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خبــر

پرخطرترين  بهداشت  وزير  تحقيقات  معاون 
استان هاى كشور در 10 سرطان شايع را معرفى كرد.

به  اشاره  با  ملك زاده  رضا  «سالمت»،  گزارش  به 
بروز  جديد  موارد  ثبت شده  آمار  تازه ترين  اينكه 
سرطان، تحت «نظام ثبت سرطان ايران»، مربوط به 
سال 1394 (دومين سال ثبت سرطان با پوشش 77 
ميليون و 539 هزارنفرى در 30 استان) است، گفت: 
«به دنبال ايجاد شبكه ملى ثبت سرطان در ايران، 
نخستين نتايج گزارش ثبت سرطان در كشور كه 
مربوط به آمار ثبت شده سرطان ها در سال 93 بوده، 
پس از تجزيه و آناليز داده ها، طى سال گذشته نهايى 
و اعالم شد و امروز شاهد اعالم نتايج دومين گزارش 
كوهورت  مطالعه  بزرگ ترين  مجرى  هستيم.»  آن 
بروز 108  از  ايران  در  آفريقا  و شمال  خاورميانه 
ايران شامل  هزار و 798 مورد جديد سرطان در 
هزار   50 و  درصد)   53/39) مرد   92 و  هزار   58
و 706 زن (46/6درصد) در سال 94 خبر داد و 
افزود: «اين رقم در سال پيش از آن، 112 هزار مورد 
شامل 60 هزار و 432 (53/9 درصد) مرد و 51 
هزار و 628 (46/1درصد) زن بوده است.» به گفته 

ملك زاده، شمار سرطان هاى بروزيافته بر اساس نرخ 
استانداردشده سنى در هر دو جنس كل كشور طى 
سال 94، شامل 149/74 مورد در هر 100 هزار نفر 
(حدود 156/59 مرد از هر 100 هزار و 134/43 

زن از هر 100 هزار) بوده است.
وى شايع ترين سرطان ها در ايران را بر اساس آخرين 
آمار بروز استانداردشده سنى آنها در سال 94 شامل 
سرطان پستان با 32/9، سرطان پروستات با 16/93، 
سرطان پوست (غيرمالنوم) با 14/68، سرطان معده 
با 13/70  و سرطان روده بزرگ با 13/31 در هر 

100 هزار نفر برشمرد.
رئيس پژوهشكده بيمارى هاى گوارش و كبد دانشگاه 
علوم پزشكى تهران، سرطان معده با 17/74 درصد، 
با  پروستات  17/49درصد،  با  غيرمالنوم  پوست 
16/93درصد، روده بزرگ با 14/13 درصد و مثانه 
با 12/56 در هر 100 هزار نفر را شايع ترين سرطان ها 
ميان مردان ايران برشمرد و ادامه داد:  «سرطان معده 
شايع ترين بدخيمى در جمعيت مردان ايرانى است، 
به طورى كه در سال 94، 6 هزار و 537 نفربه سرطان 
معده مبتال شدند.» ملك زاده سرطان هاى پستان با 

32/9 درصد، روده بزرگ با 11/70 درصد، پوست 
(غيرمالنوم) با 10/85 درصد، معده با 8/67 درصد 
و تيروئيد با 7/31 درصد را 5 سرطان شايع بين 
زنان ايرانى اعالم كرد و گفت: «در سال 94، 12 
هزار و 588 زن ايرانى به سرطان پستان مبتال شدند.»
معاون تحقيقات وزير بهداشت با استناد به نتايج 
كل  بر  مبتنى  سرطان  ثبت  اجراى  سال  نخستين 
استان هاى  پرخطرترين   (93 (سال  ايران  جمعيت 
كشور در بروز 10 نوع سرطان شايع مردان و زنان 
را اعالم كرد و با بيان اينكه نتايج سال 94 نيز پس 
از آناليز داده ها، به زودى اعالم خواهد شد، افزود: 
«بين جمعيت مردان ايران در سرطان معده استان هاى 
اردبيل، زنجان، خراسان شمالى؛ در سرطان پروستات 
استان هاى يزد، فارس، تهران؛ در سرطان روده بزرگ 
مثانه  در سرطان  يزد؛  و  تهران  استان هاى سمنان، 
استان هاى كرمان، يزد، آذربايجان غربى؛ در سرطان ريه 
استان هاى آذربايجان غربى، آذربايجان شرقى، كرمان؛ 
در سرطان خون استان هاى اصفهان، يزد، كرمانشاه؛ 
در سرطان سيستم عصبى استان هاى آذربايجان غربى، 
زنجان،  استان هاى  مرى  سرطان  در  زنجان؛  يزد، 
خراسان شمالى، گلستان؛ در سرطان غدد لنفاوى 
استان هاى يزد، خوزستان، كرمانشاه و در سرطان 
حنجره استان هاى خراسان شمالى، كرمان، خراسان 

جنوبى، استان هاى داراى رتبه اول تا سوم (پرخطر) 
هستند.» ملك زاده 3 استان يزد، زنجان و آذربايجان 
غربى را استان هاى پيشتاز در كل 10 سرطان شايع 
مردان معرفى كرد. وى سپس استان هاى داراى رتبه 
اول تا سوم 10 سرطان شايع زنان ايران را در سرطان 
پستان استان هاى تهران، يزد، سمنان؛ در سرطان روده 
سرطان  در  يزد؛  تهران،  سمنان،  استان هاى  بزرگ 
معده استان هاى اردبيل، زنجان، آذربايجان شرقى 
و آذربايجان غربى؛ در سرطان تيروئيد استان هاى 
كهگيلويه و بويراحمد، يزد، چهارمحال و بختيارى؛ 
در سرطان خون استان هاى اصفهان، يزد، اردبيل؛ 
آذربايجان  بوشهر،  استان هاى  ريه  سرطان  در 
شرقى، آذربايجان غربى؛ در سرطان سيستم عصبى 
استان هاى يزد، زنجان، آذربايجان غربى؛ در سرطان 
مرى استان هاى زنجان، خراسان شمالى، گلستان؛ 
در سرطان تخمدان استان هاى يزد، تهران و سمنان 
و در سرطان رحم استان هاى زنجان، يزد و تهران 

را معرفى كرد. 
به گفته معاون وزير بهداشت، استان هاى يزد، خراسان 
رضوى و اصفهان داراى بيشترين موارد بروز 10 
سرطان شايع زنان ايران هستند. همچنين بيشترين 
موارد بروز انواع سرطان در ايران، در گروه سنى 

75 تا 85 سال ديده مى شود.

گفت و گو با يك قربانى و يك روان شناس درباره وضعيت قربانيان اسيدپاشى

تنها يك گام تا جرم شدن اسيدپاشى مانده

: خانم ابراهيمى! بعد از اسيدپاشى 
چه اقدامات درمانى انجام داديد و هزينه هاى 

آن را چگونه تامين مى كنيد؟
بعد از اسيدپاشى 34 عمل جراحى بزرگ 
كردم و متاسفانه يك چشم و يك گوشم را 
از دست دادم. براى هزينه هاى عمل هم بايد 
ابتدا مبلغ را پرداخت كنيم و بعد از ترخيص 
دولت هزينه ها را به ما مى دهد. البته نگرانى ما 
اين است كه اگر ديه را بدهند ديگر هزينه هاى 
درمان را پرداخت نكنند و حمايت درمانى 

هرچند اندك قطع شود.
: آيا براى درمان به خارج از كشور 

هم رفته ايد؟
تا امروز همه اقدامات درمانى را در ايران انجام 
داده ام و به نظرم اينجا بهترين جا براى درمان 
من است. البته به دليل اينكه در كشورهاى 
مطرح در حوزه درمان اسيدپاشى وجود ندارد، 
وقتى پرسيديم گفتند كه اگر بروم مانند يك 
مورد آزمايشگاهى با من برخورد خواهد شد. 

به همين دليل منصرف شدم.
پرونده  پيگيرى  براى  وكيلى   :

داشتيد؟
پرونده  پيگيرى  براى  نه، هيچ وقت وكيلى 
نگرفتم. البته يك نفر براى پيگيرى پرونده 
اعالم آمادگى كرده بود كه بعد از مدتى و به 
داليل نامعلوم از ادامه پيگيرى پرونده منصرف 
شد بنابراين خودم تا  امروز دنبال كارها بودم. 
آنچه كه براى من جالب است برخورد با اين 
جنايت است زيرا به راحتى عنوان مى شود كه 
يك حادثه زنجيره اى بوده و باالخره روزى 
به نتيجه خواهد رسيد و مظنون پيدا خواهد 
شد ولى تاكنون جواب قانع كننده و درستى 
از طرف نمايندگان مجلس، پليس و دادگاه 
نگرفته ام، حتى روزهاى اول به ما اعالم كردند 
ديه شما پرداخت خواهد شد ولى تا امروز 

هيچ پولى داده نشده است.
: از ازدواج و زندگى مشتركتان 

براى ما بگوييد.
قبل از اينكه اين اتفاق بيفتد عقد كرده بوديم و 
بعد از چند عمل جراحى تصميم گرفتيم ازدواج 
كنيم و خدا را شكر اين اتفاق افتاد و امروز مثل 
همه مردم سركار مى روم و زندگى مشترك و 
همسرم را دارم. البته آنچه كه زيبايى اين زندگى 

مشترك را براى من دوچندان كرد باورى بود 
كه همسرم بعد از اين اتفاق داشت؛ اينكه من 
همان فردى هستم كه قبل از اين حادثه بودم 
و مرا پذيرفت و من هم تمام تالشم را كرده ام 
تا همسرى خوب براى شريك زندگى ام باشم.

: از تالش هايى كه براى تصويب 
قانون حمايت از قربانيان اسيدپاشى كرديد، 

بگوييد.
خوشبختانه اين اتفاق خوب بعد از 2/5 سال 
به نتيجه رسيد. من در طول اين مدت به دليل 
دور بودن از تهران (ساكن اصفهان هستم) 
سفرهاى زيادى به تهران داشتم و با كمك 
تعدادى از نمايندگان مجلس مانند خانم ها 
طيبه سياوشى و پروانه سلحشورى طرح به 
كميسيون حقوقى مجلس برده شد و بعد از 
دوندگى هاى زيادى به صحن مجلس رفت. 
در طول اين مدت همه تالش ما اين بود كه 
اين پيام را به همه برسانيم كه در اين زمينه 
قانون كم است و بايد حمايت از بزه ديدگان 
در صدر حمايت ها قرار گيرد و خريدوفروش 
اسيد محدود شود كه اميدواريم در آينده نزديك 

شاهد اجراى قانون باشيم.

: خانم دكتر على بيگى! اسيدپاشى 
چه مشكالتى براى فرد ايجاد مى كند؟

فردى كه تحت تاثير يك رويداد آسيب زا و 
عامل تهديدكننده حيات مانند اسيدپاشى قرار 
مى گيرد ممكن است مشكالت روان شناختى 
متعددى از خود بروز دهد. درواقع زمانى كه 
رويدادى به شدت تهديدكننده است ممكن 
است اثر منفى متعددى چه از جهت جسمى و 
چه از جهت روان شناختى براى فرد داشته باشد.
از لحاظ روان شناختى، شايع ترين اختاللى 
كه به دنبال اين مشكل براى فرد به وجود 
مى آيد ممكن است اختالل استرس پس از 
سانحه يا همان (PTSD) باشد. اين اختالل 
شامل تجديد خاطرات مزاحمى است كه به 
دنبال رويداد اسيدپاشى براى فرد رخ مى دهد. 
اين حادثه ممكن است به شكل مرور مكرر 
يا  كابوس ها  شكل  به  يا  حادثه  خاطرات 
فلش بك هايى باشد كه فرد گاهى خود را 
احساس  آسيب زا  وضعيت  آن  در  مجدد 
مى كند و به دنبال اين عالئم فرد از هر مكان 
يا عالمتى كه مرتبط با حادثه باشد، اجتناب 
مى كند. براى مثال خيابانى كه در روز حادثه 

در آن رفت وآمد كرده  يا حتى مكانى كه در 
آن روز بوده يا لباسى كه در آن لحظه پوشيده 
بوده. در اختالل استرس پس از سانحه عالئم 
ديگرى مانند برانگيختگى مداوم نيز تجربه 
مى شود. در اين حالت فرد هميشه اين انتظار 
را دارد كه اتفاق مجددى براى او بيفتد كه 
اين عالمت تجربه حاالتى مانند خشم مزمن، 
بى خوابى و حس مداوم در خطر بودن را به 
دنبال خواهد داشت بنابراين تصور اينكه فرد 
خود را دائم در معرض خطر ببيند نوعى حس 
بدبينى درپى خواهد داشت و تمام الگوهاى 
رفتارى او را تحت تاثير قرار مى دهد. اختالل 
استرس پس از سانحه يا (PTSD) شايع ترين 
اختاللى است كه ممكن است بعد از وقوع 
اين حادثه براى فرد به وجود بيايد ولى در 
بلندمدت عالئمى مانند افسردگى يا حتى 
مشكالت مرتبط با جسم ممكن است براى 

فرد قربانى ايجاد شود.
: فرد چقدر مى تواند با ظاهر جديد 

خود كنار بيايد؟
طبيعتا مواجهه با چهره اى كه از بين رفته و 
بسيار  كار  آن وارد شده،  به  آسيب جدى 

سختى است. يكى از مشكالتى كه در اين 
مسير وجود دارد اين است كه فرد بخواهد 
به هر طريق ممكن چهره خود را به  حالت 
سابق برگرداند كه در اغلب مواقع اين امكان 
فرد   است  ممكن  حتى  ندارد،  وجود 
جراحى هاى متعدد انجام دهد و تمام تالش 
خود را براى بازگشت به حالت سابق بكند 
ولى اين احتمال در اغلب مواقع نادر و ضعيف 
است. اين پيشنهاد را مى توان به فرد كرد كه 
به جاى انجام دادن اعمال جراحى متعدد كه 
نااميدى هايى در او  خود آن موجب بروز 
مى شود، از همان ابتدا با يك جراح مشخص 
در ارتباط باشد و با پيشنهاد متخصص و با 
در نظر گرفتن احتماالت بهبود دست به عمل 
جراحى زيبايى بزند و خود فرد پيشنهاد هاى 
متعدد جراحى را مطرح نكند و اين اطمينان 
و اجازه را به پزشك متخصص و معتمد 
خود بدهد تا در صورت نياز و لزوم عملى 
فرد  براى  عمل  نتيجه  تا  دهد  انجام  را 
رضايت بخش باشد. در اين موقعيت بودن 
نظام حمايتى خوب  داشتن  ديگر و  افراد 
مى تواند به فرد كمك كند اثر اين رويداد 
آسيب زا تا حد امكان تعديل شود بنابراين 
ديگران  ناحيه  از  خوب  حمايت  دريافت 
مى تواند مايه دلگرمى براى فرد آسيب ديده 
شود و در طول دوره بهبود جراحات افسردگى 
و مشكالت ناشى از بيمارى را براى فرد 
تقليل دهد. بحث ديگرى كه غير از حمايت 
مهم است، نگرش خود فرد است؛ يعنى اينكه 
فرد خود بتواند حسى را در زندگى اش به 
وجود بياورد كه به جاى اينكه نقشى مستاصل 
و درمانده به خود بگيرد و اين تصور را داشته 
باشد كه ديگر انگيزه اى در زندگى ندارد و 
نمى تواند كار بكند، رويكردى توأم با چالش 
داشته باشد. به اين معنا كه فرد حس تعهد 
به  و  بياورد  به وجود  در خود  زندگى  به 
زندگى خود هدف بدهد بنابراين فرد نبايد 
تماشاگر صرف باشد و به جاى اينكه احساس 
كند  درمانده است و كنترل زندگى خود را 
ندارد، احساس مسووليت داشته باشد و بهترين 
اقدامى را كه براى بهبود چهره خود مى تواند 
انجام دهد، در زمان مناسب و توسط فرد 

متخصص انجام دهد.

اسامى استان هاى پرخطر سرطان اعالم شد

اتفاقات حيرت انگيز فينال جام 
از  ديگرى  زرين  برگ  حذفى، 
بود؛  ايران  فوتبال  افتخارات 
فوتبالى كه 36 سال پيش داربى 
130 هزار نفرى تهران را در حضور تماشاگرانى كه 
تا لب خط نشسته بودند برگزار كرد و خون هم از 
دماغ كسى پايين نيامد اما حاال در برگزارى ساده ترين 
مسابقاتش وا مانده است؛ بازى هاى حساس ليگ هر 
كدام يك داستان دارند، سرنوشت سوپرجام سال 
گذشته به دادگاه عالى ورزش در سوئيس كشيده 
شده، سرنوشت سوپرجام فصل بعد با دبل كردن 
پرسپوليس مجهول باقى مانده، نيمه نهايى جام حذفى 
به يك جنگ داخلى تمام عيار تبديل شد كه از آن 
فقط چشم هاى كورشده و ماشين هاى سوخته به جا 
ماند، اين هم حكايت فينال كه برشى گويا و بى نقص 

از عمق سوءمديريت حاكم بر فوتبال ايران بود.»
داستان فينال را ديگر همه مى دانيد. قرار بود زمينى 
بى طرف براى برگزارى بازى نهايى جام حذفى 
فوتبال بين تيم هاى پرسپوليس و داماش انتخاب 
شود كه بعد از بررسى هاى مختلف قرعه به نام اهواز 
و ورزشگاه 30 هزار نفرى اختصاصى فوالد افتاد. 
در اين سال ها هر بار پرسپوليس به اهواز رفته، با 
استقبال سيل عظيم هوادارانش مواجه شده و كامال 
قابل پيش بينى بود كه گنجايش محدود ورزشگاه 
فوالد كفاف اين اشتياق را ندهد اما طبق معمول 
سهل انگارى و بى درايتى مسووالن باعث غفلت از اين 
گزاره بديهى شد، درنتيجه هزاران هوادار پرسپوليس 
از ساعت يك ظهر براى تماشاى مسابقه اى كه قرار 
بود 9 شب شروع شود به ورزشگاه هجوم بردند و 
به سرعت همه سكوها را اشغال كردند. به روايت 
ناظران، حدود 40 هزار پرسپوليسى در همه نقاط 
ورزشگاه اعم از صندلى ها، راهروها، كنار نرده ها 
و حتى روى سقف جا گرفتند و نزديك به 10 
هزار نفر هم بيرون ورزشگاه ماندند كه از اين بين، 
300 نفر هوادار داماش بودند. مديران اين باشگاه 
هم به درستى اعالم كردند تا زمانى كه اين 300 
مسافر سختى كشيده رشتى وارد ورزشگاه نشوند، 
بازى را آغاز نمى كنند. سازمان ليگ و مسووالن 
شده  مواجه  عجيبى  گرفتارى  با  كه  بى كفايتش 
بودند، از كاپيتان و دروازه بان پرسپوليس خواهش 
كردند از مردم بخواهند به اندازه 300 نفر براى 
داماشى ها جا باز كنند اما طبيعى بود كه كسى اين 
خواسته را قبول نكند. چطور ممكن است آدمى كه 
شايد از راه دور آمده، براى تهيه بليت كلى مرارت 
تحمل كرده و 8 ساعت بدون هيچ امكاناتى روى 
يك صندلى داغ نشسته، حاضر باشد ورزشگاه را 
ترك كند تا بازى شروع شود؟ نتيجه اين بلبشوى 
مديريتى، شد 2/5 ساعت بالتكليفى؛ آخرش هم 
به مردم گفتند بازى لغو شده تا بخشى از آنها با 
عصبانيت و نااميدى ورزشگاه را ترك كنند، سپس 
داماشى ها روى سكو آمدند و بازى آغاز شد. شايد 
اگر انگليسى ها مى دانستند روزى قرار است فوتبال 
در ايران با چنين قواعد حيرت انگيزى برگزار شود، 

هيچ وقت آن را اختراع نمى كردند!
به نحوه برخورد با تماشاگرانى كه هر هفته براى 
تماشاى يك مسابقه فوتبال راهى ورزشگاه هاى 
مختلف كشور مى شوند و هزاران داستان را پشت 
سر مى گذارند، نگاه كنيد؛ تحقير مى شوند، آزار 
زخم  مى شوند،  كور  مى كشند،  عذاب  مى بينند، 
آنها  از  ما  بعد  برمى دارند، بالتكليف مى مانند و 
انتظار داريم متين و استاندارد رفتار كنند. آيا چنين 
چيزى ممكن است؟ اولين تصاويرى كه پيش از 
ظهر همين بازى فينال از اهواز مخابره شد، مردانى 
را نشان مى داد كه در سنين مختلف از نرده هاى 
جلوى گيت بليت فروشى آويزان شده بودند تا هر 
طور شده يك بليت بخرند؛ يعنى هم پول بدهند 
اليه هاى  عميق ترين  در  را  حقارت  زهر  هم  و 
وجودشان بچشند. وقتى شما يك انسان امروزى 
را وا مى داريد براى ساده ترين كار دنيا؛ يعنى تهيه 
يك قطعه بليت، از سر و كول همنوعانش باال برود 
و تن به هر ذلتى بدهد، ديگر چيزى از شخصيت 
و روان او باقى نمى ماند كه قرار باشد در بزنگاه ها 
به فريادش برسد. در گزارش تلويزيونى پخش شده 
از بليت فروشى قبل از بازى، پدرى مقابل چشم 
پسرانش به دوربين صداوسيما مى گفت: «با خفت 
بليت خريدم.» او كلمه «خفت» را با غليظ ترين 
شكل ممكن ادا مى كرد؛ غلظتى كه نشان از لگدكوب 
شخصيت يك انسان داشت.  درد ما اين است كه 
شخصيت آدم ها را لگدكوب مى كنيم و بعد توقع 
كنند. زهى خيال  رفتار  متمدنانه  و  مدرن  داريم 

باطل؛ جو كاشته ايد و گندم مى خواهيد؟!

فينال جام حذفى
آينه يك بحران اجتماعى

 رسول 
بهروش

سالى 3 هزار بيمار به جمع بيماران دياليزى افزوده مى شود

رئيس مركز مديريت پيوند و امور بيمارى هاى وزارت بهداشت با بيان اينكه سالى 3 هزار بيمار به جمع بيماران دياليزى كشور افزوده 
مى شود، گفت: «روزانه 16 هزار دياليز در كشور انجام مى شود كه هزينه هاى سنگينى بر كشورمان تحميل مى كند.»

به گزارش «سالمت»، مهدى شادنوش با اشاره به اينكه دياليز در كشور روبه گسترش است، توضيح داد: «به دليل رعايت نكردن 
برخى موارد تغذيه اى و تغيير شيوه زندگى ما شاهد بروز بيمارى هاى ديابت و قندخون هستيم كه اين دو عامل دليل اصلى براى 

ابتال به بيمارى كليه و دياليز است.» وى تصريح كرد: «هزينه هر بار دياليز 500 هزار تومان است، به طورى كه ما روزانه 16 هزار دياليز 
در كشور انجام مى دهيم كه قطعا هزينه هاى بسيار گزافى به همراه دارد.» شادنوش ادامه داد: «هيچ منبع مالى امكان حمايت براى 
كاهش هزينه اين بيماران را ندارد و بايد به سمت انجام روش هاى جايگزين حركت كنيم كه نمونه آن دياليز صفاقى و پيوند كليه 
است كه در اين زمينه در كشور گام هاى بلندى برداشته شده است.» وى بر ضرورت اهداى عضو به عنوان اهداى زندگى تاكيد كرد: 
«روزانه 7 تا 10 نفر از فهرست انتظار اهداى عضو خارج مى شوند و از دنيا مى روند، درحالى كه به راحتى مى توانيم با  آگاه سازى و 

فرهنگ سازى با اهداى عضو به بيماران چشم انتظار كمك كنيم.»

و  اسيدپاشى  مجازات  تشديد  «طرح  باالخره 
حمايت از بزه ديدگان ناشى از آن» در روزهاى 
پايانى ارديبهشت ماه تصويب شد و موجى از 
اميدها را براى احقاق حقوق آسيب ديدگان ناشى 
از اسيدپاشى ايجاد كرد. طرحى كه تا تبديل شدن به قانون و تاييد 
نهايى توسط شوراى نگهبان فقط يك گام ديگر باقى مانده است.

مجازات  «تشديد  اليحه  مواد  اساس  بر  «سالمت»،  گزارش  به 
اسيدپاشى»، اين عمل يك عنوان مجرمانه مستقل پيدا كرده و 
مجازات آن با موارد ديگر جرم متفاوت خواهد بود. همچنين به 
دليل اينكه براى اين عمل يك عنوان مجرمانه سنگين در نظر گرفته 
شده، بايد هزينه هاى فرد آسيب ديده اعم از هزينه هاى درمانى و 
ديه توسط فرد مرتكب پرداخت شود. حال براى اطالع از وضعيت 

زندگى يكى از قربانيان اسيدپاشى سراغ مرضيه ابراهيمى، دختر 
جوان اصفهانى كه چند سال پيش مورد حمله قرار گرفت، رفته ايم 
و با دكتر ندا على بيگى، روان شناس بالينى و عضو هيات علمى 
دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى نيز درباره مشكالتى كه براى 
اين افراد در زندگى روزمره به وجود مى آيد، گفت وگو كرده ايم 

كه در ادامه آن را مى خوانيد.

 على اكبر 
ابراهيمى


