت��ه نبوده و
الزم است ایشان با درایت و هوشیاری بیشتر،
موان��ع اجرای قانون را رفع نموده و با صراحت
و ش��فافیت مردم و رهبری فرزانه انقالب را از
جریان امور مطلع نمایند.
بیگمان روزهای س��خت اما امیدوار کنندهای
پی��ش روی رئیس جمه��ور و یارانش خواهد
بود و یقیناًملتی که با حماس��ه حضورش��ان،
دکت��ر روحانی و گفتمان عدالت و اصالحات را
تأیید و انتخاب کرده اند منتخبش��ان را تنها
نخواهند گذاشت و در تداوم حمایت از ایشان
دریغ نخواهند نمود.

چالشهای فرهنگی و آموزشی افراد دارای معلولیت در جامعه اطالعاتی
رها طاهری = دانش آموخته حقوق ارتباطات از دانشگاه عالمه طباطبایی

دیربازی اس��ت که فعالیتهای پژوهش��یام را در
دانشگاه به حقوق افراد دارای معلولیت اختصاص
دادهام اما نتیجهای که در این س��الها گرفتهام این
است که بزرگترین مش��کل افراد دارای معلولیت
محدودیته��ای جس��مانی آن��ان نیس��ت بلکه
نگرشهای تبعیض آمیز و حذف مدارانه نس��بت
به آنان میباش��د افکاری که افراد دارای معلولیت
را ناتوان میانگارند با هر یک از افرادی که س��خن
گفتم اعم از چشم پزشک ،دانشجو استاد و غیره به
عنوان همدردی در پاسخم گفتند در حال حاضر
افراد سالم هم مشکل دارند چه رسد به معلوالن آیا
میان افراد به اصطالح آنان سالم با دارای معلولیت
تفاوتی وجود دارد؟ که ابتدا باید مش��کالت ایشان
را حل نمود بعد به س��راغ معلوالن برویم آیا واقعا
نمیشود مش��کالت همه مردم جامعه را در کنار
یکدیگر مرتفع نمود زیرا که مشکالت یکی است و
درمان هم تا حدود زیادی یکی است طی مطالعات
تطبیق��ی در زمینه حقوق اف��راد دارای معلولیت
دریافتم که کشورهای پیشرو در این زمینه حین
قانونگذاری مطلبی کلی را بیان نموده و بالفاصله
تدابیر مربوط به اقش��ار آس��یب پذیر یعنی زنان،
کودکان ،س��المندان و افراد دارای معلولیت را نیز
در ادام��ه آن بیان میکنند .لذا بر آن ش��دم تا با
نوشتههای مختلف از طریق رسانهها که بیشترین
سهم را در آگاهسازی جامعه دارند به مداقه در این
زمینه پرداخته و دوشادوش افراد دیگر این مشکل
اجتماع��ی را حل نماییم هنگامی ک��ه نام فردی
دارای معلولیت بر زبان جاری میش��ود نخستین
واژه که به ذهن افراد میرس��د بیچ��اره ،بدبخت
آخ آخ است ولی آیا واقعا افراد دارای معلولیت بیچاره
و بدبخت هستند؟ باید بیان نمود همان مشکالتی
که دیگر افراد در اجتماع دارند از قبیل اش��تغال،
مس��کن ،ازدواج ،آموزش و سرگرمی و غیره افراد
دارای معلولیت نیز با همان مشکالت سرکار دارند
راه حل آن نیز تا حدود زیادی میان همه مشترک
است در این نوشته قصد واکاوی تمامی مشکالت
اف��راد دارای معلولیت را نداش��ته چرا که مثنوی
هزار من است و فرصت اندک ،بنابراین برآنیم که
دریابیم افراد دارای معلولیت برای ورود به جامعه
اطالعاتی با چه مشکالت فرهنگی روبهرو هستند؟
به ویژه امروزه با ش��دت گرفتن ارتباطات مجازی
تمامی کاربران به نوعی یک خبرنگار غیرحرفهای
محس��وب میشوند ولی باز هم اهمیت رسانههای
س��نتی و الکترنیکی به قوت خود باقی است و در
جامع��ه اطالعاتی اف��راد دارای معلولیت به کمک
تکنولوژیه��ای اطالعات��ی و ارتباطات��ی به راحتی
میتوانند در کنار دیگر افراد وظایف شهروندیشان
را انجام دهند حال رس��انهها باید سیاس��تگذاری
بدون تبعیضی در حمایت از مخاطبان خود مانند
جامعه توانخواه داش��ته باشند ش��کاف دیجیتال
جامعه را به دو گروه دارندگان اطالعات و محرومان
از اطالعات تقسیم مینماید که اقشار آسیب پذیر
(زنان ،کودکان ،سالمندان و افراد دارای معلولیت)
بیش��ترین جمعیت آن را تشکیل میدهد در این
میان افراد دارای معلولیت وضعیت بدتری را تجربه
میکنند چرا که اساسا نه اطالعاتی با موضوعیت
آنان ایجاد میش��ود نه اطالعات موجود برای آنها
مناسب سازی میشود.
تکنولوژیه��ای نوین ب��ه اف��راد دارای معلولیت
کمک میکنند تا بر ضعف جسمانی خویش غلبه
نمایند و دوشادوش دیگر افراد جامعه گام بردارند،
حال س��وال اصلی اینجاست که آیا در ایران برای
اف��راد دارای معلولی��ت این آموزشه��ا به راحتی
قابل دس��ترس است یا خیر؟ س��ازمانها و ادارات
مرتبط با افراد دارای معلولیت آیا طرز اس��تفاده از
نرمافزارهای مورد استفاده این افراد را آموخته اند؟
در پاس��خ باید گفت که در نظام آموزش و پرورش
تحصیلی بنا به اس��تانداردهای بی��ن المللی و به
خصوص آم��وزش دیجیتالی افراد دارای معلولیت
جایگاه حقیقی خود را پیدا نکرده و س��ازمان فنی

حرفهای کشور نیز اساس��ا به آموزش افراد دارای
معلولیت اش��اره نکرده اس��ت و هیچگونه آموزش
رسمی در هیچ زمینه به افراد دارای معلولیت داده
نمیشود آیا مسئوالن در میان انبوه آموزشگاههای
ریز و درش��ت شهرها حتی یک آموزشگاه را برای
افراد دارای معلولیت تجهیز نموده اند پاس��خ این
س��وال هم منفی اس��ت یک فرد دارای معلولیت
اگر بخواهد اوقات فراغت خویش را در یک زمینه
خاصی پر کند هیچ آموزشگاهی توان ارایه آموزش
به او را ندارد و آنها یا باید به آموزشگاههای مدارس
ک��ودکان اس��تثنایی رج��وع کند که تع��داد آنها
انگشتشمار است و البته آموزشهای آن نیز محدود
است یا باید به آموزشگاهای دیگر رفته و با تالش
دوچندان از اس��تاد خویش تعلیم بگیرد ولی اگر
افراد با حداقلهای پدیده معلولیت آش��نا باش��ند
بسیاری از مش��کالت قابل حل خواهد بود و افراد
دارای معلولیت به طور خودجوش و با روش��های
بسیار محدود نسبت به آموزش همنوعان خویش
اقدام مینمایند امروزه در بس��یاری از کشورهای
جهان آموزش نه تنها رایانه بلکه جامعه اطالعاتی به
طور اجباری از مقاطع ابتدای آغاز میشود و برای
افراد با مشکالت جسمی و روانی نیز در کنار دیگر
دانشآموزان از طریق نرمافزارهای مخصوص آنان
ب��ه تعلیم و تربیت این افراد میپردازند .همچنین
تولید محتوای مفی��د و موثر در فضای مجازی به
زبان فارسی بسیار کم است این نکته برای محتوای
موردنیاز افراد دارای معلولیت بسیار پررنگتر است
ب��ه طور مثال اگر واژه حقوق معلوالن را در فضای
مجازی جس��تجو کنیم مطالبی تکراری به دست
میآوری��م که احتماال نیاز فرد را نیز نتواند تامین
کند و به پرسشهای او پاسخی قانع کننده دهد.
شاید علت این امر را هم کمبود تحقیق و پژوهش
الزم و محتوا س��ازی میان اهل فن دانس��ت یکی
دیگر از فرهنگهای ناصواب این است که استدالل
میش��ود در حال حاضر حتی برای افراد سالم نیز
این امکانات به درس��تی مهیا نیس��ت چه رسد به
معلوالن .این خود نش��انگر آن اس��ت که فرهنگ
تبعیض نس��بت به افراد دارای معلولیت در میان
صاحبان این نگرش وج��ود دارد و از نظر آنان در
ابتدا باید زمینه برای افراد س��الم مهیا باش��د بعد
به دیگ��ر افراد توجه ش��ود؛ فرهنگی که س��بب
میش��ود افراد دارای معلولیت را ش��هروند درجه
چندم محس��وب کنند و از اولوی��ت حذف گردد.
مشکلس��ازتر و دش��وارتر از مب��ارزه علیه غفلت
س��ازمانها و دولت ،مبارزه ریشهدار و فراگیر رایج
میان مردم علیه معلوالن است .مدی ر مؤسسهملی
تحقی��ق دربـاره مـعلوالن آمری��کا میگوید" :این
مس��ئله مانع بزرگی بر س��ر راه افراد معلول است
ی است".
و از بین بردن آن نیز کار بس��یار س��خت 
باورهای تحقیرآمیز و س��رکوبگرایانه و شاید هم
حذف مدارانه در سطح جامعه در تمام زمینهها اعم
از سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی سبب شده که به

افراد دارای معلولیت به عنوان یک فرد مصرفکننده
و ناتوان نگاه شود بنابراین لزومی به حضور آنها در
مشاغل امور سیاسی و اجتماعی نیست.
پ��س نیازی نیس��ت که ای��ن افراد ب��ه اطالعات
دسترسی داشته باش��ند و مسلما تصور میکنند
معلوالن را چه نیاز است تا به امکانات تکنولوژیکی
دست یابند بنابراین رفع نیاز آنها بعد از حل تمامی
مش��کالت افراد دیگر خواهد بود.البته کتابخانهها
هم به عنوان موسسات بی مصرفی برای این افراد
درآمده به این خاطر که یا موانع فیزیکی مانع ورود
توانخواهان میشود یا عدم وجود کتابهای مناسب
نابینایان آنان را از قطبهای علمی کش��ور محروم
نموده اس��ت .کش��ور آمریکا حدود یک قرن قبل
کتابخانه پارلمان را ملزم به تولید کتابهای صوتی
به میزان قابل توجهی نمود یا اینکه در اتحادیه اروپا
گذاردن کتابها و اس��ناد من��درج در ادارات دولتی
در قالبه��ای الکترونیک��ی ()word, html txt
مناس��ب جهت اس��تفاده نابینایان الزامی گردیده
اس��ت همچنی��ن در زمین��ه ح��ق ب��ر اینترنت
ش��رکتهای ارایه دهنده اینترنتی را مکلف نموده
اس��ت تا نیازهای افراد دارای معلولیت را بالفاصله
تامین نمایند.در کشور ما نیز پدیده کتابخانههای
دیجیتال��ی در مراحل بدوی خود به س��ر میبرند
پایگاههایی مانند نور برای استفاده نابینایان بسیار
مناسب است.
امروزه رسانهها به عنوان قوه چهارم حکومتها در
ش��کل گیری افکار عمومی نقش سازندهای را ایفا
مینمایند .اما به راس��تی در حال حاضر رسانهها
اعم از سنتی و مدرن در بهبود وضعیت حقوق افراد
دارای معلولیت چه تاثیری دارند؟؟ آیا افراد دارای
معلولیت به اطالعات موجود این رسانهها دسترسی
دارند؟ آیا در میان سیاستها و برنامهریزیهای خرد
و کالن رسانهها دسترسی افراد دارای معلولیت به
اطالعاتشان مدنظر قرار داده شده است؟
باید بیان کرد که متاس��فانه رسانهها نقش خود را
در ارتقای فرهنگ جامعه نس��بت ب��ه افراد دارای
معلولی��ت از یاد برده و ن��ه تنها دولت را در زمینه
احی��ای حقوق اف��راد دارای معلولی��ت به چالش
میکشند بلکه خود نیز هیچ گونه توجهی به این
نکته نمیکنند که باید برنامهها و اطالعاتش��ان را
برای افراد دارای معلولیت دسترسپذیر نمایند.
رسانهها میتوانند ستونی را به افراد دارای معلولیت
نه ه��ر روز بلکه در هر هفت��ه اختصاص دهند یا
اینکه در مصاحبه و مقاالت خویش در زمینههای
مختل��ف افراد دارای معلولی��ت را نیز مد نظر قرار
دهند این ن��ه نیاز به س��رمایههای کالن دارد نه
اطالعات پیچیده علمی و فنی ،در حال حاضر اکثر
برنامه صدا و س��یما فاق��د زیر نویس یا مترجم به
زبان اشاره میباش��د همچنین پر واضح است که
رسانه صدا به هیچ وجه نمیتواند با عزیزان ناشنوا
ارتباط برقرار نماید و رس��انه تصویر نیز این افراد
را در درک بهت��ر برنامهه��ای خود یاری نمیدهد
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ام�روزه رس�انهها به عنوان ق�وه چهارم
حکومتها در شکل گیری افکار عمومی
نقش س�ازندهای را ایفا مینمایند .اما به
راس�تی در حال حاضر رس�انهها اعم از
س�نتی و مدرن در بهبود وضعیت حقوق
افراد دارای معلولیت چه تاثیری دارند؟؟
آی�ا اف�راد دارای معلولیت ب�ه اطالعات
موجود این رس�انهها دسترس�ی دارند؟
آیا در میان سیاسته ا و برنامهریزیهای
خ�رد و کالن رس�انهها دسترس�ی افراد
دارای معلولی�ت به اطالعاتش�ان مدنظر
قرار داده شده است؟
بدین گونه جامعه ناشنوا از مخاطبان صدا و سیما
کنار گذاش��ته میشود و بسیاری دیگر از برنامهها
تصویری بوده و هیچگونه توضیح در مورد تصاویر
داده نمیش��ود ،این در حالی اس��ت که در بیشتر
شبکهها و وب س��ایتهای کشورهای اروپایی اگر
تصویر در ذیل مطالب گذاشته شود حتما توضیح
مختص��ری از تصویر جه��ت آگاه��ی نابینایان و
کمبینایان داده میش��ود .مطابق ماده ()12قانون
جام��ع حمای��ت از معلوالن صدا و س��یما مکلف
است هفتهای دو س��اعت به افراد دارای معلولیت
اختصاص دهد هرچند که بس��یار کم اس��ت ولی
اگر رس��انه صدا و سیما به همان میزان هم پایبند
باشد در رفع مشکالت توانخواهان موثر خواهد بود.
مشکل دیگری که وجود دارد این است که رسانهها
در القای تلقینهای منفی نس��بت به افراد دارای
معلولیت امروزه بسیار تاثیر گذار میباشند به طور
نمون��ه در کارتونها میبینیم ک��ه دزدان دریایی
همیشه یک چشم و یک پا ندارند یا در برنامههای
طنز افرادی وجود دارند که دچار لکنت زبان بوده
و یا اصطالحا ش��یرین میزنند یا در دیالوگهای
معمول بازیگران ،مجریان و مسئوالن واژگان کور،
ک��ر برای بیان عدم توانایی فرد مدنظر نس��بت به
درک موضوع��ات بس��یار به کار م��یرود و با بروز
پدیده فضای مجازی این فرهنگ نا مناسب بیش
از بیش رونق گرفته است.اینها خود به مخاطب به
طور غیرمس��تقیم القا مینماید که معلولیت چیز
بدی است معلول نمیفهمد چون کور است یا کر
اس��ت یا اینکه طرف در مقابل کار بدی که انجام
میدهد به عنوان عذاب دچار معلولیت میش��ود
یا معلول نیکوکار در پایان به طور کامل س�لامت
خود را به دست میآورند و از پدیده شوم معلولیت
رهایی مییابند .وجود این تلقینات سبب پیدایش
این نگرش نیز میشود که در عالم واقع نیز جامعه
افراد دارای معلولیت را مانند همان شخصیتهای
تلویزیونی کم اهمی��ت و بی مصرف بدانند .ایجاد
ای��ن نگرش که معلولیت نقص نیس��ت بلکه یک
تفاوت اس��ت در میان جامعه و حت��ی خود افراد
دارای معلولیت و خانوادههای آنها شاید مهمترین
گامی اس��ت که در جهت بهب��ود وضعیت حقوق
اف��راد دارای معلولیت میتوان برداش��ت .تقویت
این فرهنگ که افراد دارای معلولیت به ترحم نیاز
ندارند و تنها باید با آنان بر اساس عدالت و تساوی
برخورد کرد به طور حتم زمینه را برای این فراهم
میکند که قانونگذار در تدوین قوانین و مامورین
اجرا در حین اجرا به نیازهای افراد دارای معلولیت
توجه داش��ته باش��ند حتی اگر این افراد توس��ط
ارکان حکومت نادیده انگاشته شدند افراد جامعه
خودش��ان به حقوق این افراد احت��رام بگذارند در
این صورت اس��ت که افراد دارای معلولیت به طور
مس��لم به اطالعات و ارتباطات دسترسی خواهند
داش��ت رس��انهها نیز از آنجا که نگهبانان جامعه
محسوب میشوند و به عبارتی چشم و گوش مردم
میباش��ند در ش��کلگیری نگرش افراد میتوانند
مثمرثمر واقع ش��وند و نسبت به مسائل معلوالن
آشنا بوده و مشکالت آنها را به عنوان چالشهای
پیشروی کشور برجسته و مطرح نمایند.

مهارت صرف وقت و انرژی برای کارهای زیربنایی
حسن اسدی

می خواهم بدون کمتری��ن روده درازی و با ارائه
پرسشی دوستان را متوجه اهمیت فراگیری این
مهارت کنم و آن سوال اینکه
در نظر شما اهمیت کدام موضوع برای پیگیری و
نشان دادن حساسیت بیانی و عملی مهمتراست؟
 -1مسئله حضور زنان در ورزشگاهها
 -2مسئله گور خوابی
یا
 -1راه اندازی جشنوارههای گلریزان برای آزادی
زندانی��ان و یا پختن آش برای جمع آوری کمک
جهت امور خیریه
 -2مش��ارکت در نظارت و راهاندازی فرآیندهای
نظارت��ی بر انتخاب مس��ئوالن مثل ش��هردار یا
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در سطح کشور دوستانی بلند میشوند
و مثال ب�رای ممانع�ت از رفت�ن زنان به
ورزش�گاههای کش�ور که به نوعی تحت
فش�ار و اولتیمات�وم نهادهای ورزش�ی
جهان�ی دولت مجب�ور به باز ک�ردن در
ب�ه روی زن�ان بوده اس�ت توم�ار امضاء
میکنند و تهدید مینمایند که اگر دولت
بیتوجه�ی کند خ�ود آن�ان وارد عمل
خواهن�د ش�د و بی توجه ب�ه تبعاتی که
دامنگیر دیپلماسی ورزشی کشور خواهد
شد از ورود زنان جلوگیری خواهند کرد
در حال�ی که همین اف�راد روزانه هزاران
کودک و زن را در سر چهارراهها مشاهده
میکنن�د که در میان ه�زاران تهدید به
فروش گل و...اقدام میکنند اصال به روی
خودشان هم نمی آورند

تش��کیل کمیس��یونهای فن��ی و
حرفهای در شورا
دوس��تان به این موضوع توجه داشته
باش��ند که م��ن عرض ک��ردم کدام
موض��وع برای پیگیری مهمتر اس��ت
و باید ب��رای آن اجتماعات بزرگتری
تش��کیل ش��ود نه اینکه یک��ی ازآنها
اهمیت��ی ندارد زیرا که بس��یاری از دوس��تان به
این مهم توجه نمی کنند و به چیزی حساس��یت
نشان میدهند که فکر میکنند اگر اولی تر نباشد
حداقل کم هزینه تر است برای مثال:

در ش��هری چ��ون ابه��ر آنج��ا ک��ه
موضوع��ی چون نظارت ب��ر عملکرد
مس��ئوالن پی��ش میآی��د ی��ا از
دانشآموختگان خواس��ته میش��ود
که برای مش��ارکت در شکل دهی به
سرنوشت سیاسی شهر وقت بگذارند
و انرژی صرف بکنند گویی که آنها را
آویزان کردهای و یا اگر گام پبش بگذارند خدای
ناکرده اتفاقی خاص خواهد افتاد اما زمانی که به
آنها گفته میشود برای آزادی زندانیان بال تقصیر
گلری��زان راه بیندازند نه تنها گروههای ده نفری

بلکه گروههای هزاران نفری تش��کیل میش��ود
در حال��ی ک��ه بس��یاری از زندانی��ان بالتقصیر
از جمله افرادی هس��تند که تنه��ا از محل عدم
وجود نظارت مردم بر روند انتخاب مس��ئوالن یا
بی برنامه بودن وب��ی توجهی آنان به امور مردم
دچار این بال ش��ده اند وای بسی که با نظارت بر
عملکرد مسئوالن بخش بزرگی ازاین افراد اصال
راهی زندان نشوند
یا در سطح کشور دوستانی بلند میشوند و مثال
برای ممانعت از رفتن زنان به ورزشگاههای کشور
که به نوع��ی تحت فش��ار و اولتیماتوم نهادهای
ورزش��ی جهانی دولت مجبور به باز کردن در به
روی زنان بوده است تومار امضاء میکنند و تهدید
مینمایند که اگر دولت بی توجهی کند خود آنان
وارد عمل خواهند ش��د و بی توجه به تبعاتی که
دامنگیر دیپلماس��ی ورزشی کشور خواهد شد از
ورود زن��ان جلوگیری خواهن��د کرد در حالی که
همین افراد روزانه هزاران کودک و زن را در س��ر
چهارراهها مش��اهده میکنند که در میان هزاران
تهدی��د به فروش گل و...اق��دام میکنند اصال به
روی خودش��ان هم نمی آورند و با تهیه توماری
یا بهر ه برداری از فضای خاصی کس��ی را تهدید
نمی کنند و یا در مقابل پدیده گور خوابی زحمت
پیگیری موضوع را به خودشان نمی دهند.
به راس��تی آی��ا دالیل متقن��ی وج��ود دارد که
دیگر نه در کش��ور و ن��ه در تهران بلکه در همان
منطقهای که قبال پدیده گور خوابی کش��ف شد
االن گور خواب��ی وجود ندارد وهمه گور خوابها
نه ب��ه گوره��ای دیگر بلک��ه به خانهه��ای امن
فرستاده شدهاند؟

