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زندگی بی دغدغه با مستمری معلوالن !

واژه «مستمری» از جمله واژگانی است که در ادبیات فارسی از
یک جهت مورد ظلم واقع گردیده و از جهتی دیگر پیام آور آسایش
خاطر و آسودگی خیال برای جماعتی است که به هر دلیلی توان
کار و امرار معاش را ندارند و یا به هر دلیلی از توانایی آنان کاسته
شده است  ،به نحوی که تالش آنان پاسخگوی نیازهای روزمره شان
نبوده و در اجرای بخش کوچکی از «قانون تامین اجتماعی»  ،دولت
با پرداخت «مستمری به مدد آنان می شتابد تا این گروه به لحاظ
درآمدی و طبقات اجتماعی فاصله زیادی با قشر متمول جامعه
نداشته باشند و ضمن حفظ کرامت انسانی و به عنوان یک شهروند
به زندگی عادی و بی دغدغه خود ادامه دهند.
بر اساس آنچه که اغلب کشورها در تعاریف حمایتی خود بدان
ملزم گردیده اند  ،سالمندان  ،معلولین ناشی از جنگ  ،بیماران
خاص  ،افراد فاقد شغل  ،زنان بی سرپرست و یا بدسرپرست
و بویژه معلوالن عادی از جمله گروههایی هستند که میبایست
به عنوان جامعه هدف سازمانهای حمایتی مورد توجه قرار گرفته و
از مستمری برخوردار گردند.
در کشور ما سازمان بهزیستی و در راس آن وزارت رفاه و
تامین اجتماعی یکی از متولیان پاسخگویی به این نیازهاست
که وظایف متعدد و متنوعی را در قبال معلوالن بر عهده دارد
و انتظار می رود تا در قالب یک برنامه مدون و با تعاریف
مشخص و ضمن رعایت شان و منزلت انسانی افراد و به
شایسته ترین شکل ممکن به حمایت از این قشر بپردازد.
پیرامون این موضوع خاص در آستانه سی امین سالگرد تاسیس
سازمان بهزیستی طرح چند سوال ضروری بنظر می رسد :
 آیا انتظارات جامعه هدف این سازمان بویژه معلوالن  ،درحد متوسط -نه در حد ایده آل عملی گردیده است ؟
 آیا میزان مستمری پرداختی به معلوالن با رشد تورمدر کشور تناسب داشته و پاسخگوی هزینه های زندگی آنان
است ؟
 آیا مستمری پرداختی به معلوالن در استانهای مختلف براساس آمارهای رسمی سازمان سرشماری انجام می پذیرد؟
 آیا آمارهای سازمان آمار کشور دقیق و قابل استنادهستند ؟
 آیا به مناطق محروم و روستاهای دورافتاده کشور به قدرکافی توجه شده است ؟
 -آیا پرداخت مستمری به معلوالن  -خصوصا در

شهرستانها  -بر اساس یک دستورالعمل سراسری و بدون
اعمال سلیقه مدیران انجام می شود؟
 آیا مستمری معلوالن نباید بر اساس نوع و شدتمعلولیت افراد متغیر باشد؟
 آیا بر عملکرد و نحوه تصمیم گیری درکمیته هایتوانبخشی استانها و شهرستانها سیستم نظارتی مستمروجود
دارد ؟
 آیا جایگاه نماینده معلوالن  -به عنوان یک عضو اصلی در کمیته های توانبخشی استانها و شهرستانها ( بر اساسقوانین )محفوظ است ؟
اینها سواالتی است که دستیابی به پاسخ آنها و پرداختن به هر
یک زمان زیادی می طلبد که شاید از حوصله مخاطبان گرامی
خارج باشد  .اما آنچه که مسلم است اینکه :
 -1یک خانواده چهار نفره برای اینکه زیر خط فقر
نباشند باید  700هزار تومان درآمد داشته باشند که به ازای
هر فرد  175هزار تومان می شود .این درحالی است که
معلوالن تحت پوشش سازمان بهزیستی از  32هزار تومان
تا  60هزار تومان در ماه مستمری دریافت می کنند.
 -2معلولیت هزینه های مضاعفی را برای معلوالن
به همراه دارد که از آن جمله می توان به خرید تجهیزات
توانبخشی  ،باال بودن هزینه های درمانی  ،عدم امکان
استفاده ازسیستم حمل و نقل عمومی و به تبع آن باال بودن
هزینه های ایاب و ذهاب و ...اشاره نمود.
 -3معلوالن از برخی امکانات عمومی که دولت برای آن
یارانه پرداخت می کند  ،محروم هستند در صورتی که این
افراد نیز به عنوان یک شهروند میبایست به میزان مساوی
از منابع ملی برخوردار باشند  .از سوی دیگر معلوالن نیز به
مانند دیگر افراد مالیات پرداخت می نمایند  ( .به عنوان مثال
 :نابینایان از تلویزیون و ناشنوایان از تلفن و رادیو استفاده
نمی کنند و معلولین جسمی در استفاده از اتوبوس محرومند
و ) ...
و اما سخن پایانی در مقوله «مستمری معلوالن» اینکه :
بهتر است بجای ماهی هدیه دادن ،
ماهیگیری را به معلوالن بیاموزیم .

سردبیر
peyk@irantavana.com

اجتم

اعي

اگر در بند روزمرگی شوید نمی توانید گامی به سوی بهروزی بردارید.

طفـره مسـووالن از
استخـدام معلـوالن

شغل شما چيست ؟ شاغل
هستيد يا بيکار؟ کارمند ،کارگر يا
شغل آزاد؟ البد تاکنون به دفعات
بسيار زيادی با اين گونه سواالت
برخورده ايد .وقتی پاسخ هميشگی
شما به اين سواالت گزينه «بيکار»
باشد چه حسی خواهيد داشت؟
حال در نظر بگيريد؛ استعداد بسيار
خوبی در رشته تحصيلی خود داريد اما به
علت معلوليت و محدوديت های جسمی و
حرکتی ،توانايی های شما ناديده انگاشته
شود ،آنگاه تمام انگيزه های خود را برای
داشتن آيندهای روشن سرد و بی روح
خواهيد يافت .نداشتن شغلی مناسب
به معنای پايان زندگی نيست .اما ايجاد
فرصت های شغلی برای تمامی افراد
باالخص معلوالن باعث تابش انرژی مثبت
و خودباوری در اداره آنها خواهد شد.
هر انسانی در راستای نيل به اهداف
متعالی فردی و اجتماعی همچنين تامين
نيازهای زندگی بايد تالش کند و بنا به
استعدادها و عالیق خويش در حيطه
شغلی مناسب به فعاليت بپردازد .حال،
افراد معلول با نيازهای ويژه و خاص
در زمينه ايجاد فرصت های شغلی چه
سهمی دارند؟
آيا در جامعه برای اشتغال معلوالن
آن گونه که بايد تالش می کنيم؟ آيا به
استعدادهای بالقوه اين قشر از جامعه توجه
می شود يا به محض ديدن محدوديت
های جسمی و شرايط ظاهری فرد معلول،
از استخدام و ارایه شغلی مناسب به آنها
منصرف می شويم؟
همان گونه که می دانيد يکی از
مهمترين بندهای شانزده گانه قانون
جامع حمايت از معلوالن ماده  7است .با
اين مضمون :دولت موظف است جهت
ايجاد فرصت های شغلی برای افراد
معلول تسهيالت ذيل را فراهم کند:
الف ) اختصاص حداقل سه درصد
( )3از مجوزهای استخدامی ( رسمی،
پيمانی ،کارگری ) دستگاههای
دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه
ها ،سازمانها ،موسسات  ،شرکتها و
نهادهای عمومی و انقالبی و ديگر
دستگاههايی که از بودجه عمومی
کشور استفاده می کنند ،به افراد
معلول واجد شرايط.
ب ) تامين حق بيمه سهم کارفرما
توسط سازمان بهزيستی کشور و

پرداخت آن به کارفرمايانی که افراد
معلول را بکار می گيرند.
ج ) پرداخت تسهيالت اعتباری
به واحدهای توليدی ،خدماتی،
عمرانی و صنفی و کارگاههای توليدی
حمايتی در مقابل اشتغال افراد معلول
به ميزانی که در قوانين بودجه ساالنه
مشخص می شود.
د ) پرداخت تسهيالت اعتباری
خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به
افراد معلول به ميزانی که در قوانين
بودجه ساالنه مشخص می شود.
ه ) پرداخت تسهيالت اعتباری
( و جوه اداره شده ) جهت احداث
واحدهای توليدی و خدماتی اشتغال
زا به شرکت ها و موسساتی که بيش
از 60درصد سهام و سرمايه آنها
متعلق به افراد معلول است.
و ) اختصاص حداقل  60درصد از
پست های سازمانی تلفنچی ( اپراتور
تلفن ) دستگاهها ،شرکتهای دولتی و
نهادهای عمومی به افراد نابينا و کم
بينا و معلوالن جسمی  -حرکتی .
ز ) اختصاص حداقل  60درصد از
پست های سازمانی متصدی دفتری و
ماشين نويس دستگاهها ،شرکتها و
نهادهای عمومی به معلوالن جسمی
 حرکتی .همانگونه که در بندهای ماده 7
قانون نيز بدان اشاره شده است پستهای
سازمانی متصدی دفتری و ماشين نويسی
همچنين کارهای اداری اعم از اپراتور
تلفن برای معلوالنی با محدوديت های
جسمی  -حرکتی همچنين افراد نابينا
و کم بينا مناسب تر است در صورتی که
اکثر سازمانها و شرکتها حتی جهت ارایه
اين گونه شغل ها نيز به معلوالن سرباز
می زنند.
با پيشرفت علم و فناوری و ايجاد
شبکه های جهانی و استفاده مستمر از
اينترنت و دسترسی آسان تر به دنيای
بيرون  ،امروزه می توان راهکارهای
بيشتری برای ايجاد شغل به مردم دنيا
ارایه داد.
ما می توانيم با بررسی راه حل
های مناسب و برنامه ريزی های دقيقتر،
دست به ايجاد شغل و کار در منزل برای
معلوالن واجد شرايط بزنيم.
لذا می توانيم برای معلوالنی با
محدوديت های جسمی -حرکتی بيشتر

که برای حضور در محيط کار مشکالت
فراوانی دارند که برای حضور در محيط
کار مشکالت فراوانی دارند از طريق
ارتباط با شبکه جهانی اينترنت ،رايانه
و حتی انواع ديگر حرفه های هنری به
ايجاد شغل در محيط خانه اقدام کنيم که
هم آسان تر است هم از مشکل رفت و
آمد و مسایل مختلف عبور و مرور شهری
مصون است.
با توجه به بندهای اين ماده درمی
يابيم حتی حق بيمه کارفرمايانی که افراد
معلول را بکار گيرند نيز تامين خواهد شد
و به واحدهای توليدی ،خدماتی ،عمرانی
و صنفی و کارگاههای توليدی حمايتی
در قبال اشتغال افراد معلول و تسهيالت
اعتباری ارایه خواهد شد.
همچنين الزم است حداقل  3درصد
از مجوزهای استخدامی کشور به معلوالن
اختصاص يابد .با وجود اين بندها و ماده
ها به ضرورت امر اشتغال معلوالن پی
می بريم .اما چقدر برای اين امر ضروری
اهميت قایل می شويم؟ آيا اين قوانين
فقط در حد قانونی تصويب شده باقی
خواهد ماند يا اينکه در قبال اجرای آنها
مسووليت پذير هستيم؟
در تبصره يک اين ماده بدين نکته
نيز اشاره شده است که کليه وزارتخانه
ها ،سازمانها ،موسسات و شرکتهای
دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی
مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی
ساالنه خود ،افراد نابينا و ناشنوا و
معلوالن ضايعات نخاعی واجد شرايط
را راسا به صورت موردی و بدون
برگزاری آزمون استخدامی به کار
گيرند.
اکثر موسسات هنوز اطالع کافی
نسبت به بندهای قانون جامع حمايت
از حقوق معلوالن ندارند و اگر هم اطالع
کافی دارند در عمل کردن به اين قوانين
کوتاهی می کنند.
آيا واقعا تمامی سازمانها و موسسات
بدين قوانين عمل می کنند؟ در صورتی که
به نظر می رسد اکثر موسسات و شرکتها
هنوز اطالع کافی نسبت به بندهای قانون
جامع حمايت از حقوق معلوالن ندارند و
اگر هم اطالع کافی دارند در عمل کردن
به اين قوانين کوتاهی می کنند.
در تبصره ديگری از اين ماده
گفته شده سازمان مديريت و برنامه
ريزی کشور موظف است  3درصد
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از مجوزهای استخدامی ساالنه
وزارتخانه ها ،سازمانها ،موسسات
دولتی ،شرکتها و نهادهای عمومی و
انقالبی را کسر و در اختيار سازمان
بهزيستی کشور قرار دهد تا نسبت به
برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی
برای معلوالن واجد شرايط با همکاران
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
اقدام و معلوالن واجد شرايط پذيرفته
شده را بر حسب مورد به دستگاه
مربوطه معرفی کند.
همچنين گفته شده است سازمان
بهزيستی کشور مجاز است در قالب
اعتبارات مصوب خود ،صندوق فرصت
های شغلی برای معلوالن و مددجويان
بهزيستی ايجاد کند .در مورد ارایه وام
های خود اشتغالی نيز سازمان بهزيستی
خدمات بسياری ارایه می دهد اما همين
مسأله نيز هنوز بطور مناسب جا نيفتاده
است.
زيرا من خودم بعنوان يک معلول
جسمی -حرکتی با توجه به رشته
تحصيلی ام «نرم افزار کامپيوتر» اقدام به
دريافت وام خوداشتغالی کردم اما متاسفانه
مسووالن مربوطه اعالم داشتند مقدار اين
وام در حد خريد يک دستگاه رايانه است
لذا از خواسته خود صرف نظر کردم .در
صورتی که سقف وام خوداشتغالی برای
يک فرد جهت ايجاد شغلی مستقل بسيار
باالتر از اين ميزان است.
بزرگ ترين مانع اجرای اين
قوانين ،کمرنگ بودن احساس
مسووليت برخی سازمانها و موسسات
است .اگر همگی سعی کنيم به جای
توجه به ظواهر امور به باطن قضايا
بپردازيم و استعدادهای بالقوه فرد
را به دليل محدوديت های جسمی
اش ناديده نپنداريم ،بطور حتم قسمت
عمده ای از مشکل اشتغال معلوالن حل
خواهد شد.
داشتن آينده ای روشن و رسيدن به
قله های سعادت در گرو استفاده صحيح از
استعدادها و توانايی های هر فرد و تقويت
حس خودباوری است .يکی از مهم ترين
نکته هايی که در حس خودباوری افراد به
خصوص اقشار معلول اهميت بسزايی دارد
داشتن شغلی مناسب و تالش در حيطه
استعداد و عاليق است.
فرزانه حبوطی

اجتم

اعي

ما زمان را تلف نمي كنيم ،زمان است كه ما را تلف مي كند.
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کوتاه و خواندنی از بهزیستی
تدوين برنامه راهبردي و
عملياتي بهزیستی

ریيس سازمان بهزيستي کشور از تدوين برنامه
راهبردي و عملياتي اين سازمان براي پنج سال
آينده خبر داد.
به گزارش واحد مركزي خبر  :ابوالحسن فقيه
با بيان اينکه اين برنامه در بخش برنامه هاي دراز
مدت اين سازمان تدوين شده است گفت :تغيير
ساختار حمايتي سنتي بهزيستي از ديگر برنامه
هاي اين سازمان است.
وي در ادامه افزود :ساختار بهزيستي نيز سال
آينده در قالب سه معاونت پشتيباني و امور مجلس،
اجتماعي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و
توانبخشي و پيشگيري از معلوليت ها کوچک مي
شود.
فقيه اضافه کرد :ساختمان هاي مختلف
بهزيستي نيز در پي اين تغيير تجميع خواهد شد.
وي افزود :فعاليت هاي اجرايي اين سازمان
به صورت برون سپاري بر اساس اصل  44قانون
اساسي به بخش خصوصي سپرده مي شود.

معرفي جوانان برتر و موفق در حوزههاي مختلف
عالوه بر تأثيرگذاري ويژه در ارتقاء هويت ديني و ملي
جوانان اقدامي مهم در جهت ارایه الگوهاي برتر به
جامعه جوان كشور است .جشنواره ملي جوانان داراي
تواناييهاي خاص به عنوان يكي از  15جشنواره
اقماري «جشنواره ملي جوان ايراني» تالش ميكند،
با ورود به حوزه فعاليت جوانان داراي تواناييهاي
خاص ،تصويري واقع بينانه از توانايي و كارآمدي
جوانان داراي توانايي خاص (معلول) را در حوزههاي
مختلف به جامعه نشان دهند.
شرايط سني شركتكنندگان:
بازه سني شركت كنندگان در جشنواره حداقل 14
سال تمام و حداكثر  29سال تمام ميباشد.

افزايشمستمريمددجويان
در سال 89

رييس سازمان بهزيستي كشور با اشاره به اين
كه هنوز تصميمگيري در رابطه با افزايش مستمري
مددجويان براي سال 1389صورت نگرفته است،
گفت  :با توجه به اين كه دو سال است مستمري
مددجويان افزايشي نيافته است ،بايد به منظور
افزايش مستمري اين قشر برنامهريزي الزم با
توجه به بودجه صورت گيرد و تالش ميكنيم كه
اين امر محقق شود.
رييس سازمان بهزيستي كشور ادامه داد:
اين در حاليست كه با توجه به بودجه سال آينده
سازمان ،بايد برنامهريزيهايي نيز براي تحت
پوشش قرار دادن پشت نوبتيها نيز انجام شود
كه نتايج اين موضوعات در آينده نزديك اعالم
خواهد شد.
فقيه اكثر پشت نوبتيهاي سازمان را معلوالن
دانست و تصريح كرد :در حال حاضر  100هزار
پرونده تكميل شده از معلوالن براي تحت پوشش
قرار گرفتن ،وجود دارد.
خبرگزاری ایسنا

نحوه ثبت نام:
 -1دريافت فرم ويژه ثبت نام از طريق سايت
اختصاصي جشنواره ،سازمانهاي غيردولتي معلولين،
سازمان بهزيستي استانها ،سازمان آموزش و پرورش
استثنايي استانها ،مديريتهاي استاني سازمان ملي
جوانان ،تكميل فرم و ارسال آن به نشاني :تهران،
خيابان آفريقا ،خيابان سايه ،پالك ،4طبقه  ،6دبيرخانه
جشنواره ملي جوانان داراي تواناييهاي خاص
 -2ثبت نام از طريق سايت جشنواره به نشاني
Tavanaei.Javananeirani.ir
تبصره :1ارسال تصوير مستندات الزم و مدارك
معتبر براي احراز عنوان جوان برتر و موارد مندرج
در رزومه پس از اعالم نظر هيأت انتخاب به شركت

 ۳۰هزار واحد مسكوني
براي معلوالن سرپرست
خانوار

رییس سازمان بهزیستی کشور در حاشيه
بازديد از اداره بهزیستی کاشان و مراکز تحت
نظارت آن گفت :ساالنه ۳۰هزار واحد مسكوني
براي معلوالن سرپرست خانوار زيرپوشش اين
سازمان ساخته خواهد شد.
وی افزود :به اين منظور تفاهم نامهاي بين
وزيران رفاه و مسكن وشهرسازي و روسای سازمان
بهزيستي و بانك مركزي جمهوري اسالمي به امضا
رسيد.
روابط عمومی بهزیستی کاشان

كنندگان ،الزامي است.
تبصره« :2نام جشنواره و محور انتخابي» بر روي
پاكت ارسال فرم ثبت نام حتما قيد گردد.
زمان ثبتنام:
ثبت نام جهت شركت در جشنواره فعاليتهاي
اجتماعي جوانان از روز شنبه  /22اسفند 88/آغاز و در
تاريخ  /30اردیبهشت 89/خاتمه خواهد يافت.
ارتباط با دبيرخانه جشنواره:
دبيرخانه جشنواره همه روزه از ساعت  9صبح الي
 16بعدازظهر با شماره تلفن  021-22662358و نمابر
 021-22662287آماده دريافت نظرات و پاسخگويي
به سواالت شركتكنندگان در جشنواره خواهد بود.

اجتم

اگر دربارهي آينده نيانديشيد يقين ًا آيندهاي هم نخواهيد داشت.

اعي
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تبريز  -ا
با حضور مشا فتتاح آموزشگاه ک
ود
کا
ن
ا
ست
ثن
ای
ی
ور
در تبریز
رییس جمهور در ام

شناسایی

 2هزار معلول در سال

 2هزار معلول جديد

قم -
ستان قم گفت :ساالنه
ا
ي
ست
ریيس سازمان بهزي
علول وراثتي هستند.
ند كه  500نفر آنها م
حال حاضر  22هزار
شناسايي ميشو
ان اين مطلب كه در
حاجي مظفري با بي
د ،بيان داشت :بيش
ابراهيم
ستي استان قم هستن
پوشش سازمان بهزي
فر معلول جسمي و
معلول زير
ي و بيش از  7هزار ن
فر از آنها معلول ذهن
از  5هزار ن
مشاوره ژنتيك بين
حركتي هستند.
ره قبل از ازدواج و
رويج فرهنگ مشاو
ان را از جمله موارد
وي ت
شاوره ژنتيك در است
عه و افزايش مراكز م
آحاد جام
ي وراثتي عنوان كرد.
خبرگزاری فارس
تها
شگيري از معلولي 
پي

خراسان شمالی  -تکميل و تحويل  164واحد مسکوني

محمدرضا کاظم زاده در جلسه شوراي اداري بهزيستي استان اظهار داشت:
بايد با همت مضاعف و کار مضاعف خدمات بهتر و شايسته تري براي جامعه هدف
بهزيستي فراهم کنيم.
وي افزود :ساخت ،تکميل و تحويل  164واحد مسکوني به مددجويان،
پرداخت  45فقره وام خوداشتغالي ،استخدام شش توانجو در دستگاههاي اجرايي
و زير پوشش بردن هزار و  209نفر از افراد پشت نوبتي از اقدامات اين اداره در
سال  88بوده است.
وي گفت :توانمند کردن مددجويان در قالب ساخت مسکن و ايجاد اشتغال
براي آنان از جمله اولويت هاي بهزيستي خراسان شمالي در سال  89خواهد بود.


ﺧ
ﺒ
ﺎ


ﺟﺘﺎﻋ
معافيت معلوالن از پرداخت حق
انشعاب آب ،برق و گاز

نمايندگان مجلس با تصويب جزء (ز) از بند
الحاقي  4در مصوبه كميسيون تلفيق ،مددجويان
سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني را
براي يكبار و فقط براي يك انشعاب از پرداخت حق
انشعاب آب ،برق ،گاز و دفع فاضالب معاف كردند.

پنج کالسه
ور تعلیم و تربیت
«مهر مادر» در شهر
ک
ان
دی
شه
ت
بر
یز
اف
ای
تتاح شد.
ن آموزشگاه در زم
ینی به مساحت 50
13
م
مترمر
تر
بع
به
مر
بع
به
و
ره
ز
بر
یر
داری رسید.
بنایی 490
این
مدرسه توسط یکی
از خیرین مدرسه س
از،
با
مدرسه
م
شا
ساز
رک
ا
ت
ست
ان
ست
و
اد
بانوان خیر
اداره کل نو
ساز
ی
و
ت
جه
یز
م
دارس
آموزان کم توان ذهن
جهت استفاده دانش
ی ساخته شده است.

آموزشگاه استثنایی

خبرگزاری مهر

ي با شهردار قم

ديدار مدير كل بهزيست
با شهردار قم ديدار
قم-
مناسبت آغاز سال نو
ل بهزيستي استان به
كاري شهروندان قمي
مديرك
با اشاره به حسن هم
ن ديدار شهردار قم
ي ايجاد فرصت هاي
کرد .در اي
ي و پروژه هاي شهر
جراي طرح هاي عمران
خصوص ًا معلوالن را
در زمينه ا
ان از امكانات شهري
استفاده همه شهروند
برابر براي
دار و مجموعه خدوم
ضروري دانست.
ريك سال نو به شهر
اجي مظفري نيز با تب
اماكن ،معابر ،پارك
دكتر ح
عايت مناسب سازي
شهرداري ،خواستار ر
هاي ساختماني امر
ش
و زحمتك
داري در ارایه پروانه
ها شد و افزود شهر
عمومي مدنظر داشته
ها و بوستان
اماكن خصوصا اماكن
سازي را نيز براي كليه
ص نظارت كامل کند.
مناسب
ظر هم در اين خصو
كارشناس امور مناسب
باشد و مهندسان نا
رد يك نفر به عنوان
همچنين پيشنهاد ك
بتوان فضاي شهري
وی
ضور داشته باشد تا
ميته عمراني شهر ح
رفت و آمد با مشكل
سازي در ك
لوالن و جانبازان در
طراحي کرد كه مع
را به شكلي
مواجه نشوند.

مستمري
و وزير رفاه و تامين اجتماعي بگيران بهزيستي
يا
ر
ان
ه
ه
م
م
ي
گف
گيرند
بهزيستي ،عال
ت :مستمري ب

وه بر مستمر
گيران نهادها
ي ماهانه ،از در
ي حمايتي مانن
آم
خواهند شد.
د
د
ک
نا
م
ش
يت
ي
ه
از
ام
د
اد
هدفمند
ش
د
ن
يا
ران
ه
ها
صادق محصول
نيز بهره مند
افزود :مبالغ م ي در حاشيه ه
م
اي
ش
پا
س
دا
ش
بودجه سا ستمري اين افراد هم چون گ ت امدادگران ه
الل احمر در ج
م
ذشت
ع
ه
ت
ل آينده
خب
عل
رن
ق
گا
م
را
ن
لحاظ شده اس
ي گيرد و
م
ت.
بل
غ
پي
ش
ب
محصولي گف
يني شده در
ت :بررسي ها و
مق
د
و منت
ما
ت
ک
ار
ا
ظر تصويب بودج
جراي پردا
ه
خ
در
ت
م
نق
جل
د
ي
س
يا
هستيم.
رانه ها ان
وي افزود :اگر آ
جام شده است
ن چيزي که د
ول
ت
را پوش
پي
ش
ب
ين
ش مي دهد و ه
ي کرده اس
م
ت
و
ت
ض
ص
ع
وي
از
ب
ساب
ق
شود ،هم ت
وزير رفاه و تا
بهترخواهد شد.
غيير قيمت ها
مين اجتماعي د
ربا
ره
ن
کارت بان
ح
وه
پر
کي صادر شود
و
داخت يارانه
با
ها
با
ال
گف
ب
ت:
ود
ا
ن
بت
شود و مر
دا قرار
زمان و
دم براي واريز م
هزينه ها ،قرار
بود براي افراد،
بال
ش
غ
د
ح
از
سا
ح
ب
سا
ب هاي
بانکي باز کنند.
مردم استفاده
منبع :واح

د مرکزي خبر
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آن هايي كه كار امروز را به فرد ا مي اندازند مطمئن ًا كار فردا را به روز بعد موكول خواهند كرد .
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انتقاد کانون توانا از پرداخت نشدن کامل بیمهی سهم کارفرما

نادر باقری نژاد

قانونمشروط

می شود گفت که دیگر نیمی از قطار اتاق های کانون توانا ،شاید هم بیشتر به کارگاه های اشتغال معلوالن اختصاص یافته که نشان می دهد این قطار می
رود به سمت ایجاد رفاه و امنیت اجتماعی.
اما چیزی که برای مسووالن کانون توانا پس از امر مهم اشتغال زایی اهمیت دارد  ،تداوم مشاغل ایجاد شده است که این امر نیز مشروط است بر اجرای
درست و کامل قوانین حمایتی اشتغال معلولین از جمله ماده  7قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن.
ناگفته پیداست که هر قانونی زمانی کارآمد و مفید است که اجرا شود و ضمانت اجرایی داشته باشد .اما چه می شود کرد با این قانون  16ماده ای که مصداق
ضرب المثل «پز عالی با جیب خالی» است .چرا که تبصره ی  2ماده ی  16این قانون ،اجرای همه ی موارد باال را مشروط کرده به تامین بودجه و هزینه های
مربوط« .قانون مشروط»! و این قانون مشروط مشکالت زیادی را برای مشموالن آن از جمله کانون توانا ایجاد کرده است .
مشکل چیست و کجاست؟
مدیر عامل کانون توانا ،صریح و موقر:

اشتغال و کارآفرینی را به چند برابر می رسانیم

حجت اله یوسفی مدیرعامل
کانون توانا با صراحت اعالم کرد:
«اگر قوانین مربوط به معلوالن
به خوبی اجرا گردد و همدلی و
همراهی مسووالن با تشکل کانون
توانا تقویت گردد ،می توانیم 200

شغل ایجاد شده را به یاری خداوند
به چندین برابر برسانیم».
یوسفی با اظهار این مطلب که
کانون توانا به پشتوانه ی قوانین
مربوطه  ،مبالغ زیادی را برای کارگاه
های خود به بیمه تامین اجتماعی

پرداخت کرده گفت« :کمتر از یک
دوم این مطالبات بیمه ای به کانون
پرداخت شده که برنامه ریزی های
ما را در خصوص ایجاد مشاغل جدید
دچار مشکل کرده است.
مدیرعامل کانون توانا با اشاره به

اینکه معلولین با محدودیت جسمی از
شانس کمتری برای کاریابی برخوردار
هستند گفت« :این قوانین می توانند
رغبت کارفرمایان را به استخدام
معلوالن افزایش دهند البته اگر به
طور کامل و صحیح اجرا شوند».

معاون اقتصادی کانون توانا ،آرام اما نگران:

عدم اعتماد به انجام تعهدات بهزیستی-
سرگردانی کانون توانا در ایجاد فرصت های
شغلی جدید
مهندس محمدرضا هادیپور
معاون اقتصادی کانون توانا ضمن
اشاره به بند ب ماده  7قانون جامع
معلوالن ،از پرداخت نشدن کامل بیمه
ی سهم کارفرما به کانون معلوالن ابراز
نگرانی کرد.
هادیپور گفت :از  80میلیون
تومانی که کانون توانا به عنوان بیمه
ی کارفرما پرداخت کرده است حدود
 35میلیون تومان آن توسط بهزیستی
بازپرداخت شده است.
هادیپور عدم پرداخت کامل
بیمه ی سهم کارفرما ،همچنین
نامنظم بودن این پرداخت ها را باعث
سردرگمی کانون توانا به عنوان یک
کارآفرین در ایجاد فرصت های جدید
شغلی دانست و گفت ،با توجه به نبود

اعتماد به اجرای این قانون «نمی
توانیم به دیگرکارفرمایان توصیه ای
جهت اشتغال معلول بنماییم» و این
در حالی است که کانون توانا در سال
 88به عنوان کارآفرین برتر در زمینه
اشتغالزایی معلوالن در کشور معرفی
شده و از ریاست محترم جمهوری لوح
تقدیر دریافت کرده است .
معاون اقتصادی کانون توانا افزود:
از دیگر قوانینی که به درستی اجرا
نمی شود ،قانون پرداخت حقوق
ترمیمی یا همان جبران کارایی است
که می توانست دربه کار گیری
معلولیت هایی با درصد باال موثر باشد
که متأسفانه با تخصیص بودجه کم به
این قانون  ،پرداخت ها بسیار ناچیز
است.

شاید ساده به نظر برسد،شاید به نظر خیلی ها اتفاق مهمی
نباشد ،ولی این مساله می تواند مقدمه ای باشد برای بیکارشدن عده ی
زیادی از معلوالن  ،تهدید بهداشت روانی خود و خانواده ی آنها و ریشه
زدن هزاران مشکل دیگر...
و کارگران زحمتکش کانون توانا که حاال با خیالی آسوده با لباسهای
کارشان راهروهای کانون را برای رسیدن به کارگاهشان باال و پایین می
کنند ،با یک استکان چای خستگی از تن بیرون می کنند  ،ظهر را با
قابلمه ی کوچکی از غذای ساده شان سر می کنند و راضی هستند که
صبح برای بیدار شدن از خواب انگیزه دارند ،نمی دانند با این قوانین که
گاهی شعار می شوند برای خالی نبودن عریضه و گاهی علم می شوند برای
خودنمایی مسووالن ،در ساحلی از ناامنی شغلی ،شخصیتی و معیشتی
،قدم می زنند.

و اما پاسخ بهزیستی استان قزوین :

علیرغم پیگیریهای مکرر و حضور خبرنگار پیک توانا در سازمان
بهزیستی استان قزوین  ،تالش ما حاصلی نداشت و موضوع به مکاتبه با
این سازمان منوط گردید.
لذا با توجه به ارائه سواالت کتبی به معاونت مشارکتهای مردمی
و اشتغال سازمان بهزیستی استان قزوین و طوالنی شدن تهیه
گزارش  ،درج پاسخ مسووالن به شماره آتی موکول گردید !

اجتم

اعي

		
به تجربه آموختم که انسانها هرگز از تجربه چيزي نمي آموزند.
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خالصه ای از زندگی نامه
استاد مطهری
استاد شهید آیت ا ...مطهری  13بهمن  1298هـ  .ش در فریمان واقع در  75کیلومتری
مشهد مقدس در یک خانواده ی اصیل روحانی چشم به جهان گشود .در سن  12سالگی به حوزه
ی علمیه مشهد عزیمت نمود و به تحصیل مقدماتی علوم اسالمی پرداخت.
سال  1316علی رغم مبارزه ی شدید رضاخان با روحانیت برای تکمیل تحصیالت وارد قم
شد.
در دوره ی اقامت  15ساله ی خود در قم از محضر آیت ا ...العظمی بروجردی،
امام خمینی(ره) و مرحوم سید محمد حسین طباطبایی بهره برد.
در سال  1331در حالی که از مدرسین معروف و امیدهای آینده به شمار
می رفت به تهران مهاجرت کرد.
در سال 1334تدریس خود در دانشکده ی الهیات و معارف اسالمی دانشگاه
تهران را آغاز می کند.
او کنار امام می ماند به طوری که می توان سازماندهی قیان  15خرداد را در
تهران و هماهنگی آن با رهبری امام را مرهون تالش های او و یارانش دانست.
در سال 1341به كمك چند تن از دوستانش به تاسیس حسینیه ی ارشاد
اقدام مي كند به طوری که می توان او را بنیانگذار موسسه دانست .ولی پس
از مدتی به علت تکروی و کارهای خودسرانه ی یکی از اعضای هیأت مدیره
و ممانعت او از اجرای طرح های استاد از جمله ممانعت از ایجاد یک شورای
روحانی که کارهای علمی و تبلیغی حسینیه زیر نظر آن شورا باشد از عضویت
هیأت مدیره ی آن موسسه استعفا داد.
در سال  1348دستگیری به خاطر صدور اعالمیه ای مبنی بر جمع اعانه برای
کمک به آوارگان فلسطینی و اعالم آن طی یک سخنرانی.
...
اما مهمترین خدمات استاد ارایه ی ایدئولوژی اصیل اسالم از طریق درس و
سخنرانی و تألیف کتاب بود.
استاد مطهری تا پیروزی انقالب اسالمی و پس از آن همواره در کنار امام
خمینی مشاور دلسوز و مورد اعتماد بود.
تا اینکه در ساعت  22:20سه شنبه  11اردیبهشت ماه سال  58در تاریکی
شب در حالی که از یکی از جلسات فکری سیاسی بیرون می آمد ،مورد هدف
گلوله ی گروه تروريستي فرقان قرار گرفت که با اصابت گلوله به مغزش به درجه
رفيع شهادت نايل آمد .
گروه فرقان به رهبری اکبر گودرزی (طلبه اي جوان که برخی سرخورگی
های تاریخی داشت) پس از پیروزی انقالب اسالمی و در ضدیت با روحانیت مبارز
و آگاه مشی بسیار رادیکال و تندی علیه انقالب اتخاذ کرد .اوج دشمنی های فرقان
با انقالب اسالمی در ترور شخصیت های اسالمی و انقالبی تجلی یافت.
استاد مطهری ،دکتر مفتح ،قاضی طباطبایی و حاج مهدی عراقی از جمله
شهدا و آیت اله هاشمی رفسنجانی  ،ربانی شیرازی و حسین مهدیان از جمله
مجروحان ترورهای گروهك فرقان هستند .
گفتني است كه سرانجام اکبر گودرزی در دی ماه  1358دستگیر و در سال
 1359اعدام شد.
منابع :سایت اسناد انقالب اسالمی
* منبع :ویکی پدیا

اجت

ماعی

سعادتمند کسی است که در هجوم و مقابله با مصائب خود را نبازد
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چه کسی می داند  ،تکلیف دانشجویان
معلول چیست؟

یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر گریبان گیر معلوالن ،به ویژه دانشجویان
معلول شده ،مساله آموزش رایگان آنها در مراکز آموزشی است.
همه ،باالخص عزیزان معلول به یاد دارند که قانون تحصیل رایگان معلوالن درکلیه
مراکز آموزشی اعم از دانشگاه های دولتی ،غیرانتفاعی ،علمی -کاربردی و آزاد از ابتدای
سال تحصیلی  84به اجرا درآمد.
به دنبال اجرای این قانون و انتشار خبر تحصیل رایگان معلوالن در مراکز آموزشی،
طیف های مختلف معلوالن بخصوص آنهایی که تا آن زمان مشکل مالی سد راه ادامه
تحصیلشان بود ،تصمیم به ادامه تحصیل و ورود به دانشگاهها گرفتند.
در پی این تحول ،عزیزان روشندل با تکیه بر عصاهای سفیدشان راه دانشگاه را در
پیش گرفتند و به امید اینکه دیگر مشکل مالی متوجه درس و تحصیل شان نمی باشد
اقدام به ثبت نام در مراکز مختلف آموزشی کردند.
آن دسته از معلوالنی که عصایی یا ویلچری بودند نیز گرچه موانع و پله های بی
شمار دانشگاه را پیش روی خود می دیدند اما با انتشار این خبر چنان خون تازه ای
در رگهایشان جهیده بود که خود را آمادۀ مبارزه با هر نوع پله و مانع و هرگونه عدم
مناسب سازی می دیدند.
در این بین فقط عزیزان کم شنوا و ناشنوا باقی می ماندند .اما تاثیر این خبر به
قدری بود که این گروه نیز تا آنجا که می شد خود را به سمعک و ضبط صوت و منشی
و همراه و خالصه هر ترفندی که به شنوایی شان کمک می کرد مجهز کردند و عازم
دانشگاه شدند.
اکنون پس از گذشت بیش از  4سال از اجرایی شدن این قانون ابهامات
عدیده و مشکالت زیادی در روند اجرای این قانون به چشم می خورد .از بعضی
از این مشکالت که از همان ابتدا بر سر راه اجرای این قانون وجود داشت که بگذریم
به مشکالت ریز و درشت دیگری برمی خوریم که هرروز در حال سربرآوردن از جاده
مشکالت بی انتهای معلولین هستند.
یکی از این مسایلی که در این راستا جای بحث و بررسی دارد و نیاز به شفاف
سازی و رفع پردۀ ابهام در آن همواره احساس می شود «چگونگی توافق سازمان
بهزیستی با مراکز آموزشی است».
واضح و مبرهن است که امر اطالع رسانی در بحث اجرای قوانین و نحوۀ اجرای
آن بحث مهم و قابل توجهی است؛ به طوری که بدون اطالع رسانی و توجیه نهادهای
موظف به اجرا و رفع کلیه ابهامات ،ذینفعان هرگز آنطور که شایسته است به حقوق
خود دست نیافته و مسووالن نیز علیرغم نیات دلسوزانه ،وقت گذاری های مکرر و
صرف انرژی ،آنطور که باید رفاه عمومی لحاظ شده را در دسترس قشر مورد نظر قرار
نداده و یا حداقل با عدم اطالع رسانی صحیح و تشریح جزویات اجرای آن ،عموم را
نسبت به حقوق و امتیازات مسلم خود آگاه نکرده ا ند .بدین ترتیب اطالع رسانی
صحیح و اصولی ،پرکننده فاصلۀ بین تصویب قوانین و نیاز عموم بوده و بدون آن این
دو مقوله همواره جدا ،بی اطالع و منفک از یکدیگر خواهند بود.
آنچه از توضیحات مدیران و مسووالن محترم سازمان بهزیستی در این  4سال بر
می آید ،اینست که سازمان بهزیستی خود را موظف به پرداخت هزینه های تحصیلی
کلیه معلوالن صرف نظر از نوع و میزان معلولیت آنها ،در کلیه مراکز آموزشی چه
در دانشگاه های آزاد ،علمی کاربردی ،غیرانتفاعی ،فراگیر و پیام نور چه در مقاطع
شبانه و نیمه متمرکز و نیمه حضوری دانشگاه های دولتی دانسته و عنوان کرده است
کلیه این دانشگاه های طی بخشنامه هایی از موضوع یاد شده مطلع بوده و موظف به
همکاری با مراکز بهزیستی در شهرها و شهرستان های مختلف هستند.
اما بررسی و تحقیقات به عمل آمده (درحالیکه  4سال از اجرای قانون آموزش
رایگان معلوالن می گذرد) حاکی از عدم اطالع بسیاری از این مراکز نسبت به اجرای
قانون مذکور و عدم همکاری آنها با دانشجویان معلول بوده و در نهایت نتیجه ای جز
مستأصل شدن دانشجو در بر نداشته است.
مراکز دیگری نیز هستند که ضمن اطالع از موضوع تحصیل رایگان معلوالن به
دالیلی چون بدقولی بهزیستی در امر پرداخت هزینه ها و یا عدم پرداخت به موقع

مبالغ شهریه دانشجویان و موارد مشابه به این از همکاری با دانشجویان معلول اجتناب
کرده و با ترفندهایی چون ممانعت از انتخاب واحد و ثبت نام در ترم های آتی ،وی را
مجبور به پرداخت هزینه های دانشگاه کرده اند.
و حتی آن طور که مشاهده شده مقوله تحصیل رایگان معلوالن ،بعضاً کار را برای
خود معلوالن دشوار کرده و برخی مراکز آموزشی به ویژه دانشگاه های آزاد و علمی-
کاربردی به محض روبرو شدن با متقاضیان معلول با آنها اتمام حجت می کنند که هیچ
تعهدی در مقابل شهریه های تحصیلی آنها نداشته و به هیچ عنوان حاضر به همکاری
با هیچ دانشجوی معلولی نیستند و تنها پولشان را می خواهند!
با در نظرگرفتن شرایط مذکور و با توجه به اینکه حسن نیت مسووالن در رأس
نسبت به معلوالن همواره بالشک بوده و این از اتفاق نظر آنها در تایید و تصویب قوانین
خاص قشر معلول و به طور مثال قانون تحصیل رایگان معلوالن به روشنی پیداست و
با توجه به اینکه قشر معلول همواره قشر آسیب پذبر جامعه بوده و کمتر اهرم دفاعی
و حمایتی از خویش داشته ،از مسووالن خواهشمندیم پس از تصویب نهایی قوانین،
مراحل اجرایی و نقاط ضعف و قوت اجرا را نیز در برنامه کاری خود گذاشته و پس از
بررسی و اطمینان کامل از روند صحیح و همه جانبۀ اجرا ،آن را به نهادهای اجرایی
ابالغ کنند .نه آنکه صرفاً به تصویب قوانین پرداخته و آن را پس از تصویب به نهادهای
ذیربط بسپارند و به چگونگی اجرای قوانین نظارتی نداشته باشند.
هم چنین از دولت محترم خواهشمندیم در بدنۀ خود یک نهاد نظارتی ،به نحوۀ
اجرای کلیه قوانین و بررسی موانع و ضعف های موجوددردستگاهها بگمارد تا از این
طریق ضمن دستیابی به یک سیستم اجرایی مطلوب و موفق ،اقشار مختلف نیز در
کمال آرامش وعدالت به امتیازات مسلم خویش دست یابند.
رقیه بابایی

اجتم

اعي

هرچه فکر شما بزرگتر باشد به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام می گذارید.
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دومین جشنواره ملی تجلیل از کارگران و
کارفرمایان نمونه در حوزه معلوالن برگزار شد
به گزارش روابط عمومی کانون معلولین توانا ،در
آستانه فرا رسیدن روز جهانی کارگر،دومین جشنواره
ملی تجلیل از کارگران ،کار آفرینان و کارفرمایان نمونه
در حوزه معلوالن برگزار شد .
در این مراسم که برای دومین سال متوالی به همت
موسسه غیر دولتی کانون معلولین توانا و با همکاری
موسسه رعد الغدیر در تهران برگزار گردید  ،رئیس
فراکسیون حمایت از معلوالن مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر تصحیح قوانین موجود برای معلوالن گفت:
یکی از نیازهای جامعه هفت میلیونی معلوالن کشور
ایجاد مجلس مشورتی معلوالن است .
''فاطمه آلیا'' در این جشنواره ضمن قدردانی از
کارگران معلول با اشاره به اینکه در  15سال گذشته
هیچ تالشی برای بهبود وضعیت معلوالن در کشور
انجام نشده است ،گفت 10'' :در صد از جامعه امروزی
ما را معلوالن تشکیل می دهند که بیشتر آنها با امید
به زندگی و انرژی مضاعف تر از افراد سالم قادر به انجام
امور فکری  ،اندیشه و خالقیت هستند''.
وی تاکید کرد '' :دیگر زمان کار یدی و بدنی
گذشته و اندیشه و فکر و تدبیر حرف اول را می زند
و معلوالن که در همایش سال گذشته قرار شد با نام
توانیاب از آنها یاد شود می توانند در کارهای فکری
کمک حال ما باشند''.
نماینده مردم تهران درمجلس با اشاره به این
مطلب که ما اولین مجلسی هستیم که فراکسیون
دفاع از حقوق معلوالن داریم و هیچ پارلمانی این
فراکسیون را ندارد ،افزود '' :امروز با توجه به مقتضیات
زمان و نیازهای روز ،الزم است تا قانون جامع حمایت
از معلوالن مصوب سال  83مجلس شورای اسالمی
بازنگری شود و این مورد با همکاری وزارت رفاه و مرکز
پژوهش های مجلس در دست اقدام است''.
آلیا در ادامه به بودجه سازمان بهزیستی اشاره
کرد و اضافه کرد'' :بودجه بهزیستی در مجلس هفتم و
هشتم خوب است البته عالی نیست ولی نسبت به 7-8
سال پیش بهتر شده است''.
رییس فراکسیون معلوالن در مجلس با بیان
انتقادی از سیمای جمهوری اسالمی می گوید'' :کافی
نیست که فقط برای ناشنوایان اخباری داشته باشیم
باید در مورد همت و کار معلوالن و نشان دادن توانایی
ها و ابتکار و کار آفرینی معلوالن هفته ای دو ساعت
برنامه داشته باشند''.
وی همچنین از مرکز آمار خواست تا آمار صحیحی
از سرشماری ها با توجه به طیف و نوع معلولیت ارائه
کند و وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی نیز آمار
افراد معلول خود را ارائه کنند تا آمار دقیق تری از این
گروه داشته باشیم.

''سید محمد موسوی'' رئیس
هیئت مدیره کانون معلولین توانا
نیز در این مراسم طی سخنانی
ضمن تبریک روز جهانی کارگر،
گفت'' :این کانون با هدف تغییر
نگرش جامعه نسبت به معلوالن
از  15سال پیش شروع بکار کرده
و تاکنون ریالی به عنوان کمک
مالی و کمکهای بالعوض دریافت
نکرده است''.
رئیس هیئت مدیره کانون
توانا و موسس این مرکز با اشاره
به اینکه در کشور بین  10تا 13
درصد معلول زندگی می کنند
گفت'' :مهمترین مشکل معلوالن
بیکاری است و اگر معلولی کار
پیدا کند دیگر معلول نیست''.
وی که سال گذشته به عنوان
کارآفرین برتر در بخش معلوالن
انتخاب شد ،ادامه داد'' :برای
ایجاد اشتغال معلوالن باید دولت
چتر حمایتی خود را برای معلوالن
محیا نموده و فرصت های برابر
را برای معلوالن بوجود آورد و
اگر این اتفاق بیفتد در راستای
توانبخشی روحی و روانی معلوالن
قدمهای خوبی برداشته ایم''.
سید محمد موسوی در بخشی از سخنان انتقادی
خود با اشاره به اینکه نباید اجرای قانون در سازمان
بهزیستی تحت تاثیرسلیقه شخصی یک کارمند قرار
بگیرد ،افزود '' :ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد
بدون وابستگی به بدنه دولت 200 ،شغل پایدار برای
معلوالن ایجاد کرده ایم اما در سالهای  87و 88
نتوانستیم از بیمه سهم کارفرما که حق قانونی ماست،
بصورت کامل بهره مند شویم و سال گذشته بالغ بر
 500میلیون ریال و سال  87بالغ بر  200میلیون ریال
از بهزیستی استان قزوین طلب کار هستیم''.
اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد معلوالن،
بازنگری در قانون کار و امور اجتماعی ،رعایت قانون 3
درصد استخدام معلوالن در سازمان ها و ادارات دولتی،
تحقق سهم بیمه کارفرما و اجرای قانون جامع معلوالن
ازدرخواست هایی بود که رئیس کانون به نمایندگی از
معلوالن مطرح و از رییس فرکسیون مجلس و مسئوالن
سازمان بهزیستی خواستار رسیدگی شد.
همچنین در پایان این مراسم با دعوت از مهندس
ایرج حسابی فرزند مرحوم پروفسور حسابی  ،پوران

درخشنده کارگردان سینما و تلویزیون و فاطمه
آلیا رئیس فراکسیون معلوالن مجلس ،به کارگران،
کارفرمایان ،کارآفرینان و حامیان طرحهای اشتغال
معلوالن لوح تقدیر و هدایایی به رسم یاد بود اهدا
شد .
رحمان رنجبر ،مجتبی گودرزی ،عصمت سرحدی
زاده و نبات افشاری پور ،فاطمه پارسیان ،فرخنده
چگینی ،معصومه ابوالحسنیا ،الهام حیدری و خیبرعلی
اسکندری ،کارگران برگزیده این جشنواره و شجاع
حیدری مدیر شرکت تعاونی وفای سپهر بم  ،شهال
مرادی مدیر شرکت پوشاک مهر جامگان کردستان،
مرضیه صوفی زاده از استان خراسان شمالی ،مصطفی
فرساد از استان لرستان ،ابوطالب انصاری از استان
کهکیلوبه و بویراحمد ،محمد حسن ایرانخواه مدیرعامل
تاکسیرانی قزوین ،محمد عاملی مدیرعامل شرکت
کنتورسازی ایران و قادری مدیرعامل شرکت آنتن کار،
کارفرمایان برگزیده این جشنواره بودند .
منبع :
سایت اینترنتی www.irantavana.com

اجت

ماعی

هیچ گاه به اندازه زمانی که به خاطر آرمانی عالی شکست خورده اید به پیروزی نزدیک نبوده اید.
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آمده ایم..چه سالم..چه ناقص..
با امید فردا
هر سال اتفاقات به یاد ماندنی و مهمی را در
تقویم روزگار ورق می زنیم  ،یکی از اتفاقات تازه
و خوشایند سال پیش  ،پرده برداری از تندیسی بود
که برای معلولین اجرا و نصب شده بود  .اگر این روز
ها گذارتان به پارک ملت تهران افتاد  ،درست درب
ورودی ''ضلع شرقی'' پارک ،تندیسی را خواهید دید
که تمام نشانه های معلولیت را در بردارد .این تندیس،
که عشق و زیبایی را در کنار معلولیت انعکاس می
دهد ،اولین یادمان معلولین در کشورمان است که
حاصل ذوق و اندیشه ی ''داریوش مختاری'' یکی از
چهره های شاخص عرصه ی مجسمه سازی است .او
مدرس واحد طراحی وگرافیک دانشگاه هنر تهران
است .گفتگوی ما را با استاد همراه باشید.

 می خواهیم شما را بیشتربشناسیم ،لطفا از خودتان بگویید؟
آذری هستم ،ولی به دلیل شغل پدرم که نظامی
بود ،در  25بهمن ماه  ،1334در خرم اباد متولد
شدم .در سال 57وارد دانشکده ی هنرهای زیبای
تهران شدم و مدرک»کارشناسی گرافیک» را در
سال  64دریافت نمودم .مدت 30سال است که
به صورت حرفه ای کار گرافیک و حجم سازی را
انجام می دهم و تا کنون در نمایشگاه های داخلی
و خارجی بسیاری شرکت کرده ام و جوایز متعددی
دریافت کرده ام.

اجت

ماعی

خداوند به افراد متواضع عشق می ورزد.

 علت معلولیتتان چه بود؟در سن 3سالگی به بیماری «فلج اطفال» دچار
شدم و اعضای بدنم از هر دو سمت ناتوان شد .با
رسیدگی خانواده و درمان های متفاوت ،بدنم احیا
شد و توانستم بایستم و به کمک عصا راه بروم
و برای تحصیل وآینده برنامه ریزی کنم .سالها
پیش ازدواج کرده ام و ثمره ی ازدواجم یک فرزند
دختربه نام ''نیوشا'' ست که دانشجوی رشته ی
''روانشناسی'' است.
 از فعالیت هایی که در زمینه یگرافیک انجام داده اید بگویید؟
حدود 15جلد کتاب به چاپ رسانده ام که13
جلد ،در زمینه ی گرافیک و  2جلد آن شعر است.
 3کتاب را در دست بررسی و اجرا دارم که یکی
''طراحی فونت فارسی'' با ساختار ''خط بنایی''
است .دیگری کتاب ''قرآن'' به صورت ''تصویر سازی
پوستر'' که مراحل اصلی آن به پایان رسیده و کتاب
سوم ''طراحی اسطوره های شاهنامه ی فردوسی''
به شیوه ی ''تایپوگرافی'' می باشد که در مجموعه
ای جداگانه به زودی روانه ی بازار خواهد شد.
 میان صحبت هایتان ،به کتاب شعراشاره کردید ،به چه سبکی شعر می گویید؟
دو جلد کتاب شعر دارم که ''عاشقانه های
گرافیک'' نام دارد ،در این کتابها ،تجربه های
سه دهه کار گرافیک را که تبلوری از گرافیک و
احساس است در قالب کالم بیان کرده ام.
 -انگیزه ی طراحی تندیس معلولین

چه بود؟
از آنجایی که در هیچ کجای کشورمان تندیس
و یادمانی از معلوالن  ،کار نشده بود به این فکر
افتادم تندیسی از نقوشی بر اساس نشانه های
معلولیت های مختلف طراحی کنم .در این تندیس
حتی برای نابینایان  ،بر روی سنگ گرانیت  ،به
خط بریل ،شعر معروف سعدی ''بنی آدم اعضای
یکدیگرند'' حک شده است .دوست داشتم مردم با
دیدن آن ،حتی برای چند لحظه ی کوتاه ،به فکر
معلولین بیفتند و به مشکالت آنها فکر کنند.
 چه مراحلی طی شد تا به مرحلهاجرا برسد؟
این سفارش از طریق نامه ای به شهرداری،
توسط آقای ''مهندس برجیان'' در انجمن علمی
فرهنگی معلوالن ایران صورت گرفت .طرح نشان
داده شد و با موافقت مسوولین شهرداری و ضمن
تایید زیباسازی شهر تهران  ،پروژه به مرحله ی
اجرا رسید.
 چه روزی بهره برداری شد؟ خاطرهای از آن روز دارید؟
دقیقا روز  12آذر ماه سال ، 88با حضور جمعی
از مسوولین سازمان بهزیستی و گروهی از معلولین
و مردم پرده برداری شد .و قشنگترین خاطره ای
که از آن روز در ذهنم مانده ،حضور نابینایانی
بود که با لمس شعر ''بنی آدم ''...از خوشحالی به
هیجان آمده بودند و با صدای بلند  ،چیزی شبیه

جی.پی .وسوانی

فریاد این شعر را می خواندند و این منظره نه تنها برای
من ،بلکه برای کسانی که شاهد این منظره بودند بسیار
تاثیر گذار بود.
 آیا در آینده تندیس دیگری با موضوعمعلولیت از شما خواهیم دید؟
اگر خداوند یاری کند امسال قصد دارم تندیس
دیگری از معلولیت را طراحی و اجرا کنم و آن را به
''آسایشگاه کهریزک'' تقدیم کنم .و یکی از برنامه هایم
این است که خط بریل را در طرحهایم به کار برده و در
جاهای مختلف به معرض نمایش بگذارم.
 وضعیت فعلی معلولین را در ایرانچگونه می بینید؟
در ایران ،بر خالف کشورهای پیشرفته ،معلولیت از
طرف مردم جامعه به معلولین تحمیل می شود .من
هیچ گاه به معلولیتم به عنوان یک نقص نگاه نکردم و
این مانع تحصیل و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
من نشد .مناسب نبودن واحد های مسکونی و اداری و
ساختار محیط شهری به مرور اثرات منفی خود را بر
روح و ذهن فرد معلول به جا می گذارد ،اما می توان با
حمایت مسوولین سازمانها  ،به پررنگ شدن استقالل
فکری و حرکتی معلولین کمک کرد.
 تا به حال چند تندیس طراحی واجراکرده اید و در کجا نصب شده است؟
بنای یادبود ''مجتمع پتروشیمی عسلویه''
از جنس آهن و سنگ  ،در مجتمع پتروشیمی
 بنای یاد بود ''علی (ع)'' از جنس آهن ،در ابتدایبزرگراه امام علی(ع) دارآباد تهران
تندیس های ''شهر و شهروند'' در بیست مرکز
فرهنگی هنری شهرداری تهران
مجسمه ها :
 کلمه ''خدا'' و ''انسان'' و ''عاشق'' ،محل نصبایستگاه مترو هفت تیر
 ابیاتی از شعرا  ،محل نصب ایستگاه مترو بهشتزهرا
 آیا آثاری دارید که در کشورهایخارجی ثبت شده باشد؟
آثار های زیادی دارم از جمله طراحی ''بسم اهلل
الرحمن الرحیم'' که در برنامه های نرم افزاری بصورت
فونت ثبت شده است.
 طراحی بیش از  112نشانه ی شرکت های ثبتشده ی طراز اول ایران
 طراحی بیش از  12نشانه و مارک ثبت شده درکشورهای اتریش ،جمهوری آذربایجان ،چین ،آفریقا
ی جنوبی ،انگلستان و آمریکا
 آیا در نمایشگاه های خارجی هممقامی کسب کرده اید؟
 مدال برنز نمایشگاه یومیوری ژاپن سال1985 مدال نقره نمایشگاه آنکونا در ایتالیا سال1987 اثر منتخب کنفرانس بین المللی خطاطی جهاناسالم سال2002
 جشنواره ی ''یک جهان  ،یک پرچم'' در اندونزی نمایشگاه های گروهی (ژاپن  ،جمهوری چک ،ایتالیا ،سوئیس )
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 نمایشگاه های پوسترهای سیاسی جهان ( پروپاگاندا  ،آمریکا )
 به نظر شما امضا کنوانسیون می تواندشرایط معلولین را تغییر دهد؟
داشتن کنوانسیون حقوقی بهتر از نداشتن آن است.
و یکی از مفاد آن،آگاه سازی مردم جامعه نسبت به
وضعیت معلولین است من امیدوارم با مواردی که در
کنوانسیون وجود دارد شرایط به نفع افراد معلول تغییر
کند.
 و صحبت های پایانی شما در موردفعالیت های هنری و فرهنگی معلوالن
امیدوار هستم جامعه به یک سطحی از هوشیاری
برسد که فعالیت های فرهنگی و اجتماعی افراد معلول را
باور کرده و بپذیرد که یک معلول نیز از حقوق شهروندی
برخوردار است و می تواند با استفاده از ظرفیت هایش
در زمینه های فرهنگی  ،اجتماعی مشارکت کند.
سیما سلطانی آذر

اجتم

اعي

از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی.

دیپاک چوپرا
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سه درصد ازچه؟

در روزگاران قدیم قانونی ببودی بس دوست داشتنی! و طبق معمول مربوط به جماعت ویلچریان و
عصاییان .این قانون بگفتی که در هر کجا کار باشد سه درصد آن مربوط به جماعت عصاییان و ویلچریان
ببودی! این قانون این جماعت را خوشحال کردندی که دیگر اشتغال ما تضمین شدندی! این جماعت آنقدر
خوشحال بودندی که اگر همه از اناث ببودی نام خود را شادی نهادندی! اما.....
این قوانین در جای هایی اجرا شدندی که به چشم همگان عجیب بودندی! به عنوان مثال در کارخانه
تولید شکر برای این جماعت شغل خلبانی قرار دادندی! برای شرکت مایکروسافت شغل کار با چرتکه قرار
دادندی! برای برخی از این جماعت هم فروش پاپیروس قرار دادندی حال آنکه سالیان سال است که از
پاپیروس دیگر استفاده نمی کردند! برای معلوالن کویر هم شغل دریانوردی قرار دادندی!
و خالصه قانونی بودندی بس عجیب!

مسووالن هم ببینند:

مشکالتی که مادر یک نابینا
می بیند

 -1چرا معلولين كم توان نمي توانند ادامه تحصيل
دهند .آيا آنها حق اين را ندارند كه در حد توان خود در
جامعه حضور داشته باشند ؟
آيا مي دانيد چند نفر از اين افراد در حسرت ادامه تحصيل
خانه نشين شده اند ؟
 -2كتابهاي درسي كه در حال حاضر براي بچه هاي
نابينا چاپ مي شود اگر با كيفيت بهتري چاپ شود در
پيشرفت افراد نابينا موثرتر مي باشد
مث ً
ال نوع كاغذ و برجستگي نقطه ها بهتر باشد سايز
كتابها باريك تر باشد چون اكثر اين كتابها در كيف دانش
آموزان در برخورد با زيپ كيف پاره مي شوند .نكته نقطه
هاي بريل با دست بچه ها صاف مي شود و بعد از مدتي
خواندن را مشكل مي كند و اگر همراه حروف بريل در
زمينه كتاب حرف بينايي هم چاپ شود كمك بزرگي براي
خانواده هاي اين افراد می شود تا بتواند به افراد نابينا كمك و
راهنمايي كنند و اگر كمي رنگ و لعاب داشته باشند اثربخشی
زيادي در روحيه افراد كم بينا دارد بچه هاي كم بينا وقتي به
كتابهاي بينايي نگاه مي كند ناراحت مي شوند و با حسرت مي
گويند چرا كتابهاي ما عکس ندارد .
عصمت السادات عبدالحسيني
مادر سيدمعين الدين فخاريان

زود قضاوت نكنيم!
زن جواني در سالن فرودگاه منتظر پروازش
بود .چون هنوز چند ساعت به پروازش باقي مانده
بود ،تصميم گرفت براي گذراندن وقت كتابي
خريداري كند .او يك بسته بيسكويت نيز خريد
و بر روي يك صندلي نشست و در آرامش شروع
به خواندن كتاب كرد.
مردي در كنارش نشسته بود و داشت
روزنامه مي خواند .وقتي كه او نخستين بيسكويت
را در دهان گذاشت ،متوجه شد كه مرد هم يك
بيسكويت برداشت و خورد .او خيلي عصباني شد
ولي چيزي نگفت .پيش خود فكر كرد :بهتر است
ناراحت نشوم شايد اشتباه كرده است.
ولي اين ماجرا تكرار شد .هر بار كه او يك
بيسكويت برمي داشت ،آن مرد هم همين كار را
مي كرد .اين كار او را حسابي عصباني كرده بود
ولي نمي خواست واكنشي نشان دهد .وقتي كه
تنها يك بيسكويت باقي مانده بود ،پيش خود
فكر كرد :حاال ببينم اين مرد بي ادب چكار
خواهد كرد؟ مرد آخرين بيسكويت را نصف كرد
و نصف ديگرش را خورد .اين ديگه خيلي پررویي
مي خواست! زن جوان حسابي عصباني شده بود.
در اين هنگام بلندگوي فرودگاه اعالم كرد
كه زمان سوار شدن به هواپيماست .آن زن
كتابش را بست ،چيزهايش را جمع و جور كرد
و با نگاه تندي كه به مرد انداخت از آنجا دور
شد و به سمت دروازه اعالم شده رفت .وقتي
داخل هواپيما روي صندلي اش نشست ،دستش
را داخل ساكش كرد تا عينكش را داخل ساک
قرار دهد و ناگهان با كمال تعجب ديد كه جعبه
بيسكويتش آنجاست ،باز نشده و دست نخورده!!
خيلي شرمنده شد! از خودش بدش آمد.
يادش رفته بود كه بيسكويتي كه خريده بود
را داخل ساكش گذاشته بود .آن مرد بيسكويت
هايش را با او تقسيم كرده بود ،بدون آن كه
عصباني یا برآشفته شده باشد!
متاسفانه ديگر زماني براي توضيح رفتارش و
يا معذرت خواهي نبود.

اجتم

اعي

كسانی كه در انتظار زمان نشسته اند ،آنرا از دست خواهند داد...
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«تا شقایق هست زندگی باید کرد»
چشم هایم را می بندم و سوار اسب خیال28 ،
سال به گذشته برمی گردم 3 .ساله بودم که بر اثر
تزریق آمپول فلج اطفال فاسد و کوتاهی پزشک ،دیگر
نتوانستم پای چپم را روی زمین بگذارم .پدر و مادرم
عمرشان در بیمارستان ها سپری شد تا برای دردم
درمانی پیدا کنند...
 6ساله شدم که یک پزشک قبول کرد لگنم را
عمل جراحی کند تا  7سالگی هم در پای چپم پالتین
بود و هم تا کمر در گچ بود .ضعف عضله داشتم و
پایم مثل چوب خشک شده بود .بیماریم ادامه داشت
اما خانواده ام ناگزیر شدند در 9سالگی مرا با همان
وضعیت راهی مدرسه کنند .سعی کردم ارتباطم را با
بچه های کالس حفظ کنم تا اینکه مرا به دلیل بزرگی
سن از تحصیل در مدرسه و درس محرومم کردند.
ضربه سختی از لحاظ روحی بر من وارد شد آن روزها
هیچ حس خوبی نداشتم .احساس می کردم روزهای
زندگی در حال هدر رفتن است باید کاری می کردم.
تا اینکه با جمع آوری مدارک پزشکی و تعیین سن
قانونی برای تحصیل مجددا ً از صفر شروع کردم.
هیچ وقت یادم نمی رود آن روزها پدرم به خاطر
من چه سختیهایی را متحمل شد .مدیر مدرسه ای
که در آن تحصیل می کردم به پدرم گفت ،با توجه به
استعدادی که دارم در کالس های جهشی از طریق
نهضت سوادآموزی شرکت کنم تا شاید یکی و دو پایه
بتوانم جلو بیافتم .برای ثبت نام و شرکت در امتحانات
نهضت آن هم در دو و سه پایه ی باالتر مراجعه کردم
و متأسفانه در یک درس نمره کسب نکردم و مجبور
شدم در همان پایۀ اول ادامه تحصیل بدهم و این بار
ضربۀ روحی دیگری بر من وارد شد .همه می خواستند
دل مرا با شادی پیوند بزنند و مرا امیدوار کنند ولی هر
روز خودم را ضعیف تر از روز پیش احساس می کردم.
پس باید کاری می کردم پس از نو شروع کردم.
برای جلوگیری از وابستگی جسمی و روحی
خود را وارد تیم های گروهی مدرسه کردم از مراسم
صبحگاهی مدرسه شروع کردم .جلسات قرآن ،شعر،
داستان نویسی و تئاتر و هرچه که فکرش را بکنید .کم
کم در میان بچه های مدرسه به عنوان یک فرد موفق
در امور فرهنگی و هنری معروف شدم کمی ته دلم
احساس رضایت می کردم.
پله پله زندگی را طی کردم تا به مقطع دبیرستان
رسیدم درسم خوب بود .درست همزمان با شروع کالس
های درس درد وجودم را بار دیگر در بر گرفت .درد
لگن تمام اعضای بدنم را فلج کرده بود ناچار همیشه
آخرین صندلی کالس را جایگاه خود قرار داده بودم

و هنگام درد گاهی از روی صندلی بلند می شدم و
می ایستادم .درد امکان حضورم را در مدرسه و کالس
درس گرفته بود .آن روزها حس خوبی نداشتم باید
کاری می کردم .دوست صمیمی ام هر روز پس از اتمام
کالس ها از مدرسه به سراغم می آمد و جزوه اش را
در اختیارم می گذاشت و مقداری از درس ها را برایم
توضیح می داد.
خالصه توانستم دوران دبیرستان را با سختی های
بسیار با معدل خوب به پایان برسانم .درد پایم نمی
توانست مرا از جریان زندگی و امید به آینده بی نصیب
کند ،هم کار می کردم و هم تحصیل و هم ورزش،
مدت  4سال در یک تیم والیبال نشسته فعالیت
داشتم .دوست نداشتم کسی از روی ترحم دستم را
بگیرد .می خواستم دست بگیرم و راه ببرم .هیچ گاه
حس کشنده ضعف و ناتوانی را در وجودم جای ندادم.
زمانی که در آزمون دانشگاه شرکت کردم هیچ وقت
به ضعف و ناتوانی خود نگاه نکردم و با اراده و سعی
و تالش شرکت در کنکور را حق خود می
دانستم و زمانی که نتایج کنکور اعالم شد در
رشته دبیری آموزش دینی و عربی (محض)
قبول شدم و دانشگاه را با بدی و خوبی
اش به پایان رساندم .پدر و مادرم اعتماد
به نفس را به من تزریق کرده بودند و مرا
تشویق به درس و کار می کردند .شاید اگر
مشکل حرکتی نداشتم هیچگاه در مستقل
بودن سماجت نمی کردم .کاری انجام می
دادم تا استقالل را در خود حس کنم و
سعی کنم آوای روحم را همانند پرنده به
آن باال باالها بکشانم .باالخره در یکی از
روزهای زندگی در آزمون حق التدریسی
آموزش و پرورش به عنوان دبیر استخدام
شدم و اکنون مدت  7سال است در
مناطق محروم روستایی مشغول خدمت
به جامعه هستم و تاکنون به استخدام
رسمی آموزش و پرورش درنیامدم.
خدا را شکر می کنم که توانستم
شغلی را پیدا کنم و تشکیل زندگی دهم
و اکنون به یگانه پشتیبانم «همسرم»
افتخار می کنم .همسرم به صورت
نامحسوس اعتماد به نفس و امید را به
به من هدیه داده و با صبر و حوصله و
با اخالق و رفتار خود مرا امیدوار به کار
و زندگی می کند و من از او به خاطر
حمایت ها و مهربانی هایش سپاسگذارم

که حتی با یک لبخند کوچک روح مرا به آرامش فرا
می خواند.
باید بگویم افرادی مثل من و امثال من باید خود
را پیدا کنند و خودشان را با همان ظاهر غیرعادی
دوست داشته باشند .باید به توانایی های خود اعتماد
کنند که منجر به موفقیت های زندگی شان شود .از آن
پس تصمیم گرفتم به زندگی فکر کنم با خود گفتم هر
چند توان حرکت را از دست داده ام اما هنوز به عنوان
یک فرد معلول و موفق از عزت و احترام برخوردارم.
پاهایم به من یاد داده اند اعتماد به نفس داشته باشم
و هیچ گاه اجازه دلسوزی را به کسی ندهم .آدم های
سالم باید شکرگزار باشند و بدانند میان سالم بودن و
نبودن یک لحظه فاصله است .باید به خدا عتماد کرد و
از او یاری و مدد خواست و دانست با توکل بر او بدون
نگرانی از آینده می توان به مراد و مقصود خود رسید.
علی اکبریانی از شهرستان الشتر

اجتم

اعي

عاشق کسی باش که بر دو طرفه بودن عشق اصرار می کند.

ساناز علوی  32 -ساله
وضعیت جسمی :محدوديت جسمي و حركتي

دانته

موضوع :ازدواج
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ازدواج معلول با فرد سالم امکان پذیر و امری طبیعی می تواند باشد در صورتیکه این
امر به عنوان فداکاری یا ترحم تلقی نشود .از نگاهی دیگر این ازدواج سبب هماهنگی
بیشتر افراد و استفاده بهتر از امکانات اطرافمان میشود چرا که در غیر این صورت مثل
این است که انتظار داشته باشیم همیشه فرد پولدار با پولدار و فقیر با فقیر باید ازدواج
کند .ازدواج معلول با معلول نیز نباید برای تحمل یا نادیده گرفتن ناتوانی طرفین عنوان
شود داشتن این طرز فکر که بهتر است کسی که مشکل بینایی دارد با کسی که نقص
عضو دارد ازدواج کند غلط می باشد معنی ازدواج درک درست طرف مقابل و نزدیک
شدن به درون و احساس فرد مقابل میباشد و داشتن یک مشکل مشترک به معنی
تحمل درد نیست بلکه رسیدن به یک راه حل علمی ،منطقی و خالقانه برای حل مشکل
می باشد.

دوستان و همراهان همیشگی پیک توانا
مهیار مافی

در پاسخ به سوال شما درباره ازدواج معلولین باید عرض کنم که کسی منکر ازدواج
نیست ولی ازدواج هم مثل هر موضوع دیگر شرایط ویژه خودش را میخواهد .به نظر
من موقعی باید ازدواج کرد که شخص پسر توانایی تأمین زندگی همسرش را داشته
باشد به طوری که دختر احساس آرامش و آسایش بیشتری نسبت به زندگی قبلی خود
و یا حداقل برابر با آن را داشته باشد.
به نظر من در صورت تحقق شرط باال و در کنار آن وجود عشق و عالقه بین
طرفین ،ازدواج فرد معلول با فرد سالم مناسبتر خواهد بود هر چند که کمتر چنین
مسألهای ممکن است رخ دهد .چرا که در صورت سالم بودن یکی از طرفین ،نیاز آنها
به دیگران کمتر بوده و گذران زندگی راحتتر خواهد بود.

سپیده  24 -ساله
وضعیت جسمی :تندرست

سالم
من فقط می تونم در یک جمله اعتقاد همیشگی خودمو بگم.
اگه یه عشق «واقعی از همه نظر» بین دو نفر – معلول یا سالم – وجود
داشته باشه ،هردوی اونا با تکیه بر خدا و بر این «عشق مقدس» می تونن همۀ
مشکالت و کمبودها رو تحمل کرده و در رفع اونا تالش کنن و با همکاری هم
زندگی بانشاط و خداپسندانه ای داشته باشن.

فرزانه حبوطی  31 -ساله
وضعیت جسمی :محدوديت جسمي و حركتي

مهم ترین و اساسی ترین نکته در ازدواج توکل و ایمان به خداست .طبق
آنچه خود به عینه دیده و تجربه کرده ام این را به یقین می گویم که توکل
به خدا ،طالیی ترین مسیریست که انسان را به بهترین سرنوشتی که لیاقت
آن را دارد میرساند .نکته بعدی  ،ایمان قلبی داشتن به همسر انتخابی ،حس
اعتماد و تفاهم داشتن با یکدیگر است .یک فرد معلول فرقی نمی کند که با
فرد معلول ازدواج کند یا غیر معلول؛ مهم اینست که برای خوشبختی یکدیگر
تالش کنند و هدف نهایی آنها در زندگی به دست آوردن آرامش و تقرب به
درگاه الهی باشد و یکدیگر را آنگونه که هستند بپذیرند و دوست بدارند.

ما بر این باوریم که مخاطبان سرمایه های ارزشمند رسانه های گروهی
هستند .پیک توانا مصمم است تا پس از این نظرات و دیدگاههای
مخاطبان خود را پیرامون موضوعات مشخص شده (مسایل اجتماعی
ویژه معلوالن) درج نماید.
شما دوست عزیز می توانید دیدگاهای شخصی خود را به صورت نامه
یا فکس به دفتر مجله ارسال و یا در قالب پیامک به شماره 30007545
ارسال نمایید .
نشانی  :قزوین  -بلوار شهید بهشتی -کانون توانا
تلفکس 02813339212
موضوع این شماره :محاسن و معایب 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

امیر امیرحسینی  22 -ساله
وضعیت جسمی :تندرست

به نظر من هر دو مورد ازدواج یعنی معلول با معلول و معلول با فرد سالم
قابل قبول است و بستگی به شرایط دو طرف دارد ناگفته نماند نقش عالقه را
هم باید در نظر گرفت.
البته با توجه به شرایط خاص معلولین زندگی با یک فرد سالم عاقالنه تر
به نظر می رسد.

اجتم

اعي

ازدواج میدان نبرد نیست.

باربارا دی آنجلس
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غالمرضا محمدی 27 -ساله
وضعیت جسمی :محدوديت جسمي و حركتي

تازگیا من هم زن گرفتم البته یه هم زن برقی!!!
من باب مزاح بود .ازدواج حق طبیعی هر انسان است .معلول  -سالم نداره چرا
که خداوند هر چیزی را زوج آفریده و معلول هم مستثنی نیست .در سوره ی مبارکه
ی یس آمده است:
اج ُكلَّ َها ِم َّما تُنب ُِت الأَْ ْر ُ
ض َو م ِْن أَنفُسِ ِه ْم َو ِم َّما اَل
ُس ْب َح َ
ان الَّذِي خَ لَقَ الأَْ ْز َو َ
ون()36
يَ ْعلَ ُم َ
پاك [خدايى] كه از آنچه زمين مىروياند و [نيز] از خودشان و از آنچه نمىدانند
همه را نر و ماده گردانيده است ()36
پس چرا ما معلوالن باید خودمان را خاص کنیم؟ خداوند مالک همه چیز است.
روزی توانایی راه رفتن بود و حاال ...سبحان اهلل .جسم ضعیف و معلول معلوله یا جسم
قوی و سالم ولی روحیه ی خراب؟ چرا جوونای به ظاهر سالم جسمی ما افسرده اند
در حالیکه بسیاری از معلوالن جسمی زندگی شادی دارند؟ پس اگر تفاهم باشه،
همدلی باشه ،شناخت باشه ،هدف مشخص باشه ،دال وسیع باشند ،سینه ها گشاده
مثل دریا که مشکالت فقط یکم از اون را اشغال کنه ،معلول با معلول ،معلول با سالم
می تونه ازدواج کند .مهم درک و فهم از زندگی مشترک است:
زندگی مشترک = تحمل یکدیگر ،چشم و هم چشمی ،پول ،مادیات ،پز ،مد ،غر،
بهونه >>>::::زندگی پراسترس و اعصاب داغان
زندگی مشترک= تفاهم ،همدلی ،محبت ،صمیمیت ،گذشت ،مساعدت ،همیاری،
مشارکت در مشکالت>>>:::: ،زندگی شاد و آرام
چه بسا یک شخص معلول جسمی دارای آنچنان روحیه ای باشد که بتواند یک
شخص دیگر را خوشبخت بنماید .متاسفانه در جامعه ی ما معلول = گوشه نشین=
محروم .چه بسا یک معلول از نیازهای بسیار ابتدایی (آموزش ،کار ،مسکن  )...و ثانوی
(ارتباطات ،احترام ،تکریم  )...محروم باشد چه برسد به ازدواج .فرهنگ جامعه ی ما
چنان بیمار است که گویی معلول از یک کره ی دیگر آمده است .وقتی نزدیک ترین
افراد به توی معلول به دیده ی ترحم بنگرند چه انتظاری از  ...خدا فرهنگ ما رو شفا
بده  ،روح و فکر مردم جامعه ی ما رو شفا بده که دنیاشون کوچیکه و فقط جسم رو
می بینند .تنها ظاهر جسمی دیده می شود در حالیکه اگر انسان به مرحله ای از
بلوغ فکری و روحی برسد که توانایی مستقل شدن در خود را احساس کند و اینکه
می تواند شخص دیگری را در زندگی خود شریک کند و یک زندگی توأم با آرامش،
صمیمیت ،گذشت را فراهم کند می تواند ازدواج کند .فرقی هم نمی کنه!!!!!!!! سالم
باشی یا معلول.

الهام بیاتی  29 -ساله
وضعیت جسمی :تندرست

به نظر من ازدواج یه بخش از زندگی زمینی ماست ،هیچ فرقی نمیکنه معلول
باشی یا سالم،باید تجربش کنی ولی با آدم و جفت خودت که خدا سر راهت
قرار میده  ...سالم یا معلول فرقی نداره گاهی اوقات عشق رو نمیشه براش دلیل
آورد و میشه یه عمر باهاش زندگی کرد...شاید خیلی ها به مسایل منطقی تر تو
زندگی مثل سکس و  ...فکر کنند اما من میگم میشه باید اونها هم ازدواج کنند
و خودشونو جدا ندونند ؛ حاال با فرد سالم یا معلولش رو نمیشه دقیق گفت ولی
شاید اونهایی که از نظر فیزیکی به هم شبیه هستن بهتر بتونن مشکالت همدیگر
رو درک کنند.

رفعت هاشمي
وضعیت جسمی :تندرست

ازدواج معلولين با هم يا معلول و غير معلول  ،به نظر من بسيار زيبا
است و در صورت امكان الزم است .بستگي دارد به تمايل و توافق دو
طرف و ميزان اهميتش به اندازه ي ازدواج افراد غير معلول است.

وحید راشدی
وضعیت جسمی  :تندرست

اگر ازدواج را تالشی برای رسیدن به کمال بدانیم ،ازدواج معلولین حالتی
سینرژیک پیدا می کند و این یعنی مجموع توان زوج معلول بیشتر از توان
موقعیت توانایی درک متقابل نیز
تک تک آن هاست .می توان گفت که در این
ّ
باالتر می رود.

سعید ضروری  24 -ساله
وضعيت جسمي  :محدوديت جسمي و حركتي

در صورت فراهم بودن شرایط مالی و روحی بین دو طرف ،تفاوتی بین ازدواج
معلولین و سایر افراد نیست .اما باید توجه داشت به دلیل رعایت نکردن اصول اولیه
شهرسازی ،ساخت مسکن و آشنا نبودن متولیان این کار با اصول و مبانی طراحی جهانی
( به معنای قابل استفاده بودن برای تمام افراد) امکان داشتن زندگی مستقل ( به معنای
مستقل بودن در انجام امور مربوط به خود و زندگی روزمره) برای معلولین عمال وجود
ندارد و یا با دشواری های زیاد و هزینه های سر سام آور همراه است .این موارد هستند
که باعث بوجود آمدن تفاوت بین معلولین و سایر افراد می شوند.

امید رضا کاظمی مجد آبادی  24 -ساله
وضعيت جسمي  :تندرست

ازدواج ادامه ی همراهی و زندگی دو جنس مخاف با یکدیگرست .در این بین
سالمت ،امر مهمیه ولی نکته ی مهم این سالمت  ،سالمت فکری و روحیه .نکته ی
بعد در مورد امریه به نام تفاهم :جناب آقای دکتر انوشه مطلب جالبی در این مورد
گفتند که آدمهای سالم زیادی رو معلول در این باب می بینیم .اینکه تفاهم ،توانایی
تحمل تفاوت های یک زوجه .پس مهم در امر ازدواج بین معلول با معلول  -معلول با
فرد سالم ،این توانایی هستش که خودش نیاز به پایه ی بسیار مهمتری به نام معرفت
شخص نسبت به خودش و بعد نسبت به طرف مقابلش داره.

اجتم

اعي

زمان استاد بزرگی است که بسیاری از مشکالت را حل می کند.
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معلمی شغل نیست
معلمی عشق است
به حياط کوچک مدرسه که
پا مي گذاري خبري از شادي و
هياهوي بازي هاي کودکانه و بازي
گرگم به هوا و لي لي بازي نيست .
اينجا مدرسه است  ،اما مدرسه اي
متفاوت ،با دانش آموزاني متفاوت
و خاص که تعليم و تعلمشان نيز
خاص و متفاوت از ساير بچه هاست
 .اينجا دنياي متفاوت معلوالن کم
توان ذهني و کودکان استثنايي
است .
به مناسبت پاسداشت روز معلم با
يکي از معلمان مدارس استثنايي به
گپ و گفت نشستيم و اواز شيريني
ها و فراز و نشيب هاي تدريس با
اين بچه ها سخن گفت .
معلمي شغل نيست،معلمي
عشق است اگر به عنوان شغل
انتخابش کرده اي رهايش کن و
اگر عشق توست مبارکت باد.
اين سخنان را «مريم
افضلي»،تحصيلکرده رشته کودکان
استثنايي و کارشناس ارشد مشاوره
و راهنمايي ،به نقل از» شهيد
رجايي»مي گويد.
«خانم افضلی «،کارش رااز سال
 1387وبا کودکان ناشنوا آغاز
کرده است اوبا بچه هاي بسياري
کار کرده است و خاطرات فراواني
از آنها به يادگار دارد مي گويد »:
اين بچه هااغلب کم توان ذهني و
عقب افتاده هستند اما محبت را
خوب درک مي کنند ،وقتي به آنها
محبتي مي کنيم در ذهنشان مي
ماند و بارها پيش آمده همکاري
که قبال باز نشسته شده براي سر
زدن و ديد و بازديد مي آيد بچه

هاسريع او را مي شناسند و نسبت
به اوواکنش نشان مي دهند ».
عشق به اين بچه ها کمکمان
مي کند
خانم افضلي کار با اينگونه بچه
ها را بسيار سخت مي داند و مي
گويد  »:آموزش دادن به اين بچه
ها کار سختي است  ،مدت ها طول
مي کشد که آنها به محيط مدرسه
و معلمانشان خو بگيرند معموال در
ابتداي ورود به مدرسه ما با بچه
هاي بسيار نا آرامي روبرو هستيم
اما در هر حال عشق به اين بچه ها
کمکمان مي کند که با اين سختي
ها مقابله کنيم و آنها را براي ورود
به بطن جامعه آموزش دهيم».
مسئوالن بخوانند
البته «خانم افضلي»،گاليه
هايي نيز از مسئوالن دارد و مي
گويد»:از زمانيکه سازمان آموزش
و پرورش استثنايي زير نظر
سازمان آموزش و پرورش عادي
قرار گرفته است مشکالت بسياري
سد راه اين قشر خاص قرار گرفته
است ،اختيارات ما بسيار کمترشده
است ،نيرو هايي که در اين زمينه
با ما کار مي کنند درک چنداني
از مشکالت ما ندارند،کساني به
عنوان رئيس منصوب مي شوند
که رشته تحصيلي شان مرتبط
به کودکان استثنايي نيست
در نتيجه مشکالت  ،کمبودها
و خواست هاي ما را براي حل
مشکل کودکان استثنايي درک
نمي کنند ،ما قبال با نيرو هاي
متخصص و آگاه به مشکالت بچه
هاي استثنايي کار مي کرديم اما
حاالدر بعضي موارد کساني با ما
همکار شده اند که حتي فرق بچه
تربيت پذير را با آموزش پذير نمي

دانند و دريک مورد ديديم که ثبت
نام ،نا آگاهانه و البته دلسوزانه يکي
از همين افرادسبب شد براي کل
مدرسه اختالل ايجادشود ».
«خانم افضلي»،همچنين مي
گويد»:کسي که رشته تحصيلي
اش علوم سياسي است نمي
تواند درک درستي از مشکالت
خانواده هايي اين چنيني داشته
باشد ».
مشکالت
«خانم افضلي»،در ادامه به
مشکالت ديگري که گريبانگير
اين خانواده هاست اشاره کرده و
گفت»:بچه ها درهرگروهي اعم
از ناشنوا،معلول جسمي حرکتي
و غيره نيازمند مساعدت و ياري
هستند عمده مشکالتشان البته
بيشتر مربوط به مسائل مالي است
مثال بچه اي که نا شنوا است نياز
به گفتار درماني و شنوايي سنجي
دارد يا يک بچه نابينا عالوه برکتب
مدرسه نياز به نوار هاي صوتي و
کتاب هايي با خط بريل دارد که
همه اينها مستلزم هزينه است و
هزينه هاي درمان آنها هم بسيار
باال است ،از طرفي خانواده ها با
مساله حمل و نقل و اياب و ذهاب
اين بچه ها روبرو هستند بسياري
از آنها مجبورند براي ثبت نام
بچه هايشان در مدارس استثنايي
مسافت هاي طوالني را طي کنند
و يکي ديگر ازمسائلي که کامال
به دست فراموشي سپرده شده
است مساله فقر فرهنگي در
خانواده هاست بسياري از خانواده
هاي ما وقتي با يک بچه معلول
روبرو مي شوند آشفته و مايوس
مي شوند ،نمي دانند چه کاري
بايد انجام دهند در حاليکه بودن

يک مشاوررايگان در بيمارستان
ها به چنين خانواده هايي براي
مواجهه با اين کودکان و تربيت
صحيح آنها بسيار کمک مي کند
».افضلي «،معتقد است که خانواده
هاي ايراني اطالعات و آگاهي کافي
ندارند و اين فقر فرهنگي و آموزشي
بزرگترين عاملي است که مربيان
مدارس استثنايي با آن روبرو
هستند».
«خانم افضلي «،در ادامه نسبت
به عملکرد رسانه هاي گروهي نيز
اعتراض کرده و مي گويد»:متاسفانه
رسانه ها ي گروهي ما نيزنمي
توانند به مردم جامعه آگاهي
درستي از استعداد ها و خالقيت
هاي اين بچه ها نشان دهند .او
مي گويد»:در يکي از اعياد تعدادي
از بچه هاي نا شنوا براي اجراي
موسيقي دعوت شدند زمانيکه بچه
ها برنامه را اجرا کردند تحسين و
تشويق همه فضا را فرا گرفت ،در
همان موقع دوربين ها مجري برنامه
را در حال گريه کردن نشان دادند
وهمين مساله تاثير بسيار بدي
درروحيه بچه ها گذاشت وباعث
شد بچه هاي ما از وضعيت خود
ناراحت شوند در حاليکه مدت ها
وقت صرف شده بود از نظر روحي و
رواني بر روي اين بچه ها کار شده
بود اما رفتار نا آگاهانه آن مجري
به بچه ها حس ترحم را نشان
داد در حاليکه آنها هم همانند ما
انسان هستند فقط با يک سري
تفاوت هاي خاص که بايد با همت
مسئوالن بارور شود».
او مي گويد »:تا وقتي نگاه ما به
اين قشر از سر دلسوزي و ترحم
است نمي توان انتظار پيشرفت
داشت».

اجتم

اعي

هرروز وقتي را براي فكر كردن اختصاص دهيد تا صرفه جويي در زمان داشته باشيد.
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به هر سفری می روی به مقصدی می اندیشی ،به سرپناهی ،جایی ،هر چند کوچک
چه بهتر که مال خودت باشد و گوشه گوشه اش را به سلیقه ی خودت بیارایی
خوب است به دهکده جهانی هم که سری می زنیم ،جایی هر کوچک برای خودمان داشته باشیم ،بنویسیم ،بسراییم تا بخوانند و بدانند
جایی هر چند کوچک مثل یک وبالک...

آموزش تلفیقی
و پسرم
در قسمتی از این وبالگ میخوانیم:
همونطور که گفتم حسن رو از
مدرسه استثنایی بیرون آوردیم و در
مدرسه عادی ثبت نام کردیم .
شاید برای افرادی که در این
خصوص اطالعاتی ندارند سوال پیش
بیاد که مگر نابینایان میتوانند در کنار
بچه های عادی درس بخوانند ،روال
تحصیلیشون تا چه حد عوض میشه آیا
در کنار همساالن بینا از بابت شخصیتی
یا روحی صدمه نمی خورند؟ آیا میتونند
در زمینه تحصیلی پا به پای بچه های
دیگه پیش برند ؟ و ...
از اونجایی که همیشه از سیستم
آموزش و پرورش خصوصا استثنایی گله
داشتم همیشه آرزو میکردم ای کاش
جرات و جسارت این رو داشته باشم که
حسن رو به مدرسه عادی بفرستم اما
عدم آشنایی با سیستم تحصیلی تلفیقی
(تحصیل بچه های استثنایی در کنار بچه
های غیر استثنایی) باعث میشد که در
استرس و دلهره که چه ها ممکن است
بشود از این کار طفره برم تا اینکه بعد
از دردسرهایی که داشتیم و تشویق های
معلمین دلسوز حسن کم کم دلم قرص
شد و برام مسجل شد تا حتما ته مانده
شخصیتی را که برای این بچه مونده رو
از این مدرسه نجات بدم .افعال رو مفرد
به کار می برم چون اینجا وبالگ منه نه
امیر! وگرنه در همه جا با پدر حسن با هم
تصمیم گرفتیم.
اشکال استثنایی چیه؟ اشکال
اینجاست که یا خیلی استثنایی عمل
میکنه و از سر ترحم نمره به بچه میدند
و بچه هیچ بار آموزشی نداره و یا اصال
رعایت نوع محدودیت های جسمی

بچه رو نمی کنند و مثل یک بچه غیر
استثنایی انتظار بیجا دارند .
اینکه چقدر بچه تو این گیر و دار
آسیب علمی و فرهنگی ببینه به توجه
و دقت اولیا بستگی داره که آیا متوجه
بشند یا نه ؟ آیا بخواهند با جدیت اوضاع
رو عوض کنند یا نه؟
خوب نکات مثبت استثنایی چیه ؟
ام م م م  ......اینکه بچه ها هم
نوعند و با هم آشنا میشند و هم رو درک
میکنند( .البته این باعث میشه که دایره
اطالعات بچه ها و رفتار اجتماعیشون
رشد نکنه) و اینکه معلمین برای رفتار
و آموزش صحیح آموزش دیدند.
...
خیلی متاسفم برای بچه های
چند معلولیتی که جایگاه دیگری غیر
از مدرسه استثنایی ندارند .دلم کبابه
برای مادراشون که با حسرت و افسوس
از توانایی بچه های تک معلولیتی
در مواجهه با مسایل زندگی صحبت
میکنند.
سیستم تلفیقی این جوریه که دانش
آموز دارای محدودیت های جسمی
با دانش آموزانی که اغلب محدودیت
هاشون در واقع به چشم نمیاد با هم
تحصیل میکنند ! واه واه واه عجب زبون
تلخی دارم! بهتر بگم این جوریه که همه
بچه ها بدون در نظر گرفتن محدودیت
های جسمی شون در شرایط یکسان با
هم تحصیل میکنند.
نگرانی همه اولیا اول مبنی بر اینه
که بچه ها آسیب روحی نبینند خصوصا
در مواجه با برخی از همون بچه هایی که
محدودیت های به چشم نیومدنی دارند
مث محدودیت تربیتی ،اخالقی ،فهمی
و شعوری خانواده شون و غیره! نگرانی
بعدی هم در رابطه با افت تحصیلیه که
معموال بچه ها دچارش میشند ! اگر در
انتخاب مدرسه و نوع فرهنگ حاکم بر
محله و منطقه دقت بشه نگرانی اول بی
مورده و بچه ها از نظر اجتماعی رشد
جهشی میکنند .خوشبختانه حسن با

توجه به تربیت خاصی که با دقت براش
برنامه ریزی کردیم به توانایی های
خودش ایمان داره و شرایطش رو خیلی
منطقی به بهترین شکل توصیف میکنه و
محدودیت هاش رو معلولیت نمیبینه از
این بابت اگر حرفی هم بشنوه به حساب
ناآگاهی طرف درباره محدودیت هاش
میگذاره و خودش سعی میکنه زاویه دید
طرف رو عوض کنه .
اما از بابت تحصیلی مشکالتی
هست.
در سیستم تلفیقی باید 3ساعت در
هفته یک معلم مخصوص از استثنایی
برای بررسی وضعیت تحصیلی دانش
آموز باید در مدرسه حضور داشته باشه
تا حدی که به قول خودشون معلم
خصوصی نشه اشکاالت درسی بچه رو
بگیره برگه های بریلش رو تصحیح کنه
و یا برگه امتحاناتش رو به بریل برگردونه
که اصطالحا به ایشون معلم رابط میگند
که قربونش برم این معلمی که داره و به
چند روایت مختلف  18سال و  16سال
و  15سال سابقه تدریس تلفیقی داره و
مهربونه و  ...اما تا حد زیادی از کارش
میزنه .مثال وقتی معلم حسن از ایشون
خواسته بود برگه امتحانی درس بنویسیم
رو بریل کنه گفته بود ازش شفایی بگیر
که این برایشون خیلی عادی شد و همه
امتحاناتش رو یا شفایی میده یا براش
می خونند و اون جواب میده و به قول
معروف منشی براش میگیرند! صد البته
این خیلی راحت تره برای حسن هم
راحت تره من خیلی از این روش خوشم
اومد ولی مطمئنا به نفعش نیست چون
تمرکزی که میتونه وقت خوندن و جواب
دادن سواالتش داشته باشه از دست میره
و همینطور حس استقالل و شخصیتی
که میکنه حاال نمره  18االنش بشه 12
هم اصال مهم نیست مهم اینه که خودش
خونده و جواب میده! البته از طرفی هم
چون این کار وقت زیادی میبره ممکنه
از همکالسی هاش عقب بیفته! من
کارشناس در این مقوله نیستم حتما راه

هایی که بچه آسیب تحصیلی نبینه هم
وجود داره که من نمیدونم !
کار من خیلی زیاد شده چون باید
برگه های بریلی که تو خونه مینویسه رو
به بینایی برگردونم که خیلی وقت میبره
 ..این چند ساله خودش درس میخونده
ولی حاال باید هر شب ازش بپرسم که
این برای مامان تنبلی مث من که همه
کارهاشون غیر برنامه بستن کیفش
به عهده خودش گذاشته بودم خیلی
سخته!
هیچ میزی جواب دفتر و دستک
های حسن رو نمیده ! خوشبختانه
تکالیف غیر ضروریی که دایم در حال
نوشتنشون بود در این مدرسه کال حذف
شده .
...
واکنش همکالسی هاش هم
جالبه! بدون اینکه کسی ازشون بخواد
مشتاقانه داوطلب میشند ،حتی از زنگ
تفریحشون میزنند که با هم در حیاط
قدم بزنند .صبح ها نوبت گذاشتند که
منتظرش بمونند تا با هم به کالس برند.
یکی از بچه هایی که همراه دایمی حسن
هست از بچه هایی بوده که همیشه مورد
انضباطی داشته ولی از وقتی با حسن
مواجه شده در رفتارهاش تجدید نظر
کرده  .وقتی بچه ها به همدیگه کمک
میکنند احساس مهم بودن و اهمیت
داشتن بهشون دست میده غرور قشنگی
بهشون دست میده که بعدها به نوع
دوستی تبدیل میشه .من امیدوارم که
این طرح تلفیق بچه ها باعث بشه در
آینده افراد جامعه با هم تعامل بهتری
داشته باشند .به نظر من این طرح تلفیق
بیشتر از اینکه به نفع بچه های استثنایی
باشه به نفع بچه های غیر استثناییه که
اونها یاد بگیرند چطور میشه با حداقل
امکانات به حداکثر نتیجه مطلوب رسید
و همچنین انسان دوستی ،محبت و
صداقت جزیی از شخصیت اصلی ایشان
شود.
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درون خود را زیبا کنید ،تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.
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انسان موجودی است اجتماعی
یعنی بر خالف داستان «رابینسون
کروزو» که در جزیره ای به تنهایی می
زیست ،بدون تعامل اجتماعی امکان
ادامه حیات برایش امکان پذیر نیست.
با ورود نظام خانواده از شکل
کالن فامیلی و سنتی که در عصر
نظام زمینداری به دوران پدرساالری
معروف بود تشکیل نظام خانواده به
شکل بسته و به ازدواج فامیلی (مثل
ضرب المثل عقد پسرعمو و دختر
عمو در آسمان ها بسته شده) ،درون
عشیره ای ،قومی و قبیله ای و گویشی
نظایر آن محدود می شد .اما در ایران
پس از پایان سلطنت رضا خان پهلوی
به تدریج زمینه های شکل گیری
خانواده های مستقل یا هسته ای (در
این نوع نظام خانواده ازدواج خارج از
موارد فوق یعنی بر اساس محل کار،
زندگی ،عضویت در گروههای موقتی یا
پایدار آن هم با انتخاب زوجین انجام
می شود ).با گسترده تر شدن تعامل
اجتماعی ایجاد شد و پس از پایان
جنگ تحمیلی خصوصاً از دوران دهه
 1370فراگیر شد تا جایی که امروز
25درصد ازدواج ها به شکل سنتی
انجام می شود ،در خانواده هسته ای
هنجارها و پدیده های عرفی تغییر
می کند ،به عبارت دیگر هنجارهای
مثبت (عواطف انسانی) از جمله عشق
و معرفت با شناخت و عقالنیت تکامل
یافته که بازتاب آن همسرگزینی آزادانه
و عشق توأم با عقالنیت و حتی کاهش
تعداد فرزند در یک خانواده و مدیریت
زنان در خانه (نه در جامعه) می باشد.
عشق وحدت عاطفۀ انسانی در
عین تکثّر می باشد ،وحدت در نظام
زناشویی مبتنی بر همبستگی اخالقی،
عاطفی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
و مدنی است .و تکثّر بدین معنا که
هر یک از همسران دارای ویژگی های
شخصیتی می باشند که رابطه آن مثل
رابطه عام و خاص و بالعکس در یک
سیستم هوشمند است .بنابراین زناشویی
یکی مکمل بر اساس احترام متقابل و
به رسمیت شناختن حوزه های فردی

براساس همبستگی است
نه وابستگی .اختالل در
هر یک از این دو مورد
سازگاری ،تغییر و تکامل
زندگی زناشویی را به
نقش ها و تعارض منجر
خواهد کرد.
اما در تشکیل
خانواده با اشکال دیگری
برخورد می کنیم که
می توان به نوعی درون
گروهی تعبیر کرد بی آنکه کارکردها و
ساختارهای نظام خانواده تغییری کند،
که بعضاً محدودیت ها و بازدارندگی
های اجتماعی موجب تشکیل چنین
شیوه ای می گردد و براساس اسناد
حقوق بشر خود نوعی تبعیض فرهنگی-
اجتماعی محسوب می گردد.
ازدواج معلولین از جمله مواردی است
که در موارد فوق اشاره شد ،بازدارندگی
ازدواج معلولین به عوامل گوناگونی
بستگی دارد :از جمله نوع و شدت
میزان معلولیت ،اشتغال ،مسکن ،سازه
های معماری و شهرسازی ،تجهیزات
مطلوب و متناسب با نوع معلولیت در
محل زندگی ،میزان مشارکت و تعامل
اجتماعی و فرهنگ معلول و خانواده ی
معلول.
صرفنظر از معلولین ایزوله خصوصاً
ذهنی ،ازدواج و تشکیل خانواده از
ضروریات معلوالن جوان می باشد که
متأسفانه هیچ گونه برنامه ریزی چه از
سوی  N.G.Oها و چه از سوی دولت
صورت نگرفته است .این مهم بعضا ما را
با پدیده ای چون از دست دادن اعتماد
به نفس که پیامدهای منفی آن انزوا
گرایی معلول است می باشد ،این در
شرایطی است که تعداد زوجات و بحث
تدوین قوانین در این راستا را مواجه
بودیم و هم زبانی و هم سرایی آنان را
به فراموشی سپرده ایم.
پیش زمینۀ ازدواج معلوالن مانند
سایر اشخاص مستلزم کسب «پایگاه
اجتماعی» است .این واژه در برابر
«خاستگاه اجتماعی» به کار برده می
شود ،پایگاه اجتماعی از قوه به فعل

درآوردن مطالبات (خاستگاه) فردی
و گروهی است .عرف یا هنجارهای
اجتماعی هر جامعه نیز متفاوت است،
در اروپا خصوصاً معلولین ذهنی تربیت
را که امکان تشکیل خانواده نیست به
صورت کنترل شده و آزاد سازماندهی
می کنند ،در ایران از دهه  1370شعار
«ازدواج آری ،فرزند نه» برای معلوالن
صرفاً در حد یک شعار در سمینارهای
مرتبط مطرح کردند .بنابراین محدودیت
های موجود براساس عرف اجتماعی
موجب شده که بحث کسب پایگاه
اجتماعی جدی تر گرفته شده و
معلوالن با گسترش شعاع اعتماد به
نفس خود حقوق مکتسبه خویش
را اجرایی کنند ،یعنی رابطه بین
فرد ،خانواده ،جامعه و دولت در این
خصوص گسترده تر نمایند و در این
راستا نیازی نیست که دولت با تشکیل
نهاد یا سازمانی نقش مداخله گرانه ایفا
نماید ،بلکه با فرهنگ سازی در تشکیل
خانواده از یک سو و اعطاء وام ازدواج و
اشتغال و معضالت این گروه اجتماعی
را غنیمت بخشند ،تردیدی نیست که
بخش عمده ای خانواده های معلوالن
از فرودستان جامعه هستند ،یا اینکه
معلولی که آمادگی اشتغال را دارد
بیکار است ،از دهه  1370شهرداری ها
اقدام به ساخت فرهنگسراهای متعددی
کردند صرف نظر از اینکه معلول در آن
جایگاهی ندارد ،عصرها تعطیل است،
به نظر نگارنده از طریق شورایاری ها
می توان این فرهنگسراها را در اختیار
معلوالن و خانواده های آنان قرار دارد
متأسفانه فع ً
ال در ایران هنوز «جدا
سازی» معلوالن به لحاظ نگرش منفی

مرسوم است ،چه اشکالی دارد که آن ها
را در اختیار معلوالن جهت تبادل نظر،
اندیشه ،معاشرت و در نهایت برقراری
رابطه و آشنایی در اختیار این عزیزان
قرار داد؟
 N.G.Oمرتبط با معلوالن چه
در تهران و چه در شهرستان ها
نقش مهمی در این رابطه می توانند
ایفا کنند ،باید به سمت شوراهای
شهر و شهرداری رفت و نسبت به این
مهم اقدام نمود ،مساله دیگر از طریق
اینترنت هر  N.G.Oدر این خصوص
 BOXازدواج تهیه و صرفاً از طریق
اعضا و شناخت کامل متقاضی ازدواج
نه در سطح ملی حتی در سطح جهانی
اقدام کرد .بنابراین برنامه ریزی در این
خصوص باید از اولویت برخوردار شود.
البته برخی معلولیت ها در ازدواج
با محدودیت یا بازدارندگی مواجه اند.
به عنوان مثال معلوالن ایزوله یا تربیت
پذیر ذهنی امکان ازدواج برایشان
امکان پذیر نیست ،لیکن معاشرت های
عاطفی موجب بروز پدیده هایی که در
روانشناسی به هیجانات مثبت معروف
است شده و تا حدود بسیار زیادی از
افسردگی معلول خواهد کاست.
جمهوری اسالمی ایران که طی
هشت سال جنگ تحمیلی در خصوص
معلوالن جنگی و ازدواج آنان تجربه
خوبی دارد ،می تواند و باید چنین
تجربیاتی را برای معلوالن برنامه ریزی
کند .اما در نهایت این معلوالن هستند
که باید در استیفاء ،تثبیت و گسترش
حقوق خصوصی و عمومی خود اقدام
کنند.
احمد آملی
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انسانهای موفق هرگز به تواناییهای خود برای انجام کارها تردید نمی کنند.
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سعید آگشته در گفتگو با پیک توانا:

اگر نگاه ،نگاه شهرسازانه باشد تحمل هزینه ها کار
آسانی خواهد بود

پیک توانا به منظور ارتقاء فرهنگ اجرای قانون مناسب سازی اماکن عمومی به سراغ
مسوولینی می رود که در اجرای این قانون کوشا بوده اند ،باشد که الگویی باشند برای
سایر مسووالن که کمی کوتاهی می کنند.
شما هم میتوانید در صورت شناسایی چنین مسووالنی پیک توانا را در جریان بگذارید
امروز مناسب سازی معابر و اماکن
شهری برای حضور و تردد معلوالن به
عنوان یکی از پراهمیت ترین مسایل،
مورد توجه مسووالن قرار گرفته است؛
بطوری که رعایت و اجرای آن از صدور
پروانه های ساخت و ساز گرفته تا اعالم
و صدور تاییدیه پایان کار ساختمان
ها به صورت قانون اعمال می شود و
همواره از سوی شهرداری ها و مراجع
ذیصالح مورد نظارت و بررسی قرار می
گیرد.
بدیهی است این امر ضمن اینکه
بعنوان یکی از حقوق مسلم معلوالن
و در جهت دسترسی ،سهولت و رفاه
هر چه بیشتر آنها برای حضور در
بستر جامعه ،اجرا می شود برای سایر
اقشار جامعه نیز فوایدی در بردارد
که از آن جمله می توان به استحکام
و دوام بناها ،اطمینان کافی در برابر
بروز حوادث و بالیا ،جلوگیری از اتالف
هزینه و در واقع یکبار هزینه کردن به
جای چند بار پرداخت هزینه تعمیر و
نگهداری و به طور کلی تامین نیازهای
دوره سالمندی اشاره کرد.
سعید آگشته شهردار الوند نیز
یکی از مدیران شهری است که در پی
توجه و این نوع نگرش مسووالن به
امور معلوالن و در دستور کار قرار دادن
مسایل آنها ،اقدام به مناسب سازی یکی
از اصلی ترین خیابان های شهر الوند
واقع در شهرستان البرز (از شهرستان
های استان قزوین) نموده است.
وی از سال  86شهردار این شهر
است و عقیده دارد توجه به معلوالن
عالوه بر یک وظیفه ی انسانی ،حق
معلوالن است.
پای گفتگوی وی با خبرنگار پیک
توانا می نشینیم.
 لطفا گزارش مختصریاز روند مناسب سازی در شهر الوند
ارایه دهید.
پس از تاسیس کانون توانا در شهر

الوند ،شهرداری این شهر در نظر داشته
است که در بهسازی معابر و پیاده روها
از نظرات این عزیزان در سهولت رفت و
آمد و دسترسی به امکانات استفاده ی
الزم را به عمل آورد .در مکاتباتی که از
سوی کانون توانا با شهرداری به عمل
آمد و تصاویری که ارایه شد شهرداری
در گام اول در بهسازی خیابان امام
(ره) توانست مسیری را برای عبور
نابینایان با مصالح مخصوص ایجاد کند
و امید است با هم فکری های بیشتر،
این عزیزان به امکانات بیشتر از جمله
کیوسک های تلفن و سایر مبلمان
شهری نیز دسترسی پیدا کنند
 چه عاملی باعث شدتا شما به فکر مناسب سازی شهر
بیفتید؟
بهسازی معابر شهری یکی از
اولویت های کاری مدیریت شهری
است که با نظارت و پیگیری های مکرر
و تالش شبانه روزی پیمانکاران ،این
پروژه در طول کمتر از یک ماه تکمیل
و به بهره برداری رسید .بهسازی فاز اول
این خیابان حدود  325میلیون تومان
هزینه در بر داشت.
 آیا طرح های دیگریهم برای معلوالن این شهر در
برنامه های کاری خود دارید؟
بله ،در آینده مناسب سازی محل
های عبور معلوالن در معابر و اماکن پر
تردد را در دست اجرا خواهیم داشت
که اولین آنها پروژه سهروردی است و
انشاا ...در سال  89اجرایی خواهد شد.
 نقش کانون معلولینتوانا را در ارتقای عزت و کرامت
انسانی معلولین ،به ویژه معلولین
شهر الوند چقدر موثر می بینید؟
 جایگاه کانون معلولین توانا ،بهعنوان مرجعی برای شناخت کمبودها،
نواقص و مشکالت معلولین عزیز پوشیده

نیست و از آنجایی که کانون توانا محلی
برای تجمع و همفکری اعضای معلول
خود می باشد لذا معلولین عزیز با عزت
نفس بیشتری برای معنا بخشیدن به
این جمله که «معلولیت محدودیت
است» گام برمی دارند و همواره در
تالشند که مشکالت خود را حل کنند
و صد البته با اقداماتی مناسب نه تنها
سرباری برای جامعه نیستند که راه حل
هایی را برای بهتر زیستن نیز ارایه می
دهند و این خود نشان رشد و بالندگی
فکری آنهاست.
 برای بافت قدیمی وسنتی شهر چه برنامه هایی دارید؟
شهر الوند به لحاظ اینکه دارای
بیشترین بافت فرسوده می باشد لذا
شهرداری الوند با اریه برنامه های مفصلی
در خصوص صدور پروانه ساخت رایگان
و تسهیالتی در خصوص تراکم قبل از
عقب نشینی و تخصیص وام به این
بافت ها ،سعی در بهسازی و نوسازی
این بافت از شهر را دارد و امیدوارم
شهروندان عزیز ضمن استقبال از طرح
های شهرداری ،قدم های محکم تری را
در این زمینه بردارند تا با مقاوم سازی
منازل خود شاهد کمترین خسارت در
هنگام وقوع بالیای طبیعی باشیم.
 آیا در صدور پروانه هایساخت و ساز جدید فاکتور مناسب
سازی اعمال می شود؟ حتی برای
سازمان های دولتی؟
بله ،با دستورالعمل های صادره
سعی بر این است که از هنگام آماده
سازی زمین ،موضوع مناسب سازی
معابر برای معلولین عزیز به عمل آید.
در خصوص سازمان های دولتی هم
همینطور است و در این مورد نه تنها
هیچ فرقی بین سازمان های دولتی با
سایر مردم وجود ندارد بلکه شهرداری
در اینگونه سازمان ها تاکید و نظارت
بیشتری بر مناسب سازی دارد.

 اغلب مسووالن براینباورند که مناسب سازی خیلی
هزینه بر است .شما با این نظر
موافق هستید؟
البته هیچ کاری بدون هزینه
نیست اما به نظر من اگر هر حرکتی
از ابتدا طبق برنامه و اصولی انجام شود
تمام نواقص برطرف می شود .کارهایی
که خارج از برنامه و اصول انجام می
شوند بعدها ممکن است هزینه هایی به
وجود آورند که در مقایسه با کارهایی
که از ابتدا در چهارچوب اصول بنا شده
اند به مراتب بیشتر خواهد بود .لذا با
توجه به اینکه نگاه باید شهرسازانه باشد
و توجه به همه ی اقشار جامعه باید در
نظر مدیر شهری جلوه گر باشد پس
تحمل این هزینه ها کار آسانی خواهد
بود و حل مشکل معلوالن عزیز یکی
از وظایف مدیریت شهری است چرا که
آنها هم از حقوق شهروندی برخوردارند
و حق هر شهروند نیز باید حفظ شود.
 آیا قبول دارید کهمناسب سازی به عنوان یک قانون
حق معلوالن است؟
به نظر می رسد که نوع نگرش
مسووالن به کار معلوالن نیز تغییر
یافته و شما شاهد هستید که در
امکانات عمومی ،سعی بر مناسب سازی
در بسترهای موجود است و توجه به
معلوالن نیز عالوه بر وظیفه ی انسانی،
به عنوان یک حق برای معلوالن است
و من امیدوارم در آینده شاهد تدوین
قوانین محکم تری از سوی مراجع
ذیصالح برای مناسب سازی باشیم.
رقیه بابایی
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تا انتها ...شبیه هم!
''همچون پرنده اي باش كه بر روي شاخه اي سست
آواز مي خواند ..شاخه مي لرزد ،ولي پرنده مي خواند...
زيرا اطمينان دارد كه بال او ''پر'' دارد ''..اين را '' گوته''
شاعر تواناي آلماني مي گويد و ما بدنبال ''پرنده ي كوچك
خوشبختي'' تقويم را ،ورق می زنیم و سراغ ''پرنده ي كوچك
خوشبختي '' را از ''عطيه معصومي'' نقش آفرين كوچك اين
فيلم می گيريم.
او هنوز هم يكي از بازيگران موفق سينما و تلويزيون
است 34 ،سال دارد و در تهران متولد شده  ،فرزند سوم و
آخر خانواده است .كم شنواست و ديپلم گرافيك دارد.
هنرنمايي او را زماني كه  10سال بيشتر نداشت در فيلم
''پرنده ي كوچك خوشبختي'' ساخته ي پوران درخشنده  ،در
نقش يك دانش آموز ناشنوا و در كنار هنرمندان برجسته اي
چون ''امين تارخ'' و ''هما روستا'' ديده ايم.
''درخشنده'' معتقد است '' :ناشنوايان عكس العمل هاي
ساده و بي آاليشي دارند و احساسات آنها بسيار قوي تر از
آدمهاي عادي است .اگر نمي شنوند  ،بهتر مي بينند و زندگي
را بيشتر لمس مي كنند ''.اين كارگردان براي فيلم ''شمعي
در باد'' نيز از هنرنمايي عطيه ،غافل نمانده است ،و شايد
اين آخرين حضورش به عنوان بازيگر ناشنوا در فيلم هاي
درخشنده نباشد .اكنون او بعد از گذشت سالها  ،تبديل به
يك زن فعال و موفق شده و در كنار همسرش ،روز هاي
پركاري را مي گذراند.
عطيه در سال  83با هنرمندي ناشنوا بنام ''جهانگير
طاهري اصل'' كه دقيقا با او هم سن است زندگي مشتركش
را جشن ميگيرد.
''جهانگير'' از آن دسته مردانيست كه با اعتماد به
توانايي هايش ،كارش را از همان دوران نوجواني شروع كرده
است .او با دست هاي هنرمندش ،مجسمه هاي تزیيني و
چوبي ،شمع هاي رنگارنگ و گلهاي فانتزي زيبايي را خلق
مي كند و اكنون مدير فروشگاهيست كه به همراه همسرش،
آن را اداره مي كند و محصوالتشان را به فروش مي رسانند.
آنها در مسير طوالني زندگي ،كه چون باد ميگذرد ،يكي
شده اند .با وجود مشكلي مشترك ،ابتدا شبيه هم شده اند و
انتخاب هايشان نيز يكي شده است.

يك ساز را مي پسندند ،يك رنگ را و به يك شيوه نگاه مي كنند .آنها تسليم بودن  ،مطيع شدن به دليل
نقص عضو ،در بست پذيرفتن مشكالت و سكوت را در زندگيشان از ميان برده اند.
فصل پاييز را دوست دارند اگر صداي خش خش برگها را نمي شنوند  ،جدا شدن برگها را از شاخه به
خوبي مي بينند.
ثمره ي اين پيوند پر از ''اشاره و آرامش'' دختري سالم و دوست داشتني بنام ''دينا''ست كه اكنون 4سال
دارد.
عطيه  ،پس از سالها ،فعاليت بازيگري خود را با سينما و تلويزيون حفظ كرده ،او در فيلم ''راه شب'' ساخته ي
داريوش فرهنگ ،در نقش يك معلم ناشنوا ظاهر شده و به خوبي ايفای نقش مي كند.
حضور موفق او را در سريال تلويزيوني ''بزنگاه'' به كارگرداني رضا عطاران ،در نقش ''پرستار'' كه چندي
پيش در ماه مبارك رمضان پخش شد را مي بينيم.
عطيه در مورد آسيب هايي كه يك فرد ناشنوا در محيط اشتغال ممكن است ببيند مي گويد'' :فروشندگي
حرفه ايست كه دایما با مردم بايد ارتباط داشته باشي ،براي برخي از مشتري ها ،زبان اشاره و برخورد ما بسيار جالب
است و براي برخي ديگر كه حوصله ي سر و كله زدن با افراد ناشنوا را ندارند  ،به سرعت از كوره در مي روند و
برخوردشان چندان جالب نيست''.
او ادامه مي دهد'' :من و همسرم توانسته ايم تا حدود زيادي به همكارانمان ثابت كنيم  ،بدون داشتن تكلم
درست و شنوايي هم مي شود در محيط كسب موفق شد''.
''عطيه'' و همسرش ''جهانگير'' هر سال با فرا رسيدن فصل بهار به رسم ديرينه ايرانيان  ،قشنگترين
''سفره هاي هفت سين'' را تزیين مي كنند و پشت ويترين فروشگاهشان مي چينند تا منظره اي زيبا از عيد
و هم نشيني آدمها را دور اين سفره ي پر بركت نشان دهند.
آنها معتقدند '' :بهار'' داستان دلبستگي ست .دلبستگي ماهي به تنگ ،سفره ي هفت سين به آيينه و سيب،
دلبستگي بچه ها به لباسهاي نو و عيدي ...و بهار  ،دلگرم شادي ماست.
سيما سلطاني آذر

قابل توجه خوانندگان محترم پیک توانا

با توجه به اهمیت فرهنگ سازی در موضوع از دواج معلوالن ،از کلیه کارشناسان مسایل اجتماعی،
صاحبنظران ،خواهران و برادران معلول و مخاطبین گرامی دعوت می گردد تا نظرات ،عقاید ،باورها ،مطالب
و پیام های خود را پیرامون موانع و راهکارهای ازدواج معلوالن با ما در میان بگذارند.
بدیهی است که مطالب ارسالی خوانندگان بدون ذکر نام (در صورت تمایل با ذکر نام) در صفحه تاالر گفتگو

درج خواهد شد.

اجتم

اعی

انسانهایی که برای رضای خدا تواضع می کنند خدا آنها را رفیع می گرداند.

حضرت علی (ع)
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من سرویس ایاب ذهاب می خواهم
چه کنم ؟
«روی تخت دراز کشیده ام .نگاهی
به ساعت می کنم 3 ،بعد از ظهر  .دلم
گرفته  .گویا امروز  ،فضای چهاردیواری
اتاقم کوچکتر شده و احساس خفگی
دارم  .دلم می خواهد آب و هوایی
عوض کنم  ،یا به موسسه آموزشی مان
پیش دوستانم بروم شاید این احساس
تنگی نفس و بغض سنگینم تسکین و
آرامش یابد  .صندلی چرخدارم کنار
تختم است اما چه فایده به تنهایی و
بدون کمک مامان نمی توانم از آن
استفاده کنم .مامان چند روزی است
که کمر درد و پا درد و بیماری امانش
را بریده اما این فرشته مهربان به روی
خودش نمی آورد و طبق معمول
همیشه  ،کارها و درخواست های من
را انجام می دهد.
گوشی تلفن را بر می دارم و شماره
سرویس ایاب و ذهاب معلوالن را می
گیرم .شاید به طور استثناء سرویس
خالی داشته باشند و بتوانم یک ساعتی
از محیط خانه خارج شوم  .بعد از
کلی پشت خط ماندن و اشغال بودن
 ،موفق به برقراری تماس می شوم ،
اپراتور رزرو سرویس ها می گوید:
متاسفم همه سرویس ها پر شده است
در ضمن الزم است دو نکته را مجددا
یاد آوری کنم؛ برای رزرو سرویس 48
ساعت جلوتر باید رزرو می کردید و
نکته دیگر اینکه به دلیل محدود بودن
ماشین و باالبودن تعداد مشترکین،
سرویس ها بیشتر جهت امور آموزشی
و درمانی ارایه می شوند!
اپراتور درست می گفت باید 48
ساعت زودتر از موعد سرویس رزرو
می کردم  .البته بهتر است بگویم
همیشه باید  48ساعت یا به قولی
دو روز زودتر ،از برنامه های زندگیم
آگاه باشم؛ یعنی حتی مریض و بیمار
شدنم ؟ به هر حال متوسل شدم به
سرویس های ایاب و ذهاب معلوالن که

به صورت آزاد و خصوصی و با گرفتن
هزینه ای مانند آژانس سرویس دهی
می کنند .
مجددا گوشی را برداشته و با
سرویس های خصوصی تماس گرفتم
اما طبق معمول آنها هم سرویس خالی
نداشتند و یکی دو روز زودتر باید
روزرو می شدم آن هم با این هزینه
های سنگین و بسیار گران اینگونه
سرویسها که خیلی از خانواده ها از
عهده پرداختش برنمی آیند  .اما آخر
من دو روز قبل از کجا می دانستم
که امروز قرار است دلم بگیرد و این
احساس خفگی بر روح و روانم غلبه
کند؟ آهی کشیدم و به دلم گفتم  :ای
دل وامانده ،آخر چه وقت دل گرفتن و
افسردگی است؟ »
این فقط یک نمونه از مشکالت
فرد معلول است آن هم فردی با

معلولیت بسیار شدید که نمی تواند از
ماشین های معمولی و آژانس استفاده
نماید .اپراتور مقصر نبود زیرا واقعا
سرویس ها پر بود و مشترکین همنوع
من زیاد هستند ،شاید شرکت ارایه
دهنده سرویس هم مقصر نبود ،شاید
هم مقصر اصلی من هستم که نمی
توانم از ماشین های معمولی استفاده
کنم و شاید هم مقصر دل من بود که
بی وقت و بی جهت گرفته بود ،شاید
هم هیچ کس و هیچ چیز مقصر نبود،
پس مقصر چیست یا کیست ؟ چرا
نتوانستم آن روز بیرون رفته و آب و
هوایی عوض کنم ؟
تنها آن روز نه  ،یک روز و دو روز
نیست  .از این روزها زیاد در خاطرات
زندگیم دارم  .روزهای تلخ شاید هم
خیلی شیرین  .تلخ به دلیل بغض
سنگینی که گلویم را می فشرد ،شیرین

به دلیل اینکه چه چیزهایی برای من و
همنوعانم آرزوست که در نظر افراد غیر
معلول نه تنها آرزو نیست بلکه ارزش
چندانی ندارد  .آری ! یک جوان غیر
معلولی در سن و سال من هر زمان
که احساس دلتنگی و افسردگی کند
به راحتی و بدون دغدغه فکری از
خانه خارج می شود و حتی شده ده
دقیقه ای قدم می زند تا کمی تجدید
قوا کند و از بی حوصلگی خالص شود
اما من و دوستان امثال من  ،روزهای
زیادی داشته ایم که برای چند دقیقه
ای بیرون رفتن متوسل به هر شخص
و هر وسیله ای شده ایم و در انتها نیز
همان چهار دیواری اتاق را ترجیح داده
و در خانه مانده ایم.
راهکار تاسیس سیستم سرویس
دهی ایاب و ذهاب به اقشار دارای
معلولیت  ،بهترین و با ارزشترین
راهکاری بود که سالیان زیادی است
سازمان محترم بهزیستی ابداع و ارایه
نمود و با عنوان بهزیستکار خدمات
رسانی می کرد و همچنان خدمات
رسانی می نماید  .پس از بررسی ها
و چندین سال خدمات رسانی به مرور
زمان خیلی از مشکالت شناخته و
حل شدند و کم کم با به وجود آمدن
 NGOها و سازمانهای مردم نهاد ویژه
معلوالن  ،مراکز سرویس ایاب و ذهاب
نیز در سطح کشور گسترش یافت و
همچنان در حال گسترش می باشد .
اما با گذشت زمان بسیاری از شروع
بکار این سیستم  ،هنوز هم شاهد
مشکالت بسیار عدیده ای در جهت
سرویس دهی به این قشر هستیم که
توجه و رسیدگی بیشتری از سوی
مسووالن مرتبط با امور را می طلبد .
فرزانه حبوطی

اجتم

اعي

دعا مهمترین و باالترین حالل مشکالت است .تأثیر دعا شگفت انگیز است.
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متأسفانه در کشور ما دهها هزار نفر وجود دارند که به دالیل مختلف همچون جنگ ،تصادفات
رانندگی ،سقوط از بلندی و بیماری های مختلف ،مبتال به ضایعات نخاعی گردیده اند .مهمترین
عارضه این ضایعه ،از دست دادن توانایی حرکتی در این افراد می باشد که باعث ایجاد مشکالت
دیگری همچون پوکی استخوان ،تشکیل سنگ کلیه و مثانه ،خشکی مفاصل ،آرتروفی عضالت و
آسیب های روحی و روانی می گردد.
طبق نظر متخصصین پزشکی و توانبخشی ،مناسب ترین راه مبارزه با این عوارض تداوم
تحرک و تمرین راه رفتن می باشد.
وسایلی که توسط متخصصین ارتوپدی فنی به این منظور طراحی و ساخته شده است ،بریس
( )Braceنام دارد که بر حسب سطح ضایعه و ناتوانی حرکتی بیمار در انواع بریس کوتاه ،بریس
بلند با کمربند لگنی یا کمربند پشتی -کمری می باشند.
ولی در مواردی که سطح ضایعه باالتر از  Lباشد ،این بریسها از کارآیی الزم برخوردار نبوده
و به همین دلیل متخصصین توانبخشی در سال های اخیر اقدام به طراحی بریس پیشبرنده در
انواع مختلفی برای این افراد نموده اند که معروف ترین این نمونه ها در حال حاضر با نام تجاری
آرگو ( )Argoمعرفی شده است.
در کشور ما نمونه ایرانی بریس پیشبرنده که متناسب با امکانات داخل کشوری توانمندی های
بیمار باشد برای اولین بار توسط حمیدرضا معینی (کارشناس ارتوپدی فنی) و تیم همکار ،طراحی
و با نام تجاری «پیشگام» به جامعه توانبخشی معرفی گردیده است که این ابداع مورد تایید اداره
تجهیزات پزشکی ،دانشکده علوم توانبخشی و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار گرفته
و مفتخر به اخذ رتبه در جشنواره بین المللی خوارزمی گردیده است.
این دستگاه تا کنون به بیش از  600نفر از بیماران ضایعه نخاعی کشور تحویل گردیده که
نسبت به بریسهای معمولی دارای محاسن زیر می باشد.
الف) باال بردن توان حرکتی بیمار حداقل تا  3برابر نسبت به استفاده از بریسهای
معمولی و امکان دستیابی به حداقل مسافت مورد نظر در توانبخشی.
ب) قیمت تمام شده دستگاه 20درصد نمونه خارجی بوده و کلیه قطعات در داخل
کشور تامین می گردد.
ج) امکان استفاده از این دستگاه برای بیماران ضایعه نخاع گردنی نیز وجود دارد.
د) نظر به امکان  3تکه شدن بریس ،پوشیدن و درآوردن آن ساده می باشد.
هـ) نمونه ویژه کودکان خصوص ًا برای بیماران مننگوسلی نیز طراحی شده است.
و) واکر چرخدار ویژه ای نیز همراه بریس به بیمار تحویل می گردد که در حفظ
تعادل بیمار بسیار موثر می باشد.
همچنین این محقق با کسب تجارب بیشتر و طی  3سال تحقیق مجدد ،اینک اقدام به
طراحی نوعی واکر پیشبرنده الکتریکی نموده است که بیمارانی که تمایل به طی مسافت حدود
2000متر در روز دارند و یا افرادی که در استفاده از بریس و واکر پیشبرنده دارای مشکل می
باشند ،می توانند از این امکان استفاده نمایند.
این طرح نیز به عنوان اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران قرار
گرفته و ان شاا ...به زودی در اختیار بیماران ضایعه نخاعی قرار خواهد گرفت.
عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.Pishbarandeh.ir
مراجعه و یا با شماره تلفن  09131160801تماس حاصل فرمایند.

اجتم

هیچ زمانی برای شاد بودن بهتر از حال نیست.

اعي

23

نمی خواهم از آقای گل لیگ و یا جام
جهانی بگویم .می خواهم از آقایی بگویم که
گل لبخند را بر لبهایمان می کاشت.
می خواهم از شخصی بگویم که سالها گل
لبخند را به ما هدیه داد و هیچوقت غمهایش
را ندیدیم.
می خواهم از شخصی بگویم که سالها
بود و لبخند هدیه داد و شاید خودش تنها با
همین هدیه ،لبخند می زد.
لبخندش از جنس تفکر بود.
او را نمی شناختیم و وقتی رفت و در
تلویزیون رفتنش را دیدیم فهمیدیم که چقدر
می شناسیمش.
سالها هر وقت می خواستیم به دور از
روزمرگی های هر روزه اندکی لبخند تحویل
دلمان دهیم سری به دکه های روزنامه
فروشی میزدیم و اگر در مقابل رویمان نبود
می گفتیم'' :آقا گل آقا دارید؟'' با اشتیاق
در همان جا جلدش را نگاه می کردیم و آن
تازه ،اول لبخندهایمان بود.
او خالق قسمتی از لبخندهایمان بود.
لبخندهایی که از جنس تفکر بود .تفکری که
از تبار معنا بود.
و روزی از روزهای خوب خدا که خورشید
نورش غمگین بود او رفت و تازه یادمان آمد
که چقدر گل آقا بخشی از زندگیمان بود .از
بین ما که رفت تازه فهمیدیم که بوده است.
گل آقا را سالها می شناختیم اما
کیومرث صابری را نه.
کیومرث صابری از بین ما رفت اما یاد
گل آقا همیشه در بین ماست.
مرتضی رویتوند

''از خانه بیرون زده بود تا کمی در هوای باران زده ی بهاری قدم
بزند ،نه با پاهایش ..با صندلی چرخدار سیاه رنگش ..دلواپس روزهای
رفته و نیامده بود'' .تنهایی'' تمام افکارش را در هم ریخته بود .شاید
در میان تخیالت گنگ و پیچیده خود دنبال راه چاره ای می گشت.
دوست داشت امروز به افراد سالم و بی نقص ''سالم'' بدهد و با آنها
ارتباط بگیرد ،دیگر به آنها حسادت نکند ،به هنگام باال رفتن از پله ها،
به زمین و زمان ناسزا نگوید ،دوست داشت در سال جدید ،تمام افکارش
را تغییر بدهد...
دلش می خواست صبح زود ،خانه را به قصد رفتن به محل کار ترک
کند ،در ایستگاه اتوبوس ،به انتظار بنشیند ،از میله ی مینی بوس های
شلوغ آویزان شود ..در پله های عریض و طویل مترو با شتاب بدود ..با
راننده تاکسی سر سکه و اسکناس درشت جروبحث کند ،شاید دلش
می خواست مسافر چرخ های وسیله ی دیگری باشد غیر از چرخ های
ویلچر خودش...
هر وقت به این ها فکر می کرد روح و جسمش خسته می شد ،و تنها
می توانست  ،بغضش را فرو داده و روانه ی حنجره اش کند .برای چند
لحظه ی کوتاه ایستاد چشم های نیمه خیسش را بست و یکی از رویا
های قشنگش را به یاد آورد ...در ذهنش ،شهردار شهری بود که در آن،
از ''صندلی های چرخدار'' و ''عصا ها'' خبری نبود .مردمش از ''عینک
های تیره'' استفاده نمی کردند .هیچ شرکتی حق ساختن دست و پا
های مصنوعی را نداشت ،و هیچ کسی با ''جوی ها'' و ''پله ها'' مشکلی
نداشت .واژه های ''ترحم'''' ،افسردگی'' و ''ناتوانی'' در کتابهای ادبیاتش
یافت نمی شد.
ناگهان با صدای یکی از عابران ،از رویای قشنگش بیرون پرید'' ..آقا
بی زحمت راه رو باز کنید رد شیم ...می خواهید کمکتون کنم؟''...
با خودش فکر کرد این تنها او نیست که باید تغییر کند....
روح اهلل دوستدار

قابل توجه عزیزان نابینا و نیمه بینا

در صورت تمایل به دریافت رایگان سی دی ( )wordمطالب این
مجله با واحد فنی نشریه تماس بگیرید.
تلفن 0281-3339212 :

ا
اججتتمما
اععيي

وقتی که مطالعه را شروع می کنیم ،نوعی بیداری در خود احساس می کنیم.

شهر ري

ري اين شهر باستاني ،بيش از ۱۹۵بناي تاريخي
دارد كه از دوره هاي پيش از تاريخ ،قبل از اسالم و
دورههاي اسالمي به جا مانده است.
آجرهاي بناي برج طغرل با بيش از نه هزار
سال قدمت ،ديواره چشمه علي به جا مانده از عهد
اشكانيان و خشتهاي ''قلعه گبري'' با بيش از دو
هزار و ۲۰۰سال مربوط به دوران زرتشتيان است كه
هر بيننده را به اعماق تاريخ ميبرد.
آتشكده ري از دوره ساسانيان '' ،استودان گبرها''
گورستاني به جاي مانده از زرتشتيان  ،زندان هارون
الرشيد از زمان آل بويه ،برج نقارهخانه ،ارگ سلجوقي
و گنبد ''اميراينانچ'' در شهرري جاي گرفتهاند.
ري از نظر قدمت عصر بابل  ،نينوا  ،دوران ماد،
هخامنشي و اشكاني را به خود ديده است.
ري يكي از نقاط باستاني ايران با آثاري از
هزارههاي چهارم و پنجم قبل از ميالد است .درباره
پيدايش شهر باستاني ري ،مانند ديگر شهرهاي
باستاني افسانههاي متعدد و متفاوتي وجود دارد.
براساس اين افسانهها بناي اين شهر به شيث بنيآدم
(ابوالبشر) نسبت داده ميشود كه منوچهر آن را از نو
ساخته است .نام ري از دوره ساسانيان به بعد بر اين
شهر گذاشته شد و دوره اسالمي پناهگاه فرمانداران
بنياميه بود .هماكنون با قرار داشتن حرم حضرت
عبدالعظيم از نوادگان امامحسن مجتبي(ع) در آن
بيشتر به عنوان شهري زيارتگاهي شناخته شده
است اما آثار تاريخي اين شهر آنقدر متعدد و ديدني
هستند كه نميتوان بدون بازديد از آنها از شهرري
خارج شد .البته خاصيت و ويژگي خاص اين آثار اين
است كه در فواصل بسيار كمي از يكديگر قرار دارند
و در قالب يك گلگشت يكروزه به راحتي ميتوان از
تمام آنها ديدن كرد.

ابن بابويه
ابنبابويه عنوان يكي از قديميترين گورستانهاي
تهران است كه در ابتداي خيابان ابنبابويه شهرري
واقع است .مهمترين بقعه اين مكان ،مدفن ابوجعفر
محمدبن علي بن حسين ـ ملقب به شيخ صدوق ـ
است .بناي اين آرامگاه شامل بقعه ،حرم ،گنبد و
صحن وسيعي است كه در دوره فتحعليشاه قاجار
به جاي بناي قديمي ساخته شده است .اين گورستان
7هزار متر مربع وسعت دارد .عالوه بر آرامگاه اين عالم
شهيد ،مفاخر بزرگي را در دل خود جاي داده است .از
جمله آنها ميتوان به عالمه دهخدا (اديب ،طنزنويس
و صاحب لغتنامه دهخدا) ،عالمه تنكابني (از علماي
معاصر) ،ميرزا ابوالحسن حكيم (از فالسفه معاصر)،
ميرزاده عشقي (روزنامهنگار و شاعر دوره مشروطه)
جهان پهلوان تختي (پهلوان بزرگ كشتي ايران و
دارنده مدال طالي المپيك ،)1956دكتر حسين
فاطمي (وزير امور خارجه دكتر محمد مصدق) و
شهداي  30تير اشاره كرد.
برج طغرل
برج طغرل از مهمترين برجهاي آرامگاهي در
ايران بهشمار ميرود و به گفته دكتر حسين كريميان،
پژوهشگر تاريخ تهران ،آرامگاه طغرل سلجوقي و مادر
وي است .برج طغرل  700سال قدمت دارد و يكي از
علل ماندگارياش ،پي محكم آن است .در سازه اين
پي ،كانالهايي تعبيه شده كه تهويه هوا در آن باعث
عدم رطوبت در پي و خرابي آن ميشود.
برج طغرل دو ويژگي بسيار مهم دارد كه آن را
از ساير بناهاي آرامگاهي متمايز ميكند و هر دوي
اين شاخصهها نشان از شاهكار مهندسي نجوم در
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ساختن اين بنا بوده است .اولين ويژگي اين برج،
تشخيص برجهاي فلكي است .از روي سايههاي اين
بنا و عبور نور خورشيد از دريچههاي اين برج به
ماههاي سال و برجهاي فلكي پي ميبردند و دومين
ويژگي ،ساعت آفتابي است كه در دل كنگرههاي
اين برج پنهان است .گرداگرد برج طغرل  24كنگره
خودنمايي ميكند كه در ساخت اين بنا بهگونهاي
خاص طراحي شده است ،بهطوري كه هنگامي كه
آفتاب طلوع ميكند در جانب شرقي برج كمكم
يكي از كنگرهها روشن شده و آفتاب به درون آن
ميتابد .اگر يك ساعت از طلوع خورشيد بگذرد يك
كنگره ديگر روشن ميشود و همين كه ساعات روز
ميگذرند كنگرههاي بيشتري روشن ميشوند.
البته در راه رسيدن به حرم نيز ميتوانيد گشتي
در بازار قديمي شهرري بزنيد.
اين بازار متعلق به دوره قاجاريه است و اكثر
مغازههاي آن به مانند ديگر بازارهاي شهرهاي زيارتي
به فروش انواع مهر و تسبيح و جانماز و خوراكيهايي
براي تبرك كردن و به سوغات بردن اختصاص دارد.
البته شهرري داراي آثار تاريخي و جاذبههاي ديدني
ديگري نيز هست كه با يك برنامهريزي مناسب
ميتوان در يك برنامه يكروزه از تعداد زيادي از آنها
ديدن كرد.
شهرري در كنار آثار باستاني به كالبد هزاران
مرد و زن بزرگ و مقدس تطهير شده ،حضرت
عبدالعظيم حسني ،كه گوهر گرانقدر و درخشان ري
است ،بيبي شهربانو ،بيبيزبيده ،امامزاده عبداهلل،
ابن بابويه ،امامزاده حمزه ،امامزاده طاهر و  ۳۲بقعه
زيارتي ديگر كه آرامگاه ابدي مردان و زنان خدايي
است.

اجتم
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از آنجایی که معلوالن به دلیل
محدودیتهای جسمانی زودتر از
حد معمول توانایی کار کردن را
از دست می دهند ،لذا قانونگذار
جهت رعایت عدالت و رفاه حال
معلولین ،حق بازنشستگی معلولین
را زودتر از موعد معمول به رسمیت
شناخته است .بدین ترتیب به
موجب آیین نامه اجرایی قانون
اصالح قانون نحوه بازنشستگی
معلولین عادی مصوب 85/2/10
شرایط بازنشستگی احصا شده
است :دستگاه های مشمول
این قانون :کلیه وزارتخانه
ها ،شرکتها ،موسسات دولتی،
شهرداریها ،بانکها ،موسسات و
شرکت ها و سازمان هایی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر
نام است ،مشمولین قانون کار
و قانون تامین اجتماعی بخش
غیردولتی ،دستگاه های دارای
مقررات استخدامی خاص.
شرایط معلول:
 -1داشتن حداقل  20سال
تمام خدمت قابل قبول و یا
پرداخت حق بیمه

 -2داشتن حداقل  50سال
برای مردان و  45سال برای
زنان.
 -3ارایه درخواست کتبی
متقاضی جهت بهره مندی از
مزایای بازنشستگی
 -4داشتن موافقت نامه
شورای امور اداری و استخدامی
کشور با بازنشستگی
 -5تعیین مدت سنوات
ارفاقی
 -6معرفی فرد متقاضی از
سوی دستگاه مربوطه جهت
تشخیص و نوع معلولیت،
درجات نقص عضو و کاهش
توانایی به کمیسیون پزشکی
مستقر در سازمان بهزیستی.
تعیین معلولیت  ،درجات
نقص عضو یا اعضا و یا کاهش
توانایی ها برای انجام کار در مورد
معلولین که در بخش دولتی
شاغل هستند به عهده کمیسیون
پزشکی معتمد ،متشکل از سه نفر
پزشک با معرفی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی برحسب
نوع معلولیت و یا بیماری خواهد

بود .دبیرخانه اجرایی کمیسیون
پزشکی معتمد در سازمان
بهزیستی کشور تشکیل می
گردد .چنانچه معلول متقاضی
بازنشستگی در بخش خصوصی یا
غیر دولتی شاغل باشد تشخیص
نوع معلولیت و نقص عضو به عهده
کمیسیون های پزشکی سازمان
تامین اجتماعی خواهد بود.
شورای امور اداری و استخدامی
پس از دریافت تقاضای بازنشستگی
ظرف یک ماه نظر خود را در
خصوص موافقت یا مخالفت با
تقاضای معلول اعالم می نماید.
تعیین سنوات ارفاقی معلول
مشغول در بخش دولتی به عهده
شورای امور اداری و استخدامی
می باشد و چنانچه معلول متقاضی
در بخش غیردولتی شاغل باشد
تعیین سنوات ارفاقی به عهده
کارگروهی است که در سازمان
تامین اجتماعی می باشد.
سازمان مدیریت و برنامه
ریزی (معاونت برنامه ریزی
ریاست جمهوری) مکلف است در
خصوص دستگاه های غیردولتی

هر ساله با اعالم سازمان تامین
اجتماعی اعتبار مورد نیاز را طی
ردیف جداگانه در بودجه کل
کشور منظور و به حساب سازمان
پرداخت نماید.
سازمان تامین اجتماعی نیز
پس از طی تشریفات قانونی با
محاسبه و تعیین هزینه های
متعلقه موظف است در خصوص
دستگاه های دولتی نسبت به
اعالم میزان هزینه مربوطه اقدام
نماید تا دستگاه محل خدمت
متقاضر بازنشستگی وجوه تعیین
شده را به حساب سازمان واریز
نماید.
با توجه به شرایط مقرر در آیین
نامه به نظر می رسد صرف معلول
بودن مجوز بازنشستگی زودتر از
موعد نیست بلکه فرد معلول به
دلیل نقص عضو باید توانایی کار
کردن را از دست داده باشد در این
صورت با توجه به کمیسیون های
پزشکی شورای اداری ،استخدامی
موافقت یا مخالفت خویش را اعالم
می نماید.

اد

بو
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شکیبایی میوه درخت ایمان است.
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 ...روزهایی روسپری می کردم
که همکالسی هام یا وارد دانشگاه
شده بودن ،یا ازدواج کرده بودن یا
اینکه گرفتن دیپلم براشون کافی
بود .اما من سردرگمم  ،مثل یه
ویرانه ی سیل زده نمی دونستم
باید چیکار کنم .نمی دونستم باید
چجوری اشتباهاتم رو جبران کنم.
سال اول که در کنکور شرکت کردم
تو دانشگاه پیام نور مجاز به انتخاب
رشته شدم اما برام قابل قبول نبود،
تصمیم گرفتم با تغییر رشته ،در
رشته مورد عالقه ام تحصیل کنم.
با تطبیق درس های عمومی و
گذروندن مهارت های فنی کامپیوتر
بصورت آزاد موفق شدم دیپلم
کامپیوتر بگیرم و از این طریق وارد
دانشگاه شدم.
باالخره انتظار تموم شد .زحمت
هایی که کشیده بودم نتیجه داد و

می گوید مادرم که خاطراتم را
می خواند ،گریه می کند ،تا اینجا
این همه سختی را تحمل کرده
و حاال که خاطراتم را می خواند
انگارکه تازه همه ی این اتفاقها را
دیده ،گریه می کند.
آخرین قسمت از خاطرات
صبا.ن را خواندید .حتما خیلی
از شما دوست دارید بدانید او
کیست؟ قرارمان نبود کسی بداند
ولی زندگی اش آنقدر منحصر
به فرد بود که خیلی ها او را

من رضایت و شادی رو تو چشم های
مامانم می دیدم و این منو بیشتر
دلگرم و امیدوار می کرد .ورود به
دانشگاه بزرگترین آرزوی من بود
این مسئله برای تمامی کسانی که
منو می شناختند نیز مهم شده بود
و همه انتظار تحصیالت عالیه را از
من داشتند و من کام ً
ال سایه ی این
نگرانی ها رو حس می کردم.
حس جديدي در درون من
در حال شكل گرفتن بود و تو اين
روز ها بيشتر از همه چيز ذهن
منو ديگر خودش می كرد .حسي
شبيه دوست داشتن كه ناخواسته
به واقعيت تبديل شد و من رو با
تلخيهاي سرنوشت روبرو كرد
برعكس همه ي داستانهايي كه
آخر قصه خوب تموم ميشه آخر
قصه ي من ،غصه شد .قصه ي تلخ
و شيريني كه با نگاههاي ما شروع

شد و با دستاي خانواده هامون پاره
شد تو اين قصه کالغه به خونش
رسيد اما وقتي رسيد كه باد خونش
رو ويرون كرده بود .گله و شكايتي
از تقدير نيست كه اگه هم باشه
جوابي نداره.
شكست نبود يا يه تجربه تلخ
بود ،تجربه ي تلخي كه ممكنه
هر كسي روبه زمين بزنه .اما من با
همين پاهام ايستادم ،خنده از لبام
خداحافظي نكرده ،هيچي عوض
نشد فقط دلم مرد و هيچوقت زنده
نشد.
باالخره برگشتم به درس تو
رشته ي تحصيلیم و موفق شدم .
در حال حاضر دانشجوي ترم آخر
فناوري اطالعات ( )ITهستم وبا
تالشی بیشتر از قبل به راه خودم
ادامه ميدم.
تو روزهایی که براتون نوشتم

شناختند.
تا پای حرفهایش ننشینی
باورت نمی شود چقدر با معلولیتش
کنار آمده ،آنقدر که دیگر توی دلت
نمی ترسی از معلولیتش بپرسی ،
او کار را برایت راحت می کند.
...
«تا حاال با دستهایتان حرف
زدید؟من با پاهایم حرف می زنم،
برایشان اشک میریزم» اینها را
خودش می گوید .نه آنطوری که
ناراحتت کند .مجذوبت می کند.

از او خواستیم خودش را
معرفی کند و قبول کرد .او کسی
نیست جز «زینب نوروزی»
دانشجوی سال آخر رشته ی
فن آوری اطالعات .هر کاری را که
شما به راحتی با دست انجام می
دهید او با راحتی به عالوه خالقیت
با پاهایش انجام می دهد .توی
هیچ چیز کم نیاورده ،حتی شاید
بشود روزی اسمش را توی کتاب
رکوردهای گینس بخاطر 150
پیامکی که هر شب با پا می فرستد
ثبت کرد.
اهل قدم زدن است .اهل
ورزش است .پینگ پنگ بازی می
کند ،مقام دوم کشوری در رشته
ی شطرنج و مقام سوم استانی در
رشته ی تیراندازی را دارد.
پاهایش را خیلی دوست
دارد مخصوصا پای معلولش را که

خیلی ها بودن ،خدا هم بود.
بعضی روزها هیچکی نبود اما
خدا بود
همه جا خدا با من بود
خدایا ازت ممنونم که هستم
مامان گلم ازت ممنونم
بابای مهربونم ازت ممنون
برادرای خوبم ازتون ممنونم
که کمکم کردین که باشم
دوستتون دارم

پایان

ضعیف تر است.
می پرسم اگر یک روز بخواهیم
فیلمی از زندگی ات بسازیم اسمش
را چه میگذاری؟
می گوید« :اشکهای مادرم»
نشنیده بگیرید که اولش با خنده
گفت« :دختر جنگجو»!
نمی دانم چه انتظاری از
خودش و توانایی هایش دارد که
می گوید :اگر به انها برسد ،آینده
اش روشن است.
و روشنایی برای آنها که روشن
می بینند و روشنی می آفرینند ،نه
چیز زیادی است و نه عجیب.
با آرزوی روزهای روشن
برای او و خانواده اش که کمک
کردند «او باشد».

ادب

نیکی ها بدی ها را نابود می کند.

و
هنر

حضرت محمد (ص)

27

شيخ عبدالجواد بن
مالعباس نیشابوری

شيخ عبدالجوادبن مالعباس نیشابوری ،ادیب ،مدرس ،شاعر نامدار در دوره مشروطیت در سال
 1281هـ ق ،در روستایی از شهر نیشابور به دنیا آمد .در 4سالگی در اثر ابتال به بیماری آبله ،یک چشم
او نابینا شد و چشم دیگرش بینایی ضعیفی داشت لذا پدرش که کشاورز تنگدستی بود ،او را به مکتب
نفرستاد .ولی عبدالجواد که کم کم حافظه و استعداد قوی خود را نشان داد ،پدر را مجبور کرد که او
را به مکتب خانه بفرستد .او بعد از فراگیری خواندن و نوشتن و مقدمات زبان عربی ،از زادگاهش به
نیشابور رفت .در مدرسه گلشن نیشابور ،دروس مقدماتی عربی و سپس منطق را یاد گرفت
فنون ادبي را چنانکه در سابق معمول بود فرا گرفت و با وجود ضعف چشم  ،بيشتر اوقات را در مطالعه
کتب ادبي عرب چون مقامات حريري و بديع الزمان و معلقات سبع و کتب تاريخ صرف ميکرد .حافظه
او بحدي بود که در هر موضوع ادبي هزاران شعر و مثل از عربي و فارسي ميخواند عالوه بر فنون ادبي
در معقول نيز صاحب نظر بود و فنون رياضي را مانند نجوم و هندسه و هيات و جبر و مقابله ميدانست
از طب و فقه و اصول و رجال بهره داشت .از آثار او چيزي بطبع نرسيده است .رساله اي در جمع بين
عروض فارسي و عربي و رساله اي در شرح معلقات سبع و چند جزوه در تلخيص شرح خطيب تبريزي
بر حماسه ”ابي تمام“ نوشته است .اديب داراي اخالق فاضله و شرافت ذاتي و قناعت و مناعت طبع بود
و تا پايان عمر مجرد زيست و جز بجمع نوادر و ذخاير ادبي بفراهم آوردن مالي همت نگماشت عشق و
ميل بسيار بتعليم داشت غالباً محضر او از جوانان دانش طلب پر بود اکثر جوانان فاضل خراسان بواسطه
يا بي واسطه در ادب  ،شاگرد اين اديب بوده اند .مدت عمرش  63وفاتش در  12ذيقعده  1344هـ
 .ق اتفاق افتاده است  .در آغاز به روش قاآني سخن ميگفت ولي بعد شيوه خراساني را اختيار کرد و
در شعر فارسي و عربي ازاستادان مسلم زمان است .ديوانش قريب  6000بيت جمع شده ولي بطبع
نرسيده است.
هر كه ديدم به جهان شيفته روي تو بود
يا كه آويخته از زلف َس َمنبوي تو بود
چمن روي تو شاد
آن يكي نعرهزنان در
ِ
شكن موي تو بود
وين يكي نالهكنان در
ِ
بود يا همسفر غاليه و مشك و عبير
يا تماشاگر رخساره نيكوي تو بود
يا كه ليليروش اندر َخم زلفت ميسوخت
يا كه مجنونصفت اندر پي آهوي تو بود
مردانگي لشك ِر خونخواره عشق
روز
ِ
رستم ار بود اسير َخم گيسوي تو بود
هر شهنشاه كه زد ّ
سكه ،تو را گشت غالم
هر سپهدار كه زد خيمه ز اردوي تو بود
(اديب نيشابوري)
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ایران نوزدهمين مراسم بزرگداشت خود را به نام و ياد آن اديب توانا
و معلّم دانا برگزار کرده است  .و از خداوند ميخواهد كه روح پُرفتوح آن بزرگمرد علم و ادب را غريق
رحمت و مغفرت خود بگرداند.
آنگه در نزد بزرگ اوستاد

با س ِر شوق و شعف آن خوشنهاد
از دل و جان داد مرا پرورش

مي ِر ادب حضرت عبدالجواد
ِ
تربيت من نهاد
دل به ر ِه
يافت زبانم ز بيانش خورِش

گردآوری:میناجانی

اد

بو

هنر

هر کاری را با خونسردی راحت تر می توان انجام داد.

ﺣﻜﺎﺖ
مرغ و صیاد

شتر و گاو و قوچ

شتر و گاو و قوچی در راه بسته ای علف
یافتند .قوچ گفت بدون شک اگر این یک بند علف
را تقسیم کنیم هیچ کدام سیر نخواهیم شد ،بهتر
این است که هر یک از ما عمر بیشتری داشته باشد
او تمام علف را بخورد که بزرگان را مقدم داشتن
است و رویه مصطفی (ص) و ادامه سخن داد که:
هر یک تاریخ عمر خود بازگوییم و هر کدام بزرگتر
بود در خرودن اولی است و دیگران بدین کار سر
خواهند نهاد.
قوچ گفت :من در گذشته با قوچی که قربانی
اسماعیل (ع) شد در یک مزرعه چرا می کردیم.
گاو گفت :من جفت آن گاوی هستم که
حضرت آدم با گاو دیگری جفت کرد و زمین و
زراعت خویش را شخم می زد.
چون شتر سخنان قوچ و گاو را شنید سر
خویش فرود آورد و بند علف را از زمین برداشته
بدون قیل و قال باال برد و گفت :من که صاحب
چنین سر و گردن عالی و بلند می باشم نیازی به
نشان دادن تاریخ و طول عمر ندارم و همه کس
می دانند که کوچکتر از شما نیستم.

باب هفتم در تاثیر تربیت

تادیب شاهزاده ،توسط
آموزگار

دانشمندی آموزگار شاهزاده ای بود ،بسیار او را
می زد و رنج می داد .شاهزاده تاب نیاورد و نزد پدر
از آموزگار شکوه کرد.
شاه آموزگار را طلبید و به او گفت« :پسران
مردم را آنقدر نمی زنی که پسر مرا می زنی ،علتش
چیست؟» آموزگار گفت« :به این علت که همه
ی مردم به طور عموم و پادشاهان بخصوص باید
سنجیده و پخته سخن گویند .کار شایسته کنند.
کار گفتار مردم دهان به دهان گفته می شود و همه
از آن آگاه می شوند ولی برای کار و سخن شاهان
اعتبار می دهند و از آن پیروی می کنند و به کار و
سخن سایر مردم اعتبار نمی دهند.
اگر صد ناپسند آمد ز درویش
رفیقانش یکی از صد نداند
اگر یک بذله گوشد پادشاهی
ز اقلیمی به اقلیمی رسانند
بنابراین بر آموزگار واجب است که در پاکسازی
و رشد اخالق شاهزادگان بیش از سایر مردم
بکوشد.
برگرفته از باب هفتم گلستان سعدی

صیادی مرغی را گرفت و قصد کشتن او را نمود.
مرغ گفت ای خواجه بزرگ تو گاوان و میشان بسیار
خورده ای و از خوردن آنها سیر نپذیرفته ای بدون شک
از خوردن اجزای من نیز سیر نخواهی شد .مرا رها کن
تا تو را سه پند گران بها دهم .اولین پند را در دست تو و
دومی را بر دیوار خانه و سومی را بر درخت خواهم داد.
پند اول آن است که هیچ گاه محال را باور مکن.
چون مرغ از کف صیاد آزاد شد بر دیوار خانه
نشست و گفت :پند دوم من این است که بر گذشته غم
مخور و از آن چه بر سر تو گذشته حسرت مکش.
در این هنگام مرغ خطاب به صیاد گفت :ای صیاد
بدان که در شکم من ده درم سنگ دری گران بها وجود
دارد که بهره تو و فرزندانت نبود و با رها کردن من آن
ها را از دست داده ای .صیاد بدان گونه که زن حامله
هنگام وضع حمل می نالد ،نالش آغاز کرد اما مرغ او
را مخاطب قرار داده و گفت :مگر تو را نصیحت نکردم
که سخن محال را باور نکن و حسرت بر گذشته نخور؟
بر گذشته چه تاسف می خوری ،معلوم می شود یا پند
مرا درک نکرده ای یا ناشنوایی و سخن مرا نشنیده ای.
آخر تمام جسم من سه درم سنگ نیست چگونه ده
درم سنگ در آن جا داده ام .صیاد به گفت پند سوم
را بازگو کن.
مرغ گفت نه آن است که تو به پندهای قبلی من
عمل کرده ای؟ که پند دیگری به تو رایگان بدهم .پند
گفتن به جاهل تخم پاشیدن بر زمین شوره زار است و
چاک احمق رفوبردار نیست .تخم حکمت او را کم ده.

نورمن وینسنت پیل

28

طاووسی که پر خو د را می کند

حکیمی طاووسی را دید که پر خود را می کند .به او
گفت ای طاووس پرهای به این زیبایی را چرا می کنی؟
رهایی که از غریزی و پسند حافظان قرآن که آنها را در
قرآن خویش می نهند و مردم از آن بادبزن می سازند تا
هوای خوش از آن احساس کنند .این چه کاری است مگر
نمی دانی آفریننده و نقش دهنده آن کیست؟
طاووس چون این پندها را شنید ،نگاهی به حکیم کرد
گریه نوحه آغاز کرد و بدان حد می گریست که هر که این
حالت او را می دید به گریه افتاد و از آن پرسید که چرا
پرهای خود را می کنی بی جواب ماند و می گریست و
به خود می گفت :او پر از غم بود چرا من به یاد غمش
انداختم؟
اگر چه در هر قطره اشک طاووس صد جواب نهفته بود
اما او خود به سخن درآمد و گفت :ای حکیم تو فقط ظاهر
را می نگری و رنگ و بو را.
آن را نمی بینی که از هر سوی صد تیر بال به طرف
من رها می شود .پس چون زور و نیروی مقابله با این فتنه
را ندارم بهتر آن است که زشت و کریه شوم تا در این در
امن باشم .پرهای خود را می کنم تا زشت شوم و در دام هر
ناکس نیفتم زیرا از نظر من جان بهتر از پر است و پرهای
زیبا وسیله عجب من می شود و عجب صد بال بر صاحب
خود وارد می کند .آری هنر خام را که از پی دانه دام را نمی
بیند موجب هالکت می شود و آن کس که دشمن او سایه
اوست حتی در هند و ختن نیز ایمن نمی باشد.

باب هشتم :در آداب صحبت و
همنشینی
نیکبخت و بدبخت کیست؟

از عاقلی پرسیدند :نیکبخت کیست و بدبخت کدام
است؟
در پاسخ گفت:
«نیکبخت آن است که خورد و کشت کرد .بدبخت آن
است که مرد و گذاشت».
مکن نماز به آن هیچ کس که هیچ نکرد
که عمر بر سر تحصیل مال کرد و نخورد
برگرفته از باب هشتم گلستان سعدی

شعر
شعر
شعر
شعر
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و
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پندارهای خوب و بیداری ما اگر ادامه یابند کم کم ساخته خواهند شد.
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مردان شجاع فرصت مي آفرينند و ترسوها و ضعيفان منتظر فرصت مي نشينند.
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برتولت برشت نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر و شاعر آلمانی بود .او را بیشتر به
عنوان نمایشنامهنویس و بنیانگذار تئاتر حماسی ،و بهخاطر نمایشنامههای مشهورش
میشناسند .اما برتولت برشت عالوه بر این که نمایشنامه نویسی موفق و کارگردانی
بزرگ بود ،شاعری خوشقریحه نیز بود و شعرها ،ترانهها و تصنیفهای پرمعنا و دلانگیز
بسیاری سرود.
او سرودن شعرهایش را در  ۱۵سالگی و پیش از نمایشنامهنویسی آغاز کرد و
نخستین سرودههایش را بین سالهای  ۱۹۱۴تا  ۱۹۱۷سرود و آنها را در نشریات محلی
منتشر کرد .در سال  ،۱۹۱۸هنگامی که به خدمت سربازی اعزام شد افزون بر کار در
بیمارستان نظامی پشت جبهه ،سرودههایش را همراه با نواختن گیتار برای سربازان
میخواند و آنها را مجذوب نوای گرم و سرود دلنشین خود میکرد.
شعرهای نمایشی برشت را از مهمترین آثار او دانستهاند .اینها شعرهایی هستند
که به صورت سرود ،تصنیف یا ترانه وارد نمایشنامههای او شده و به مناسبتهای
موضوعی خاص یا برای غنا بخشیدن به موضوع و افزایش اثرگذاری ،به صورت پیش
درآمد ،میانپرده ،موخره یا در میان متن آورده شدهاند .این شعرها اغلب طنزآمیز یا
هزلآمیز هستند و زیر پوسته شوخطبعانه خود مفاهیم بسیار جدی و آگاه کننده داشته
و پیامرسان ایدههای نقادانه و اجتماعی برشت هستند .بیشتر نمایشنامههای برشت در
برگیرنده یک یا چند سرود ،ترانه و شعر است .از آثار او ميتوان به زندگی گالیله ،ننه
دالور و فرزندانش ،زن نیک ایالت سچوان ،دایره گچی قفقازی ،آدم آدم است ،ارباب
پونیتال و نوکرش ماتی ،مادر ،سرود آنکه گفت آری و آنکه گفت نه اشاره كرد.
در ادامه بخش هایی از کتاب داستانک های فلسفی این نویسنده را می خوانیم:
حق ضعف داشتن
آقای کوینر به شخصی در وضعیتی اضطراری کمک کرد ،اما وی در مقابل اصال از او
سپاس گذاری نکرد .آقای کوینر با صدای بلند از حق ناشناسی آن شخص شکایت کرد،
به طوری که این امر باعث تعجب دوستانش شد .آنان رفتار آقای کوینر را حمل بر نوعی
بی نزاکتی کردند و گفتند مگر نمی دانستی که انسان بسیار ضعیف تر از آن است که حق
شناس باشد ،به همین علت نباید به خاطر حق شناسی کاری را انجام داد.
آقای کوینر پرسید :پس من چه؟ مگر من انسان نیستم؟ چرا من نباید آنقدر ضعیف
باشم که به سهم خود طلب حق شناسی کنم؟ مردم همیشه بر این باورند که وقتی به
عمل ناشایستی که بر علیه آنها انجام شده اعتراف کنند به حماقت خود نیز اعتراف کرده
اند .چرا باید اینطوری باشد؟
آقای کوینر و سوال اینکه آیا خدایی هست؟
یکی از آقای کوینر پرسید ،خدایی وجود دارد یا نه؟ آقای کوینر گفت :به تو توصیه
می کنم در این باب تامل کن که آیا رفتارت با دانستن جواب این سوال تغییر خواهد کرد
یا نه؟
اگر تغییر نکرد این پرسش خود به خود منتفی است .اگر تغییر کرد دست کم می
توانم کمکت کنم و به تو بگویم ،تو دیگر تصمیم خودت را گرفته ای ،تو به یک خدا احتیاج
داری.
توقع زیاد یک آدم احمق
شاگردی عوضی نزد آقای کوینر اندیشمند آمد و برای وی این قضیه را تعریف کرد:
در آمریکا گوساله ای است که پنج سر دارد .در این باره چه می گویی ؟
آقای کوینر گفت من در این خصوص حرفی برای گفتن ندارم
شاگرد عوضی گل از گلش شکفت و گفت :اگر فرزانه تر می بودی بیشتر می توانستی
در این باره حرف بزنی.
آدم احمق توقع زیاد دارد ،آدم اندیشمند کم می گوید.
برتولت برشت داستانی تحت عنوان نابینا دارد که به زندگی یک فرد نابینا و
برخوردهای متفاوت افراد جامعه با او می پردازد  .این داستان در هفت شهریور ماه 81
در روزنامه ایران به چاپ رسیده است

س

المت

هرگز به کسی که به تو اعتماد کرده خیانت نکن.

جکسون براون

معرفی معلولیت ها
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(به مناسبت تست واکسن فلج اطفال برای اولین بار)

بیماری فلج اطفال چیست ؟
بیماری پولیومیلیت با فلج شل ناگهانی
شناخته شده و ویروس آن فقط انسان را آلوده
کرده و فقط از انسان به انسان انتقال می یابد .این
بیماری می تواند در هر سنی بروز نماید ولی بیشتر
در کودکان و بخصوص گروه زیر  5سال دیده می شود
(بیماری پولیو یکی از علل فلج شل حاد کودکان و
نوجوانان می باشد ).بیماری فلج اطفال در  90درصد
موارد بدون عالمت بوده یا عالیم خفیف دارد و تنها
در کمتر از  1درصد عالیم فلجی را نشان می دهند
( 5-10درصد موارد بدلیل درگیری عضالت تنفسی،
مرگ را بدنبال دارد ).
وضعیت بیماری در جهان و ایران
در حال حاضر برخی از کشورها عاری از پولیو و در
برخی از کشورها همچنان بیماری بومی است .بنابراین
احتمال انتشار ویروس وحشی از کشورهای آلوده به
سایر کشورهای عاری از پولیو می باشد .به دلیل خطر
طغیان بین المللی پولیو از شمال نیجریه ،سازمان
جهانی بهداشت ریشه کنی پولیو را اولویت دار ترین
عملیات اعالم کرد .پولیو در چهار کشور افغانستان،
پاکستان ،هندوستان و نیجریه بصورت بومی وجود
دارد و متاسفانه موارد بیماری در افغانستان و پاکستان
نسبت به سال گذشته بیش از 2برابر افزایش یافته
است .در ایران در  8سال اخیر موردی از فلج اطفال
گزارش نشده است که یکی از علل کاهش آن  ،برگزاری
روزهای ملی واکسیناسیون فلج اطفال می باشد .
انتقال بیماری
ویروس بیماری فلج اطفال عموما از طریق دستگاه
گوارش (تماس مستقیم با مدفوع  ،آب آلوده و  )...وارد
بدن شده و در حلق و روده ها تکثیر یافته و سپس
می تواند وارد خون شده و از راه خون یا رشته های
عصبی به نخاع و مغز انتشار یابد و سپس به اعصاب
حرکتی نخاع و مغز حمله کرده و با انهدام این اعصاب
ایجاد فلجی نماید  .تا زمانیکه ویروس از بدن فرد آلوده
دفع شود احتمال واگیری و انتقال بیماری وجود دارد
(ویروس در ترشحات حلق تا یک هفته و در مدفوع 2
تا  3هفته ماندگار است) .
عالیم بیماری
عالیم بیماری پس از  3 – 45روز (دوره نهفتگی)
ظاهر می شود .در صورت ابتال به نوع شدید بیماری
درد شدید عضالنی  ،سفتی گردن همراه یا بدون فلج
شل دیده می شود .همچنین تب ،سردرد ،خستگی،
استفراغ و یبوست ،اختالل تعادل ،احساس ضعف ،عدم
هماهنگی در حرکات یک یا چند اندام از دیگر عالیم
بالینی می باشد.

درمان
متاسفانه این بیماری درمان قطعی ندارد و
معموال فرد مبتال تا پایان عمر فلج می ماند .
الف – بیمارانی که تابلوی عفونت غیرفلجی دارند
باید تحت درمان عالمتی با مسکن ها قرار گرفته،
در صورت لزوم تا قطع تب در رختخواب استراحت
کرده و از ورزش سخت تا چند هفته و هرگونه تزریق
عضالنی اجتناب نمایند .
ب – بیمارانی که دچار فلج شل حاد شده اند باید
توسط پزشکی که در بیماریهای عصبی تجربه دارد
ارزیابی شوند  .بدلیل خطر وقفه تنفسی ،بیمارانی که
اشکال در بلع ،ضعف عضالت سر ،گردن یا تنه دارند
باید در بیمارستانی مجهز بستری شوند .
ایمن سازی :
واکسن فلج اطفال باعث حفاظت با درصد باال
در برابر ویروس می شود و به  ۲شکل در دسترس
است .
 -۱واکسن خوراکی پولیو ( : ) OPV
از راه دهان خورانده می شود  ،تجویز آن آسان
است  ،ارزان می باشد  ،ایجاد مصونیت روده ای کرده
و باعث قطع انتقال ویروس وحشی به کودکان دیگر
می شود  .در هر  ۱۰میلیون دز تجویز شده سبب بروز
 ۳مورد فلج واکسینال می گردد .
 -۲واکسن تزریقی پولیو (: )IPV
با ایجاد مقدار کافی پادتن در سرم ،از بروز فلج
واکسینال جلوگیری می کند ،مصونیت روده ای بسیار
کمی ایجاد کرده در نتیجه کودک ایمن شده با IPV
می تواند ویروس وحشی را به دیگران منتقل کند،
گران است ،نیاز به آموزش کارکنان و تجهیزات تزریق
دارد.
در ایران واکسن خوراکی فلج اطفال بصورت روتین
در بدو تولد  ۱/۵ ،ماهگی  ۳ ،ماهگی  ۴/۵ ،ماهگی و
 ۴-۶سالگی به کودک خورانده می شود .
پیش آگهی :
میزان کشندگی فلج اطفال فرم فلجی معموال
کمتر از ۵درصد است  .مرگ غالبا در اثر وقفه تنفسی
اتفاق می افتد .بهبودی به وسعت عضالت درگیر
بستگی دارد  .تا شش هفته پس از بروز فلج آسیب
های قابل برگشت بهبود پیدا کرده و عضالتی که پس
از  ۶هفته هنوز فلج هستند برای همیشه فلج باقی
می مانند .هرگونه بهبودی که پس از آن حاصل شود
جزیی بوده و به اصالح مجدد عضالت بستگی دارد تا
بهبود عصب.

چرا واکسیناسیون همگانی فلج اطفال ؟
در این طرح تمامی کودکان بایستی در یک زمان
مشخص و در 2نوبت بفاصله  1ماه واکسن خوراکی فلج
اطفال را دریافت نمایند تا بدین طریق ضمن متوقف
کردن انتشار ویروس وحشی در جامعه  ،انتقال ویروس
را قطع کرده و جایی برای ماندگاری ویروس وحشی
فلج باقی نماند .
چرا این طرحها همچنان ادامه دارد ؟
واکسیناسیون همگانی فلج اطفال از سال1372
آغاز و در حال حاضر فقط در  4استان سیستان و
بلوچستان ،هرمزگان ،کرمان و خراسان جنوبی بعلت
همجواری با کشورهای آلوده افغانستان و پاکستان
بصورت خانه به خانه اجرا می شود .همانگونه که
مستحضرید هر ساله نوبت ایمن سازی تکمیلی فلج
اطفال بصورت خانه به خانه در فصل بهار در کشور
انجام می شود .
توجه :با توجه به وضعیت بیماری در جهان و
بخصوص کشور افغانستان که با ما کیلومترها مرز
مشترک دارد و تردد قابل توجه اتباع این کشور
به داخل ایران لزوم انجام برنامه بصورت خانه به
خانه و با کیفیتی باال مورد تاکید قرار می گیرد .
خلیل شهریاری
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل

س

المت

دست به کار شدن ،ویژگی همه انسانهای موفق است.

کمکاري مادرزادي تيروييد

قدم نورسيده مبارک! نوزادتان بعد از  9ماه
دعا و مراقبت به دنيا آمده است .چه آزمايشي
برايش انجام دادهايد؟ آيا ميدانيد در کشورهاي
توسعهيافته ،براي تشخيص حدود  23بيماري،
در همان دوران نوزادي ،آزمايشهاي بيماريابي
يا غربالگري انجام ميدهند؟ يکي از مهمترين
بيماريهايي که ممکن است عامل عقبماندگي
شود ،کمکاري غده تيروييد است که براي نوزادان
انجام ميگيرد و با تشخيص زود هنگام و درمان
اين بيماري ميتوان از بروز عوارض خطرناک آن
جلوگيري کرد.
در اين باره دکتر اکبر کوشانفر ،متخصص
کودکان توضيح مي دهند :کمکاري مادرزادي
تيروييد شايعترين علت قابل پيشگيري
عقبماندگي ذهني نوزادان است .در زماني که
عقبماندگي ظاهر ميشود ،درمان بيفايده است،
اما در موقع تولد به راحتي با يک آزمايش ساده
از روز سوم تا پنجم بعد از تولد قابل شناسايي
است و با درمان سريع ميتوان از بروز اين معضل
پيشگيري نمود و هر گونه تاخير در درمان آن ،از
ضريب هوشي و سالمتي نوزادان خواهد کاست.
علت بيماري چيست؟
هرگاه به دليلي غده تيروييد نوزاد قادر به
توليد هورمون تيروييد (تيروکسين) به اندازه
کافي نباشد يا هورمون تيروييد در بدن به درستي
فعاليت نکند ،کمکاري تيروييد اتفاق ميافتد.
هورمون تيروييد يکي از هورمونهاي مهم در
رشد و تکامل نوزاد است و کمبود اين هورمون
عوارضي مانند عقبماندگي ذهني ،کوتاهي قد ،
ناشنوايي  ،اختالل گفتار و بعضي از بيماريهاي
مغزي و عصبي را به دنبال دارد.
با انجام يک آزمايش ساده در فاصله روزهاي
 3تا  5بعد از تولد ميتوان به وجود کمکاري
مادرزادي تيروييد پي برد.
اين آزمايش با گرفتن چند قطره خون از
پاشنه پاي نوزاد انجام ميشود .اين نمونهگيري
ساده ،بيخطر و به حدي کم درد است که گاه
حتي نوزاد از خواب بيدار نميشود.
نتيجه اين آزمايش  48ساعت بعد مشخص
شده و در صورت وجود کمکاري مادرزادي
تيروييد در نوزاد ،بالفاصله اقدامات درماني شروع
ميشود .لذا خواهشمند است روز سوم بعد از تولد
فرزندتان ،به نزديکترين مرکز بهداشتي درماني
محل زندگي خود مراجعه نماييد.

آلبرت هوبارد
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شود
عقب مانده
نوزادتان
نگذاريد

س

المت

اگر حال و هوای خوبی داری به این دلیل است که افکار خوبی در سر داری.

راندا برن
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كسي كه براي انجام دادن امور مربوط به بیماران تالش و كوشش نمايد ولو اينكه انجام نگيرد گناهانش
رسول خدا (ص)
آمرزيده مي شود .مانند روزي كه از مادر متولد شده است .
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تغذیه درسندرم داون
بيشتر تحقيقات در  1980روي اثرات استفاده از مقادير
بسيار زياد ويتامين و مواد معدني و تأثيرات رايجشان روي
 IQو عملكرد رواني افراد مبتال به سندرم داون متمركز
شده بود .چون بيشتر اين مطالعات صرفا روي ويتامين ها و
مواد معدني تكميلي تكيه مي كرد و نقش اسيد آمينه هاي
تكميلي بررسي نشده بود ،اثرات سودمندي را نشان نداد.
مطالعات اخير غير طبيعي بودن سطح اسيدهاي آمينه
در پالسما و ادرار افراد مبتال به سندرم داون را نشان مي
دهد .از اين گذشته ،تحقيقات تأثيرات اختصاصي راههاي
فرعي متابوليسم را در سندرم داون مشخص مي كند.
تغذيه اي مشتمل بر ويتامين ها -مواد معدني -آنتي
اكسيدان ها و آمينو اسيدها نقش كلي در اين مسير دارد.
بسياري از كودكان مبتال به سندرم داون از بيماريهاي
سوء جذب -سلياك و عدم تحمل الكتوز رنج مي برند.
بنابراين گاهي استفاده از تمام مواد مغذي مورد
احتياج در يك برنامه غذايي روزمره ممكن نيست.
هر برنامه غذايي خاص بايد با نظارت پزشك خانوادگي
اين افراد باشد.
فرد مبتال به سندرم داون ممكن است از مشكالت
تغذيه اي ديگر كه باعث چاقي يا يبوست مي شود رنج
ببرد.
براي كاهش وزن اين كودكان نكات زير توصيه
مي شود:
 -1بهبود رژيم غذايي و رفتارهاي تغذيه اي كه شامل
يك رژيم غذايي متعادل با كالري كاهش يافته است ،با
توجه به وجود يا عدم وجود بيماريهاي زمينه اي مثل
ديابت -عدم تحمل الكتوز -افزايش فشار خون ...
 -2افزايش فعاليتهاي فيزيكي وابسته به روش
زندگي.
 -3كاهش رفتارهاي بي تحركي.
 -4حمايت و همراهي خانواده.
براي اصالح يبوست در اين كودكان نكات زير
توصيه مي شود:
 -1مصرف فيبر كه در انواع سبزيجات و ميوه ها فراوان
است.
 -2در صورت وجود علل زمينه هاي بوجود آورنده
يبوست ،بايد علت زمينه اي نيز درمان شود.
اين علل شامل:
 -1كالبد شناختي مثل :آبسه -شقاق مقعد... -
 -2متابوليك مثل :بيماري سلياك -فيبروز كيستيك-
كمبود پتاسيم... -
 -3غددي مثل :ديابت شيرين -كم كاري تيروئيد-
پركاري پاراتيروئيد.
 -4نوروپاتيك :فلج مغزي -ميلومنتگوسل.

 -5نوروپاتي هاي كولون :هيرشپرونگ -ساير

بيماريها.
 -6مصرف داروها :ضد افسردگيها -داروهاي ضد پرفشاري
خون -آهن ...مي شود.
معلمين مدارس ،در تماس روزانه با كودكان هستند.
همچنین مربيان بهداشت مدارس در بهترين جايگاه براي
رديابي كودكان با مشكالت تغذيه اي مي باشند .ايشان طي
يك برنامه طرح ريزي شده ،با توجه به مشكالت زمينه اي
كودكان مبتال به سندرم داون در مراحل نخست ،در كمك به
پيشگيري از اين مشكالت تأثير گذار هستند.
اين مداخالت شامل :آموزشهاي مربوط به رژيم غذايي-
فعاليت فيزيكي و ساير اجزاي آموزشي و روانشناختي است.
تالش هايي كه فعاليت فيزيكي و اعتماد به نفس را تشويق
مي كنند مي توانند ،نگراني هاي موجود درباره پيشرفت به
سمت اختالالت غذا خوردن را به حداقل برسانند.
ماهنامه تعليم و تربيت استثنايي

ال
اجستم
امعتي

گرفتار بهآید.فردا داشته باش .سعدی آلبرت انيشتین
مصیبت اميد
زندگيبا کن و
امروز
براي
کسی داند که
عافیت
از ديروز بياموز.قدر
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شيرپاستوريزه و استرليزه
را نجوشانيد

افراد افسرده در بيان شدت
دردهاي خود اغراق ميكنند
محققان ميگويند؛ افرادي كه مبتال به افسردگي هستند در اظهار دردهاي خود
اغراق ميكنند.
آزمايشات نشان ميدهد؛ افراد افسرده تمايل دارند دردهاي جسمي خود را بيشتر
از آنچه كه واقعا هستند ،ابراز كنند .محققان دانشگاه يووآ خاطرنشان كردند كه علت
اين اغراق و زياده روي در بيان درد در واقع مشكالت روان تني نيست بلكه عامل اصلي
آن افسردگي است.به گفته محققان؛ افسردهها تمايل دارند كه دایم موضوعات بد را به
ياد بياورند و به آنها بينديشند و در ابراز بديها اغراق كنند.
دكتر جري سولس محقق و روانشناس اين دانشگاه تصريح كرد :كساني كه احساس
افسردگي ميكنند وقتي از آنها درباره دردهاي جسميشان سوال ميشود اغلب در ابراز
حد آنها بيشترين درصد خطا را دارند .البته اين اغراق در اظهار درد آگاهانه نيست بلكه
خود آنها از اين موضوع بي اطالع هستند.
در اين تحقيق روانشناسان روي  109شركت كننده مطالعه كردند كه همگي زن
بودند .به اين افراد پرسشنامههايي داده شد تا با بررسي پاسخ آن ،ميزان افسردگي و
روان تني در اين گروه ارزيابي شود.
نتايج تحقيقات نشان داد :كساني كه درصد افسردگي بيشتري دارند در بيان شدت
و تعداد دفعات دردهايشان بيشتر اغراق ميكنند .اين در حالي است كه مدت  30سال
روانشناسان تصور ميكردند روان تني عامل اصلي اين بزرگنمايي در ابزار دردهاي
جسمي است.
شرح اين يافته در مجله «طب سايكوسوماتيك» منتشر شده است.
محققان آمريكايي هم چنين تاكيد كردند كه نرخ ابتال به افسردگي در فرهنگهاي
غربي به مراتب بيشتر است .اين اطالعات با بررسي اطالعات ژنتيكي حاصل از مردم 29
كشور مختلف جهان بدست آمده است.
محققان دريافتهاند؛ در ژنتيك مردم كشورهاي غربي يك نسخه وجود دارد كه
احتمال بروز دورههاي افسردگي حاد را در مواجهه با استرسهاي چندگانه زندگي

افزايش ميدهد.

يك استاد دانشگاه اظهار كرد :جوشاندن شير پاستوريزه شده باعث از
بين رفتن کيفيت آن ميشود.
دکتر احساني استاد دانشگاه تهران ضمن بيان اين مطلب گفت :در
پاستوريزه شدن شير کليه ميکروبهاي بيماري زاي اين ماده از بين ميرود،
بنابراين نيازي به جوشاندن آن نيست ،ضمن آن که جوشاندن مجدد شير
پس از پاستوريزه شدن باعث از بين رفتن برخي ويتامينهاي آن ميشود.
وي با اشاره به اين که در استرليزه کردن شير نيز عالوه بر ميکروبهاي
بيماري زا کليه ميکروبهاي غيربيماري زا نيز از بين ميروند ،افزود :به همين
دليل ضمن حفظ شرايط نگهداري ميتوان شيرهاي استرليزه را تا مدت
طوالني براي مصرف نگهداري کرد.
وي وجود نگهدارنده در شير را رد و تاکيد کرد :در مواد لبني و شيرهاي
مدت دار به هيچ عنوان ماده نگهدارنده و مواد افزودني براي ماندگاري باال
اضافه نميشود.
دکتر احساني در خصوص شرايط تهيه و نگهداري شيرپاستوريزه
و استرليزه گفت :چنانچه اکسيژن را از نزديک ماده حذف کنيم و حين
نگهداري جلوي نفوذ نور را به داخل بسته بگيريم همچنين از شيرخام اوليه
به خوبي استفاده كنيم ،شيرپاستوريزه از لحاظ ارزش غذايي هيچ تفاوتي با
شيرخام ندارد و حتي ميتوان از شير براي چند ماه در سرما نگهداري کرد.
استاد دانشگاه تهران در پايان گفت :در استرليزه کردن شير ميزان
حرارتي که به شير داده مي شود تا کليه ميکروبهاي موجود در شير از بين
روند باال بوده و مدت زمان حرارت کوتاه است تا حداقل لطمه به مواد موجود
در شير وارد آمده و مواد مغذي در شير حذف شود.

چاي خاصيت ضدعفوني
کنندگي و ضدپوسيدگي
دارد
چاي به طور طبيعي حاوي فلورايد است و مدت دم کشيدن چاي
بر ميزان فلورايد آن تاثير دارد.
دکتر عباس محققي ،متخصص دهان و دندان در گفتوگو با ايسنا ،
گفت :غذاهاي دريايي ،چاي ،خميردندانهاي حاوي فلورايد و همچنين
آب آشاميدني به صورت طبيعي حاوي فلورايد هستند.
وي تصريح کرد :چاي به دليل داشتن ترکيبات فلورايدي داراي
خصوصياتي از جمله ضد عفوني کننده دهان و خوشبوکنندگي است اما
در حالت دم نيمي از خصوصيات خود را از دست مي دهد و اين مشکل
زماني حادتر مي شود که چاي به مدت طوالني در حالت دم بماند.
دکتر محققي تاکيد کرد :همچنين دهان شويه هاي حاوي فلورايد
اثر ضد پوسيدگي دارند که چاي نيز داراي اين ويژگي است و دهان
شويه هاي «کلروهگزيدين» براي پيشگيري و درمان بيماري هاي لثه
استفاده مي شود.

اج
ستالم
امعتي

نمیمیشوند.
گرفتار
شادمردم
هیچراگاه
بماند،
اگرنادان
شویم.
اختالفشاد
همان اندازه
کنیم ،به
دیگران
ساکت که
هر اندازه

وسوانی(ع)
محمد تقی
امام
جی.پی
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مقیاس عشق مثلثی
 . 1به شدت در فکر راحتی او هستم .
 . 2با او روابط بسیار گرمی دارم .
 . 3در مواقع دشوار میتوانم روی او حساب کنم .
 . 4او میتواند در مواقع دشوار روی من حساب کند .
 . 5آماده ام هر چه دارم با او قسمت کنم .
 . 6او خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت می کند .
 . 7او را از نظر عاطفی خیلی حمایت می کنم .
 . 8با او خیلی خوب ارتباط بر قرار می کنم .
 . 9در زندگی خود خیلی به او بدهکار هستم .
 . 10خیلی خودم را به او نزدیک احساس می کنم .
 . 11با او روابط بسیار خوشایندی دارم .
 . 12به نظر خودم او را خیلی خوب درک می کنم .
 . 13او مرا خیلی خوب درک می کند .
 . 14فکر می کنم که می توانم به او افتخار کنم .
 . 15برخی اسرار خودم را در اختیار او می گذارم .
 . 16هیچ چیزی مرا به اندازه دیدن او بر نمی انگیزد .
 . 17تعجب می کنم که در طول روز نیز خواب او را می
بینم .
 . 18رابطه من با او خیلی رمانتیک است .
 . 19شخصا او را خیلی جذاب می دانم .
 . 20به نظر من او یک فرد ایده ال است .
 . 21اصال نمی توانم فکر کنم که فرد دیگری مثل او بتواند
مرا اینقدر خوشحال کند .
 . 22ترجیح می دهم با او باشم نه با هر کس دیگری .
 . 23هیچ چیزی مهمتر از رابطه من با او نیست.
 . 24مخصوصا دوست دارم با او رابطه فیزیکی داشته
باشم
 . 25در رابطه من با او تقریبا سحر و جادو وجود دارد .
 . 26واقعا او را می پرستم .
 . 27نمی توانم بدون او زندگی کنم .
 . 28رابطه من با او خیلی هوس انگیز است .
 . 29وقتی فیلمهای عاشقانه نگاه می کنم و وقتی رمانهای
عشقی می خوانم به یاد او می افتم .
 . 30در مورد او همیشه خیال پردازی می کنم .
 .31متقاعد شده ام که او را دوست دارم .
 . 32تالش من این است که رابطه ام را با او حفظ کنم .
 . 33به علت تعهدی که نسبت به او دارم اجازه نمی دهم
کسی بین ما دخالت کند .
 . 34معتقدم که رابطه من با او همیشه ثابت خواهد ماند.
 .35هیچ چیزی نمی تواند در تعهد من نسبت به او خلل
وارد کند .
 . 36عشق من نسبت به او تا آخر عمرم باقی خواهد ماند.
 . 37همیشه نسبت به او احساس مسوولیت خواهم کرد .
 . 38تعهد من نسبت به او بسیار سفت و سخت است .
 . 39نمی توانم تصور کنم که بین من و او فاصله بیفتد .
 . 40در مورد عشق خود نسبت به او تردید ندارم .
 . 41رابطه خودم را با او دایمی می دانم .
 . 42رابطه خودم را با او یک تصمیم گیری عاقالنه می دانم.
 . 43خودم را نسبت به او مسوول می دانم .
 . 44تصمیم دارم به رابطه خود با او ادامه دهم .
 . 45حتی زمانی که او رفتار نا مناسب دارد سعی می کنم
رابطه خود را با او حفظ کنم .

به نظر اشترنبرگ عشق مثل یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی
االضالع شباهت دارد .عشق سه عنصر دارد :صمیمیت ،هوس و تعهد .عشق زمانی
بهترین حالت را خواهد داشت که هر یک از سه عنصر را تقریبا به طور یکسان شامل
شود .
دستور العمل :جمالت زیر را در مورد عشق زندگی خود در نظر بگیرید .مشخص
کنید که تا چه اندازه با هر یک از جمالت موافق هستید  .برای این کار از مقیاس  9درجه
ای که در آن عدد  1به معنای اصال .عدد  5به معنای به طور متوسط 9 .به معنای به طور
کامل استفاده کنید  .از بقیه اعداد بین  1و  9بر اساس سطح موافقت خود با جمالت کمک
بگیرید .

نمره گذاری :
 15جمله اول صمیمیت 15 ،جمله بعدی هوس و 15
جمله آخر تعهد را منعکس می کنند .اعدادی را که در
جلو هر گروه  15جمله ای گذاشتید جمع کنید تا سطح
شما در سه عنصر عشق معلوم شود .
برای تفسیر نتایج خود می توانید به درجه بندی زیر نگاه
کنید.
مقایسه نتایج خود با نتایج دیگران ( هنجار ها )
نتایج در صد ها
تعهد
صمیمیت هوس
15
85
73
93
30
96
85
102
50
108
98
111
70
120
110
120
85
131
123
129
با ارزیابی شدت نسبی سه عنصر عشق می توانید از
تفسیر های زیر کمک بگیرید تا بدانید که معشوق خود را
چقدر دوست دارید .

فقدان عشق :در این نوع رابطه هیچ یک از عناصر
عشق وجود ندارد .این رابطه را در زندگی روزانه با مردم
عادی داریم  .اگر احساستان درباره معشوقتان از این نوع
باشد می توان گفت رابطه تان در معرض خطر است.
همدلی :این احساس زمانی دست می دهد که هوس و
تعهد به مقدار کم حضور داشته باشند .اما صمیمیت در
حد باالیی باشد  .این احساس را معموال در مورد دوستان
صمیمی داریم .
وسوسه یا شور و شوق :از ویژگی های روابطی است
که در آنها هوس شدید است اما صمیمیت و تعهد در
سطح ضعیفی قرار دارند.
عشق خالی :زمانی احساس می شود که تعهد قوی
باشد اما هوس و صمیمیت در سطح پایینی قرار گیرند.
عشق رمانتیک :هوس و صمیمیت شدید است اما به
اندازه کافی زندگی مشترک یا تجربه مشترک ندارند تا
متقابال احساس تعهد کنند.
عشق عاطفی :صمیمیت و تعهد شدید است اما هوس
ضعیف.
عشق ساده لوحانه :هوس و تعهد باالست اما صمیمیت
ضعیف است .در زوجهایی دیده می شود که یک عنصر
مشترک قوی دارند و به همین دلیل تصمیم می گیرند
ازدواج کنند حتی اگر یکدیگر را نشناسند .آنها پس از
آنکه نسبت به هم متعهد می شوند احساس صمیمیت
می کنند .گاهی هم احساس می کنند همدیگر را دوست
ندارند.
عشق آرمانی :این عشق کامل سه عنصر را به طور
سخاوتمندانه در خود دارد .همانطور که اشترنبرگ
می گوید :رسیدن به این مرحله خیلی آسانتر از
نگهداشتن آن است.
''آیا شما و همسرتان می توانید عشق آرمانی
داشته باشید ؟!''
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تجربه ها ی یک معلول نخاعی
خواننده ی گرامی ستون تجربه ها بخشی است که خاطرات و تجربیات شما را به رشته ی تحریر در آورده است .اطالعات پزشکی که در این
ستون ارایه می شود لزوما برای همه کاربردی نیست .برای استفاده از راهبردها و داروهای عنوان شده حتما با پزشک معالج خود مشورت کنید .ضمنا از
عزیزانی که تمایل دارند تجربه های ارزشمند خود را در اختیار دوستان معلول خود قرار دهند دعوت می کنیم مقاالت خود را به ایمیل یا آدرس پستی
نشریه پیک توانا ارسال نمایند.
بنده متولد  17بهمن 1350
هستم.
چه شد کهاین طوری شد؟
بعد از سربازی چون میانهای با
بیکاری نداشتم پس اولین کاری که به
بنده پیشنهاد شد قبول کردم .صبح روز
دوم کاری یک اتومبیل پیکان کوبید به
موتورم و گردن من توسط تنها درخت
یک بلوار بزرگ در جنوب غرب تهران
شکست و من قطع نخاع شدم .
وقتی سالم بودم ،در ماه محرم
و رمضان به هیات محبین االئمه در
خیابان ری میرفتم .آنجا شیخ حسین
انصاریان سخنرانی میکرد ،تعداد
زیادی از جانبازان جنگ تحمیلی نیز
به آنجا میآمدند و منهمیشه با خود
میگفتم اینها که دو پای سالم دارند
چرا روی ویلچر نشستهاند  .دنیا چقدر
کوچک است  ،صبح روز سه شنبه (29
صفر)  29مرداد  1372من در هیاتی
بودم که حاج منصور ارضی در آنجا
زیارت عاشورا میخواند آخر مراسم
حاج منصور گفت :محرم و صفر هم
ل آینده
تمام شد ،چه کسی میداند سا 
این موقع چگونه و کجا است !!! بله یک
ساعت بعد از آن مراسم بود که من
تصادف کردم  ،اکنون مدتها است که
میدانم چرا آن جانبازان با دو پای سالم
روی ویلچیر مینشستند .
قطع نخاع یعنی چه؟
وقتی که ستون فقرات هر مهره
داری دچار شکستگی شود و به صورت
کامال علمی ،به او کمک نشود کمترین
عارضه که پیش خواهدآمد جراحت نخاع
است .نخاع از هر جا که آسیب ببیند
از همانجا به پایین کلیهی اندامهای
ارادی و نیمه ارادی و حتی غیر ارادی
از کار میافتند  .ماهیچههایاندام فلج به
شدت تحلیل میروند .کف پاها قوسی
شکل میشوند .بعضیها پنجههای
دستشان جمع میشود  .یک آدم قطع
یا ضایعه نخاعی معموال ،کنترل ادرار
و مدفوع ،حس المسه ،حس گرما و
سرما ،حس درد و توانایی جنسی خود
را از دست میدهد و  ...یک انسان قطع
نخاع ممکن است که خیلی از تواناییها

ی خود را از دست بدهد،اما مغز از کار
نمیافتد  .وقتی که بندگانایزد متعال
نیرویی را از دست میدهند  ،پروردگار
عالمیان نیروهای دیگری را جایگزین
آن مینماید.
دربیمارستان
از روز تصادف به مدت شش
ماه در سه بیمارستان بستری بودم.
دکترمعالج  ،برخالف قوانین علم طب و
پرستاری دستور داده بود که پرستارها
کوچکترین حرکتی به بدن من ندهند.
که متعاقب بیحرکتی ،پاشنهی پاها و
زیر کمر من دچار زخم بستر شد .از
عوارض اینگونه زخمها عفونت و تب
و لرز است  .پرستارها برای کاستن از
شدت تب و لرز من قالبهای یخ را
روی بدن من میگذاشتند و روتختی
خیس روی بدن من میکشیدند و با
داروهای مسکن و خواب آور مرا به
خانوادهام آرام نشان میدادند  20 .روز
اینگونه در  ICUگذشت سپس مرا به
بخش عادی منتقل کردند ،زخم بستر
و عفونت بدنم را در برگرفته بود مرتب
به من آمپولهای آنتیبیوتیکی تزریق
میکردند (خانوادهی جنتامایسین) که
اصال تجوی ز اینگونه داروها برایبیماران
ضایه نخاعی ممنوع میباشد .آن داروها
روی کلیهها و گوشهای من اثر گذاشتند
و اکنون از عوارض آن داروها یک لحظه
آسایش ندارم.
در منزل
چون تمام پشت من پر از جای
زخمهای بود که برای ترمیم شدن
کامل نیاز به زمانی بسیار طوالنی پس
مجبور بودم که تمام وقت به روی سینه
بخوابم .
عجیباما واقعی
من  2سال به روی سینه روی
یک تشک خوشخواب فنری خوابیدم
که جای زخمهای روی پشتم خوب
شود  .چون به ناچار باید از سوند برای
دفع ادرار استفاده میکردم  ،پس به
مدت طوالنی به روی سینه خوابیدن ،
باعث گردید که گرفتار سوراخ شدگی
مجرای ادرار شوم( .اشتباه کار آنجا بود
که به دلیل ناآگاه بودن ،روی تشک

فنری خوابیدم  ،برای یک فرد که
دچار ضایعهی نخاعی میشود از همه
چیز مهمتر تشک اوست  .تشکهای
بیمارستانی اصال به درد نمیخورند،
تشک فردی که به هر دلیل قدرت
حرکت خود را از دست میدهد و
تمام مدت را باید بدون حرکت در
بستر باشد باید از جنس ابر فشرده و
حداقل ضخامت آن  20سانت باشد ،
بدون روکش پالستیکی  .در غیر این
صورت بیمار مرتب گرفتار زخم بستر
میشود )
ناخن
یکی از مهم ترین کارهایی که
اعضای خانواده ی یک فرد قطع نخاعی
باید انجام بدهند ،کوتاه کردن به
موقع ناخنهای او میباشد ،بخصوص
ناخن پا ،که اگر در این کار کوتاهی و
فراموشی پیش آید؛ کار به عفونت و در
نهایت کشیدن ناخن خواهد رسید ،چرا
که ناخنهای افراد قطع نخاع ،فرم و
حالت خود را از دست میدهند و به
سادگی وارد گوشت میشوند .
آزمایش و خطا
یواش یواش زندگی برایم به روال
عادی نزدیک میشد و کم کم به
شیوهی آزمایش و خطا یاد میگرفتم
که چگونه باید کارهای خیلی شخصی
خودم را ،خودم انجام دهم  ،در دو سه
سال اول همه چیز خیلی سخت بود.
برای حمام رفتن من  ،توی آشپز خانه
تخت و تشک میگذاشتند و روی آن
را با پالستیک میپوشاندند و سپس
من را توی پتو میگذاشتند و  4نفری
کنارههای پتو را میگرفتند و روی
آن تخت در آشپزخانه من را حمام
میکردند  ،امروز یاد گرفتهام که چگونه
از تخت بیمارستانی استفاده کنم،
چگونه با کمک یک نفر روی ویلچیر
بنشینم و مجددا به روی تخت باز
گردم  ،امروز میدانم که چگونه با سر
گیجه و سیاهی رفتن چشمهایم روبرو
شوم ،امروز با خوردن قرصهای ملین
(بیزاکودیل) سر وقت و در کمترین
زمان رفع حاجت میکنم  ،هر گاه که
احساس کنم که به حمام نیاز دارم با

کمک خانواده روی ویلچیر حمام و
دستشویی خود مینشینم و به حمام
میروم و خودم یک دستی خودم را
میشویم .
فراموشی
به راه رفتن فکر کنید آیا میتوانید
راه رفتن را توصیف کنید ؟؟ آدمی که
بر اثر آسیب دیدگی نخاع فلج میشود
راه رفتن را فراموش میکند ،و هر چه
به آن فکر کند ،هیچ تاثیری در یادآوری
این عمل ساده ندارد .
خواب
هر فردی که فعالیت جسمانی
نداشته باشد ،خیلی خسته نمیشود
و خسته نشدن باعث کم خوابی
میشود .من شخصا در اوج خستگی و
کم خوابیبیشتر از  5ساعت نمیتوانم
بخوابم .هر وقت که من خیلی خسته
باشم ،وقتی خواب میبینم صدای
اطراف و اشخاص درون خواب را
میشنوم ولی نمیتوانم چشم باز کنم
و اطراف خود راببینم .توی خوابهایی
که من میبینم مشکل جسمانی من هر
بار به نوعی منعکس می شود.
نظم
یک آدم قطع نخاع باید همه
چیزش نظم و حساب کتاب داشته
باشد تا بتواند با تحلیل آنچه که بر
او گذشته با مشکالت خود مقابله و از
آن به بعد از و قوع مجدد آن مشکل
پیشگیری نماید .
خوردن
باید دانست که چه چیزی را
کی و به چه اندازه بخورد .آب را با
ید فراوان و بینهایت خورد و اصال به
تشنه نبودن توجه نکرد .مثال خوردن
سیر ،سیر ترشی ،پیاز و غذاهای بودار
باعث میشود که ادرار به شدت بدبو
شود و این باعث آزار کسانی میشود
که مجبورند کیسهی ادرار شخص را
خالی کنند  .خوردن ماست یعنی زهر
خوردن؟؟ چون موجب یبوست شدید
می شود .میوه را باید هر روز خورد
بخصوص قبل از اجابت مزاج .
ادامه دارد...

س

المت

هر عمل از روی خشم ،محکوم به شکست است.

کوئیلو

38

شايد شما هم از رفتارهاي آدميان به شگفت
آمده باشيد .اگر با نظريه تحيلي عاملي”اریک برن”
آشنا شويد  ،خود و ديگران را بهتر درک کرده
و مي توانيد رفتارتان را بهبود بخشيد .ضمنا کمتر
نسبت به رفتار ديگران متعجب مي شويد .براساس
اين نظريه شخصيت هر فردي از بخشهای مختلفی
تشکيل شده است .ولي در هرفرد يکي از اين بخشها
غالب است ،لذا بيشتر کارهاي فردي از بخش غالب
سرچشمه مي گيرد .در ادامه به توضيح مفصل اين سه
بخش شخصيت مي پردازيم.
اریک برن مي گويد رفتارها  ،افکار  ،احساسات و
عواطف مختلف انسان از بخش هاي مختلف شخصيت
وي سرچشمه مي گيرد.
وي اجزاء شخصيت انسان را به  3بخش
تقسيم مي کند.
 – 1حالت من کودک child ego
 – 2حالت من والــد parent
 – 3حالت من بالــغ adult

شخصيت
خود و
ديگران
را چگونه
بشناسيم

 –1حالت من کودک child ego stage
کودک به هنگام دنيا آمدن ،احساس هاي دروني و
نيازهايي دارد که منجر به رفتارهايي در وي مي شود.
مثال با گرسنه بودن ،مي گريد و با تامين نیازهایش،
مي خندد و...
اين حالت در کودکي پايان نمي پذيرد و تا بزرگسالي
در افراد مختلف به انحاء مختلفي ادامه مي يابد.
اين بخش شخصيت بدون هيچ تدبر  ،فکر يا
بررسي جوانب  ،فقط با احساسات و لذات سرو کار
دارد  .پيوسته به دنبال لذت جويي و دفع درد و رنج
است.
سه خاصيت کلي << حالت من کودک >>
عبارت است از :
 – 1هرگز از لذت جويي سير نمي شود.
 – 2آينده را نمي بيند.
 – 3خواسته اش را به تاخير نمي اندازد.
احساسات منفي  ،خالقيت  ،کنجکاوي  ،عالقه
به دانستن  ،اصرار به تجربه کردن و احساس کردن
از جمله خصوصيات حالت من کودک است .اين
بخش از شخصيت فرد را وا مي دارد که هر چيزي را
شخصا خودش تجربه کند  .اصال خويشتن دار نيست
و به عواقب احتمالي رفتارش توجهي ندارد .تمايلي به
رعايت قيود اجتماعي  ،عرف  ،مذهب  ،قانون  ،تعقل
و… ندارد.
 –2حالت من والد
در سالهاي اوليه کودکي ( مخصوصا  3سال اول)،
بايد و نبايد هاي زيادي از طرف والدين به کودکان
تحميل شده يا ياد داده مي شود.
اين مجموعه عظيم از وقايع خارجي و تحميلي
غير قابل سوال در حالت من والد کودک ثبت مي
گردد و در آينده بخشي از شخصيت فرد را تشکيل
مي دهد.
اين بخش شخصيت ،مسوول خشک و متعصب
کارهاي انضباطي  ،قانون مداري  ،بايدها و نبايدها

در افراد مختلف است .وقتي فردي بدون توجه به
احساسات و عواطف  ،يا بدون توجه به تعقل و منطق
به امري مبادرت مي ورزد و يا ديگران را مجبور به
انجام چنين اموري مي نمايد از اين بخش شخصيت
خود استفاده مي کند.
 3بخش شخصيت در هر فرد وجود دارد ولي
مقدار اثر گذاري آنها از فردي به فرد ديگر متفاوت
است .همچنين حاکميت شخصيت در هر فرد ممکن
است به عهده يکي از اين اجزاء باشد که هر کدام
طبيعتا حکومتهاي متفاوتي را بنا خواهند گذاشت.
پس شخصيت افراد متفاوت خواهد شد.
شايد شما کساني را ديده باشيد که براي آنها
زندگي کار است و کار است و کار .يا کساني را ديده
باشيد که بسيار سخت گير و منضبط هستند به مانند
يک نيروي نظامي مقيد به ترتیب و توالي خاصي
هستند و هيچ انعطافي را در زندگي نمي پذيرند .اين
افراد بايد سر ساعت خاصي بيدار شوند يا به رختخواب
بروند و استثنایي بر اين امر قایل نيستند .اضافه کاري
و غرق شدن در کارهاي جدي چنان است که تفريح
و سرگرمي خانواده ،دوستان و فرزندانشان بي اهميت
جلوه مي کنند .جلسات متعدد دارند .قرارهاي متعدد
دارند .در شيوه تربيتي سخت و خشک و متعصب عمل
مي کنند .ديدن خنده آنها مانند خورشيد گرفتگي
هر چند سال يکبار در يک زمان کوتاه اتفاق مي افتد
و البته آن هم روي نظم معين خودش که مي توانيد
رصد کنيد.
( فراموش نکنيد شخصيتي نداريم که فقط همين
يک جزء را داشته باشد ولي شخصيت هاي زيادي
در فرهنگ و جامعه ما هستند که اين بخش بر ساير
بخشهاي شخصيت غلبه داشته و آنها را زير حکومت
خود دارد).
 – 3حالت من بالغ
اين بخش شخصيت مخ شخصيت است .در واقع
مجموعه اي از احساسات  ،نگرشها و طرحهاي رفتاري
خودمختار و مستقل است که فرد را با واقعيتهاي
موجود تطبيق و هماهنگي مي دهد.
اين بخش شخصيت است که :
 تجزيه و تحليل مي کند. آينده نگري مي کند. ميان احساسات و تعقل فرد تعادل برقرار مي کند. احتماالتي را که براي حل و فصل موثر دنيايخارج ضروري است را محاسبه مي کند.
 فعاليتهاي دو بخش قبلي (کودک و والد) راتنظيم مي کند و واسطه عيني شدن ميان آنهاست.
در واقع شخصيت کامل انساني  ،شخصيتي است
که  3بخش فوق ( کودک – والد – بالغ ) توام به
صورت متعادل در آن حضور داشته باشد .ليکن ریيس
بخش بالغ باشد و با روشنفکري در جاي خود به کودک
و در جاي خود به والد اهميت دهد .و شخصيت را با
تجزيه وتحليل متعادل نگه دارد.
ادامه دارد.....
دکتر محمد والی پور متخصص روانپزشکی

س

المت

دور هم جمع شدن موجب نیکی می گردد و تفرقه موجب رنج و عذاب است.

حضرت محمد (ص)
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چگونه بگویم که افسرده ام؟
افسردگی بر میلیون ها انسان در سراسر دنیا اثرات ناگواری می گذارد .انسانها
به دالیل مختلفی افسرده می شوند ،اما تعدادی از افراد در درک افسردگی به عنوان
یک بیماری حقیقی که نیاز به درمان دارد ،ناتوان هستند .در مغز انسان هورمونی
به نام سروتونین ترشح می شود .وقتی سطح سروتونین در مغز کاهش پیدا کند،
می تواند بر خلق فرد تاثیر بگذارد و در نهایت شما را افسرده سازد .برای تنظیم سطح
این هورمون داروهای ضد افسردگی تجویز می شود.
بین اندوه و افسردگی تفاوت بسیاری وجود دارد .گاهی شما افسرده هستید
ولی نمی توانید این را تشخیص دهید .اما اندوه مانند حسی است که آن را بیان
می کنید.
روش ها:
قدم اول:
قبول کنید که شما ممکن است افسرده باشید .این سخت ترین قسمت کار
است .اگر تا به حال افسردگی نداشته اید ،ممکن است از این که چگونه آن را
تشخیص دهید سرگردان شوید.
قدم دوم:
سعی کنید نشانه های افسردگی را یاد گرفته و بفهمید .به طور کلی ،عالیمی
مانند :احساس ناامیدی ،کم خوری یا پر خوری ،بی خوابی یا زیاد خوابیدن،
ناتوانی در تمرکز ،کم شدن میل جنسی و نشانه های دیگر...
قدم سوم:
آنچه احساس می کنید را بنویسید .این به شما کمک می کند که نشانه های
افسردگی را در خود کشف کنید.
قدم چهارم:
اگر فکر می کنید که افسرده هستید ،به یک روانشناس مراجعه کنید .شما
می توانید عالیمی که در خود مشاهده کرده اید را با او در میان گذاشته و راه
حل مشکل خود را دریافت کنید.
قدم پنجم:
شما تنها نیستید .افراد زیادی از افسردگی رنج می برند و بعضی اوقات از
گفتن آن به دیگران می هراسند .پس این مشکل تنها برای شما پیش نیامده
و راهی برای رهایی نیز دارد.
قدم ششم:
ترس را کنار بگذارید و با امید برای حل مشکل خود اقدام کنید.
ترجمه :نفیسه قدوسی

علمی

برای آگاهی از استعدادها و محدودیت هایتان ،هیچ کس مناسب تر از خودتان نیست.

40

زهر زنبور عسل در
درمان  MSموثر است
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم گفت :تازه ترین یافته
های یک تحقیق نشان می دهد که زهر زنبور عسل در درمان بیماری
 MSموثر است .به گزارش مهر ،دکتر محمد نبیونی با بیان این
خبر این خبر افزود :این تحقیق در مرکز تکثیر و پرورش جانوران
آزمایشگاهی دانشگاه تربیت معلم کرج صورت گرفته و نتایج آن برای
ارایه در کنفراس «طب تکمیلی» در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پذیرفته شده است .مجری و سرپرست این تحقیق اضافه کرد :در
اجرای این تحقیق بیماری  MSبه موش های صحرایی نژاد ویستار
القا شد و سپس تاثیر زهر زنبور عسل روی موش ها مورد بررسی قرار
گرفت .دکتر محمد نبیونی افزود :درد بیماری  MSبیمار با تخریب
سیستم عصبی که منجر به تخریب غالت های میانی اعصاب میلینی
می شود روبرو می گردد.
وی ادامه داد :بر اساس این تحقیق غالت های میانی اعصاب
میلینی به تاثیر زهر زنبور عسل شروع به بازسازی و ترمیم کردند.
نبیونی خاطر نشان کرد این تحقیق بیانگر آن است که زهر زنبور
عسل می تواند در درمان بیماری  MSمورد استفاده قرار گیرد.
نشریه سراسری سارمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جلوگیری از قطع عضو از راه ژن
درمانی و سلول های بنیادی
انسداد رگ های خونی ،بیماری شایعی است که در افراد مسن و مبتال به دیابت رخ می دهد
و منجر به فشار خون پایین و کاهش اکسیژن می شود که در نهایت سلول و بافت ها را از بین
می برد .این گونه انسدادها باعث قطع عضو می شوند .اکنون محققان با استفاده از موش های
آزمایشگاهی درمان هایی را کشف کرده اند که فشار خون را باال می برد ،حرکت را بهتر می کند
و مرگ بافت و نیاز به قطع عضو را کاهش می دهد.
کمبود اکسیژن در افراد جوان و سالم ،بدن را وادار می کند تا رگ های خونی جدیدی بسازد.
اما با افزایش سن این اتفاق نمی افتد .اکنون به کمک «ژن درمانی» و سلول های بنیادی می توان
کمبود اکسیژن را در بافت ها جبران کرد.
در گذشته گروهی دیگر از پزشکان ویروسی را کشت دادند که حامل ژن رمزگذاری پروتئین
فعالی بود که ژن ها را برای ساخت رگ های خونی جدید تحریک می کرد .زمانی که این ویروس
به پاهای عقبی موش و خرگوش های سالم تزریق شد ،کاهش فشار خون درمان شد و نسبتا
جریان خون به حالت اولیه بازگشت.
افراد دیابتی  40برابر بیش از بقیه در معرض قطع عضو قرار دارند .تحقیقات نشان دادند که
موشها  21روز پس از تزریق  85درصد بهبود یافتند.
مشخص شد پروتئینی که ساخت رگ های جدید را فعال می کند ،یکی از هزاران نمونه از
سلولهای بازسازی شده در محل رشد رگ جدید ،توده ای از سلول های بنیادی مغز استخوان است
که «سلول های آنژیوژنیک» نام دارند .گروه محققان این سلول ها را تجزیه کردند و تحت شرایط
خاصی کشت دادند تا پروتئین مورد نظر را تولید کنند.
ترجمه :معصومه آمِدی

مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد.

علمی

بزرگمهر
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مونیتور هشدار دهنده ی کودک
هشداردهنده ی این مونیتور با صدای کودک تنظیم می شود و چراغ هایی حساس به
صوت دارد که فالش می زنند .باتری های کم مصرف و المپ های اندیکاتور قابل
شارژ دارد و قابل نصب روی کمربند است.
این محصول جدید برای آسایش کودکان و مشاهده ی رفتار آنان
است .به کمربند والدین ناشنوا بسته می شود و فرد می تواند فریادهای کودک را
بشنود ،ببیند ،و حس کند! سیگنال های این هشداردهنده را می توان تنظیم کرد ،طوری که به کوچک
ترین صدای کودک حساسیت نشان دهد و گیرنده هایش فعال شود و فالش بزند.
حساسیت این وسیله تا بُعد  600متری است و فرد می تواند در سراسر خانه حرکت کند.

اختراعی به نفع بشریت
«بسی بلونت» ()Bessie Blount
فیزیوتراپیستی بود که سربازان زخمی جنگ
جهانی دوم را (با ماساژ) مداوا می کرد.
خدماتی که در سال  1951در جنگ انجام
می داد موجب شد وسیله ای اختراع کند
که افراد قطع عضو می توانستند به تنهایی
غذا بخورند.
این وسیله ی برقی به یک لوله متصل
بود که وقتی بیمار روی ویلچر یا در بستر
بود ،انتهای لوله را به دهان می گرفت و یه
لقمه غذا در دهانش ریخته می شد.
سپس وی یک ظرف سبک طراحی
کرد که ساده تر و کوچک تر بود و برای دور
گردن بیمار طراحی شده بود.
بسی بلونت در سال  1914در هیکوری
ویرجینیا متولد شد .از ویرجینیا به نیوجرسی

فایده ی پروتز برای
دوندگان قطع عضو
تحقیقات شش محقق در دانشگاه «کلورادو»
نشان می دهد افراد قطع عضوی که از پاهای
مصنوعی استفاده می کنند نسبت به افرادی
که پاهای معمولی دارند مزیت حرکتی بیشتری
ندارند.
موضوع زمانی اهمیت پیدا کرد که «اسکار
پیستوریوس» که از ناحیه ی دو پا فطع عضو

نقل مکان کرد و در آن جا در دانشکده ی
تربیت بدنی «پنزر» و دانشکده ی مقدماتی

بود ،رکورد مسابقات دوی  400متر المپیک سال
 2008پکن و سایر مسابقات افراد سالم را شکست.
فدراسیون جهانی دو و میدانی که مانع حضور
«پیستوریوس» شد ،ادعا کرد که پای مصنوعی و
منعطف «پیستوریوس» نسبت به افراد سالم مزیت
های قابل توجهی دارد و بر طبق مطالعات انجام
شده ،پای مصنوعی حین دویدن انرژی کمتری
مصرف می کند .به عالوه برخی ثابت کرده اند
که وزن سبک تر پروتز مخصوص ورزش ،حرکت
سریع تر پاها را آسان تر می کند.
هنگامی که دوندگان قطع عضو (که فقط یک
پایشان قطع عضو بود) روی «تردمیل» سریع می

«یونیون» ،فیزیوتراپی خواند و سپس در
شیکاگو تعلیمات خود را در زمینه ی
فیزیوتراپی افزایش داد.
بسی بلونت در سال  1951شروع به
آموزش فیزیوتراپی در بیمارستان «برونکس»
نیویورک کرد .قادر نبود تا به شکلی موفق
اختراع باارزشش را در بازار وارد کند و از
سوی «سازمان سربازان جنگی ایاالت
متحده» نیز حمایت نمی شد ،بنابراین حق
ثبت اختراعش را در سال  1952به دولت
فرانسه واگذار کرد .دولت فرانسه با استفاده
از این وسیله ی مفید به بهبود کیفی زندگی
بسیاری از سربازان جنگی کمک کرد.
بسی بلونت« :یک زن سیاهپوست
می تواند وسیله ای اختراع کند که به نفع
بشریت است».
دویدند ،محققان نیروی به کار رفته روی زمین
و «دفعات ضربه» پا را اندازه گرفتند .به طور
متوسط ،پروتز ویژه ی دویدن نیروزایی دوندگان
را تا  9درصد افزایش داد و تفاوتی در دفعات ضربه
پا مشاهده نشد.
محققان معتقدند که ضربات سریع پا در
«پیستوریوس» و سایر قهرمانان دوی سرعت
که یک پای مصنوعی و یک پای سالم دارند ،تا
حدودی کمبود انرژی را در ایشان جبران می
کند.
ترجمه :معصومه آمِدی

یک تصمیم برای تغییر یک سرنوشت کافی است.

علمی
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بازوی ثابت توماس

این وسیله در نوشتن کمک می کند و نگهدارنده ی
بازو است که برای کودکان و یا بزرگساالن دارای معلولیت
طراحی شده است که در بازو یا دست خود رعشه دارند.
دست چپ یا راست در داخل نگهدارنده قرار می گیرد،
نوارها محکم بسته می شوند ،و تنظیم کننده محکم می
شود تا رعشه ها ثابت شود و بنابراین فرد می تواند به
تنهایی غذا بخورد ،بنویسد و صفحات را ورق بزند .این
وسیله در باالی میز یا ویلچر نصب می شود.
خانم «ربکا کریستی» می گوید« :یک زن به خاطر
رعشه های شدید 14 ،سال نتواسته بود به تنهایی غذا
بخورد .تصمیم گرفتم وسیله ای اختراع کنم که مانند
بازو باشد و حرکت را ثابت می کند».
ربکا کریستی هرگز تصور نمی کرد مخترع شود.
او به عنوان درمانگر توانبخشی که با زنان مبتال به
«پارکینسون» و «ام اس» کار می کرد و مصمم شد
کیفیت زندگی افرادی را بهبود بخشد که در استفاده از
بازوهای خود مشکل داشتند.
ویژگی های این وسیله عبارتند از:
• حرکت در هر محور یا هر سطحی

• تنظیم کننده ی متناسب با رعشه ی اندک یا
بسیار
• حرکات اندازه گیری شده و حرکات چرخشی کامال
کنترل شده را مقدور می کند.
• متناسب با افراد چپ دست یا راست دست
• تنظیم کننده ی ارتفاع متناسب با اندازه ی فرد
بالغ
• قابل نصب روی میز (به استثنای میز شیشه ای)
• قابل نصب روی ویلچر

دانشمندان در بهشت!
روزی همه دانشمندان مردند و وارد بهشت شدند .آنها تصمیم گرفتند تا
قایم موشک بازی کنند ...انیشتين اولین نفری بود که باید چشم می گذاشت.
او باید تا  100می شمرد و سپس شروع به جستجو می کرد همه پنهان شدند
اال نیوتون … نیوتون فقط یک مربع به طول یک متر کشید و درون آن ایستاد.
دقیقا در مقابل انيشتين! انیشتین چشمانش را باز کرد و دید که نیوتون در مقابل
چشمانش ایستاده است .انیشتين فریاد زد...
نیوتون بیرونُ (..سک ُسک!)
نیوتون بیرونُ ( ...سک ُسک!).
نیوتون با خونسردی تکذیب کرد و گفت من بیرون نیستم .او ادعا کرد که
اصال من نیوتون نیستم.
تمام دانشمندان از مخفیگاهشان بیرون آمدند تا ببینند او چگونه می خواهد
ثابت کند که نیوتون نیست…
نیوتون ادامه داد که من در یک مربع به مساحت یک متر مربع ایستاده ام…
که من را نیوتون بر متر مربع میکند.
از آن جایی که نیوتون بر متر مربع برابر یک پاسکال می باشد...
بنابراین  ...من پاسکال هستم پس پاسکال باید بیرون برود!

ترجمه :معصومه آمِدی

ک

اریک

اتور

		
غیرممکن ،کلمه ای است که در فرهنگ لغت انسان های نادان یافت می شود.

ناپلئون

43

جایزه :یک دستگاه ویلچر از شرکت ایران بهکار

برنده مسابقه شماره 25و :26
جناب آقای مهران محبی از مشهد

کاریکاتور :ندا تنهایی مقدم

فرم اشتراك ماهنامه پیک توانا
پذيرش اشتراك پيك توانا به معناي مشاركت در :

فرهنگ سازی عمومی ،تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصتهاست.
هزينه اشتراك:
يك ساله (براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت )  100/000 :ريال
يك ساله (براي مراكز ،شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي ) 150/000ريال
نكته  :در صورت اشتراك شش ماهه  50درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز گردد .
عالقمندان به اشتراك و دريافت مجله مي توانند  ،بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره  0100563975007سيبا بانك ملي به نام
كانون معلولين توانا (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) واريز و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تكميل شده (گواهي معلوليت يا
كپي كارت معلوليت براي عزيزان معلول ) ،به نشاني دفتر ماهنامه پيك توانا ارسال نمايند.
نشاني ماهنامه پيك توانا  :قزوين -بلوار شهيد بهشتي  -كانون معلولين توانا -دفترماهنامه پيك توانا – تلفن 0281 - 3339212 :

فرم اشتراك
شماره فيش ....................................... :
نام مركز /نام و نام خانوادگي  ...................................................... :تاريخ تولد/ / :
شغل........................................................... :
				
تحصيالت............................................................ :
درصورت داشتن محدودیت جسمی ،نوع آن را درج نمائید.............................................................................................................. :
آدرس پستي( دقيق )........................................................................................................................................................................................... :
آدرس الکترونیکی........................................................................ :
كد پستي ده رقمي.........................................................................:
تلفن همراه................................................................................. :
تلفن ثابت ........................................................................................ :

اهل خرد ،پبشتاز روزگار خویش اند.
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افقی:
 -1بهبود یافتن زخم -وارونه -زنده.
-2پایتخت بنگالدش -توطئه پنهانی -سالک.
 -3دوربین نجومی -رهبر -4گشاده -از
شهرهای آلمان -فالت  -5آنچه از نظر شکل
و موقعیت همانند چیز دیگر است -طوفان و
تندباد -خجستگی -6نا امید -بیان کردن-
باستانی  -7خودی -نوعی غذای مجردی-
دانه خوشبو  -8شاعر قزوینی -تحفه ها-
بنیانگذار و موسس  -9خاندان -از دروس
دوره راهنمایی -ابر بسیار بارنده -10اصل
مهم زناشویی -نوعی میمون آدم نما -گنج
 -11رنگ -از شهرهای استان فارس -رسوا
و بی آبرو  -12قوی -محروم و بی بهره-
ریشه  -13پیمان نامه -جهالت  -14از
بخش های اوستا -پاک شدن از تهمت-
مکث  -15قصد و آهنگ -فرمان -پرورش
دهنده حیوانات اهلی

طراح :حسین طارمیان

جواب جدول شماره  25و26

عمودی:
 -1اسم ترکی -روزنامه ای که به دستور
امیر کبیر منتشر شد  -2بخت آزمایی-
ارحروف یونانی -سنت  -3اصطالحی در
فوتبال -سمت چپ -ممکن بودن  -4گلی
زیبا و خوشبو -مالطی از آب و خاک و
آهک -مقصود و منظور  -5مخزن چربی
شتر -یاری رسانده  -6تدوین شده -آشکار
و نمایان -توبه کردن  -7روشنایی صبح-
غیر از مورد قبلی ،عالوه بر این -برداشتن
محصول  -8باده -از آثار ناصر خسرو-
مخفف اگر  -9پاسبان -قابل رویت -عارف
و خداشناس  -10در عربی به نیروی برق
اطالق می شود -زنده به آب -الکترود
متصل به قطب منفی  -11واحد پول عراق-
حالج  -12جاوید و پاینده -دفعه -لحظه به
لحظه  -13راهنمایی کردن -کند زبان -تنه
درخت  -14غار رسالت -وطن -روشندل
 -15سرمربی سابق تیم ملی فوتبال آلمان-
زبانه آتش

باز مثل هر سال  ! ...فقط دانش آموزان ممتاز
باز مثل هرسال  ...جمله اي است كه تقریبا همه دانش آموزان ممتاز قزوینی با آن آشنایی دارند  .واژه ای که با فرارسيدن تابستان به دانش آموزان ممتاز یادآوری
می کند که خود را برای شركت جشنواره تشويق دانش آموزان ممتاز آماده کنند .
امسال هم دبیرخانه جشنواره برای دوازدهمین سال متوالی بابرنامه ريزي دقيق اقدام به برگزاري این جشنواره خواهد نمود  .تحقيقات نشان مي دهد كه اين جشنواره
نقش بسزايي در ارتقای سطح تحصيلي دانش آموزان استان داشته و موجب افزايش اعتماد به نفس معلولين و تغيير نگرش جامعه نسبت به معلوليت گردد .
پارسال اين برنامه در شهرهاي قزوين  ،تاكستان و الوند برگزارشد كه با استقبال گسترده دانش آموزان و خانواده هاي آنها مواجه شد  .انتظار می رود تا به همت
معلوالن و با برنامه ريزي دقيقي كه انجام پذیرفته  ،اين برنامه در سا لهاي آينده نقاط دیگر كشور برگزار گردد .

تاالر گفتگو در www.irantavana.comراه اندازی شد
پایگاه اطالع رسانی معلولین ایران به نشانی اینترنتی  www.irantavana.comاز سال  1387به همت کانون توانا رسما فعالیت خود را آغاز کرده و به
عنوان یکی از معدود سایتهای فعال معلوالن در کشور ( بدون هیچ گرایش سیاسی ) به حرکت خود ادامه می دهد .
اخیرا روابط عمومي كانون توانا در راستای تبادل افکار و انطباق فکری معلوالن ایران  ،بخش جديدي را به عنوان «تاالر گفتگو» را اندازي و فعال نموده است
 .عالقه مندان ( معلول و تندرست ) می توانند ديدگاه ها و نقطه نظرات خود را پيرامون مسائل مشكالت مرتبط با معلوليت در اين تاالر مطرح نمايند  .بديهي
است هدف اين پايگاه اطالع رساني از راه اندازي تاالر گفتگو  ،تبادل افكار و انتقال تجربه مي باشد  .ضمناً در اين تاالر ،كارشناسان و متخصصان حوزه معلوالن
به جمع بندي نظرات ارائه شده خواهند پرداخت .
آشنایی معلوالن با حقوق اجتماعي خود  ،اطالع از آخرین اخبار  ،ارتباط با تشکلهای مختلف و فعالیتهای آنان و آشنایی با کانون  ،دسترسی به مجله پیک
توانا  ،ایجاد ارتباط و آشنایی معلوالن با یکدیگر و ...از جمله اهداف این سایت اینترنتی است .
همچنين کاربران می توانند از بخش انگليسي این پایگاه نیز استفاده نمایند .

مجله سراسری

آگهی می پذیرد
شماره جذب

فروش دستگاه سه کاره دستی خودرو

یک عدد دستگاه سه کاره ( گاز ،ترمز ،کالج دستی )
قابل نصب روی کلیه خودروهای سواری برای جانبازان
و معلولین عزیز ،زیر قیمت به فروش می رسد .
جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09127881478
تماس حاصل فرمائید.

فروش سواری دنده اتوماتیک

یک دستگاه خودروی سواری پیکان به رنگ سفید و
با دنده اتوماتیک با مدل 1361
بفروش می رسد .
تلفن تماس 09126820482 :

فروش موتورسه چرخ ویژه معلوالن

یک دستگاه موتور سه چرخ ویژه معلوالن مدل  1363در شهر
قزوین به فروش می رسد.
تلفن تماس09192862865 :

آگهی ها 09123816782:

قابل توجه هنرمندان معلول

فراخوان همکاری
موسسه فرهنگی و هنری توانا

كانون معلولين توانا در راستاي تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت
و ایجاد فرصت برای هنرمندان عرصه های مختلف هنری (موسيقي  ،تئاتر ،
نويسندگي و ) ...در شرف تاسیس و راه اندازي موسسه فرهنگي و هنري ویژه
معلوالن است .
لذا از هنرمندان توانا در اقصی نقاط کشور دعوت می گردد تا جهت
عضویت و همکاری با این موسسه با روابط عمومی کانون به شماره
0281 -3345222تماس حاصل نمایند .
روابط عمومی کانون معلولین توانا

برادر گرامی جناب آقای شفیعیها

مدیر کل محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین

غم از دست دادن عزیزان  ،غمی جانکاه است  .ولی امید به حیات
در جهانی دیگر از این اندوه می کاهد  .درگذشت اخوی گرامیتان را به
جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عزض می نماییم .
ما را در غم خود شریک بدانید
هیات مدیره و کارکنان کانون توانا

