
هرجا برویم باز سدی برای 
ادامه کار وجود دارد 

»هیچ کس دست مان را نگرفت ببرد جایی که 
با خیال راح��ت بتوانی��م آم��وزش ببینیم. 
هیچ وقت هیچ جا شرایط برای انجام دادن کار 
ی��ا تفریحات م��ا آماده نب��ود. حت��ی وقتی 
خواس��تیم عالقه مندی هایمان را در نظ��ر بگیریم و با 
پیگیری پیش رفتیم به جایی رس��یدیم ک��ه دیدیم ما 
خودمان باید پیشقدم اصالح ش��رایط برای خودمان و 
بقیه دوس��تان مان باش��یم اما همه این تالش ها نه تنها 
خس��ته مان نکرد بلکه امید به س��اختن اتفاقاتی را در 
وجودمان شکل داد که ایمان داشتیم ثمره خوبی خواهد 
داد.« اینها حرف های رامین حسینی توان یاب مشغول 
به کار در مؤسس��ه نیکوکاری رعد الغدیر اس��ت. اقای 
حسینی با همسرش مرضیه علیزاده این روز ها از فعاالن 
مش��غول در مرکز تماس مؤسسه ای هس��تند که همه 
نبودن ها و نباید ها را به بودن ها و باید ها تبدیل کرده اند. 
آقای حسینی می گوید: » حقیقتاً جایگاه و اهمیت حوزه 
افراد دارای معلولیت را حتی اگر ما نگوییم بقیه می توانند 
به راحتی ببینند. مشکالت آن قدر علنی و زیاد است که 
نیاز به فریاد نیست. ما و رفقای مان کم نیستیم اما همین 
تعداد را هم تا امروز به راحتی نادیده گرفته اند. مشکل از 
مردم نیست مش��کل از شهر نیس��ت. این مردم و شهر 
متولیانی دارند که آنها باید م��ا را بین قوانینی که وضع 
می کنند و دستور هایی که اجرایی می کنند ببینند که 
متأسفانه تا امروز یا کاًل ندیدند یا  آن قدر کم بوده که قابل 
حذف اس��ت.« مرضیه علی��زاده در تکمیل حرف های 
همسرش تأکید می کند: » روزانه تعداد زیادی پروژه های 
اشتغالزایی در ش��هر تهران و حتی سطح کشور اجرایی 
می شود اما یک نفر نیست سؤال کند و مطالبه گر باشد که 
آقایان مس��ئول از میان این همه پروژه افتتاح شده، از 
میان این همه بودجه اختصاص داده شده برای اشتغال 
چند درصدش ویژه افراد دارای معلولیت اس��ت؟ با این 
حجم از نادیده گرفتن خیلی هنر می کنیم که خودمان 
دس��ت به زانوهایمان زده ایم، با وجود مشکالت هر روز 
راهی مرکز تماس مؤسس��ه نیک��وکاری رع��د الغدیر 
می ش��ویم برای اینکه ثابت کنیم جس��م ما محدودیت 
ندارد این ذهن برخی مسئوالن است که دارای معلولیت 

است و ما را نمی بیند!«
وی می افزاید: »ما هرجا برویم با مشکل روبه رو هستیم. 
از یک پارک محلی گرفته تا انجام خدمات بانکی. جامعه 
انگار نمی خواهد ما را ببیند و شرایط زندگی و کار ما را 
درک کند. اگر یک انسان سالم جس��می هر روز با این 
ش��رایط اقتصادی باید برای پیداکردن کار تالش کند 
ما توان یابان جسمی حرکتی حتی برای زندگی و تردد 
کردن در سطح شهر باید بجنگیم و این انصاف نیست. در 
قرن جدید کشور هایی پیشرفته محسوب می شوند که 
کرامت انسانی از هر قشری از افراد جامعه را حفظ کنند 

و در نظر بگیرند.«

خودمان یک تنه تمام کم کاری ها 
را به دوش می کشیم

»حقیقت این است که اگر همه انسان ها در 
اختصاص کوچک تری��ن رویدادهای این 
کشور سهیم هستند. ما هم هستیم. همه 
آنهایی که تالش می کنند ما دیده نشویم، 
در جامعه حضور نداش��ته باش��یم، این روز ه��ا ناچارند 

موفقیت افراد دارای معلولیت را ببینند، چون خودمان 
دست یکدیگر را گرفته ایم و مسیر اشتغالی را ریل گذاری 
می کنی��م ک��ه می دانیم اگرچه س��خت می گ��ذرد اما 
زمینه ساز اشتغال بیشتر و دیده ش��دن بقیه توان یابان 

است.«
اینها واگویه های معلوالنی است که تالش و حرکت را به 

سکون و ایستایی ترجیح داده اند.
س��میه جباری کارشناس��ی مترجمی زبان انگلیس��ی 
خوانده اس��ت. در همین دوران کرون��ا آموزش مجازی 
زبان را به خوبی مدیریت کرده و این روز ها همه زمانش 
را به فعالیت در بخش مرکز تماس مؤسس��ه نیکوکاری 
رعد الغدیر اختصاص می دهد. اگرچه زبان و آموزشش را 
دوست دارد اما زمان حریف او نمی شود. خودش معتقد 
است آن چیزی که باعث می شود کمتر فعالیت مجازی 
داشته باشد خستگی یا ناتوانی او نیست، بلکه کم بودن 

زمان است که اجازه فعالیت بیشتر نمی دهد.
او در تأکید ترویج و حمای��ت از کارآفرینی اجتماعی 
می گوید: »نسل افراد دارای معلولیت پیش از ما بسیار 
سختی کشیدند تا خودشان کاری برای دوستان شان 
انجام دهند. حاال ما ادامه دهنده همان مسیر هستیم. 
باید باش��یم تا دیده ش��ویم. هرچه به خاطر نقص ها و 
نبودن ها در خانه بمانیم رفته رفته فراموش می شویم. 
وقتی توانایی آموختن داریم؛ وقتی همه دوستان مثل 

خودمان تحصیالت دانشگاهی دارند؛ وقتی از عهده هر 
مسئولیت ش��غلی به راحتی برمی آییم چرا در جامعه 
نباشیم؟ ما با ش��ناختی که از ش��هر و کشورخودمان 
داشتیم منتظر فرش قرمز نبودیم اما حاال که هستند 
انس��ان های ش��ریفی که محکم پش��ت ما بایستند و 
حمایت مان کنند وقتش رس��یده که بقیه هم دست 
از کوتاهی های مسئولیتی خود بردارند و حمایت مان 
کنند. حاال که خودمان در مؤسسه رعد الغدیر آموزش 
دیده ایم و مشغول کار ش��ده ایم الزم است بیایند و از 

جمع فعال ما حمایت کنند.«
جب��اری معتق��د اس��ت در روزگاری ک��ه انس��ان ها با 
توانمندی ه��ا و قابلیت های ش��ان مح��ک می خورند و 
شرایط کاری سراغ شان می آید متأسفانه نگاه ها از قشر 
توان یاب جامعه حذف شده اس��ت. وی ادامه می دهد: 
درس��ت وقتی که ما به خاطر ش��رایط جس��مانی مان 
باید همه س��اعت های روز را روی ویلچر بنشینیم پس 
ایده آل  ترین شرایط ش��غلی برای مان مواردی است که 
ساکن باشیم، اما متأس��فانه شرکت ها سراغ انسان های 
سالم می روند و مجبورشان می کنند که 8 ساعت از روز 
را روی صندلی بنش��ینند و تماس جواب بدهند. وقتی 
می شود بر اساس توانمندی های هر فرد شغل مناسبی 
به او داد چرا مش��اغلی که مناسب ماست با به کارگیری 

دیگران اشغال می شود؟

محیطی امن برای مهارت آموزی
 و اشتغال معلوالن

چند نفر از ما در روز تجربه دیدن یک فرد 
توان یاب در سطح جامعه را داریم؟ چند 
نف��ر توان ی��اب س��اکن در محله م��ان 
می بینی��م؟ تعداد این عزی��زان اصاًل در 
کشور ما کم نیست، اما متأسفانه شرایط جامعه طوری 
شکل گرفته که تردد برای شان س��خت است و به جای 
بیرون رفتن و دیدن و دست و پنجه نرم کردن با هزار و 
یک مشکل سطح شهر ترجیح می دهند در منزل بمانند. 
در حقیقت بزرگی و سختی مسئله باعث شده بسیاری از 
توان یاب��ان کاًل صورت مس��ئله حضور اجتماع��ی را از 
زندگی شان پاک کنند. قش��ری که می توانند به عنوان 
بخش مهمی از نیروی کار جامعه فعال باشند و بر اساس 

توانمندی ه��ای خاص خودش��ان مثرثمر واقع ش��وند 
متأس��فانه در من��زل می مانند. نداش��تن ش��غل، نبود 
زیرساخت های مناسب برای تردد، تنها بخشی از دالیل 
عدم حضور اجتماعی توان یابان در کش��ور ما اس��ت و 
حداقل آسیب برای شان مش��کالت روحی و جسمی و 

شرایط بد اقتصادی است.
علیرضا آتش��ک مدیرعامل مؤسس��ه نیک��وکاری رعد 
الغدیر معتقد است این مؤسسه به سهم خود تالش کرده 
بهش��تی هرچند کوچک برای توان یابان کش��ور بسازد 
آن هم در ش��رایطی که این افراد هیچ امیدی به بهبود 
شرایط اقتصادی و کار نداشته اند. او می گوید: ما سال ها 
در مؤسسه رعد الغدیر هدف مان را بر آموزش و توانبخشی 
افراد توان یاب قرار داده بودیم اما چشم باز کردیم دیدیم 
تعداد زیادی از توان یابان به رغم آموزش های تخصصی 
که دیده اند به خانه بازمی گردند و متأس��فانه اعتماد به 
اشتغال این قشر در میان فعاالن اقتصادی وجود ندارد. 
این بار با هدف اشتغال این قشر وارد میدان شدیم. حاال 
مؤسسه رعد الغدیر می تواند اعالم کند پایه گذار اولین 
مرکز تماس و پیام ویژه افراد دارای معلولیت در کش��ور 
است. ما در حال حاضر حدود 200 توان یاب را در مرکز 
تماس خود س��اماندهی و مش��غول به کار کرده ایم و به 
پشتوانه تجربه کار موفق با ش��رکت های مهم امروز به 
عنوان یک مرکز قابل اعتماد در زمینه کال سنتر ماندگار 
ش��ده ایم. جالب اینجاس��ت که توان یابان مرکز تماس 
برخالف تصور عموم مردم نه تنها در زمینه رایانه آموزش 
دیده اند بلکه با هدف بهبود عملکرد، نیروهای این بخش 
تحت آموزش های مهارت فن بیان و روانشناسی ارتباط 

با مخاطب نیز قرار گرفته اند.
وی می افزاید: در کن��ار توان یابان بخ��ش کامپیوتر ما 
زمینه ساز اش��تغال تعداد زیادی از توان یابان در زمینه 
صنایع دس��تی ش��دیم با این تعهد که اگر آموزش های 
حرفه ای صنایع دستی را در هر یک از مراکز رعد الغدیر 
در سطح کشور بیاموزند می توانند روی خرید ما حساب 
کنند. ما ام��روز می توانیم اعالم کنی��م برند رعدجامه 
حاصل اش��تغال توان یابانی اس��ت که در هنر خیاطی 
خبره هستند و با راندمان کاری و کیفی سطح باال جزو 

افتخارات مؤسسه به شمار می روند.
آتشک با اشاره به شرایط همه گیری کرونا می گوید: در 
روزهای سخت ش��یوع ویروس کرونا که تقریباً بحران 
اقتصادی تمام صنعتگران و فعاالن اقتصادی را متضرر 
کرد توان یابان مؤسس��ه ما چون به اتکای مهارت های 
خودشان مشغول کار هستند خوشبختانه متضرر نشدند 
و حتی آمادگی داش��تیم که با پروژه های بیشتر زمینه 

اشتغال افراد دارای معلولیت بیشتری را فراهم  سازیم.
وی تأکید می کند: اگرچه تمرکز همه مراکز اس��تانی 
رعد الغدیر در تهران اس��ت اما در حقیقت تمام تالش 
همه رعد الغدیری ها این است که متناسب با شرایط، 
تخصص و مهارت ه��ر فرد توان ی��اب در نزدیک ترین 
مرکز مؤسسه مشغول به کار ش��ود. صادقانه اینکه ما 
به همه نشدن ها و نتوانستن های عرصه معلولین یک 
» می شود و می توانیم « محکم گفته ایم و حاال مسئوالن 
یک همکاری بزرگ در زمینه اش��تغال ب��ه ما بدهکار 
هستند. خوشبین هستیم به اینکه اگر تا امروز اتفاقی را 
رقم زدیم از این نقطه به بعد حمایت و پروژه های کاری 
انتظارمان را می کش��د که هم سبب دلگرمی نیروهای 
قدیمی و هم زمینه س��از حضور و اش��تغال توان یابان 

جدید است.
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نگاه

 حل مشکالت
 به شیوه کارآفرینی اجتماعی

  علیرضا آتشک*
 Social ریش�ه کلم�ه
 Entrepreneurship
کارآفرین�ی  ب�ه  ک�ه 
ترجم�ه  اجتماع�ی 
ش�ده اس�ت ب�ه حدود 
10 ت�ا 18 س�ال قب�ل 
بازمی گ�ردد. اگرچ�ه 
در تاری�خ نمونه ه�ای 
کارآفرین�ی اجتماعی 
پی�ش از این ب�ازه زمانی 20 س�ال قبل ه�م دیده 
می شود اما کشف ماهیت این کلمه و رویکردهای 
تخصص�ی آن ب�ه 18 س�ال قب�ل بازمی گ�ردد.

   
کارآفرینی اجتماعی در نگاه اولی��ه از دو کلمه کارآفرین 
و اجتماع تشکیل شده اس��ت. در همین تحلیل ابتدایی 
می توان نوش��ت که کارآفرین بودن ش��خص و تس��لط 
به جامعه از ویژگی ه��ای منحصر به فرد ه��ر کارآفرین 

اجتماعی است.
در برگردان ناقص کلمه Entrepreneurship به زبان 
فارسی، کارآفرین ترجمه شده که معنای بهتر این کلمه 
در عنوان »ارزش آفرین« نهفته است. اما بر اساس ترجمه 
مصطلح در ایران کسی که فارغ از تحصیالت و تخصص 
بتواند در هر سطح اقتصاد و هر نوع جامعه ای بستر اشتغال 
باثبات ایجاد کند، کارآفرین اس��ت. کس��ی که بتواند از 
حداقل ها، سرمایه های ماندگار و طوالنی مدت شغلی با 
بازدهی منطقی بسازد کارآفرین است. قطعاً اگر کارآفرین 
را به عنوان عنصر اصلی یک سیکل اقتصاد در نظر بگیریم 
آنچه که می تواند او را نسبت به سایر ایده پردازان متفاوت 
کند اش��تیاق برای رویاروی��ی با چالش ه��ای مختلف 
اقتصادی و ادامه حرکت اس��ت. رابرت درازین از بزرگان 
علم مدیریت و اقتصاد معتقد است » ابداع متفاوت ها « از 
ویژگی های کارآفرینان است. وی در توصیف ویژگی های 
بارز کارآفرینان می گوید: »کارآفرینان چیزی جدید خلق 
می کنند؛ چیزی متفاوت. آنها ارزش ها را تغییر می دهند 
یا تبدیل می کنند«. یوزف شومپیتر اقتصاددان اتریشی 
در تکمیل ای��ده درازین، کارآفرین را کس��ی می داند که 
می خواهد و می تواند یک ایده جدید یا یک ابتکار را به یک 
نوآوری موفق تبدیل کند و با استفاده از نوآوری، منحنی 
احتمال تولید را به سطح باالتری انتقال دهد. قطعاً منظور 
شومپیتر از عنوان نوآوری موفق در این توصیف نوآوری 

منتهی به اشتغال و درآمدزایی است.
شاید مختصر و کامل در توصیف یک کارآفرین بتوان گفت 
او قادر است تا پتانسیل تجاری یک ابتکار را تشخیص دهد 
و سرمایه، استعداد و سایر منابعی که آن ابتکار را به یک 
نوآوری تجاری مناسب بدل می کند، سازماندهی نماید. 
کارآفرین یا ارزش افزوده ساز اجتماعی، در معنای کالن و 
تخصصی کسی است که با نبوغ، تجربه، آموزش و خالقیت 
خود می تواند مدل کسب و کاری ایجاد کند که در نهایت 
به ارزش آفرینی منتهی ش��ود. حاال در نظ��ر بگیرید اگر 
ش��خصی با این ویژگی نسبت به یک مش��کل، آسیب و 
حتی رویداد متفاوت اجتماعی نگاه ویژه ای داشته باشد، 
کارآفرین یا ارزش افزوده ساز اجتماعی نامیده می شود. 
عرصه های اجتماعی کارآفرینی معموالً شامل مشکالتی 
می شود که گروه زیادی از مردم را درگیر کرده باشد مثل 
آلودگی هوا یا مرتبط با مسائل زیست محیطی باشد. در 
نهایت با پرداختن به این مشکالت عرصه اشتغالی ایجاد 
می شود که همزمان با درآمدزایی زندگی مردم را بهبود 

می بخشد. در نگاه متفاوت تر بسیاری از کارآفرینان سود 
قابل توجهی از مشاغلی که ایجاد کرده اند را به خیریه ها و 
سازمان های مردم نهاد اختصاص می دهند. فراموش نکنیم 
کارآفرینان اجتماعی معموالً افرادی هستند که انگیزه ها 
و دغدغه های اجتماعی و کمک به جامعه برای آنها بسیار 
مهم تر از کسب سود و درآمد باالس��ت. آنها از پشتوانه و 
مشارکت های اجتماعی افراد و حتی دولت ها می توانند 
برخوردار باشند. من معتقدم کارآفرین اجتماعی کسی 
است که به خوبی فرصت های اجتماعی را رصد می کند. 
دقیقاً به همین دلیل اس��ت که فرصت ورزی هم معادل 

ترجمه شده کلمه entrepreneurship است.
بر اساس این تعریف کارآفرین اجتماعی کسی است که از 
مشکالت جامعه با توجه به توانایی مخاطبان فرصت ها را 
می شناسد و محصوالت جدید خلق می کند. او با این رفتار 
نه تنها مسئولیت حل مشکل را از روی دوش نظام و دولت 
هر کش��ور برمی دارد بلکه به چرخش اقتصادی جامعه 
کمک می کند، از جامعه انس��انی کم بهره و نیازمند قشر 
فعال می سازد و در ادامه این رفتار فعالیت های بشردوستانه 
را گسترش می دهد و باعث افزایش سرمایه های اجتماعی 
و اعتماد می شود. نکته مهم بعدی ویژگی برقراری تعادل 
چندجانبه در کارآفرین یا فرصت ورز اجتماعی اس��ت. 
کسی که بتواند با کم یا زیاد شدن یک مشکل یا آسیب، 
قوی یا ضعیف شدن چرخه اقتصادی کشور و کم و زیاد 
ش��دن نیازهای جامعه خاص خود، اش��تغال را حفظ و 
گسترش دهد از قدرت انعطاف و ریسک پذیری برخوردار 
اس��ت که همین ویژگی س��بب پایداری و حفظ پویایی 
فعالیت های او حتی در آشفته بازارهای اقتصادی خواهد 
شد. کارآفرین اجتماعی همیشه نس��بت به کارآفرینی 
تجاری چندین قدم تخصصی جلوتر است چون او دقیقاً 
مثل هر کارآفرین تجاری به چشم انداز و رسالت سازمانی، 
شناسایی استراتژی، تخصیص منابع، مدیریت سرمایه 
و مدیریت پروژه برای دس��تیابی به اهداف مسلط است 
و عالوه بر همه اینها دانش شناس��ایی، رفع و تس��لط بر 

مشکالت اجتماعی را هم در اختیار دارد.
در نهایت می توان انتظار داشت س��رمایه یک کارآفرین 
اجتماعی شغل یا ش��رکتی را ایجاد کند که نوآور است 
و ب��ا ایده ه��ای نوآورانه مش��کالت اجتماع��ی و حتی 
زیس��ت محیطی را حل می کند چون مدیر به این نقطه 
رسیده است که شیوه های س��نتی تجارت و رفع مشکل 
پاسخگو نبوده و وقتش رس��یده که با شیوه های نوآورانه 
کس��ب و کار اجتماعی رقم بزند. ضمن اینک��ه این نوع 
مشاغل در وهله اول بر روی وجوه جمع آوری شده از مردم 
شکل گرفته اند. ریسک پذیری ویژگی دوم شرکت های 
این چنینی اس��ت چون کاًل یک کارآفرین اجتماعی در 
شرایط غیرعادی ریسک می کند و وارد بازار کار می شود 
پس ریسک پذیری ویژگی شاخص این مشاغل است و به 
همین دلیل در مورد منافع مالی کمتر نگرانی دارند ولی 
در مقابل به مزایای اجتماعی و زیس��ت محیطی بیشتر 
توجه می کنند چون عمده مسئولیت شان در این عرصه 
تعریف شده است. یک سازمان کارآفرینی اجتماعی دارای 
انگیزه های خودمحور اس��ت. این س��ازمان ها همچنین 
می توانند مانند سایر سازمان ها با اتخاذ رویه های سنتی 
تج��ارت و عدم مزاحم��ت در مورد مس��ائل اجتماعی و 
زیست محیطی فعالیت کنند. اما این سازمان ها تصمیم 
می گیرند که مسیری متفاوت را دنبال کنند و از شیوه های 
تجاری استفاده کنند تا بتوانند تحوالت مثبتی در جهان 
ایجاد کنن��د. ش��رکت های کارآفرین اجتماع��ی از نظر 
فرهنگی هوشیار بوده و از مسائل اجتماعی آگاه هستند. 
بنابراین این سازمان ها برنامه های ش��غلی را به گونه ای 
طراحی می کنند ت��ا بتوانند حداقل ب��رای یک موضوع 
اجتماعی راه حل��ی ارائه دهند. این س��ازمان ها نه تنها با 
هوش��یاری اجتماعی کار می کنند بلکه تغییراتی را که 
ایجاد کرده اند نیز پیگیری می کنند. به عنوان مثال ، اپل 
تصمیم گرفته تمام درآمد حاص��ل از فروش آیفون های 
قرمز را به افراد مبتال به ایدز اهدا کند. آنها همچنین قصد 

دارند نسل اول عاری از ایدز را ایجاد کنند.
آنها نه تنها تالش می کنند بلکه داده ه��ا را در قالب یک 
گزارش مفصل در وب س��ایت رس��می خود به اشتراک 
می گذارند. شرکت های کارآفرینی اجتماعی برای مقابله 
با موضوعات اجتماعی به صورت استراتژیک کار می کنند. 
آنها به دنبال فرصت هایی هستند که مشاغل دیگر معموالً 
از دست می دهند. آنها یک برنامه استراتژیک برای مقابله با 
این مشکل تهیه می کنند و مانند سایر کارآفرینان نیز برای 

رسیدن به هدف خود سخت تالش می کنند.
 *متخصص در عرصه 
کارآفرینی اجتماعی معلوالن

کارآفری�ن ی�ا ارزش افزوده س�از 
اجتماعی، در معنای کالن و تخصصی 
کسی است که با نبوغ، تجربه، آموزش 
و خالقیت خود می تواند مدل کسب 
و کاری ایج�اد کند ک�ه در نهایت به 
ارزش آفرینی منتهی ش�ود. حاال در 
نظر بگیرید اگر شخصی با این ویژگی 
نسبت به یک مشکل، آسیب و حتی 
رویداد متفاوت اجتماعی نگاه ویژه ای 
داش�ته باش�د، کارآفرین ی�ا ارزش 
افزوده ساز اجتماعی نامیده می شود

روزان�ه تع�داد زی�ادی پروژه ه�ای 
اش�تغالزایی در ش�هر تهران و حتی 
سطح کشور اجرایی می شود اما یک 
نفر نیس�ت س�ؤال کند و مطالبه گر 
باشد که آقایان مس�ئول از میان این 
همه پ�روژه افتت�اح ش�ده، از میان 
ای�ن هم�ه بودج�ه اختص�اص داده 
ش�ده برای اش�تغال چند درصدش 
ویژه اف�راد دارای معلولیت اس�ت؟

یک روز پای درددل توان یابانی که جایی برای کار و آرامش یافته اند

فرصت های شغلی را از توان یابان نگیریم

سبک حمایت

  نازنین رقیه هاشمی
اگر س�ال ها تو و دوس�تانت را نادیده بگیرند خود به خود عادت می کنی دیگر خ�ودت هم خودت را 
نبینی. کار به جایی می رس�د ک�ه کاًل زندگی ک�ردن را فراموش می کنی. حتی فرام�وش می کنی که 
نفس کشیدن و زیست داشتن، اقتضائات و ملزوماتی دارد. خودمانیم، می شود در این جامعه زندگی 
کنی و نسبت به نیازهای مالی و اجتماعی ات بی تفاوت باش�ی؟ می شود وقتی کاری برای انجام دادن 
و درآمدی برای گذران زندگی نداش�ته باش�ی ادعا کنی که داری زندگی می کنی؟  اصاًل آمدیم و کار 
مناس�بی هم وجود داش�ت، آیا در کالنش�هری چون تهران که به قول خودمان پایتخت است و تمام 
امکانات رفاهی را دارد می توانیم ادعا کنیم که بدون دردس�ر تردد می کنیم؟ ش�هری که این روز ها 

برای تردد، حتی مطلوب انسان های سالم هم نیس�ت! صادقانه که به موضوع نگاه کنیم می بینیم این 
انسان ها نیس�تند که دچار معلولیت می شوند این شهر اس�ت که دچار معلولیت و محدودیت است. 
باور کنیم که معلول اصلی تهران اس�ت. متولی اصلی این معلولیت مس�ئوالنی هس�تند که در پیش 
پا افتاده  ترین مورد نتوانس�ته اند نیازهای اولیه تردد یک قش�ر خاص توان یاب را مهیا کنند. قشری 
که خودش از می�ان تمام محدودیت ها و معلولیت های علنی قد کش�یده، ایس�تاده تا ب�ه همه ثابت 
کند حق زندگی کردن دارد و آماده اس�ت برای این حق هزینه بدهد. قش�ری ک�ه مصرانه این روز ها 
حضور اجتماعی و اش�تغال خود را تکرار می کند تا مهر تأییدی باش�د بر این جمله ک�ه » من توان و 
تخصص آموزش دیدن و کار کردن را دارم اما مس�ئوالن حتی قدرت اشتغالزایی برای من را ندارند.«

چند نف�ر از م�ا در روز تجرب�ه دیدن 
یک ف�رد توان یاب در س�طح جامعه 
را داری�م؟ چند نفر توان یاب س�اکن 
در محله م�ان می بینیم؟ تع�داد این 
عزیزان اصالً در کش�ور ما کم نیست، 
اما متأس�فانه ش�رایط جامعه طوری 
شکل گرفته که تردد برای شان سخت 
است و به جای بیرون رفتن و دیدن و 
دست و پنجه نرم کردن با هزار و یک 
مشکل سطح شهر ترجیح می دهند 
در منزل بمانند. در حقیقت بزرگی و 
سختی مسئله باعث شده بسیاری از 
توان یابان کالً صورت مس�ئله حضور 
اجتماعی را از زندگی شان پاک کنند


