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با زندگی پراســترس و فشــاری که این روزها
داریــم ،گهگاه تالش میکنیم با تغییر دادن برخی
چیزها راه فراری از این شــرایط پیدا کنیم .ســفر
بــه مکانهای جدید و ناشــناخته هم یکی از این
راه حلهاست .اما باید مراقب بود این تغییر حال و هوا
به قیمت جانمان تمام نشود!
طبیعی اســت برای هر ســفر از حدود یک ماه
پیش برنامهریزی و مقصد را مشــخص کنیم؛ از
دیدگاه دیگر مســافران در مورد هتل مدنظرمان
مطلع شــویم ،قیمتها را بررسی کنیم و ...در این
میان امنیت مقصد ســفر هم از فاکتورهای مهمی
است که مسلما روی تصمیم ما اثر میگذارد.
طی ســالهای اخیر جنگ عراق ،سوریه ،یمن
و ظهور پدیده تروریســتی داعش آنچنان امنیت
منطقه را لکهدار کرده که نام این کشورها و بعضا
همســایههای کم شــانس آنها در فهرست قرمز
سفارتها قرار گرفته است .این نوع ناامنیها که
تاثیر مستقیمی بر کاهش گردشگران آن کشورها
دارد را میتوان موقتی دانســت .در مقایسه با این
نوع از ناامنی ،مناطق و شــهرهایی هســتند که
بــه دالیلی طوالنی مدتتر به مســافران خارجی
توصیه نمیشوند و اگر هم گردشگران بر تصمیم
خود اصرار داشــته باشند ،حفظ جان و مال آنها بر
عهده خودشان خواهد بود.
«سن پدرو سوال» ،هندوراس
شهر «ســن پدرو ســوال» در شــمال غرب
هندوراس واقع است و حدود  60کیلومتری جنوب
«پوئرتو کورتز» در حاشــیه دریای کارائیب است.
آب وهوای این شهر ،گرمسیری و دلچسب است
و در طول ســال دمای باالیــی دارد .دیدنیهای
بســیاری همچون موزه انســان شناسی و تاریخ،
افالکنمای کــودکان و پارک مرکــزی در این
شهر وجود دارند .خیابان «رینگ» منطقه محبوب
گردشگران است که هتلها ،مراکز خرید ،بانکها
و فستفودهای زنجیرهای در آن قرار دارند.
باهمه این اوصاف ،ســن پدرو سوال به عنوان
یکــی از خطرناکترین شــهرهای دنیا شــناخته
میشــود .در سال  2011از هر  100هزار شهروند
این شــهر  159نفر خودکشــی کردنــد .این آمار
برای سومین سال متوالی سن پدرو را از «سیوداد
خــوارس» مکزیک که لقب خطرناکترین منطقه
روی زمین را یدک میکشید ،جلو انداخت.
گزارشــات نشان میدهد این شهر مرکز قتل و
جنایت دنیاست ،چرا که روزانه سه نفر در آن کشته
میشوند .شرایط وقتی بدتر میشود که بدانید قتل
تنها مســالهای نیســت که باید نگرانش باشــید!
فعالیتهای مافیایی در این شــهر آنقدر گسترده
اســت که قاچاق مواد مخدر و اعضای بدن انسان
در آن بــه راحتی انجام میشــود .وقتی این همه

سالح در شهر پخش است ،این آمار باالی قتل و
جنایت چندان تعجبی ندارد.
«کاراکاس» ،ونزوئال
اگرچــه کاراکاس هم در منطقه گرمســیری
واقع شــده ،اما درجــه هوایش به نســبت دیگر
مناطق ساحلی مناسبتر است .کاراکاس همچون
آکوپولکــو شــهرت بینالمللی نــدارد ،اما مقصد
شگفتانگیزی برای سفر به حساب میآید .وجود
جاذبههــای مذهبی و تاریخــی فراوانی همچون
«کلیسای سن فرانسیسکو» باعث میشود سفر به
آن به گردشگران مذهبی توصیه شود.
اســقف اعظــم کاراکاس در کلیســای جامع
این شهر اســکان دارد و مسجد «شــیخ ابراهیم
االبراهیم» که لقب دومین مسجد بزرگ آمریکای
التین را یدک میکشد ،در همین شهر قرار دارد.
امــا فریب ظاهر مذهبی این منطقه را نخورید،
براســاس آمار به دســت آمــده کاراکاس یکی
از پایتختهــای جهان اســت کــه درصد جرم
و جنایت در آن بســیار باالســت .بیشتر قتلها و
جنایتهای خشونتآمیز این شهر بدون رسیدگی
و نتیجه قانونی باقی میمانند .شــهرهای همسایه
کاراکاس هم از این خطرها بینصیب نیستند و به
همین دلیل اســت که به مسافران توصیه میشود
به تنهایی ،مخصوصا در شــب پــا به این منطقه
نگذارند .دعواهای خیابانی و ســرقت مســلحانه
بیشترین جرمهایی هستند که در این ناحیه اتفاق
میافتند.
«آکاپولکو» ،مکزیک
صنعت گردشــگری دهههاست مهمترین منبع
درآمد این شــهر مکزیکی اســت .زندگی در تمام
ســاعات شــبانهروز در آکاپولکو در جریان است.
مسافران در حاشیه ساحل ،بارها و کافههای شبانه
پذیرایی میشــوند و از موسیقی تکنو و راک لذت
میبرند .آنها که به دنبال تجربههای هیجانانگیز
هســتند هم میتوانند بانجی جامپینگ را امتحان
کنند.
آکاپولکــو یکــی از قدیمیتریــن جاذبههای
گردشگری مکزیک است که در اوج شکوفاییاش
در دهــه  1950پذیــرای ســتارههای هالیوودی
و میلیونرهــای معروف بوده اســت .امــا امروزه
گردشــگران این شهر با مشــکالت جدی مواجه
میشوند؛ نیروهای فاسد پلیس آکوپولکو مسافران
را به حبس ،تهدید کرده و از آنها اخاذی میکنند.
اجساد مردهها در نقاط مختلف شهر سرگردانند
و اگــر در زمان و مکان نادرســت قــرار بگیرید،
هیچ کس نمیتواند تضمین کند شــما هم به آن
سرنوشت دچار نشوید.
«تگوسیگالپا» ،هندوراس
تگوســیگالپا در منطقهای کوهستانی و در یک

زنان نابینا نسبت به سایر زنان بیشتر در
معرض خطرند
ایســنا :زهرا علــی اکبری ،دانشــجوی دکترای
رشــته جامعه شناسی بر نادیده گرفته شدن نابینایان
در قوانین اشــاره میکند و میگوید :به طور کلی ما
در قوانین دیده نمیشــویم ،برای مثال هنگامی که
میخواهنــد امکاناتی را ارائه دهنــد از افراد معلول
جامعه نظــر خواهــی نمیکنند.گویی افــراد نابینا
به عنوان شــهروند درجــه دو لحاظ میشــوند اما
درخواست ما این اســت که ما را به عنوان شهروند
درجه یک لحاظ کنند که اگر این امر صورت بگیرد،
مسئوالن از نیازهای ما آگاه میشوند که فکر میکنم
ایــن امر باید از آموزشهــای اولیه در زمینه نگرش
افراد جامعه به معلوالن و به ویژه نابینایان آغاز شود.
در حالیکه هــم اکنون حتی پشــتوانه ذهنی برخی
واژهها مانند “روشــندل”هم دارای حس ترحم انگیز
اســت .استفاده از واژه روشندل یک سبقه دینی دارد
در صورتی که ممکن است افراد نابینا هم گناه کنند.
وی با علم بر اینکه شرایط موجود و نادیده شدن
در قانون و جامعه برای زنان نابینا ســختتر است،
توضیح میدهد :دلیل این امر این است که عالوه بر
محدودیتهایی که برای زنان وجود دارد معلولیت نیز
به این محدودیت ها میافزاید .از یک طرف زن نابینا
از نظر امنیتی بســیار در خطر است و از طرف دیگر
خانوادههایــی که صاحب دختر نابینا هســتند،کمتر
میپذیرند که فرزندشــان برای تحصیل ،اشتغال یا
پیشرفت به شــهر بزرگی مانند تهران مهاجرت کند
و این امر باعث جلوگیری از پیشرفت فرد میشود.
آگاهی کاذب بر زندگی نابینایان ســایه
انداخته است
این دانشجوی دکترای رشــته جامعه شناسی از
عــدم آگاهی افراد جامعه نســبت به نحوه برخورد با
نابینایان انتقاد و بر اینکه به افراد جامعه نحوه برخورد
با معلولین آموزش داده نمیشود تاکید کرده و ادامه
میدهــد :برخوردهای افراد جامعه با نابینایان از یک
آگاهی رایج نشات میگیرد مبنی بر این که فرد نابینا
یک فرد ناتوان اســت و ســایه این آگاهی کاذب در
همــه زندگی افراد معلول وجــود دارد .البته این دید
در اقشار تحصیل کرده جامعه مانند اساتید نیز وجود
دارد و پیش زمینه ذهنی اساتید هم مبنی بر این است
که افراد نابینا قادر به انجام بسیاری از کارها نیستند.
من ابتدا بینا بودم و سپس به مرور زمان بینایی خود
را از دســت دادم و در این بازه زمانی متوجه شــدم
که نحوه نگاه ،نحوه برخورد و انتظارات افراد چگونه
تغییر میکند .در حالیکه جداسازی افراد نابینا از افراد
بینا باعث میشــود نابینایان از روند اجتماعی روزمره
دور بیافتند.
تصویر ارائه شــده رسانهها از نابینایان
واقعی نیست
وی در ادامه به برنامههای صدا و ســیما و دیگر
رسانهها درمورد معلولین اشــاره میکند و میگوید:
اکثر رســانهها به صورت مناســبتی و ســاالنه در

روزی که به مناســبت روز نابینایان وجود دارد سعی
میکنند به زندگی ایــن افراد بپردازند اما معموال در
فیلمها تصویری را نشان میدهند که واقعیت ندارد.
معلولینی که در فیلمها به نمایش گذاشــته میشوند
یا بسیار ناتوان یا بسیار موفق هستند .از طرف دیگر
صدا و ســیما وظیفه دارد هفتهای دو ســاعت برای
گروههای مختلف معلولین برنامه بســازد و به نحوه
زندگی آن ها بپردازد ،اما این امر کمتر صورت گرفته
است.
نا آگاهی خانوادهها درمورد نحوه برخورد
با فرزندان نابینا
این دانشــجوی دکترای رشــته جامعه شناسی
از ناآگاهــی خانوادههــا درمــورد نحــوه برخورد با
فرزنــدان نابینا انتقاد میکند و ادامه میدهد :معموال
خانوادههایــی که دارای فرزند نابینا هســتند گمان
میکنند باید از این فرزنــدان حمایت بیش از اندازه
داشــته باشــند و همین امر باعث می شــود جلوی
اســتقالل افراد نابینا گرفته شــود .هیچ منبعی برای
خانوادههــا جهت مراجعه و کســب اطــاع در این
زمینــه وجود ندارد و خانوادهها به صورت تجربی یاد
گرفتهاند که باید با عضــو نابینای خود چگونه رفتار
کنند.
بهزیســتی از فلسفه وجودی خود خارج
شده است
وی در ادامه بر این موضوع که نگاه بهزیستی به
جامعه هدف خود از باال به پایین است تاکید می کند
و میگوید :بهزیستی از فلســفه وجودی خود خارج
شــده است .هدف اولیه و غایی بهزیستی تامین رفاه
افراد معلول ،معتاد و زنهای بی سرپرست است ولی
اکنون تبدیل به بنگاهی شــده است که وظیفهاش
خدمات رســانی وســیع اســت .از طرف دیگر افراد
مددکار گزینش نمیشــوند و معموال از خانوادههای
مشکل دار هســتند که نمیدانند باید چه رفتاری با
افراد معلول داشته باشند.
معلولین هم مانند افراد عادی میتوانند
موفق یا ناموفق باشند
در ادامه احمد طاهری ،دانشــجوی کارشناســی
رشــته فلســفه ،باتاکید بر اینکه در مورد افراد نابینا
صحبتهــای زیــادی در رســانهها مطرح شــده،
خاطرنشــان میکند :صحبتهای زیــادی در مورد
دغدغههــای نابینایان ،امکاناتی که به آن نیاز دارند،
کیفیت زندگی آنها و غیره در رسانهها صورت گرفته
اســت اما همه حرف ما تنها این مسائل نیست .البته
رســانهها اکثرا این کار را به صورت مناسبتی انجام
می دهند و روند کار آنها کلیشهای است ،زیرا معموال
یک فرد معلول را که در زندگیاش بسیار موفق است
به عنوان نمونه دعوت میکنند و سعی میکنند این
امــر را القا کنند که فرد معلــول هم میتواند موفق
شــود .در صورتی که معلولین هم مانند افراد عادی
میتوانند موفق یا ناموفق باشند.
تواناییهای افراد نابینــا نادیده گرفته
می شود
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آشنایی با خطرناک ترین
شهرهای جهان

دره واقع شده و سطح همواره کمی دارد .کلیسای
جامع «متروپولتین» ،کاخ سابق ریاست جمهوری
که حاال دیگر موزه شده ،کلیسای «باکره سویاپا»
و ســالن تئاتر«مانوئل بونیال» از جمله جاذبههای
دیدنی این شهر به حساب میآیند.
این شــهر که تاریخی  400ســاله را پشــت
سر گذاشــته 14 ،موزه دارد که بیشترشان حوالی
مرکز تاریخی آن واقع هستند اما اجازه ندهید این
زیباییهــا و جاذبهها روی ذهنتــان تاثیر بگذارد
چون هنــدوراس باالترین درصــد قتل در جهان
را داراســت .در ســال  2010درصد قتل اســتان
«فرانسیسکو مورازان»  83/2درصد و این رقم در
ســطح ملی  86درصد بود .یک سال پیش از آن
 246فقره مرگ در اثر تصادف با موتورســیکلت
در این شهر گزارش شــد که بیشتر قربانیان آنها
پیادهروها و دوچرخه سواران بودند.
عالوه بر این ،فقر شدید خشونت روزافزونی را
در این منطقه گســترش داده اســت .واقعیت این
است که فســاد بیداد میکند و مافیای موجود به
بدتر شــدن اوضاع کمک میکند .در یک کالم،
میهماننــوازی و خطرناکی تگوســیگالپا به یک

اندازه شــهرت دارد .توصیه میشود بلیط خود به
این مقصد را لغو کنید و به فکر جایی باشــید که
سفر کردن به آن حداقل خطر جانی نداشته باشد.
«هاوانا» ،کوبا
هاوانــا پایتخــت و بزرگترین شــهر کوبا و
همچنین پرجمعیتترین شــهر در منطقه کارائیب
است .این شهر مرکز دولت کوبا ،محل قرارگیری
بسیاری از وزارتخانهها ،دفتر اصلی مراکز تجاری
و بیش از  90دفتر دیپلماتیک است .پایتخت کوبا
ساالنه بیش از یک میلیون گردشگر بینالمللی را
به خود جذب میکنــد ،با این حال جرم و جنایت
حضور دائمی در فضای این شهر دارد.
گرچــه دولت کوبا آمار دقیقــی از جنایتها در
هاوانا را منتشــر نمیکند ،روشن است که قاچاق
مواد مخدر بســیار رایج اســت .مقصد بیشتر این
مــواد ،ایاالت متحده آمریکا اســت .به این خاطر
که کوبا در گذشته کشوری سوسیالیست بوده ،فقر
یکی از فاکتورهای پررنگ زندگی مردم آن است.
رشوه از جرمهای بســیار فراگیر در این کشور
است ،حتی در سیستم ســامت .نوازندگان برای
این که بتواننــد در مناطق توریســتی هنرنمایی

کنند و درآمدی کســب کنند ،بایــد باج بدهند و
رشوه بپردازند .هاوانا که مهمترین شهر توریستی
کوباســت ،به اندازه مکانهایی که تاکنون به آنها
اشاره کردیم خطرناک نیست ،البته اگر پایتان را
فراتر از مناطق توصیه شده نگذارید.
«ماسیو» ،برزیل
ماسیو بزرگترین شهر و پایتخت ایالت ساحلی
«آالگواس» برزیل است .آب وهوای این منطقه با
رطوبت تقریبا باال و هوای موســمی ،بسیار خاص
اســت اما دمای هوا هیچ وقت خیلی باال نمیرود
و خبــری از بادهای مداوم نیســت .برای گذران
تعطیالت ،ماسیو با شنهای سفید سواحل ،دریای
ســبز و آبی رنگ و آبهای شفافش مقصد بسیار
دلپذیری اســت امــا آنچه خیلی از مســافران در
مورد این ایالت نمیدانند این اســت که نام آن در
فهرست  14شهر خطرناک جهان ذکر شده است.
آمارهــا حاکی از آن اســت کــه در ازای هر
 100هــزار نفر  135فقره قتل در این شــهر رخ
میدهــد و همین موضــوع آن را در فهرســت
خطرناکتریــن شــهرهای جهان باالتــر از ریو
دوژانیروی برزیل قرار داده است.
«دیترویت» ،آمریکا
اگــر میخواهید به همــراه خانــواده به یک
پیکنیک یک روزه بروید ،دیترویت اصال پیشنهاد
خوبی نیســت .طبق آمارگیری که در سال 2005
انجام شــد ،دیترویت ششمین رتبه را در فهرست
جرمهای خشــونتبار در شــهرهای آمریکا دارد.
تقریبا دوســوم قتلهایی که سال  2011در ایالت
میشــیگان انجام شد ،در این شــهر رخ داده بود.
گرچه آمار جرم و جنایت در سال  2008دیترویت
تا  11درصد کاهش پیدا کرد ،جایگاه این شهر در
میانگین ساالنه کشور تغییری پیدا نکرد.
بر هیچ کس پوشــیده نیســت که مســافران
دیترویــت باید با محافظه کاری راهی این ســفر
شــوند .با وجود این که آمار جنایت در این شــهر
آمریکایی رو به کاهش است ،هنوز هم سفر به آن
توصیه نمیشود.
«کییف» ،اوکراین
کییف هشتمین شــهر بزرگ اروپا و پایتخت
اوکراین اســت .این شــهر مرکز صنعتی ،علمی،
آموزشــی و فرهنگی اروپای شــرقی محســوب
میشود .عالوه بر وجود بناهای تاریخی مشهور و
مراکز آموزش معتبر در کییف ،این شهر سیستم
فراساختاری سطح باالیی دارد که سیستم حمل و نقل
پیشرفته ،نمونهای از آن است.
از آنجــا کــه کییــف نزدیک دریا نیســت،
به صورت بالقوه مکان محبوبی برای گردشگران
به حســاب نمیآید ،اما از ســال  2005که صدور
ویــزای اوکراین برای اعضای کشــورهای عضو
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اتحادیه اروپا رایگان شــد ،وضعیــت تغییر کرد و
کییف شاهد رشد چشمگیر ورود مسافران خارجی
شد.
امــا اوکراین کــه هنوز طعم لذت شــکوفایی
صنعت گردشگری را نچشیده ،نامش وارد فهرست
مقاصد خطرناک جهان شد .ناآرامیهای سیاسی و
اعتراضات شــهروندی کییف در سالهای اخیر،
عامل اصلی به خطر افتادن وضعیت گردشــگری
کشــور شد .رییس جمهور اوکراین خواهان ارتباط
دوستانه با روسهاست ،ولی مردم کشورش طالب
پیوستن به اتحادیه اروپا هستند .سفر به کییف از
نظر مالی هزینه زیادی ندارد ،اما ممکن اســت به
قیمت جانتان تمام شود!
«قاهره» ،مصر
بیشتر بخشهای این کشــور آفریقایی بیابانی
اســت .طی ســالها قاهره یکــی از جذابترین
مقاصــد برای گردشــگران بود .بــه دلیل دمای
همیشه باالی این شهر و نزدیکی آن به اقیانوس،
زمســتان بهترین فصل توریســتی آن به حساب
میآید .اهرام ثالثه هم که گنج بزرگ این منطقه
محسوب میشود .اما متاســفانه نام قاهره هم در
اثر نابســامانیهای ســالهای اخیر در فهرست
خطرناکترین شهرهای جهان وارد شده است.
ناآرامیهــا و اعتراضات سیاســی در کاهش
آمار ورود گردشــگران به این شهر نقش پررنگی
داشته است .اقدامات تروریســتی ،بمبگذاریها
و تظاهرات مردمی ســالهای گذشــته آن چنان
امنیت این شــهر را نشانه رفته که نام قاهره حتی
در فهرست ســیاه برخی کشورها ذکر شده و این
به معنای این اســت که امنیت مسافران به هیچ
عنوان در این شهر تضمین شده نیست.
«نوئوو الردو» ،مکزیک
این شــهر مکزیکی با سه پل بینالمللی و یک
پل راه آهن به الردو و تگزاس متصل است .شهر
مرزی نوئــوو الردو قلمرو جنگی بین قاچاقچیان
مواد مخدر محســوب میشــود .این منطقه نقش
راهــروی انتقال مــواد مخدر و منفجــره را بازی
میکنــد .اتحادیه قاچاقچیان این ناحیه ،در آمریکا
و مکزیک بسیار فعال هســتند و گزارش شده از
ســال  2006نزدیک به شش هزار نفر طی اعمال
خشونتآمیز حاصل از این تجارت غیرقانونی جان
خود را از دست دادند.
اما این تنها خطری نیســت که توریستها را
تهدید میکند؛ سرقت اتومبیل ،آدمربایی و دزدی
دیگر جرمهای رایج در این منطقه هستند .به همین
دلیل است که دولتها گردشــگران را از سفر به
این شهر بر حذر میدارند .با این حال اگر تصمیم
به این سفر گرفتید ،سعی کنید تمام ساعات روز و
شب هوشیاری خود را حفظ کنید.

روزنه

نگاهی به وضعیت نابینایان در جامعه امروز

وی با اشــاره به امکانات دانشــگاه تهران برای
دانشــجویان نابینا اظهار میکند :دانشــگاه تهران
برای نابینایان کتاب ضبــط میکند و در اختیار آنها
خدمات و خوابگاه مناســب قــرار میدهد .البته این
امر در هر دانشگاهی متفاوت است،امکانات دانشگاه
تهران برای نابینایان نســبتا مطلوب اســت و بهتر
است دانشگاههای دیگر نیز دانشگاه تهران را از این
نظر الگــوی خود قرار دهند اما چالشــی که در این
میان وجود دارد این اســت که تواناییهای ما نادیده
گرفته میشــود و اگر فرد نابینایی قصد داشته باشد
در رشتهای مانند رشــتههای مهندسی تحصیل کند
بــه او این اجازه داده نمیشــود .ما برای تحصیل با
محدودیت انتخاب مواجه هســتیم زیرا افراد جامعه
دارای یک تصور قالبی از نابینا بودن هستند و همین
تصور باعث میشــود که توانایی و عالقه ما نادیده
گرفته شود .این دانشجوی کارشناسی رشته فلسفه بر
اهمیت نحوه انتخاب لغات تاکید کرده و میگوید :در
بهزیســتی از افرادی که تحت پوشش قرار میگیرند
به عنوان مددجو نام برده میشــود .من فکر میکنم
اســتفاده از لغات اهمیت بســیاری دارد .زیرا ما در
درجه اول یک شهروند هستیم نه صرفا یک مددجو.
نابینــا بودن برای فرد هویت مناســبی
نیست
همچنین حسین عسگری ،دانشجوی کارشناسی
ارشــد رشــته جامعه شناسی با اشــاره به مشکالت
دانشجویان نابینا اظهار میکند :هنگامی که از افراد
نابینــا صحبت به میان میآید نــگاه خاصی به آنها
میشــود و معموال بحثهایی که در مورد این افراد
میشــود در حیطه امکانات ،مشکالت و غیره است.
اما نکته حائز اهمیت این است که طرح مسئله شود

که داخــل جامعه ما چه خبر اســت و در مورد افراد
نابینا چقدر آگاهی وجود دارد .در واقع ما می خواهیم
به این مســئله از زاویه دیگری نگاه شود .به نظر ما
نابینا بودن برای معرفی هویت فرد مناســب نیست
بلکه امر نابینایی به فرد اضافه شــده اســت .درواقع
باید گفت نابینا بودن یک صفت نیســت و درســت
نیســت اجازه دهیم ویژگی نابینایی همه وجود فرد
را در بــر بگیرد .جامعه شناســان اعتقاد دارند جامعه
امروز یک جامعه ریســک پذیر است و ممکن است
هــر لحظه اتفاقی بیافتد .بنابراین درســت نیســت
هنگامی که اتفاقی باعث نابینا شدن شخصی میشود
ناگهان همه هویت شخص عوض شود و با دید یک
ناتوان به این فرد نگریست .من فکر میکنم تقسیم
بندی نابینایی و بینایی اساســا اشتباه است .البته در
ارائه خدمات مســلما باید به نابینایان خدمات خاصی
ارائه شود اما این تقســیم بندی ریشه دیگری دارد.
بین نابینایان و بینایان جداســازی عجیب و غریبی
صورت میگیــرد و همین امر باعث ایجاد دیوار بین
این دو گروه می شود.
به کارگیری واژه “روشندل” قابل احترام
نیست
وی به اســتفاده از واژه “روشندل” برای معرفی
افراد نابینا اشــاره میکند و میگوید :عدهای از این
واژه برای احترام اســتفاده میکنند اما این واژه برای
ما احترام آمیز نیســت .ما فکر میکنیم این واژه یک
واژه عجیب و غریب و اقرار آمیز است.
بــه حریم شــخصی نابینایــان تجاوز
میشود
در ادامه میزگــرد مجید محمدیان ،دانشــجوی
کارشناسی رشته مشاوره،بر اینکه برخورد و نگاه مردم

به نابینایان مطلوب نیست تاکید میکند و اذعان دارد:
این تفکر در میان مردم وجود دارد که گمان میکنند
کسی که با یک فرد نابینا ازدواج کرده ایثار میکند.
از طــرف دیگر مــردم به حریم شــخصی نابینایان
احترام نمیگذارند و برخــی از مردم هنگامی که در
معابر عمومی با نابینایــان برخورد میکنند مرزهای
خصوصی را فراموش کرده و گمان میکنند که اجازه
دخالت در هر چیزی را دارند .بهتر اســت مردم درک
کنند که فرد نابینا هم مانند بقیه است و فقط نمیتواند
ببیند .وی ادامه میدهد :این برخورد اشتباه در میان
خانوادههــای نابینایان نیز وجــود دارد ،نگاهی که
از طــرف خانوادهها بــه فرزندان نابینــا وجود دارد
متفاوت اســت .خانوادهها یا این فرزندان را بیش از
حد دوســت دارنــد و به آنها توجــه میکنند و یا بر
عکس .در واقع خانوادهها هم نمیدانند چه برخوردی
باید داشــته باشــند و به دنبال کسب آگاهی در این
زمینه نمیرونــد .البته باید گفت برخورد اشــتباه با
نابینایان حتی در میان کارمندان بهزیستی نیز وجود
دارد و نحوه نگاه و برخــورد برخی از کارمندانی که
در بهزیستی هستند از باال به پایین است در صورتی
که این افراد بــه ازاء خدماتی که به مددجویان ارائه
میدهند حقوق دریافت میکنند.
عدم توجه به مشکالت کم بینایان
محمد پارسا،دانشــجوی مقطع کارشناسی رشته
مشــاوره نیز به مشــکل کم بینایی اشاره میکند و
میگوید :مشکل کم بینایان این است که بین دو گروه
نابینایــان و بیناها قــرار گرفتهاند و بــه این امر در
رســانهها و جاهای دیگر پرداخته نشده است .برای
مثال من به عنوان یک دانشجوی کم بینا به راحتی
میتوانم کتــاب بخوانم اما تختــه را نمیبینم و در
هر ترم باید این مسئله را برای اساتید و دانشجویان
توضیح دهم .از طرف دیگر توانایی کم بینایان نادیده
گرفته میشــود .تعداد کم بینایان در کشــور کم و
شرایط آنها دشوار اســت .این در شرایطی است که
معموال به ما گفته میشود دیگران به حال ما غبطه
میخورنــد و همین امر و نــگاه ترحم آمیزی که به
ما دارند آزار دهنده اســت .وی همچنین درمورد نوع
خدمات رســانی سازمان بهزیســتی اذعان میکند:
جامعه هدف بهزیســتی زیاد شده است و افرادی که
برای کار وارد بهزیستی میشوند جزو مشکل دارترین
افراد جامعه هستند همین امر در خدمات رسانی این
سازمان خلل ایجاد میکند.
افراد جامعه هیچ تصوری از زندگی عادی
نابینایان ندارند
همچنین عطیه شهســواری ،دانشــجوی رشته
علوم سیاســی مقطع کارشناســی پردیس مرکزی
دانشگاه تهران بر این امر که تصویری که از نابینایان
وجود دارد اشتباه است تاکید میکند و ادامه میدهد:
یکی از مشکالتی که در جامعه وجود دارد این است
که اگر نابینایی در زندگیاش موفق نباشــد این امر
به حســاب نقص عضو وی گذاشــته میشود .من
شخصا چند سال است که نابینا شدهام و قبل از اینکه

نابینا شوم ،تصوری که از فرد نابینای ناموفق داشتم
یک عصا و کاسه برای تکدی گری و تصورم از یک
فرد نابینای موفق پســربچهای بود که می توانست
دوچرخه ســواری کند و هیچ تصوری از فرد نابینای
عادی نداشــتم .منظور این اســت که افــراد جامعه
هیچ تصوری از زندگی عادی نابینایان ندارند و همین
امر باعث ایجاد مشکالت نگرشی میشود .از طرف
دیگر جامعه به فرد نابینا به عنوان یک مصرف کننده
نــگاه میکند که محتاج دیگران اســت .برای مثال
وقتی من میخواهم از عابر بانک استفاده کنم حتما
باید یکی از دوســتانم همراهم باشــد .این در حالی
اســت که اگر امکانات به صورت درست در اختیار ما
قرار بگیرد و همین دســتگاه عابر بانک طوری تعبیه
شود که قابل استفاده برای نابینایان هم باشد شخص
نابینا دیگــر احتیاجی به کمک دیگران ندارد و حس
سربار بودن نخواهد داشت.
نابینایان دنبال ترحم دیگران نیستند
وی ادامه میدهد:مشــکل دیگری که وجود دارد
نگاه ترحم آمیز دیگران به ما است .ما به دنبال کمک
یا ترحم دیگران نیســتیم فقط میخواهیم با ما مثل
مردم عادی برخورد شود .این نگاه ترحم آمیز در بین
اساتید نیز وجود دارد .اســاتید گمان میکنند که ما
به دنبال جلب ترحم آنها هســتیم و به ما به عنوان
یک دانشــجوی عادی نگاه نمیشود.از طرف دیگر
خوابگاه دانشــجویان نابینا از دانشــجویان بینا جدا
اســت .البته خوابگاه دانشجویان خارجی هم به دلیل
عقاید خاصی که دارند از دانشجویان داخلی جدا است
اما این باعث نمیشود که دیدگاهی که به آنها وجود
دارد تغییر کند اما هنگامی که ساختمان دانشجویان
نابینا جدا می شــود دیدگاه متفاوت میشــود و همه
گمان میکنند که به امکانات خاصی نیازمندیم.
این دانشــجوی رشــته علــوم سیاســی مقطع
کارشناســی پردیس مرکزی دانشگاه تهران بر اینکه
درخواســت نابینایان فقط این است که یک نگرش
درســت به آنها وجود داشته باشــد تاکید میکند و
میگوید :اگر ما درخواســت امکانات خاصی از دولت
داشته باشــیم به ما به عنوان یک نیازمند و محتاج
به کمک دیگران نگاه میشــود در صورتی که این
نگرش غلط است.
تعریف نیازهای معلولین در حد نیازهای
اولیه غریزی
وی در پایان میگوید :متاسفانه دیدگاه غلطی که
نســبت به معلولین وجود دارد خالصه شدن نیازهای
آنها در حد نیازهای اولیه غریزی اســت ،در حالیکه
بــه جای اینکه بــه عنوان مثال گوشــت و مرغ به
معلوالن اختصــاص دهند برای آنهــا کالسهای
آموزشــی ،موســیقی و غیره برگزار کنند .متاسفانه
میزان آگاهی مردم جامعه از شــرایط ما آنقدر پایین
است که برخی اوقات سواالت عجیب و غریب از ما
پرسیده میشــود .برای مثال وقتی جسمی را لمس
ی توانی بفهمی چه رنگی
میکنیم از ما میپرسند م 
است؟!

