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اجرای کنوانسیون جهانی 
دغدغه جدید پیش روی معلوالن
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سالیان  در طي  متحد  ملل  سازمان         
زمینه  در  چشمگیری  قوانین   ، متمادی 
است  رسانده  تصويب  به  معلولین  حقوق 
و  آخرين   ، معلولین  حقوق  كنوانسیون  كه 
موثرترين آنهاست . اين كنوانسیون در واقع 
به نوعي تكرار قوانین قبلي در اين زمینه است 
مقايسه  در  توجهی  قابل  تفاوت  داراي  ولي 
است  ملل  سازمان  هاي  نامه  پیمان  ساير  با 
براي  آن  بودن  االجرا  الزم   ، تفاوت  اين  و 

دولتهاست . 
با سه سال  به راستی چرا كشورمان  اما        
اجرای  در    - قبل  ماه  يک  حدود   _ تاخیر 
همپیمان  ملل  سازمان  با  جهانی  كنوانسیون 
كشور  كه  باشد  اين  پاسخ  شايد  ؟  گرديد 
»قانون  داشتن  با  ايران  اسالمی  جمهوری 
جامع حمايت از حقوق معلوالن« – مصوب 
– نیازی  سال 1383 مجلس شورای اسالمی 

به كنوانسیون جهانی نداشته است ! 
     اگر پاسخ اينچنین باشد بايد از مسووالن 
چه  به  سال   5 گذشت  از  پس  كه  پرسید 
میزان قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن 
بدنه  در  دستگاهی  چه  ؟  است  شده  اجرايی 
دولت مسوولیت اجرای مواد 16 گانه آن را 
؟ وآيا در دستگاههای  داشته است  به عهده 
دولتی الزامی برای عملی شدن قانون مذكور 
اینکه:  همه  از  مهمتر  ؟و  دارد  وجود 
مردمی  نظارت  برای  جایگاهی  چه 
حسن  بر   – نهاد  مردم  سازمانهای   –
اجرای این قانون حمایتی پیش بینی 

شده است ؟
      آيا تاكنون با خود انديشیده ايد كه 5 سال 
وقفه در اجرای قانون جامع ، چه لطمه جبران 

معلوالن  مختلف  گروههای  به  را  ناپذيری 
پاسخگوی  كسی  ؟چه  است  آورده  وارد 
جماعتی خواهد بود كه در 5 سال گذشته و 
زندگی  مسیر   ، مسووالن  توجهی  بی  پی  در 
آنان به سوی محرومیت سوق يافته؟ به راستی 
در اين مدت بهداشت روانی چند خانواده در 
پی عدم اجرای قوانین به مخاطره افتاده است 

؟ آيا اين خسران جبران ناپذير نیست ؟
       اکنون بر اساس ضوابط کنوانسیون 
مدت  ظرف  تا  است  موظف  ایران   ،
و  سازوکار  تامین  به  نسبت  یکماه 
اجرای عملی کنوانسیون اقدام نماید 
که تشکیل »نهاد ملی« به منظور نظارت 
مردمی بر نحوه اجرای این پیمان نامه 
از ضروری ترین اقدامات پیش روی 
مسووالن است . اما ظاهرا تشكیل نهاد ملی 
معلوالن  روی  پیش  جديد  ای  دغدغه  خود 
متولیان  كارنامه  سو  يک  از  كه  چرا   . است 
درخشانی  كارنامه  ايران  در  معلوالن  دولتی 
نیست و از سوی ديگر سازمانهای مردم نهاد 
گام  خود  واقعی  رسالت  راستای  در  اغلب 
اولیه  نیازهای  تامین  برای  حتی  و  برنداشته 
و  كم  از  نیز  دولت  و  دولتند  به  وابسته  خود 
چندانی  اطالع  تشكلها  اين  فعالیت  كیف 
نداشته و طبیعتا فاقد قدرت ارزيابی عملكرد 
آنان است .تا جايی كه به جرات می توان به 
برخی از اين انجمنها مارک دولتی چسبانید . 
      در چنین شرايطی چگونه می توان تشكیل 
»نهاد ملی« و سرنوشت اجرای كنوانسیون را 
چه کسی تضمین می  به خوبی رقم زد؟ 
کند که اجرای کنوانسیون سرنوشتی 
پیدا  جامع«  »قانون  اجرای  به  شبیه 

نکند ؟     
     در اين برهه حساس ، ضمن اطالع كامل 
از قطعنامه سال 1997 مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد كه راه شكوايه را برای هرشخصیت 
حقیقی و حقوقی و در سراسر جهان محفوظ 
داشته است ، به صراحت اعالم می نمايیم كه 
جهانی  سازمان  سرپرستی  و  تشكیل  ماهیت 
حامی حقوق بشر ، نیت پشت پرده آن و اينكه 
منافعی زير پرچم آن  از پی چه  مدافعان آن 
سینه می زنند ، برای ما به خوبی روشن است . 
فلذا انتظار میرود تا جمهوری اسالمی 
و  مظلومان  فریاد  از  برخواسته  ایران 
فرمان  از  گرفته  نشات  و  پابرهنگان 
رهبر کبیر انقالب و مبتنی بر قرآن و 
سیره امامان معصوم ، با بهره گیری از 
نظرات NGO های واقعی در تشکیل 
این  اجرای  در  جدیت  و  ملی  نهاد 
کنوانسیون جهانی ، به گونه ای عمل 
نماید که دولت کریمه ایران الگویی 
دیگر دول  و  ملل  سازمان  برای  باشد 
علی  مقتدايمان  حكومت  كه  چرا   . متحد 
)ع( همواره مبتنی بر عدالت اجتماعی و توجه 

ويژه به رعايت »حق الناس« بوده است .  
در  كنوانسیون  اين  امضای  است  امید         
بخش  نويد   ، معلوالن  جهانی  روز  آستانه 
توانمند سازي معلوالن ، توام با حفظ عزت و 
كرامت انسانی آنان باشد. به امید آن روز...     

سید محمد موسوی
رئیس هیئت مدیره کانون توانا

Peyk@irantavana.com

لهمقاسر  



تهران  )ره(  خمينی  امام  مصالی  شبستان  در 
يعنی سالن اصلی شانزدهمين نمايشگاه بين المللی 
مطبوعات و خبرگزاريهای داخلی و در بخش نشريات 
اجتماعی ، مقابل يكی از غرفه ها، ويلچری كه روی 
آن آدمكی قلم به دست نشسته بی اختيار توجهت 
نگاه می كنی  و  ، جلوتر می روی  راجلب می كند 
.آدمک درحالی كه قلمش را بسان سالحی به سويت 
نشانه رفته آنچنان چشمهايت را به خود می دوزد 
كنی  راآماده  دوربينت  داری  دوست  ناخودآگاه  كه 

وچند عكس يادگاری از او بگيری .
ناگهان  كه  كنی  آماده  را  دوربينت  ايستی  می 
چيزی ازروی شانه آدمک بر می خيزد و چشمهايت 
را به بازی می گيرد. خوب كه نگاه می كنی جمله 
می  اشتغال  به  را  ات  انديشه  كه  بينی  می  را  ای 
را  معنايش  می خواهد  پرسشگرت  نگاه  از  و  خواند 

جستجو كنی .
خويش  رابه  نگاهت  چهارچوب  جمله  كلمات 
محدود می كنند و تو كه درفضای سيال ذهنت به 
به  كنان  كاو  و  كند   ، گردی  می  آن  معنای  دنبال 
تابلوی  اطراف می نگری و آنجاست كه چشمت به 
باالی سر آدمک می افتد و درآن  » ماهنامه پيک 
توانا « را می خوانی. با نگاه گذرايی به درون غرفه، 
پيک  يابی  می  در  تأملی  كوچكترين  به  نياز  بدون 
دست  كه  است  معلوالنی  توانمنديهای  پيک  توانا، 
با  راه می روند،  با چرخهای ويلچرشان  اندركارانش 
دستهايشان حرف می زنند و با عصاهای سپيدشان 
سفيدی وسياهی و هر آنچه كه تو می بينی و آنها 

احساسش می كنند را تفسيرمی نمايند.
دوربينت،  قرار  بی  چشم  كه  جاست  همين 
مشتاقانه پلک برهم می گذارد تا از ميان چرخهای 
پويا ودستهای گويا واز ميان هزاران تصوير توانمندی، 
ناخودآگاه  تو  كه  واينجاست  كند.  جاودانه  را  يكی 
باخود تكرار می كنی : معلوليت ناتوانی نيست، بلكه 

تنها يک محدوديت است.
مجری  و  هنرپيشه  مدرس   حسين  امير 
كه  توانا  پيک  غرفه  مسئوالن  به  خطاب  تلويزيون، 
جمعی از معلوالن هستند می گويد: »انسان با ديدن 
وتالشهای  راسخ  عزم  مشاهده  با  و  معلول  عزيزان 
مداوم آنها هم انرژی می گيرد و به خود نهيب می 
زند و خود را آماده كار و تالش می كند و هم به فكر 

می رود و به سالهای گذشته اش می انديشد 
و انگار بدش نمی آيد در گذشته ها دنبال 
كم كاری های خود بگردد و به عبارتی مچ 
خود را بگيرد و به خود ياد آوری كند كه: از 

آنها ياد بگير! «
خبرنگار،  و  ساله   27 حيدری  فاطمه 
با اشاره به آدمک ويلچری مقابل غرفه می 
ام  قبال جايی خوانده  آيد  »يادم می  گويد: 
انسان درست مانند يک سالح و حتی  قلم 
با ديدن  از آن عمل می كند و حاال  قويتر 
اين آدمک دقيقا به ياد آن مطلب افتادم.« 

به  را  چشمهايش  كه  حالی  در  او 
نمايی  خود  آدمک  بدنه  روی  كه  جمالتی 
می كند دوخته است، ادامه می دهد: »برای 
دفاع  حقوقشان  از  نوشتن  با  كه  معلوالن 
می كنند و از كاستی های زندگی معلوالن 
صحبت به ميان می آورند؛ قلم در واقع حكم 

سالحشان را دارد.«
و  كامپيوتر  كارشناس  حبوطی  زهرا 
كنندگان  بازديد  ديگراز  يكی  نويسنده، 
دارای  خود  كه  ست.او  توانا  پيک  غرفه 
ضمن  است  حركتی   – جسمی  معلوليت 
ابراز خوشحالی از اينكه باالخره ماهنامه ای 
پيداشده كه به طور اختصاصی به معلوالن 
می پردازد می گويد: »بدون شک پيک توانا 
تنها ماهنامه ای است كه برای معلوالن می 
را  ،راه  كند  می  تالش  آنها  برای  و  نويسد 
برای بسياری از آنها كه در اين وادی قدم بر 
می دارند هموار كرده و البته در اين راستا 

راهی طوالنی پيش رو دارد.«
ماهنامه  دبير  سر  حسينی  اكبر  سيد 
پيک توانا حضور اين ماهنامه را در نمايشگاه 
ای  ارزنده  قدم  بار  دومين  برای  مطبوعات 

دانست و گفت: »اگر چه نمايشگاه امسال به لحاظ 
كمی و كيفی به مراتب از نمايشگاه سال قبل ضعيف 
اين  در  بار  دومين  برای  كه  توانا  پيک  اما  بود  تر 
نمايشگاه شركت می كرد در بين نشريات اجتماعی، 

بدون شک يک غرفه خاص وپر بيننده بود .«
برگزاری نشست مطبوعاتی با موضوع » نگاهی 
به مشكالت معلوالن ايران « با سخرانی سيد محمد 

موسوی رئيس هيأت مديره كانون معلولين توانا و با 
حضور خبرنگاران خبر گزاريها و جمعی از معلوالن، 
نمايشگاه  حاشيه  در  توانا  پيک  اقدامات  ديگر  از 

شانزدهم بود.
نمایشگاه  این  متاسفانه  که  است  گفتنی 
از حداقل   ، دیگر  نمایشگاههای  همه  مثل  هم 

مناسب سازی برای معلوالن برخوردار نبود.

آنچه آدم را دانشمند می کند، مطالبی نیست که می خواند، بلکه چیزهای است که یاد می گیرد.
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اجتماعي 

رقیه بابایی



پـوران درخـشنده ، نگاهــی متـفاوت
گفتگوي اختصاصی پيك توانا با پوران درخششنده:

كوچک  پرنده  دنبال  به  شايد 
سينما  وارد  كه  بود  خوشبختي 
براي  ابتدا  همان  از  شد.شايد 
چشمانش  هدف  اين  به  رسيدن 
خيس  را  رويايش  كه  بود  خيس 
بدون  پيرو مكتب عشق  ديد.  مي 
دست  از  زمان  هرگز  بود.او  مرز 
زمانش  نداشت.همه  اي  رفته 
با  سينما.  به  عشق  و  بود  سينما 
عبور  غبار  از  خواست  مي  سينما 
راهش همچون  سر  كند.مشكالت 
بچه  فيلم  بودند.  باد  در  شمعي 
هاي ابدي را ساخت تا به قسمتي 

از دغدغه زندگيش دست يابد.
در يكي از روزهاي پاييزي به دفتر 
كارش رفتيم.دفتري ساده با رنگ 
خياباني  به  رو  اي  آرامش.پنجره 
فيلمهاي  از  پوسترهايي  شلوغ. 
به  كه  فيلمهايي  داشتني.  دوست 
زودتر  خيلي  بود.  انسانيت  رنگ 
از  توانستيم  ميكردم  فكر  آنچه  از 
چندان  بگيريم.  مالقاتي  قرار  او 
چهره  نبود.  ندارم«  »وقت  دربند 
اش مرا به ياد فيلم پرنده كوچک 
خوشبختي مي انداخت. مهربان و 

دوست داشتني. لحني صميمانه.
معلوالن  زمينه  در  كه  فيلمهايي 

به  تا  بود  اي  بهانه  است  ساخته 
به  معلوالن  جهاني  روز  مناسبت 
خودمان  از  ما  برويم.  سراغش 
هاي  دغدغه  از  هم  او  و  گفتيم 

ذهنش.
ما او را كارگرداني مي دانيم كه به 
نگاه  هستند  گونه  همان  معلوالن 

مي كند.
از ايشان پرسيديم:

- در آینده هم فیلمي 
خواهید  معلوالن  پیرامون 

ساخت؟
مي خواهم از سه بازيگرمعلولي كه 
در فيلمهايم بازي كرده اند فيلمي 
چگونه  كه  دهم  نشان  و  بسازم 
توانسته اند موفق شوند و در اين 
افتاده  برايشان  اتفاقي  چه  سالها 
است و چه چيزي به دست آورده 
بوده  چه  موفقيتشان  اند.دليل 
مقدار  چه  خودشان  است.تالش 
مردم  يا  و  است  كرده  كمكشان 
جامعه  در  آنها  پذيرفتن  نظر  از 
اند.البته  كرده  آنها  به  كمكي  چه 
همكاری  به  منوط  آن  ساختن 

سازمان بهزيستی است.

معلول  بازیگران   -
زندگي  در  شما  فیلمهاي 
شخصي خود ، موفق بوده اند؟

كوچک  پرنده  فيلمهاي  بازيگران 
ازدواج كرده  ارتباط  خوشبختي و 
و فرزندانشان شنوا هستند و بچه 
هايشان با عشق تمام به آنها كمک 

مي كنند.

کارگردانان  چرا   -
خود  از  معلوالن  نقش  براي 
و  کنند  نمي  استفاده  معلوالن 
عمدتا افراد سالم نقش آنها را 

بازي مي کنند؟

نقش  براي  دانم.  نمي  واقعا  من 
هاي  »بچه  فيلم  معلول  كودك 
مطرح  بازيگران  از  يكي  ابدي« 
را  كودك  آن  نقش  بود  حاضر 
بازي كند اما من حاضر نبودم اين 
فرصت را از آن كودك بگيرم و به 

ديگري دهم.

- عده اي معلولیت را 
مترادف با ترحم مي دانند شما 
را  تفكر  این  که  افرادي  براي 

دارند چه پیشنهادي دارید؟
به  نگاهي  يک  كنم  مي  پيشنهاد 
تفكر،  اين  با  بيندازند.  خودشان 
در  است.  بيشتر  آنها  در  معلوليت 
اين افراد، تفكر معلول وجود دارد. 
معلوليت در مغز و ذهنشان وجود 
دارد و آنها هستند كه اشتباه مي 
را  نابينا چيزهايي  فرد  كنند. يک 
مي بيند كه آن لحظه را من هرگز 
توانايي  او  به  خداوند  بينم.  نمي 
به  بيند  نمي  است كه چون  داده 
جاي آن دو برابر بشنود.نگاههاست 

كه بايد اصالح شود.

اصالح  این  براي   -
صورت  باید  اقدامي  چه  نگاه 

بگیرد؟
در جامعه بايد اطالع رساني و كار 
معلوالن  خود  داد.  انجام  فرهنگي 
از بقيه  بايد فكر كنند چيزي  هم 
از  توانم  نمي  من  اگر  ندارند.  كم 
چيزي  توانم  مي  بروم  باال  ها  پله 
آن  به  هرگز  كه كسي  بنويسم  را 
كس  است.هر  نكرده  فكر  موضوع 
مي  باشد  داشته  نفس  به  اعتماد 
پشت  را  زندگيش  مشكالت  تواند 
يک  هم  معلوليت  و  گذارد  سر 

مشكل است.
كنيم  مي  ترك  را  آنجا  وقتي   
اينكه  از  خوشحالم  خوشحالم. 
سر  پشت  كه  است  كارگرداني  او 
ريزد  مي  آب  خاصش  فيلمهاي 
خاص  سراغ  رود  مي  باره  دو  و 

ساختن و خوب ساختن .

مرتضی رویتوند

تنها با از خودگذشتگی برای دیگران می توان جاودانه شد .          ارد بزرگ
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در بند »دال« كنوانسيون حقوق 
معلولين آمده است:

با نگرانی از اين كه با وجود اين 
معلوالن  مختلف،  اقدامات  و  اسناد 
به  اجتماعی  مشاركت  در  همچنان 
عنوان اعضاء برابر )با سياير اشخاص( 
با موانعی مواجه می شوند و حقوق 
دنيا  نقاط  تمام  در  ها  آن  انسانی 
شديد  مشكالت  به  رسيدگی  برای 
اجتماعی و گسترش حضور آنها در 
عرصه های مختلف مدنی، سياسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت 
فرصت های برابر چه در كشورهای 
توسعه يافته و چه در حال توسعه، 
شرح  به  را  خود  موافقت  ها  دولت 

ذيل اعالم می نمايند.
به  ادامه   در  كنوانسيون  اين 
و  اشاره  مبانی  و  راهبردها   ، اهداف 
بندهای  طی  را  معلوالن  مطالبات 
مختلف متذكر می گردد . با تاملی 
بينيم  می  كنوانسيون  اين  متن  در 
كه معلوالن هرچند بخش عمده ای 
از آنان در كشورهای در حال توسعه 
كشورهای  اما  هستند،  متمركز 
توسعه  استراتژی  نيز  يافته  توسعه 
معلوالن  كشانيدن  حاشيه  به  با  را 

برنامه ريزی می كنند. 
تبعيض يا به عبارت ديگر حذف، 
استثنا ، برتری نگری و پست نگری 
جنسيتی،  و  نژادی  تبعيض  از  بعد 
بيشترين آمار را در جهان دارد، چرا 
ميليون   600 معلوالن  جمعيت  كه 
نفر از جمعيت جهان را تشكيل داده 
ليكن آن چه را كه به عنوان هدف 
و موضوع معلوالن، كنوانسيون اعالم 
آن  از  ناچيزی  بسيار  بخش  كرده 
محقق گرديده است. دولت ها ) به 
سوئد،دانمارك  كشورهای  استثنای 
و نروژ( به لحاظ هزينه های سنگين 
مشاركت  از  اساساً  توانبخشی 
در  و  رفته  طفره  معلوالن  اجتماعی 
تأمين  به  مبادرت  حداكثری  اقدام 
وسايل  های  يارانه  ارائه  و  اجتماعی 
كه  هر چند  نمايند.  می  توانبخشی 

در كشورهای توسعه يافته معماری 
دهه  دو  طی  شهری  های  سازه  و 
اخير بهتر شده، اما در كشورهای در 
به  يا  مسئله  اين  هنوز  توسعه  حال 
نشده  فراگير   ، معضل  ديگر  عبارت 

است.
حال  در  كشورهای  در  هنوز 
آموزش  نظام  ايران  از جمله  توسعه 
با رويكردی منفی نگريسته  تلفيقی 
مربيان،  كمبود  كه  جايی  تا  شده، 
توانبخشی  كادر  و  ويژه  معلمان 

ملموس است.
كنوانسيون   30 و   29 بند 
حقوق معلولين بر مشاركت معلوالن 
سياسی،  مدنی،  های  بخش  در 
و  تفريحی  فرهنگی،  اجتماعی، 
در  است  ورزيده  تاكيد  ورزشی 
در  معلوالن  حضور  آثار  كه  صورتی 
چنين بخش هايی ملموس نيست و 
مهم  اصل  به  توجه  عدم  يعنی  اين 

برابر سازی فرصت ها.
آنان  های  خانواده  و  معلوالن 
ناشی  پيچيده  مشكالت  لحاظ  به 
از معلوليت و موانع اجتماعی امكان 
فعاليت در نهادهای مدنی را ندارند. 
تعداد  از  صحيحی  آمار  هنوز 
های  مكانيزم  خارج  معلوالن 
حال  در  كشورهای  در  حمايتی 
عنوان  به  نيست.  دست  در  توسعه 
نمونه تا سال 1370 در ايران ورود 
ها  مهدكودك  در  معلول  كودك 
بعد  به  سال  اين  از  اما  بود،  ممنوع 
مهد  در  كودكانی  چنين  نام  ثبت 
كودك تجويز گرديد، اما آماری كه 
نشان دهد چه تعداد كودك معلول 
در مهدكودك ها حضور دارند ، ارائه 

نگرديده است.
تئاتر،   ، فرهنگی  درزمينه  يا 
سيما  و  صدا  سينما،  موسيقی، 
اقدام مطلوبی نشده است. به جامعه 
آموزش داده نشده كه معلوليت صرفاً 
يک »تفاوت« است نه بيماری و بايد 
به  نسبت  را  دوستانه  بشر  نگرش 
اين پديده حاكم كرد. ارتباط بخش 

و  موسسات  با  فرهنگی  خصوصی 
برنامه  معلوالن  با  مرتبط  نهادهای 
ريزی مطلوبی نشده و حتی امكانات 
نمی  تخصيص  طرف  دو  به  الزم 

يابد. 
نشان  جهانی  اقتصاد  آمارهای 
كدام  در  معلوالن  كه  دهد  می 
جايگاه طبقاتی قرار دارند، به عنوان 
كه  انسانی  ميليارد   1/2 از  نمونه 
اشتباه  فقر نسبی  )با  فقر مطلق  در 
گرفته نشود( به سر می برند حدود 
نفر درآمد روزانه يک  540 ميليون 
الباقی روزانه دو دالر درآمد  و  دالر 
بيسواد  ميليون   800 حدود  دارند، 
از  ای  عمده  بخش  كه  دارد  وجود 
آنان را زنان و كودكان تشكيل می 
دهد. كنوانسيون حقوق معلوالن در 
فرزند  تولد  از  پيشگيری  خصوص 
معلول اشاره ای نداشته، اما مقررات 
استاندارد برابرسازی فرصت ها برای 
افراد كم توان و ناتوان صراحتاً علت 
اصلی پديده معلوليت را فقر اقتصادی 
از  كه  است  كرده  اعالم  فرهنگی  و 
جمله سوء تغذیه مادران باردار، 
زایمان های سنتی، عدم مراجعه 
به  باردار  زنان  شده  بندی  زمان 
پزشک، عدم اطالع از ممنوعیت 
و  اعصاب  داروهای  مصرف 
بارداری،  هنگام  به  گردان  روان 
ممنوعیت ازدواج های فامیلی و 
نظایر آن مواردی است که هنوز 
توسعه  حال  در  کشورهای  در 
برایش  چندانی  ریزی  برنامه 
نشده است و به همين لحاظ است 
مرتبط  كنوانسيون  و  قطعنامه  كه 
كه  كرده  اعالم  صراحتاً  معلوالن  با 
معلوليت در جهان در حال افزايش 

است.
دولت هزينه هايی را از مدارس 
توانبخشی  موسسات  تا  استثنايی، 
هزينه  هرساله  آموزی  حرفه  و 
 ، نمايد  می  صرف  را  كالنی  های 
اشتغال  در  جايگاهی  معلوالن  اما 
از معلوالنی  ندارند، حتی آن بخش 

كه تحصيالت دانشگاهی دارند. 
توسعه  حال  در  كشورهای 
آموزشی  تكنولوژی  توليد  فاقد  يا 
كه  اين  يا  و  هستند  توانبخشی  و 
كيفيت  فاقد  آنان  وسايل  توليدات 
مطلوب و بيشتر عذاب آفرين است 

تا راحتی جسم و روان.
تحقق  جهت  در  بايد  بنابراين 
كنوانسيون حقوق معلوالن و اجرايی 
فرد  علمی  صورت  به  آن  كردن 
و  ها   N.G.O معلول،  خانواده  و 
كارشناسان توانبخشی بايد در كنار 
ويژه«  به »كميتۀ  ها  گزارش دولت 
به صورت فعال مشكالت معلوالن را 
در هر كشور اطالع رسانی نموده و 
حقوق  كنوانسيون  نقص  صورت  در 
معلوالن به شورای حقوق بشر گزارش 
بر اساس قطعنامه  دهند، چرا كه 
سازمان  عمومی  مجمع   1997
حقیقی  شخص  هر   ، متحد  ملل 
یا حقوقی در زمینه های اجرائی، 
قانونی، قضایی، فرهنگی، مدنی 
توسط  حقوقش  اجتماعی  و 
تواند  می  شود  نقض  دولتی 
شخصًا با ارائه مستندات گزارش 
که  آن  به  )مشروط  نماید  ارایه 
قضایی  یا  اداری  مراحل  تمام 
طی شده باشد(. معلوالن و خانوده 
يا  انفرادی  حالت  از  بايد  آنان  های 
شوند  خارج  كردن  عمل  ای  جزيره 
و از طريق N.G.O و تشكيل شبكه 
در   )network( ارتباطی  های  
جهت استيفای حقوق خويش اقدام 

نمايند.
معلوالن  حقوق  كنوانسيون 
اين حق را برای معلول به رسميت 
های  سازمان  تشكيل  كه  شناخته 
حمايتی يكی از نهادهای مهم اطالع 
تشكيل  تجربيات،  مبادله  رسانی، 
است. ضرب  ای  شبكه های منطقه 
»حق  گويد:  می  معروفی  المثل 

گرفتنی است نه دادنی«

احمد آملی- حقوقدان

به مناسبت روز جهانی معلوالن

ترقیات بشر ، زاده عمل و کار انسان است.          بناپارت
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سازمان های غير دولتی يا سازمان های مردم نهاد 
 N.G.O كه به اختصار )سمن( ناميده شده همان
Non Govermental Orgarization(( است 
كه در ايران بيش از يک قرن )زمان مشروطه( سابقه 
خصوص  اين  در  سال   14 از  بيش  نگارنده  دارد. 
اين  در  تحقيق  اما  ام،  داشته  فعاليت  و  مطالعه 
خصوص را سال1376 آغاز كردم كه ضروری ديدم 
عزيزان معلول و خانواده های آنان هم مختصری از 

تاريخچۀ آن آگاهی يابند.
با  ايران  در  دولتی  غير  های  سازمان  گيری  شكل 
شد  آغاز  زنان  فعاليت  با  هم  آن  مشروطه  انقالب 
نوين  آموزشی  نظام  به  دسترسی  حق  عمدتاً  كه 
كه  بود  شرايطی  در  اين  كردند،  می  مطالبه  را 
را تشكيل می  از جامعه  مدرنيسم بخش كوچكی 
مشروطه  انقالب  سركوب  با  لحاظ  همين  به  داد 
مانع  سياسی«  گرايی  »تمركز  رضاخان  كودتای  و 
اوايل  در  شد،  دولتی  غير  های  سازمان  فعاليت 
آموزش  و  تحصيالت  كه  زمانی  يعنی  دهه 1320 
برای كودكان  يافت، يک سازمان خيريه  گسترش 
بی سرپرست تاسيس گرديد. ليكن در دهه 1330 
كه به تدريج قشربندی اجتماعی وارد مرحله نوينی 
كليد  دولتی  غير  حمايتی  های  سازمان  آغاز  شد، 
تثبيت  و   1332 مرداد   28 كودتای  با  كه  خورد 
دوم،  پهلوی  اقتصادی  سياسی-  گرايی  تمركز 
دولت خود اقدام به تاسيس سازمان های حمايتی 
نظير بنگاه حمايت مادران و نوزادان، انجمن ملی 
حمايت كودكان، سازمان رفاه ملی نابينايان و هم 
عقب  حمايت  و  هدايت  انجمن  ناشنوايان،  چنين 
كه  چند  هر  نمود.  آن  نظاير  و  فكری  ماندگان 
خزائلی،  بان،  باغچه  ثمين  آموزشگاه  آن  كنار  در 
داشت،  وجود  بودند  مستقل  كه  ميرزايی  نوافشار، 
اين مهم عمدتا از دهه 1340 آغاز و در دهه 1350 
شكل  اجتماعی،  كار  تقسيم  گسترش  لحاظ  به 
گيری طبقه متوسط و برنامه ريزی توسعه صنعتی 
انقالب اسالمی 1357 در  نوينی شد.  وارد مرحلۀ 
جامعه  درصد   70 از  بيش  كه  داد  رخ  شرايطی 
سنتی و قشر نوين اجتماعی تركيب قالب جمعيت 
انقالب  دولت  رو  اين  از  شد.  نمی  محسوب  ايران 
كه پس از تصويب قانون اساسی جمهوری اسالمی 
رويكرد خود را، »محرومان« جامعه اختصاص داده 
يک  قالب  در  را  حمايتی  های  سازمان  كليۀ  بود، 
متمركز  بهزيستی  سازمان  عنوان  با  دولتی  تشكل 
كرد. وقوع جنگ تحميلی هشت ساله تمام مسائل 
پايان جنگ هم  از  داد، پس  قرار  الشعاع  تحت  را 
دولت توسعه )دوره سازندگی( به توسعه اقتصادی 
و فرهنگی بيشتر توجه داشت، ترميم خسارت های 
ميليارد  با 1000  جنگی  مناطق  بازسازی  جنگی، 

مشكالت  بحث  اقتصادی،  محاصرۀ  خسارت،  دالر 
و معضالت معلوالن را با ساختن و افزايش مدارس 
اولويت  عنوان  به  توانبخشی  موسسات  و  معلوالن 
در  دولتی  به صورت  آن هم  ملی  ريزی  برنامه  در 
دستور كار قرار داد، نگرش منفی مديران دولتی و 
جامعه نيز مزيد بر علت بود، هر چند كه به لحاظ 
كار  )فيزيوتراپ،  توانبخشی  متخصصين  كمبود 
درمان، گفتار درمان، شنوايی سنجی( توسعۀ كادر 
متخصصين و تاسيس موسسات آموزش عالی يكی 
از دستاوردهای مهم اين دوران محسوب می شد، 
اما متاسفانه در اين مقطع به جای فرهنگ سازی 
در ايجاد سازمان های مردم نهاد، بخش خصوصی 
در راستای اصل 44 و با اعطاء يارانه به اقشار كم 
شرايطی  در  اين  گرفت.  قرار  توجه  مورد  درآمد 
كم  »اشخاص  دهه  عنوان  به   1980 دهه  كه  بود 
توان و ناتوان« توسط سازمان ملل اعالم گرديد. به 
عبارت ديگر همزمان با تحقيق يک دهه )1992( 
و   )W.H.O( جهانی  بهداشت  سازمان  توسط 
سازندگی  دولت   ، تخصصی  های  كميته  تشكيل 
آغاز  معلوالن  برای  را  خويش  عمرانی  برنامۀ  نيز 
در  معلوالن  تعداد  از  آماری  هيچ  دولت  اما  كرد، 
ايران نداشت )تا سال 1375(، اين در شرايطی بود 
كه اقشار متوسط فرهنگی و نوين شديداً گسترش 
يافت، تركيب جمعيتی ايران در سال 1377 به 70 
درصد جمعيت شهری و 30 درصد جامعه روستايی 
تغيير يافت كه شديداً از »تغيير اجتماعی« ميل و 
آينده  توسعه  يعنی  اجتماعی«  »تحول  به  رويكرد 
 76 خرداد  دوم  از  پس  داشت،  جانبه  همه  و  نگر 
تحول  و  تغييرات  به  ميل  كّمی  تغيير  لحاظ  به 
كّمی و كيفی يعنی ساختاری و كاركردی در بدنه 
)سطح افقی هرم جامعه( اجتماعی افزايش يافت و 
اين مقطعی است كه تاسيس نهادهای مدنی وارد 
مرحّل نوين ديگری شد، از آنجا كه جامعۀ معلوالن 
جدا از ساير اقشار و گروه های اجتماعی نيست، به 
تدريج رويكرد به N.G.O و تاسيس آن از يک سو 
و تصويب قوانين »جامع« توسط معلوالن و خانواده 
های آنان افزايش يافت اما خانواده ها و فرد معلول 
در ايجاد مكانيزم های حمايتی غير دولتی با موانع 

عديده ای مواجه بود از جمله: 
1- نگرش منفی حاکم بر مدیران و جامعه

2- تفكر غالب جداسازی معلوالن از جامعه
خانواده  و  معلوالن  جامعه  فرهنگی  فقر   -3
فلسفۀ  از  آگاهی  عدم  لحاظ  به  آنان  های 

N.G.O. وجودی
4- گرایش فكری معلوالن و خانواده های آنان 
به دولت پس از تاسیس N.G.O و تفكر غالب 

روزمرگی و نگرش مساعدت های مقطعی

به  اقتصادی و وابستگی  5- تمرکز سیاسی- 
اقتصاد نفتی و به تبع آن نگاه خانواده ها به 
در جهت حمایت  ای  یا جزیره  فردی  صورت 
معلول  »حق«  قالب  در  نه  هم  آن  مالی  های 

بلكه به عنوان یک امتیاز.
6- ترکیب قالب جمعیت خانواده های معلوالن 
در زمینۀ فقر اقتصادی و فقدان یا عدم امكان 

.N.G.O فعالیت در
7- عدم پیوند N.G.O موجود در قالب یک 
در  هماهنگی  منظور  به   )Network( شبكه 
کنوانسیون  کردن  اجرایی  خصوصًا  مطالبات 

حقوق معلوالن
8- مشكل مالی معلوالن در تهیه مكان، انتشار 

نشریه تخصصی و سایت های اینترنتی
9- عدم ارتباط )Link( با N.G.O کشورهای 
تبادل  منظور  به  المللی  بین  و  یافته  توسعه 

اطالعات و تجربیات
10- نگاه ابزاری گروه یا بعضا برخی از اشخاص 

نسبت به N.G.O در جهت منافع شخصی.
های  خانواده  و  معلوالن  آموزش  فقدان   -11
وجودی  فلسفۀ  شناخت  جهت  در  معلول 

N.G.O
ها  رسانه  رسانی  اطالع  و  همكاری  12- عدم 
در جهت آگاه سازی و فرهنگ سازی جامعه و 

معلول و خانواده های معلول.
های  پژوهش  و  علمی  مطالعه  عدم   -13
تحصیالت  دارای  که  معلوالنی  توسط  علمی 

دانشگاهی هستند.
عدم  و  کارشناس  معلوالن  فردگرایی   -14

.N.G.O توجه و رویكرد به
مواردی از اين دست در ايران موجب شده تا »تاثير 
متقابل« در تكامل سازمان های مردم نهاد معلوالن 
با بازدارندگی مواجه گردد. معلوالن و خانواده های 
را  خود  حمايتی  های  مكانيزم  كه  زمانی  تا  آنان 
فراگير  معلوالن  حقوق  كنوانسيون  ندهند  تكامل 
موجود  مقاالت  و  ها  پژوهش  بايد  شد،  نخواهد 
با  مرتبط  دانشگاهی  های  كتابخانه  های  قفسه  از 
مصائب، مشكالت، معضالت و رنج ها بيرون كشيده 
شود . زیرا تا زمانی که معلوالن و خانواده های 
معلوالن برای استیفای حقوق خود به سازمان 
آگاهانه  و  فعاالنه  رویكردی  نهاد  مردم  های 
نداشته باشند، پیشگیری، حقوق، مشارکت و 
نخواهد  تكامل  جامعه  با  دوستانه  بشر  پیوند 

یافت.

احمد آملی- حقوقدان

علل کندی و عدم تکامل
 سازمان های غیردولتی در ایران

خدایا یاریمان کن تا پستها پستمان نکند
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قدری سخت است كه در زمان 
صلح ، پای خاطرات تلخ و شيرين 
جنگ و مبارزه ی 24 سال پيش 
را به ميان بياوريم . مشكل بتوانيم 
پس از گذشت سالها ، فضای جنگ 
و جبهه را به قلم بكشيم . اما هنوز 
را  امروزمان  آرامش  دوران  ما 
مديون انسانهايی هستيم كه رمقی 
تنها  و  نيست  بدنشان  اعضای  در 
و  گلوله  از  خاطراتی خاك خورده 
شان  سينه  در   ، تركش  و  فشنگ 
از  بعضی  و  است  كرده  خوش  جا 
حتی  كه  است  سال  چندين  آنها 
دستگاه  و  تخت  از  توانند  نمی 
تنفس مصنوعی فاصله بگيرند.                                                    
سراغ  به  شماره  این  در 
هنرمندی  و  ورزشكار  جانباز 
رفته ایم که می توانست قرص 
و محكم  بر روی ویلچر بنشیند 
و برایمان فضای جبهه و جنگ 
تصویر  به  نقاشی  بوم  روی  را، 
بكشد و در گود رشته ی ورزش 
باستانی حريف را مقلوب كند.            
جانباز  ساكی«  »عباس 
 45 است.  )نخاعی(  درصد   70
آباد  »خرم  متولد  و  دارد  سال 
كردستان« است . او در سال 65 
بصورت   ، سربازی  اتمام  از  بعد 
داوطلب به جبهه اعزام می شود و 
در همان سال در منطقه ی» سد 
دربندی خان عراق« بر اثر اصابت 
سخت  كتف  ی  ناحيه  به  گلوله 
مجروح می شود و از آنجايی كه » 
بخت هميشه با انسانها يار نيست« 
گلوله تا نخاع پيشرفت می كند. او 
در بيمارستان »بقيه اهلل« بستری 
می  قرار  جراحی  عمل  تحت  و 
گيرد حتی پزشكان  تصميم می 
قطع  را  وی  پای  دو  هر  گيرند 
با دعای خير  كنند كه شكر خدا 

نمی  صورت  عمل  اين  اطرافيان 
گيرد ولی او را برای هميشه ويلچر 
نشين می كند.                                       

جانباز   ، ساكی  ی  گفته  به   
نخاعی شدن به خاطر حفظ ارزشها 
بوده  بخش  لذت  وطن  از  دفاع  و 
از  اما  افتخار محسوب می شود  و 
زندگی  در  مشكالت  كه  آنجايی 
يكی دو تا نيستند باز گو می كند 
نخاع  قطع  شرايطی  در  من  كه 
شدم كه خانواده به كمک و ياری 
چون  داشت  نياز  شدت   به  من 
پدرم نيز از بد حادثه يک پايش را 
در يک سانحه از دست داده بود و 
برای مادرم دو  اين مصيبتها  تمام 
چندان شده بود.                                                      
خوش  فرد  بسيار  كه  ساكی 
ذوق و شوخ طبعی است تک تک 

اين خاطرات غم انگيز را با خنده و 
لبخند تعريف می كند.         

اين  درتمام  توان  می  را  او   
باستانی  گود  وسط  در  يا  سالها 
اش  نقاشی  بوم  كنار  در  يا  كارها 
سر  های  منظره  كرد.تصوير  پيدا 
سبزی كه ترسيم كرده است ،هنوز 
و  عطرسنگر  بوی  و  خاك  بوی 
همرزمانش به مشام می رسد.                                                                              
 او در سال 80 موفق می شود 
را در مسابقات  مقام دوم كشوری 
باستانی و هنر های فردی در رشته 
ی » ميل گيری و كباده « كسب 
ديگر  موفقيتهای  جمله  از  كند. 
نقاشی  كالسهای  در  شركت  او 
يشكاه  آسا  در  كه  است  پيشرفته 
ثار اهلل بر گزار  جانبازان شيميايی 
او و  اين امكان را برای  می شد و 

ساير جانبازان  فراهم می كرد كه 
به ادامه ی تحصيل نيز بپردازد. او 
در سال73 در كنكور شركت كرده 
و در رشته ی »تاريخ« در دانشگاه 
تهران قبول می شود. همين درس 
می  انرژی  و  اميد  او  به  خواندن 
دهند تا جايی كه تصميم به ازدواج 
. در همان سال زندگی  می گيرد 
را در طبقه زيرين يک  مشتركش 
كرج«  شهر  »مهر  در  ساختمان 

آغاز می كند.
در  زيادی  تجربه ی  كه  آنهايی 
زندگی دارند می گو يند »خو شيها 
نيستند  پايدار  چندان  زندگی  در 
انسانهايی موفق اند كه بتوانند در 
خوشی  لحظات  گرفتاريها   زمان 
رابرای خود و ديگران ايجاد كنند.« 
شد  باعث  كه  خاطراتی  از  يكی 
از صورت  برای روزهايی  را  لبخند 
از  كند،  دور  موفق  جانباز  اين 
اثر  بر  همسرش  دادن  دست 
بيماری سرطان خون بود كه بعد 
به  مجددا  ساكی  همسر  فوت  از 
آسايشگاه بر می گردد.او در پايان 
گفتگو به زندگی پر فراز و نشيب 
و  كند  می  اشاره  مانش  رز  هم 
كه  است  اين  واقعيت  گويد:  می 
رو  زندگی  جانبازان  از  بسياری 
اجر  هنوز  آنها   ندارند.  براهی 
و  اند  نگرفته  را  خود  پاداش  و 
روزی  اينكه  از  گيرد  می  دلشان 
خود رافراموش شده تصور كنند!! 
هنوز  جانبازان  ی  قصه  پس 
حرف  و  است  نرسيده  پايان  به 
تمام  نا  هنوز  نسل  اين  دل  آخر 

مانده است.  

سیما سلطانی آذر

حرف نسل ناتمام

صبر ، ضامن پیروزي است.            امام علي )ع(
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دوست  احساسي  گفت  چيستي؟  پرسيدم  عشق  از 
داشتني.گفتم از كجايي؟ گفت از تبار آسمان.

از  بود.  به رنگ آسمان  او پرسيدم جوابش   از  هر چه 
سپيد  عصاي  و  ويلچر، سمعک  عصا،  از  چيزي  زبانش 
عشق  فقط  عشق  بگويد  خواست  مي  هم  او  نشنيدم. 

است بدون در نظر گرفتن ظواهر.
من خوشبختم!

 51 جوادي  طاهره  ساله-   65 باشي  قافله  کاظم 
ساله ، سالهاست که همدیگر را با چشمان عشق 
مي بینند.نزدیک به سي سال است که نغمه عشق، 
است.چیزي  زندگیشان  لحظه  لحظه  انداز  طنین 
که ما مي بینیم ندیدن چشمهاي ظاهر آنهاست.

كاظم  هاست.  همه خوبي  دیدن  آنها،  حقیقت  اما 
قافله باشي از زندگيشان كه مي گفت چندين و چند 
بار تاكيد كرد »من خوشبختم!« او مي گفت در تمام 

زندگيم عاشق بوده ام.
حرف عشق كه به ميان مي آيد لبخندي بر لبانش نقش 

مي بندد و مي گويد مرا ياد جوانيم انداختي.
آشنايي آنها سر كالس درس كاظم قافله باشي بود.

از مشكالت زندگي دو فرد نابينا كه مي پرسم مي گويد: 
ما مشكلي نداريم. اتفاقا نابینا بودن هر دوي ما به ما 

کمک مي کند که همدیگر را بهتر درك کنیم.
او از هر دو فرزندش بسيار راضي است.مي گويد دخترم 
كه داراي مدرك كارشناسي در رشته روانشناسي است 
را عاشقانه دوست دارم. او خيلي خوب مرا مي شناسد 
و درك مي كند. مهربانی پسرش را هم به چشم ديدم. 
او در تمام مدت صحبت من با پدرش، منتظرش مانده 

بود. 
من  با  هميشه  خداوند  زندگيم  طول  در  گويد:  مي  او 

بوده است.
او مي گويد: اگر دو فردي كه مي خواهند ازدواج كنند 
داشته  خوبي  فرهنگ  و  بشناسند  خوب  را  همديگر 

باشند، خوشبخت مي شوند.
مرتضی رویتوند

!

باربارا دی آنجلیس عشق همانند مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند .  
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دوستان و همراهان همیشگی پیک توانا
ما بر این باوریم که مخاطبان سرمایه های 
پیک  هستند.  گروهی  های  رسانه  ارزشمند 
و  نظرات  ازاین  پس  تا  است  مصمم  توانا 
پیرامون  را  خود  مخاطبان  دیدگاههای 
موضوعات مشخص شده ) مسایل اجتماعی 

ویژه معلوالن( درج نماید.
دیدگاهای  توانید  می  عزیز  دوست  شما 

به  یا فکس  نامه  به صورت  را  شخصی خود 
به  پیامک  قالب  در  یا  و  ارسال  مجله  دفتر 

شماره 30007545 ارسال نمایید .
نشانی : قزوین - بلوار شهید بهشتی- کانون 

توانا – تلفکس 02813339212 
شده،  درج  نظرات  که  است  ذکر  به  الزم 
پیک  و  است  مخاطبان  شخصی  دیدگاههای 
آن  قبال  در  مسوولیتی  گونه  هیچ  توانا 

ندارد.
معایب  و  محاسن   : شماره  این  موضوع 

ازدواج دو فرد معلول
موضوع شماره بعد : ادامه مبحث محاسن و 

معایب ازدواج دو فرد معلول
نظرات درج شده در تاالر گفتگو، دیدگاههای 

شخصی مخاطبان است

گفــــتگو تــــاالر 

قربانعلي اسحاقی:

استخوان  نرمي  دچار  طورمادرزادی  به  من 
درصد  تا90   55 بين  و  هستم  پاهايم  درناحيه 

معلوليت دارم.
همسر بنده از نظر جسماني هيچ گونه محدوديتي 
ندارد .قريب به 30سال از زندگي مشتركمان مي 
ودراين  هستيم  پسر  فرزند   3 صاحب  .ما  گذرد 
مدت، ما هرگز به مشكلي كه به نوعي به معلوليت 

من مربوط شود، برنخورده ايم .
از نظر من ازدواج افراد معلول با افراد غيرمعلول از 
اين جهت كه هر دو به نوعي پوشش دهنده نقاط 
ضعف و قوت هم هستند ، بسيار خوب است حتي 

باعث ترقي هر دو طرف می شود. 

بهترین چیزي را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید     امام محمد باقر )ع(

مریم صباغ زاده: محقق ونویسنده

من داراي معلوليت جسمي – پوليو از ناحيه پاي چپ-18سال است كه زندگي 
مشترك دارم. بنده براساس تجربيات شخصي خود درطي اين 18سال و با توجه 
به اينكه همسرم معلوليت جسماني ندارد ، ازدواج فرد معلول با فرد غير معلول 

را ازهر حيث مفيد مي دانم .
باور غلط  ترويج شود  معلول  افراد  با  معلول  غير  افراد   ازدواج  اگر  نظر من  به 
و اشتباه جامعه درمورد معلوالن مبني بر ناتواني آنها نيز خود به خود اصالح 
مي شود وحتي خود فرد معلول هم از حصار باورهايي كه به جبر و تحت تاثير 
فرهنگ نادرست جامعه درذهنش جاي داده شده بيرون آمده وپا را فراترگذاشته 
و به سوي پرتحرك بودن و همگام شدن با بطن جامعه و پيش گرفتن زندگي 

طبيعتي سوق مي يابد .
من از زندگي با همسرم به عنوان كسي كه معلوليت جسمي ندارد هرگز هيچ 
همواره  همسرم  گرفتم.  هم  مطلوبي  نتيجه  خودم  زندگي  واز  نداشتم  مشكلي 

جاي خالي مرا پر  مي كند.
همسرم و هردو فرزندم درست همان انتظاراتي را ازمن دارند كه از يک مادر يا 
همسر تندرست انتظار مي رود و اين نشان مي دهد كه آنها معلوليت مرا نمي 

بينند.

رئیس  احمدي  رضا  غالم 
انجمن نخبه ایران

امر  يک  يكديگر  با  معلوالن  ازدواج 
بديهي است.آنچه كه قابل تامل و باعث 
با  سالم  افراد  ازدواج  است  فرهنگسازي 

معلوالن است .
افراد سالم درصورتي كه يک نگاه عميق 
به  باشند  داشته  معلوالن  با  ازدواج  به 
با  آنها  ازدواج  نتيجه مي رسند كه  اين 
معلوالن يعني ازدواج با خوبيها ، ازدواج 
ترين  سالم  با  ازدواج  نهايتاً  و  پاكيها  با 

افراد جامعه.
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جامع  قانون   6 ماده  موجب  به 
، چنانچه  ازحقوق معلوالن  حمايت 
در خانواده ای يكی از والدين يا هر 
دوی آنها معلول باشند و يا حداقل 
دو نفر از فرزندان خانواده ای معلول 
مشمول  فرزندان  از  يكی  باشند، 
دوره  انجام  از  وظيفه  نظام  خدمت 

ضرورت معاف می شود. 
دستورالعمل  تبصره  موجب  به 
اجرايی اين ماده، همسرانی كه زن 
معلول خودرا سرپرستی می نمايند 
مادامی كه سرپرسنی همسر معلول 
از سربازی  بگيرند  به عهده  را  خود 
معاف می شوند. معافيت از سربازی 
مشموالنی  از  دسته  آن  شامل 
دچار  عقد  از  پس  شان  زوجه  كه 

معلوليت می گردد نيز می شود.
برای اجرای معافيت از سربازی 
نبست به متقاضيان اين ماده، صرف 
بلكه  كند،  نمی  كفايت  معلوليت 
عدم كارايی و نياز به مراقبت و در 
بر عهده  از سربازی  معافيت  نهايت 
وظيفه  های  حوزه  پزشكی  شورای 
عمومی ناجا می باشد كه به موجب 
قانون وظيفه عمومی در شهرستان 

ها تشكيل می شود. 
بيش  ای  خانواده  در  چنانچه 
وظيفه  خدمت  مشمول  نفر  يک  از 
باشد انتخاب يک نفر جهت استفاده 
و  مشمول  پدر  عهده  بر  معافيت  از 
در صورت فقدان پدر بر عهده مادر 
مشمول و در صورت فقدان هر دو 
بر عهده سازمان بهزيستی به عنوان 

قيم می باشد.

خدمت  مشمول  زوجه  چنانچه 
معلوليت  دچار  ازدواج  از  بعد  وظيفه 
شود زوج می تواند با ارئه سند ازدواج 
شورای  تشخيص  و  دائم  و  رسمی 
پزشكی و احراز نياز به مراقبت نسبت 
كند.  اقدام  معافيت  كارت  دريافت  به 
چنانچه زن معلول يا يكی از بستگان 
ثابت  بهزيستی  سازمان  طريق  از  وی 
نمايد كه همسرش سرپرستی او را رها 
كرده كارت معافيت او باطل می شود.

خدمت  مشمول  فرد  اينكه  برای 
الذكر  فوق  مقررات  از  بتواند  وظيفه 
جهت دريافت كارت معافيت بهره مند 
)معلوليت  مشروحه  شرايط  بايد  شود 
يكی از والدين يا دو فرزند يا همسر( 
دوره  به  قانونا  فرد  كه  زمانی  در 
ضرورت احضار می شود موجود باشد. 
زمانی كه مشمول  فردی در  اگر  پس 

خدمت باشد و شرايط فوق موجود 
او  برای  معافيتی  حق  چون  نباشد 
انجام دوره  ايجاد نشده چنانچه در 
زمان  در  و  شود  غايب  ضرورت 
شود  محقق  معافيت  شرايط  غيبت 
نمی تواند از معافيت استفاده نمايد 
مگر آنكه غيبت از خدمت ضرورت 
موجه باشد كه در اين صورت تحت 
می  و  گرفت  خواهد  قرار  حمايت 

تواند تقاضای معافيت نمايد. 
چنانچه فردی كه تحت حمايت 
معافيت  از  تواند  می  قوانين  اين 
دوره  انجام  حال  در  نمايد  استفاده 
ضرورت باشد، پس از معرفی وظيفه 
عمومی مبنی بر معافيت فرد، سريعا 

از خدمت ترخيص خواهد شد.

تقاضای  جهت  الزم  مدارك 
معافيت:

سوی  از  نامه  معرفی   -1
بهزیستی.

کمیسیون  رأی  تصویر   -2
پزشكی سازمان بهزیستی مبنی 
بر تعیین و نوع از کار افتادگی و 

معلولیت فرد.
3- رو گرفت سند ازدواج. 

از  شرايط  واجد  افراد  معرفی 
عمومی  وظيفه  به  بهزيستی  سوی 
با ارسال اين مدارك محقق خواهد 
شد. وظيفه عمومی پس از دريافت 
معرفی نامه نسبت به تشكيل شورای 
واجد  صورت  در  و  اقدام  پزشكی 
معافيت  كارت  افراد،  بودن  شرايط 

صادر خواهد كرد. 
زینب کلهر

قوانین معافیت از خدمت سربازی

اگر با دشمنی زیاد بجنگی ،  بعد از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا می گیرد .      ناپلئون
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كه  هستيم  آن  شاهد  هرازگاهی 
سازمان  مسووالن  و  مديران  از  يكی 
بهزيستی در يكی از رسانه های صوتی 
و تصويری ظاهر می شوند و خبرهايی 
مربوط به مستمری و افزايش يا كاهش 
به داليل و مناسبت های مختلف  آن 

ارايه می دهند.
در اين بين بسيارند كسانی كه عالوه 
بر داشتن معلوليت و مشكالت ناشی از 
آن، سرپرست خانوار نيز می باشند و 
هرگونه تغيير و تحولی در ميزان اين 
شرايط  در  بسزايی  تاثير  مستمريها 
به  و  مالی خانواده هايشان می گذارد 
به  را  خود  بايد  آنها  شده  نحوی  هر 
امر  اين  با  مرتبط  اخبار  جديدترين 

برسانند.
و  معلول  دانشجويان  ميان  اين  در 
ضايعه  معلول  دارای  های  خانواده 
شنوندگان  جمله  از  نيز  نخاعی 

پروپاقرص اينگونه خبرها هستند.
ديری است موضوع مستمری معلوالن 
در  مبهم  و  برانگيز  بحث  موضوعی  به 
به  آنها بدل شده است و هر روز  بين 
ابهام  با  رابطه  اين  در  كسانيكه  تعداد 
و سوال بدون جواب مواجه می شوند 

اضافه می شود.
راستا  اين  در  كه  موضوعاتی  از  يكی 
همواره در پردۀ ابهام بوده و هست اين 
چه  به  بهزيستی  مستمری  كه  است 
افرادی، با چه شرايطی و چه درصدی 
آنچه  گيرد؟!  می  تعلق  معلوليت  از 
مستمری  كه  است  اين  است  مسلم 
ضايعه  افراد  كليه  به  بايد  بهزيستی 
بيماران  معلول،  دانشجويان  نخاعی، 
و  خانوار  سرپرست  معلوالن  روانی، 
معلوالن جسمی- حركتی تعلق گيرد.

افراد،  اين  تمامی  گرفتن  نظر  در   
زنان  چون  ديگری  گروههايی  منهای 
كه  هايی  خانواده  و  خانوار  سرپرست 
تقريباً  هستند،  اعتياد  مشكل  گرفتار 
سازمان  كه  است  جمعيتی  آن  كل 
به  موظف  آن  قبال  در  بهزيستی 
ماهيانه است. پس  پرداخت مستمری 
كه  است  اين  شود  می  نتيجه  آنچه 
مستمری بهزيستی به كليه افراد معلول 
صرفنظر از نوع و ميزان معلوليت بايد 
مراجعاتی  در  آنكه  حال  بگيرد.  تعلق 
كه به شعبات اين سازمان در شهرها و 
شهرستان های مختلف داشته ايم چيز 
بررسی  اين  در  ايم!  دريافته  ديگری 

به  و  ديده  به چشم خود  به كرات  ها 
مددكاران  كه  ايم  شنيده  خود  گوش 
افراد  به  پاسخ  در  بهزيستی  محترم 
توجيحات  و  داده  مختلفی  جوابهای 
گوناگونی ارائه كرده اند كه با در كنار 
هم گذاشتن اين جوابها، ضد و نقيض 
بودن آنها را می توان نتيجه گرفت و 
در آنها بوی »از سر باز كردن« را می 

توان به وضوح استشمام كرد.
دوراز انصاف است اگر سازمان بهزيستی 
چندان  نه  و  متعهد  غير  سازمانی  را 
مشكالت  به  رسيدگی  امر  در  كوشا 
انصاف  اين هم  اما  بدانيم  قشر معلول 
معلولی  جوان  به  پاسخ  در  كه  نيست 
پوشاندن  پی  در  و  به ضرورت  بنا  كه 
دانشجويی  های  هزينه  از  بخشی 
مراجعه  بهزيستی  سازمان  به  خود 
ماهانه  مستمری  خواستار  و  كند  می 
را  اش  خانواده  نظر  بلكه  تا  شود  می 
ادامه تحصيل،  از  در اصرار به انصراف 
آن هم به دليل مشكالت مالی، حتی 
می  گفته  بيندازد،  تعويق  به  ترم  يک 
شود: متأسفيم، مستمری فقط به افراد 
ضايعه نخاعی و به منظور تامين هزينه 
های پرستاری آنها پرداخت می شود و 
بس! در حاليكه با مراجعه افراد ضايعه 
تقاضايی  شدن  مطرح  با  و  نخاعی 
فقط  مستمری  اينست:  پاسخ  مشابه، 
جهت  صرفاً  و  است  نابينايان  مختص 
آنها!  و ذهاب  اياب  تامين هزينه های 
است در مورد خانواده های  همچنين 
فرزندان عقب  يا  روانی  بيماران  دارای 
مانده ذهنی و نيز در مورد دانشجويان 

معلول!
از  و  جوابها  اين  از  كه  ديگری  چيز 
تعّدد آنها برداشت می شود اين است 
كه  برخی مددكاران محترم بهزيستی 
غير  و  اساس  بی  های  پاسخ  دادن  با 
سازمانی سعی در گمراه كردن معلوالن 
و به نوعی از سرباز كردن آنها را دارند 
شود  می  استنباط  اينگونه  اينجا  از  و 
مسئوالن  بعضاً  و  كه برخی مددكاران 
اين سازمان چندان راغب به پرداخت 
مستمری به افراد تحت پوشش نيستند 
مستمری  پرداخت  در  كم  دست  يا  و 

همه را با يک چشم نمی بينند!
مهم  مسئله  مستمری  بحث  در  اما 
تأمل  بسی  جای  و  هست  كه  ديگری 
و  مستمری  مبلغ  خود  مسئله   ، دارد 

ميزان آن است.

مبالغ مستمری ماهيانه ای كه توسط 
به  اسالمي  شورای  محترم  مجلس 
افراد  به  اكنون  هم  و  رسيده  تصويب 
بهزيستی  سازمان  پوشش  تحت 
است:  اين شرح  به  می شود  پرداخت 
يک  خانوادۀ  يا  معلول  يک  مستمری 
ريال،   320/000 مبلغ  ماهانه  نفره، 
خانوادۀ 2 نفره ماهانه مبلغ 370/000 
ريال، خانوادۀ 3 نفره 430/000 ريال و 

خانواده های 4 نفره 500/000 ريال.
مجلس  محترم  نمايندگان  لطف  البته 
شورای اسالمی از اين منظر كه مبالغ 
افزايش  نهم  دولت  در  را  مستمری 
اما  دارد!  تشكر  بسی  جای  دادند 
سپاسگذارتر خواهيم بود اگر معيارهای 
تعيين اين مقادير بر عموم آشكار شود 
و مسئوالن، به ويژه آنها كه در تعيين 
گيرنده  تصميم  مستمری  مبلغ  مقدار 
هستند در رابطه با اينكه چگونه و بر 
گذران  برای  اند  توانسته  اساسی  چه 
مبالغ  اين  ماهانه  معلول  افراد  زندگی 
را تعيين نمايند ، داليل خود را شرح 
دهند  و بگويند آيا به نظر آنها واقعاً با 
اين مبالغ كه جمع آنها در سال حتی 
كارمند  يک  ماه  يک  حقوق  اندازه  به 
معمولی هم نمی شود می توان زندگی 

كرد؟!
و نيز بگويند آنچه موجب شده ميزان 
بيش  های  خانواده  در  مستمری  اين 
ريال   500/000 سقف  تا  نفر  يک  از 

افزايش يابد چه بوده است؟!
و نيز خالی از لطف نيست اگر بدانيم 
نرخ  و  ها  هزينه  اساس  بر  مبالغ  اين 
سال   15 10يا  در  سالی  چه  تورم 
در  كه  چرا  شده،  محاسبه  گذشته 
كفاف  هرگز  مبالغ  اين  اخير  سالهای 
هم  را  معمولی  فرد  يک  های  هزينه 
های  هزينه  به  برسد  چه  است  نداده 
يک فرد نابينا، ويلچری و يا يک معلول 
دانشجو، با آن همه هزينه ها و مخارج 
اين مسائل  از  زياد و سنگين! گذشته 
ميزان مبلغ مستمری يک بحث است و 
نحوۀ پرداخت آن به شكل صحيح يک 
بحث ديگر. بطوريكه »بارها« مشاهده 
ها  مستمری  پرداخت  در  است،  شده 
گرفته  صورت  هايی  كاستی  كماكان 
و اصل مبلغ با مقداری كمتر از آنچه 
قباًل تعيين شده، به افراد پرداخت شده 
است. از نظر اينجانب الزم به نظر می 
در  بهزيستی  محترم  سازمان  كه  آيد 

كنار هزينه هايی كه  به ازای استخدام 
 ، كند  می  پرداخت  خود  مددكاران 
هزينه های ديگری نيز در نظر بگيرد 
جهت استخدام افرادی به عنوان ناظر! 
تا از اين طريق همۀ جنبه های فعاليت 
تحت  مسئوالن،  گاهاً  و  مددكاران 
نظارت قرار گرفته و جلوی تبعيضاتی 
كه بارها موجب تضييع حقوق معلوالن  
گشته، گرفته شود! چرا كه مددكاران 
شده  مشاهده  بارها  چنانكه  بهزيستی 
و  مشكالت  كردن  مطرح  در  است 
سليقه  طور  به  معلول  افراد  مسائل 
اين بين چه  ای عمل می كنند و در 
مددكارشان  سليقۀ  كه  افرادی  بسا 
و  نداشته  همخوانی  آنها  تقاضای  با 
گشته  پايمال  بارها  و  بارها  حقوقشان 
است . تنها به اين دليل كه جا مانده 
خود  مددكاران  ساليق  و  عاليق  های 

هستند!
تفاوت  هم  سوال  اين  پاسخ  البته 
و  ندارد  قبلی  سواالت  با  چندانی 
با  پاسخگويی،  به  موظف  مسئوالن 
يا  و  نداريم  اعتبار  چون  هايی  بهانه 
يافته  افزايش  ما  پوشش  تحت  افراد 
هم  آنها  بين  بايد  مستمری  و  اند 
ورطۀ  از  را  تقسيم شود، همواره خود 

پاسخگويی رهانده اند!
اگر  كه  كرد  اذعان  بايد  پايان  در 
معلوالن  زندگی  های  هزینه  تمام 
داده  پوشش  شده  یاد  مبالغ  با 
افراد  به حال  می شود پس خوشا 
معلول، چرا که در جامعۀ آنها هرگز 
کرایه  هرگز  و  ندارد  وجود  تورمی 
افزایش  ها  آژانس  و  ها  تاکسی 
معلوالن  بنزین  سهمیۀ  یابد،  نمی 
و  مرغ  و  گوشت  و  است  نامحدود 
در  همواره  زندگی  مایحتاج  سایر 
یک قیمت ناچیز باقی می مانند و 
می  تشكر  مسئوالن  از  چنین  هم 
کنیم که اوضاع جامعه را در چنین 
آرامش و ثباتی برای معلوالن حفظ 
داریم  آنها خواهش  از  و  اند  کرده 
اقشار  سایر  برای  را  ثبات  این  که 

جامعه نیز فراهم کنند. 
با  كه  است  اين  از  نگرانيمان  دل  اما 
اوضاع ياد شده و ميزان مستمری های 
دريافتی ، نكند معلوالن در يک دنيای 

موهومی و خيالی شناور باشند؟!
                                                                                                            
رقیه بابایي

تأملی بر مستمری معلوالن تحت پوشش بهزیستی

هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید ، خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.   
امام رضا )ع( 
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نشست مطبوعاتی كانون معلولين توانا با حضور 
در  و  توانا  معلولين  كانون  مديره  هيأت  اعضای 

شانزدهمين نمايشگاه مطبوعات برگزار شد.
نشست  اين  در  توانا  پيک  خبرنگار  گزارش  به 
گرديد  برگزار  )ره(  خميني  امام  مصالي  در  كه 
،سيد محمد موسوی رئيس هيأت مديره كانون 
خود  كه  باوريم  اين  بر  ما  گفت:  توانا  معلوالن 
مسئوالن نيازمند تغيير نگرش اند چرا كه هنوز 
برابر معلوالن  بايد در  تعهداتی كه  واقعی  ميزان 

داشته باشند را احساس نمی كنند. 
موسوی با اشاره به وظايفی كه رسانه و صدا وسيما 
در مقابل معلوالن دارند و به آن عمل نمی كنند 
حقوق  اند  مكلف  مطبوعات  و  رسانه  گفت: 
معلوالن را اعالم و به اطالع آنها برسانند و 
در  دارد  وظیفه  این،  بر  عالوه  سیما  و  صدا 
مشكالت  و  معلوالن  به  ساعت  چند  هفته 
آنها بپردازد، اما متأسفانه می بینیم که این 
نهادها به وظایف خود در قبال معلوالن عمل 

نمی کنند.
از خبرنگاران سوال  ايران  در  اگر  داد:  ادامه  وی 
شود آيا مسائل و مشكالت معلوالن را می دانيد 
يا خير؟ خواهند گفت: خير. چرا كه  در كشور 
ما از مشكالت معلوالن به حد كافی سخن گفته 

نشده است. 
رئيس هيأت مديره كانون توانا با اعالم اين مطلب 
كه محدوديت جسم نمی تواند بيانگر محدوديت 
شود گفت: در گذشته فرد معلول توسط خانواده 
اداره می شد و جامعه مسئوليت خاصی در برابر 
اما در عصر حاضر و در شرايطی كه  نداشت.  او 
ما به مدنّيت رسيده ايم و جوامع بشری قانونمند 

                        رئيس هيأت مدیره کانون معلولين توانا:

خود مسووالن نیازمند
 تغییر نگرش اند

رمز کلیه پیروزی ها ، اراده است.               روبرتسون

شده اند ، ديگر نمی توان موجودی را كه كمی 
محدوديت دارد  ناديده گرفت.

با  بهزيستی  سازمان  اينكه  بر  تأكيد  با  موسوی 
داشتن بيش از 50 نوع مسئوليت، تنها سازمانی 
است كه در كشور متنوع ترين مسئوليت ها را 
دارد، گفت: چرا معلوالن بايد زير نظر بهزيستی 
باشند و چرا بهزيستی با اين همه مشغلۀ كاری 

بايد متولی معلوالن باشد؟!
موسوی با اشاره به اينكه 10 درصد از جامعه از 
معلوالن تشكيل شده است خواستار اين شد كه 
دولت در بدنه خود سازمانی ايجاد كند كه صرفا 

به جامعۀ معلوالن رسيدگی نمايد.
وی ضمن گله مندی از عدم اجرای قوانين مربوط 
اشاره   83 سال  مصوب  قوانين  به  معلوالن،  به 
كرد و گفت: در سال 83 قانون جامع حمايت از 
معلوالن در 16 بند تصويب شد. تبصره بند آخر 
قانون می گويد: »بندهای فوق در صورتی  اين 
اجرايی خواهند بود كه بودجه كافی برای اجرا 
به  بندها  تمام  اجرای  واقع  در  و  باشد«  موجود 
داشتن اعتبار منوط شده است. و اين يعنی اگر 
اعتبار موجود نباشد هيچ يک از 15 بند تصويب 

شده اجرا نخواهند شد.
زمان  از  شده  ياد  قانون  كرد:  تصريح  موسوی 
نظر  به  و  درصد   20 الی   15 كنون  تا  تصويب 
در  اين  و  اجرايی شده،  ديگر 40 درصد  برخی 
حاليست كه هيچ كس نمی داند قصور از طرف 

كيست!
جوامع  همه  که  شرایطی  در  افزود:  موسوی 
باید قشر  ، چرا  به رشد هستند  رو  بشری 
همواره  و  باشند  دردمند  همچنان  معلول 

نیاز به این باشد که ما نشست بگذاریم و از 
اینكه معلوالن چه مشكالتی دارند ، صحبت 

به میان آوریم؟
موسوی در پايان گفت: ما از مسئوالن زحمتكش 
همواره  ما  كه  بگويم  بايد  البته  كنيم،  می  تشكر 
نمی توانيم تشكر كنيم و بايد به مسائل ديگر هم 
بپردازيم و از ضعف ها نيزسخن بگوييم و بگوييم 
اينطور كه به نظر می رسد مشكل در بدنۀ خود 
كاستی  و  مسائل  تمام  اگر  كه  چرا  است،  قانون 
های جامعه معلوالن در بدنۀ قانون ديده شود و در 
مرحلۀ اجرا نيز به درستی و كمال به اجرا درآيد، 
معلوالن ديگر نه مشكل مسكن خواهند داشت، نه 
به  نيازی  نه  نه مشكل تحصيل و  ازدواج،  مشكل 
برگزاری نشست ها و همايش ها خواهند داشت .
رقیه بابایی

مجتمع توانبخشی شهید چمران هالل احمر
ساخت و تغییر انواع ارتزها و پروتزهای اندام فوقانی وتحتانی انواع کفش وکفی طبی 

ساخت ارتزهایتند  - فیزیوتراپی  - کاردرمانی

نشانی – زنجان – خ خرمشهر –خ سوم شعبان – مرکز توانبخشی شهید چمران هالل احمر       
                                                     Email: Tavanbakhshi@gmail.com     02417283820 تلفن:02417272359    تلفکس
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از توان ياب بگويم يا ناتوان جسمی؟ از فرد معلول 
اجتماعی  حضور  از  معلول؟  غير  فرد  يا  بگويم 
دم  فرهنگسازی  از  هميشگی؟  انزوای  يا  بنويسم 
صحبت  سازی  مناسب  از  تفاوتی؟  بی  يا  بزنم 

ها؟  پله  وجود  يا  كنم 
بين  كنوانسيون  از 
المللی حقوق معلولين 
بگويم يا عدم توجه به 
االجرا؟  الزم  حقوق 

جسمی  دردهای  يا  بنويسم  زندگی  به  عشق  از 
العالج؟ از دستها و پاهای كم توان بگويم يا اراده 
اميدوار  هميشه  دلهای  از  استوار؟  و  محكم  های 
بگويم يا چشم های عاشق ولی كم نور؟ از صدای 
امواج آبی دريا بگويم يا گوشهايی كه به جز زمزمه 
زندگی صدای ديگری نمی شنوند؟ از ذهن های 
و  پاك  قلبهای  يا  بگويم  سخن  شيرين  و  ناتوان 
بی آاليش؟ از خانواده های پشتيبان فرد معلول 
بگويم يا آسايشگاههای متعدد و فعال؟ از مادران 
پدران  يا  بگويم  زحمتكش  پرستاران  و  فداكار 

مهربان و قيم های خداشناس؟ 
محض رضای خدا تو بگو از چه بنويسم؟ تو بگو 

از چه بگويم؟ 
بگو از كدامين رنگ و معنای زندگی برايت بنويسم 
تا بدانی و باور كنی كه من ناتوان نيستم اگر چه 
معلوليت جسمی ، حركتی يا ذهنی دارم. تو بگو از 
كدامين واژه های باور ذهنم برايت شعری بسرايم 
تا باور كنی و يقين داشته باشی كه معلوليت من، 
باعث محروميت نيست. تو بگو از كجا بگويم و از 
آنكس كه   ، باور كنی  تا  بنويسم  برايت  چه چيز 

عاجز از خلق لحظه هاست معلول است نه من.
و  سرايم  می  آنقدر  نويسم،  می  آنقدر  من  اما 
آنقدر تالش ميكنم در جهت رسيدن به استقالل 
وجود  با  كه  كنی  باور  و  بدانی  تا  خوداتكايی  و 
را  توانايی  شود  می  نيز  ناتوان  و  ضعيف  جسمی 
، از خدايی كه  معنا كرد. من از خدا می نويسم 
آن  پای   ، بوها  آن شب  نزديكيست، الی  همين 
 ، را  من   ، را  تو  آفريد  كه  خدايی  و  بلند...  كاج 
آفريننده  نويسم كه  از خدايی می   . را  ما   ، را  او 
كل موجودات است و كارش بی حكمت نيست و 

رحمتش پايان ندارد. 
می نويسم از معلوليت تا آشنا شوی با اين واژه و 
شرايط زندگی صاحبانش. هر چند كه بارها و بارها 
از زبان همنوعان و دوستانم نيز شنيده ای، خوانده 
جهانی  روز  آستانه  در  اما  ای.  كرده  درك  و  ای 
معلولين گفتن و شنيدن از معلوليت تازگی ويژه 
ای پيدا می كند. واقعا چرا ما انسانها خيلی زود 
فراموش می كنيم؟ چرا وقتی از موعد يک حادثه 
يا واقعه می گذرد در اذهان ما كمرنگ می شود؟ 
من، تو و همه ما هميشه نياز به تكرار و يادآوری 
داريم تا يادمان نرود باغچه كوچک حيات زندگی 

نياز به آبياری دارد و غبار روی طاقچه اتاق دلمان 
نياز به گردگيری. 

اما من خسته نمی شوم از گفتن و يادآوری. پس 
من  همدردی.  و  شنيدن  از  نشو  خسته  هم  تو 

خسته نمی شوم از تحمل دردهای جسمی پس 
نمی  من خسته  همفكری.  از  نشو  هم خسته  تو 
شوم از پله های سر راهم ، پس تو هم خسته نشو 
از اينكه ياريم كنی تا پله ها را با هم برداريم. من 
نوميد نمی شوم از مشكالت و معضالت زندگيم، 
پس تو هم نوميد نشو از رحمت خدا و كمک به 

همنوعت. 
 ، ترحم  از  افسرده می شوم  و  وليكن من خسته 
پس تو نيز واژه ترحم را از ذهنت پاك كن و واژه 
دوستی و مودت را جايگزين آن نما تا با ياری و 
همفكری يكديگر ، زندگی را برای معلولين امروز 
دعا  )بيا  پرانتز  داخل  اما  نماييم.  آسانتر  فردا  و 
كنيم كه با توكل به خدا هيچ كس دچار معلوليت 

نشود، چه امروز چه فرداها و آينده(
راستی چرا وقتی که مرا روی صندلی چرخدار 
یا با عصا و شرایط خاص دیگر می بینی آه می 
کشی؟ نه نگران نشو ، من ناراحت نمی شوم 
نوای  میان  میكنم  زیرا حس  چرا؟  دانی  می 
به خاطر  کنی  می  را شكر  آه کشیدن، خدا 
داشتن سالمتی. و چه نعمتی باالتر از اینكه 
از  خدا  شكرگذاری  ی  مایه  معلولیتم  و  من 

زبان بنده خدا باشیم؟ 
راستی چرا وقتی برای كار و اشتغال به اداره ای 
يا سازمانی مراجعه می كنم قبل از اينكه توانايی 
های مرا بسنجی به ظاهر ناتوانم نگاه می كنی؟ 
گاهی حتی البه الی پرونده تحصيليم را نيز نيم 
نگاهی نمی اندازی شايد با ديدن تجربياتم نظرت 
عوض شود و مرا استخدام كنی! اما نه ، گويا فقط 
داشتن جسم و ظاهری سالم مدنظر می باشد. اما 
من بازهم نوميد نمی شوم . می روم شايد شغل 

ديگری بيابم.
آرزوی  همه  آن  با  وقتی  آيد  می  يادت  راستی 
برای  و  شدم  قبول  دانشگاه  كنكور  از  موفقيت، 
ثبت نام مراجعه كردم با ديدن ظاهر و معلوليت 
جسمی ام گويا به اكراه نامم را ميان دانشجويان 
اگر مشكل خاصی  نمودی  ثبت كردی و گوشزد 
داری  باال  طبقات  كالسهای  به  رفتن  برای 
اين  در  مسئوليتی  و  نداريم  آسانسور  متاسفانه 
قبال نمی پذيريم. من هم با لبخند و دنيايی آرزو 
گفتم سعی ميكنم مشكلی پيش نيايد و با كمک 

دوستان در كالسها شركت خواهم كرد. 

زندگی  تشكیل  ازدواج،  مسئله  چرا  راستی 
یا انتخاب همسر را برای من امری غیرممكن 
تلقی می کنی؟ وقتی از ازدواج حرف می زنم 
با نگاهی عجیب چشمهایم را بدرقه می کنی 
مرتكب  گناهی  گویا 
معلول  من  ام.  شده 
دانم  می  را  شرایطم 
در  آنچه  از  بیش  و 
گنجد  می  تصورها 
نسبت به معلولیت و ویژگیهای خاص خودم 
با منطق فكر می کنم. پس مطمئن باش زندگی 
در  اگر هم  و  دانم  نمی  روزه  دو  يكی  داستان  را 
مورد ازدواج تصميمی بگيرم حتما تمامی جوانب 
را  باورهايم  نوميدانه  تنها  نه  لذا   . ام  را سنجيده 
پس نزن بلكه اگر اشتباهی هم كرده ام ياريم كن 

و دوستانه، قانعم. 
می بينی! سوالهای بسيار زيادی ذهنم را به خود 
آنها  تک  تک  دارم  دوست  و  است  كرده  مشغول 
را بپرسم و تو با حوصله پاسخ دهی. گويی كوله 
باری حرف و سوال بی جواب روی دلم سنگينی 

می كند. 
ذهنم  سواالت  تمامی  بين  باشی  كرده  دقت  اگر 
تويی   ، تو  اين  كيست؟  تو  اين  بردم.  نام  تو  از 
دوست  تواند  می  تو  اين  هستی.  من  همنوع  كه 
من معلول باشد، مادر و پدر من باشد، خواهر و 
استاد  باشد،  اقوام من  و  باشد، خانواده  برادر من 
من باشد، همنوع من باشد، هموطن من ، مدير 
يا سازمان استخدامی  دانشگاه من، مدير شركت 
من ، مسئول امور مرتبط با امور من و همنوعانم 
و يا هر كسی كه به نوعی با فرد معلول در ارتباط 

است. 
مورد  در  و  شويم  ما  توانيم  می  تو  و  من  پس 
و  بحث  معلوليت  دارای  افراد  مختلف  مشكالت 
معلولين  خود  شرايط  و  نظرات  از  كنيم.  بررسی 
بپرسيم و بيشتر بدانيم و در كنار آن از قوه تفكر و 
همكاری غير معلولين استفاده كنيم تا شرايط به 
نحو احسنت سنجيده شود و برای حل مشكالت، 
راه حلهای مناسبی بيابيم و كم كم آسايش زندگی 

معلولين را فراهم نماييم. 
به  منحصر  را  امور  به  کاش رسیدگی  ای  اما 
در حین  ای کاش  نكنیم.  هفته خاص  و  روز 
ارج نهادن به روز جهانی معلولین فقط و فقط 
بررسی  عنوان  به  مزین  را  جهانی  روز  این 
مشكالت افراد معلول قرار ندهیم و در جهت 
همگانی  تالش  تر  مناسب  راهكارهای  ارائه 
داشته باشیم. می دانيم كه هر  روز، روز خداست 
و باالخره  ای كاش با همفكری و بدور از هرگونه 
ترحم و دلسوزی در مسير احقاق حق معلولين تا 

حد توان همكاری نماييم. يا علی مدد
                  فرزانه حبوطی

من و تو می توانیم ما شویم

اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت.          موريس مترلینگ
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من بنيامينم ، يک كوچولوی مونگول يا )سندرم 
داونی( . خنده داره نه ؟ 

آخه من شبيه موغولهام ، ما زياديم ,خيلی زياد، 
توی همه دنيا پخش شديم ، فكر كنم بچه های 
اصلی آدم و حوا ما هستيم ! می گی نه! نگاه كن، 
همه ما تو هر نقطه از دنيا شبيه هم هستيم و به 
همه مون هم ميگن »مونگول« نميدونم چرا از 

شنيدن اين كلمه خنده ام می گيره !
 من يک سال دارم ولی بابام بزرگتر ه و مامانم 
از   .... تا   3 تا   2 يكی  پيش  وقت  چند  بزرگتر. 
دوستهای من مردن اونا هم مثل من عقب افتاده 

بودن- يعنی از قافله قاتلين عقب موندن
از همان روزی كه دست حضرت قابيل 

گشت آلوده به خون حضرت هابيل
از همان روزی كه فرزندان آدم

ـ صدر پيغام آوران حضرت باری تعالی ـ
زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشيد

آدميت مرد
گرچه آدم زنده بود.

از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه 
انداختند

دیوار  خون  و  شالق  با  که  روزی  همان  از 
چین را ساختند 

آدمیت مرده بود .
بعد دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب

گشت و گشت 
قرن ها از مرگ آدم هم گذشت

ای دریغ
آدمیت بر نگشت !

قرن ما 
روزگار مرگ انسانیت است ! 

سینه ی دنیا ز خوبی ها تهی است 
صحبت از آزادگی پاکی مروت ابلهی است

محمد  و  عیسی  و  موسی  از  صحبت 
نابجاست

قرن موسی چمبه هاست !
من که از پژمردن یک شاخه گل
از نگاه ساکت یک کودك بیمار

از فغان یک قناری در قفس

از غم یک مرد در زنجیر
حتی قاتلی بر دار !

بغضم  و  چشمانم  در  اشک 
در گلوست

وندرین ایام زهرم در پیاله 
زهر مارم در سبوست

مرگ او را از کجا باور کنم 
؟

یک  پژمردن  از  صحبت 
برگ نیست 

وای ! جنگل را بیابان می 
کنند ! 

در  را  آلود  خون  دست 
پنهان  خلق  چشم  پیش 

می کنند 
حیوانی  به  حیوانی  هیچ 

نمی دارد روا
با  مردمان  نا  این  آنچه 

جان انسان می کنند.
پژمردن یک  از  صحبت 

برگ نیست
قناری  مرگ  کن  فرض 
مرگ  هم  قفس  در 

نیست
شاخه  یک  کن  فرض 
گل هم در جهان هرگز 

نرست
فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست

در کویری سوت و کور 
در میان مردمی با این مصیبت ها صبور

صحبت از مرگ محبت مرگ عشق
گفتگو از مرگ انسانیت است .

ولش كن اونهارو كشتند! سالهاست كه می ميرند 
و خواهند مرد . مامان رضا ، اونو گذاشت توی بالكن 
و از سرما يخ زد خودش به من گفت ، گفت: خدا 
به من گفت : تو يک امتحانی و مامانت قبل از تو 
رد شد و مرد. بابای مهديس شير مسموم بهش 
داد و عليرضا داره ميميره آخه مامانش بهش غذا 
اون  نميده  شير  بهش  بميره! حتی  كه  ده  نمی 

فقط يک 
بچه 4 ماهه 3 كيلويی و هيچ گناهی نداره من 
گيج شدم كی مرده ؟ كی زنده؟ مونگوال مردن 
يا قاتالشون؟ راستی مونگول یک فحشه ؟ یا 
قاتل فحشه؟ کدومش بدتره ؟ مونگول عقب 
افتاده سندرم داون یا آدم کش ، دزد، مال 
رشوه   ، نزول خور   ، قاچاقچی   ، مردم خور 
که  اینه  معموله  که  چیزی  کن  ولش  بگیر؟ 
میكنه   رو  سرت  مونگول  بگی  یكی  به  اگه 
مال  کسی  یا  بدی  رشوه  کسی  به  اگه  ولی 
که  من   ! زرنگه  یارو  میگن  بخوه  رو  کسی 

گیج شدم خوبه که مونگولم ...
 

قرنها از مرگ آدم هم گذشت  
ای دریغ آدمیت برنگشت 

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش.       پور سینا
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پرداخت مستمري به بیش از 12 هزار دانشجو

به  اكنون  هم  گفت:  كشور  بهزيستي  سازمان  توانبخشي  معاون 
12 هزار و 600 دانشجوي توانجو كه در مقاطع مختلف تحصيلي 

مشغول به تحصيل هستند مستمري پرداخت مي شود. 
كاظم نظم ده مداخله نابهنگام در شكوفا شدن استعداد توانجويان 
را بسيار مؤثرتر از پرداخت مستمري به آنان دانست و خاطرنشان 
كرد :  ساالنه 950 ميليارد ريال مستمري به توانجويان تحت پوشش 

سازمان بهزيستي پرداخت مي شود.
                                 باشگاه خبرنگاران

10هزار واحد مسکوني روستایي براي 
نیازمندان احداث مي شود 

و سازمان  اسالمي  انقالب  بنياد مسكن  بين  تفاهمنامه همكاري 
و  معلوالن  براي  مناسب  مسكن  تامين  هدف  با  كشور  بهزيستي 

اقشار كم درآمد منعقد شد.
دكتر فقيه، رئيس سازمان بهزيستي كشور با اعالم اين خبر افزود: 
براي  روستايي  مسكوني  واحد  10هزار  تفاهمنامه  اين  مبناي  بر 

معلوالن و نيازمندان تحت پوشش سازمان احداث خواهد شد.
وي افزود: بنياد مسكن مددجويان معرفي شده از طرف سازمان 
نوسازي  و  بهسازي  طرح  تسهيالت  دريافت  براي  را  بهزيستي 

مسكن روستايي به بانک معرفي خواهد كرد. 
وجود  روستايي  زمين  واگذاري  امكان  كه  مناطقي  در  بنياد  اين 
زمين  فاقد  مددجويان  براي  زمين  تامين  به  نسبت  باشد  داشته 

اقدام مي كند.
دكتر فقيه گفت: در اين تفاهمنامه سازمان بهزيستي موظف شده 
است در ازاي احداث هر واحد مسكوني تا سقف 15ميليون ريال 
كمک بالعوض در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي قرار دهد. 
همچنين به منظور مناسب سازي واحد هاي ويژه معلولين نيز تا 
سقف 5ميليون ريال كمک بالعوض به اين مبلغ افزوده مي شود.

بهزيستي همچنين متعهد شده است  اظهار داشت: سازمان  وي 
از  اعم  قانوني  هاي  معافيت  از  استفاده  منظور  به  را  مددجويان 
پرداخت عوارض، صدور پروانه هاي ساختماني، حق انشعاب آب، 

برق، گاز، فاضالب و... به سازمانها و ادارات ذيربط معرفي كند.

کوتاه و خواندنی
 از بهزیستی 

ابالغ دستورالعمل اجرایی توزیع یارانه 
غیرنقدی اقشار آسیب پذیر در سال 88 

به گزارش اكونيوز« محسن احمدی« سخنگوی وزارت رفاه و تامين اجتماعی با بيان 
اين مطلب افزود: كل اعتبارات موضوع اين دستورالعمل مبلغ چهار هزار ميليارد ريال 
است كه به نسبت 80 درصد برای كميته امداد امام خمينی)ره( به منظور پوشش 8 
ميليون نفر و 20 درصد برای سازمان بهزيستی كشور جهت پوشش دو ميليون نفر 

اختصاص می يابد.
وی با اعالم اينكه مبلغ قابل اختصاص به سازمان بهزيستی كشور800 ميليارد ريال 
به هر يک  اين دستورالعمل  اجرايی كردن  به منظور  بود، خاطرنشان كرد:  خواهد 
از اقشار تحت پوشش يک قطعه بن به مبلغ 400 هزار ريال اختصاص می يابد كه 

توسط نهاد حمايتی ذيربط در اختيار سرپرست قانونی خانوار قرار می گيرد.
سخنگوی وزارت رفاه و تامين اجتماعی اظهار كرد: كليه مددجويان )مستمری بگيران( 
و ساير اقشار آسيب پذيرتحت پوشش سازمان بهزيستی شامل اين دستورالعمل می 

شوند.
وی تاكيد كرد: نوع كاالی اين دستورالعمل »مواد غذايی و لبنی« است كه بر روی بن 
ها درج خواهد شد و نهادهای حمايتی موظفند اقدامات الزم را برای اجرای صحيح 

اين بند و عدم مصرف بن ها برای ساير نيازها به عمل آورند.

دولت حق آموزش رایگان معلوالن را 
نادیده مي گیرد!    

                                 
رييس انجمن باور گفت : اگرچه قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن براي دسترسي 
رايگان معلوالن به آموزش عالي ، صراحت دارد اما نزديک به 2 سال است كه اين 

قانون رعايت نمي شود. 
آموزش  از  معلوالن  زياد  استقبال  وجود  با   : گفت  ايلنا  با  گفتگو  در  معيني  سهيل 
عالي و ورود آنها به دانشگاه هاي سراسر كشور، عمل به اين قانون به تعويق افتاده 
است. وي با بيان اينكه در حال حاضر اين امكان پاشنه آشيل قانون شده است افزود: 
ظاهرا امكان ادامه تحصيل رايگان معلوالن در بودجه سال هاي گذشته تامين نشده 
به همين دليل معلوالن را دچار مشكالت عديده كرده است. رئيس انجمن باور ادامه 
این  به  به صراحت  بودجه سال 89  قانون  در  که  از دولت مي خواهیم  داد: 
مسئله اشاره کند چرا که قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن براي رایگان 
بودن آموزش معلوالن صراحت داشته و نباید حقوق مسلم افراد معلول در 

این زمینه ضایع شود. 
به  براي ورود  آنها  افراد معلول بگيريم  از  را  اگر آموزش عالي  اينكه  بيان  با  معيني 
اشتغال كه در آن معضل هم وجود دارد دچار مشكل مي شوند، گفت: اگر امكان 
زناني كه در شهرستان ها زندگي مي كنند  افراد معلول به خصوص  براي  آموزش 

فراهم نشود، امكان خروج آنها از حصارهاي فرهنگ سنتي وجود ندارد. 
رييس انجمن باور با بيان اينكه هزينه تحصيل فرد معلول بسيار سنگين تر از سرانه 
آموزش آنهاست خاطر نشان كرد: معلوالن براي تحصيل نياز به كمک هزينه هاي 
ويژه دارند ، به عنوان نمونه براي تهيه كتاب هاي خاص نابينايان وتبديل كتاب به 
نوارهاي صوتي، مشكالتي وجود داشته و وزارت علوم به طور كامل مسئوليت ضبط 
كتاب هاي آموزشي آنها را قبول نمي كند. به گفته معيني، تنها بحث ورود افراد 
معلول به دانشگاه مطرح نیست بلكه فرصت آموزش، امكان مشارکت جدي 
معلوالن را در جامعه فراهم و آنها را به خودباوري مي رساند، به همین دلیل 

نباید در این زمینه میان معلوالن و افراد عادي تبعیض قائل شد.

همه ی کارهای خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر 
امام علی )ع(                                                            چون قطره ای است در دریای عمیق .    
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خيلی جدی نگيريد، احساسات واقعا دشمن آدم ها نيستند. فقط اگر 
ندانيم چطور از آنها استفاده كنيم، می توانند مثل دشمن ما باشند. مثال:

يک روز پر انرژی را شروع كرديد، انرژی از سر و رويتان می بارد، يک صبحانۀ 
به  رفتن  آمادۀ  و  و منظم هستيد  نرمش كرديد. مرتب  خوب خورديد، كمی 

سركار يا شروع يک روز پركار و تالش هستيد.
فكر می كنيد امروز همان روزی است كه مقدمۀ فتح مريخ توسط شماست.

اما يكدفعه:
آنقدر منتظر تاكسی می ايستيد تا خسته می شويد، يا اينكه رانندۀ تاكسی بی 

ادبانه به شما می گويد: »در را آهسته ببنديد«. و اتفاقاتی از اين قبيل.
يكدفعه و به طور ناگهانی، همين اتفاق كوچک و بی اهميت شما را دل سرد 
می كند و فكر می كنيد شما چرا نبايد آنقدر پول  داشته باشيد تا يک ماشين 
برای خودتان بخريد و نياز نباشد منتظر تاكسی باشيد يا با راننده بحث كنيد، 

و احساس ياس و نااميدی جای آن همه انرژی را می گيرد.
اين جاست كه شما بايد به عنوان يک مدير خوب وارد عمل شويد و با كنترل 
احساس خودتان مانع از تبديل آنها به يک دشمن بازدارندۀ موفقيت خودتان 

بشويد.
احساسات چراغ راهنما هستند. آنها می گويند يک جای كار اشكال دارد. برای 
را  رابينز  آنتونی  توانيد كتاب مديريت احساسات  بيشتر می  داشتن اطالعات 

مطالعه كنيد. حتماً به دردتان می خورد. سری به كتابخانه بزنيد.
اميدوارم مدير موفقی باشيد.

صدیقه مالیی

دشمن من، احساسات

هرگاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید.        آنتونی رابینز

ساعت بیست وچهارم 

وارد  كوچک   پرنسس  همان  كرو،  سارا  وقتي 
مدرسه شبانه روزی شد همه به او تضمين دادند 
خوبيها  همه  و  داشت  خواهد  خوبي  زندگي  كه 
براي او فراهم است. همه به او لبخند می زدند.او 
فكر ميكرد »سارا كرو« بودن براي بودنش، براي 

خوب بودنش، كافي است.اما ................
سارا  خود  اينكه  تا  گذشت  صباحي  چند 

دريافت.......................
و همه ادامه داستان را مي دانند.

...................
وقتي مي خواستند به اين دنيا بيايند به آنها گفتند 
شما هم انسانيد، مانند ديگران.نشان انسان بودن 
انسان  داريد.اصال  هم  شما  كه  است  دل  و  روح 
يعنی روح و دل. در دنيايي كه به آن مي رويد 
ظواهر مهم نيستند.همينكه شما روح و دل داريد 
انسانيد و اشرف مخلوقات.درست همانند ديگران. 
فرمان  زمينيان  به  خدا  نباشيد  آنجا  نگران  اصال 
داه است كه فقط روح برايشان مهم باشد. هر چه 
روح آسماني تر ارزش و اعتبار بيشتر. در دنياي 

كه شما هم  برويد  ميكند،  زمينيان خوبي حكم 
چون ديگران هستيد.

شما هم چون ديگر انسانها به خاطر داشتن روح 
آسمانی خليفه خدا بر روی زمين هستيد.

و  آمدند  زمين  به  آنان  گذشت.  صباحي  چند 
خودشان دريافتند.......................

بر  اسمي  و  آنها كشيدند  دور  به  ابتدا خطي  در 
جدي  چندان  را  امر  اين  نهادند.آنها  آنها  روي 

نگرفتند و گفتند البد بر روي زمين رسم است.
مدتي كه گذشت به آنها گفتند به شما بايد جور 

ديگري نگاه كنيم شما با ما فرق مي كنيد!
روزهايي كه گذشت به آنها گفتند به ما چه كه 
همين  به  ما  شهر  ميكنيد!  فرق  ديگران  با  شما 
دهيم!  نمي  تغييرش  بينيد!  مي  كه  است  شكل 

مشكل داريد برويد!
مدتي ديگر كه گذشت از آنها كمتر ياد كردند!

و روزگاري هم رسيد كه سعي كردند آنها را اصال 
نبينند! 

مرتضی رویتوندو معلوالن سارا را به خوبی درك كردند!

»سارا کرو« یك واقعیت!
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خبری مسرت بخش!
حكايت  چنين 
در  كه  بكردندی 
جماعت  كهن  روزگاران 
از  عصاييان  و  ويلچريان 
بسی  خبری،  شنيدن 
به  گشتندی!  مسرور 
كه  دادندی  خبر  آنها 
ای عزيزان از آنجايی كه 
و  برخی خدمات  از  شما 
حقوق شهروندی محروم 
پس  اين  از  هستندی، 
نبايد  را  دانشگاه  شهريه 
جماعت  اين  دادندی! 
بسيار خوشحال بودندی! 
اينان دست افشان و پای 
كوبان و در برخی اوقات 
دانشگاه  به  افشان  دامن 
از  ترس  بی  و  رفتندی 
شهريه های نجومی، ثبت 

آليس در سرزمين عجايب  اينان چون  كه  نگذشتندی  ديری  نام كردندی!اما 
شگفت زده شدندی و مات و مبهوت از اين اتاق به اتاقی ديگری پاس كاری 

شدندی! 
از حق نگذريم كه به برخی اين شهريه ها پرداخت شدندی! اما در مابقی، 
اين امر امری سليقه ای بودندی! به برخی گفتندی بودجه نداشتندی! به برخی 
گفتندی بخشنامه اش به دست ما نرسيدندی! به برخی كه اصال چيزی نگفتندی 
بار آنها را به سمت در خروج هدايت كردندی! و خالصه  با نگاهی شماتت  و 

داستانی بس عجيب بودندی كه گويی سريالی چندصد قسمتی ببودی!
خالصه اينكه آن ويلچری و عصايی كه تا ديروز وام دار نبودندی ، از يک 
سو به دانشگاه بدهكار بودندی و از طرفی نه راه پيش داشتندی و نه راه پس!

 القصه ! به زنجیره مشكالت معلوالن ، حلقه بدهكاری هم افزوده 
شدندی!

مرتضی رویتوند

هیچ اهرمی همچون بردباری و امید نمی تواند مشکالت را از پیش پایت بر دارد .   ارد بزرگ

من بی گناهم !

هميشه و همه جا صحبت از اشتغال، درمان، مسكن و نيازهای ديگۀ 
معلولين بوده ، اما نديديم راجع به ازدواج يا دوست داشتن اونها نسبت به 

همديگه حرفی زده باشه!
من می خوام با نوشتن اين خاطره  كه بخشی از زندگی خودمه يه 
تلنگری به خانواده ها و مسئوالن و ... زده باشم.حسن همسايه ما بود و 
مدتي كه حس ميكردم به من عالقه داره.البته منم بهش عالقه داشتم.يه 

روز بهم خبر داد كه ميخواد بياد خواستگاري.
اولش از شنيدنش كلی خوشحال شدم و برق تو چشمام افتاد چون 
واقعاً دوست داشتم به حسن برسم. اما بعدش كه به خودم اومدم و مطمئن 
دارای  كنند چون من  مخالفت می  ما  ازدواج  با  كه خانوادۀ حسن  بودم 
محدوديت بودم! خيلی برام سخت بود در عين دوست داشتن حسن اونو 
از تصميمش منصرف كنم اما نشد. تا رسيد به روز خواستگاری و وقتی 
اتاق شدم نگاه به مادر و خواهرش و پچ پچ  كه من با سينی چای وارد 
كردنشون بدجوری آزارم داد و بعد از چند روز حسن و ديدم و فهميدم كه 
فكرم درست بود مادرش مخالف ازدواج ما شده! اما من يه جورايی خواستم 
به روی خودم نيارم كه ناراحتم اما وقتی ناراحتی حسن و می ديدم داغون 

می شدم، چی كار می تونستيم بكنيم؟
االن كه دارم اين داستانو براتون می نويسم 6 سال از اين ماجرا می 
دچار  كه  نبوده  گناهم. دست خودم  بی  من  كه  بگم  كی  به  آخه  گذره. 
محدوديت شدم مگه من دل ندارم؟ آدم نيستم؟ چرا و چه جوری دلشون 
اومد حسرت يه زندگی پر از عشق و عالقه رو به كينه و نفرت نسبت به 

خودشون تبديل كنن؟!
خوشبختی  آرزوتون  اولین  همیشه  که  مادري  و  پدر 
خدا  بندۀ  دل  کلمه  یه  گفتن  با  اومد  دلتون  چطور  فرزندتونه! 
اون  از  و  دادید  منفی  جواب  خدا  به  شما  واقع  در  بشكنید  رو 
نداشتم!                                                                                            قضیه  این  تو  دستی  هیچ  که  من  از  نه  گرفتید  ایراد 
ستاره.م
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نيک ژووسيک يک سخنران، واعظ انگيزه بخش 
و رئيس سازمان »زندگی بدون دست و پا« است.

اين مركز ، يک سازمان حامی معلولين جسمی 
نيک  معنای  پر  و  معنوی  های  سخنرانی  است. 
عالقمندان بسياری را به سوی او جذب كرده است. او 
اصالتا صربستانی است ولی متولد ملبورن استرالياست .

جسمی،  نقص  دليل  به  خود  زندگی  در  نيک 
مشكالت و سختی های بسياری را پشت سر گذاشته 
دليل  به  او  كه  است  آن  مشكالت  اين  جمله  از  كه 
قوانين خاص كشوری نمی توانست حتی به مدرسه 
بود. ولی پس از تغيير قانون، نيک از جمله نخستين 
كودكان نقص عضو دار كشور بود كه به مدرسه عادی 

می رفت.
او در كودكی انسانی نا اميد بود و حتی يک بار 
به خودكشی كرد ولی نقطه عطف زندگی  اقدام  هم 
او زمانی است كه مادرش مقاله ای در يک روزنامه به 
او نشان داد. آن مقاله درباره مردی بود كه با ناتوانی 
های شديد جسمانی خود می جنگيد. اين موضوع به 
نيک  نيست.  دنيا  پردرد  انسان  تنها  او  كه  فهماند  او 
انگيزه بخش  از هفده سالگی شروع به صحبت های 
و  كرد  خود  دوستان  و  اطرافيان  به  اميدواركننده  و 
در همان سال ها سازمان زندگی بدون دست و پا را 
بنياد نهاد. او اين روزها به سفرهای داخلی و خارجی 
بسياری رفته و درباره مشكالت جوانان با آنها سخن 

می گويد و به آنها اميد می دهد.
  زندگي شگفت انگيز الهام بخش

در زندگي به سمت مستقيم و راست پيش برو… 
هميشه و در هر راهي.

. گواه خداوند هستم  من نيک ژوويسک هستم 
براي لمس هزاران قلب در دنيا! بدون هيچ دست و 
تجربه  هيچ  پزشكان  كه  حالي  در  شدم  متولد  پايی 

پزشكي براي اين ” نقص مادرزادي ” نداشنتد. 
همانطور كه تصور مي كنيد با موانع و چالشهاي 
ناماليمات  با  زمان  هر   ” ام.  بوده  رو  روبه  بسياري 
 (“ رفتار كنيد  با مسرت   ، روبه رو مي شويد  متعدد 

آيه اي در انجيل( 
در شمارش دردها و سختي هايم آيا جايي براي 

شادي و مسرت مي ماند ؟
زماني که پدر و مادرم مسیحي بودند و پدرم 
را خوب  آیه  این  آنها   ، بود  کشیش کلیسایمان 
. چرا که در صبح روز 4 دسامبر  مي شناختند 
1982 در ملبورن  ” پروردگارا تو را سپاس” تنها 
اولین   . شنید  آنها  از  توان  مي  که  بود  کلماتي 
 ! فرزند پسري آنها بدون دست و پا متولد شد 
باشد  برداشته  در  را  آنها  آمادگي  كه  هشداري  هيچ 
وجود نداشت .پزشكان از اينكه هيچ پاسخي براي آن 

نداشتند در حيرت بودند!! 
مي  افسوس  من  تولد  از  مسيحيت  عالم  تمام 
من  از  مبهوت  و  گيج  بسيار  كه  والدينم  و  خوردند 

، خداي  اگر خداوند   « پرسيد:  مي  .هر كسي  بودند 
دهد  اجازه  بايستي  مي  خدا  چرا  پس   ، است  عشق 
چنين اتفاق بدي نه براي هر كس ديگر ، بلكه براي 

مسيحيان افتد ؟« 
در سالهاي اول زندگي و سالهاي بعد وقتي كه 
قوانين  بروم،  به مدرسه  بتوانم  آنقدر بزرگ شدم كه 
داد  نمي  را  عمومي  مدرسه  به  رفتن  اجازه  استراليا 
.خداوند معجزه اي كرد و قدرتي به مادرم تا در برابر 
آن قانون مبارزه كند و سرانجام آن را تغيير دهد و 
من يكي از اولين دانش آموز معلولي بودم كه در آن 
مدرسه به تحصيل پرداختم. رفتن به مدسه را دوست 
فرد  هر  مانند  كه  كه  بود  اين  تالشم  تمام  و  داشتم 

عادي زندگي كنم. 
 ، بود  مشكل  برايم  بسيار  شرايط  آن  به  عادت 
ولي با حمايت والدينم ،شروع به ارتقای ديدگاهها و 
ارزشهايم كردم كه براي روبه رو شدن با فرازونشيبها 

بسيار مفيد بود. 
اموزان متوجه مي شدند  اينكه دانش  به محض 
شامل  الهي  موهبت  هستم  آنها  مثل  دقيقاً  هم  من 
.بارها شده  آنها دوست مي شدم  با  و  حالم مي شد 
، چرا  داشتم  و عصبانيت  افسردگي  احساس  كه من 
كه من نمي توانستم راهي را كه در آن قرار داشتم 
تغيير دهم، و يا هر كسي را به خاطر آن سرزنش مي 
مي  كليسا  (به  آموزش  براي  ها)  يكشنبه  من  كردم. 
.آنجا آموختم كه خدا ما را بسيار دوست دارد  رفتم 
و مراقب ماست . فهميدم كه بچه ها را بسيار دوست 
دارد . ولي اين را نفهميدم كه خدا اگر مرا دوست دارد 
چرا مرا اينگونه آفريد؟ آيا دليلش آن بود كه از من 

اشتباهي سر زده است؟
 . بودم  طبيعي  غير  فرد  تنها  من   ، مدرسه  در 
كنارشان  در  كه  افرادي  همه  براي  بودم  سرباري 
بایستي  سرانجام   . نباشم  بودم. تصميم گرفتم كه 
مي رفتم و خودکشی بهترین کاري بود که باید 
انجام مي دادم . مي خواستم به همه دردهایم و 
به زندگي ام در سن جواني پایان دهم . اما دوباره 
شكر گزار والدين و خانواده ام هستم كه هميشه براي 

آرامش من بوده اند و به من شجاعت داده اند .
همه ما بر اين امر واقفيم كه خداوند برای كسانی 
 . دهد  مي  انجام  را  ها  بهترين   ، دارد  وستشان  كه 
اين آيه با قلب من صحبت مي كند و من به نهايت 

آرامش رسيدم. 
در سن 15 سالگي بعد از این که در انجیل 
خواندم عیسي فرمود: »دلیل آنكه فرد نابینایي 
از طریق  که  خداوند  است  آن  آید  مي  دنیا  به 
آنها قدرتش را آشكار مي کند “زندگیم را کاماًل 
وقف کلیسا کردم. من به راستي اعتقاد دارم خداوند 
به من سالمتي خواهدبخشيد ، چه بسا كه من بتوانم 

گواه عظيمی باشم از قدرت بهت انگيز او .
بعد ها بنابر درايتم متوجه شدم كه اگر ما براي 

خواسته اي به درگاه خداوند دعا كنيم، اگر او بخواهد 
اجابت خواهد شد  و اگر او نخواهد كه اجابت شود، 
دانم  .مي  است  بوده  آن  در  بهتري  مصلحت  مطمئناً 
شگرفي خدا در اين است كه مرا به كار گيرد فقط در 

اين شكل و نه در شكل ديگر . 
كارشناس  هستم.  ساله   21 حاضر  حال  در 
بازرگاني در رشته حسابداري و برنامه ريزي امور مالي. 
يک سخنور قابل هستم و اميد آن دارم كه به خارج 
بروم و داستانم را براي ديگران تعريف كنم . مباحثم 
امروزي  جوانان  و  آموزان  دانش  تشويق  به سمت  را 
سوق دهم .همچنين در گروه هاي جمعي سخنراني 
مي كنم . خودم را براي مشيت الهي و آنچه كه او مي 
خواهد و آنچه كه به او منجر مي شود قرار داده ام . 
رؤيا ها و اهدافي كه در سر دارم را دنبال مي كنم. 
باشم. اميد خداوند  و  بهترين گواه عشق  مي خواهم 

ويک سخنور الهام بخش در خدمت مسيحيان و غير 
مسيحيان. در صدد هستم که در سن 25 سالگي 
به استقالل مالي برسم و با سرمایه گذاري هاي 
بتوانم  که  بپردازم  اتومبیلی  ساخت  به  جدي 
پر  کتاب  چندین  نوشتن   . کنم  رانندگي  آن  با 
فروش از دیگر رؤیا هاي من است و امیدوارم در 
پایان امسال اولین نوشته ام را با عنوان ” بدون 
دست ، بدون پا، بدون دلهره ” به اتمام برسانم .

سارنف  داشتن پشتکار ، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است.  
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سبد بی سبد
ما تازگیها دلمان می خواهد سرمان را بگذاریم زمین و بمیریم.

یک وقت فکر نکنید از آن دل پیچه های جدید گرفته ایم که می گویند زندگی آدم را مختل می کند. 
این روزها همه جا حرف از یک چیز است، سرکوچه، توی خیابان، صف نانوایی، باجه تلفن، چال مکانیکی و ... همه دارند درباره هدفمند 
شدن یارانه ها حرف می زنند. و ما نمی دانستیم آنروز که می خواهیم سرمان را بگذاریم زمین بمیریم همسایه مان که توی زیرزمین 
می نشیند هم دارد راجع به این هدف حرف می زند. ناراحتی ما از این است که هرکس راجع به این هدف یک حرفی می زند. و ما 

بسیار سردرگم می باشیم. تازه نگفتیم ننه بزرگمان هم به اینها اضافه شده و اینجا است که می گویند شده قوزباال قوز!
ننجان، مادر پدرمان می باشد، یعنی مادرشوهر مادرمان، و فکر می کنیم به خاطر همین است که وقتی پدرمان نیست مادرمان 
یواشکی به ننه بزرگ می گوید: »چخ بیل میش« )البته طوری که خودش نشنود( این وسط کم بود ننه بزرگ راجع به این هدفمندی 
نظر بدهد که می دهد. و با اجازه شما هر روز که حرفی را می شوند همان لحظه حرفش را عوض می کند. یک روز می گوید خدا 

خیرشان بدهد و یک روز دیگر می گوید خیر ندیده ها!
اما راه به راه می گوید می خواهند »سبتمان« را خالی کنند. و ما هرچه کوشش می کنیم که بگوید سبد باز هم می گوید سبت. چند 
وقت پیش هم بست نشسته بود روبروی تلویزیون و تکان نمی خورد و می گفت همه ساکت، »احمدی نجات« می خواهد حرف بزند 

و ما باز هر قدر تالش کردیم به او بگوییم ننه جان »احمدی نژاد« باز هم می گوید »احمدی نجات«.
نماید.  می  جویی  قبل صرفه  از  بیشتر  حتی  مادرمان  باشد.  می  خراب  بدجوری  ما  خانه  اوضاع 

مخصوصًا که حاال یک مهمان 24 ساعته هم داریم )ننه بزرگمان( و ما هر روز سیب زمینی 
آب پز و ترشی و گل پر میل می نماییم و با این همه ترشی که ما می خوریم فکر 

نکنیم از ما چیزی دربیاید!
داشتیم می گفتیم یک روز نمی دانیم ننه بزرگمان از که شنیده بود که به 

اتوبوسها هم یارانه می دهند. از ما پرسید ببین توی فرم من نوشته می 
باشیم  از آن روز گرفتار می  یا نه؟ و ما  اتوبوس بشوم  توانم سوار 

چون ننه بزرگ گیر داده است که برو فرم من را عوض کن، من 
پول اتوبوسم را از کی بگیرم؟

ما هنوز اندر کف این قضیه بودیم که ننجان از کجا متوجه شده 
اند به اتوبوس هم یارانه تعلق می گیرد و کاشف به عمل آمد 
که ایشان به دنبال تهیه لیستی از کاالها و خدمات موجود در 
سبد حمایتی می باشند که به وقت خالی شدنش حساب همه 

آنها را داشته باشند. 
و ما نتیجه گرفتیم نوآوری کار بسیار مشکلی می باشد چون 
بگیر- نگیر دارد و متوجه شدیم بهینه سازی مصرف از آن 

کار هم سخت تر است چون به ما خیلی سخت می گذرد.
این بود انشای این دفعه ما

...
بعد  برای دفعه  را  انشایمان  بقیه  ما  اگر می شود  اجازه!  آقا 

می  خسته  خیلی  سبدی  مگوهای  بگو  این  از  ما  چون  بیاوریم 
باشیم و از هر چه سبد و زنبیل و ... بدمان می آید.

آقا قول می دهیم دفعه بعد ادامه این ماجراها را کامل بگوییم تا 
دوستانمان هم بتوانند از انشای ما نتیجه بگیرند. دستتان درد نکند.

صدیقه مالیی

هنشاٍء
موريس مترلینگ روح کندوست که به زنبور عسل وحی می کند .  
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چندی پيش مدير كل بهزيستی استان سمنان 
و  ورزشی   – فرهنگی  بزرگ  اردوگاه  احداث  از 
علی  چشمه  منطقه  در  معلوالن  ويژه  تفريحی 

دامغان خبر داده بود.
علی اصغريان رئيس بهزيستی شهرستان سمنان 
در گفتگو با خبرنگار پيک توانا درباره اينكه كار 
گفت:  است  رسيده  كجا  به  اردوگاه  اين  احداث 
دوم  دور  سفر  مصوبات  جزء  اردوگاه  احداث 
رئيس جمهور به اين شهرستان بوده است. وی 
احداث  به  نياز  پيش  از 3 سال  ما  كرد:  تصريح 

يک اردوگاه فرهنگی – ورزشی و تفريحی را در 
موقع  همان  از  و  كرده  احساس  شهرستان  اين 
كارهای مربوط به احداث را دنبال می كرديم تا 
اينكه در سفر دوم رئيس جمهور به اين استان 
خوشبختانه  و  مطرح  اردوگاه  اين  احداث  طرح 
مورد تصويب قرار گرفت و همان موقع موافقت 
نامه استانداری و وزرات رفاه در تامين اعتبارات 

الزم به امضاء رسيد.
كار  اكنون  هم  گفت:  ادامه  در  اصغريان  علی 
و  آب  انشعاب  به  مربوط  امور  و  زمين  واگذاری 

برق انجام شده و ما در حال حاضر منتظر تاييد 
نقشۀ احداث اردوگاه توسط دفتر مهندسی كشور 

هستيم.
دارای  های  سالن  استخر،  خوابگاه،  ساخت  وی 
درنظر  تسهيالت  جمله  از  را  رمپ  و  آسانسور 
گرفته شده برای معلوالن در احداث اردوگاه بر 
شمرد و عنوان كرد: اعتبار الزم برای اين طرح 
6 ميليارد ريال برآورد شده كه 3 ميليارد آن را 
وزارت رفاه پرداخت كرده و 3 ميليارد باقی مانده 

را نيز استانداری دامغان خواهد پرداخت.

بیمه مکمل 8 هزار معلول استان مرکزی

كاظم صالحی مدير كل سابق بهزيستی استان مركزی در ارديبهشت ماه سال 
جاری از برخورداری بيمه تكميلی 8 هزار معلول اين استان خبر داد. وی با 
از  استان  اين  بهزيستی  مددجويان  تمامی  بود  كرده  اظهار  مطلب  اين  بيان 
مزايای دفترچه بيمه خدمات درمانی استفاده می كند.كه از اين بين معلوالن و 
بيماران ضايعه نخاعی عالوه بر بيمه خدمات درمانی به لحاظ معلوليت و هزينه 

های باالی درمانی جزو مشموالن بيمه مكمل آتيه سازان حافظ هستند.
روابط عمومي  بهزيستي استان مركزي در توضيح اين مطلب در ضمن اشاره 
به اينكه علی روشنايی مدير كل فعلی بهزيستی اين استان است اعالم كرد 
در حال حاضر تعداد تحت پوششين بيمه تكميلی ما از 8 هزار به 8700 نفر 

افزايش يافته است. 
تحت  افراد  تكميلی  بيمه  روشنايي گفت: سقف  علي  از  نقل  به  مرادي  حاج 
را  بيمه مكمل همه معلوليتها  باشد و خدمات  پوشش 2000000 ريال می 

شامل می شود.
وي پرداخت هزينه هاي پروتز دست و پا ، سمعک ، هزينه های جراحی و 
بستری در بيمارستان را از جمله خدمات بيمه تكميلی برشمرد و ادامه داد 
آتيه  امور بيمه در بيمه  از يک كارشناس  براي سهولت در كار مدجويان  ما 
سازان كمک گرفته ايم . به اين ترتيب كه اين كارشناس فاكتور و هزينه هاي 
اتالف وقت  و  بهزيستي  بدون دخالت  و  را تحويل گرفته  درماني مددجويان 
پرداخت  نظر  مورد  فرد  به  و  دريافت  بيمه  از  را  وجه  افراد مددجو مستقيماً 

مي كند.

 معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي مازندران : 
هیج یك از معلوالن ضایعه نخاعي 

مازندران پشت نوبت دریافت خدمات 
بهزیستي نمي مانند.

چندی پيش سعيد آرام معاون امور توانبخشی سازمان بهزيستی 
مازندران با اعالم اين خبر كه 570 معلول ضايعه نخاعی تحت پوشش 
بهزيستی استان مازندران می باشند و تصريح كرده بود كه هيچ يک 
از معلوالن ضايعه نخاعی اين استان برای دريافت خدمات سازمان 

بهزيستی پشت نوبت نمی مانند.
وی درگفت و گو با خبرنگار پيک توانا در توضيح خبر فوق گفت : ما 
معلوالن ضايعه نخاعي را با توجه به شرايط خاصي كه دارند در همه 
زمينه ها درالويت قرارداده ايم به طوريكه اگر يک معلول ضايعه نخاعي 
حتي پس از اتمام اعتبارات مربوطه به اين حوزه به بهزيستي مراجعه 

كند ما براي حمايت از او از اعتبارات استاني استفاده مي كنيم .
آرام ادامه داد ما حمايت از معلوالن ضايعه نخاعی را به محض شناسايی 

و تكميل پرونده آغاز می كنيم.
آرام درخصوص بيمه تكميلي معلوالن نيز گفت: بهزيستي مازندران با 
توجه به نياز مبرم معلوالن ضايعه نخاعي به وسايل كمک توانبخشي ، 
اين گروه را دربرخورداري از مزاياي بيمه درالويت قرار داده است و حق 
پرستاري معلوالن ضايعه نخاعي ماهانه به مبلغ 450/000ريال به آنها 

پرداخت مي كند .
آرام افزود ما حتی هزينه های مازاد درمانی معلوالن ضايعه نخاعی را از 
اين جهت كه اين قشر همواره در مورد مسايل دارويی و درمانی خود 

دغدغه دارند را می پردازيم.

احداث اردوگاه فرهنگی - ورزشی و تفریحی ویژه معلوالن 
در دامغان در چه مرحله ای است؟

رقیه بابایی

اگرنادان ساکت بماند، هیچ گاه مردم گرفتار اختالف نمی شوند.          امام محمد تقی )ع(

20

اجتماعي 



مشهد - طراحی وساخت مبدل 

تلفن همراه ویژه کم بینایان 

برای نخستين بار به همت دو تن از كارشناسان آموزش 

و پرورش استثنايی استان خراسان رضوی ، مبدل تلفن 

ساخته  و  طراحی  مشهد  در  بينايان  كم  ويژه  همراه 
شد.

مدير آموزش و پرورش استثنايی استان خراسان رضوي 

قابليت های  :اين دستگاه  افزود  اين خبر  اعالم  ضمن 

تلفن همراه ويژه كم بينايان را باالتر می برد و با تبديل 

آن به دستگاه درشت نمای ديجيتال ، استفاده از تلفن 

همراه را برای افرادی كه ديدی معادل 5 تا 10 درصد 

دارند ، آسان می كند . 

سيدمحمدمهدی حسينی افزود مريم تراب مستعدی و 

سيد بهروز ظهوريان با طراحی و ساخت اين دستگاه به 

صورت قطعه سخت افزاری باعث شده اند تا خواندن و 

درشت نمايی نوشته ها برای كم بينايان تسهيل شود. 

وی اظهار داشت  اين دستگاه قابليت اتصال به اغلب 

تلفن های همراه دوربين دار را دارد و حتی رنگ نوشته 

ها و زمينه آن رانيز خواناتر كند .

رشت - از مخترع شاغل در 

آموزش و پرورش استثنایی 

گیالن تقدیر شد

سايل  و  اختراع  و  ابداع  و  زحمات  از  تجليل  به جهت   

كمک آموزشی كودكان نابينا و  نيمه بينا، از» احمد علی 

زاد اسكندر « تقدير به عمل آمد.

پرورش  و  آموزش  فرهنگيان  از  اسكندر  زاد  علی  احمد 

وسايل  مورد   7 از  بيش  مخترع   ، رشت  استثنايی شهر 

كمک آموزشی در زمينه های رياضی ، هندسه ، بازيهای 

فكری و ... مورد تجليل قرار گرفت.

زاد اسكندر با سابقه آموزش دانش آموزان نابينا و نيمه 

بينا ، تعداد 7 وسيله كمک آموزشی با عناوين زاويه نگار 

برجسته ، محورهای مختصات گويا و ... به ثبت رسانده، 

به  ثبت  جهت  ايشان  ابداعات  و  اختراعات  از  مورد  دو 

سازمان جهانی ارائه شده است و تعدادی نيز در دست 
ساخت دارند.

بینایی در استان قزوین:آموز دارای آسیب دیدگی قزوین - تحصیل 100 دانش 
ديده پرتوی مدير آموزش و پرورش استثنايی استان قزوين   آسيب  آموزان  دانش  وضعيت  بررسی  جلسه  در 

ديدگی بينايی اظهارداشت : آسيب  دارای  آموز  دانش  نفر  به 100  قريب  نظارت   تحت  استثنايی  آموزشی  مراكز  در  قزوين بينايی  استان  استثنايی  پرورش  و  آموزش  مربيان مشغول به تحصيل می باشند كه از امكانات آموزشی، مديريت  و  معلمان  و همچنين  بخشی  توان  و  ، در حال حاضر مركز خاص اين گروه از دانش آموزان مجرب و متخصص بهره مند می گردند. پرورشی  آموزشی  دارای فضاهای  و   باشد  دائر می  ادامه تحصيل در محل سكونت نمی باشند ساماندهی كه به جهت دوری مسافت و نبود مدارس ويژه قادر به ويژه و تخصصی در جوار مدارس تعبيه و دانش آموزانی قرار می گيرد، همچنين يک مركز خوابگاهی با امكانات كه مورد استفاده و بهره برداری اين گروه دانش آموزی دارای آزمايشگاه رايانه ويژه اين دانش آموزان می باشد توانبخشی ، بهداشت ، مشاوره ، اتاق ورزش و همچنين استثنايی 
و اسكان يافته اند . 

قزوین- صعود توانمندان کانون 

معلوالن توانا ) شعبه البرز( به 

ارتفاعات قزوین.

20 نفر از معلوالن شهرستان البرز از شعبۀ الوند وابسته 

به كانون معلوالن توانای قزوين به ارتفاعات باراجين در 

شمال قزوين صعود كردند. 

- اين كوهپيمايی به سرپرستی مهرداد گنجی و با شعار: 

»معلوالن، سالمت، ورزش«  انجام شد.

مظفر نظری، رئيس هيئت ورزش های جانبازان و معلوالن 

شهرستان البرز كه گروه كوهپيمايی را همراهی می كرد 

گفت: از اين پس برنامه های متنوع ديگری برای عزيزان 

اين شعبه در شهرستان البرز خواهيم داشت.

عاقل تر از همه کسی است که با مردم بیشتر مدارا کند.           حضرت محمد )ص(
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آیین تجلیل از مدیران و فعاالن یازدهمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی كانون معلوالن توانا ، مراسم تجليل از فعاالن جشنواره يازدهم كه تابستان 88 
و با شعار دانش آموز ممتاز – خانواده ممتاز – جامعه ممتاز برگزار شده بود ، در آمفی تئاتر سازمان 

جهادكشاورزی و با حضور جمعی مسوولين استان برگزار شد. 
اين  از  گزارشی  ارائه  توانا ضمن  كانون  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  اكبر حسينی  سيد  مراسم  اين  در 

جشنواره ، اين حركت فرهنگی را صد درصد مردمی و حاصل تعامل مردم و معلوالن دانست .
وی ضمن اشاره به حضور 3 هزاروپانصد دانش آموز ممتاز از قزوين ، البرز و تاكستان در جشنواره يازدهم، 

از اعتماد مردم به معلوالن قدردانی كرد.
، تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت و و اجرای  معاونت فرهنگی و اجتماعی کانون توانا  
مستلزم  را  معلوالن  اجتماعی  حقوق  تحقق  و  معلوالن  به  مربوط  های  بخشنامه  و  قوانین 
فرهنگسازی عمومی دانست و از جشنواره دانش آموزی به عنوان يكی از اثرگذارترين فعاليتهای كانون 

در سطح كشورياد كرد.
از تالش  استان ضمن قدردانی  بهزیستی  افشار مقدم مدیرکل  مراسم دکتر  این  در  همچنین 
مدیران و دست اندرکاران جشنواره ، گفت : میانگین عملكرد و دستاورد کانون معلولین توانا 
از نظر ما کارنامه ای درخشان و قابل قبول است و این مرکز کمک شایانی برای بهزیستی در 

پیشبرد امور معلوالن به شمار می رود.
برگزاری  از  ابزارخرسندی  ضمن  نيز  معلوالن  كانون  مديره  رئيس  موسوی  محمد  سيد  مراسم  اين  در 

جشنواره يازدهم ، اجرای جشنواره های بعدی را بهتر و با شكوه تر پيش بينی كرد.
موسوی با اعالم اين مطلب كه در برگزاری اين جشنواره همه اعضای كانون توانا از كوچكترين تا بزرگترين 

عضو دخليل بوده اند ، از تمامی آنها تشكر وقدردانی كرد.

عملکرد کانون توانا 
کارنامه ای درخشان است

دانش اگر با تجربه همراه نشود کاالیي کم ارزش است.         كالرنس دي
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اجتماعات  سالم  در  زيادی  عده 
شده  جمع  اسالمی  شورای  مجلس 
اند. گروهی با عصا، عده ای با ويلچر و 
تعدادی هم با عصای سفيد آمده اند. 
و  است  وآمد  رفت  پر  و  شلوغ  سالن 
هر لحظه به تعداد حاضرين اضافه می 

شود. 
با خود می گويم: شايد امروز روز 
خاصی است كه همۀ معلوالن را دور 
هم جمع كرده است و من خبر ندارم!

حضور  با  كه  نشست  اين  در   -
فاطمه آليا، رئيس فراكسيون حمايت 
از حقوق معلوالن، دكتر فقيه، مديركل 
از  جمعی  و  كشور  بهزيستی  سازمان 
نمايندگان سمن های معلوالن برگزار 
ها  سمن  نمايندگان  مسئوالن،  شد، 
و  مسائل  بررسی  به  صاحبنظران  و 
مشكالت معلوالن به تفكيک معلوالن 
جسمی- حركتی، نابينايان، ناشنوايان 

و معلوالن استثنايی پرداختند.
قرآن  از  آياتی  تالوت  با  مراسم 
سرود  نواختن  با  و  شد  آغاز  كريم 

جمهوری اسالمی ادامه پيدا كرد.
فراكسيون  رئيس  آليا،  فاطمه   -
اين  در  معلوالن  حقوق  از  حمايت 
ساختمان  در  كرد:  اعالم  نشست 
دستی  هنرهای  از  اتاقی  مجلس، 
معلوالن تشكيل داده ايم و از اين پس 
اعطای  به  نياز  صورت  در  است  قرار 
عنوان  به  آنها  از  مهمانان  به  يادبود 

هديه استفاده نماييم.
سازمان  كل  مدير  فقيه،  دكتر   -
به  اشاره  ضمن  نيز  كشور  بهزيستی 
 50 از  بيش  بهزيستی  سازمان  اينكه 
ما  دارد گفت:  متفاوت  نوع مسئوليت 
در 4 سال گذشته توانسته ايم 7 آئين 

دومین نشست مشترک فراکسیون حمایت از 
حقوق معلوالن و نمایندگان سمن ها برگزار شد.

تصويب  به  را  اجرايی  قانون  نامۀ 
برسانيم. وی ادامه داد: اين كارها، 
اگر چه كارهای بزرگی هستند و 
قابل قياس با گذشته نمی باشند 
در  بايد  ما  و  نيستند  كافی  اما 
معلوالن  مشكالت  رفع  زمينه 
تالش بيشتری كنيم. فقيه تصريح 
كرد: اولين ِدينی كه بر عهدۀ من 
هدف  جامعۀ  حقوق  حفظ  است 
می  خواهش  داد:  ادامه  و  است 
کنم از وزیران محترم مسكن 
و کار سوال شود چرا در زمینه 
مسكن و اشتغال معلوالن کار 
سایر  راه  این  از  تا  شود  نمی 
برای  کار کردن  به  نهادها هم 
آنها  مسائل  حل  و  معلوالن 

ترغیب شوند.
- سيد محمد موسوی، رئيس 
هيئت مديره كانون معلولين توانا 
در اين نشست، از كارگاه توليدی 
 100 از  كه  كرد  صحبت  ای 
معلول  نفر  آن، 80  كارگر شاغل 
در  تبعيضی  آنكه  بی  باشند،  می 
ميزان ساعات  و  دريافتی  مزايای 
كار متوجۀ آنها باشد. وی همچنين 
خواستار حمايت نهادهای دولتی 
از معلوالن به ويژه سازمان مسكن 
خاطرنشان  و  شد   شهرسازی  و 
كرد: خانه دار شدن معلوالن با 
اوضاع کنونی و بدون حمایت 
امری دشوار  نهادهای دولتی، 

و انجام نشدنی است!
جامعۀ  رئيس  محمودنژاد،   -
برنامۀ  در  گفت:  ايران،  معلوالن 
مستمری  توسعه،  چهارم 
ماهانۀ معلوالن باید 40 درصد 

حقوق پایه و مصوب اداره کار 
تومان  هزار   104 حدود  در  و 
باشد اما همانطور که می دانیم 
معادل  مبلغ،  این  اکنون  هم 
وی  باشد!  می  تومان   32/000
همچنين با اشاره ای به مشكالت 
و وضعيت خاص معلوالن ضايعه 
نفر  هزار   10 چرا  گفت:  نخاعی 
هزينه  نخاعی  ضايعه  معلوالن  از 
پرستاری نمی گيرند؟! و خواستار 
بهزيستی  سازمان  ويژۀ  اقدامات 

در اين خصوص شد.
انجمن  رئيس  جمالی،   -
نابينايان هم ضمن صحبت هايش 
به اشتغال نابينايان و ايجاد كارگاه 
تاييد  آنها  برای  آموزشی  های 
در الیحۀ  كرد و عنوان كرد كه 
هدفمند کردن یارانه ها خوب 
است قبل از اجرایی شدن این 
طرح، جایگاه معلوالن و اینكه 
جامعه  دهک  کدام  به  آنها 
تعلق دارند مشخص شود و بر 
این اساس امتیازاتی بخصوص 
در مورد بیمه بیكاری معلوالن 

لحاظ گردد.
رئيس  فرجاد،  خانم   -
كودكان  مربيان  و  اولياء  انجمن 
مشكالت  به  اشاره  با  استثنايی 
استثنايی،  كودكان  شمار  بی 
عاطفی  و  قانونی  مالی،  حمايت 
ورزشی  فدراسيون  ايجاد  آنها،  از 
اختصاص  ذهنی،  معلوالن  برای 
حق معلوليت به آنها، پيش بينی 
های  پانسيون  و  نگهداری  مراكز 
دائمی، آموزش بهنگام خانواده ها 
و برقراری بهداشت روان، اياب و 

ذهاب دانش آۀموزان استثنايی، ايجاد 
بازنگری  و  چندمنظوره  های  تعاونی 
طرح تجميع در خصوص آموزش را از 
جمله نيازهای مهم اين قشر برشمرد 
توجه  و  آنها  محقق شدن  خواستار  و 
ويژۀ مسئوالن به معلوالن استثنايی و 

خانواده های آنها شد.
دانستم  من  مراسم  پايان  از  پس 
موضوع از چه قرار بوده و نيز دانستم 
با  معلوالن  گردهمايی  برای  كه 
قشر  بررسی مشكالت  و  مسئوالنشان 
جهانی  روز  نيست  الزم  حتماً  معلول 
معلوالن پيش بيايد و پی بردم كه حتماً 
نبايد بهانه ها ما را به يكديگر برسانند 
و اشتياق حل مشكالت يكديگر را در 
قرار  اگر  دانستم  من  كنند!  ايجاد  ما 
باشد ما به وظايف خود عمل كنيم و 
برای حل مشكالت اقشاری از جامعه 
كه بدون پيش آمدن مناسبت ها هم 
دارند  مسئوالن  ويژه  توجه  به  نياز 
آستين باال بزنيم، هر روزمان با بهانه 
يا بی بهانه، روز جهانی معلوالن است.

یادمان باشد گاهی نیز این ما 
هستیم که روزها را به یاد ماندنی 

و شاید غافلگیر می کنیم!
رقیه بابایی

عقل راهنمایي مي کند و نجات مي دهد و  ناداني گمراه مي کند و نابود مي گرداند . 
امام علي ) ع ( 
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در آستانه روز جهانی معلوالن 
، هيئت رئيسه فراكسيون معلوالن 
مجلس ، نمايندگان وزارت رفاه و 
تامين اجتماعی و مديران سازمان 
فعاليتهای  از  كشور  بهزيستی 
اقتصادی   ، اجتماعی   ، فرهنگی 
بازديد  توانا  كانون  كارگاهی  و 

كردند.  
پيک  خبرنگار  گزارش  به 
توانا: در اين بازديد كه به پيشنهاد 
فراكسيون  رئيس  آليا  فاطمه 
انجام  از معلوالن مجلس  حمايت 
طی  ميهمانان  ابتدا  پذيرفت 
فعاليتهای  با  ساعته  يک  نشست 
مختلف كانون توانا آشنا شدند . 

كانون  كتابخانه  محل  در  كه  نشست  اين  در 
نماینده  آلیا  فاطمه  شد،  برگزار  توانا  معلولين 
حقوق  از  دفاع  فراکسیون  رییس  و  تهران 
معلوالن ، دکتر اکبر نژاد نماینده مردم تبریز 
حقوق  از  دفاع  فراکسیون  رییس  نایب  و 
معلوالن، دکتر علی محمدی مشاور وزیر رفاه 
علیخانی  االسالم  حجت  معلوالن،  امور  در 
نماینده مردم قزوین در مجلس ، دکتر عمادی 
مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و فقر زدایی 
مردم  نماینده  خالقی  دکتر   ، رفاه  وزارت 
مدیر  افشارمقدم  دکتر   ، مجلس  در  خلخال 
کل بهزیستی استان قزوین ، جمعی از مدیران 
بهزیستی کشور و اعضای هیات مدیره کانون 
حضور داشتند ، رييس هيات مديره كانون توانا 
ضمن خيرمقدم به ميهمانان ، خالصه ای از عملكرد 

14 ساله كانون را بازگو كرد .
سيد محمد موسوی در بخشی از سخنان خود 
گفت: ما در كانون توانا نشان داديم كه بدون بودجه 
های دولتی و بدون دريافت كمكهای بالعوض نيز 

می توان كار كرد.
حقوق  از  دفاع  فراكسيون  رييس  آليا  فاطمه 
ما  اهداف  از  يكی  گفت:  نشست  اين  در  معلوالن 
فعال  انجمن  معرفی يک  توانا  كانون  از  بازديد  در 
و پرتالش به جامعه است. وی گفت: با معرفی اين 
تالش  به  الگوپذيری  با  ها  مجموعه  كانون،ساير 
بيشتر و گسترده تر روی خواهند آورد.  آليا ادامه 
بررسی  آستانه  در  مجلس  اينكه  به  توجه  با  داد: 
هستيم  تالش  در  دارد،  قرار  توسعه  پنجم  برنامه 
مواردی را در اين برنامه بگنجانيم و به رفع هر چه 
آينده كمک  سالهای  در  معلوالن  بيشتر مشكالت 

كنيم.
آليا با اشاره به موضوع مشكل مسكن معلوالن 

گفت : فراكسيون حمايت از حقوق معلوالن در نظر 
دارد در هفته آينده نشست مشتركی با وزير مسكن 
برای بررسی هر چه بيشتر مسكن معلوالن برگزار و 

به صورت كارشناسانه اين بحث را بررسی كند. 
وی در پاسخ به اين سوال كه چه پيشنهادی 
برای رفع مشكل معلوالن در زمينه مسكن داريد به 
خبرنگاران گفت: در نظر داريم طی نشست هايی 
با وزارتخانه ها و مسووالن در راس ، توجه بيشتر 
دولت را به مسكن معلوالن معطوف كرده و ضمن 
بخواهيم  دولت  از  بيشتر،  بانكی  تسهيالت  ايجاد 
فاقد  كه  معلوالنی  از  آندسته  مالی  آورده  سهم 

بضاعت مالی هستند را به عهده بگيرد.
دکتر اکبرنژاد در این نشست در خصوص 
هدفمند کردن یارانه ها گفت: نفس این عمل 
خوب است اما آنچه که مهم است نحوه اجرای 
با انجام  از این جهت  آن است. اما خود بنده 
طرف  یک  از  ما  معتقدم  و  مخالفم  عمل  این 
با هدفمند  به پولهایی که قرار است  مردم را 
به آنها داده شود وابسته می  یارانه ها  شدن 
تورم  نرفتن  باال  برای  دیگر  طرف  از  و  کنیم 
برنامه خاصی نداریم. همچنین دادن این پولها 
به مردم سازماندهی خاصی می طلبد که هنوز 

برای این موضوع فكری نشده است.
كانون  گفت:  ادامه  در  تبريز  مردم  نماينده 
مجموعه  و  ها  انجمن  با  مقايسه  در  توانا  معلوالن 
هايی اين چنين كه من در ساير شهرها و استانها 
افزود  وی  است.  پوياتر  و  فعالتر  بسيار  ام  ديده 
از  مشكل  دارد  وجود  ای  كاستی  اگر  من  نظر  به 
فرهنگ  و  جامعه  از  مشكل  بلكه  نيست  معلوالن 

حاكم بر آن است.
اكبرنژاد در ادامه از دكتر علی محمدی معاون 
وزير رفاه خواست با توجه به تحوالت ايجاد شده در 

دولتی  بخشهای  واگذری  و  كشور 
سالهای  در  خصوص  بخش  به 
در  راهكارهايی  ايجاد  اخير،برای 
ای  معلوالن،اليحه  اشتغال  زمينه 
از  تا  كند  مجلس  تقديم  و  تنظيم 
اشتغال  مشكالت  و  موانع  راه  اين 

اين قشر مورد بررسی قرار گيرد.
كل  مدير  مقدم  افشار  دكتر 
قزوين  استان  بهزيستی  سازمان 
اين مطلب  بيان  با  اين نشست  در 
معلوليت  نوعی  به  انسانها  كه همه 
داريم و معلوليت درجاتی از زندگی 
همه انسانهاست گفت: ما بيشترين 
در  را  نهاد  مردم  سازمانهای  تعداد 
اعالم می كنم  قزوين داريم و من 
كه بين اين سازمانها و مجموعه ها،كانون معلوالن 

توانا فعالترين و قويترين آنهاست.
وی ضمن تاکید بر حمایت معلوالن گفت: 
در  حاضر  حال  در  ها  دولتی  ما  من،  نظر  به 
اول  وظیفه  داریم.  وظیفه  دو  معلوالن  مقابل 
فعالیتهایشان  و  آنها  چرخ  الی  چوب  اینكه 
نگذاریم و در گام بعدی حمایت از آنها وظیفه 

ماست.
قزوين  نماينده مردم  االسالم عليخانی  حجت 
نشست  اين  در  نيز  اسالمی  شورای  مجلس  در 
موسوی  محمد  سيد  زحمات  از  قدردانی  ضمن 
رييس هيات مديره كانون توانا به مشكل مكان اين 
كانون اشاره كرد و گفت: استانداری بايد برای ادامه 
فعاليت اين كانون بررسی نموده و همكاری الزم را 

بعمل آورد .
عليخانی در ادامه برای حل مشكل مكان اين 
مديران  چنانچه  گفت:  و  داد  مساعد  قول  كانون 
و  صحبت  برای  اتفاق  به  بدانند  الزم  توانا  كانون 

مذاكره با استاندار قزوين وارد عمل خواهيم شد.
دكتر خالقی نماينده مردم خلخال در مجلس 
شورای اسالمی ضمن قدردانی از فعاليتهای كانون 
معلوالن  در  نفس  به  اعتماد  حس  ايجاد  از  توانا 

توسط كانون توانا ابراز خوشحالی كرد.
فراکسیون  اعضای  نشست  این  پایان  در 
حمایت از معلوالن و هیات همراه از فعالیتهای 
مختلف کانون توانا ، پروژه  96 واحدی مسكن 
( و شرکت گروه  ) در دست احداث  معلوالن 
در  شرکت  اولین  عنوان  )به  فیروز  بهداشتی 
کشور که 75 درصد از کارکنان آن را معلوالن 

تشكیل می دهند (بازدید نمودند.

رقیه بابایی

هدف از بازدید کانون توانا 
معرفی یک تشکل فعال و موفق به جامعه است

همه چیز گفته شده است ولي تا زمانیکه کسي نمي شنود ما ادامه مي دهیم 
                  و دوباره از ابتدا شروع مي کنیم.                       آندره گید
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        درآلمان قانون اجتماعي ملی،  طرح هاي توانبخشی 
و آموزش جامعي را ارائه می نمايد .در اين كشور گروه های هدف، 
جوانان و همچنين بزرگساالن معلول هستند. در اكثر موارد اين 
 ، بهداشت  شامل   اجتماعی  بيمه  های  طرح  توسط  ها  برنامه 

بيكاری، حوادث محل كار و ... پرداخت مي شود.  
غير  كمک  تقاضای  توانند  می  معلول  افراد  درآلمان          
اجتماعی  تامين  نمايند كه در كنار كمكهای  مستمر و موردی 
و  مناسب  فراهم كردن كمک های  آن  و هدف  ارائه می گردد 
به  نياز  افراد معلول است كه  از  برای آن دسته  پشتيبانی مالی 
، پشتيباني  قابل دسترس  ، مسكن  توانبخشی و كمكی  وسايل 

مسكن ، كمک در حمل و نقل و غيره دارند .
        در اين كشورگروه هدف آن افراد مبتال به معلوليت های 
های خاص  نياز  توانند  نمی  كه  آنهاست  های  خانواده  و  شديد 

خود را به لحاظ مالي تامين نمايند. 

در آلمان همه شركتها و مؤسسات )دولتی و خصوصی ( با حداقل 20 
نفر كارمند بايد 5 درصد از كاركنان خود را از افراد معلول استخدام نمايند. 
اگر آنها از اين قانون پيروي ننمايند ميبايست با تعرفه های مشخصی جريمه 

نقدی بپردازند .
       در قوانين آلمان هنگامی كه فرد به عنوان نيازمند به مراقبت پذيرفته 

شد ، گزينه های متفاوتي پيش رو دارد : 
راه اول :  او ممكن است يک مبلغ يكجا از بيمه مراقبت دريافت كند ، امكان 
آن وجود دارد  كه از اين مبلغ به اعضای خانواده ، دوستان ، همسايگان و يا 
افراد ديگري كه به ارائه مراقبت های شخصی و حمايت از افراد ميپردازند ، 

پرداخت شود.
راه دوم :  همكاری با ارائه دهندگان مراقبت هاي خانگي حرفه اي است.

راه سوم : مراقبت های ساكن stationary care است كه در موسسه های 
آن  مالی  های  هزينه  در   بايد  ها  خانواده  و  والدين  كه  است  روزی  شبانه 

مشاركت نمايند .
       همچنين در قوانين آلمان بودجه شخصي به عنوان يک ابزار جديد برای 
حمايت از تعيين سرنوشت افراد معلول و زندگی مستقل آنها در نظر گرفته 
مي شود . بودجه های شخصی آلمان اين حق را به افراد معلول )معلوليت 
هاي شديد( مي دهد كه از منفعت امنيت اجتماعی به شكل يک  سرمايه 
ثابت و بصورت يكجا  بهره برند . اين  سرمايه پول يا كارت اعتباری است كه 

به ارائه دهندگان توانبخشی پرداخته مي شود.
       تا قبل از پايان سال 2007 ، بودجه های شخصی در اختيار شركتهای 
ارائه دهنده خدمات توانبخشی قرار می گرفت  ولي از سال 2008 به طور 

قانونی خود گيرندگان ، از آن برخوردار شدند. 
گردآورنده : مونیكا مسعودی 
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در طول 3 دهه ی اخير ، سازمان ملل متحد 
از ديدگاه رفاهي  خود در ارتباط با معلولين 
آنها  و حقوق  توسعه  به  و  داده  تغيير جهت 
روي آورده است . اين دستاورد در طول سال 
جهاني معلولين )1981 ميالدی( ارتقا يافته 
و در قالب برنامه جهاني معلولين در 1982 
پذيرفتن  به  منجر  سرانجام  و  يافت  تجسم 
قوانين استاندارد برابر سازي فرصت ها براي 
 ،  1992 سال  در   . شد   1994 در  معلولين 
بهتر  درك  ارتقاي  هدف  با  ملل  سازمان 
آگاهي جمعي  افزايش  و  معلوليت  مشكالت 
جهاني  »روز  را  دسامبر  سوم   ، ها  انسان 

معلولين« ناميد . 
معلول  افراد  المللی  بين  روز  ساالنه  مراسم 
عمومی  مجمع  توسط   1982 سال  در  كه 
در  است  رسيده  تصويب  به  ملل   سازمان 
سوم دسامبر، با هدف ارتقاء درك موضوعات 
دارای  افراد  حقوق  و  معلوليت  به  مربوط 
معلوليت برگزار مي شود .  اين  روز فرصت  
الزم براي  اقدامات فعال  جهت برخورداري 
در  مشاركت  و  بشر  حقوق  از  برابر  و  كامل 
جامعه توسط افراد دارای معلوليت را فراهم 

مي كند .
* سابقه و هدف 

مردم   از  دهم  يک  تقريبا   ، جهان  در سطح 
می  نشان  اخير  مطالعات  و  هستند  معلول 
دهد كه افراد دارای معلوليت تا 20 درصد از 
جمعيت فقير در كشورهای در حال توسعه  

سوم دسامبر روز جهانی معلوالن 

فراگیر نمودن اهداف هزاره سوم :
 توانمند سازي معلولین و جوامع آنها در سراسر جهان

را تشكيل مي دهند. بسياری از افراد معلول 
همچنان با موانع زيادي برای مشاركت در 
جوامع خود روبه رو هستند و اغلب مجبور 
جوامع  حاشيه  در  زندگي  و   مهاجرت  به 

خود هستند. 
سازمان ملل متحد دارای سابقه ای طوالنی 
از   ، مردم  همه  رفاه  و  حقوق  گسترش  در 
افراد معلول است. اين سازمان براي  جمله 
تضمين مشاركت كامل و موثر افراد معلول 
اقتصادی،   ، در حوزه هاي مدنی ، سياسی 
برابری  اساس  بر   - فرهنگی  و  اجتماعی 
برای  اي   جامعه  به   رسيدن  و  ديگران  با 
همه - تالش نموده است. تعهد سازمان به 
برخورداري كامل و برابر افراد دارای معلوليت 
از تمامي حقوق بشر به طور عميقي ريشه 
اجتماعی  عدالت  برقراری  برای  تالش  در 
رشد  های  جنبه  همه  در  انصاف  و  عدل  و 
اجتماعی دارد. برنامه جهانی اقدام در مورد 
مورد  در  استاندارد  ضوابط  و  معلول  افراد 
تعهد   ، معلول   افراد  برای  فرصتها  برابري 
بين  های  چارچوب سياست  در  را  سازمان 
المللی  تبيين كرده است كه بعدها توسط 
كنوانسيون حقوق افراد معلول و ابزار حقوقی 

بين المللی  تقويت شده است .
دارای  افراد  و  هزاره  توسعه  *اهداف 

معلوليت 
سازمان ملل متحد و جامعه جهانی همچنان 
به كار خود در جهت هموار نمودن راه براي 

جامعه  های  جنبه  تمامی  در  معلول  افراد 
تعهدات  اگرچه  دهند.  مي  ادامه  توسعه  و 
توسعه   ، معلوليت  شمول  زمينه  در  بسياری 
ولي  است  داده شده  معلوليت  دارای  افراد  و 
هنوز فاصله بين سياست و عمل  ادامه دارد. 
در  معلوليت  دارای  افراد  اينكه  از  اطمينان 
تمامي فعاليت های توسعه شركت داده شده 
در  توسعه  اهداف  به  دستيابی  منظور  به  اند 
توسعه  اهداف  جمله  از   ، المللی  بين  سطح 
هزاره ، بسيار ضروری مي باشد. اهداف توسعه 
هزاره صرفا زماني حاصل می شود كه  افراد 
دارای معلوليت و اعضای خانواده آنها در اين 
نوبه  به  موضوع  اين  و  شوند  گنجانده  برنامه 
خود بهره بري افراد دارای معلوليت و خانواده 
المللي  بين  توسعه  های  برنامه  از  را  آنها  
تضمين خواهد كرد. تالش برای دستيابی به 
به  كنوانسيون  اجرای  و  هزاره  توسعه  اهداف 
تقويت  موجب  متقابال  و  هستند  وابسته  هم 

يكديگر مي شوند. 
در  کشورها  تمامي  از  ملل  سازمان 
روز  ساله  هر  که  است  کرده  خواست 
جهانی معلوالن را گرامي داشته و نظرات 
این  را در  نواوري هاي خود  و  ایده ها  و 

روز با همه جهان شریک نمایند .

گردآوری و ترجمه: مونیكا مسعودی فر

می توان نژادپرستی و نفرت را با تزریق موسیقی و عشق در زندگی مردم درمان نمود
 باب مارلی
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You can cure racism and hate by injecting music and love into people’s lives
Bob Marley

 Making the MDGs Inclusive Empowerment“
of persons with    disabilities

”and their communities around the world

 World Programme of Action
 concerning Disabled Persons,
 adopted by the United Nations
.1982 General Assembly in
Background

 Globally, almost one in ten people is
 a person living with a disability and
 recent studies indicate that persons
 20 with disabilities constitute up to
 per cent of the population living in
 poverty in developing countries.
 Many persons with disabilities
 continue to face barriers to their
 participation in their communities
 and are often forced to live on the
 margins of society.  They often face
 stigma and discrimination and are
 routinely denied basic rights such
 as food, education, employment,
 access to health and reproductive
 health services.  Many persons
 with disabilities are also forced
 into institutions, a direct breach of
 the rights to freedom of movement
.and to live in their communities

 The United Nations has a long
 history of promoting the rights and
 well-being of all people, including
 persons with disabilities. The
 Organization has worked to ensure
 their full and effective participation
 in the civil, political, economic,
 social and cultural spheres on an
 equal basis with others in order
 to achieve a society for all. The
 Organization’s commitment to
 the full and equal enjoyment of
 all human rights by persons with
 disabilities is deeply rooted in a
 quest for social justice and equity in
  all aspects of societal development.
 The World Programme of Action
 concerning Disabled Persons and

 During its first three decades, the
 United Nations moved from a
 welfare perspective on disability
 to a development and human
 rights perspective. This approach
 was promoted during the
 International Year of Disabled
 and embodied  1981 Persons in
 in the World Programme of
 Action concerning Disabled
 .1982  Persons adopted in
 This approach was further
 development during the United
 Nations Decade of Disabled
 and led  )1992-1983( Persons
 the adoption of the Standard
 Rules on the Equalization of
 Opportunities for Persons with
 It is widely .1994 Disabilities in
 agreed that, since its adoption,
 the application of the principles
 expressed in the Standard Rules
 has greatly contributed to the
 diffusion of best practices on
 equalization of opportunities for
.persons with disabilities

 The annual observance of the
 International Day of Persons with
 December, aims 3 Disabilities on
 to promote an understanding of
 disability issues, the rights of
 persons with disabilities and
 gains to be derived from the
 integration of persons with
 disabilities in every aspect of the
 political, social, economic and
 cultural life of their communities.
 The Day provides an opportunity
 to mobilize action to achieve the
 goal of full and equal enjoyment
 of human rights and participation
 in society by persons with
 disabilities, established by the

 the Standard Rules on Equalization
 of Opportunities for Persons
 with Disabilities translated the
 Organization’s commitment into
 an international policy framework,
 which has been further strengthened
 by the Convention on the Rights
 of Persons with Disabilities, an
 international legal instrument, to
 empower persons with disabilities
 to better their lives and that of their
.communities around the world

 MDGs and persons with  
disabilities

 The United Nations and the global
 community continue to work for
 the mainstreaming of persons with
 disabilities in all aspects of society
 and development. Although many
 commitments have been made to
 include disability and persons with
 disabilities in development, the
 gap between policy and practice
 .continues
 Ensuring that persons with
 disabilities are integrated into all
 development activities is essential
 in order to achieve internationally
 agreed development goals, such as
 the Millennium Development Goals
 )MDGs(.  The MDGs can only be
 achieved if persons with disabilities
 and their family members are
 included. This in turn will ensure
 that people with disabilities and
 their family members benefit
 from international development
 initiatives. Efforts to achieve
 the MDGs and implement the
 Convention are interdependent and
.mutually reinforcing

 More information on the MDGs
 and persons with disabilities
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بود  ای  فرشته  همون  پناهی  خانم 
فرشتۀ  داد.  بهم هديه  رو  آينده  كه 
زحمات  مديون  ابد  تا  كه  مهربونی 
همۀ  مثل  هم  من  دريغشم.  بی 
 ، خودم  سال  و  سن  هم  دخترای 
و شدم  كردم  تنم  مقنعه  و  روپوش 
كالس اولی. مامان و بابام كلی واسم  
لوازم تحرير خريده بودن كه از ذوقم 
همشون  از  اول  روز  خواستم  می 
پا  از  سر  اول  روزای  كنم.  استفاده 
ره سعيده  نمی  يادم  نمی شناختم. 
اونقدر سر كالس گريه می كرد كه 
می  هفته سر كالس  يه  تا  مامانش 
نشست. من چون با پام می نوشتم 
لذت نشستن رو نيمكت رو از دست 
داده بودم. اما خانم پناهی يه زيرانداز 
واسم درست كرده بود و يه گوشه از 
اون  و من روی  انداخت  كالس می 
می نشستم تا اينكه بابام يه ميز كه 
شبيه تخت بود رو برام درست كرد 
نشستن  برای  مشكلی  ديگه  من  و 
الفبا،  حروف  گرفتن  ياد  نداشتم. 
برادرام،  اسم های  نوشتن  مخصوصاً 

و  جذاب  خيلی  برام  بابام  و  مامان 
لذت بخش بود. توی كالس دوستای 
خيلی خوبی پيدا كردم و زود با همه 
و  بود  خوب  درسم  شدم.  صميمی 
خانم  كردم.  نمی  حس  رو  تفاوتی 
پناهی هم با من كاماًل عادی و مثل 
و  كرد  می  برخورد  ديگه  های  بچه 
ارفاق نمی  بهم  تو درسام  هيچوقت 
و  راضی  وضعيت  اين  از  من  و  داد. 
خوشحال بودم. روزها خيلی خوب و 
با سرعت می گذشت با اينكه بزرگتر 
می شدم اما بازيهای كودكانمو ادامه 
می دادم. مامان و بابام كاماًل از من 
و درسام راضی بودن و از اينكه هر 
شدم  می  قبول   20 معدل  با  سال 
حسابی تشويقم می كردن و و من 
ديگه  كه  خوندم  می  چشاشون  در 

زياد نگران آيندۀ من نيستن.
كرده  راحت  خيالشونو  جورايی  يه 
تمام  با  كه  بودم  كرده  ثابت  بودم. 
از  تونم  می  دارم  كه  محدوديتی 

عهدۀ كارام بر بيام.
با به دنيا اومدن برادر دومم »رضا« 

من  و  شد  تر  شيرين  زندگيمون 
حسين  سر  كه  بالهايی  اون  ديگه 
آورده بودم سر رضا امتحان نكردم. 
كالس چهارم كه بودم بابام منو به 
كوتاهی  جبران  برای  تا  برد  تهران 
ديدن  با  اونجا  بسازن.  پروتز  پام 
نداشتن  پا  و  دست  كه  هايی  آدم 
حسابی  شدم.  مريض  و  ترسيدم 
چيزو  همه  و  بودم  ريخته  هم  به 
باخته بودم. اين اولين باری بود كه 
آدم  ديدن  با  و  باختم  می  روحيمو 
هايی كه به نوعی مثل خودم بودن 
يه مدت همۀ  بعد  ،جا می خوردم. 
اون آدم ها رو فراموش كردم و شدم 
شيطون  كوچولوی  دختر  همون 
سابق. اما اسم بهزيستی شد برام يه 
روز  يه  شايد  كه  جايی  يه  كابوس، 
پدر و مادرم منو اونجا بذارن و برن 

و هيچوقت سراغم نيان.
می  اشتباهی  كار  كه  وقت  هر 
كرد  می  دعوام  مامانم  و  كردم 
كه  كردم  می  فكر  خودم  پيش 
بهزيستی  به  منو  خوان  می  حتماً 

تا  كردم  می  گريه  اينقدر  ببرن. 
خواب چشمامو با خودش می برد. 
بهزيستی  از طرف  روز  يه  اينكه  تا 
همراه  موفق  معلول  عنوان  منوبه 
بابام به تهران فرستادن تا كارهای 
با  من  بذارن.  نمايش  به  هنريمونو 
بافی  قالب  كردم،  می  خياطی  پام 
و  كشيدم  می  نقاشی  كردم  می 
نمايشگاه  تو  ديگه.  كارهای  خيلی 
آدمايی بود كه با دهنش نقاشی می 
دستاش  های  حركت  ولی  كشيد 
ترسناك  و  عجيب  واسم  سرش  و 
بود. با اينكه دوازده سالم بود ولی 
هنوز می ترسيدم. به همون حال و 
روز افتادم و مريض شدم. پذيرفتن 
برام  تو ذهنم  افرادی  وجود چنين 
خواستم  نمی  و  بود  ممكن  غير 
افرادی  چنين  جمع  تو  خودمو 
ببينم. اما اين چيزا باعث نشد من 
و  بشم  نشين  خونه  و  گير  گوشه 
و  تحصيلی  جديد  مرحلۀ  وارد  من 

زندگی شدم...
ادامه دارد...

طلب دانش برهر مسلماني واجب است . خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.    
امام علي ) ع ( 
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دنیا وآخرت همچون باختروخاورند دوری ازیکی ، نزدیکی به دیگری است.        امام علی )ع(

سیاه مشق کودکان کارشعر
بچه ها سالم- درس امروز نگارش و انشاست.

تنبلی راهی است که خطاست. 
صحبت ما کار و تولید است.

مخلص کالم، آِن جاوید است
گفته بودم که  »نابرده رنج، در این سرای سه پنج، 

حاصلش نباشد گنج«
این سخن همیشه در تاریخ، تکرار مکرری است.

اما...
کارشایای تاریخ است

نه زادۀ رنج.
بچه ها! صحبتم با شماست.

حرف امروز، استوانۀ فرداست.
سخن ز آینده بود و عشق و امید

کودکان فقر به انتظار نوید
ناگهان در این سکوت نفیر

کودکی صدا کرد همچون اسیر
که آقای دبیر
سخن زیباست

تصویر زندگی نغز و پرمعناست.
لیک ،... 

فاعل فعل ما، آن کودکی است
که در ستیز زمان
فارغ از بازی است

سرای درس و دانش او
کوره های آجر و شییشه گری است

آری...
بازیچۀ دستهای او

قطعات ریخته گری است.
فاعل فعل ما آن کودکی است 

درد او تاسیان*
درد او داروی درمان مادری است، 

که جان برادر بر آن پاک باد
آری...

فاعل فعل ما
در این سرای سپنج

به فکر نان است، نه در پی گنج.
* »به گیلکی یعنی درد دوری برای کودکان از پدر و مادر.«

      تقدیم به کودکان کار
محمد آملی

گوش کن از ته باغ
یک صدا می آید

ساقه ها خم شده اند

به هم آمیخته در هم شده اند

پیچک نورس باغ، تیرکی می خواهد

من دلم می خواهد، برخیزم

من دلم می خواهد، پرواز کنم

پرکشم از پس دیوار بلند
بروم آن سوی باغ

مهمان گل دیگر باشم   
من آگر برخیزم
باغ را خیمه کنم

تیرکم کو که من برخیزم

تیرکم کو که من برخیزم

تقدیم به کودکان معلول

محمد آملی

نگاه
 حرف  نمی زنم....

خواهد  را  حرفها  همه  چشمهایم 
گفت

مثل همیشه

به چشمهایش نگاه می کنم

تا حرفهایم را بشنوی
سیروس زکایی
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حكات

کشاورز واالغ پیرش 
كشاورزي االغ پيري داشت كه يه روز االغش اتفاقي ميفته تو ي يک چاه بدون آب 
.كشاورز هر چه سعي كرد نتونست االغ رو از تو چاه بيرون بياره .براي اينكه حيوون 
بيچاره زياد زجر نكشه كشاورز و مردم روستا تصميم گرفتن چاه رو با.خاك پر 
كنن تا االغ زودتر بميره و زياد زجر نكشه . مردم با سطل روي سر االغ خاك مي 
ريختند اما االغ هر بار خاكهاي روي بدنش رو مي تكوند و زير پاش مي ريخت 
و وقتي خاك زير پاش باال مي آمد سعي ميكرد بره روي خاك ها .روستايي ها 
همينطور به زنده به گور كردن االغ بيچاره ادامه دادند و االغ هم همينطور به باال 

اومدن ادامه داد تا اينكه به لبه ي چاه رسيد و بيرون اومد .

 زن باهوش
 دوازده مرد و يک زن به ريسماني كه از يک بالگرد آويزان بود چنگ 
زده بودند. خلبان اطالع داد كه وزن هليكوپتر سنگين است و بايد 
رها  را  ريسمان  بقيه،  نجات جان  براي  و  فداكاري كند  آنها  از  يكي 

كند. 
همگي آنها به هم نگاه كردند و به دنبال فرد فداكاري مي گشتند. 
ناگهان زني كه در بين آنها بود شروع به سخن گفتن كرد و گفت: »ما 
زنها تمام زندگيمان را صرف فداكاري براي مردها كرده ايم. از درد و 
رنج زايمان گرفته تا تربيت فرزندان و اداره كردن خانه و ... بنابراين 
نگران نباشيد، اينجا هم من فداكاري مي كنم و براي نجات جان شما 

خودم را فدا مي كنم.«
فداكاري  اينهمه  از  و  بود  شده  پر  چشمانشان  در  اشک  كه  مردها 
از  را  دستهايشان  همگي  بود،  شده  تحريک  شدت  به  احساساتشان 

ريسمان رها كردند تا براي زن دست بزنند كه ...  

نصیحت پادشاه

پادشاهي پس از اينكه بيمار شد گفت:
»نصف قلمرو پادشاهي ام را به كسي مي دهم كه بتواند مرا معالجه 
كند«.تمام آدم هاي دانا دور هم جمع شدند تا ببيند چطور مي شود 
شاه را معالجه كرد، اما هيچ يک ندانست.تنها يكي از مردان دانا گفت 

: كه فكر مي كند مي تواند شاه را معالجه كند.
او گفت : اگر يک آدم خوشبخت را پيدا كنيد، پيراهنش را برداريد 
و تن شاه كنيد، شاه معالجه مي شود.شاه پيک هايش را براي پيدا 
در سرتاسر مملكت سفر  ها  آن  فرستاد.  آدم خوشبخت  كردن يک 
كردند ولي نتوانستند آدم خوشبختي پيدا كنند.حتي يک نفر پيدا 

نشد كه كامال راضي باشد.
آن كه ثروت داشت، بيمار بود. آن كه سالم بود در فقر دست و پا مي 
زد،يا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زندگي بدي داشت. يا اگر فرزندي 
داشت، فرزندانش بد بودند. خالصه هر آدمي چيزي داشت كه از آن 
گله و شكايت كند. يک شب، پسر شاه از كنار كلبه اي محقر و فقيرانه 
رد مي شد كه شنيد يک نفر مي گويد : » شكر خدا كه كارم را تمام 
كرده ام. سير غذا خورده ام و مي توانم دراز بكشم و بخوابم! چه چيز 

ديگري مي توانم بخواهم؟« 
پسر شاه خوشحال شد و دستور داد كه پيراهن مرد را بگيرند و پيش 
شاه بياورند و به مرد هم هر چقدر بخواهد پول بدهند. پيک ها براي 
بيرون آوردن پيراهن مرد توي كلبه رفتند، اما مرد خوشبخت آن قدر 

فقير بود كه پيراهنی نداشت!!!.
لئو تولستوي

مردان حق گفتارشان ذکر ، سکوتشان فکر و نگاهشان عبرت است
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درست است که باغچه بان معلول نبوده ، 
ولی کارهای شایانی برای معلوالن انجام داده 
که به مناسبت سالروزدرگذشت آن بزرگمرد 
در  و  شماریم  می  غنیمت  را  فرصت  تاریخ، 
این شماره ازمجله پیک توانا به معرفی اومی 

پردازیم .
جبار باغچه بان )عسكرزاده(  نويسنده، مدرس، 
شاعر ، متخلص به »عاجز« در سال 1264 هجری 
1345درايران  درسال  و  متولد  ايروان  در  شمسی 
ي  پيشه  و  بود  تبريز  اهل  وي  پدر   . درگذشت 
معماري و مجسمه سازي داشت و در نقل داستان 
شيوه ي  به  بان  باغچه  بود.  متبحر  شاهنامه  هاي 
ترك  به  مجبور  جواني  در  و  كرد  تحصيل  سنتي 
و  آورد  روي  پدر  مشاغل  به  مدتي  شد.  تحصيل 
پس از چندي خبرنگار روزنامه هاي قفقاز به ويژه 
روزنامه مالصدرا شد. وي در سال 1298 در مدرسه 
دولتي احمديه شهر مرند وارد خدمت فرهنگ شد 
و بعدها در تبريز ، شيراز و تهران كودكستان براي 
كودكان كر و الل تاسيس كرد. جبارباغچه بان از 
نخستين پديدآورندگان ادبيات نمايشی كودكان به 
شمار می آيد و در شيوه های آموزش الفبا در ايران 
نيز تحولی ايجاد كرده است، باغچه بان از نخستين 
پايه گذاران آموزش ناشنوايان در ايران است و به 
از  برای حمايت  اولين سازمان غيردولتی  او  همت 
كودكان با نياز های ويژه با نام »جمعيت حمايت از 
كودكان نابينا و ناشنوا » در سال 1322خورشيدی 

بنياد نهاده شد.
اختراع باغچه بان 

جبار باغچه بان ، با تاسيس دبستان ناشنوايان 
در تهران، به فكر اختراع دستگاهی افتاد كه كودكان 
ناشنوا بتوانند از آن استفاده كرده و قادر به شنيدن 
باشند. به همين منظور، در سال 1312دستگاهی 
حس  و  دندان  راه  از  ناشنواها  كه  كرد  اختراع 
استخوانی، قادر به شنيدن صداها می شدند و اين 
سمعک، وسيله انتقال صدا از طريق دندان به مركز 
به  تكميل،  از  پس  شده  ياد  دستگاه  بود.  شنوايی 
به  بهمن 1312،   22 تاريخ  در  گنگ«  »تلفن  نام 
نام جبار باغچه بان در اداره ثبت اختراعات به ثبت 

رسيد.

يک  حاالت  به  توجه  با   ،1305 درسال 
تدريس  فكر  به  اطفال«  »باغچۀ  در  ناشنوا  كودك 
را  ناشنوايان  به  تدريس  كار  و  افتاد  ناشنوايان  به 
در  باغچه بان  كرد.  آغاز  ناشنوا  پسر  سه  حضور  با 
آموزش ناشنوايان هيچگونه تجربه قبلي يا دسترسي 
به كتاب و مقاالتي در اين باره نداشت. او، در پرتو 
تجربۀ شخصي، به نقش مهم حس  باصره و المسه 
در آموزش زبان به ناشنوايان پي برد. صداهاي زبان 
فارسي را به دو دستۀ حنجره اي )آوايي( و تنفسي 
)بي آوا( و هر يک از اين دو گروه را به ممتد و غير 
را،  گويا«  دستي  »الفباي  وي  كرد.  تقسيم  ممتد 
پايه  بر  است،  بي نظير  جهان  در  خود  نوع  در  كه 
اين  در  كرد.  ابداع  حرفها  شكل  و  صداها  ويژگي 
الفبا، بر خالف بعضي الفباهاي دستي ديگر، از يک 
دست استفاده مي شود. اين نشانهاي دستي، ضمن 
اينكه كمک به لبخواني است، وسيله اي براي تعليم 

و اصالح تلفظ نيز هست.
اعالميه  چاپ  با  باغچه بان،   ،1312 آذر  در 
ناشنوايان،  آموزش  دربارۀ  اطالعات  روزنامۀ  در 
با  دوستش،  مطب  در  را  ناشنوايان  كالس  اولين 
تدريج  به  شاگردان  تعداد  و  كرد  داير  شاگرد  يک 
به پنج نفر افزايش يافت. در پايان سال تحصيلي، 
وزارت فرهنگ با احساس رضايت از نتيجۀ آموزش 
براي  تومان  چهل  مبلغ  به  ماهانه اي  ناشنوايان، 
دبستان مقرر داشت و »دبستان ناشنوايان« رسماً 
تلفن  باغچه بان  سال،  همان  در  كرد.  كار  به  آغاز 
گنگ يا سمعک استخواني را اختراع كرد و به ثبت 
انتقال صوت از طريق  رسانيد. اين سمعک وسيلۀ 

دندان به مركز شنوايي است.
در سال 1314، وزارت فرهنگ »دستور تعليم 
روش  از  نيز  امروز  كه  كرد  منتشر  را  او  الفباي« 
پيشنهادي در آن »روش باغچه بان« در كالسهاي 
در  مي شود.  استفاده  بزرگساالن  و  دبستاني 
سال1322، با كمک افراد خّير، »جمعيت حمايت 
از كودكان نابينا و ناشنوا« را در تهران تأسيس كرد 
كه در تيرماه 1323 به ثبت رسيد. باغچه بان در 
بهمن همين سال، ماهنامۀ زبان را منتشر كرد و در 
آن روش تازۀ خويش را در اختيار آموزگاران كالس 
اول گذاشت. او كتابهاي اول دبستان و كتاب سرباز 

را با روش تازه در همين سال منتشر كرد.
و  كامل  برنامۀ  و  اساسنامه  اسفند 1328،  در 
آموزش  براي  ناشنوايان  پنجسالۀ  دقيق تحصيالت 
زبان و حرفه - روش شفاهي توأم با الفباي دستي 
گويا- به كوشش باغچه بان، تهيه و به تصويب رسيد. 
او در1330، »كانون ناشنوايان « را پايه گذاري كرد 
معلم  تربيت  كالس  نخستين   1332 سال  در  و 
ناشنوايان را  با همكاري دانشسراي مقدماتي ، در 
اولين  آموزشگاه خود تأسيس كرد و بدين ترتيب 
استثنائي  كودكان  معلمان  رسمي  تربيت  در  گام 

برداشته  شد.
كودكان  براي  را  »حساب«  كتاب   ،1343 در 
ناشنوا و كتاب »روش آموزش ناشنوايان«  را براي 
توضيح  ضمن  اخير،  كتاب  در  نوشت.  آموزگاران 
و  تلفظ  آموزش  روش  و  فارسي  زبان  صداهاي 
تفصيل شرح  به  را  مصور«  »زبان  اصول   لبخواني، 

داده است. 
او در همين زمان، »گاهنامه«، وسيله اي بصري 
بلند و كوتاه شدن روزها،  براي آموختن چگونگي 

را ساخت.
زندگی اين مرد بزرگ مملو از خدمات ارزنده 
و ماندگار بود .آموزشگاه باغچه بان، در زمان حيات 
وي، از هر نظر گسترده و مجهز شد. با اجراي برنامه 
تربيت معلم ناشنوايان، مدارس و كالسهاي ويژه و 
هنرستانها و كالسهاي بزرگساالن)اكابر( و باشگاهها 
و مراكز پژوهشي و خدمات ويژه، از جمله دوره هاي 
شهرستانها  و  تهران  در  ناشنوايان  رابط  تربيت 
تأسيس شد و ناشنوايان به مراكز آموزش عالي راه  

يافتند. 

گردآوری:میناجانی 

مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف ، یک آن هم نمی ایستند .  ارد بزرگ
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صورتي  در  است  داده  نشان  مختلف  تحقيقات 
با  افراد  )عصبي(  نورولوژيک  مشكالت  به  كه 
مشكالت جسمي به طور صحيح و به موقع توجه 
زندگي  به يک  توانند  آنها مي  از  بسياري  شود، 

تقريباً طبيعي دست يابند و از آن لذت ببرند.
چه بايد كرد؟

فلج  براي مديريت كودكان  نياز  مداخالت مورد 
مغزي در دو طيف مي تواند مورد توجه باشد.

که  مغز  دیده  صدمه  بخش  درمان   -)1(
درستي  به  را  عضالت  حرکات  و  هماهنگي 

هدایت نماید.
قابل  پزشكي  مداخله  تاكنون  خصوص  اين  در 
قبول كه ترميم ضايعه مغزي را انجام دهد وجود 
مي  مناسب  توانبخشي  پيگيري  با  اما  نداشته؛ 
زندگي  تا  كرد  كمک  كودكان  اينگونه  به  توان 
مستقلي را دنبال نمايند و به عبارت ديگر وجود 
ضايعه بدان معني نيست كه اينگونه افراد از يک 

زندگي متكي به خود محروم باشند.
عمومي،  نيازهاي  بر  عالوه  كودكان  گونه  اين 
كه  اي  بالقوه  استعدادهاي  شدن  شكوفا  براي 
خاص  خدمات  و  آموزش  به  برخوردارند  آن  از 
اي  پاره  در  متأسفانه  باشند.  مي  نيازمند  نيز 
كودكان  اينگونه  عمومي  نيازهاي  حتي  موارد 
و  ارتباط  از  نهايتاً  و  شده  سپرده  فراموشي  به 
تعامل اجتماعي كه زمينه رشد، تكامل و آموزش 
كودكان را فراهم می سازد، محروم مي گردند. 
بايد كرد خانواده ها مي  اينكه چه  در خصوص 

بايست توجه نمايند كه :
با  كودكان  براي  مغزي  فلج  ضايعه  آمد  پي   -
انواع ضايعه متفاوت مي باشد و انتظار اين است: 

كودك را همانطوري كه هست پذيرا باشيم.
- ضايعه فلج مغزي يک بيماري پيشرونده نبوده 
تواند  مي  موقع  به  هاي  حمايت  و  مداخالت  و 
كمک مؤثري براي استقالل كودك باشد. كودك 
توجه بيشتري را طلب مي نمايد و ضرورت دارد 
و  رشد  براي  مناسب  شرايط  و  امكانات  فرصت، 

شكوفايي استعدادهايش فراهم شود.
- بهتر است والدين هر چه بيشتر درباره فرزند و 
معلوليتش اطالعات كسب نمايند تا در آموزش و 
حمايت از او نقش مؤثرتري را ايفا كنند. بخاطر 
داشته باشيد كه نقش والدين در روند توانبخشي 

كامالً  تخصصي و قابل توجه
مي باشد.

- بهتر است وعده هاي درماني را با وضع كودك 
و واقعيات موجود تطبيق داد تا بتوان وعده هاي 

آرماني را از درمان هاي واقعي تفكيک كرد.
)2(- کاربرد تكنیک هاي مختلف در جهت 
اسپاسم  و  ضعف  نقص،  نمودن  برطرف 

حرکات عضالني حاصل از ضایعه مغزي.
روش هاي مختلف درماني:

)Rehabilitation( الف – توانبخشي
كودكان  فيزيوتراپي  از  هدف   : فيزيوتراپي   -1
فلج مغزي كمک به اين افراد به منظور دستيابي 
آنها به توانمندي هاي جسمي حركتي شان مي 

باشد.
فعاليت  سري  يک  كاردرماني   : كاردرماني   -2
استقالل  افزايش  منظور  به  را  هدفمند  هاي 
مي  طراحي  ريز  و  درشت  هاي حركتي  مهارت 
كند. كاردرمان به كودك فلج مغزي در استفاده 
از وسايل تطبيقي از قبيل وسايل مورد نياز جهت 
نشستن، حمام كردن، ايستادن و غذا خوردن و 

… كمک مي نمايد.
: هدف گفتاردرماني تسهيل و  3- گفتاردرماني 
مغزي  فلج  كودك  ارتباطي  هاي  مهارت  بهبود 
مي باشد. يک كودك فلج مغزي ممكن است نياز 
مشكل خفيف  يک  بر  غلبه  زمينه  در  به كمک 

نتواند  است  ممكن  اينكه  يا  باشد  داشته  تلفظ 
ارتباط  ديگران  با  كالمي  و  گفتاري  طريق  از 
برقرار كند و نيازمند يک روش غير كالمي جهت 
برقراري ارتباط باشد. كه از جمله اين روش ها 
زبان  از طريق چشم،  ارتباط  روش  به  توان  مي 
از طريق دستگاه  ارتباط  و  اشاره، عكس خواني 

هاي الكترونيكي اشاره كرد.
ب – ارتوزها، قالب هاي گچي و اسپلینت ها

براي اكثر كودكان فلج مغزي به منظور تقويت 
روشهاي توانبخشي اغلب ارتوز، اسپلينت و قالب 
هاي گچي تجويز مي شود. اين وسايل به حفظ 
و ايجاد ثبات در مفصل و قرار دادن مفصل در 
كشش  از  ممانعت  همچنين  و  صحيح  وضعيت 

بيش از حد عضالت كمک مي كنند.
ج – روشهاي درمان دارویي

مغزي  فلج  به  مبتال  كودك  براي  است  ممكن 
يا  تشنج  به  ابتال  نظير  خاصي  شرايط  بدليل 
هاي  اسپاسم  نتيجه  در  دردناك  هاي  سفتي 
سفتي  شود.  استفاده  خاصي  داروهاي  از  شديد 
داروهاي  تزريق  طريق  از  توان  مي  را  عضالني 
ويژه اي از قبيل بوتوكس )Botox( براي مدت 

چند ماه مهار كرد.
ادامه دارد...

معرفی معلولیت ها

پیش آگاهي هاي فلج مغزي

همه ما نیاز داریم که دائمٌا احساس رشد عاطفی و معنوی کنیم . این غذایی است 
                          که روح ما به آن محتاج است.                    آنتونی رابینز
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سوال شما :
باسالم ، یكی از دوستانم که ازدواج کرده 
پسری شده  فرزند  مدتی صاحب  از  بعد  اند 
هافمن  ورنیک  بیماری  به  پسرشان  که  اند 
همسرشان  با  ایشان  ضمن  )در  بود   مبتال 
نسبت فامیلی دارند و پسرعمه و دختر دایی 
ماه   6 از  بعد  فرزندشان  متاسفانه   ) هستند 
فوت نمود حال من از شما چند سوال دارم: 

علت اصلی این بیماری چیست؟ 
بعدی  بارداریهای  برای  درمان  راه 

چیست؟ 
این  عوامل  از  ایشان  فامیلی  ازدواج  آیا 

بیماریست؟ 
بعدیشان  امكان دارد فرزند  چند درصد 

مبتال به این بیماری باشد ؟
پاسخ پزشک:

بیماری)Werdnig-Hoffmann(  بيماری 
است كه در آن سلولهای شاخ قدامی نخاع به طور 
ممكن  بيماری  اين   . روند  می  بين  از  پيشرونده 
است در داخل رحم و يا هر زمانی بعد از آن شروع 
، هر چه  باشد  داشته  تند  يا  كند  و سيری  شده 
سن شروع بيماری  كمتر باشد ، سرعت پيشرفت 
بيشتر خواهد بود . كودكانی كه در بدو تولد گرفتار 
شده اند ، معموال طی سال اول زندگی دچار فلج 
4 اندام و در نهايت دچار نارسايی تنفسی شده و 
می ميرند . درمانی برای اين بيماری وجود ندارد. 
به صورت  و  است  ارثی  بيماری  بيماری يک  اين 
اتوزموم   . رسد  می  ارث  به  مغلوب«  اتوزومال   «
يعنی اينكه ژن معيوب مربوط به اين بيماری بر 
در  و  دارد  قرار  جنسی  غير  كروموزومهای  روی 
داشت؛  وجود خواهد  ابتال  احتمال  دو جنس  هر 

مغلوب يعنی اينكه برای بروز بيماری ژن معيوب 
می بايست از هر دو والد به فرزند به ارث برسد . 
به عبارت ديگر در اين نوع بيماری ارثی، هر دو 
لقاح  وقتی   ، هستند  معيوب  ژن  اين  دارای  والد 
اتفاق می افتد و با توجه به قوانين احتماالت 25 
درصد شانس اين وجود دارد كه هر دو ژن معيوب 

به فرزند به ارث برسد .
در بارداريهای بعدی ، احتمال به دنيا آمدن 
فرزند بيمار در هر بارداری  25 درصد خواهد بود. 
حين  در  جنين  بودن  بيمار  متوجه  اينكه  برای 
برداری  نمونه  جنين  از  توان  می  شويم  بارداری 
كرد و بيماری را تشخيص داد . توجه داشته باشيد 
كه در هر بارداری 25 درصد احتمال به دنيا آمدن 
فرزند  كامال سالم  و 50 درصد احتمال به دنيا 
آمدن فرزند سالم ولی  حامل  ژن معيوب وجود 
حال  شرح  شما  كه  موردی  در   . داشت  خواهد 
داديد پدر و مادر هر دو سالم ولی حامل بوده اند.

 با توجه به توضيحات باال اگر فرزندی مبتال 
به اين بيماری باشد همانند فرزند اين دو زوج، در 
مواردی  ولی   . رفت  خواهد  بين  از  زندگی  اوايل 
به  را  معيوب  ژن  ولی  هستند  سالم  ظاهرا  كه 
در صورتی   ، كنند  با خود حمل می  نهفته  طور 
دچار فرزند بيمار می شوند كه همسر هم اين ژن 
فاميلی   ازدواج  غير  اگر   . باشد  را داشته  معيوب 
باشد احتمال اينكه فرد مورد نظر، همسری دارای 
خواهد  كم  خيلی  خيلی  كند  انتخاب  را  ژن  اين 
بود. ولی در صورتی كه ازدواج فاميلی باشد و اين 
ژن در آن خانواده وجود داشه باشد اين مشكل به 

وجود خواهد آمد . 

دکتر رهام صادقی

سوال شما :
دختری 13 ساله دارم که با مراجعه به 
عكس  گرفتن  و  ارتوپد  متخصص  پزشک 
از ستون فقراتش متوجه شدیم که دارای 
اسكولیوز دو طرفه با زوآیای 8 و 9 درجه 

می باشد. 
را  او  و  نكرده  اقدامی  دکتر هیچگونه 
وعكس  بررسی  برای  آینده  ماه  شش  به 
مجدد موکول نموده است. ما بسیار نگران 
پیشرفت اسكولیوزش هستیم. لطفا ما را 
انجام  اقدامی  چه  که  بفرمائید  راهنمائی 

بدهیم.
این  در  او  برای  بریس  بستن  آیا 

موقعیت الزامی است یا خیر؟ 
آیا نیاز به فیزیوتراپی هست یا خیر؟

و  استوکر  شربت  از  استفاده  آیا 
قرصهای امگا3 مفید است؟

پاسخ پزشک : 
با سالم خدمت شما دوست گرامی - بريس 
برای درجات خفيف توصيه نمی شود. ورزش 
فيزيوتراپ  يک  نظر  تحت  فيزيوتراپی حتما  و 
پاراسپتال  عضالت  تقويت  بصورت  مجرب 

وشكمی و پكتوراليس توصيه می شود.
اسكوليوز  برای  دارويی  حاضر  حال  در 

توصيه نمی شود.
با آرزوی سالمتی
دکتر عباسقلی زاده

خداوند زیباست و زیبایي را دوست دارد ، بخشنده است و بخشش را دوست دارد ، 
سالمت                                                  پاکیزه است و پاکیرگي را دوست دارد .              رسول اكرم )ص(



تنبلی چشم؛ آغازی برای 
نابینایی

بيان  و  تشخيص  قدرت  كودك  كه  آنجا  از 
مشكالت بينايی خويش را ندارد، بيشتر والدين 
دوره  مانند.  می   ناآگاه  خود  كودك  بيماری  از 
حّساس بينايی برای ايجاد تنبلی دو تا سه سال 
ابتدای زندگی است. پس از اين دوران تا حدود 
ده سالگی ، رشد دستگاه بينايی كامل می شود. 
اگر تنبلی چشم تا اين زمان درمان نشده باشد، 
رشد  مغز  در  بينايی چشم  دستگاه  حقيقت  در 
نكرده است و چشم، ضعيف و ضعيفتر می شود 
حتی  درمانی  هيچ  و  می انجامد  نابينايی  به  و 
چشم ها  به  را  بينايی  نمی تواند  جّراحی  عمل 

بازگرداند.
چشم تنبل ممكن است ظاهری طبيعی داشته 
باشد و بدون معاينه پزشک قابل تشخيص نباشد. 
پس بهترين راه برای اطمينان از سالمت چشم 
كودك، انجام دست كم سه مرحله معاينه بينايی 
تا چهار  ابتدای زندگی است. سه  در چند سال 
ماهگی، دو تا سه سالگی و پنج تا شش سالگی، 
نزد چشم  را  بايد كودك  زمان هايی هستند كه 
پزشک برد. در مدت درمان، اجرای دستورهای 
پزشک بسيار ضروری است و نبايد بدون اطالع 
و تجويز او به درمان خودسرانه كودك پرداخت. 
سالگی،  ده  تا  كودك  وضعيت  مرتب  پی گيری 
خطر تنبلی چشم را از ميان می برد و چشمانی 

سالم برای كودك به ارمغان می آورد.

چرا لباس جراحان سبز و 
لباس پرستاران سبز و یا 

آبي است ؟
لباس  از  خود  خاص  مشاغل  در  افراد  از  گروه  هر 
در  فرم  لباس  و  كنند  می  استفاده  مخصوص  فرم 
استثناء  چند  ولی  است  سفيد  پزشكی  های  گروه 
جراحان  سبز  لباس   . دارد  وجود  بين  اين  در  هم 
اين  جزء  پرستاران  سبز  و  آبی  لباس  همچنين  و 

استثناها می باشد.
راستی چرا لباس اين گروه ها سفيد نيست ؟

می  سفيد  لباس  قديم  در  پرستاران  و  جراحان 
در  اما   . است  پاكيزگی  و  پاكی  رنگ  كه  پوشيدند 
لباسش  رنگ  مشهور  دكتر  يک  بيستم  قرن  اوائل 
اين  كرد  می  تصور  كه  چرا  داد،  تغيير  سبز  به  را 
رنگ برای چشمان جراح راحتتر است.گرچه مشكل 
بتوان اين نظر را تاييد كرد كه لباسهای سبز به اين 
به  است  ممكن  سبز  رنگ  اما  اند  شده  رايج  دليل 

به دكترها  باشد كه  اين لحاظ مناسب  از  خصوص 
كمک می كند در اتاق عمل بهتر ببينند، زيرا رنگ 

متضاد يا مكمل رنگ قرمز به حساب می آيد.
رنگ سبز به دو دليل به ديد بهتر پزشكان كمک 

می كند :
اول اينكه نگاه كردن به رنگ آبی يا سبز می تواند 
ديد دكتر از اشيای قرمز از جمله احشای خون آلود 
را تقويت كند. مغز رنگها را نسبت به يكديگر تفسير 
می كند. اگر جراح به چيزی خيره شود، كه به رنگ 
قرمز يا صورتی باشد، حساسيتش را نسبت به آنها 

از دست می دهد.
در واقع پيامهای مربوط به رنگ قرمز در مغز محو 
می شود، كه می تواند باعث شود پزشک تفاوتهای 
نگاه  نبيند.  درستی  به  را  بدن  اجزای  رنگ  ظريف 
تواند  می  سبزرنگ  چيزی  به  گاه  به  گاه  كردن 
چشمها را به تغييرات در رنگ قرمز حساستر كند. 
روی  بر  مداومی  و  تمركز شديد  چنين  اينكه  دوم 
بينايی  توهمات  باعث  است  ممكن  قرمز  رنگهای 
سبزرنگ روی سطوح سفيد رنگ شود كه حواس 

جراح را پرت می كند. اين شبحهای سبزرنگ در 

صورتی كه نگاه جراح از بافتهای قرمز بدن به چيزی 
سفيد رنگ مانند پارچه های تخت يا لباس سفيد 
متخصص بيهوشی بيفتد، ظاهرمی شوند. جراح به 
هر جا كه نگاه كند، اين تصوير پريشان كننده مانند 
نقاط نورانی شناوری كه پس از فالش زدن دوربين 
جلوی چشمان شما ظاهر می شود، ديد او را دنبال 
اين علت رخ می دهد كه  به  پديده  اين  می كند. 
نور سفيد حاوی همه رنگهای رنگين كمان از جمله 
سبز و قرمز است. همانطور كه در باال گفته شد، از 
آنجايی كه ديد جراح حساسيتش را به رنگ قرمز از 
دست داده است، بنابراين مغز پيامهای دريافتی را 

به رنگ سبز تفسير می كند.
جای  به  آبی  يا  سبز  های  پارچه  به  دكتر  اگر  اما 
سفيد نگاه كند، اين اشباح سبز رنگ با رنگ سبز 
كنند.  نمی  پرت  را  او  و حواس  می شوند  مخلوط 
بنابراين به نظر ميرسد كه رنگ سبز برای دكترها 

بهترين رنگ باشد.

ساناز عبدالرضاپور 

مراقب جیوه در 
ماهی ها باشید

غذاهايی  دريايی  غذاهای  ديگر  و  ماهی 
اغلب  اما  هستند ،  سالمت بخش  و  مطبوع 
سن  در  زنان  باشند.  می  هم  جيوه  حاوی 
باروری و كودكان بايد در مورد مقدار ماهی 
به  باشند،  زيرا جيوه  كه می خورند، محتاط 
دستگاه عصبی در حال رشد جنين و نوزاد 

آسيب می رساند.
و  ماهی  مصرف  برای  راهنما  اصول  اين 
غذاهای دريايی در ميان زنان در سن باروری 

و كودكان بايد رعايت شود:
از خوردن كوسه، نيزه  ماهی و شاه ماكارل و 

سفره  ماهی اجتناب كنيد. 
ماهی هايی كه ميزان جيوه آنها پايين است از 
جمله ميگو،  ماهی آزاد و گربه  ماهی مصرف 
در  دريايی  غذاهای  نوع  اين  خوردن  كنيد. 
بزرگساالن تا حداكثر 360 گرم در هفته بی 
 خطر است. كودكان به نسبت وزن كمترشان 
مصرف  ماهی ها  اين  از  كمتری  مقدار  بايد 

كنند. 
كسانی كه به خوردن ماهی تن عالقه دارند، 
بايد توجه داشته باشند ماهی تن سبک كه 
می شود،  عرضه  كنسرو  صورت  به  معموال 
جيوه كمتری نسبت به تن آلباكور اقيانوسی 

دارد. 

10 ماده غذایي مهم که به شما 
احساس سیري مي دهد

نوع غذايي كه ما مي  خوريم بيشتر از مقدار آن در ايجاد رضايت 
از يک وعده غذايي و احساس سيري تاثيرگذار است. با توجه به 
اين نكته متخصصان تغذيه، فهرستي از 10 ماده خوراكي مهم 
دارند،  قابل مالحظه اي  نقش  احساس سيري  ايجاد  در  كه  را 

منتشر كرده اند.
اين مواد غذايي بدون اينكه شما را چاق كنند،  كمک مي كنند 
كه احساس سيري كنيد. اين فهرست شامل ماهي هاي چرب 
مثل  مركبات  ميوه هاي  ساردين،  و  تن  ماهي  سالمون،  مانند 
ليمو، پاپايا، گريپ فرود و گوجه فرنگي، سبزيجات سبز رنگ 
بادام  مغز  بلغور جو،  كرن،  پاپ  بروكلي،  كلم  و  اسفناج  مانند 
لوبيا،  لبني كم چرب،  فراورده هاي  و  مغز گردو، محصوالت  و 

غالت و دانه هاي سبوس دار و سيب هستند.
ويژه  خواص  بودن  دارا  دليل  به  غذايي  مواد  اين  از  كدام  هر 
خود مانند مقدار زيادي ويتامين C، فيبر زياد و كالري اندك، 
منابع  كلسيم  مناسب  مقدار  پروتئين،  توجهي  قابل  مقادير 
غذايي مناسبي هستند كه ضمن ايجاد احساس سيري مانع از 

افزايش وزن و تجمع چربي در بدن مي شوند. 

کم خوري مایه گرامي داشتن بیشتر خویش است و سالمت را بیشتر استهرار مي بخشد.                                                               
امام علي )ع(
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این  آیا  می شود!  ضعیف  چشمت  ننشین؛  تلویزیون  نزدیک  قدر  این  
توصیه ها صحیح است ؟ 

* آیا نزدیک تلویزیون نشستن دید را کاهش می دهد؟ 
حتما شما هم وقتی كم  سن  و سال بوده ايد،اين توصيه را شنيده ايد ولی انجمن 
چشم  پزشكان آمريكا می گويد اين توصيه، پايه علمی ندارد. چشم اغلب كودكان 
بعضی  كند.البته  تحمل  مشكلی  هيچ  بدون  را  نزديک  فاصله  از  نگاه  است  قادر 
به همين دليل،خيلی  نزديک  بين است و  از كودكان هم هستند كه چشمشان 

نزديک به تلويزيون می نشينند.اين دو را نبايد با هم اشتباه كرد.

* کامپیوتر به خستگی چشم ربطی دارد؟
وقتی كه زياد جلوی مونيتور می  نشينيد،كمتر پلک می زنيد. وقتی كمتر پلک 
می شود.  خسته  عضالت چشمتان  و  می آيد  سراغتان  به  می زنيد خشكی چشم  
چاره اش اين است كه هر 20 دقيقه يک  بار به چشمتان استراحت بدهيد و به يک 

نقطه دور خيره شويد.

* اگر می خواهی چشمت پرنور شود، تا می توانی هویج بخور؟!
هيچ لزومی به اين هويج  درمانی نيست. هر چيزی كه ويتامين »آ« داشته باشد، 
به درد چشم می خورد؛ چه هويج باشد، چه هر ميوه و سبزی ديگر. با يک رژيم 
غذايی متعادل براحتی می توانيد ويتامين »آ« مورد نياز چشمتان را تامين كنيد.

* شب کوری مختص پسر بچه هاست؟
در  ولی  دختربچه ها(؛  برابر   8( است  شايع تر  پسربچه ها  در  شب كوری  البته 

دختربچه ها هم ديده می شود.

* آیا ضعف چشم ارثی است!
اگر پدر و مادری چشمشان ضعيف باشد، معموال فرزندشان هم چشمش ضعيف 
می شود. حتی عينكی شدن هم در بچه  هايی كه پدر يا مادرشان عينكی است، 

شيوع بيشتری دارد.

* آیا ممكن است پدر و مادری چشم  آبی داشته باشند و فرزندی با چشم 
قهوه ای به دنیا بیاورند ؟

اگر چه خيلی نادر است،  ولی كامال ممكن است؛ چون ژن های متعددی در تعيين 
رنگ چشم دخالت دارند. هر فرد دو الگو از هر ژن دارد كه هر كدامش را از يكی از 
والدينش به ارث می برد. در واقع، به جای آن كه دو ژن اصلی در اين مورد دخالت 
داشته باشند، يک ژن وجود دارد كه رنگ قهوه ای يا آبی را كنترل می كند و يكی 
رنگ سبز يا رنگ فندقی را. پس اين امكان وجود دارد كه پدر و مادری چشم آبی، 

كودكی با چشم های قهوه ای داشته باشند )يا برعكس(.

* چشم انسان از چشم همه جانوران قوی  تر است؟
اصال اين  طور نيست. برای مثال گربه ها را حتما ديده  ايد كه چشمشان در تاريكی 
می درخشد. پشت شبكيه چشم گربه ها اليه  آينه  مانندی از سلول های منعكس 
 كننده نور وجود دارد كه نوِر تابيده  شده به شبكيه را منعكس می كند و موجب 
می شود سلول های چشم گربه، دوبار در معرض نور قرار بگيرند و در نتيجه، در 
تاريكی خيلی بهتر از ما انسان ها ببينند. وجود اين اليه، به عالوه مردمک بيضی 
 شكل گربه ها باعث می شود كه آنها فقط با يک  ششم نوری كه ما برای ديدن نياز 

داريم، همه چيز را به وضوح ببينند.

نکاتی پیرامون چشم

هر دردی از داخل بدن است بجز زخم و تب که ) از خارج ( به بدن میرسد.       امام علي )ع(
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نشانه  دارای  داون  سندرم  كودكان 
هستند  خاصی  های  عالمت  و  ها 
متمايز  كودكان  ديگر  از  را  آنها  كه 
ظاهری  خصوصيات  اين  كند.  می 
در تمام نوزادان و كودكان مشخص 
كودك  يک  اوقات  گاهی   . نيست 
يا  يک  فقط  سهيل  فرزندم  مانند 
مقدار   . است  دارا  را  دو خصوصيت 
ضعف يا شدت اين عالمتها به سن 
پدر و مادر ، شرايط زيست محيطی 
نيز  ديگر  اهميت  كم  نكته  چند  و 

بستگی دارد .
مشترك  خصوصیات  این 

عبارتند از:
بينی كوچک و كمی تخت )عروسكی( 

و چشمان بادامی و كشيده.
فاصله چشمان از حد معمول بيشتر 

است.
و  دست  كف  در  عميق  شيار  يک 

گاهی كف پا.
لخت و شل بودن عضالت بدن.

به  نسبت  سر  اندازه  بودن  كوچک 
كودكان عادی، البته در هنگام تولد 
بزرگتری  سر  داون  سندرم  كودكان 
ديگر  از  كمتر  سر  رشد  اما   ، دارند 

كودكان است.
نرمی مفاصل و انعطاف بيش از حد 

در بدن.
بزرگی كه معموال كارهای  انگشتان 
ظريف را به سختی انجام می دهند 
و گاهی فاصله انگشت شصت با ديگر 
انگشتان بيشتر از حد معمول است.

سندرم  كودكان  در  قلبی  ناراحتی 
داون شايع است.

نسبت  ضعيفتری  ايمنی  سيستم 
لحاظ  از  و  دارند  كودكان  ديگر  به 

عفونی نيز آسيب پذيرتر هستند.
چاقی و اضافه وزن همراه با كوتاهی 
قد شامل بسياری از كودكان سندرم 

داون می شود.
گوارشی  گاهی  و  تنفسی  مشكالت 
نيز در بين اين كودكان شايع است.

بيرون ماندن زبان از دهان به دليل 
بزرگ  نه  است  دهان  بودن  كوچک 

بودن زبان.
درد،  حس  مانند  حواس  ميزان 

سوزش و چشايی در كودكان داون 
كمتر است.

لكنت  دچار  داون  سندرم  كودكان 
زبان ميشوند كه تا آخر عمر با اين 

موضوع درگير هستند.
پيشنهاداتی برای كاهش نشانه ها

پيشرفت علم و كسب  با  رفته  رفته 
نشانه  اين  بروز  شدت  از   ، تجربه 
تا  است.  شده  كاسته  عالمتها  يا  ها 
جاييكه بنابر شنيده ها  روی چهره 
عمل  داون  سندرم  نوجوان  چند 
 ، است  شده  انجام  زيبايی  جراحی 
عادی  انسانهای  با  تفاوت  ميزان  تا 

كمتر باشد.
است  اين  بر   ، من  شخصی  عقيده 
مهم  آنقدر  ها  عالمت  شدت  كه 
فرهنگ  است،  مهم  آنچه  نيست. 
چقدر  كه   ، است  ما  مردم  پذيرش 
جای  خود  بين  در  را  كودكان  اين 
يک  كاری  برای  روزی  اگر   . بدهند 
انسان سندرم دان را ديديد به چشم 
يک موجود فضايی كه از زبان شما 
چيزی نمی فهمد به او نگاه نكنيد . 
آدمها  همه  مثل  دان  انسان سندرم 
است ، با اين تفاوت كه او چيزی به 
نام زرنگی ، بدجنسی ، كاله گذاشتن 
و شيادی را نمی داند . ذهن او همه 
چيز را مثل يک كودك روان و ساده 
قابل  او  برای  . همه آدمها  بيند  می 

اطمينان هستند .
به عنوان مادر يک كودك سندرم دان 
درد دل های زيادی در مورد فرهنگ 

حاضر  حال  در  دارم.  مردم  نگاه  و 
تجربه خودم و توصيه پزشكان را در 
مورد كاستن عالمت های سندرم دان 

برايتان بازگو می كنم .
برای كاهش فاصله دو چشم و عادی 
بعضی  توصيه  به  يا  چهره  بودن  تر 
كنيد  دقت   ، بينی  شدن  بزرگتر 
از بينی تنفس  كودك شما هميشه 
عادت  كه  نوزادی  دوران  در   . كند 
خصوصا  و  گيرد  می  شكل  ها  بچه 
داشته  توجه   ، خوابند  كه  هنگامی 
. می  باشد  نوزاد بسته  باشيد دهان 
توانيد از پستانک هم كمک بگيريد.

برای  توصيه  دو  قبلی  مطلب  در 
عضالت و حس نوزادان سندرم دان 
و  قبلی  های  توصيه  انجام   . نوشتم 
و  به سفت  خوانديد،  كه  ورزشهايی 
محكم شدن عضالت بچه ها كمک 
كنار  در  نوازش  و  ماساژ   . كند  می 
از حد  بيش  انعطاف  كارهای حسی 

را هم كم می كند .
گويم  می  كه  عملی  اين  به  من 
توصيه  از  هم  اين   . نيستم  مطمئن 
برای  بود،  زاده  خانم سرحدی  های 
افزايش اندازه سر ، كه  ممكن است 
نتيجه بخش باشد . من برای كودكم 
اندازه  رشد  اينكه  ولی   ، دادم  انجام 
سر در سهيل به اين حركت بستگی 
خانم   . دانم  نمی  را  خير  يا  داشت 
از يک  كردند  توصيه  زاده  سرحدی 
سالگی به بعد ، روزی دو بار به مدت 
سی ثانيه تا يک دقيقه ، سهيل را به 

قرار  پايين  به  رو  صورتی كه سرش 
دارد ، بلند كنيم . سهيل اين عمل 
را دوست داشت و آن را نوعی بازی 

می دانست .
گاهی كه فشار پايين می افتد ، روی 
زمين دراز می كشيم و پاها را باالتر 
از بدن قرار می دهيم و با اين عمل 
می  بيشتر  را  مغز  به  رسانی  خون 
گونه  همين  نيز  حركت  اين  كنيم. 
است ، با اين تفاوت كه می ايستيد 
 . گيريد  می  آغوش  در  را  كودك  و 
سر او به سمت زمين، آويزان است 
و كمر و پاهايش در آغوش شما قرار 
دارد. صورت كودك بر اثر خونرسانی 
كمی برافروخته می شود كه اهميت 

ندارد.
ناراحتی قلبی در مورد سهيل وجود 
و  قلب  تولد  بدو  از  اما   . نداشت 
دانتان  سندرم  کودك  تیروئید 
صورت  در  تا  کنید.  کنترل  را 
به  را  الزم  اقدامات  اختالل، 

سرعت انجام دهید .
سندرم  های  بچه  ايمنی  سيستم 
دان پايين است و زودتر از بچه های 
ديگر بيمار می شوند . خوراندن ميوه 
فراموش  را  پروتئين  و  سبزيجات  و 
مكملهای  از  اينها  كنار  در  و  نكنيد 
دارويی و ويتامينی استفاده كنيد. در 
تمام دوران پيش از دبستان ، سهيل 
ويتامين  مانند  دارويی  مكملهای  از 
، زينک ، شربت مولتی  ، آهن  سی 
ويتامين و سلنيوم استفاده می كرد . 

روغن ماهی نيز توصيه می شود .
ذاتی،  طور  به  دان  سندرم  كودكان 
عادی  های  بچه  از  تر  تحرك  كم 
ورزش  به  مجبور  را  آنها  هستند. 
ميزان  كار  اين  با   . كنيد  فعاليت  و 
چاقی و اضافه وزن را در آنها كاهش 

می دهيد.

تجربه های مادر یك کودک سندرم داون

خصوصیات ظاهری کودکان سندرم داون

شما نیز میتوانید 
تجربیات خود را برای 

ما بفرستید 

ریشه همه بیماریها و دردها پرخوری است جز تب کردن که گاهی بی سبب به انسان میرسد. 
 امام صادق )ع(
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آموزش  به  قبل  شماره  در 
معلول  كودكان  برای  موسيقی 
پرداختيم در اين شماره نيز همين 
با  و  تر  به صورت گسترده  را  بحث 
انواع  برای  مناسب  سازهای  بررسی 

معلوليت ها پی می گيريم.
كودكان  موسيقي  آموزش  در 
استثنايي ، برنامه ريزي و پيشروي 
دارد.  بسياري  اهميت  گام  به  گام 
را  مطلب  كه  كند  فكر  بايد  مربي 
چگونه منتقل كند و يا كودك كدام 
ساز را انتخاب نمايد كه نواختن آن 
براي او ساده باشد و او را بهتر جذب 

كند. 
هوشي  ميزان  از  مطلع  مربي 
كودك،  حركتي  و  حسي  توان  و 
تنظيم  طوري  او  برای  را  تمرينها 
المقدور  حتي  كودك  كه  كند  مي 
يک  در  كند.  موفقيت  احساس 
هيچ   ، سازنده  موسيقي  كالس 
نتوانستن خود  نگران  نبايد  كودكي 
باشد. مربي مي تواند با برنامه ريزي 
اعتماد  ،احساس  مناسب  تمرينهاي 
و ارزش شخصي كودك را نسبت به 

خود تقويت كند. 
مناسب  »ارف«  سازهاي   -
آموزشي  تمرينهاي  براي  ساز  ترين 
اين  هستند.  استثنايي  كودكان 
اندازه  در  و  متنوع  صداي  با  سازها 
هاي مختلف وجود دارند و كودكان 

مي توانند برحسب جثه و عالقۀ خود 
ساز را انتخاب كنند و با آن بنوازند. 
سازهاي  ارف،  سازهاي  گروه  در 
نواختن  كه  دارند  وجود  ريتميكي 
آنها بسيار ساده است. آنها معموالً با 
يک مضراب و يا با يک حركت سادۀ 
دست نواخته مي شوند و احتياج به 
فراگيري نت و آموزش خاصي ندارند. 
به كمک اين سازها مي توان برنامه 
و  تدارك ديد  آموزشي  متنوع  هاي 
را  ريتم  و  ها  نت  كشش  و  اشكال 
تجربه كرد، ريتم آهنگهاي مختلف 
را نواخت، و اشعار گوناگوني را حفظ 
كرد. همچنين با سازهاي ملوديک و 
بسيار  آهنگهاي  ارف  صداي  خوش 
ساده – با دو يا سه نت – اجرا مي 
شوند. به اين ترتيب مي توان عالقه 
و  كرد  ترغيب  را  كودكان  توجه  و 
به  گام  را  موسيقي  متنوع  مفاهيم 

گام به ايشان آموخت. 
كه  هايي  ترانه  است  بهتر    -
براي خواندن انتخاب مي شوند، زيبا 
پيرامون  و  فهم،  قابل  و  محرك  و 
مسائل ملموس و زيبايي هاي دنياي 
سپاري  خاطر  به  تا  باشند،  كودكي 
گردد.  تر  راحت  كودك  براي  آنها 
هماهنگي شعر با نت و ضربات ريتم 
هر  كه  باشند  اي  گونه  به  بايد  نيز 
دو يكديگر را تقويت نمايند و تداعي 

آنها آسان شود. 

كودكان  موسيقي  آموزش   -
است.  گروهي  صورت  به  استثنايي، 
شوند.  مي  تر  فعال  گروه  در  آنها 
به  تمرين  ترين  ساده  وقتي  حتي 
شود،  مي  انجام  گروهي  صورت 
طنين باشكوهي به وجود مي آورد. 
با  توان  مي  را  ساده  تمرين  همين 
به طور  مختلف  و ضربهاي  كششها 
گروهي اجرا و ذهن كودك را با آنها 
و  تمرينها  ساختن  با  و  كرد،  آشنا 
و  كنسرتها  برگزاري  و  زيبا  قطعات 
جشنهاي موسيقي، كودكان، مربيان 
ترغيب  كار  تداوم  به  را  والدين  و 
ساخت. كار گروهي نظم و همكاري 
را  اعضا  ديگر  با  ارتباط هماهنگ  و 
به كودكان مي آموزد. كودكان سعي 
مي كنند كه قطعه را با هم بنوازند، 
و  اوج  يا  و  ميزان  يک  از  سكوتي 
كنند،  رعايت  را  ملودي  يک  فرود 
از  قسمتي  هم  با  مشاركت  با  يا  و 
قطعه را يک گروه و قسمت ديگر را 
گروهي ديگر بنوازند. به اين ترتيب 
آنها در كنار آموزش موسيقي، نظم 
را  اجتماعي  ارتباط  و  هماهنگي  و 
و  آموزند كه در حين جذابيت  مي 

زيبايي بسيار سازنده است. 
 

- براي آن كه كودكان استثنايي 
سال  و  سن  كم  كودكان  ويژه  به 
با  و  تر  را سريع  موسيقي  هاي  نت 

عالقه بياموزند، مي توان از روشهاي 
ساده اي استفاده كرد. از آن جمله، 
بدن  مختلف  قسمتهاي  از  استفاده 
براي نامگذاري نت هاست. كه براي 
تفريحي  و  جذاب  تمريني  كودكان 
ها  نت  فراگيري  به  را  آنها  و  است 
روش  اين  در  سازد.  مي  عالقمند 
روي  بر  ها  نت  نام   ، پيشنهادي 
نامگذاري  بدن  مختلف  قسمتهاي 

مي شود. 
نام گذاري نت ها روي بدن : 

جاي نت »دو« : حد فاصل شكم 
و پاها و به اصطالح روي كمربند. 

يا  شكم  وسط   : »ر«  نت  جاي 
روي ناف 

جاي نت »مي« : روي سينه 
جاي نت »فا« : روي گلو 

جاي نت »سل« : روي چانه 
جاي نت »ال« : روي پيشاني
جاي نت »دو« : باالي سر  

به اين ترتيب مي توان همراه با 
نام بردن نت ها، كششهاي مختلف 
براي  كرد.  تمرين  هم  را  ها  نت 
جاي  خواهيم  مي  كودك  از  مثال 
نت »مي« را نشان دهد و به اندازه 
زمان نت »سفيد« بكشد. در شماره 
آينده كه مبحث كشش نتها مطرح 
اين تمرين ملموس  مي شود درك 

تر خواهد بود.
ادامه دارد...

موسیقی برای معلوالن

از اندیشیدن در ذات خدا بپرهیزید؛ اما هرگاه خواستید عظمت خدا را دریابید، 
                       به آفریده های با عظمتش بنگرید.            امام باقر )ع(
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کودکان در موقعیت های متفاوتی 
 -1  : شوند  می  مواجه  معلولیت  با 
زمانی که فرد معلولی را در محیط 
 -2 بینند.  می  خانواده  از  خارج 
هنگامی که یكی از والدین یا خود 

کودك معلول باشند. 
حال چگونه باید به سواالت آنها در 

رابطه با معلولیت پاسخ داد؟
موجودات  زيادی  داليل  به  كودكان 
اين  از  يكی  هستند.  ای  العاده  فوق 
درك  در  آنها  باالی  توانايی  داليل 
توانايی  آنها  است.  مختلف  مسائل 
را  معمولی  غير  عامل  هر  از  پذيرايی 
زمان  بهترين  كودكی  دوران  دارند. 
برای ساختن نگرش صحيح در رابطه 
با معلوليت است. و ايجاد اين تفكر كه 
هر معلول در ابتدا يک انسان است و با 

ديگران فرقی ندارد.
معرفی  برای  را  هايی  روش  اينجا  در 
بيان  كودكتان  به  معلوليت  توضيح  و 

می كنيم :
به  قدم اول: به حرف های كودكتان 

دقت گوش كنيد.
كودكتان  بدهيد  اجازه  دوم:  قدم 
و  معلوليت  از  هايش  ترس  ی  درباره 

سواالتی كه دارد صحبت كند.
ديدگاه  از  كنيد  سعی  سوم:  قدم 

كودكتان به مسئله نگاه كنيد
قدم چهارم: با كودكتان صادق باشيد، 
پاسخ به سواالتش را مناسب با سن او 

طراحی كنيد.
قدم پنجم: معلوليت را در سطحی كه 
برای او قابل درك باشد توضيح دهيد.

اش  كنجكاوی  حس  ششم:  قدم 
اجازه  مثال:  عنوان  به  كنيد.  ارضا  را 
ويلچرتان  اگر می خواهد روی  بدهيد 

بنشيند.
تاكيد  مثبت  نكات  بر  هفتم:  قدم 
كنيد؛ به عنوان مثال به كودك توضيح 
كه  است  ای  وسيله  ويلچر  كه  دهيد 
برای حركت كردن كمک می  فرد  به 

كند.
قدم هشتم: هميشه به خاطر داشته 
خود  ذهن  در  كودكان  كه  باشيد 
به  كمک  برای  ضروری  غير  وظايفی 

شما می سازند.
شناسی،  وظيفه  حس  بر  نهم:  قدم 
همكاری و وحدت اعضای يک خانواده 

تاكيد كنيد.
به  را  قدم دهم: مدت زمان بيشتری 

كودكتان اختصاص دهيد.

دركمک  را  كودكتان  یازدهم:  قدم 
سازی   مناسب  برای  شما  به  كردن 

خانه  تشويق كنيد. 
قدم دوازدهم: به كودكتان ياد آوری 
كنيد كه همه چيز تغيير می كند جز 
عالقه ای كه بين اعضای يک خانواده 

است.
افراد معلول عضوی از جامعه می باشند. 
يک  حدود  آمريكا  در  مثال  عنوان  به 
پنجم جمعيت را افراد معلول تشكيل 
می  معلوليت  دارای  افراد  دهند.  می 
فعاليت  توانند در شغل های مختلفی 
در  را  اش  بينايی  كه  ريچارد  كنند. 
بود،  داده  دست  از  نوجوانی  دوران 
بنيان گذار موسسه ی »آمريكای توانا« 
است. هدف اين موسسه حذف كردن 
موانع كار برای افراد معلول و باال بردن 
سطح تفكر در اجتماع بشری می باشد. 
ريچارد معتقد است كه اتفاقات خوب 
دارای شغل  افراد  كه  افتند  می  وقتی 
هستند. افراد معلولی كه كار می كنند 
شانس بيشتری برای شركت در سطوح 
عبارت  به  و  دارند  را  جامعه  مختلف 

ديگر می توانند وارد اجتماع شوند.
شبكه ی BBC  يک مجری معلول به 
نام »كری برنل« را برای اجرای برنامه ی 
كودك انتخاب كرده است. او به خوبی 
مسئوليت  اين  ی  عهده  از  تواند  می 
شده  متولد  دست  يک  با  كری  برآيد. 
  BBC است. برنامه ی كودك شبكه ی
پدر و مادرها را وا داشته است تا برای 
يافتن پاسخ به سواالت كودكانشان در 

رابطه با معلوليت، به بحث و مشورت با 
يكديگر بنشينند. ذهن جوان و كنجكاو 
كودكان برای يافتن تفاوت های انسان 

های ديگر بی ميل نيست. 
والدین چطور می توانند به سواالت 
کودکان خود در مورد معلولیت به 

درستی پاسخ دهند؟
توضيح  برای  باال  در  كه  هايی  روش 
می  كرديم  بيان  كودكان  به  معلوليت 
افراد  شناختن  در  كودكتان  به  تواند 
كمک  موقعيتشان  درك  و  معلول 
ام اسی  به عنوان مثال يک فرد  كند. 
دچار  عالئم   دادن  نشان  هنگام  در 
چيزی  و  شود  نمی  سانحه  يا  صدمه 
وجود  شدن  نگران  و  ترسيدن  برای 
اس  ام  كه  بفهمد  بايد  كودك  ندارد. 
عالئمی  دارای  كه  است  بيماری  يک 

می باشد. 
ما همه انسان هستيم. بعضی از انسان 
ها با معلوليت به دنيا می آيند، بعضی 
بر اثر يک حادثه معلول می شوند، اين 
از زندگی بشر می  يک بخش طبيعی 

باشد. 
هميشه  »من  گويد:  می  برنل  خانم 
معلوليت  دادن  توضيح  برای  را  زمانی 
به بچه ها اختصاص می دهم. بيشترين 
به  پاسخ  می خواهند،  آنها  كه  چيزی 
خواهند  می  آنها  است.  سواالتشان 
چطور  و  چيست؟  معلوليت  بدانند 
اتفاق می افتد؟ و چرا معلوالن متفاوت 
هستند؟ سپس آنها با اين مسئله كنار 
يک  اگر  دارد  اعتقاد  او  آيند«.  می 

كه  است  شده  بزرگ  آنقدر  كودك 
رسد،  می  ذهنش  به  سواالتی  چنين 
پس می تواند پاسخ سواالتش را درك 
كند. او برای بچه ها توضيح می دهد 
اين  و  شده  متولد  دست  يک  با  كه 
مسئله او را از انجام مسئوليت هايش 

باز نمی دارد.
روش دیگر توضیح معلولیت به این 
کتاب داستان  از  استفاده  کودکان 

و نشریات است.
كنيد.  تشويق  مطالعه  به  را  كودكتان 
و  ها  داستان  با  هايی  كتاب  او  برای 
تصاوير مربوط به معلوليت تهيه كنيد. 
با آنها در مورد موضوع داستان صحبت 
كنيد و در مورد بعضی از نكات كه به 
معلوليت  با  آشنايی  ی  زمينه  در  آنها 
كنيد.  بيشتری  تاكيد  كند  می  كمک 
از  كه  مفهومی  بخواهيد  كودكتان  از 
است  كرده  برداشت  كتاب  عكسهای 
تفكر  به  را  او  كار  اين  با  كند.  بيان 
به  كار  اين  دهيد.  می  عادت  انتزاعی 
به  نسبت  تا  كند  كودكتان كمک می 
مسائل تنها از بعد عينی نگاه نكنند و 

ظواهر در نظرشان كمرنگ شود.
می  بزرگتر  وقتی  معلول  كودك  يک 
می  را  سواالتی  چنين  معموال  شود 
آيا  يا  متفاوت هستم؟  پرسد: چرا من 
برادرم  كه  كارهايی  توانم  من هم می 
عهده  بر  دهند  می  انجام  خواهرم  يا 
تواند  نمی  معلول  كودك  يک  بگيرم؟ 
اين سواالت پاسخ دهد.  به  به تنهايی 
منبع  يک  توسط  سواالت  اين  اگر 
مناسب پاسخ داده نشوند موجب درك 

نادرست كودك از شرايط می شوند.
فهميدن معلوليت می تواند به كودك 
شرايط  و  عالئم  معنا،  درك  توانايی 
خاص معلولين را بدهد و احساس گناه 
و  شده  معلوليت  موجب  كه  عاملی  از 
دور  كودك  از  را  معلوليت  از  ترس  يا 
كند. معلوليت می تواند تنها بخشی از 
شخصيت فرد را تشكيل دهد نه تمام 
شخصيت او را .  به عنوان مثال مايكل 
برادرش  برای  كه  نابينا  است  كودكی 
برادرم   : شود  می  شناخته  اينگونه 
ای  قهوه  موهای   ، دارد  سال  هشت 

دارد و نابيناست.
توماس .س ويس 

ترجمه: نفیسه قدوسی

کودکان چگونه با معلولیت مواجه می شوند؟

تنها تفاوت بین من و این مردم مکان تولد من است و این تفاوت بزرگی نیست.
هوارد بسكرويل
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و  شفاف  قسمت   )Cornea( قرنيه 
شيشه مانند جلوی چشم مي باشد 
كه مقطعي از يک كره يا يک جسم 
از وراي آن  بيضوي منظم است كه 
عنبيه  يعنی  چشم  رنگي  قسمت 
ديده می شود. در واقع رنگ چشم 
وابسته به عنبيه است كه از فردی به 
فرد ديگر متفاوت می باشد و قرنيه 
كامال شفاف است. نور پس از عبور 
شبكيه  به  چشم  عدسی  و  قرنيه  از 
می رسد تا در آنجا  تصوير تشكيل 
انفعاالتی،  و  فعل  از  پس  و  گردد 
اطالعات اين تصوير به صورت امواج 
و  منتقل  مغز  به  الكتريكی-عصبی 
بينايی كامل گردد. هر گونه اختاللی 
سبب  نمايد  بروز  مسير  اين  در  كه 
كاهش بينايی می شود. قرنيه اولين 
عنصر در اين مسير می باشد و وجود 
يک قرنيه شفاف و با شكل هندسی 

منظم، الزمه اصلی بينايی است .
و  بيماريها  از  بعضی  اثر  در 
سوختگی  تروما،  چشم،  عفونتهای 
جراحی،  اعمال  و  شيميايی  های 
قرنيه شفافيت خود را از دست می 
اختالل  نور  عبور  راه  و در سر  دهد 
می  گروه  اين  از  گردد.  می  ايجاد 
قرنيه،  ميكربی  عفونتهای  از  توان 
ديستروفی  تراخم،  چشمی،  تبخال 
كه  ارثی  بيماری  )نوعی  قرنيه  های 
و  گردد(   می  قرنيه  كدورت  سبب 
پارگی قرنيه ناشی از ضربه را نام برد. 
در برخی ديگر از بيماريهای چشم 
ممكن  قرنيه  جراحی،  اعمال  يا  و 
را  منظم خود  است شكل هندسی 
از دست بدهد و باز هم در انكسار 
طبيعی نور اختالل ايجاد می گردد. 
سردسته اين گروه؛ بيماری قوز قرنيه 

»Keratoconus«  می باشد .
 Corneal( قرنيه  پيوند  عمل  در 
با  بيمار  قرنيه    ،)Transplant
انسانی  چشم  از  سالم  قرنيه  يک 
می  تعويض  كرده؛  فوت  كه  ديگر 
گردد. تهيه قرنيه توسط بانک چشم 
از افرادی كه خود و يا بستگان آنها 
را  ازمرگ  پس  چشم  اهدای  اجازه 

بانک  گيرد.  می  صورت  اند،  داده 
چشم معموال بافت را در ساعات اوليه 
پس از مرگ؛ از بدن جدا ساخته  و 
آن را برای انتقال به بيمارستان و يا 
كلينيک محل جراحی آماده می كند. 
در بانک چشم قبل از فرستادن بافت 
برای پيوند، يكسری آزمايشات انجام 
بيماريهايی  انتقال  از  تا  گيرد  می 
مانند ايدز و هپاتيت جلوگيری گردد 
و همچنين از كيفيت بافت پيوندی 

اطمينان حاصل شود.
و  شایعترین  قرنیه  پیوند  عمل 
بدن  در  اعضاء  پیوند  موفقترین 
چرا  گردد.  می  محسوب  انسان 
که قرنیه فاقد رگهای خونی می 
زدن  پس  شانس  بنابراین  باشد، 
پیوند در مقایسه با اعضای دیگر 
در حداقل است. البته نتيجه عمل 
پيوند به بيماری اوليه وابسته است. 
برای مثال در افرادي كه به علت قوز 
قرنيه  پيوند شده اند ميزان موفقيت 
عمل بسيار خوب و باالی 90 درصد 
قرنيه  پيوند  كه  مواردي  در  است. 
انجام  تراخم   مانند  بيماريهايی  در 
گرفته باشد يا فرد زمينه بيماريهای 
را  اشک  اليه  اختالل  يا  و  پلک  لبه 
داشته باشد عمل  پيوند با مشكالت 

عديده ای روبرو خواهد بود.
در هنگام عمل قسمت مركزی قرنيه 
بيمار )7 تا 8 ميليمتر مركز قرنيه( 
بصورت يک دايره بريده می شود و 
نيز  اهدايی  قرنيه  روی  همين عمل 

قرنيه  سپس  و  گيرد  می  صورت 
اهدايی در محل قرنيه بيمار با كمک 
بخيه های بسيار ظريف دوخته می 
نظر  به  بسته  ها  بخيه  تعداد  شود. 
جراح و وضعيت چشم متفاوت و بين 
16 تا 32 عدد متغير مي باشد. اگر در 
هنگام عمل پيوند قرنيه، بيماري آب 
مرواريد وجود داشته باشد، همزمان 
لنز  و  انجام شده  مرواريد  آب  عمل 
مي  جايگذاري  نيز  چشمي  داخل 
يک  به صورت  عمل جراحی  گردد. 
عمل سرپايي و تحت بيهوشی كامل 
و يا با  بی حسی موضعی انجام می 
شود و بيمار پس از عمل می تواند 

بيمارستان را ترك كند. 
عمل پيوند قرنيه در مقايسه با ديگر 
اعمال جراحی چشم نياز به مراقبت 
بيشتر و طوالنی تری  دارد. چرا كه 
تا  كشد  می  طول  يكسال  تا  ماه   6
در  كند.  پيدا  كافی  استحكام  پيوند 
اين مدت با برداشتن بعضی از بخيه 
عمل  از  ناشی  آستيگماتيسم  ها؛ 
پيوند بايد كنترل گردد. بايد مراقبت 
و  چشم  خشكی  عفونت،  كه  گردد 
بين رفتن  از  پيوند سبب  پس زدن 
شفافيت نسج پيوندی نگردد. چشم 
پيوندی بايد در مقابل ضربه بخوبی 
استحكام  كه  چرا  گردد  حفاظت 
با  برابر  هيچگاه  شده  پيوند  چشم 

چشم سالم نخواهد شد. 
از  بعد  ديد  برگشت  طبيعی؛  بطور 
ای  توجه  قابل  تاخير  با  نيز  پيوند 

پس  اول  ماههای  در  است.  مواجه 
از عمل، بعلت آستيگماتيسم زيادی 
كيفيت  بينايی  دارد،  وجود  كه 
تدريج  به  داشت.  نخواهد  مناسبی 
عمل،  از  پس  ماه  چندين  طی  در 
يا  ها  بخيه  از  تعدادی  برداشتن  با 
كاهش  آستيگماتيسم  آنها،  همه 
بايد  يابد.  بهبود می  بينايی  و  يافته 
دانست كه حتی در اكثر پيوندهای 
و  آستيگماتيسم  هيچگاه  موفق، 
اصالح  كامل  بطور  چشم  شماره 
نمی گردد كه فرد بی نياز از عينک 
باشد. اما در اكثر افراد شماره چشم 
خواهد  حدی  در  آستيگماتيسم  و 
های  عينک  با  بتواند  بيمار  كه  بود 
داشته  قبولی  قابل  بينايی  معمولی 
ازعمل  بعد  هم   مواردی  در  باشد. 
آستيگماتيسم هيچگاه   است  ممكن 
كه  نيابد  كاهش  قبول  قابل  در حد 
بهبود  برای  بيمار  صورت  اين  در 
از عينكهای  استفاده  به  ديد مجبور 
خواهد  تماسی  لنز  يا  باال  شماره  با 
پايين  برای  مواردی  در  حتی  بود. 
از  بعد  آستيگماتيسم  آوردن شماره 
جراحی  اعمال  به  نياز  پيوند،  عمل 
و  ليزيک  قرنيه،  برش  مانند  اضافی 

الزك مي باشد. 
اعمال  همه  مانند  نيز  قرنيه  پيوند 
و  ريز  عوارض  تواند  می  جراحی 
باشد.  داشته  همراه  به  را  درشتی 
جراحی  عمل  عوارض  ازمهمترين 
عفونت،  از  توان  می  قرنيه   پيوند 
پيوند،  نگرفتن  پيوند،  زدن  پس 
به  نياز  و  باال  های  آستيگماتيسم 

اعمال جراحی تكميلی نام برد. 

دکتر محمد حسین دستجردی

پــیوند قرنـــیه 

شما می توانید 
سواالت مرتبط با این 

موضوع را برای ما ارسال 
کنید. در شماره ی بعد به 
پاسخ این سواالت خواهیم 

پرداخت.

هر کـس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد ، خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود. 
امام رضا )ع( 
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گرماي  و  رود  مي  برق  وقتي 
تابستان زبان را در كام خشک مي 
از كوره در  كند آن وقت است كه 
براي قطرات عرقي كه  مي رويد و 
از جبينتان سرازير مي شود زمين 
گيريد.  مي  ناسزا  باد  به  را  وزمان 
هم  فكرتان  به  شرايطي  درچنين 
خطور نمي كند كه فردي به دليل 
آن كه برق براي لحظاتي قطع شد، 
فقط براي چند لحظه، دار فاني را 

وداع گفت. 
بود)   1947 تولدش  تاريخ    
در تنسي آمريكا( و در سال 2008 
از جهان  يعني سال گذشته چشم 
اودل  البته مرگ »ديان  فرو بست. 
» به خودي خود حرفي براي گفتن 
نداشت اما دست وپنجه نرم كردن 
با مرگ  مي تواند براي هر روزنامه 
نگار يا اهل قلمي جالب باشد.ديان 
وقتي از دنيا رفت 61 بهار را ديده 
بود.شايد هم بايد بگوييم منظور از 
ديدن اين است كه به او مي گفتند 
را  بهار  ذهنش  در  او  و  شده  بهار 

تجسم مي كرد.
فقط چند سال  ديان          
توانسته بود روي پاهايش راه رود و 
بعد از آن به فلج اطفال مبتالشد. اما 
فلج شدن تنها به معني راه نرفتن 
هم  كشيدن  نفس  از  او  كه  نبود 
عاجز شد و مجبور شد باقي زندگي 
را در يک دستگاه برقي سپري كند. 
او در يک لوله 7 فوتي فلزي زندگي 
اين  به  سالگي  سه  از  و  كرد  مي 
اينكه  با  بود.او  كرده  عادت  بيتوته 
درون يک ُشش آهني بستري شده 
بود به دبيرستان رفت، ديپلم گرفت 
و حتي دروس دانشگاه را گذراند و 
آهني  نوشت! شش  هم  كتاب  يک 
در  بار  اولين  منفي  فشار  تهويه  يا 
به  شد.آنها  استفاده   1920 سال 
ها  ُشش  روي  فشار  توليد  وسيله 
سبب منقبض و منبسط شدن آنها 
مي شدند و بيمار مي توانست نفس 
كساني  شبيه  آهني  ُشش  بكشد. 
اي  لوله  خوابگاه  يک  در  كه  است 
قسمت  در  پوش  در  يک  با  شكل 
به  گرفتند.بيمار  مي  قرار  گردن، 
پشت دراز مي كشيد و فقط سرش 
بدون سرپوش در معرض ديد بود و 

 60 سال زندگي یا زنده ماندن با ُشش آهني
مي توانست از طريق يک آيينه زاويه 
دار تماس چشمي با بازديد كننده ها 

برقرار كند.
زده  تخمين  زمان  آن          
شده بود كه در اياالت متحده فقط 
زندگي  دستگاهي  چنين  با  نفر   30
اما هيچ يک مانند ديان  مي كردند 
چنين ثابت قدم مسير صعب زندگي 
و  والدين  توسط  او  نكردند.  طي  را 
نگهداري  اش  خانواده  اعضاي  ديگر 
مي شد با يک تلويزيون كه از طريق 
لوله كوچک و روي  دميدن در يک 
يک كامپيوتر كه با صدا كار مي كرد 
و  پدر  داشت.  ارتباط  اطرافيانش  با 
برقي  قطعي  داشتند  اذعان  مادرش 
دليل  به  شد  او  فوت  به  منجر  كه 
برق  سيم  روي  درخت  يک  افتادن 

روي داد.
     حتي نوشتن درباره چنين 
است چه رسد  زندگي كاري دشوار 
كنيد.ديان  تصور  بخواهيد  اينكه  به 
فقط  عمرش  هاي  سال  تمام  در 
يک  تنها  و  بود  خوابيده  پشت  به 
دستگاه ماساژور زير بدنش بود و او 
نجات  عضالت  موقت  گرفتگي  از  را 
مختلف  هاي  سايت  داد.در  مي 
حمام  چطور  او  كه  اين  پيرامون 
چرا  نشده  نوشته  چيزي  رفت  مي 
اين  از  توانست  نمي  اي  لحظه  كه 
ُشش آهني جدا باشد.اگر چنين مي 
شد هرگز به 60 سالگي نمي رسيد. 
وظيفه غذا دادن به اين بانوي مصمم 
بر عهده خانواده اش بود اما دوستان 
نيز هر روز به او سر مي زدند تا هم 
و هم  ندهد  از دست  را  اش  روحيه 
خانواده  اعضاي  ديگر  بتوانند  اينكه 

را در غذا دادن ياري كنند.
هاي  مراقبت  به  ديان       
ديگري هم نياز داشت. با تمام اين 
روي  اش  زندگي  از  ديان  اوصاف 
نكرد  گله  وقت  هيچ  و  برنگرداند 
نصيبش  سرنوشتي  چنين  چرا  كه 
از اين روي نوشتن كتابي را  شده. 
10 سال زمان برد. شروع كرد كه 

اين  كامپيوتري  طريق  از  بايد  او 
توانست  مي  كه  كرد  مي  را  كار 
تايپ  به صورت  او  براي  را  اصوات 
او  مدت  همين  آورد.در  در  شده 
فارغ  نيز  هاردمن  فرد  دانشگاه  از 

نوامبر  هفتم  در  و  شد  التحصيل 
1992 بود كه در مجله بين المللي 
شد  »پروفايل«  يک  صاحب  زنان 
اهميت  بر  بود  دليلي  هم  اين  كه 
همان  در  ديان.  هاي  فعاليت 
كرد  دريافت  افتخار  نشان  سال 
براي  مسووالن،  بعد  سال  سه  و 
بزرگ  اي  خانه  اش  خانواده  و  او 
كه  نباشند  نگران  ديگر  تا  خريدند 
نمي توانند ديان را براي هواخوري 
جايي ببرند. در سال 2000 بود كه 
سرانجام نگارش كتابش را با عنوان 
Blinky, Less Light تمام كرد.

كودكان  آن،  محوريت  كه  كتابي 
در  يعني  بعد  سال  بودند.يک 
معاون  با  او   2001 كريسمس سال 
رئيس جمهور ال گور مالقات كرد.

به  تشريفات  و  محافظ  بدون  او 
با  را  لحظاتي  تا  رفت  ديان  خانه 

بعد  سال  باشد.دو  كرده  سپري  او 
هنرپيشه  با  توانست  او  كه  بود 
كند. ديدار  هم  اش  عالقه  مورد 

اول  نقش  كه  اي  هنرپيشه  همان 
نامي  )اين  دهكده  پزشک  سريال 
آشنا  آن  با  ها  ايراني  كه  است 
بر  را  اصلي سريال(  نام  نه  هستند 

سيمور.  جين  داشت:  عهده 
در سال 2007 يک كارگردان 
زندگي  از  را  مستندي  آلماني 
اولين  عنوان  به  تا  ساخت  او 
در  گامي  خارجي  كارگردان 
بهتر  چه  هر  شناخت  راستاي 

باشد.  برداشته  او  امثال  ديان و 
روي  را  درختي  توفان  وقتي 
براي  برق  انداخت،  برق  كابل 
پايان  اين  مدتي كوتاه قطع شد و 

بود. ديان  زندگي 

براي آنکه عمر طوالني باشد باید آهسته زندگي کنیم.          سیسرون
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9 اختراع که به اشتباه به نام دیگران 
ثبت شده اند!

بسیاری از ما اختراعاتی را می شناسیم که به نام توماس ادیسون ثبت شده است اما در واقع ارتقاء و بهبود بخشیدن به 
اختراعات سایر مخترعان بوده که امروزه به نام توماس ادیسون معروف است. در اینجا بعضی از اختراعات و ابداعاتی که 

با زندگی روزمره بسیار در ارتباط بوده، ولی مخترع آنها به اشتباه در نظر ما جا افتاده را خدمتتان معرفی می نماییم :

اتومبیل

ابداع كنندۀ واقعی : كارل بنز
بار  اولين  برای   : باورهاست  در  آنچه 
اتومبيل  اختراع  به  دست  فورد  هانری 

زده است
مهندسين  ترين  سرشناس  چه  اگر 
»ميباخ«  »دايملر«،  جمله  از  آلمانی 
پروژۀ  روی  بر  همزمان  »ماركوس«  و 
نهايتا  بودند،  كار  به  مشغول  اتومبيل 
»كارل بنز« اين اختراع را نمايان نمود. 
چهارچرخ  اتومبيل  بار  اولين  برای  وی 
كه توسط بنزين قدرت می گرفت را در 
ليسانس  تحت  آلمان،  در   1885 سال 
كمپانی بنز كه دو سال قبلتر ثبت شده 
از  كه  اتومبيل  اين  كرد.  رونمايی  بود، 
نقص  و  عيب  بی  كامال  طراحی  لحاظ 
بود و از روی مدلهای ديگر مهندسين 
نظر  توانست  بود  نشده  برداری  الگو 
از  نمونه  اولين  نمايد.  را جلب  اكثريت 
محصول طراحی شدۀ كارل بنز در سال 

1888 به فروش رفت.

تصویربرداری با اشعۀ 
ایکس

كنراد  ويلهلم   : واقعی  كنندۀ  ابداع 
رونتگن

مخترع  اديسون   : باورهاست  در  آنچه 
اشعه ايكس است

كه  دارد  حقيقت  اين  حاليكه  در 
عكسبرداری  دستگاه  اولين  اديسون 
به  را  پزشكی  مخصوص  استاندارد 
جهان عرضه نموده، اما اين اولين نمونه 
از دستگاه تصويربرداری با اشعۀ ايكس 
 1895 دسامبر   22 در  است.  نبوده 
رونتگن،  ويلهلم  فيزيک،  آلمانی  استاد 
بر  را  خود  همسر  دست  از  تصويری 
روی برگه مخصوص چاپ اشعه ايكس 
مشاهده نمود. دست همسر وی، اولين 
تصويری است كه از بدن انسان توسط 
دستگاه اشعه ايكس گرفته شده است. 
اين اختراع چنان مهم بود كه آنرا اشعه 

رونتگن نيز می نامند.

صدای ضبط شده

لئون  ادوارد   : واقعی  مخترع 
اسكات

توماس   : باورهاست  در  آنچه 
اديسون مبدع آن بوده است.

 1877 سال  در  اديسون  توماس 
بر  مبنی  وی  اختراع  كه  پنداشت 
تلگراف صوتی ضبط شده )بوسيله 
صدای  از  مورد  اولين  فونوگراف( 
همت  به  كه  می باشد  شده  ضبط 
وی ساخته شده است، لذا آنرا در 
همان سال با نام فونوگراف )وسيله 
صداها(  پخش  و  ضبط  برای  ای 
سال   17 دقيقا  اما  نمود.  رونمايی 
ادوارد   1860 سال  در  آن  از  قبل 
لئون اسكات، دستگاه فون اتوگراف 
دستگاه  اين  بود.  كرده  اختراع  را 
كرده  ضبط  را  صداها  می توانست 
اما هنگام پخش با مشكالتی مواجه 
بود و دقيقا آنچه را كه پخش شده 

بود، ارائه نمی داد.

رادیو

در  آنچه  تسال  نيكال   : واقعی  مخترع 
مخترع  ماركنی  گوگليلمو   : باورهاست 

راديو است
ای  1895وسيله  سال  در  ماركنی 
)راديو( را در لندن معرفی نمود كه آنرا 
اختراع خود می دانست در حاليكه اين 
بود،  موج   4 راديوی  همان  كه  اختراع 
همكارانش  و  تسال  نيكال  توسط  قبال 
ساخته شده بود. در آن سال تسال ادعا 
را  دستگاهی  است  توانسته  كه  نمود 
از مسافتهای دور دريافت  را  امواج  كه 
می كند بسازد؛ اما هيچ گواهی مبنی بر 
ادعايش وجود نداشت. تسال ادعا داشت 
امواج  دريافت  دستگاه  روی  بر  »كار 
اما  شد  شروع   1893 سال  در  بيسيم 
من 2 سال به تحقيق بر روی مدلهای 

مشابه و وسايل مانند اين گذراندم«

اینترنت

اينترنت،  واقعی  پدران   : واقعی  مخترع 
را   ARPANET شبكه  كسانيكه 
ساختند )وينتون سرف، لورنس رابرتس، 

لئونارد كلين راك، رابرت كان(
ال  اينترنت  : مخترع  باورهاست  آنچه در 

گور بوده است
البته ال گور خود می گويد : من اينترنت را 
اختراع نكردم اما حين خدمت در كنگره 

امريكا، ايدۀ آن به ذهنم خطور كرد.
دانشمند   ،1943 متولد  سرف  وينتون 
پدر  را  وی  كه  است  كامپيوتری  علوم 
همراه  به  وی  داده اند.  لقب  نيز  اينترنت 
دوستان خود كه اسامی آنها در باال آمد، 
اولين زنجيره های ARPANET را رقم 
شد.  ابداع  اينترنت  ترتيب  بدين  و  زدند 
نام  به  غيرمتمركز  ای  شبكه  )اينترنت 
برای  واقع  در  كه  بود   ARPANET
ايمن شدن و سهولت ارتباط بين گروهها 
در صورت حمله هسته ای توسط وزارت 

دفاع امريكا بوجود آمد.(

صرفه جوئی خود یکی از منابع مهم درآمد است.                   الكساندردوما

تصاویر متحرک

مخترع واقعی : لوئيس ال پرينس
اديسون  توماس   : باورهاست  در  آنچه 

مبدع آن بوده است
توسط  متحرك  تصاوير  از  قطعه  اولين 
پرينس  ال  لوئيس  فرانسوی  مخترع 
منزل  در  ثانيه،  در  فريم   12 حالت  در 
جوزف و سارا وايتلی در وست يوركشير 
انگليس در 14 اكتبر 1888 گرفته شده 
لوئيس و چند  فيلم پسر  اين  است. در 
نزديكان وی وجود دارند كه هر  از  نفر 
مشكوكی  طور  به  چندی  از  پس  كدام 
به قتل رسيدند. اولين مجموعه تصاوير 
متحرك اديسون در سال 1889 ظاهر 

)Monkeyshines گرديد )با نام

هواپیما

مخترع واقعی : ريچارد پيرس
رايت  برادران   : باورهاست  در  آنچه 

هواپيما را ساخته اند
همه برادران رايت را به عنوان اولين 
سازندگان هواپيما می شناسند اما نه 
ماه پيش از اولين پرواز برادران رايت، 
هاوك،  كيتی  در   1903 سال  در 
پيرس  ريچارد  نيوزلندی،  مخترع 
قدمی مشابه را در اين زمينه برداشته 
داشت  نواقصی  او  اختراع  اما  بود 
دليل  )به  بال  توانايی  عدم  جمله  از 
داشتن يک بال( و مواردی ديگر كه 
اين موارد منجر به اين شد تا اولين 
هواپيمای قادر به پرواز واقعی توسط 

برادران رايت رونمايی شود.

المپ روشنایی

مخترع واقعی : هامفری ديوی
آنچه در باورهاست : توماس اديسون 

مخترع المپ است
در سال 1802 آقای هامفری ديوی، 
اولين باتری قوی جهان را در رويال 
نمود.  عرضه  بريتانيا  انستيتوی 
اولين  وی  سال  آن  در  همچنين 
المپ روشنايی را كه توسط نواری از 
رونمايی  بود  پالتينيوم ساخته شده 
روشنايی  چنان  وی  اختراع  كرد. 
نداشت كه به كار آيد و در حد همان 
اما 75 سال پس  باقی ماند.  اختراع 
را  تالشهايی  اديسون  توماس  آن  از 
در اين زمينه انجام داد كه نهايتا در 
سال 1879 اولين المپ روشنايی به 

بازار عرضه شد.

 Hans( ليپرشی  هانس   : واقعی  مخترع 
)Lippershey

: گاليله كسی است  باورهاست  آنچه در 
كه تلسكوپ را اختراع نموده استقديمی 
نام  به   1608 سال  در  تلسكوپ  ترين 

است.  شده  اختراع  ليپرشی  هانس 
جمله  از  ديگر  بسياری  بين  اين  در 
متيوس  جاكوب  و  جانسن  زاخاريس 
كسانی  اولين  آنها  كه  بودند  مدعی 
نموده  اختراع  را  تلسكوپ  كه  هستند 

نفر شامل  اين سه  اند. تلسكوپ اختراع 
مقعر  و يک عدسی  يک عدسی محدب 
نيز در همان  بوده است. گاليله  چشمی 
تلسكوپ  ها،  طراحی  اين  روی  از  سال 

خود را ساخت. پ
کو

لس
ت
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كمک  با  نابينا  افراد  از  تعدادی 
و  جديد  خودروی  از  گرفتن 
پيشرفته ای كه توليد شده است، 
بدون  اين خودروی  با  رانندگی  از 

سقف و كوچک ،لذت بردند. 
از  شده  طراحی  خودروی 
است  برخوردار  ليزری  حسگرهای 
كه با كمک آن ها راننده می تواند 
تشخيص  را  جاده  درست  مسير 
های  جليقه  بايد  رانندگان  دهد. 
لرزشی را به تن كنند، اين جليقه 

با كمک  تواند  های مخصوص می 
و  شتاب  ميزان  لرزشی  امواج 
در  و  انتقال  راننده  به  را  سرعت 
توقف  برای  خطر  ايجاد  صورت 

خودرو به آنها هشدار دهد.
شيوه هدايت خودرو نيز بر اساس 
سيستمی صوتی طراحی شده است 
به گونه ای كه راننده با استفاده از 
به  را  الزم  دستورات  هدفون،  يک 
شكل سيگنال های صوتی دريافت 
می كند و فرمان را به جهت اعالم 

مبدل  دستگاه  چرخاند.  می  شده 
زبان اشاره به گفتار 

استفاده  با  كشورمان  محققان 
به  موفق  خاصی  حسگرهای  از 
اشاره  طراحی دستگاه مبدل زبان 
دستگاه  اين  كه  شدند  گفتار  به 
با  صحبت  به  قادر  را  ناشنوايان 

ديگران می كند.
طرح  اين  مجری  خير،  محمدرضا 
گفت: اين دستگاه دارای دستكش 
های ويژه ای است كه فرد ناشنوا با 

پوشيدن آنها عالئم اشاره ای دست 
به  را  انگشت  و  آرنج  مچ،  شامل 
سيستم منتقل می كند. اين عالئم 
به صوت تبديل و توسط اسپيكر به 

فرد مقابل منتقل می شود. 
از  دستگاه  اين  ساخت  در 
استفاده شده  حسگرهای كوچكی 
حجم  شدن  كم  باعث  كه  است 
دستگاه می شود. به طوريكه اندازه 
تلفن  يک  حد  در  دستگاه  اين 

همراه است.

خودروی ویژۀ نابینایان

ساخت دوچرخه هوشمند ویژه نابینایان 
و  معلوالن  ويژه  هوشمند  دوچرخه 

ايرانی  مخترع  يک  توسط  نابينايان 
ساخته شد. 

اين  ايرانی گفت:  نادر مجدنيا، مخترع 

دوچرخه با استفاده از سيستم هوشمند 

می تواند به طور اتوماتيک كنترل شود 

فرد  توسط  آن  كنترل  به  نيازی  و 
دوچرخه سوار نيست.

وی افزود: در اين دوچرخه فرد استفاده 

می  زدن  ركاب  به  اقدام  فقط  كننده 

درمی  حركت  به  را  دوچرخه  و  كند 

مشخص  مسير  در  دوچرخه  و  آورد 

تصريح  ای حركت می كند. وی  شده 

اين دوچرخه  كرد: در سيستم هدايت 

از چشم الكترونيكی استفاده شده و به 

وسيله آن مسيريابی انجام می شود و 

هنگامی  نيز  اتوماتيک  ترمز  سيستم 

كه دوچرخه از مسير خارج شده باشد 

اقدام به ترمز و قفل چرخ ها می كند 

و اين قفل فقط پس از قرار گرفتن در 

مسير مشخص شده باز می شود و در 

اين حال می توان به دوچرخه سواری 
ادامه داد.

عقل راهنمایي مي کند و نجات مي دهد و  ناداني گمراه مي کند و نابود مي گرداند.      
امام علي )ع( 
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هزینه اشتراک:
يک ساله )براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت ( : 100/000 ريال  

يک ساله )براي مراكز، شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي (150/000 ريال
نکته : در صورت اشتراك شش ماهه 50 درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز گردد .

عالقمندان به اشتراك و دريافت مجله مي توانند ، بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سيبا بانک ملي به نام 
كانون معلولين توانا )قابل پرداخت در كليه شعب بانک ملي( واريز و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تکميل شده )گواهي معلوليت يا 

كپي كارت معلوليت براي عزيزان معلول (، به نشاني دفتر ماهنامه پيک توانا ارسال نمايند.
نشاني ماهنامه پیك توانا : قزوین- بلوار شهید بهشتي - کانون معلولین توانا- دفترماهنامه پیك توانا – تلفن : 3339212 - 0281 

فرم اشتراک ماهنامه پیك توانا
پذيرش اشتراك پيك توانا به معناي مشاركت در :

فرهنگ سازی عمومی، تغيير نگرش جامعه نسبت به معلوليت و تحقق شعار برابری فرصتهاست.

فرم اشتراک
نام مركز/ نام و نام خانوادگي : ...................................................... تاريخ تولد:    /     /      شماره فيش : .......................................
شغل: ........................................................... تحصيالت: ............................................................     

درصورت داشتن محدوديت جسمی،  نوع آن را درج نمائيد: ..............................................................................................................  
 آدرس پستي) دقيق (: ........................................................................................................................................................................................... 
كد پستي ده رقمي:.........................................................................   آدرس الکترونيکی: ........................................................................    
تلفن ثابت : ........................................................................................    تلفن همراه: .................................................................................           

عالقه مندان می توانند تحلیل خود از این 
کاریکاتور را حداکثر در 5 جمله به آدرس پیک 

توانا ارسال کنند.
ضمنا به بهترین تحلیل ضمن اعالم در شماره 

26، یک دستگاه ویلچر از طرف شرکت ایران بهکار  
اهداء خواهد شد.

الهی ! دلی ده که در کار تو جان بازیم و جانی ده که کارآن جهان سازیم

کاریكاتور: سیما سلطانی آذر

جایزه: یک دستگاه ویلچر از شرکت ایران بهکار
در باران 

با نقش برگ سبز درخت 
و گل 

رنگ طبيعت و زندگی 
رنگ سيادت 
محمد و علی 

به هر زبان نژاد
فریاد ميزنم 

ای عزیز!
ای معلول !

زندگی باید کرد
چون درخت باید رویيد.

برنده مسابقه شماره20: 
آقای سید احمد کیاء از سمنان
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افقی:
1- از روحانيون مبارز دانشگاهی- نوعی فيلم  
در  هوا  و  آب  ای خوش  منطقه  رها-  و  آزاد   -2
تهران قديم- دستگاهی در موسيقی 3- پيرامون، 
گرداگرد- خاندان- رمق. 4- از بيماری هايی كه 
به خاطر نشستن زياد ايجاد می شود- شيارهای 
روی پيچ 5- از ميوه های پاييزی- شهری است- از 
طايفه های ايرانی. 6- جمع مالک، اصل و مايه هر 
چيزی- از آالت موسيقی- رفع مزاحم- مكان  7- 
از كتب مقدس- طايفه- از سوغات يزد 8-تگرك 
بی پايان - از كشورهای اروپايی- قله ای در رشته 
كوه زاگرس- درس نخوانده 9-خواهش و چشم 
داشت- از شهرهای توريستی مازندران 10- حرف 
انتخاب- لقب اسپانيايی به معنی گاوباز- دورانی 
در عمر انسان. 11- فرود آوردن، پايين آوردن- 
الفبای تلگراف- طايفه ای است 12- لخت- تكيه 
سنگ   نوعی   -13 زهر  مرزبان-  پادشاه  دادن- 
قيمتی- مساعدت، خادم- سمت- عالمت بيماری 
خانه  فرش-  پشم  و  پرز  كوبيدن-  سودن،   -14
ييالقی. 15- سرود و آواز- باغی زيبا در شيراز- 

هدف و آرزوی بزرگ

عمودی:
حرف   -2 گرا  مادی  و  مادی  يگانه-   -1
و  پراكنده  مست-  و  سرخوش  عبث-  و  بيهوده 
دادن-  انجام  زمين-  و  خاك   -3 شدن  گسترده 
امر به نيامدن می كند 4- از كشورهای اروپايی- 
فالگير- ارز خارجی 5- سدی در استان تهران- از 
از  يكی  تكرار   -6 پانكراس  بدن،  درون  اجزای 
در  كويری  كوچک-  پرندگان  از  الفبا-  حروف 
پيشين-  عهد  و  دور  زمان  باردار 7-  ذره  ايران- 
رسيدن و فرا رسيدن 8- با فكر و انديشه- خاندان 
و طايفه- جديد و پيشرفته- رودخانه ای در ايران. 
غذای  درس-  جمع  ها-  چاشنی  از  سريع-   -9
مريض 10- سرحد- از دانه های ريز ولی به هم 
از استانهای سرسبز-  ريخته- بخيۀ درشت 11- 
پيش  قايقرانی-  های  رشته  از   -12 ماه  عدد 
به زمين- دانه  ابر نزديک  تلفنچی 13-  شماره- 
استفاده می  برای معطر كردن چای  خوشبو كه 
شود- برادر قابيل- ترس 14- فرومايه- رديف- از 
نفی عربی 15- زين و  اروپايی-  فالسفه معروف 

برگ اسب- بازی نيست- وسط   
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اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید، در هر دو صورت درست فکر کرده اید.     
        آنتونی رابینز
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