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آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

متن در حاشيه فلسفه در خيابان در همين حوالي
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تخته سياه  شوكران نوش

كرگدن نامه

ش��ناخت نب��ض م��ردم، 
ذهن، احس��اس و زبان آنها 
و همچني��ن ترانه س��رايي 
و مداح��ي ب��ر م��داري كه 
موافق ج��ان مردم اس��ت 
باعث مي شود كه آنچه يك 
ش��اعر يا مداح مي سرايد به 
جان مردم سرايت و در عمق وجودشان جا خوش 
كند؛ اينها خاصيت شعر حبيب اهلل چايچيان بود. 
همان نقطه عطفي كه او را از ديگر شعراي آييني 
چند دهه اخير كه با طيف ها و گونه هاي مختلف 
و در سبك و سياق هاي گوناگون شعرهاي زيادي 
س��روده اند، جدا كرده و شعرهايش را آويزه گوش 
دل مردم كرده اس��ت. دقيقا به همين دليل است 
كه اگر ب��راي هر ايراني خوانده ش��ود، »امش��ب 
شهادتنامه عشاق«، او انتهاي ش��عر را طوطي وار 
تكرار مي كن��د و مي گويد »امضا مي ش��ود« و هر 
ايراني اگر بش��نود »آمدم  اي ش��اه«، بدون هيچ 
وقف��ه اي ادام��ه اش را مي خوان��د و مي گويد كه 
»پناهم بده«. حبيب اهلل چايچيان در اش��عارش 
نمونه هاي اينچنيني بس��يار دارد و به اعتقاد من 
دليل اصلي اينكه اش��عار او ورد زبان مردم ش��ده 
اس��ت، نوع نگاه چايچيان به زندگي و مردم است. 
ايشان با مردم زندگي مي كرد و خودش را از مردم 
مي دانس��ت. نبض مردم دستش بود و هيچگاه به 
آن معنا ادعاي اشرافيت شعري نداشت و نگاهش 
به ش��عرگويي مانند ديگر ش��عرا نبود. هميش��ه 
خودش را خادم امام حس��ين مي دانست و همين 
سير و سلوك و آش��نايي اش با مردم و همنشيني 
با آنها باعث شده بود كه اش��عارش در جان مردم 
بنشيند و با آنها اخت ش��ود. واقعيت اين است كه 
ما شعراي آييني كه به لحاظ شعر از ايشان باالتر 
هستند، زياد داريم و حتي ممكن است شعرايي با 
مراتب علمي باالتر از ايشان هم زياد داشته باشيم 
اما چيزي كه حبيب اهلل چايچيان را از ديگر شعراي 
آيين��ي متمايز مي ك��رد، خلوص، م��ردم داري و 
همراهي با مردم بود كه در نهايت هم بهره مندي 
از اين صفات، اقبالي اينچنيني را براي شعر ايشان 

رقم زد. 

يادداش��ت هاي اين س��تون از امروز تغيير مي كن��د و توصيه 
و تلنگر را به س��مت پيش��نهادهايي مي بريم كه كارشناسان 
حوزه هاي مختلف ارايه مي دهند. براي امروز هم پيش��نهاد ما بازخواني اين 
توصيه دكتر ارسيا تقوا، روانپزشك است: »والدين گرامي؛ در پيگيري اخبار 
ناگوار بس��يار مراقب كودكان باش��يد. ش��نيدن درباره اخبار ناگوار يا ديدن 
تصاوير مربوط به حوادث مي تواند س��بب اضطراب كودك شده و احساس 
ناامني در او ايجاد كند، كه با عاليمي نظير ترس، ناتواني در به خواب رفتن، 

ناخن جويدن، چسبيدن به والدين و عدم تمركز ارتباط دارد.« 

در فرهنگ عامه، فيلس��وفان را آدم هايي با ش��كل و 
شمايل عجيب  و رفتارهاي متفاوت در نظر مي گيرند 
كه معموال حواس پرت هس��تند و متوج��ه اتفاقات 
دور و بر خود نيستند. تالس ملطي را احتماال عموم 
باسوادها مي شناس��ند، البته نه به عنوان نخستين 
فيلس��وف تاريخ بلكه به عنوان رياضيداني كه قضيه 
تالس را در هندس��ه طرح كرد. تالس مرد توانگري 
بود، اهل سياست و سياست ورزي هم بود و نوشته ها 
و نكته هايي كه از او باقي مانده شايد در حد چند جمله 
باشد، اما به واسطه همين چند جمله و تفسيرهايي 
كه فيلسوفان از آنها به دس��ت مي دهند، نخستين 
فيلسوف تاريخ محس��وب مي ش��ود، زيرا او بود كه 
به جاي نگاه اس��طوره اي، كوش��يد به اصل و اساس 
هس��تي از منظري عقالني بپ��ردازد. در حكايت ها 
هست كه يك بار تالس در حالي كه سر به هوا داشت 
به آس��مان نگاه مي كرد، جلوي پاي��ش را نديد و در 
چاله اي افتاد و مايه تمسخر و مضحكه زني ولگرد شد. 
بهانه اي براي آنكه به او بخندند و به او بگويند، تو كه 
نمي تواني درست راه بروي چطور مي خواهي مسائل 
اساسي عالم و آدم را حل كني.  نكته جالب توجه اما 
آنجاست كه همين تالس كه متهم به ناديده گرفتن 
زندگي روزمره بود و به عنوان آدمي دست وپاچلفتي 
مايه خنده مردم و كوچه و ب��ازار بود، وقتي تصميم 
گرفت به مال دنيا توجه كند، در زمينه تجارت زيتون 
چنان هوش��مندي به خرج داد ك��ه مالي هنگفت 
اندوخت. نشانه اي از آنكه فيلس��وفان اگر بخواهند 
مثل باقي آدم ها، تنها نگاه شان را به زمين انسان هاي 
معمولي و دغدغه هاي آنها معطوف دارند، نه تنها كم 
نمي آورند، بلكه اتفاقا خيلي هم موفق خواهند شد. 
مساله اما آنجاست كه فيلسوفان ما را دعوت مي كنند 
به نگريستني عميق تر و از چش��م اندازي رفيع تر به 
هس��تي و زندگي. آنها از ما مي خواهن��د كه در كنار 
دغدغه هاي معمول��ي زندگي گاه��ي و فقط گاهي 
رويكردمان را ژرفا بخش��يم و به پرسش هايي مجال 
طرح شدن بدهيم كه همگي در كودكي و نخستين 
گام هاي مان با آنها مواجه بوديم و  اي بس��ا خودمان 
بيان مي كرديم، اما در كشاكش روزگار آنها را از خاطر 

برده ايم و حوصله نمي كنيم به آنها بپردازيم. 

يازدهم آذرماه - ب��ه روايتي- نودوچهارمين 
سالروز تولد جالل آل احمد است؛ نويسنده 
تجربه گرا، پرحاش��يه و جريان ساز دهه هاي 
س��ي و چهل. بعضي از هوادارانش، هنوز او را 
نويسنده اي مكتب ساز مي دانند، اما حقيقت 
امر اين اس��ت كه اگر بخواهيم »مكتب« را 
به معناي دقيق و مكتبي كلمه به كار ببريم، 
هيچ جور نمي شود گفت آل احمد مكتبي فلس��في، هنري يا ادبي 
به وجود آورده. او در آثار داس��تاني شاخصش يكي از نماينده هاي - 
مي شود گفت خوِب- مكتب رئاليس��م اجتماعي است؛ مكتبي كه 
خاس��تگاهش ايران نبوده، اما نويس��نده هاي زيادي در ايران به آن 
گرايش داشته اند و هنوز هم دارند. »پنج داستان« و »مدير مدرسه« 
نه تنها در ميان آثار ش��خِص آل احمد، و نه فقط در مي��ان آثار ادبي 
واقع گراي اجتماعي ايران، كه در ميان تمام آثار داس��تاني تمام اين 
نودواندي سال جايگاهي ويژه دارند. اما اينكه او مكتبي ادبي به وجود 
نياورده )و اين در سپهر زباني اي كه رمان و داستان در آن عمر بسيار 
كوتاهي دارند - اتفاقا - پديده اي كم وبيش بديهي و طبيعي است( 
اصال به اين معنا نيست كه او نويسنده تاثيرگذاري هم نبوده؛ همين 
كه نودوچهار س��ال پس از تولد و چهل  و هشت سال پس از مرگش 
هنوز درباره او حرف مي زنيم، نشان ماندگاري اوست )يعني نسل هاي 
متوالي دارند آث��ارش را مي خوانند( و هم نش��ان تاثيرگذاري اش. 
بخشي از اين تاثيرگذاري به ش��خصيت او برمي گردد - به ويژه روح 
سركِش تجربه ورز و روحيه جمعي و اجتماعي اش- و بخشي هم به 
شرايط زمانه و معادالت و مبادالت سياسي آن روزگار. اين هم هست 
كه او توانست جريان زباني اي را كه جمالزاده و هدايت و علوي شروع 
كرده بودند، به بلوغ برساند و ادبيات و به ويژه داستان را به زبان كوچه 
و خيابان، به زبان معيار نزديك و با آن همنشين كند. اين بزرگ ترين 
خدمت نويس��نده در »خدمت و خيانت روش��فكران« به ادبيات و 
داستان ايران است. آل احمد جمع نقيضين است؛ همين كه گفتم، 
يك نمونه اش. نمونه ديگر اينكه بيشتر او را به عنوان داستان نويس 
مي شناس��ند، اما بهترين اثرش، اثري غيرداستاني است: »سنگي 
بر گوري«؛ خودنگاري اي جس��ورانه كه در متون فارس��ي زبان، اگر 
نه ناياب، اما به شدت كمياب است. در »س��نگي بر گوري« او اوجي 
درخشان را تجربه و خودويرانگري  اي شگفت انگيز را ثبت مي كند 
كه غبطه برانگيز اس��ت و هر بار خواندنش به ي��اد آدم مي آورد كه 
نويسنده بايد جسور باشد، كه گر مرد رهي، ميان خون بايد رفت. بد 
نيست به بهانه تولد آقاي نويسنده، سراغي از كتاب هايش بگيريم؛ 

پيشنهاد من، همين »سنگي بر گوري« است. 

در همه جاي دنيا ژورناليست ها از »افشاگري« 
اس��تقبال مي كنن��د و آن را فرص��ت مغتنمي 
مي دانند تا در سايه اش بدرخش��ند و نام خود 
را به عنوان خبرنگاري كه به جنگ كانون هاي 
ثروت و قدرت مي رود س��ر زبان ه��ا بيندازند. 
تلقي عوام الناس ه��م از روزنامه نگاري مترادف 
افش��اگري اس��ت. به نظر مردم خبرنگار خوب 
كس��ي اس��ت كه ش��م كارآگاهي دارد و مثل 
تن تن وارد ماجراهاي عجيب و غريب مي شود 
و پرده از اسرار سياس��ي و اقتصادي برمي دارد. 
براي همين هم هس��ت كه حرف��ه خبرنگاري 
توام با ش��جاعت و زيركي اس��ت. كال مردم ما 
عالقه عالوه اي به افش��اگري دارند و افش��اگر 
را تا حد قهرمان مي س��تايند. يك دليل اينكه 
در ذه��ن اكثريت، محمد مس��عود ب��ه عنوان 
روزنامه ن��گار جاي��گاه وي��ژه اي دارد، همي��ن 
اس��ت كه او بيش از بقيه مش��هور به افشاگري 
بود. اوايل انق��الب كه دس��ت مطبوعات براي 
نوشتن و انتش��ار هر حرف و گزارش��ي باز بود، 
خاطرتان باشد مس��ابقه افش��اگري راه افتاده 
بود. هر روز يا از پيوند فالن ش��خص با ساواك 
مي گفتند يا از نفوذ كاگ ب در بهمان سازمان. 
مجله هاي زرد ه��م براي اينك��ه از قافله عقب 
نمانند قصه هاي محرمانه اي سرهم مي كردند 
تا فروش ش��ان افت نكند. يادم هس��ت يكي از 
مجله هاي نوجوانانه دس��ت هاي »س��يا« را در 
قتل بروس��لي رو كرده بود و قصه اي سياسي- 
جنايي- عش��قي س��اخته بود... اما همين كه 
دانشجوها س��فارت امريكا را تس��خير كردند، 
سطح افش��اگري و مطالبه افش��ا چنان ارتفاع 
گرفت كه روزنامه ها و روزنامه نگاران جا ماندند 
و بازي را تمام و كمال به جريان هاي سياس��ي 
واگذاشتند. مردم هميش��ه در صحنه تا پاسي 
از شب، جلوي النه جاسوس��ي شعار مي دادند 
»افشا كن، افش��ا كن«. آن افش��ا كردن ها اما 
نه تنها مس��ير سياس��ي كش��ور را عوض كرد 
بلكه راه و رسم ژورناليس��م را بالكل تغيير داد 
و در افشاگري غيررس��مي را تخته كرد... چند 
س��ال بعد در جريان دوم خ��رداد مجددا موج 
افش��اگري راه افتاد و بازار برمال ك��ردن رونق 
گرفت. اين بار كس��اني كه خود دستي بر آتش 
مديريت داش��تند يا از پش��ت پرده امور مطلع 
بودند كس��وت روزنامه نگاري به ت��ن كردند و 
اسرار مگو را گفتند. تاريخ افشاگري را گزارش 
نمي كنم. صرف��ا دارم عرض مي كن��م كه اين 
كار برخالف جذابيت ظاه��ري اش آثار خوبي 
نداش��ته  و چندان مفيد فايده نبوده  است. اوج 
تاثيرات منفي افش��اگري ها مرب��وط به ميانه  
دهه 80 اس��ت. رييس جمهور وق��ت، معموال 
ليستي در جيبش بود كه با آن كانون مشكوك 
و مجه��ول قدرت و ث��روت را تهدي��د مي كرد. 
گوشه هايي از اين ليست را در جريان منازعات 
سياسي ديديم و جس��ته و گريخته اسم هايي 
هم ش��نيديم ام��ا اي��ن اقدام��ات حاصلي جز 
آشفتگي و بي اعتمادي عمومي و سرخوردگي 
و تهمت و تقابل نداش��تند، چي��زي گير مردم 
نيامد، تغييري ه��م در توزيع ق��درت و ثروت 
اتفاق نيفت��اد.  از من نش��نيده بگيريد اما بدتر 
ش��د كه بهتر نه. به س��ابقه كه رجوع مي كنم 
هيچ افش��اگري را س��راغ ندارم ك��ه از ِقَبلش 
اوضاع بهتر ش��ده باش��د. منظورم اين نيست 
كه بايد جل��وي حقايق را بگيري��م. حقايق اگر 
»حقايق« باشند در جيب و پستو و پشت پرده 
و گاوصندوق نمي مانند، كسي هم جلو ي شان 
را نمي توان��د بگي��رد. ام��ا مي خواه��م بگويم 
افش��اگري، بيش از آنكه خيرش ب��ه مملكت 
برس��د، حربه اي اس��ت براي تقابل سياس��ي، 
ابزاري اس��ت براي هدم رقيب، بهانه اي اس��ت 
براي ضايع كردن طرف مقابل، س��الحي است 
براي ترساندن حريف و... مي ترسم آخرش جز 
بدنام ش��دن كل »خانواده« هيچ سود ديگري 
نداشته باش��د... آخرش مردم مي مانند با يك 

فهرست بلند و باالي بدنامي.

مداري كه موافق جان مردم است

كودكان را از اخبار حوادث دور كنيم
كافي اس��ت در گوگل جس��ت وجويي انج��ام دهيد ي��ا از دو واژه 
تاج اصفهاني و آتش دل اس��تفاده كنيد تا يكي از درخش��ان ترين 
آهنگ هاي موس��يقي ايراني را پيدا كنيد و صبح س��يزدهم آذرم��اه را با صداي 
مخملي و ته لهجه اصفهاني كه مي خوان��د: »در دل آتش غ��م ُرخت تا كه خانه 
كرد...« شروع كنيد. امروز سالگرد درگذشت جالل الدين تاج اصفهاني است، با اين 
يادآوري براي شما روايت مي كنيم كه هوا امروز در پايتخت آفتابي اما سرد است و 
11 درجه بيشترين درجه و 3 درجه كمترين درجه است. قيمت يورو و دالر هم به 
ترتيب، پنج هزاروپنجاه و سه تومان و چهار هزار و صد و شصت و چهار تومان است.

روزي به ياد تاج اصفهاني  تا تو نگاه مي كني

گاهي از آسمان نگاه كن
به ياد جالل

قافله افشاگري

مصطفي   محدثي

چسب و قيچي

در موضوع واقعه غدي��ر خم، يكي 
از مواردي كه بس��يار مورد استناد 
ق��رار مي گي��رد، نقل هايي اس��ت 
ك��ه در كتاب ه��اي اهل س��نت 
آمده اس��ت. دليل آن هم بس��يار 
روشن اس��ت. وقتي مخالفين يك 
ماجرا بر واقعي��ت آنچ��ه رخ داده 
صحه بگذارند، ديگر نياز چنداني ب��ه آوردن داليل متعدد 
براي اثبات آن رخداد نخواهد بود. در كل، مس��تندات يك 
موضوع را مي توان در سه گروه دسته بندي كرد؛ مستنداتي 
كه موافقان ارايه مي كنند، مس��تندات افراد بي طرف و ادله 
مخالفان. حال اگر هر سه دس��ته داليل، بر موضوعي اتفاق 
داشته باشند، پش��توانه اس��تداللي ماجرا در محكم ترين 
حالت قرار مي گيرد و ماجراي غدير خم از اين منظر، يكي از 
قوي ترين پشتوانه ها را دارا است. در مقابل هرچه دايره اين 

شمول كمتر شود وضعيت هم تغيير مي كند . 
معموال چنين اس��ت كه موضوع��ات مختل��ف اجتماع، 
موافقان و مخالفان خود را دارد و قاعده مرسوم چنين است 
كه موافقان اس��تدالالت خود را طرح مي كنند و در مقابل، 
مخالفين هم بر تحليل خود پاي مي فشرند. كفه ترازو ولي 
وقتي به سمتي سنگيني خواهد كرد كه يك طرف ماجرا 
بتواند نظر و استداللي را غير از نظر موافقان خود عرضه كند 
و هم اينكه نشان دهد طرف مقابل نه بر اساس استدالل كه 
به جهت ميل و عالقه، يا كدورت و نفرت به موضوع پرداخته 
است. در مواجهه، آن كه نظرش را بر اساس اميال شخصي 
طرح مي كند، هر چه پيشتر مي رويم، بيشتر از ارايه استدالل 
طفره مي رود و نه بر حس��ب اس��تدالل و ارايه دليل، كه به 
تهمت و تخريب متوسل مي ش��ود. اينجا است كه اهميت 
حمايت مخالفين يك موضوع از آن، بيشتر مي شود و آن كه 
فقط موافقين خود را پشت سر خود مي بيند، تنهاتر و ناتوان تر 
به چش��م خواهد آمد. از اي��ن رو نقطه قوت ي��ك موضوع، 
حمايت هاي موافقان با آن نيست، كه اگر موافقان حمايت 
نكنند عجيب است، بلكه وقتي مخالفين به حاميان تبديل 
مي شوند، است كه موضوع اس��تحكام مي يابد.  چند وقت 
پيش شايعه اي گسترده فضاي رس��انه هاي مجازي را در بر 
گرفت و اتهاماتي نسبت به يكي از قواي سه گانه كشور در اين 
فضا پخش شد. منبع اين اتهام كه يكي از كانال هاي تلگرامي 
بود، چنان اذهان جامعه را به تسخير در آورد كه رسانه ملي 

را بر آن داش��ت تا در حمايت از آن قوه مورد هجوم، دس��ت 
به كاري بزند و هم از اين رو اخبار و تحليل و گفت وگوهاي 
بسياري را پخش كرد. نتيجه اما حاصل نش��د و آن اتهام و 
شايعه به سرعت اذهان را مال خود كرد. در اينجا آنچه شاهد 
بوديم، مقابله رس��انه ملي و هزاران نيروي استخدامي اش 
با كانالي پرت و دور افتاده، حداكثر با چند پرسنل به تعداد 
انگشتان دس��ت بود و حاصل، ناتواني رس��انه ملي از بي اثر 
كردن آن موج تخريبي. اما چرا اينگونه شد؟ رسانه ملي ما، اگر 
نگوييم بزرگ ترين، كه شايد يكي از بزرگ ترين رسانه هاي 
جهان به واسطه تعداد پرسنل و فضاي فيزيكي در دنيا است. 
غير از چندين هزار پرسنل در تهران، در تمامي مراكز استان 
و همچنين در بسياري از شهرها دفتر و دستك و نيرو دارد 
كه به واقع آن را به هيبت آدمي »چاق و گنده« كه تحركي 
ندارد درآورده است. از سويي، كارمند و پرسنل بودن نيروها 
و نگراني معاش و نان، بخواهي و نخواهي، افرادش را تبديل 
به اشخاصي كرده كه بيشتر چشم به دهان فرد باالتر دارند 
تا به ميل او كاري بكنن��د و اين به م��رور از توان تحليلي و 
خالقه شان كم كرده اس��ت. عالوه بر اينها و مهم تر از همه، 
رسانه ملي در گروه موافقين آن قوه قرار مي گيرد و تحليل ها 
و اس��تناداتش، به نظرات نيروي موافق تعبير مي شود، كه 
بيش��تر به كار راضي كردن موافقين مي آيد و در باال اشاره 
شد، آن كه براي پيش بردن استدالل و نظر، فقط به حمايت 
و ادله موافقان بسنده كند، عمال تنها مانده است. آن قوه كه 
زماني بر تعطيلي رسانه هاي مستقل از خود اصرار داشت، 
ش��ايد گمان نمي برد كه روزي و در بزنگاه، بيشتر از همه به 
حمايت همان هايي نياز خواهد داش��ت كه پراكنده ش��ان 
كرده اس��ت. جهان در اين بيست سال بسيار بيشتر از همه 
تاريخ خود تغيير كرده است و در هر سال پس از اين، خيلي 
بيشتر از همه گذش��ته نيز تغيير خواهد كرد. يادم هست 
حدود 25 س��ال پيش فيلمي ديدم از »ويم وندرس« با نام 
»تا انتهاي جهان« كه دو نفر با تلفني از دو س��وي جهان با 
هم مكالمه مي كردند و چهره يكديگر را همزمان مي ديدند. 
خوب به خاطر دارم كه همان موقع با خود گفتم چه تخيل 
مسخره اي، مگر چنين هم مي ش��ود؟ و حاال شده است. ما 
امروز در انتهاي جهان ايستاده ايم و اين انتهاي جهان هنوز 
آخر جهان نيست. تنها ماندن در اين انتهاي جهان، تنهايي 
وحشتناكي است كه همه موافقان هم نمي توانند ذره اي از 

اين تنهايي بكاهند. فكري براي اين تنهايي بكنيم. 
تازه ترين  امروز«  »زنان 
ب��ا  را  خ��ود  ش��ماره 
تيت��ر اصلي »بررس��ي 
رويكرده��اي خالق در 
پ��رورش«  و  آم��وزش 
روان��ه ب��ازار مطبوعات 
كرده است. گفت وگو با 
شهناز رمارم، عضو ش��وراي شهر مشهد از ديگر 
مصاحبه هاي اين ش��ماره »زنان امروز« است و 
همچنين  از ديگرمطالب اين ش��ماره گفت وگو 
با الل��ه صديق يك��ي از قهرمان��ان اتومبيلراني 
اس��ت كه با عنوان »براي مرده��ا رقيب جدي 
هستم« منتشر ش��ده اس��ت.  »زنان من هنوز 
در صندوقچ��ه منتظ��ر نشس��ته اند« عن��وان 
گفت وگويي با تهمينه ميالني كارگردان »ملي 
و راه هاي نرفته اش « به بهانه اكران همين فيلم 

انجام شده است. 

زنان امروز

سيدعلي  ميرفتاحمحسن آزموده

متن خبر كه يك قلم بي تو سياه شد جهان
حاشيه رفتنم دگر نامه سياه كردنست

چون تو نه در مقابلي عكس تو پيش رونهيم
اين هم از آب و آينه خواهش ماه كردنست

نوگل نازنين من تا تو نگاه مي كني
لطف بهار عارفان در تو نگاه كردنست
شهريار

مجله روز

در انتهاي جهان

»به عنوان فردي كه معلوليت جس��مي ن��دارد، چقدر به 
زندگي دشوار معلولين در ايران فكر مي كنيد؟« اين سوال 
در روز 12  آذر و به بهانه روز جهاني افراد داراي معلوليت، 
در توييتر بارها نوشته و پرسيده شد تا اما و اگرهاي زندگي 
اف��راد داراي معلوليت در ايران و ش��رايط بدي كه هر روز 
تجربه مي كنند، مرور شود. همين بهانه اي شد كه هشتگ 
»معلوليت_محروميت_نيس��ت« در توييتر راه بيفتد و 
كاربران توييتري نس��بت به اوضاع افراد داراي معلوليت 
جس��مي و ش��رايط بد آنها در ايران واكنش نشان دهند؛ 
كاربري توييت كرده: »وقتي دخترت با معلوليت قهرمان 
مسابقات بوچيا ميشه و افتخار مي كني به بودنش«، كاربر 

ديگري نوش��ته: »معلولي��ت محرومي��ت از حق زندگي 
انساني و شهروندي نيست«، كاربر ديگري با انتشار تصوير 
نقاشي يك كودك 7 ساله را كه در آن دختربچه اي روي 
ويلچر نشسته و دختربچه ديگري دس��ته هاي ويلچر او 
را در دست دارد، نوش��ته: »پاراميس هدايت 7 ساله اينو 
كش��يده و س��ر كالس اول گفته: بايد به ج��اي ترحم به 
معلوالن باهاشون دوست بشيم. شايد روزي ما هم معلول 
ش��ديم« و در نهايت اكانت كمپين معل��والن هم توييت 
كرده: »نقض حقوق ش��هروندي يعني 3 درصد سهميه 
استخدام معلوالن كه هيچ وقت اجرا نشده و هيچ مقامي 

هم پاسخگو نيست«. 

شايد روزي ما هم معلول شديم
#معلوليت_محروميت_نيستهشتگ روز 

مهرداد احمدي شيخاني

كاوه فوالدي نسب


