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یادداشت

حساس نسبت به پدیده معلولیت

ادامه از صفحه 7
مراتب حضور آقای هاشمی ارائه و ایشان با اختصاص  8قطعه کوپن اضافی
موافقت کردند .هرچند به دالیل مختلف ازجمله زمان محدود برای اجرای کار
و تغییر مسئول ستاد بســیج اقتصادی این طرح به انجام نرسید ولی توجه و
موافقت ایشان برایمان ارزنده بود .همیشه در برخورد با افراد دارای معلولیت با
چهره ای متبسم و رویی گشاده برخورد و رفتار میکردند .وقت مناسبی برای
بازدید از مراکز نگهداری و توانبخشــی اختصاص میدادند .در جلساتی که با
نخبگان و افراد موفق دارای معلولیت حضورشــان بودیم ،بهدقت به ســخنان
آنها گوش فرا میدادند و همیشــه نکات کلیدی و راهگشــا بیان میکردند.
عالقه وی به این حوزه گونهای بود که مرحوم جهانبخش صادقی (از معلوالن
ضایعه نخاعی گردنی که نقاشــی چیرهدست بود و همیشه بهصورت خوابیده
روی تخت نقاشــی میکشید) تعریف میکرد که آقای هاشمی چندین بار در
مســیر خود در کنار گالری ایشــان در خیابان باهنر توقف کرده و دقایقی را
بــه گفتوگو و بازدید از کارهای او اختصاص میدادند .در ســالهای اخیر و
علیرغم اینکه در مسئولیت اجرایی نبودند بازهم پیگیر مسائل معلوالن بودند
و به مناسبتهای مختلف و ازجمله نزدیکی روز جهانی معلوالن مالقاتهایی
با افراد دارای معلولیت و انجمنهای معلوالن داشــتند و حساســیت خود را
نســبت به موضوع نشان میدادند .شــخصاً در چندین جلسه ازاین مالقاتها
حضور داشــتم و گاهی نکاتی راهم مطرح کردهام که علیرغم دور بودن ایشان
از حوزه اجرا همچنان با ســواالت دقیق ایشــان مواجهه داشتیم .فقدان آقای
هاشــمی رفسنجانی مســلماً ضایعهای بزرگ و جبرانناپذیر برای کشور است
چه مهمترین چیزی که همیشــه در چشــمانش موج میزد عشــق به ایران،
ســربلندی و پیشــرفت همهجانبه آن بود .بر شــناخت راههای طی شده در
کشــورهای توسعهیافته درزمینه ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت همیشه
تأکید داشــت و قدم گذاشــتن درراههای تازه ،نو و خالقانه را میستود .شاید
الهام گرفتن از همین روحیه ایشــان بود که در آن سالها به ما جرأت داد تا
آن مســیرهای جدید را برای تحول در خدمات بهزیستی آغاز و ادامه دهیم،
راههایی که هنوز با گذشــت زمان تازه مینماید و روشــنکننده طریق برای
ارائه خدمات گســتردهتر به افراد دارای ناتوانی است .با تسلیت درگذشت این
بزرگمرد دوران معاصر ایران از خداوند متعال غفران الهی برای ایشان خواهانم.
روحشان شاد.
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