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لهمقاسر  

peyk@irantavana.com

اجماع  با  تقریبا  است،  کشورمان  اقتصادی  و  سیاسی  محافل  داغ  بحث  که  ها  یارانه  کردن  هدفمند  طرح  ضرورت 

سوی  از  پرداختی  های  یارانه  دادن  سامان  ضرورت  بر  کسی  کمتر  جهت  این  از  و  است  مواجه  کشور   در  نخبگان  قاطبه 

دولت، شک و تردید دارد.

قدرت  و  مالی  تمکن  زیرا  کرد  نخواهد  وارد  جامعه  مرفه  قشر  به  آسیبی  اساسا  طرح  این  اجرای  که  است  پرواضح 

و  جبران  ها،  هزینه  افزایش  تناسب  به  دار  سرمایه  و  است  آن  بالی  سپر  طبقه،  این  اقتصادی  سازگاری  و  انعطاف 

و  کارمندی  حقوق  مانند  ثابت  درآمدهای  پایه  بر  غالبا  که  متوسط  طبقه  اما  کرد.  خواهد  بینی  پیش  را  آن  جایگزینی 

کارگری امرار معاش می کنند  عاجز از این باالنس ثانویه خواهند بود و در فقدان یارانه ها، فقیرتر خواهند شد.

رو  پیش  ها  یارانه  کردن  هدفمند  طرح  اجرای  پیامدهای  از  روشنی  انداز  چشم  متاسفانه  معلوالن  خصوص  در  اما  و 

کند  می  نگرانی  ابراز  شدت  به  وضع  این  از  نیز  مجلس  معلوالن  از  حمایت  فراکسیون  رئیس  نایب  که  نحوی  به  نداریم. 

پذیرد  صورت  کارشناسی  ضروری  های  ریزی  برنامه  و  کنترل  اعمال  بدون  طرح  این  باشد  قرار  »اگر   : دارد  می  اظهار  و  و 

این  آنکه  حال  بود،  خواهیم  جامعه  دست  پایین  اقشار  زندگی  بر  طرح  این  منفی  تاثیر  و  سنگین  تورّم  بروز  شاهد  قطعا   ،

طرح در اساس ارتقای سطح زندگی مردم پایین دست را مد نظر دارد. 

تناسب  عدم  و   کند  می  اعالم  اجتماعی  های  دغدغه  دهه  را  آینده  دهه  نیز  اجتماعی  تامین  و  رفاه  وزیر  همچنین 

بیمه  قوانین  در  هم  گر  بیمه  سازمانهای  هماهنگی  فقدان  تورّم،  نرخ  با  آنها  مستمری  میزان  و  بگیرها  مستمری 

و  منابع  میان  تناسب  عدم  مردم،  جیب  از  درمان  برای  پرداخت  میزان  بودن  باال  بازنشستگی،   در  هم  و  ای 

برنامه  و  سیاستها  پراکندگی  و  فقر  مقدار  از  واحد  مفهوم  نبود  و  فقر  سازی،  توانمند  رویکرد  در  ضعف  مصارف، 

های فقر زدایی در کشور را از جمله چالش های پیش اعالم می کند . 
خواهند  برخوردار  ها  یارانه  از  فقیر  بسیار  طبقه  تنها  طرح،  این  اجرای  با  که  معتقدند  برخی  نگرانیها،  این  میان  در 

را  قیمتها  افزایش  از  بخشی  فقط  ها  یارانه  زیرا  بود،  نخواهد  فقر  از  آنها  رهایی  معنای  به  برخورداری  این  البته  که  شد 

جبران خواهد کرد. 

درصد  پنجاه  تا  حداکثر  است  مجاز  دولت  ها،  یارانه  کردن  هدفمند  قانون   7 ماده  اساس  بر  دیگر  سوی  از 

خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید :
خانوارهای  کلیه  به  نسبت  خانوار  درآمد  میزان  لحاظ  با  نقدی  غیر  و  نقدی  پرداخت  قالب  در  یارانه  پرداخت  الف- 

کشور به سرپرست خانوار 

خدمات  اجتماعی،  های  بیمه  تأمین  و  گسترش  قبیل:  از  هدف  جامعه  برای  اجتماعی  تأمین  جامع  نظام  اجراء   - ب 

تأمین  به  کمک   - العالج  صعب  و  خاص  بیماران  درمانی  و  دارویی  پوشش  و  جامعه  سالمت  ارتقاء  و  تأمین  درمانی، 

هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال - توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی 

و  کارشناسانه  چه   – مسووالن  و  مردم  میان  در  موجود  نظرات  تنوع  و  تعدد  به  توجه  با  و  تفاسیر  این  همه  با  اما  و 

آگاه  سرنوشت  این  از  کسی  اگر  یا  و  انجامید  خواهد  کجا  به  کار  عاقبت  که  داند  نمی  کسی  هنوز   – غیرکارشناسانه  چه 

است، رونمایی از آن را به زمان خود موکول کرده است .

اجتماعی  حضور  اهمیت  به  توجهی  بی  و  معلوالن  اندک  درآمدهای  به  توجه  عدم  و  و  بنزین  بندی  سهمیه 

طرحهای  اجرای  که  داد  نشان  آن  از  ناشی  تلخ  وعواقب   ... و  ورزشی  علمی،  آموزشی،  های  عرصه  در  آنان 

خواهد  همراه  به  را  ناپذیری  جبران  لطمات  نباشد  توام  ریزی  برنامه  با  اگر  باشند،  ضروری  و  مفید  هرچند  ملی 

داشت .   
عادی  افراد  از  بیشتر  مراتب  به  آنان  جاری  های  هزینه   : اینکه  است  مبرهن  و  روشن  معلوالن  برای  که  آنچه  اما  و 

از  ندارند.  اشرافی  آن  مختلف  ابعاد  به   – مسوولین  جمله  من   – ها  خیلی  و  پنهانند  اغلب  که  هایی  هزینه  است،  جامعه 

عدم  و  ذهاب  و  ایاب  مشکالت   ، توانبخشی  کمک  تجهیزات  تامین  و  درمانی  باالی  های  هزینه  به  توان  می  جمله  آن 

امکان استفاده از امکانات عمومی و ... اشاره نمود.  

اساسی  کاالهای  و  نان  و  برق   ، آب  بهای  افزایش  انرژی،  های  حامل  بهای  افزایش  با   : اینکه  سوال  اما  و 

دیگر ، به راستی وضعیت زندگی معلوالن چگونه خواهد بود؟ 
                                                 سردبیر
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دوشنبه،  روز  صبح 
غیر  های  تشکل  مدیران 
نظارت  تحت  فعال  دولتی 
بهزیستی، مشاور وزیر رفاه 
در امور معلوالن، کارشناسان 
حقوقی مرتبط با سازمان و 
سازمان  مدیران  برخی 
دعوت  به  بنا  بهزیستی، 
میهمان  سازمان،  این 
سرپرست جدید بهزیستی 
بودند تا پیرامون موضوع 
هدف  جامعه  »جایگاه 
سازمان بهزیستی در برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی 

و اقتصادی کشور« به هم اندیشی و تبادل نظر بپردازند.
با  هم  نشست  این  مشابه،  جلسات  همه  روال  طبق   
صحبت های مدیران NGO ها شروع شد که طرح مشکالت 
میان  البته مشکالت جاری  و  مردمی  نهادهای  این  روزمره 
های  صحبت  بخش  ترین  برجسته  بهزیستی،  و  معلوالن 

مدیران اغلب این تشکل ها بود.
 اما آنچه در صحبت های مدیران رنگ و بوی متفاوتی 
رئیس  ویژه  به  شمار  انگشت  نماینده  چند  بیانات  داشت، 
متحول  را  نشست  فضای  که  بود  توانا  کانون  مدیره  هیئت 

کرد.
به  خطاب  سخنانش  ابتدای  در  موسوی  محمد  سید 
حاضران گفت: در جلسات شبیه به این، تمام این مسایل و 
درد دلها را همه بارها گفته اند و یک بار دیگر هم امروز ما را 
اینجا آورده اند که بگوییم و ما یکبار دیگر داریم همان حرف 
های قبلی را تکرار می کنیم. اما من می خواهم بگویم که 

باید جهت این NGO های عزیز را تغییر داد. 
وی در ادامه افزود: »ما به دولت اعتماد داریم، دولت، 
ولی  کند.  نمی  کاری  سیاسی  ما  با  و  است  کریمه  دولت 
گونه  این  در  نیاورید  را  ما  کند.  عوض  باید  را  ما  رویکرد 
میکروفون  ایم،  قایل شده  ارزش  برایتان  بگویید  و  جلسات 

داده ایم. پس هرچه می خواهد دل تنگت بگو !«

از  نمایندگی  به  که  توانا  کانون  مدیره  هیئت  رئیس 
در  که  مطلب  این  ذکر  با  گفت،  می  سخن  معلول   2500
ما  و  ندارد  وجود  حزب  اروپایی  کشورهای  مثل  ما  کشور 
نماینده گروه های مختلف مردم هستیم، گفت: مساله »امر 
بر همگان واجب  نماز  مانند  به  از منکر«  به معروف و نهی 
است و یک سال هم از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
»سال امر به معروف و نهی از منکر« نامگذاری گردید و آن 
سال هم گذشت و تمام شد اما ما هنوز نمی دانیم که به چه 
شکلی باید این اصل مهم را پیاده کنیم. آیا می شود همه 
معلوالن، تک تک و در هرجا که ممکن شد از ریاست محترم 
سازمان بپرسند »بگویید ببینم چه کار کرده اید؟«  آیا این 

وظیفه ما نمایندگان  NGOها نیست؟  
سازمان  سرپرست  از  ادامه  در  موسوی  محمد  سید 
افزود:  یاد کرد و  به عنوان خادم صدیق معلوالن  بهزیستی 
شما  ولینعمتان  معلوالن  بگویم  تا  ام  »امروزآمده 
را  کارت  گزارش  اسفندیاری  آقای  جناب  هستند! 
بده! آقای خادم، برای زخم بستری ها چه کار کرده 
با  هستیم.  ثروتمندی  مملکت  ما  خادم،  آقای  ای؟ 
این پول نفت چه کار می کنید شما؟ قیمت تمام شده 

خدمات شما در بهزیستی چه قدر است برای ما؟«    
وی در ادامه خطاب به مدیرانNGOها گفت: »شما نقش 
نمایندگی مردم را ایفا نمی کنید. ای کسانی که دل های قشنگی 
هایتان  هزینه  کسری  گرفتن  به  شما  از  برخی  چرا  دارید، 
دلخوشید؟ چرا شما حقوق مردم را طلبکار نیستید؟ وظیفه 
اسفندیاری  آقای  جلوی  که  است  این  واقعی  تشکل  یک 
کارشناسی  های  دیدگاه  از  دکتر،  »آقای  بگوید:  و  بنشیند 

من استفاده کن!«       
برشمردن  با  ادامه  توانا در  کانون  رئیس هیئت مدیره 
بخشی از کارهای روزمره و وقت گیر مدیران اسبق سازمان 
بهزیستی، منجمله حضور در جلسات تشریفاتی و افتتاحیه ها، 
به سرپرست سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: »حضرتعالی 
در ابتدای کار، مدیرانتان را کارشناسی کنید. در شش 
سال گذشته چه سازمانی باید نظارت می کرد تا قانون 
به  اجرا شود، که نشد؟ من  از معلوالن  جامع حمایت 
عنوان یک طلبکار حرف می زنم. 2500 معلول را تحت 
کشور  خواهم  نمی  اما  نیستم،  اروپایی  دارم.  پوشش 

جهان سومی باشم!« 
کردن  روان  را  بهزیستی  وظیفه  ادامه،  در  ایشان 
دانست  قوانین  اجرای  بستر  آماده کردن  و  ها  دستورالعمل 
کارشناسان  هنوز  گذشته،  سال  شش  طی  »در  افزود:  و 
از کارگاه حمایتی ندارند و من به عنوان یک  شما تعریفی 

کارآفرین هنوز نمی دانم که کارگاه حمایتی یعنی چه؟«
با  خود  سخنان  ادامه  در  موسوی  محمد  سید 
اشاره به تاکید امام خمینی )ره( بر نقش نظارت مردم 
NGO بر امور خود و واگذاری کارها به دست آنان، از
از  و  کرد  یاد  دولت  نظارتی  قوی  دست  عنوان  به  ها 
سازمان بهزیستی خواست تا سهم نظارتی تشکل های 

غیردولتی را روشن کند.
وی در بخشی از سخنان خود، نظر مخاطبان را به قانونی 
که عضویت نماینده ای از معلوالن را در کمیته توانبخشی 
بهزیستی همه شهرستان ها و ادارات کل استان های سراسر 
کشور، ملزم می دانست، جلب کرد و خواهان نظارت دقیق 

NGOهای سراسر کشور بر عملکرد بهزیستی شد. 
بهزیستی  سازمان  از  توانا  کانون  مدیره  هیات  رئیس 
معلوالن  NGO های  دقیق  غربال  و  ارزیابی  با  تا  خواست 
در کشور و شناسایی تشکل هایی که از دیدگاه و افق بلندی 
و  مشورتی  کمیته  تشکیل  به  نسبت  هستند،  برخوردار 

استفاده بهینه از آنان، اقدام نماید. 
بهزیستی  سازمان  و  رفاه  وزارت  از  ایشان  همچنین 
برنامه پنجم  پیرامون  را  تا پیشنهادات خود  کشور خواست 
مشخص  تا  بگذارند  درمیان  مردمی  های  تشکل  با  توسعه 
این  در  معلوالن  ازدواج  و  مسکن  اشتغال،  موضوع  به  شود 

برنامه به چه میزان توجه گردیده است.    
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رئیس هیات مدیره کانون معلولین توانا خطاب 
به سرپرست سازمان بهزیستی کشور: 

کانون معلولین توانا با ایجاد یک غرفه در نمایشگاه 
ارتز  توانبخشی، در نهمین کنگره  دستاوردهای علمی – 
و پروتز ایران حضور یافت که به مدت سه روز، در سالن 

همایش های وزارت کار برگزار گردید. 
توانبخشی  مهندسی  انجمن  همکاری  با  کنگره  این 
ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشکده علوم 
اصفهان،  و  ایران  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  توانبخشی، 
دانشگاه علمی کاربردی هالل احمر، پژوهشکده مهندسی 
توانبخشی  و  درمان  معاونت  جانبازان،  پزشکی  علوم  و 
جمعیت  وتوانبخشی  درمان  معاونت  بهزیستی،  سازمان 
امور  و  شهید  بنیاد  پروتز  و  ارتز  مرکز  و  احمر  هالل 

ایثارگران برگزار شد. 
در  از حضور  توانا هدف  کانون  عمومی  روابط  مدیر 
به  توانا  پیک  سراسری  ماهنامه  معرفی  را  کنگره  این 

متخصصان ارتز و پروتز کشور عنوان کرد. 
در این کنگره و نمایشگاه جانبی آن که به مدت سه 

روز، در سالن همایش های وزارت کار برگزار گردید، مواد 
اولیه و قطعات ساخت اعضای مصنوعی، وسایل ارتوپدی، 
توانبخشی و وسایل کمکی معلوالن نیز به نمایش گذاشته 

شد. 
توانا در دومین  معلولین  کانون  رئیس هیات مدیره 
ضمن  وی ژه،  میهمان  عنوان  به  کنگره  این  برگزاری  روز 
در  توانا  معلوالن  کانون  های  دیدگاه  بیان  به  سخنرانی 

خصوص حضور اجتماعی معلوالن پرداخت. 
تنها  به عنوان  توانا  از کانون معلوالن  وی همچنین 
نهادی یاد کرد که کمک بالعوض نمی پذیرد و گفت: ما 
دریافت کمک بالعوض را مخالف عزت و کرامت انسانی 

معلوالن می دانیم. 
محدودیت  یک  را  معلولیت  موسوی  محمد  سید 
محدودیت  معلولیت  تعریف  اگر  افزود:  و  دانست  الهی 
سازندگی  و  توانایی  اش  نتیجه  محدودیت  باشد،  جسم 
است و ما محدودتریم که بیشتر توانا باشیم و دست به 

سازندگی بزنیم. وی افزود: امروز کانون معلولین توانا در 
فعال  مرکز  یک  اجتماعی،  و  فرهنگی  های  فعالیت  کنار 
اقتصادی و رفاهی است و طی 15سال، بیش از 300 فرصت 
و سود  دارد  تولیدی  کارگاه  و7  است  ایجاد کرده  شغلی 

حاصله را در جهت توسعه هزینه می کند. 
توجه  خصوص  در  توانا  کانون  مدیره  هیات  رئیس 
و  مدیران خوب  ما  گفت:  معلوالن  نیازهای  به  مسووالن 
الیقی داریم، اما مدیران ما برای معلوالن برنامه چندانی 

ندارند . 
همچنین سید محمد موسوی در پایان سخنان خود، 
گفت:  کانون  در  عضویت  برای  حاضران  از  دعوت  ضمن 
کانون معلولین توانا یک فلسفه فکری دارد و آن این است 
که »سرمایه اصلی ما فکر و اندیشه انسان هاست« 
شما هم به ما بپیوندید، زیرا ما 30 درصد از اعضای خود 

را از افراد تندرست می پذیریم. 
www.irantavana.com

با کانون معلولین توانا در نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران
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اجتماعي 

با روی کار آمدن دولت نهم، سکان 
اداره سازمان بهزیستی کشور  به دست 
یکی از جوان ترین رؤسای آن سازمان 
از زمان تشکیل در سال 1359، سپرده 
اواسط  از  فقیه  ابوالحسن  دکتر  شد. 
سال 1384 مدیریت یکی از بزرگترین 
خدمات  دهنده  ارائه  های  سازمان 
گرفت.  عهده  به  را  کشور  در  اجتماعي 
امور  به  رسیدگی  وظیفه  که  سازمانی 
معلوالن و آسیب دیدگان اجتماعی را بر 
عهده دارد. از همان ابتدا فقدان تجربه 
عمده  ضعف  نقاط  از  یکی  مدیریتی 
و  شد  برشمرده  انتخابی  چنین  برای 
گروهی از کارشناسان و صاحبنظران از 
چنین انتخابی اظهار رضایت نکردند. با 
گذشت قریب به 5 سال ازمدیریت وی 
ارزیابی های مثبت و منفی  در سازمان، 
مختلفی از عملکرد ایشان درسازمان وجود 
و  موفق  مدیران  از  را  وی  گروهی  دارد. 
گروهی که با احتیاط بیشتری بررسی می 
کنند، تنها از موفقیت نسبی وی در اداره 
سازمان و هدایت فعالیت های آن سخن 

گفته اند. 
آن  بر  قصد  کوتاه،  تحلیل  این  در 
های  ویژگی  از  برخی  ذکر  به  تا  است 
این دوره- با تاکید بر حوزه توانبخشی- 
سخن بگوییم و قصد بیان یک ارزشیابی 
دقیق و کامل از عملکرد آن را نداریم، 
داشتن  نیازمند  کار  این  براي  چه 
اطالعات آماری و کمی و گزارش های 
موردی می باشد که کمتر قابل حصول 
است. بنابراین تنها با ذکر برخی جنبه ها 
به  تحلیل مختصر آنها خواهیم پرداخت، 
امید است که مورد استفاده قرار گیرد. با 
توجه به تغییر مدیریت سازمان به نظر 
می رسد نگاهی به عملکرد گذشته می 
تواند چراغ راهی برای دوستان جدیدی 
باشد که مسئولیت خطیر اداره سازمان 

را بر عهده گرفته اند.

نگاه به درون سازمان 
سه حیطه اصلی پیشگیری، اجتماعی 
و توانبخشی در سازمان بهزیستی کشور 
عمده  تخصصی،  های  حوزه  عنوان  به 
دارند.  عهده  بر  را  سازمان  های  فعالیت 
حوزه های مشارکت های مردمی و توسعه 
منابع و مدیریت، وظیفۀ پشتیبانی بیشتر 
از سه حوزۀ فوق برای انجام فعالیت ها 
های  ویژگی  از  یکی  دارد.  عهده  بر 
سازمان  در  فقیه  دکتر  عملکردي  مهم 
بهزیستی را شاید بتوان »نگاه به درون 
سازمان« نام برد. بر خالف برخی دوره 
ها که مدیریت جدید در سازمان به ویژه 
در حوزه های ستادي تغییرات وسیعی 
انجام می گرفت، در این دوره، تغییرات 
اندکي را شاهد بوده است و در صورت 
سازمانی  درون  مدیران  از  نیز  انجام 
فقدان  است. شاید همان  استفاده شده 
تجربه مدیریتی پیش از انتصاب به این 
سمت در این امر می تواند نقش داشته 
باشد. این امر می توانست برای مجموعه 
قلمداد  مبارکی  پدیده  سازمان  مدیران 
مدیریتی  معضالت  از  یکی  چه  شود، 
در کشور به حضور افراد فاقد تخصص، 
سلسله  در  سازمانی  وابستگی  و  تجربه 
این  هاست.  سازمان  مدیریتی  مراتب 
طول  در  ضعف  یا  شدت  کمی  با  روند 
البته  ادامه یافت.  دورۀ مدیریتی ایشان 
از  استانی  مدیران  در  تغییرات  برخی 
این قاعده کلی دورتر بودند و مدیرانی 
از خارج سازمان و بدون سابقه کار در 
بهزیستی انتخاب شدند که گاه به تغییر 
باید  تقدیر  هر  به  انجامید.  آنها  مجدد 
گفت در این دوره سازمان از ثبات نسبی 
در مدیریت برخوردار بوده است که باید 
از آن در جهت ارائه خدمات هرچه بهتر و 
بیشتر استفاده قابل مالحظه ای به عمل 
است  ضروری  نکته  این  ذکر  آمد.  می 
سطح  در  کم  تغییرات  رغم  علی  که 
مجموعه  زیر  در  ستادی،  های  معاونت 

از  و  بیشتر  تغییرات  ها،  حوزه  مدیران 
است  بوده  برخوردار  تری  فراوان  تکرار 
که در برخی موارد توجیه مناسبی هم 
برای آن وجود نداشته است. حاصل آن 
که پدیده نگاه به درون سازمان می تواند 
درون  نیروهای  انگیزه  افزایش  ضمن 
نیز  بدنۀ خدماتی سازمان  سازمانی، در 

برای ارائه خدمات بهتر موثر افتد. 

نگاه خیریه ای
در این دوره، از همان آغاز به نظر 
می رسد که تحت تاثیر نگاه دولت جریان 
از  جدیدی شکل گرفت که می خواهم 
آن به عنوان »نگاه خیریه ای« نام ببرم. 
می پذیرم که این نگاه جدیدی نیست 
و پیش از آن هم در بهزیستی و برخی 
سازمان  سوی  از  شده  ارائه  خدمات 
وجود داشته است. سفرهای استانی که 
از دستاوردهای دولت نهم برشمرده می 
نقدی،  رسانی  کمک  از  نوعی  به  شود، 
بسیار  در  البته   - موردی  های  کمک 
موارد بدون پشتوانۀ کارشناسی-  دامن 
زد که نقش سازمان بهزیستی کشور در 
برجسته  ای  اندازه  تا  پرداخت های آن 
شد. این امر با تشکیل ستادی در طبقه 
مرکزی  ساختمان  ورودی  و  همکف 
سازمان از ابتدای این دوره شکل گرفت 
و ادامه یافت به طوری که در حال حاضر از 
تشکیالت و ساختمان جدیدی درمحوطه 
برای  است.  گردیده  برخوردار  سارمان 
کارشناسان به وضوح مشخص است که 
پرداخت کمک هاي مستمر یا موردی در 
حوزه توانبخشی و اجتماعی ساده ترین 
این منظر، به نظر  از  باشد.  فعالیت مي 
نمی رسد مجموعه کمک های میلیاردی 
افراد  کار  از  ای  عمده  گره  شده،  انجام 
ای  شیوه  به  گاه  که  را  کننده  مراجعه 
حرفه ای و تنها برای اخذ مبالغي کم یا 
زیاد مراجعه نموده اند، باز کرده باشد. از 
سوی دیگر، با وجود تشکیالت وسیع و 

گسترده سازمان و سطح شهرها و حتی 
روستاهای مختلف کشور، که وظیفه ای 
برعهده  امور  همین  انجام  برای  اصلی 
چنین  وجود  رسد  نمي  نظر  به  دارند، 
روند  در  بتواند  هرگز  موازی  تشکیالت 
ای  شیوه  بزرگ،  سازمان  یک  مدیریت 
انجام  به  ایراد  این  شود  تلقی  مناسب 
حتی  که  حضوری  های  مالقات  برخی 
گرفت  می  صورت  قوا  سران  حضور  با 
وارد شد و منجر به تعطیلی آنها گردید. 
در مجموع این یک سیاست نادرست و 
سازمان  که  رسد  می  نظر  به  نامطلوب 
و ستاد مرکزی را از وظایف ذاتی خود 
باز می دارد و زمینه شکل گیری »نگاه 

خیریه ای« را فراهم می کند.

افزایش بودجه
در این دوره، به تدریج نگاه دولت 
بهبود  براي  بهزیستی  سازمان  به  نهم 
برخوردار  بیشتری  تناسب  از  بودجه 
شود  می  تلقی  مثبتی  امر  این  گردید. 
نگاه  ها  سال  جبران  توانست  می  که 
پیشین  های  دولت  در  آمیز  تبعیض 
تعدیل  را  بهزیستی  و  امداد  کمیته  به 
به  با توجه  باید پذیرفت  نماید. هرچند 
تورم موجود، افزایش حقوق کارکنان و 
افزایش هزینه های اجرایی انجام برنامه 
در  ای  بودجه  ارقام  رفتن  باال  این  ها، 
حل معضالت جامعه هدف سازمان تاثیر 
معاونت  گفته  به  نگذاشت-  چندانی 
رغم  علی  سازمان  وقت  توانبخشی 
افزایش بودجه حوزه توانبخشی، این رقم 
برای  نیاز را  تنها 20 درصد بودجه مورد 
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن می 
باشد- افزایش رقم مستمری ها و پرداخت 
این  از  ناشی  توان  می  را  موردی  های 
افزایش بودجه دانست، لیکن این مسئله 
تومان  ارقامی حتی در حد 32 هزار  با 
جامعه  در  تواند  نمی  ماه  در  مستمری 
به همراه دارد،  ای که تورم خردکننده 

تحلیلی کو تاه بر

 سازمان بهزیستی کشور 
دکتر محمد کمالی1384-89

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 
ایران
www.mkamali.com

به بهانه فرا رسیدن هفته بهزیستي
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درمان دردهای بی شمار جامعه هدف سازمان باشد. به 
نظر می رسد نگاه دولت به سازمان بهزیستی در این 
دوره در مجموع بهبود یافته است و در برخی برنامه از 
جمله تامین مسکن معلوالن به صورت جدی تر مطرح 
از  بهزیستی  سازمان  جدید  رئیس  اخیراً،  است.  شده 
خانه دار شدن مجموعه مخاطبین سازمان )حدود 60 
هزار نفر( تا سال 1392 خبر داده است که باید دید تا 

چه اندازه موفق خواهد شد. 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
از جمله افتخارات سازمان بهزیستی کشور داشتن 
دانشگاهی مستقل برای تامین نیروی انسانی متخصص 
در  پژوهش  انجام  و  سازمان  های  فعالیت  حوزه  در 
حیطه های مهم امور اجتماعی، پیشگیری و توانبخشي 
بود. با تشکیل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در 
از  با پیشرفت قابل مالحظه ای  سال 1370 این همه 
توسعه همراه بوده است. شاید یکی از نقاط تاریک در 
دادن  دست  از  نوعی  به  سازمان  از  دوره  این  عملکرد 
ترفند  با  حساس  برهه  یک  در  است.  بوده  دانشگاه 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  آموزشی  حوزه  در  خاصی 
در  سازمان  اختیارات  گرفت،  صورت  پزشکی  آموزش 
دانشگاه به گونه ای حذف و دانشگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی به عنوان زیرمجموعه ای از وزارت بهداشت 
به حوزه حقوقی  دانسته شد. هرچند شکایت سازمان 
ریاست جمهوری به کرسی نشست و قرار بر بازگشت 
انجام  از  وقت  وزیر  لیکن  شد،  ابالغ  گذشته  وضعیت 
اواخر،  این  در  هم  فقیه  دکتر  تغییر  و  زد  با  سر  آن 
موضوع را به دوره جدید منتقل نمود که به نظر نمی 
رسد ثمری به دنبال داشته باشد. این تغییر باعث شد 
جامع  دانشگاه  رویکرد،  از  استفاده  به  روی  سازمان  تا 
گاه  هیچ  رسد  نمی  نظر  به  که  بزند  کاربردی  علمی 
بتواند جایگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی را پر 
کند. ضمن اینکه نحوه ایجاد و گستردگی استانی این 
دانشگاه  گرایش به استفاده از نیروهای موجود سازمان 
که در اکثر استان ها غیر دانشگاهی هستند، را باعث 
شده است که نمی تواند عملکرد مناسب دانشگاهی به 
همراه داشته باشد. از سویی دیگر باید پذیرفت تشکیل 
های  زمینه  و  نیست  پذیر  امکان  بخشنامه  با  دانشگاه 
خاص خود را برای شکل گیری باید طی کند. از سوی 
باعث شکل گیری مجدد شورایعالي  رویداد  این  دیگر 
در  مناسب  فعالیت  علیرغم  که  شد  سازمان  پژوهش 
دوره کوتاه خود، نتوانست همچون زمانی که از دانشگاه 
علوم  بهزیستی و توانبخشي بهره می گرفت، عملکرد 
علوم  دانشگاه  جدایی  مجموع  در  باشد.  داشته  زیادی 
نا  پدیده  باید  را  سازمان  از  توانبخشی  و  بهزیستی 

خوشایند این دوره نامید.

ارتباط با جامعه هدف
معلوالن و آسیب دیدگان اجتماعی دو گروه عمده 
هدف در سازمان بهزیستی کشور هستند. ضمن اینکه 
های  فعالیت  در  عام  مخاطبان  نیز  عادی جامعه  افراد 
سازمان می باشند. ارتباط با جامعه هدف از دو مسیر 
برای  ارتباط حضوری جامعه هدف  صورت می پذیرد. 
از  نوعی  به  که  بهزیستی  مرکز  در  خدمات  دریافت 
خدمات ارائه شده دسترسی یپدا می کند و ارتباط از 

سازمان  طریق 
انجمن  و  ها 
غیردولتی  های 
طبین  مخا
که  سازمان، 
ارتباط  از  نوعی 
در  مناسب 
جامعه ای مدنی 
می باشد. در این 
دوره به نظر می 
واسطه  به  رسد 
مثبت  روحیه 
شخصیت  و 

فردی دکتر فقیه، ارتباط با مخاطبین در اندازهای قابل 
بوده  نزدیک شاهد  از  آنچه  است.  داشته  قبولی وجود 
های  سازمان  و  ها  انجمن  با  وی  مطلوب  برخورد  ام 
غیردولتی معلوالن بوده است. سازمان های غیردولتی و 
انجمن های مرتبط با جامعه هدف، از جمله مهمترین 
از  کنندگان  استفاده  نظرات  دریافت  برای  عناصر 
سازمان  به  شده  ارائه  خدمات  بهبود  لیست  خدمات 
صنفی،  موضوعات  مورد  در  اطالعات  کسب  هستند. 
آنان  توانبخشی  و  درمانی  رفاهی  معیشتی،  حقوقی، 
می تواند زمینه ساز خدمات بهتر باشد. این ارتباط در 
حوزه های تخصصی متأسفانه با توفیق کمتری همراه 
بوده است. وجود برخی گالیه ها از عملکرد معاونتهای 
موانع  سالیق،  وجود  نشانگر  حیطه،  این  در  تخصصی 
و  ارتباط  برقراری  در  تخصصی  های  دیدگاه  اجرایی، 
این  کل  به  گاه  که  است  بوده  همکاری  این  پذیرش 
ارتباط ضربه زده است. در این دوره کمک های موردی 
داشته  وجود  غیردولتی  های  سازمان  و  ها  انجمن  به 
است که تصمیم گیری های موردی هم توسط ریاست 
سازمان آن را متاثر مي ساخته است. سیاست سپردن 
امور اجرایی به این سازمان ها هم در طول دوره مطرح 
بوده است لیکن با ضعف همراه بوده است. در مجموع 
می توان به طور نسبی از پذیرش و ارتباط مناسب با 

مخاطب در این دوره یاد کرد.

مراکز غیردولتی ارائه خدمات
در  که  خدمات  ارائه  غیردولتی  مراکز  گسترش 
حوزه توانبخشی آغاز گردید و سپس به حوزه اجتماعی  
از  یافت  گسترش  پیشگیری  حوزه  به  نهایت  در  و 
افزایش  در  که  است  مهم سازمان  های  فعالیت  جمله 
بر  مهمی  سهم  سازمان  از  گیرندگان  خدمات  حجم 
عهده داشته است. واگذاری مراکز و خدمات به بخش 
غیردولتی در این دوره نیز ادامه یافت و به نظر می رسد 
بیشترین حجم خدمات سازمان در این بخش ارائه شده 
این  نگرانی های مدیران  و  ها  باز هم گالیه  اما  است. 
مراکز در طول دوره همواره وجود داشته است. تالش 
سازمان در این دوره به نظر می رسد به افزایش سهم 
دولت در پرداخت هزینه ها متمرکز بوده است. لیکن 
افزایش تعداد مراکز و بخش های مختلف ارائه خدمات 
بیشتری مواجه ساخته است.  با محدودیت  را  امر  این 
در این دوره علیرغم موافقت سازمان با افزایش شهریه 
ها در مراکز غیرودلتی، سهم پرداختی سازمان متوازن 
با آن رشد نیافته است و برخی آمارها حاکی از بیشتر 

شدن فاصله بین این دو شاخص یعنی شهریه و یارانه 
پرداختی سازمان می باشد. این امر ادامه فعالیت مراکز 
غیردولتی که با مشکالت زیادی مواجه ساخته است که 

توجه جدی مسئوالن سازمان را می طلبد.
از سوی دیگر در این دوره منع صدور مجوز تاسیس 
مراکز برای مدیران و کارشناسان سازمان مطرح شده 
است که تاثیر منفی بر توسعه مراکز داشته است. این 
امر بدان می ماند که در وزارت بهداشت به مدیران اجازه 
داشتن مطب یا مراکز تخصصی ارائه خدمات نداد. حال 
اینکه نه تنها چنین چیزی صورت نمی پذیرد بلکه در 
دوره های مختلف شاهد بوده ایم که در سطح معاونین 
وزارت بهداشت نیز مطب و کلینیک تخصصی خود را 
حفظ می کرده اند. به نظر می رسد این امر راه را برای 
برخی دور زدن ها و استفاده از شیوه های غیرمتعارف 
موضوع  بنابراین  است.  ساخته  بیشتر  امور  انجام  برای 
را  مورد  این  در  مجوز  صدور  شیوه  در  بازنگری  لزوم 
البته با لحاظ نمودن دغدغه های مرتبط را ضروری می 
سازد. در مجموع باید گفت حوزه مراکز غیردولتی در 
برخوردار  از وضعیت حساسی  سازمان  در  حال حاضر 
قرار  وقت  مسئولین  جدی  توجه  مورد  باید  که  است 

گیرد.

فعالیت های دیگر
فعالیت  برخی  مطلب  این  محدودیت  به  توجه  با 
ورزشی  های  فعالیت  همانند  سازمان  دیگر  های 
مشارکت  در  جامعه  آگاهسازی  هدف،  جامعه  در 
های        برنامه  داوطلب،  نیروهای  حضور  و  مردمی  های 
مبتني بر جامعه، رفاه کارکنان و آموزش ضمن خدمت 
آنان، خدمات رفاهی معلوالن و... می تواند مورد بحث 
و تحلیل قرار گیرد. در همه این موارد نیز شائبه هایی 
فوق  موارد  همچون  که  دارد  وجود  ضعف  و  شدت  از 
رسد  می  نظر  به  لیکن  هستند.  تحلیل  قابل  الذکر 
نسبی  موفقیت  با  را  دوره  این  توان  می  مجموع  در 
به  توان  می  تنها  میان  این  در  نمود.  ارزیابی  مدیران 
در  سازمان  عمومی  روابط  حوزه  های  فعالیت  برخی 
حیطه برگزاری جشنواره ها، ساخت و حمایت از فیلم 
سازمان،  های  فعالیت  موضوع  با  تلویزیونی  سریال  و 
انتشار کتابها و مجالت و نیز راه اندازی سایت سازمان 
که سهم مهمی در شناساندن بیشتر سازمان و تا اندازه 
که  امید  کرد.  یاد  است،  داشته  جامعه  آگاهسازی  ای 
این مختصر توانسته باشد تصویری از وضعیت عملکرد 

سازمان در سالهای اخیر ارائه کرده باشد.

ریاست محترم سازمان بهزیستي کشور 
برادر گرامي جناب آقاي دکتر اسفندیاري

به  را  جنابعالي  انتصاب 
سازمان  رياست  سمت 
خدمتگزار بهزيستي کشور 
و  نموده  عرض  تبريك 
توفيق  جنابعالي  براي 
تالش  و  عاشقانه  خدمت 

صادقانه آرزومنديم.

کانون معلولین توانا
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در مرداد ماه سال گذشته، شاهد ابالغ بخشنامه ته

آن  موجب  به  که  بودیم  تهران  شهرداری  از  ای 
شهرداران مناطق 22 گانه ی شهرداری تهران مکلف 
به مناسب سازی کلیه اماکن عمومی شامل سطوح 
پیاده روها، بانک ها و ساختمان های عمومی، پارک 
ها و بوستان ها برای تردد معلوالن تا پایان دی ماه 

سال گذشته شده بودند.
معاونت  ساختمان  و  معماری  سابق  مدیرکل 
شهرسازی شهرداری تهران با اعالم این خبر، افزوده 
بود: از دی ماه سال 88 به ازای هر منطقه، دو پارک 
معلوالن«  ویژه  ورزشی  »وسایل  اندازی  راه  برای 
الدین  آماده و عملیاتی می شود. دکتر سید صباح 
پایانه های شهر تهران  متقی درباره مناسب سازی 
اعالم کرده بود: طبق اقدامات و بررسی های صورت 
جنوب  مسافربری  های  پایانه  از  درصد   95 گرفته، 
برای تردد معلوالن مناسب سازی شده و مابقی نیز 

ظرف یکی دو ماه آینده مناسب سازی می شود.
شهرداری  سازی  مناسب  ستاد  دبیر  مقام  قائم 
شهر  مسافربری  های  سامانه  سازی  مناسب  درباره 
تهران اظهار کرده بود: حدود 90 درصد از مناسب 
شده  عملیاتی  تهران  شرق  مسافربری  پایانه  سازی 
است، هرچند با توجه به اختالفات موجود در سطح 
بر آن ها وارد است که در  رمپ ها، اشکاالت فنی 

حال رفع آن هستیم.
و  معماری  اداری  دفتر  کارشناس  کاشانیان، 
ساختمان شهرداری تهران، در حالی که بیش از 9ماه 
از انتشار این خبر می گذرد، در گفتگو با پیک توانا 
اعالم کرد: درکلیه مناطق 22 گانه ی تهران، پارک 
های در نظر گرفته شده برای استفاده ی معلوالن هم 

چنان در حال مناسب سازی می باشند.
وی در خصوص مناسب سازی بانک ها گفت: 

سازی  مناسب  برای  شده  گرفته  نظر  در  اقدامات 
بانک ها از آن زمان تا کنون، هم چنان در حال به 
صورت بخشنامه باقی مانده و هنوز وارد مرحله ی 

اجرایی نشده است.
کاشانیان تصریح کرد: شهرداری تهران در سطح 

وسیع اقدام به مناسب سازی شهری کرده است.
های  ساختمان  همه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
معلوالن  سازی  مناسب  جهت  در  واحد   10 باالی 
باید مجهز به رمپ، آسانسور و پارکینگ مخصوص 

معلوالن شوند.
این مسوول اداره معماری و ساختمان شهرداری 
تهران در پاسخ به این سوال که: چرا وعده ی مدیرکل 
در  تهران،  شهرداری  ساختمان  و  معماری  سابق 
خصوص مناسب سازی کلیه اماکن عمومی تا پایان 
این  گفت:  است،  نشده  محقق   88 سال  ماه  دی 
مدت، بازده زمانی بود که دکتر متقی تعریف کرده 
بود و همان طور که می بینید پس از رفتن ایشان 

این وعده در تاریخ یاد شده محقق نشد!!!

خبر کوتاه

از  گفت:  كشور  بهزيستي  سازمان  سرپرست   -

در  روز  چهار  مدت  به  اي  دوباره  فرصت  تیر   19 شنبه 

نام  ثبت  براي  معلوالن  و  سازمان  مددجويان  اختيار 

مسکن قرار مي گيرد.

بهزیستی  سازمان  سرپرست  اسفندیاری  دکتر   -

کردن  هدفمند  عملیاتی  ستاد  عضو  عنوان  به  کشور 

یارانه ها منصوب شد.

رقیه بابایي
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 در این شماره به معرفی ماده 2 قانون جامع 
اجرایی  نامه  آیین  و  معلوالن  حقوق  از  حمایت 
سازی  مناسب  امر  به  داده  این  پردازیم.  می  آن 

پرداختند. 
مناسب سازی چیست؟ منظور از مناسب سازی 
این است که محیط افراد معلول و وسایل حمل و 
قادر  معلول  افراد  که  باشد  ای  گونه  به  باید  نقل 
پیرامون  آزادانه و بدون خطر در محیط  تا  باشند 
شهری  محیط  معابر،  عمومی،  اماکن  از  اعم  خود 
حرکت  عمومی،  های  ساختمان  و  شهری  بین  و 
کنند و از تسهیالت محیطی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی با حفظ استقالل فردی بهره مند شوند. 

به موجب ماده 2 و آیین نامه اجرایی آن، کلیه 
وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های 
دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی مسوول اجرای 
ورزشی،  اماکن  کردن  سازی  مناسب  و  ماده  این 
برون  و  شهری  قطارهای  ها،  فرودگاه  ها،  پایانه 
پردازها،  خود  و  ها  بانک  تجاری،  مراکز  شهری، 
بوستان ها، معابر عمومی و نظایر آنها می باشند.      
قانون گذار برای نظارت بر امر مناسب سازی 
وظیفه فطری را به عهده شهرداری گذاشته است 
بدین شرح که شهرداری را موظف نموده است از 
صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان ها 
و اماکن عمومی و معابری که امور مناسب سازی 

را رعایت نکرده اند خودداری کند. 
در اجرای سریع و بهینه این ماده از این قانون، 
در آیین نامه اجرایی مهلت سه ساله به دستگاه های 

موظف امر مناسب سازی داده تا از زمان ابالغ آیین نامه 
حداقل  سال  هر  و  سال  سه  ظرف   )1384 )سال 
را  وابسته  عمومی  های  ساختمان  از  درصد  سی 

برای استفاده معلوالن مناسب سازی نمایند.
ماده2،  اجرایی  نامه  آیین  ماده4  موجب  به 
جهت  در  موظفند  کشور  سراسر  های  شهرداری 
از  دهند  انجام  را  اقداماتی  معابر  سازی  مناسب 

جمله: 
1- مناسب سازی معابر عمومی با الویت معابر 

اصلی و نزدیک به تقاطع ها و همچنین پارک ها 
2- تجهیز و نصب چراغها و عالئم راهنمایی 
مناسب در معابر عمومی و برجسته سازی سطوح 
پیاده روهای نزدیک به تقاطع و همچنین پارک ها.   
و  حمل  مسئله  خصوص  در  نامه  آیین  این 
نقل معلولین نیز سکوت نکرده و کلیه شرکتها و 
نقل عمومی درون شهری  و  سازمان های حمل 
برنامه  طی  تا  نموده  موظف  را  شهری  برون  و 
اماکن عمومی  پنج ساله نسبت به مناسب سازی 
وسایل  و  ها(  فرودگاه  بنادر،  ها،  )ایستگاه  خود 
اقدام  معلوالن  برای  مربوط  عمومی  نقل  و  حمل 
ساز  خودرو  های  راستا شرکت  همین  در  نمایند. 
استانداردهای الزم جهت ساخت  موظفند  داخلی 
معلوالن  استفاده  منظور  به  عمومی  نقلیه  وسایل 
ساخت  به  نسبت  و  کنند  رعایت  جانبازان  و 
معلوالن  وضعیت  با  متناسب  خودروهای شخصی 
و بنا به سفارش آنان یا دستگاه های ذیربط اقدام 

نمایند.

منظور  به  آن  نامه  آیین  و   2 ماده  موجب  به 
پیگیری و ایجاد هماهنگی های الزم برای مناسب 
ستاد  است  موظف  بهزیستی  سازمان  سازی 
تشکیل دهد  مناسب سازی  پیگیری  و  هماهنگی 
گزارش  و  کرده  نظارت  سازی  مناسب  امر  بر  و 
امر  به  نسبت  را  مربوطه  های  دستگاه  اقدامات 

مناسب سازی پیگیری کند. 
در خصوص امر فرهنگ سازی نسبت به مساله 
اجرایی  نامه  آیین  هفت  ماده  در  سازی  مناسب 
و  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سیما،  و  صدا  سازمان 
تا  اند  شده  موظف  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
و  تولید  به  نسبت  بهزیستی  سازمان  هماهنگی  با 
پخش برنامه های آموزشی در رسانه های عمومی 
برای ارتقا و آگاهی عمومی در زمینه مناسب سازی 

برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند. 
نامه  آیین  و  جامع  قانون  ابالغ  و  تصویب  از 
فرصت  پنج سال می گذرد.  به  قریب  آن  اجرایی 
های سه ساله و پنج ساله مقرر در قانون به اتمام 
رسیده اما آیا مناسب سازی به معنای واقعی کلمه 
شهرمان  سطح  به  نگاهی  با  است؟  افتاده  اتفاق 
اما  شد؟  خواهد  روشن  ما  برای  سؤال  این  پاسخ 
سؤال اساسی این است: چه کسی مسوول تعطیلی 

قوانین حمایتی معلولین است؟ 

 مسوولین یا معلولین؟ اندکی بیندیشیم....!!!   

زینب کلهر

اجتماعي 
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اجتماعي 

تو یک عصر ناب بهاری غرق رویاهای تلخ و شیرین خودم بودم که یکدفعه یادآوری یکی از خاطراتم باعث شد بلند بخندم و از اون حال و هوای 
بارونی غرق خنده بشم. روزهایی پر از شیطنت همراه دوست صمیمی ام که همیشه خنده رو لبام هدیه می ده و شادی رو تو دلم زنده می کنه که با به یاد 
آوردن روزهای با هم بودنمون کلی می خندیم و لذت می بریم. واقعاً داشتن یک دوست خوب و یک همراه مهربون مثل سمیرا واسه من بزرگترین هدیه از 
طرف خداست. جا داره به خاطر همه مهربونیاش، همه کمک هاش دستاشو ببوسم و ازش تشکر کنم. سال 88 مسابقات کشوری در تنکابن برگزار شد من و 
سمیرا هم تو مسابقانت پینگ پنگ شرکت کرده بودیم که همراه یک تیم ده نفره البته با کم لطفی بهزیستی فقط با یک سرپرست راهی تنکابن شدیم. جایی 
که اسکان گرفته بودیم دقیقاً کنار دریا بود و ما از این بابت خیلی خوشحال بودیم. از همون ابتدا اتفاقات جالبی برای تیم ما می افتاد که باعث خنده و تفریح 
بچه ها میشد ولی همه راضی بودیم. روز مسابقه هر تیم بدون مربی و سرپرست راهی شد و من و دوستم هم همین طور به سالن مسابقه رفتیم. تقریباً بچه 
ها رو می شناختیم. من روز مسابقه با روحیه صد چندان و شاداب حضور پیدا کرده بودم. نوبت بازي من رسید. ابتدا مربی قزوین رو صدا زدند ولی ما مربی و 
سرپرست نداشتیم. من که با پام باید بازی می کردم باید میز تنیس رو طوری تنظیم می کردند که تقریباً با پای من هم 

سطح باشه البته جایگاه من باید تنظیم می شد و اینکارو باید مربی ما درخواست می کرد.
من که شور بازی رو در خودم احساس می کردم با صدای داور که شما نمی تونید بازي کنید چون 
برام سنگین و غیرقابل تحمل  اومدم جو  ندارید. به خودم  هیچ هماهنگی صورت نگرفته و مربی هم 
شد با عصبانیت از سالن بیرون اومدم و به طرف خوابگاه برگشتم اما صدای موجها درونم رو از یک 
آرامش عجیبی پر و خالی می کرد. راهم رو عوض کردم به طرف دریا رفتم. البته چند متری تا 
خود دریا فاصله داشتم ولی از تماشای بزرگی و یکرنگی دریا لذت می بردم و خودم رو بخاطر 
شرکت تو مسابقات سرزنش می کردم که یکدفعه صدای موجها با صدای آروم اشکام هم 
آهنگ شد. از اینکه خودم رو در مقابل چنین مشکالتی کوچیک و ضعیف می دیدم با 
یک حرص و با یک حسادت ناشناس غرق تماشای دریا بودم که یکدفعه صدای بلند 
و لرزان خانم »س« منو از این بهم ریختگی بیرون کشید. خانم »س« با ما به عنوان 
سرپرست تیم اعزام شده بود بلند اسممو فریاد می زد و میگفت تو رو خدا اینکارو 
نکن. من مسئولیت دارم چرا میخای خودکشی بکنی؟ تو روحیه ی باالیی داری تو 
همه رو شکست می دی. بدتر از شرایط تو وجود داره. وقتی به خانم »س« نگاه 
کردم سیل اشک صورت مهربونشو پوشونده بود و دستاش می لرزید واقعاً فکر 
کرده بود من می خوام خودکشی کنم با اینکه من حتی در حد یک شوخی هم 
به این قضیه فکر نکرده بودم. نمی دونم چه جوری آرومش بکنم آخه من با دریا 
کلی فاصله داشتم. تو اوج گریه یکدفعه با صدای بلند خندیدم و گفتم چرا باید 
من اینکارو بکنم؟ واقعاً داشتم از خنده ریسه می رفتم اما نمی تونستم عکس 
العملی نشون بدم که در همین حین گوشی خانم »س« زنگ خورد و خانم 
»س« منو با این عنوان به دوستش معرفی کرد که من االن همراه یک دختر 

معلول کنار دریا هستم و لذت می برم.
از اینکه منو اینجوری معرفی می کرد بهت زده شدم ولی دیگه نتونستم 
جلوی خندمو بگیرم و از شدت خنده به زمین نشستم  قهقهه ي دریا رو تو 
صبوری  و  زندگي  به  برگشت  امید  من  به  که  شنید  میشه  موجهاش  صدای 
در مقابل رسیدن به خواسته هام در بدترین و سخت ترین شرایط رو میداد. 
برگشتم و همه ی ماجرا رو برای سمیرا تعریف کردم که هنوز هم با یادآوری 

اون روز کلی مي خندیم. 
و این شد خاطره ی من تو مسابقات تنکابن...           

مي نویسم از دوست
يکي از روزهاي زندگي... 
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و  میوپاتي  بیماري  به  راجع  خواستم  مي  سالم. 
درمان آن در پیک توانا صحبت کنید. 

0936***2631

سالم مجله ي خوبیه اما زیاد معلول - معلول مي 
تایپ  رو  معلول   کلمه ي  بار  ده  تو هر صفحه  کنید. 
کمتر  اما  هست  معلوالن  ي  مجله  درسته  کنید.  مي 

بنویسید معلول.
0919***2188

لطفأ براي مجله حتمأ فال قرار بدین. متشکرم از 
مجله ي خوبتون.

0919***2188

سالم. چرا سازمان بهزیستي گیالن هدیه کمک 
جهیزیه ازدواج معلولین را پرداخت نمی کند؟

0911***0526

پیک  کارکنان  خدمت  نباشید  خسته  عرض  با 
معلوالن   نوشتن مشکالت  خاطر  به  از شما  من  توانا. 
تشکر می کنم. امیدوارم مسوالنی باشند تا رسیدگی 
کنند چون من خودم معلول هستم و همه مشکالت 

را دارم.
0914***6192

و  مجلتون هستم  خوانندگان  از  یکی  من  سالم. 
میشه  اگه  خواستم  می  نوشتم.  ای  معلولم.فیلنامه 
تماس  باهاشون  تا  بدین  رو  درخشنده  خانم  شماره 

بگیرم.
0936***4481

خودرو  خصوص  در  کشور  بهزیستی  رییس  چرا 
اتوماتیک معلوالن حرفشان را پس گرفت؟

0919***3006

من فارغ التحصیل رشته زیست شناسی هستم. 
چطور می توانم از اشتغال سه درصد معلوالن استفاده 

کنم؟
0912***3982

می  پرداخت  نصفه  معلوالن  ازدواج  هزینه  چرا 
شود؟

0912***6516

در مجله از داستان دنباله دار استفاده کنید.
0919***5540

درج  مجله  در  را  بنزین  توزیع  العمل  دستور 
کنید.

0912***6275

به این موضوع بپردازید که چرا بعضی از استانها 
مبلغ چهار میلیون تومان هزینه  آماده سازی زمین 
معلوالن  مسکن  های  تعاونی  به  بهزیستی  طرف  از 

پرداخت نمی شود؟
0912***0092

صورت  به  قزوین  استان  در  بنزین  چراسهمیه 
سلیقه ای توزیع می شود؟ چه کسی بر روند توزیع 

آن نظارت می کند؟
0912***3002

گزیده ای از نظرات شما در مورد سوال روی جلد : 

سوال :  آیا به نظر شما مستمري بهزیستي 
در میان معلوالن عادالنه توزیع مي گردد؟

باعرض ادب وسالم  باید بگویم خیر، به نظر بنده 
مثأل اگر مبلغي جهت آنها در نظر گرفته مي شود باید 
بر اساس مشکل آنها متغیر باشد نه اینکه براي همه 
عدالت  این  شود.  گرفته  نظر  در  مساوي  مبلغ  یک 

نیست. باتشکر
0912***7018

خیر.نه تنهاعادالنه نیست بلکه بسیار ناچیز است 
و به صدقه مي ماند!

0936***2572

ولی  نگرفتم  مستمری  که  ماهه  دو  من  راستش 
این مستمری جوابگوی این تورم نیست. از مسووالن 

خواهش می کنم که این مساله رو پیگیری کنند.
0937***4969

از  میوپاتي هستم که  معلولیت  داراي   سالم.من 
دریافت  با  و  کنم  استفاده  توانم  نمي  معمولي  ویلچر 
32  هزار تومان مستمري نمي توانم وسایل مورد نیاز 

خود را فراهم کنم. باتشکر از شما.
0919***2564

اصال عادالنه نیست دخترم 9ساله تحت بوشش 
هیچ مستمري دریافت نکرده  .

0936***3002

شدت  با  معلولین  فکر  به  مسئولین  کاش  اي 
ماهانه  مستمري  که  بودند  هم  متوسط  معلولیت 
سوار  یا  ندارند؟!  شکم  متوسط  معلولین  بدهند.مگر 

ماشین نمي شوند؟!
0914***0495

توانا،  پیک  همیشگی  همراهان 
سالم 

توانا  پیک  که  است  سالی  سه 
از  پر  سال  سه  است.  شده  متولد 
دغدغه »گفتن از معلولیت«. آمدیم 
تا زبان حال معلوالن باشیم . آمدیم 
تا از این بزرگترین اقلیت دنیا بگوییم 
و بشنویم. هر گاه دلمان از نامالیمات 
حضور  تنها  گرفت،  مطبوعات  دنیای 
شما بود که باعث شد راسختر از قبل 

راهمان را ادامه دهیم. 
خواهیم  می  قسمت  این  در 
یا  و  انتقادها  پیشنهادها،  نظرها، 
قالب  در  که  را  شما  های  گویه  دل 
ارسال  ما  برای  مهربان،  پیامکهایی 

می کنید،  انعکاس دهیم. 
ضمنا در قسمت دوم این بخش 
تعدادی از پیامکهای شما را در پاسخ 

به سوال روی جلد ، درج نموده ایم .

شماره پیامک ما را 
فراموش نکنید.

30007545
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به  با پدیده شومی  قرن هاست که معلوالن 
نام »نگرش منفی« در جامعه مواجه اند. این مهم 
در خانواده های معلول موجب انزوا و مخفی کردن 
آنان و حتی در بدبینانه ترین حالت موجب قطع 
با سایر فامیل های سببی و  رابطه ی خانوادگی 

بعضاً نسبی گردیده است.
سبب شناسی پیدایش نگرش منفی چیست 

و ریشه های تاریخی آن در کجاست؟
سال  هزار  دوازده  از  بیش  حدود  از  انسان 
پیش که وارد مرحله )فاز( تولید کشاورزی، اهلی 
کردن حیوانات، ساختن مسکن، سازماندهی نظام 
وجود  به  هم  اجتماعی  کار  تقسیم  شد،  آبیاری 

آمد.
)زلزله،  طبیعی  بالیای  برابر  در  ذهن 
به  آن(  نظایر  و  آتشفشان  سیل،  خشکسالی، 
)مثاًل  معلول  و  علت  روابط  شناخت  عدم  لحاظ 

در گذشته می گفتند نباید زیر درخت گردو خوابید، 
بعدها مشخص شد  او چیره خواهد شد  بر  دیو  چون 
که شب ها درخت گردو گاز کربنیک تولید می کند 
و موجب اختالل تنفسی و مغزی می گردد( دو نظام 
فکری ایجاد کرد، هر چیز را که مورد نیاز بود دوست 
داشت )توتم ها( و هر چه را که توانایی مهار نداشت 
اولین  این  )تابوها(،  بود  از آن در هراس  و  دانسته  بد 
مرحله ی نگرش نسبت به پدیده های طبیعی بود، اما 
در مرحله ی تولید )کشاورزی( و تقسیم کار اجتماعی 
بر اساس جایگاهی که در تولید یا کار جسمی و فکری 
نمونه  عنوان  به  بود،  اجتماعی  پایگاه  دارای  داشت 
اعراب بدوی قبل از اسالم در بخش بیابانگردی )بیابان 
دارای چند  خانواده  هر  در چادرها(  زندگی  و  نشینی 
بز و یا شتر بود که غذا و معاش خانواده در بین اعضا 
توازن ایجاد نمی کرد، چون جنس دختر نقشی تعیین 
کننده ای نداشت شوم )تابوی ذهنی( محسوب می شد 
و آنان را پس از تولد زنده به گور می کردند. در ایران 
با پدیده های اسطوره ای چون جنگ فرشته ی باران 
)تشنز( و دیو خشکی )اپوش( و یا مهر ایزد بانوی نور 
و میترا ایزد بانوی باروری مواجه ایم- جملگی پدیده 
تابوهای ذهنی سرچشمه می  توتم ها و  از  های فوق 
گیرد- معلوالن در این روند )پروسه( تاریخی به لحاظ 
فقدان پایگاه اجتماعی در تولید، به حاشیه رانده شده و 
در عصر قرون وسطی باور بر آن بود که روح شیطان در 
آنان حلول کرده است. آنان را یا می کشتند یا در غل 
و زنجیر در سیاهچال ها زندانی می کردند- این مهم 
ایران برای  تا جایی پیش رفت که در ادبیات عامیانه 
حفظ معلوالن داستان پدر پیری را که معلول شده بود 
بدین صورت که هر  انتقال دادند-  به صورت شفاهی 
پدری معلول می شد )با پدیده ی مادر در ایران چنین 

نقد و قول های نه تنها نداریم بلکه پیوسته یا ستایش 
جایگاه مادری مواجه ایم( با توشه ای غذا در بیابان 
معلولش  پیر  پدر  جوانی  شده  نقل  اما  شد،  می  رها 
را با توشه ای غذا قصد داشت در بیابان رها کند، او را 
پیوسته می  پدر  راه  و در  نشاند  بر کول )شانه پشت( 
خندید، فرزند علت را جویا شد و پدر در پاسخ گفت من 
هم در جوانی چنین کردم به آینده ات می خندم، پسر 
پشیمان و پدر را بازگردانید. روایت فوق بیانگر ادبیات 
فرودستان جامعه  به  متعلق  که  است  عامیانه  شفاهی 
قدیم می باشد )چرا که پدر بر کول فرزند قرار داشت و 
فاقد اسب یا چارپا بود( و این را می توان چنین استنباط 
نمود که رویکرد به عواطف انسانی نسبت به معلولیت در 
ایران بر خالف اروپا قوی تر بوده- به عنوان نمونه در 
قبل از اسالم ایران، اگر همسری فلج می شد و شوهر 
قصد ازدواج مجدد داشت موظف بود که تا عمر همسر 
معلول را نگهداری کند، یا در قانون زمان ساسانیان 
معلول دو برابر اشخاص عادی ارث می برد. در قرون 
)معلول ذهنی(،  دیوانه  نظیر  واژه های منفی  وسطی 
چالق، کور و کر )نابینا و ناشنوا(، علیل، مفلوج مواجه 
ایم، لیکن پس از قرن هجدهم توانبخشی که بخشی 
از علم پزشکی محسوب شد معلول به عنوان »بیمار« 
نگریسته شد و انگ زدن )lablling( جلوه ی جدیدی 
یافت تا جایی که به عنوان نمونه اشخاص کم توان و 
گردید،  موصوف  ذهنی«  مانده  »عقب  ذهنی  ناتوان 
در  علیل شدن  کور شدن،  به  ها  نفرین  در  یا حتی 
خانواده عوام مواجه شدیم، در ادبیات فعلی هم برای 
تحقیر و تمسخر از واژه ی »منگول« یا »عقب مانده« 
نگاه  حالت،  ترین  بینانه  در خوش  شود.  می  استفاده 
شود.  می  نگریسته  معلوالن  به  ای  ای، صدقه  خیریه 
از  قبل  که  کارگردانانی  از  یکی  پیش  سال  دو  حدود 

انقالب شهرتی برای خود آفرین بود، فیلمی ساخت که 
از واژه ی »عقب مانده« به عنوان  برای تحقیر  در آن 
دیالوگ استفاده شد. جمع بندی مختصر فوق این است 
که علی رغم نیم قرن رویکرد بشردوستانه سازمان ملل 
متحد فرهنگ سازی در کشورهای جهان سوم و ایران 
در جهت رفع و محو نگرش منفی نسبت به پدیده ی 
معلولیت به کندی پیش می رود، رسانه ی ملی علی 
رغم تهیه ی برنامه ی آموزشی در سال 87 در چندین 
قسمت در خصوص )c.b.r( توانبخشی مبتنی بر جامعه 
بحث  است  بایسته  که  آنگونه  هنوز  ایران  سینمای  و 
های تخصصی و کارشناسانه، تهیه سریال و فیلم های 

اجتماعی تاثیرگذار بر کل جامعه اقدام نکرده اند.
)حتی  بودم  فیلم  کار  اندر  با دوستانی که دست 
تهیه  شان،  مشترک  درد  جملگی  تلویزیونی(  سریال 

امکانات مالی بوده است.
به نظر نگارنده در کنار مهد کودک )خصوصاً( و 
نظام آموزشی تلفیقی باید در حوزه هنر به مساعدت 
و   N.G.O از  و  پرداخت  فیلم  تهیه  برای  هنرمندان 
کارشناسان و معلوالن نیز بهره جست چرا که هنر از 
عواطف انسانی سرچشمه می گیرد، و کسی که آشنا 
نباشد  آنان  خانواده  و  معلوالن  مشترک  دردهای  با 
نمی تواند خود را از هنر کلیشه ای برهاند، به همین 

لحاظ است که می گویند:

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی.
و معلوالن به همه جامعه می گویند:

من درد مشترکم 
مرا فریاد کن    

احمد آملی

معلولیت و پدیده نگرش منفی

اجتماعي 



کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض می کند.
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قدمتی  از  ناتوانی  و  معلولّیت  مسأله  به  نگاه 
و  کشتن  بردن،  بین  از  است.  برخوردار  تاریخی 
قربانی کردن معلوالن برای سالمتی دیگران پدیده 
ای است که مفهوم نابودسازی را در دوران گذشته 
نشان می دهد. با ظهور ادیان و مطرح شدن مفهوم 
بقاء موضوع نگهداری از معلوالن در پناهگاه ها و 
نوانخانه ها، جایگاه خود را به دست آوردند. بعد 
زیادی  تعدادی  معلولّیت  و  دوم  جهانی  جنگ  از 
از افراد، نگرش اصالح و بهبود عملکرد مؤسسات 
و مراکز توانبخشی را به وجود آورد که هدف آن 
دارای  افراد  بهبود وضعّیت  و  ارائه ی خدمات  ها 
معلولّیت بود. هر چند این مؤسسات کمک شایانی 
در بهبود عملکرد معلولین داشتند، اّما نتوانستند 
موجبات تلفیق اجتماعی  آنان را فراهم نمایند. از 
بر  که  جامعه   بر  مبتنی  توانبخشی  سال 1980، 
مفهوم تلفیق اجتماعی معلولین استوار بود، نقش 
مهّمی را در توسعه ی خدمات توانبخشی و حضور 

بیشتر معلوالن در جوامع فراهم نمود.
توانبخشي را می توان مجموعه اي از اقدامات 
هدفمند و هماهنگ پزشکي، آموزشي، حرفه اي و 
اجتماعي دانست که براي کاهش اثر معلولّیت بر 
و  زندگی   افزایش کیفیت  اجتماعی،  تلفیق  فرد، 
قادرسازی  وی در باالترین حد ممکن، به منظور 
دستیابي به یک زندگي مستقل در جامعه عرضه 
مي گردد. این اقدامات کل نگر و یکپارچه مرّکب 
از مداخالت طّبي، رواني - اجتماعي و شغلي، فرد 
تعاملي  جهان  با  سازد  مي  قادر  را  ناتواني  دچار 
از  ارضاء کننده،  از جنبه شخصي  برقرار کند که 

کارکردي  جنبه  از  و  دار  معنی  اجتماعي  جنبه 
اثر بخش باشد. توانبخشی نه تنها شامل آموزش 
افراد معلول، بلکه شامل مداخالت در ساختارهای 
حفظ  و  محیط  سازی  مناسب  جامعه،  عمومی 

حقوق بشر نیز می باشد.
ای  ضایعه  یا  نقص  دچار  فردی  کنیم  فرض 
می شود. اّول باید مانع از پیشرفت نقص شد، آن 
را تا حّد ممکن محدود کرد و عوارض ناشی از آن 
را به حداقل رسانید. )توانبخشی پزشکی( سپس 
باید به او شیوه ی چگونه زیستن همراه با نقص 
را  او  با  برخورد  چگونگی  جامعه  و  خانواده  به  و 
بعد  مرحله¬ی  در  آموزشی(.  آموخت)توانبخشی 
از طریق  را  جامعه  و  برای خود  بودن  مفید  باید 
اشتغال، به کارگماری و فّعال نمودن فرد معلول 
برای او مهیا نمود. باید متناسب با توانمندی او، 
حرفه ای به او آموخت و شرایط کاری مناسبی 
ای(.  حرفه  )توانبخشی  نمود  فراهم  او  برای  را 
همه ی این امور متضّمن تدارک و ایجاد امکاناتی 
منطبق با شرایط اجتماعی از یک سو و نیازمندی 
های افراد معلول از سوی دیگر است )توانبخشی 

اجتماعی(.
بنابراین توانبخشی شامل چهار رکن اساسی 
است که هر چند، هر یک از آن ها نقش و وظیفه 
ای خاص را عهده دار هستند اّما هر یک تنیدگی 

و پیوستگی عمیقی با سه رکن دیگر دارد.

وحید راشدي
کارشناس ارشد توانبخشي



  دانستن کافي نيست،بايد به دانسته ي خود عمل کنيد.
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از مدارس استثنایي و تبدیل آنها به مجموعه خدمات 
دانش آموزان  تمام  بدین ترتیب  است؛  مدرسه  هر  در 
براساس  مدارس  و  بگیرند  یاد  هم  کنار  در  مي توانند 
نیاز هاي دانش آموزانش سازش مي یابد نه دانش آموزان 
تفاوت هاي  سیستم  این  در  مدرسه.  نیاز هاي  براساس 
فردي منبعي از تنوع و گوناگوني است نه یک مشکل. 

در  معلول  دانش آموزان  تلفیقي  آموزش  نظام  در 
تجهیزات  و  وسایل  دریافت  با  عادي  درس  کالس هاي 
مورد نیازشان در کنار سایر دانش آموزان حضور مي یابند 
که  باشد  به گونه اي  کودکان  معلولیت  که  در صورتي  و 
باید از تجهیزاتي استفاده کنند که مزاحمت براي نظم 
در  مي کند،  ایجاد  دانش آموزان  سایر  تمرکز  و  کالس 
بهترین حالت در همان مکان آموزشي به طور موقت از 
کالس درس خارج مي شوند و در کالس هاي کوچک تر 
در همان مدرسه با تجهیزات مورد نیازشان از آموزش 
تا  مي شود  تالش  سیستم  این  در  مي شوند.  بهره مند 
معلوالن در فضاهاي آموزشي افراد عادي حضور یابند. 

خود  خاص  موافقان  و  مخالفان  تلفیقي،  آموزش 
محافل  در  که  است  این  توجه  قابل  موضوع  و  دارد  را 
مدافعان حقوق معلوالن بحث ها بر چگونگي انجام این 
است  جریان  در  آن  بودن  آمیز  موفقیت  نحوه  و  طرح 
مهارت هاي  مدافع،  گروه هاي  این  موضوع.  اصل  بر  نه 
تحصیلي  مهارت هاي  بر  مقدم  را  ارتباطي  و  اجتماعي 
مي دانند و با هر نوع فعالیتي که باعث جدا سازي  معلول 

از جامعه مي شود مخالفت مي کنند. 
مطرح  طرح  این  موافقان  که  دلیلي  مهم ترین  اما 
مي کنند این است که سیستم آموزش تلفیقي به دیده 
کودکان  به  مي کند،  کمک  جامعه  در  معلوالن  شدن 

ملزومات  جزو  آموزش،  و  یادگیري  به  توجه 
بشر از بدو پیدایش او تا زمان حال بوده است. 

انتقال  براي  آموزش  نوعي  از  بدوي  جوامع  در 
استفاده  بعد  نسل  به  قبیله  هر  فرهنگ  و  تجربیات 
مي شد. دراین سیستم آموزشي افراد کم تجربه در کنار 
افراد باتجربه قرار مي گرفتند و تاکید زیادي بر مشارکت 
زندگي  براي  آنان  آمادگي  به منظور  تلفیقي  و  ترکیبي 

گروهي در آینده وجود داشت. 
پس از گذشت هزاران سال بـا درنظر گرفتن حقوق 
معلوالن عبارت ها و تعارفي جدید در سیستم آموزشي و 
قوانین کشور ها وارد شده است چون با رایگان اعالم شدن 
آموزش و فراگیر شدن آن در بعضي کشور ها معلمین با 
حضور معلوالن در مدارس روبه رو شدند و به علت نبود 
انجام و  آنان  براي جدا سازي   امکانات کافي تالش هایي 
مدارسي ویژه به صورت محدود براي این افراد ایجاد شد. 
به این ترتیب به علت در دسترس نبودن مدارس ویژه و 
استثنایي، بسیاري از معلوالن از تحصیل باز مي ماندند. 
از  تلفیقي  آموزش  و  تحصیلي  رویکرد جداسازي  تغییر 
جمله اقداماتي است که به منظور منتفع کردن دوسویه 

معلوالن و سایر دانش آموزان مطرح شده است. 
آموزش تلفیقي یا ادغامي به دنبال قرار دادن کودکان 
سیستم  در  افراد  سایر  کنار  در  معلول  دانش آموزان  و 
مکان  حذف  به دنبال  آموزش  نوع  این  است.  آموزشي 

سطح  از  که  مي دهد  را  افرادي  با  مشارکت  توانایي 
مهارت هاي  و  هستند  برخوردار  مختلفي  توانایي هاي 
دانش آموزان  از  گروه  دو  هر  در  را  همساالن  با  ارتباط 
تقویت مي کند. آنان اجراي این طرح را مطابق با  اصول 
مناطق  از  بسیاري  در  که  چرا  مي دانند  انساني  حقوق 
وجود  یا  است  کم  ویژه  مدارس  به  دسترسي  امکان 
ندارد و آنان بر این باورند که در دنیاي آینده، ارتباطات 
از  بیش  هم  با  انسان ها  مشارکت  و  تعامل  و  اجتماعي 

پیش مورد نیاز است. 
مخالفان این طرح معلمان، مدیران و بعضي پدر و 
مادرها هستند. متفاوت بودن مفاد درسي که هر گروه 
از افراد با توانایي هاي مختلف در یک کالس نیاز دارند، 
آزار و اذیت کودکان معلول توسط سایر همکالسي ها و 
سردرگمي معلمان در برخورد با کودکاني که توانایي هاي 
مختلفي در یادگیري دارند از موارد مخالفت این افراد 

است. 
در  دانش آموزان  ادغام  و  تلفیق  اجراي  در 
گاهي  دارد؛  وجود  تفاوت هایي  آموزشي  سیستم هاي 
و  جسمي  معلولیت هاي  با  دانش آموزاني  مدارس 
وارد  آنان  و  مي کنند  انتخاب  را  متوسط  معلولیت هاي 
کالس هاي درس عادي مي شوند و با استفاده از امکانات 
مناسب سازي  فضا هاي  با وجود  و  تعیین شده  از پیش 
آموزشي مشغول به تحصیل مي شوند. اما در مدارس ما 
حضور معلوالني که از نظر ذهني مشکلي در یادگیري 
عدم وجود  به دلیل  عادي  درس  کالس هاي  در  ندارند 
با مشکالت زیادي  یا  امکان پذیر نیست  بسترهاي الزم 

همراه است. 
فواید و اثرات آموزش تلفیقي بر نسل آینده و تاثیر 
مناسب سازي   به  توجه  لزوم  انساني،  ارتباطات  در  آن 
فضا هاي علمي-  آموزشي به عنوان مقدمات پذیرش و 
حضور معلوالن در اجتماع را با توجه به قوانیني که در 
این مورد در سطح بین المللي تصویب مي شوند بیش از 

پیش آشکار مي کند. 

سعیدضروري
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و  متحد  ملل  سازمان  کنوانسیون  سوئد 
است.  کرده  تصویب  را  آن  اختیاری  پروتکل 
استراتژی  و  ها  سیاست  و  ملی  مهم  قوانین 
کشور  این  در  معلول  افراد  به  مربوط  های 

عبارتند از:
چهار قانون مهم وجود دارد که بر اساس آن 
اعمال تبعیض علیه معلولیت را ممنوع می سازد.

 Discrimiation ombudsman
لزوم  در صورت  و  قوانین  این  انطباق  وظیفه 
عملکرد قضایی برای اجرای این قوانین را بر 

عهده دارد.
زندگی  در  تبعیض  ممنوعیت  قانون   •

کاری افراد معلول )1999:132(
• قانون برخورد مساوی با دانشجویان در 

دانشگاه ها )2001:1286(
• قانون ممنوعیت تبعیض )2003:307(

• قانون منع تبعیض و سایر اهانت ها به 
کودکان و دانش آموزان )2006:67(

مورد حمایت  در   )1993:387( قانون   •
برخی  به  مبتال  افراد  برای  خدمات  ارائه  و 
برای  اقدام  ده  شامل  عملکردی  اختالالت 

افزایش رفاه برخی از افراد مبتال به اختالل.
• از بیمار به شهروند: طرح اقدام ملی بر 
)2000/1999 الیحه  معلولیت  های  سیاست 
سال  می   31 در  پارلمان  توسط  که  دولت(، 
2000 به تصویب رسید. با توجه به این الیحه، 
اهداف سیاست های معلولیت شامل موارد زیر 
می باشند: جامعه مبتنی بر تفاوت ها؛ جامعه  
افراد  به  که  باشد  ای طراحی شده  بگونه  که 
معلول در همه سنین اجازه مشارکت کامل در 
زندگی اجتماعی را دهد و جامعه ای با فرصت 
های برابر در زندگی برای دختران و پسران و 

زنان و مردان معلول.

حمایت اجتماعی:
• مزایای معلولیت

مهمترین مزایای معلولیت شامل:
مستحق  شخص  معلولیت:  مستمری 
که  افرادی  )برای  بیماری  مزایای  از  استفاده 
یا حمایت  و  در سن 64- 30 سال هستند( 
افرادی که در سن  )برای  فعالیت ها است  از 
29-19 سال هستند( هنگامی که حداقل یک 
کاهش یک چهارمی در ظرفیت کار به وجود 
 223 نرخ  به  ها  فعالیت  از  حمایت  آید.  می 
کرون در هر روز پرداخت می شود اگر شخص 
الزامات مورد نیاز برای بیکاری را به طور کامل 
نداشته باشد. اگر الزامات کامال برآورده شوند 
این مقدار بین 320 کرون تا 680 کرون در هر 
روز می تواند تغییر یابد تا حداکثر 196.800 

کرون سوئد در سال.
معاش  مدد  معلولیت:  هزینه  کمک 
زندگی  در  اضافی  های  هزینه  پوشش  برای 

یا 69  و  معلولیت 36، 53  نتیجه  در  روزمره 
سال  هر  که  است  ای  پایه  قیمت  از  درصد 
نیز  آن  نرخ  و  شود  می  تعیین  دولت  توسط 
بسته  درصد  این  است.  متفاوت  سال  هر  در 
اضافی  میزان هزینه های  و  به کمک  نیاز  به 
متغیر است. در سال 2008 این مقدار بدین 
ترتیب بود: 14.760 کرون سوئد )36درصد(؛ 
 28.290 )53درصد(؛  سوئد  کرون   21.730

کرون سوئد )69درصد(.
ساعت   20 از  بیش  به  نیازمند  افرادی 
در  خود  روزانه  زندگی  در  شخصی  کمک 
کمکی  منافع  از  استفاده  حق  دارای  هفته، 
های(  )کمک  دستیاران  مالی  تامین  برای 
شخصی خود هستند. منافع کمکی بر مبنای 
مقدار  و  تعیین شده  که  است  ساعاتی  تعداد 
در سال  کرون سوئد  هر ساعت 237  در  آن 

2008 بود.
یارانه دستمزد: کمک مالی به کارفرما 
برای استخدام افراد مبتال به اختالل کار می 
باشد. هدف از این حمایت اجتماعی این است 
شغل  بتوانند  کار  اختالل  به  مبتال  افراد  که 
کارفرما  به  دستمزد  یارانه  آورند.  دست  به 
های  هزینه  به  نسبت  و  شود  می  پرداخت 
ماه  در  کرون   16.700 تا  دستمزد  و  حقوق 

پرداخت می شود.
• توانبخشی و آموزش مجدد

-  اسباب و لوازم کمکی توسط مقامات 
بهداشتی محلی تهیه می شوند.

- مزایای توانبخشی اگر فرد در آموزش 
از  پس  کند  شرکت  )شغلی(  ای  حرفه  های 
نقدی  مزایا  مقدار  همان  به  بیماری  ندت 

بیماری پرداخت می شود.
• مراقبت و حمایت طوالنی

باشد  می  شهرداری  با  رفاه  مسئولیت 
دیگر(  نهادهای  مشارکت  با  نیاز  صورت  )در 
برای مثال مراقبت خانگی، خرید، وعده های 
غذایی، ارائه وسایل و تجهیزات کمکی به افراد 
مسن و افراد معلول. انتخاب خانه و استخدام 
نیز  مراقبت  به عنوان مسئول  یک خویشاوند 
تلقی  محلی  شهرداری  های  مسئولیت  جزو 

می شود.
به  )مربوط   389 و   1993:387 قانون 
حمایت و ارائه خدمات به افراد مبتال به برخی 
مدت  طوالنی  حمایت  عملکردی(  اختالالت 
یا  پایدار  ناتوانی جسمی  با  افراد  از  مراقبت  و 
این  کند.  می  ریزی  پی  را  روانی  اختاللت 
اقدامات عبارتند از مشاوره و حمایت شخصی، 
کمک های شخصی، سرویس اسکورت، خدمات 
امداد در خانه، به طور موقت دور ماندن از خانه، 
ترتیبات  ای،  مدرسه  آموزان  دانش  بر  نظارت 
خانه مسکونی با خدمات ویژه برای جوانان و 

بزرگشاالن و فعالیت های روزانه.

مرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها را از بين مي برد .            دیل كارنگي اجتماعي   
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اجتماعي 

از چندین  توانا یکی  البرز  الکترونیک  شرکت صنایع 
که  است  توانا  کانون  توسط  شده  ایجاد  شغلی  فرصتهای 
عملی  که  نیست  امری  معلولین  اشتغال  دهد  می  نشان 
نشود.کانون توانا خودش آستینهایش را باال زده تا در کنار 
پیگیری اجرای قوانین مربوط به اشتغال خود نیزدر این امر 
سهیم باشد. به قول معروف نمی خواهد از آن دسته باشد 

که بیرون گود می ایستند و می گویند لنگش کن.
 پای گفتگوی  پیک توانا با مجید پیوندچی مدیرعامل 

شرکت صنایع الکترونیک توانا می نشینیم. 

- در ابتدا از نحوه تأسیس شرکت برایمان 
صحبت کنید.

در سال 1378 کارگاه ترانس با هدف ایجاد اشتغال 
برای معلولین با 10 نفر شروع به فعالیت کرد. با گسترش 
نام  با   1380 ماه  خرداد  در  پرسنل،  افزایش  و  فعالیتها 
کانون  پوشش  تحت  توانا،  البرز  الترونیک  صنایع  شرکت 
معلولین توانا ثبت رسمی شد و هم اکنون بصورت هیات 

مدیره ای اداره می شود.

- شرکت چه محصوالتی تولید می کند و 
چند نفر در آن مشغول به کار هستند؟

توان  با  ترانسفورماتورهای  تولید  زمینه  در  شرکت 
K.V.A 3، مونتاژ بردهای الکترونیک و تولید درخت سیم 
و  الکترونیک  کامپیوتر،  خانگی،  صنعتی،  مصارف  جهت 

مخابرات فعالیت می کند.
تولید  اداری،  در بخش های  نفر  در حال حاضر 60 
و انبار مشغول فعالیت هستند که 38 نفر از این افراد را 

عزیزان معلول تشکیل می دهند.

برنامه ای برای گسترش شرکت در  - چه 
آینده دارید؟

در  مستمر  بطور  که  شرکت  اصلی  اهداف  از  یکی 
جلسات هیات مدیره نیز مطرح است، گسترش شرکت در 
حیطه های مختلف کاری و رسیدن به بازار کار مطلوبتر 
و متناسب با آن افزایش اشتغال است. با توجه به حرکت 
برای  نیز  دیجیتال شدن، شرکت  به سوی  و صنعت  علم 
مونتاژ  بخش  اندازی  راه  به  اقدام  این حرکت  با  همگامی 
بردهای الکترونیک و تولید درخت سیم کرده که این خود 
یکی از اقدامات مؤثر برای توسعه و گسترش شرکت است 

و همچنین قصد داریم در آینده در نمایشگاه های داخلی 
حضور فعال داشته باشیم.

- چه موانعی بر سر راه پیشرفت تان وجود 
دارد؟

ما از حمایت دولت در این زمینه برخوردار نیستیم و 
باید کاماًل متکی به خود باشیم. برای گسترش کار نیاز به 
افزایش سرمایه در گردش است که از دو طریق می تواند 
تأمین شود: از طریق عملیات کاری شرکت که کافی نیست 
و از طریق دریافت وام از سیستم های بانکی کشور که در 
این زمینه با مشکالتی از قبیل وثیقه های سنگین مواجه 
هستیم و تا کنون هم نتوانسته ایم حرکت موفقی در این 
زمینه داشته باشیم. این موانع در کنار سایر مشکالت بر 
بر خداوند  با توکل  تا کنون  تأثیرگذار است که  روی کار 

توانسته ایم از سد آنها عبور کنیم.

- آیا تا کنون از ایجاد حس ترحم نسبت به 
معلولین در پیشبرد اهدافتان استفاده کرده اید؟

به هیچ عنوان. ما توانمندیم و توانمندیمان را با عمل 
با  ایم.  کرده  ثابت  کنون  تا  که  همچنان  کنیم،  می  اثبات 
اعتماد به نفس و با تکیه بر توانمان و همچنین توکل بر 
خداوند بزرگ از ترس ها و تهدیدات کاری فارغ هستیم. 
و  فکر  و  معلول  عزیزان  توانایی  و  استعداد  ما،  پشتوانه 

اندیشه آنهاست.
هیچ  که  برسانم  عرض  به  دانم  می  الزم  اینجا  در 
کارکنان  و  معلولین  بین  کاری  کیفیت  نظر  از  تفاوتی 
و  سعی  از  معلولین  بسا  چه  و  ندارد  وجود  ما  تندرست 
تالش مضاعفتری نیز برخوردارند. این رضایتمندی نه تنها 
از  مطلب  این  بلکه  شود  می  احساس  مدیران شرکت  در 
طرف شرکت های طرف قرارداد از نظر کیفیت باالی کار و 
محصوالت شرکت، در مقایسه با شرکت هایی که با پرسنل 
است که  بیان شده  بارها  نیز  کنند  فعالیت می  تندرست 
این امر باعث خوشحالی مضاعف ما و تشویق سایرین برای 

همکاری بیشتر با معلولین است.

توانا  شرکت  کارفرمای  بیمه  سهم  آیا   -
پرداخت می شود؟

همانطور که مستحضر هستید 23 درصد سهم بیمه 
کارفرما توسط سازمان بهزیستی به شرکت هایی که پرسنل 

معلول در آن اشتغال دارند باید پرداخت شود. من با صراحت 
اعالم می کنم که علیرغم همه سعی و تالش در طی سال 
های فعالیتمان، تا کنون در هیچ سالی سهم بیمه کارفرما را 
بطور کامل دریافت نکرده ایم و هر ساله و دائماً با این مشکل 
روبرو بوده ایم. دو مسأله همیشه مانع از انجام این کار از 
بودجه در سازمان  بوده است: یکی کمبود  طرف سازمان 
حل  در  که  کارمندان  برخي  حضور  دیگری  و  بهزیستی 
کمبود بودجه یارانه سهم بیمه کارفرما هیچ تالشي نکرده 
اند ، مانع از پرداخت حق مسلم این شرکت ها گشته اند. 
و این در حالی است که از  نظر قانونی تمام مدارک الزم 
برای سازمان بهزیستی ارسال شده و حتی تمام کارکنان 
معلول شرکت از طرف خود سازمان به شرکت معرفی می 
شوند. متأسفانه این مشکل مختص ما نیست و دامن گیر 

همه شرکت های مشابه در کشور است.

- چه پیشنهادی به مدیران و کارآفرینان 
دارید؟

آنها  بوسم و خدمت  را می  آنها  اواٌل دست همه  من 
عرض می کنم که اشتغال امری حیاتی است و انسان با 
کار احیاء می شود. به فرموده حضرت علی )ع( بزگرترین 
عزیزان  وقتی  گفت  توان  می  واقع  به  است.  کار  تفریح 
از  ناشی  منفی  احساسات  شوند  می  بکار  مشغول  معلول 
محیطی  در  و  تندرست  افراد  کنار  در  شان  محدودیت 
بردن  باال  با  مجموعه  این  در  ما  رود.  می  بین  از  شاداب 
اعتماد به نفس افراد و ایجاد اشتغال برای آنها زمینه های 
فعالیت اجتماعی معلولین از جمله ازدواج را فراهم کرده 
ایم و از این بابت خداوند را شاکریم. من به جرأت خدمت 
این عزیزان عرض می کنم که حضور معلولین در مجموعه 
آنها نیز باعث موفقیت روزافزون آنها در زمینه های مادی 

و معنوی خواهد شد .

- و صحبت پایانی:
ما همه خدمتگزاریم و موفقیت شرکت مدیون تالش 
را  تشکر  آنها کمال  از همه  و من  است  آن  کارکنان  همه 
این جمله خالصه می کنم که هذا  دارم و صحبتم را در 

من فضل ربی.

فرزانه حسیني

توانمندیمان 
را 
با عمل اثبات 
می کنیم
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خواهد  می  زندگي  و  معلوالن  وبالگ 
بگوید:

می خواهد از تلخی ها و شیرینی ها بگوید.می 
خواهد از زندگی بگوید. زندگی خودش و همنوعش. 

زیبا می نویسد. به زیبایی زندگی.
در قسمتی از این وبالگ می خوانیم:

هر هفته در این وبالگ مي خواهم از معلول 
بگویم، از زندگیش، توانایي هایش، خواسته هایش، 
مشکالت و معضالت فراوانش. مي خواهم از رفت 
و آمد یک فرد معلول و ناتوان جسمي، حرکتي و 
از  خواهم  مي  بگویم.  جامعه  افراد  بین  در  ذهني 

نگاه هاي مردم بگویم. از حس ترحم هاي نابه 
جا، از فرهنگ هاي غلط برخي افراد و هزاران 
هزار حرف که شاید بارها و بارها گفته شده 

اما متاسفانه خیلي زود فراموش مي شوند. 
نمي  نه دوست من! اشتباه برداشت نکن. 
نمي  بزنم.  حرف  غصه  و  غم  از  خواهم 
من،  زندگي  زیرا  نه!  کنم.  ناله  و  آه  خواهم 
هریک  که  افرادي  تمامي  و  معلولم  دوستان 
از  سرشار  دارند  جسمي  مشکل  نوعي  به 
اراده  از  امیدواري است. مي خواهم  و  انرژي 
هاي توانایي بگویم که با وجود درصد باالي 
چه  و  اند  درخشیده  ها چه خوش  معلولیت 

زیبا زندگي ساخته اند. 
بگویم  مختلفي  شرایط  از  خواهم  مي 

ناتوان جسمي  فرد  یک  پیشرفت  مانع  گاهي  که 
مي شود. مي خواهم از فرهنگ برخي مردم بگویم 
که فرد معلول را جدایي از افراد غیرمعلول مي دانند و 
حق زندگي بدان ها نمي دهند. مي خواهم از اخبار 
با  مرتبط  حوزه  در  گوناگون  اتفاقهاي  و  مختلف 
معلولین بگویم. مي خواهم با مسئولین، افراد مرتبط 

با امور معلولین حرف بزنم و راهنمایي بخواهم. 
هم زیبا را خواهم گفت. هم زشت را. 

و  تقدیر  هم  گفت  خواهم  را  مشکالت  هم 
سپاس از رسیدگي ها را 

هم از معلولین خواهم گفت هم غیر معلولین 

معلول!  غیر  یا  هستي  معلول  کند  نمي  فرق 
هرکه هستي سپاسگذار لطف و محبتت هستم که 
قسمتي از وقت خویش را صرف خواندن نوشته ها 
و حرف هایم نمودي. همچنین دوستدار راهنمایي 
طریق  از  حرفهایت  خواندن  و  شنیدن  و  هایت 

کامنت و ایمیل هستم. 
پس اگر مشتاق شنیدن، خواندن، درک کردن، 
روشن  اي  آینده  داشتن  براي  تالش  و  کردن  فکر 
هستي یا علي بگو تا با هم همراه شویم. بیا از تجربه 
ها، گفته ها، مشکالت، دردها، غم ها، شادي ها و 
به  رسیدن  براي  بسازیم  پلي  همدیگر  هاي  حرف 
همه  موفقیت  امید  به  طالیي.  و  روشن  فرداهایي 

انسانها و شما دوستان گلم.
او در قسمتی دیگر می نویسد:

های  اراده  از  وقتی 
می  میان  به  سخن  محکم 
یاد  به  آگاه  خود  نا  آید 
تحمل  و  نفس  به  اعتماد 
می افتیم. وقتی می گویند 
مشکالت  وجود  با  فالنی 
فراوان توانسته است مسیر 
همگی  کند  طی  را  ترقی 
کنیم  می  چه  چه  و  به  به 
که آفرین چه همت باالیی 

داشته و دارد. 
همت  و  اراده  داشتن 
و  صبر  داشتن  درست!  باال 
به  چرا  اما  درست!  تحمل 
کنیم  نمی  فکر  نکته  این 
الهی  و  باال  نیرویی  که 
هدایت  را  واال  اراده  این 
قبول  اینکه  نه  کند؟  می 
این  با  اما  باشیم!  نداشته 
مسئله کمرنگ برخورد می 
اینگونه  باید  چرا  و  کنیم. 
باشد؟ چرا یادمان می رود 
که قدرت الیزال الهی است 

که یاریمان کرده است؟
کلمه توکل را زیاد به 
به  همیشه  بریم.  می  کار 
گوئیم  می  دیگران  و  خود 
توکل کن به خدا همه چیز 
حل می شود )خودم نیز از 
گفتن توکل کن مستثنی نیستم( اما واقعا چقدر به 
این توکل کردن مان اعتقاد داریم؟ چقدر این توکل 

کردن را قلبی و روحی و درونی قبول داریم؟
اگر توکل را قبول داریم چرا نا امید می شویم؟ 
گره  شدن  باز  برای  چرا  داریم  ایمان  خدا  به  اگر 
شویم؟  می  خدایی  غیر  عوامل  به  متکی  کارمان 
شاید بحث سنگینی باشد و اعتقاد کامل به توکل 
داشتن را خود من نیز نتوانم به خوبی معنا کنم. اما 
آیا بهتر نیست به جای اعتماد به نفس، اعتماد به 

خدا داشته باشیم؟
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شرایط  بر  بنا  خواسته  نا  یا  خواسته  فردی  هر 
شود.  می  روانی  و  روحی  مشکالت  دچار  اش  زندگی 
نیز  جسمی  ناتوانی  و  معلولیت   ، فرد  این  اگر  حال 
داشته باشد درصد دچار شدن به افسردگی و معضالت 
روحی و روانی بیشتری را تجربه خواهد کرد. من خودم 
حرکتی  جسمی  شدید  معلولیت  وجود  با  بالشخصه 
همیشه سعی کرده ام روحیه شاد زیستن را در خویش 
همین  مثال  عنوان  به  اوقات  گاهی  اما  نمایم  تقویت 
اخیرا در مسیر زندگی به جایی رسیده بودم که تمام 
انگیزه و روحیه ام را از دست داده و افسرده بودم. در 
این لحظات حتی اُمیدواری دادن اطرافیان هم کارساز 

نبوده است. 
و چه  باشد  معلولیت  دارای  فرد  ناخواه چه  خواه 
فرد غیرمعلول باشد ، در برهه ای از زندگی ممکن است 
بدین نتیجه و سوال برسد که برای ادامه چه انگیزه ای 
دارم؟ تالش کنم ، کار کنم ، درس بخوانم ، ازدواج کنم 
و ... برای چه؟ که چی؟ آخرش چه خواهد شد؟ کدام 
آینده؟ تا کنون تالش کردم چه شدم؟ بعد از این چه 

خواهم شد؟

از  نیز  عزیز  مخاطبان  شما  اکثر  برای  کم  دست 
پیش  زندگیتان  از  ای  برهه  در   ، سواالت  جنس  این 
برای  چگونه  اید؟  کرده  چه  مواقع  آن  در  است.  آمده 
بر  اید؟  کرده  تالش   ، روحیه  تجدید  و  زندگی  ادامه 
تجربیات  گذاشتن  اختیار  در  که  معتقدم  نکته  این 
بسیاری  حل  در  مفید  راهکارهای  ارائه  در  تواند  می 
نیز همینطور است.  باشد و دقیقا  از مشکالت کارساز 
بارها اتفاق افتاده است که حتی یک جمله از دوستی، 
شیرین  و  عادی  مسیر  به  را  ما  عزیزی  خویشاوندی، 
زندگی بازگرداند و از وقوع فاجعه بزرگ افسردگی های 

حاد و شدید جلوگیری نماید. 
های  تجربه  و  یافته  خواهم  می  مقاله  این  در 
از  هایم  آموخته  با  کنم  تلفیق  را  زندگی  از  خودم 
استاد گرامیم آقای »جواد فرجی«  سخنان گرانبهای 
و  حرفها  هستند.  و  بوده  زندگیم  استاد  بهترین  که 
نکته هایی که این استاد گرامی و تمامی کسانی که 
در  را  تجربیات چندین ساله خویش  نوعی  به  هریک 
اختیارمان قرار می دهند می تواند راهکارهای طالیی و 
نکات بسیار مهمی باشد برای اینکه به زندگی بازگردیم 

و توکل کنیم بر آن یگانه هستی بخش تا معنای واقعی 
زندگی را بیابیم و هر روز درس نوینی را تجربه کنیم.

فرد معلول فشار  به یک  وقتی مشکالت جسمی 
می آورد و از صبح تا شب در چهاردیواری اتاقش می 
ماند و ثانیه ها را سپری می کند نمی توان انتظار داشت 
بعد از مدتی دچار مشکالت روحی و روانی نشود. برای 
بیرون آمدن از منزل انگیزه الزم است و همراهی که پا 
به پا همراهی اش کند. این همراه که اکثر اوقات مادر ، 
پدر ، خواهر ، برادر ، اقوام یا دوستی از دوستان هستند، 
و شرایط  بر مشکالت  بنا  که  آمد  پیش خواهد  گاهی 
مختلف نتوانند همراه همیشگی باشند. پس در نتیجه 

برای داشتن استقالل فرد معلول باید تالش کرد. 
البته این را که می گویم شامل همه معلولین نمی 
شود زیرا اکثر دوستان دارای معلولیت دارای استقالل 
را  های خویش  فعالیت  و  کارها  اکثر  و  کامل هستند 
افراد  داریم  بین  این  در  اما  دهند.  می  انجام  مستقال 
معلولی که بنا بر محبت بیش از حد خانواده ، ناتوانی 
و  معلول  افراد  خود  توجهی  کم   ، شدید  معلولیت  و 
فردی  استقالل  اند  نتوانسته  هم  هنوز   ، خانواده شان 

وقتی یک فرد معلول با مشکالت
 روحی درگیر می شود



چه زيباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نيازی هستی دست به دعا برداری .      جبران خلیل جبران
اجتماعي 

17

الاقل  تا  بیابند  زندگی  برای  مکفی  و  الزم 
برخی فعالیت ها و مسئولیت های خویش را 

بر عهده گیرند. 
شغلی  نداشتن   ، استقالل  نداشتن  لذا 
نداشتن   ، مناسب  فعالیتی  نداشتن   ، مناست 
انگیزه ای مناسب و کم تحرکی ، باعث ایجاد 
، روانی و افسردگی  بسیاری مشکالت روحی 
از جمله مهمترین عاملی که در  خواهد شد. 
اینگونه مشکالت روحی موثر واقع می  ایجاد 
شود دور شدن از معنویات است. دور شدن از 
خدا و سست شدن ایمان و اراده ، راه را برای 

ورود ویروس بی انگیزگی خواهد گشود. 
گاهی در اوج افسردگی حتی حرف زدن 
از ایمان و نصیحت های دیگران که می گویند 
حتما  بوده،  این  قسمت  کن،  توکل  خدا  »به 
بود.  نخواهد  کارساز  نیز  و...«  داشته  حکمتی 
بلکه ممکن است ذهن فرد معلولی که دچار 
اگر  اما  بریزد.  بهم  نیز  را  شده  انگیزگی  بی 
نیز همین  دلیلش  تنها  کنیم  قضاوت  درست 
است. اگر ما انسانها تسلیم بی چون و چرای 
از  شکایت  برای  جایی  دیگر  باشیم  پروردگار 
سرنوشت نخواهد ماند. اما این تسلیم بی چون 
و چرا بودن دلیل نمی شود دست روی دست 
بگذاریم تا روزی مرگ فرا رسد و به دیار باقی 

شتابیم.
پس تسلیم بی چون و چرای خداوند بودن 
را اشتباه برداشت نکنیم. تسلیم بی چون و چرا 
رضای  به  هستم  راضی  »خداوندا  یعنی  بودن 
تو« می پسندم آنچه تو برای من می پسندی 
و می خواهم آنچه تو برای من می خواهی. نه 
اینکه »خدایا تو مرا اینگونه می پسندی پس 
پس  شدنم،  بهتر  برای  کنم  نمی  تالشی  من 
من می نشینم و درد می کشم ، زجر می کشم 
اینگونه خواستی« مگر خداوند عالم  تو  چون 
خداوند  مگر  خواهد؟  می  بد  اش  بنده  برای 
برای بنده اش بیماری و معلولیت می خواهد؟ 

البته که نمی خواهد. 
پس  داریم  ایمان  الهی  امتحان  به  اگر 
نیز  امتحان  این  آخره  تا  و  بگوییم...  علی  یا 
سربلند و پیروز باشیم اما اگر نه ، هر روز می 
خواهیم بهانه بیاوریم و دلیل تراشی کنیم برای 
تالش نکردن و بهینه تر زندگی کردن ، پس 
رسد.  فرا  تا مرگ  بگذاریم  روی دست  دست 
نیستم  مستثنی  قائده  این  از  نیز  )من خودم 
و عمریست با تنبلی ها و بهانه های مختلف، 
خودم روز به روز به ضعیف تر شدن و ناتوان 
تر شدن جسمم کمک کرده ام اما ایمان دارم 

که هیچ وقت برای آغاز دیر نیست.(
حال راه چیست و چاره کجاست؟ دوست 
معلول من و حتی تو دوست غیر معلول من؛ 
راه، دست تو و چاره دست توست اما چاره ی 
اگر هدفت  یکتای بی همتاست.  اصلی دست 
خدا باشد و مقصود اصلیت رضای او، مطمئن 

حمایتت  برداری  گام  مسیری  هر  در  باش 
خواهد کرد همانگونه که تاکنون حمایت کرده 
است. و اما گفتم هر مسیری، مسیری که به 
بود  نخواهد  باشد مطمئنا مسیر درستی  چاه 
کدامین  بدانیم  کجا  از  حال  نیست؟  اینطور 

مسیر، مسیر درست است؟! 
خداوند به انسان عقل و هوش داده، تدبیر 
بی شک مسیری که  داده، پس  ادراک  داده، 
رضایت خداوند در آن باشد به بیراهه نخواهد 
رفت. مسیر موفقیت، مسیر تالش، مسیر بهتر 
شدن، مسیر ارتقای سطح علمی، مسیر ارتقای 
تحصیل،  مسیر  حرکتی،  و  جسمی  نیروی 
مسیر اشتغال، مسیر ازدواج و انتخاب شریکی 
باشد،  الهی  مناسب، همه و همه وقتی هدف 
تضمین الهی نیز ضمیمه ی موفقیت مسیرمان 

خواهد بود. 
شاید برخی بگویید ؛ هم هدفم الهی بود 
نشدم؟  موفق  ؛ چرا  هم مقصدم رضایت حق 
چرا نشد آنچه می خواستم؟ به نظر من و به 
می  کارمون  کجای  دید  »باید   : عامیانه  قول 
لنگه؟« یکی می داند کجای کارش می لنگد 
و ادامه می دهد و تالشی برای درست کردن 
لنگی نمی کند و دیگری نیز نمی داند کجای 
کنیم  پیدا  و  بگردیم  پس  لنگد  می  کارش 
لنگی  ما  هدف  کجای  و  کجاست  مشکل  که 
دارد و تعمیرش کنیم ، تدبیرش کنیم ، چاره 
بیاندیشیم. شاید حین خواندن حرفهایم پیش 
خود بگویی »از این شعارها زیاد شنیدم« چون 
میدهم  احتمال  ام  گفته  را  این  گاهی  خودم 
به  نیست  شعار  اما  بگوید.  نیز  دیگری  شاید 
وهلل شعار نیست. گاهی برآورده نشدن هدفی 
یا حاجتی ، دلیل بر لنگ بودن کار از طرف 

خود ماست. 
نکردیم،  تالش  باید  که  آنگونه  شاید 
عمل  و  نخواستیم  باید  که  آنگونه  شاید 
شاید  کنیم  نمی  فکر  این  به  چرا  نکردیم. 
صالح  هدف،  به  نرسیدن  دلیل  نیز  گاهی 
نبودن آن هدف برای ما بوده؟ مگر همیشه 
را صالح  آنچه  هر  »خداوندا  کنیم  نمی  دعا 
می دانی به من عطا فرما«  پس چرا وقتی 
شاید  که  رود  می  یادمان  شود  نمی  عطا 
صالح مان نبوده است؟ چرا ما انسانها خیلی 
زود فراموش می کنیم و زود از یاد می بریم 
چیز  همه  انسانها  ما  چرا  ایم؟  خواسته  آنچه 
انسانها  ما  چرا  شود؟  می  عادی  برایمان  زود 
برای  و  هستیم  دنیایی  ی  بسته  دل  اینقدر 
ابزار  دنبال   ، اهداف  و  برآورده شدن حاجات 

دنیوی هستیم؟ 
چرا یادمان می رود هدف اصلی اوست ، 
اوی بی همتا ، اگر او بخواهد همه حاجات و 
اهداف برآورده خواهد شد و اگر او نخواهد ، 
تمام تجهیزات دنیوی را هم که بکار بگیریم 
حاجتی برآورده نخواهد شد. اگر او نخواهد آب 

از آب تکان نخواهد خورد و سنگ روی سنگ 
بنا نخواهد شد. 

در بین جمالتم؛ ما انسانها؛ که می گویم، 
باشد  درسی  خودم.  برای  باشد  درسی  شاید 
برای ذهن و جسم و روحم که گاهی بقدری 
آشفته می شود که فراموش می کنم در عوض 
مشکل جسمی و حرکتی شدیدم چه موهبت 
زندگی.  از  نالم  باز هم می  و  دارم  الهی  های 
بسیاری  نعمت های  رود چه  یادم می  گاهی 
خالی  نیمه  همیشه  من  اما  فرموده  عطایم 
لیوان  پر  نیمه  که  دریغا  و  بینم  را می  لیوان 
بوده است و من  تر  چقدر خوش آب و رنگ 

فراموش کرده ام. 
پس دوست من ، بیا از همین امروز شروع 
کنیم به کنکاش در جسم و روح و افکارمان. 
بیا از همین لحظه آغاز کنیم و ببینیم »کجای 
ایراد  مان  هدف  کجای  و  لنگد«  می  کارمان 
دارد؟ بیا کنکاش کنیم و ببینیم اصال هدفی 
داریم یا نه؟ به چه چیز عالقه داریم؟ چه چیز 
آمالی  و  آرزوها  کند؟ چه  می  مان  خوشحال 
پذیرند  تحقق  داریم  که  آرزوهایی  داریم؟ 
وضعیت  بهبود  برای  چقدر  ممکن؟  غیر  یا 
ایم؟  کرده  تالش  مان  حرکتی  و  جسمی 
چقدر برای آرامش روحمان تالش می کنیم؟ 
آیا هدف و مقصودمان الهی است؟ آیا انگیزه 
مان جلب رضایت خداوند است؟ آیا خدمت به 
خلق خدا جزو اهدافمان است؟ چقدر دلبسته 
دنیا هستیم؟ بیا از همین امروز کنکاش کنیم 
دست  از  روزی  را  دنیوی  ابزار  این  تمام  اگر 

بدهیم چه خواهیم کرد؟
بیا به این فکر کنیم اگر وضعیت جسمی 
مان روز به روز بدتر و بدتر شود چه خواهیم 
کرد؟ بیا ببینیم آیا با ورزش و نرمش و تحرک 
بیشتر ، به نتایج بهتری دست نخواهیم یافت؟ 
کجای  واقعا  واحد  و  احد  خداوند  ببینیم  بیا 
چون  بی  تسلیم  آیا  دارد؟  قرار  مان  زندگی 
بندگی  بیا  خیر؟  یا  هستیم  خداوند  چرای  و 
را معنا کنیم و دریابیم معنای واقعی زندگی 
با هم  را  امروز تجربیات مان  از همین  بیا  را. 
درمیان بگذاریم و از تجربیات یکدیگر استفاده 
کنیم. در مورد تمامی سواالتم فکر کن و هر 
نظر و تجربه ای در این مورد داری به آدرس 
مجله پیک توانا بفرست. مطمئن باش نظراتت 
منتظر  و  بود  خواهد  راهمان  بخش  نوید 
من  بعدی  های  نوشته  در  نظراتت  بازخورد 
در  و  باش.  توانا  پیک  دیگر  دوستان  و  حقیر 
دل  ته  از  را  خداوند  دیگر  باری  بیا  نیز  آخر 
صدا کنیم و برای حل تمامی مشکالتمان اعم 
از جسمی و روحی ، فقط و فقط به او توکل 

نماییم و بس. یا حق

فرزانه حبوطی
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محمد محمدنژاد 23 ساله :
یکی از مهمترین دوره های زندگی، ازدواج است. شاید اگر قبل از اینکه وارد این دوره 

شویم، بتوانیم شناخت بیشتری پیدا کنیم و زندگی و دوره ی موفق تری را داشته باشیم.

علی مرحمتی 25 ساله :
وضعیت جسمی: نیمه شنوا

شاید عالقه به تنهایی، یکی از ویژگی های اکثر افراد ناشنوا است. و احساس پذیرفته شدن 
از طرف مقابل، به شدت آزارمان می دهد. به همین دلیل کمتر به ازدواج فکر می کنیم.

حسین اصغری 29 ساله 
وضعیت جسمی: ناشنوا

ناشنوایان همیشه نشان داده اند در امر تحصیل و کار موفق هستند اما در زمینه ی 
تشکیل  اقدامی درجهت  ندرت  به  بپذیرند،  را  توانند شکست  به سختی می  ازدواج، چون 

خانواده می کنند و این جاست که دیگران می توانند با راهنمایی صحیح، موثر باشند.

امیر صباغ 33 ساله
 وضعیت جسمی: نیمه شنوا

امروزه، ما در دنیایی زندگی می کنیم که هیچ کس قادر نیست بدون کمک و مساعدت 
و ارتباط با دیگران، نیازهای فردی و اجتماعی خود را برطرف کند.

و حال آنکه ناشنوایان توانایی به مراتب کمتری دارند و تصمیم گیری در مورد ازدواج 
برایشان بسیار مشکل است و گاهی حتی ترجیح می دهند تا آخر عمر مجرد بمانند.

حسن رحیمی 25 ساله 
وضعیت: ناشنوا

خانواده ها باید در برنامه ریزی و انجام امور مربوط به فرزندان ناشنوا، نقشی فعال داشته 
باشند خصوصاً در امر مهمی مانند ازدواج که مشکالت خاص خودش را دارد. فراهم کردن 

شرایط و امکانات، در انتخاب همسر مناسب، می تواند بسیار مفید باشد.
لیال درویش 24 ساله 

وضعیت جسمی: نیمه شنوا
زندگی  برای  انگیزه  بعد  و  باشد  روشن  ازدواج  از  هدف  باید  ابتدا  ناشنوا،  افراد  برای 

مشترک ایجاد شود                             

دوستان و همراهان همیشگی پیک توانا

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 

معلوالن(  ویژه  اجتماعی  )مسایل  شده  مشخص  موضوعات  پیرامون  را  خود 
درج نماید.

یا  نامه  صورت  به  را  خود  شخصی  دیدگاهای  توانید  می  عزیز  دوست  شما 
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 : مسکن و معلوالن.
نظرات درج شده در تاالر گفتگو، دیدگاههای شخصی مخاطبان است

به روياها ايمان بياوريد که دروازه های ابديت اند .        جبران خلیل جبران
اجتماعي 



بهنام حائری
به عقیده ی من مقایسۀ افرادی که از توانایی فوق العاده ای برخوردارند با افرادی 
این مقایسه را در مرحله ی  که فاقد این توانایی هستند، کار درستی نیست. اکثراً 

انتخاب قبل از ازدواج به کار می برند که صحیح نیست.

محبوبه حالجیان 26 ساله
 وضعیت جسمی: نیمه شنوا 

امروزه بیشتر کسانی که تصمیم به ازدواج گرفته اند، در قدم های اول شاید 
فقط به فکر فرار از تنهایی خود هستند و از مشکالت بعد از ازدواج، آگاهی کامل 

ندارند.
مشکالت،  این  کردن  مرتفع  برای  هستند  موظف  ناشنوا  افراد  های  خانواده 

فرزندانشان را بیشتر پشتیبانی کنند.

عاطفه کاظمی 21 ساله
 وضعیت جسمی: نیمه شنوا

به نظر من ازدواج افراد ناشنوا  با افراد سالم از دوام کمتری برخوردار است. 
شاید عشق بتواند برای مدت کوتاهی، مشکالت را کم رنگ کند. ولی وقتی بحرانی 

در زندگی رخ بدهد، آینده ی آنها به خطر می افتد.

فاطمه خدابخشی 22 ساله
 وضعیت جسمی: نیمه شنوا

امر  این  ازدواج کنند که مشکل خودشان را دارند.  با کسانی  باید  ناشنوا  افراد 
موجب می شود کمتر فرصت کنند به ناامیدی فکر کنند و صدمات روحی کمتری 
ببینند. ناشنوایان اکثراً رفت و آمد محدودی دارند و معموالً اجتماع گریزند. به نظر 
من اولین قدم برای یک ازدواج موفق، داشتن اعتماد به نفس و احترام به خواسته های 
ارتباط مناسب  برقراری یک  به  قادر  این صورت است که  طرف مقابل است و در 

خواهیم بود. 
  

مهدیه رستگار 27 ساله
وضعیت جسمی: محدودیت جسمی حرکتی

جوان های کشورم از موانع و مشکالت سر راه ازدواج جوانان گالیه می کنند. 
در صورتی که خیلی جاها می شنویم از برگزاری مراسم ازدواج ساده و سمینارها 
و همایش هایی که در مورد ازدواج صحبت می کنند. اما تنها قشری که به ازدواج 
معلولین فکر می کنند، خود معلولین هستند و بس. ناگفته نماند که تمام فکرها و 

نظرات هم تا کنون به نتیجه مطلوب و دلخواهی نرسیده است.
با وجود تمام مخالفت های دوستانم و اعتراض هایشان هر وقت صحبت از این 
مقوله می شد من جزء مخالفین ازدواج معلولین بودم اما وقتی خوب تر و دقیق 
تر نگاه کردم، متوجه شدم که این مساله ارتباط مستقیمی با میزان معلولیت فرد 

دارد.
را  ازدواج  آینده  و  تمام مسائل و مشکالت پیش رو  اگر منطقی فکر کنیم و 
در نظر بگیریم، فردی با معلولیت شدید تحت هیچ شرایطی امکان ازدواج را ندارد. 
کسی که برای گذران زندگی در اکثر امور نیازمند کمک دیگریست چطور می تواند 

بار مسئولیت یک زندگی و یک خانواده را به دوش بکشد؟؟؟
افراد غیر معلول هم، گاه با وجود ده ها سال زندگی مشترک به بن بست می خورند 

و با وجود بچه ها، باز چاره ای جز طالق نمی یابند.
حال شخص معلولی را در نظر بگیریم که بعد از بیست – بیست و خورده ای 
سال که با معلولیت و مشکالتش دست و پنجه نرم کرده و شرایط موجود را پذیرفته 
و .... باز با همه این اوصاف زمانی پیش می آید که تحمل و کنار آمدن با مشکالت 
برایش غیر ممکن می شود. سوالم این است که فرد تازه وارد غیر معلول چطور می 

تواند تمام مشکالت را بپذیرد و تحمل کند؟
درسته که در زمان عاشقی به قول قدیمی ها چشم ها کور و گوش ها کر 
می شوند اما این عشق و دلداگی ها تا چند وقت مانع دیدن میشود؟ 6 ماه؟ 1سال؟ 

2 سال؟
بعد از آنکه توان کنار آمدن با مشکالت را از دست دادند، تکلیف فرد معلول با 

این شکست عظیم چه می شود؟

چه کسی می تواند مرهم دردش باشد؟
چه کسی می تواند شکستگی دل و زخم روحش را مرهم باشد؟

باال صدق می کند و کسانی  با شدت  این موارد در معلولین  البته بیشتر 
که معلولیت اندکی دارند نباید خود را از حق مسلم زندگی محروم کنند و با 
دید باز و شناخت کامل و عمیق بهترین انتخاب را داشته باشند و پا به زندگی 

مشترک بگذارند.
در مورد ازدواج معلول با معلول و ازدواج معلول و غیر معلول سلیقه ها و 

نظرات مختلفی وجود دارد.
به نظرم گزینه برتر می تواند ازدواج معلول با معلول باشد به علت عادت 
مشکالت   _ دغدغه های مشترک   _ با مشکالت معلولین  کردن و کنار آمدن 

یکسان _ آشنایی خانواده ها با نوع زندگی معلولین _ درک متقابل و...
هر چند که همه ما ثابت کردیم که با توکل به خدا غیرممکن هم ممکن 

می شود.
به امید خوشبختی و زندگی سعادتمند تمام جوانان ایران زمین.

حسین شکری کارشناس کاردرمانی 41 ساله
ازدواج تحول و ارتقاء فرد در زندگی است و باعث آرامش روحی و ایجاد 
انگیزه در جهت تالش بیشتر و توانایی بهتر از  نظر جسمی و روحی می شود و 

حتی در طول عمر افراد هم موثر است.
  ولی اینکه در مشاوره قبل از ازدواج و انتخاب افراد تقریبا همسان باید 

بسیار دقت شود.
     

امیر کریمي  25 ساله از گیالن 
وضعیت جسمی: میوپاتي 

ممنون از توجه اي که دارید.
به نظر من ابتدا مشکل استقالل مالي معلولین باید در درجه اول بر طرف 

بشه بعد در مورد ازدواجشون بحث بشه.
گیرم ازدواج هم صورت بگیره  بعد میخوان  چي بخورن؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با این وضع جامعه افراد سالم تو زندگیشون موندن حاال معلول پیش کش
مساله دیگه اینکه حاال اگه بخوایم در مورد تهران بحث کنیم جاي حرف 

هست.
تو شهرستان که دیگه واویال.

اگر طالب زندگي سالم  و بالندگي روحي باشیم، باید به حقیقت عشق بورزیم.          اسکات پک
اجتماعي 
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برنده ميگويد مشکل اما ممکن، بازنده می گويد ممکن است اما مشکل!

20

اجتماعی

چرا نمی تونی راه بری؟؟؟
دوران بچگی هیچ وقت از اینکه یه بزرگتر بپرسه 
چرا نمی تونی راه بری؟ واهمه ای نداشتم اما از اینکه 
بپرسه،  را  این سوال  از همسن و ساالی خودم  یکی 

همیشه ترس و دلهره داشتم.
یادم نمیره زمانی که 7 یا 8 ساله بودم توی یکی 
تا  بودم که دو  از شهرهای شمالی روی تاب نشسته 
بچه همسن و سال خودم یا کمی بزرگتر اومدن کنارم 
نشستن و بعد از نگاه های کنجکاوانه گفتن: تو چرا 

نمی تونی راه بری؟؟؟؟
بیاد  زودتر  مامان  کردم  می  خدا  خدا  دلم  توی 
دنبالم و بغلم کنه و بریم خونه تا از زیر نگاه موشکافانه 

و سواالت سختشون راحت بشم.
همون شب باز این سوال بچه ها تکرار شد و با 
انگشت من را نشون مامان باباشون دادن و من با اخم 

سرم را برگردوندم.
بعد این همه سال دیگه از سوال بچه ها ناراحت 
نمیشم )هر چند اون موقع هم همیشه نسبت به سنم 
خوب برخورد می کردم( فقط می مونم که چه جوابی 
بدم و چه جوری می تونم ناتوانی دست و پای یه آدم 
به  بفهمونم؟ چه جوری  یه بچه کوچولو  به  را  بزرگ 

سواالشون جواب بدم تا قانع بشن؟؟
البته اگر وسط حرفام نپرن و همه جوابا را بذارن 
به عهده خودم احتماال می تونم از پسشون بربیام اما 
اینکه  بخاطر  بچه  مادر  به خصوص  بزرگترا  متاسفانه 
و  برسم  کارم  به  من  ذارن  نمی  نشم،  ناراحت  من 
درست و حسابی جواب بچه ها را بدم.دیروز دوستی 
سالش   6 بچه  با  بودیم  هم  با  دبستان  دوران  از  که 

 play  با بازی  اینکه شدید مشغول  با  مهمونم بودن. 
station شده، اما انگار از محبتی که بین ما رد و بدل 

میشه تعجب می کنه و میگه:
_ مامان شما و خاله خواهرید؟
_ نه مامان ولی مثل خواهریم

_ کدوم تون بزرگترید؟
_ تو چی فکر میکنی؟

_ فکر کنم مامانم بزرگتره
_ نه مامان، ما همسنیم

_ یعنی دوقلوئید؟
_ نه دوقلو نیستیم ولی انداره همیم.

اندازه هم نیستید تو شکمت بزرگتره خاله  نه   _
مهدیه قدش بلندتره

_ ولی سن مون مثل همه
تا  با دقت کارام را زیر نظر می گیره  بعضی وقتا 

موقعی که می خوام نماز بخونم.

_ مامان خاله چیکار میکنه؟
_ نماز می خونه

_ چرا این جوری نماز می خونه؟
مادر سکوت می کنه و بچه خودش جواب خودش 
نماز می  این جوری  بره  راه  تونه  نمی  را میده: چون 

خونه؟
_ بله. تو بازی تو بکن

_ خوب چرا میز صندلی نمی ذاره؟
_ باز مادر سکوت می کنه و از پاسخ دادن عاجز 
باز بچه در جواب خودش میگه: آهان دکتر  و  میشه 

گفته این جوری نماز بخونه؟
داری حرف  کوپنت  از  زیادتر  گفته.  دکتر  بله   _

میزنیا.
_ چرا خاله نمی تونه راه بره؟؟؟؟؟؟؟؟؟

_ مگه اون دفعه بابا برات توضیح نداد. مگه بهت 
نگفت از این سواال نکن، خاله ناراحت میشه؟ مگه تو 

فضولی؟ به تو چه. برو بازی کن.

خیلی دلم می خواست سر نماز نبودم و می تونستم 
البته  بدم.  پاسخش  بی  سواالت  به  بهتری  جواب  یه 
کردم.  نمی  سکوتم  حداقل  ولی  تونستم  نمی  شاید 
حداقل نمی گفتم خاله ناراحت میشه. این یعنی اینکه 
خاله هم از اینکه نمی تونه راه بره خیلی ناراحته و از 
همین جا شکوفه های ترحم را تو ذهن بچه می کاره.

 حداقل نمی ذاشتم این سواال همیشه تو ذهنش 
باقی بمونه تا وقتی بزرگتر هم شد با یه عالمت سوال 

گنده به یک فرد معلول نگاه کنه.

چی میشد اگر رسانه های ما هم از طریق کتاب 
یاد می دادن معلولیت چیه و  به بچه ها  تلویزیون  و 
چطور باید با یک نفر که معلولیتی داره برخورد کنیم 

که نه اون ناراحت بشه نه ما به مشکلی بخوریم

مهدیه رستگار



حساب  را  بيداريت  شب  هاي  ساعت  خواهم  مي 

هايت  الاليي  ي،  هزينه  بشود  اگر  خواهم  مي  كنم. 

كنم.  پرداخت  يكجا  را  مهرت  پر  وآغوش  گرم  شير  را، 

هميشه  بگذار  اما  اي..  شده  بزرگ  ديگر  گويي:  مي 

9ماه،  نكنم  فراموش  تا  بمانم،  باقي  كودك  دلت  در 

مستاجر خانه ي درونت بوده ام. 

هاي  روز  ترين  شكوه  با  از  يكي  ي  بهانه  به 

شكارچي«  بانو  »شهر  سراغ  به  مادر«  »روز  سال 

مثل  شكارچي  خانم  زديم.  مادرانه  گپي  و  رفتيم 

سه  حق  در  كه  سالهاست  50ساله،  مادران  ي  همه 

بيشتري  سهم  البته  است.  كرده  »مادري«  فرزندش 

»ساناز  است.  داده  اختصاص  بزرگش  فرزند  براي  را 

»سندرم-  بيماري  بعلت  و  دارد  29سال  سهيلي« 

و  ديده  مادر،آموزش  كنار  در  كه  سالهاست  داون« 

بسيار  ساناز  دهد.  مي  ياري  خانه  كارهاي  در  را  او 

متنوعي  غذاهاي  و  است  عالقمند  آشپزي  هنر  به 

صرف  بيشتر  را  فراغتش  اوقات  او  كند.  مي  طبخ  را 

دوزي«  سرمه  و  دوزي  »پولك  مانند  دستي  هاي  هنر 

عروسكها  براي  زيبايي  لباسهاي  هم  گاهي  و  كند  مي 

بيشتر  كني،  نگاه  كه  را  ساناز  نقاشي  دفتر  دوزد.  مي 

او  دهد  مي  نشان  اين  و  كرده  نقاشي  را  پدرش  ي  چهره 

سهيلي«  »حميد  آقاي  دارد.  پدرش  با  مطلوبي  روابط 

خدمت  هوايي  نيروي  در  سالهاست  و  ست  نظامي 

آن  از  او  است.  پذير  مسئوليت  بسيار  و  است  كرده 

براي  خود،  ومنطق  نظم  با  كه  است  پدراني  دسته 

خواسته  از  و  كرده  ريزي  برنامه  دخترانش  ي  آينده 

مي  او  كند.  مي  حمايت  خوبي  به  آنها  عاليق  و  ها 

بعضي  شنوم  مي  وقتي  خورم  مي  گويد:»چقدرتاسف 

زيادي  ي  فاصله  صحيح،  تربيت  ي  بهانه  به  والدين  از 

با فرزندانشان مي گيرند.«

سوزن  ساناز  كه  را  زيبايي  نماز  چي،جا  شكار  خانم 

حرفهاي  ي  ادامه  در  و  داده  نشان  را  است  كرده  دوزي 

براي  بوده  توانم  در  آنچه  »من  گويد:  مي  همسرش 

هميشه  و  ام  داده  انجام  فرزندانم  پيشرفت  و  رشد 

شود  اعتبار  بي  احساساتشان  نگذارم  ام  كرده  سعي 

شده  دوزي  سوزن  ي  پارچه  يك  تنها  نماز  جا  اين 

و  نظم  با  همراه  عاطفه  و  احساس  دنيا  يك  نيست 

سليقه است كه از دخترم هديه گرفتم.«

هاي  زمزمه  و  ها  قصه  مورد  در  او  از  وقتي 

ي  كلمه  شايد  گويد:  مي  پرسيم  مي  كودكي  دوران 

ارامش  براي  كه  شعرهايش،  و  ها  الاليي  با  »مادر« 

به  تبديل  و  گيرد  مي  جان  كند  مي  زمزمه  فرزندش 

وقتي  فرزندانم  براي  من  شود.  مي  مادري«  »عشق 

تعريف  را  حسنك«  هاي  »قصه  بيشتر  بودند  كوچك 

اندر  نسل  ما  ي  همه  كه  را  معروفي  شعر  و  كردم  مي 

ام،  داده  آموزش  را  ايم  خوانده  كودكانمان  براي  نسل 

آبيه...  و  سفيد  و  قليه...سرخ  قل  دارم  توپ  »يك 

و  ميره...«  كجا  تا  ميره...نميدوني  هوا  زمين  زنم  مي 

زديم  مي  زمين  را  توپ  اين  وقتي  داند  مي  خدا  تنها 

تا كجا ميرفت...

براي  خود  كه  را  شعري  پايان،  در  شكارچي  خانم 

اش  مادرانه  دلنشين  صداي  با  را  بود  سروده  ساناز 

خواند.«

ذهن او معيوب است

دخترم معلول است

عشق او خوشرنگ است

حرف او پر رنگ است

دخترم آرام باش

چون مرا باكي نيست

جاي هيچ شكي نيست

لقمه ي نان من از وجود توست

دست تو در دستم

عشق تو در قلبم 

عشق من بي راه نيست

مادرت تنها نيست«   

سيما سلطاني آذر

بگذار در دلت 
همیشه

 کودك 
باقي 

بمانم 
مادر

زندگي بسیار مسحورکننده است؛ فقط باید با عینک مناسبي به آن نگریست.       دوما
اجتماعي 

21



در جستجوي نور باش؛ نور را مي يابي.          آرنت
اجتماعي 
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مشکالت  شرح  نباشد  تا  دو  یکي  شاید 
معلولین... معموال وقتي نقش خود را مي پذیرند 
تنهاتر مي شوند و سال ها با تنهایي انس مي 
محدود  براي خود  را  شرایط  همه ي  و  گیرند 
این  در  ''ازدواج''...اما  شرایط  حتي  بینند  مي 
مشترک''  ''درد  با  باید  معتقدند  برخي  میان 
سرنوشتشان را به هم گره بزنند و به ''زندگي 

مشترک'' برسند.
اولین  از  که  است  سال  دو  به  نزدیک 
دیدارشان در محوطه ي آسایشگاه مي گذرد، 
نسبت  خوبي  احساس  خواسته  نا  که  روزي  از 
تا  را  آنها  اند و همین عالقه  پیدا کرده  به هم 

نشستن کنار سفره ي عقد کشانده است.
شده  نشین''  ''ویلچر  اثرسانحه  در  دو  هر 
''تصادف  دیگري  و  ارتفاع''  از  ''سقوط  یکي  اند 
رانندگي'' و ''سالمتي'' بهاي سنگیني بوده که به 
روزگار پرداخته اند. اما آنها دیگر سالهاي تلخ و 
طاقت فرساي ''تنهایي'' را پشت سر گذاشته اند 
و در کنار هم زیر یکي از سقف هاي شیرواني 
شکل آسایشگاه معلولین لحظات را سپري مي 

کنند.
در  پیش  سال   51 محمدي''  آقا  ''احمد 
''فراهان'' اراک بدنیا آمده و یکي از معروفترین 

کشاورزان و دامداران این شهرستان است.
شده  معلولیتش  به  منجر  که  اتفاقي  از  او 
مي  یاد  زندگیش  ي  خاطره  ترین  تلخ  بعنوان 
حادثه  گویند''  مي  ''راست  گوید:  مي  و  کند 
هاي  شیریني  طعم  ''هنوز  کند  نمي  خبر 
ازدواجم را مزه مزه نکرده بودم.'' دقیقا 15 روز 
بعد از ازدواجم از ارتفاع ساختماني که خواهرم 
و  کردم  سقوط  بودند  ساز  و  ساخت  حال  در 
دچار معلولیت نخاعي شدم و این هم حقیقت 
دارد  ''که هیچ کس از فردایش خبر ندارد''. او 
ادامه مي دهد: ''من بال فاصله بعد از معلولیتم 
از همسرم جدا شدم تا او آینده ي بهتري داشته 

باشد.''
ها  پنجره  دیوارها،  آمار دقیق  بتوان  شاید 
محمدي''  ''آقا  از  را  آسایشگاه  هاي  درخت  و 
از  یکي  را  او  توان  مي  تقریبا  گرفت. 
اعضاي قدیمي آسایشگاه معرفي کرد. او داراي 
گواهینامه ي پایاني سطوح دوره هاي آموزشي 

پرورش  و  آموزش  ي  اداره  دارالقرآن 
است و براي افراد مبتدي قرآن تعلیم مي دهد. 
او همچنین در افتتاحیه نمایشگاه صنایع دستي 
ناحیه  فرهنگي  اجتماعي  ي  اداره  همت  به  که 
لوح  گردیده  برگزار   15 منطقه  شهرداري   4
تقدیر دریافت نموده است و مقاماتي را نیز در 
معلولین''  راني  ''ویلچر  و  ''بسکتبال''  مسابقات 

کسب نموده است.
و اما کمي هم از همسر ''احمد آقا'' بگوییم 
اتومبیل در  از خرید  بعد  روز  تنها 3  نیز  او  که 
معلولیت  دچار  رانندگي  تصادف  ي  سانحه  اثر 
سال  که 44  ''بتول جعفر خاني''  نخاعي شده، 
به  کرج  شهرستان  از  پیش  سال   17 و  دارد 

آسایشگاه منتقل شده است.
دوره ي طوالني  از یک  گوید:''پس  او مي 
نا امیدي با همسرم آشنا شدم و پس از 4 سال 
شناخت و آشنایي با موافقت سرکار خانم ''بهار 

شيرين تر از 

ماه عسل 

زوج   4 اتفاق  به  آسایشگاه  رییس  زاده'' 
دیگر طي مراسمي به عقد هم در آمدیم.''

هنر هاي دستي ''بتول خانم'' خصوصا قالب 
بافي هاي زیباي او زبانزد اهالي آسایشگاه است.

است  ممکن  زندگي  ''در  گوید:  مي  او 
حادثه  یک  ناگهان  خوشایند،  شرایط  کنار  در 
مانند سرگذشت  بیاید  وجود  به  وشرایط سخت 
من و همسرم که در اوج دل خوشي، دچار چنین 
وضعیتي شدیم. اما بعد از گذشت سالها، نوع نگاه 
به حکمت خداوندي  و  تغییر کرد  زندگي  به  ما 

راضي شدیم.''
از  را  شان  تلخ  هاي  حکایت  پایان  در  آنها 
لحظات و تجربه هاي شیریني هم یاد کردند که 
یکي از آنها شیریني ''ماه عسل'' شان به سوریه و 

زیارت ''مرقد حضرت زینب'' بود.  
 
     سیما سلطاني آذر  



آنان که به هر ذلتی تن می دهند تا زنده بمانند ، مردگان خاموش و پليد تاريخند.      دكتر علي شریعتي
اجتماعي 
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گزارش تصویری از دومین 
نمایشگاه انفرادی نقاشیهای 

آتنا در تبریز
از زبان آتنا حسني فرع

سالم دوستان مهربان
قبل از هر چیز از شماها تشکر می كنم كه برای دیدن نقاشیهای من تشریف آوردید.

من آتنا حسنی فرع 30 ساله هستم.حاال به هر علتی معلول جسمی هستم،بیماری سی پی-كه 
مغز با اعصاب هماهنگی نداره- سی پی شدید.

من نقاشیهامو بدون آموزش شروع كردم و در منزل فقط سرگرمیم كشیدن حرفهای دلم و 
عاطفه های درونیم است.

من دوست دارم مثل شماها راه بروم،سوار ماشین بشوم،در كالس موسیقی و نقاشی شركت 
كنم،كارهای روزمره خودم را خودم انجام بدهم.

دوست دارم مرا از خودشان دور نکنند،موقع دیدنم نترسن و فرار نکنند و سرشان را به طرف 
دیگر نچرخانند و دستهایشان را  به طرف باال نبرند.من هم مثل شماها دست و پا و گوش زبان و 

درک و فهم دارم.
دوستان با وفای من مدادرنگیهام و ورق سفید و عروسکهامه چون همیشه در كنارم نشسته اند 

و با من حرف می زنند و به درد دلهایم گوش می دهند با آنها به گردش و تفریح می روم.
به كالس زبان انگلیس خصوصی می روم،با دیدن توریستها در خیابان با آنها صحبت می 
كنم، دوست دارم مترجم باشم)مترجم مامان( با هم به خارج از كشور برویم و من آنجا به مامانم 

مترجمی كنم.
گزارش: ندا تنهایی مقدم - تبریز



اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگی نباشد، صدای آب هرگز زيبا نخواهد شد.اجتماعي 
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یک آیه ای در انجیل هست که من 
خیلی دوستش دارم و فکر می کنم اگر 
همه ی انجیل تحریف شده باشد، این آیه 
اصیل است. زیرا بوی سخن یک پیغمبر را 
می دهد و تصور نمی کنم کسانی که به 
تحریف یک کتاب آسمانی می پردازند، 
این قدر شعور و ذوق داشته باشند که 

چنین جمله ی زیبایی بسازند.
می گوید: »ای انسانها! از راههایی 
از  بسیارند.  آن  روندگان  که  مروید 
راههایی بروید که روندگان آن کماند.«

تکامل، مال کسانی  تاریخ،  چرا که 
است که خودشان راه تازه انتخاب کردند، 
انسانها  هنوز  که  برگزیدند  راههایی  یا 
رو  دنباله  همیشه  که  عوام  ی  توده  و 
فکر  برایشان  هستند، و همیشه دیگران 
میکنند و تصمیم می گیرند، از آن راه ها 

نمی روند.
»از راههایی بروید که روندگان آن 
کم اند. از راه هایی مروید که روندگان 

آن بسیارند.«
برای  قسطنطنیه  قشری  روحانیون 
این که به مضمون آیه عمل کنند، هیچ 
وقت از خیابان های اصلی و شلوغ عبور 
نمی کردند، بلکه از کوچه پس کوچه های 
میدهد  نشان  این  گذشتند.  می  خلوت 
فکر  یک  شگفت،  زیبایی  یک  گاه  که 
اندیشه  در  عمیق،  سخن  یک  و  بلند، 
ندارند،  را  آن  فهم  شایستگی  که  هایی 
به چه صورت مضحکی تجلی می کند و 

مسخ می شود.
این روح پرشگفتی که در  و علی، 
ناهمانند  ابعاد گوناگون، و حتی  همهی 
میان  در  امروز  است،  قهرمان  بشری 

شیعیان خویش چنین سرنوشتی دارد. 
)افسوس که چقدر زیبایی ها و عظمتها 
در دست ملت هایی که لیاقت داشتنش 

را ندارند، پامال میشود.(
پیروز  شیر  راستین،  امام  این  و 
دردمند  و  تنها  روح  و  مدینه،  روزهای 
شبهای نخلستان، که رسالت خاصی در 
تاریخ دارد، اکنون از همه وقت ناشناخته 
بود، که  ناشناخته می  تر است و کاش 

بدشناخته تر است.
نمی  اصاًل  را  علی  کاش  ای 
شناختیم، و محققان نخستین بار او را به ما 

می شناساندند.
درباره ی علی از جهات مختلف و 
و  تحقیق کرد.  ابعاد گوناگون می شود 
مسائل  وی،  شخصیت  بعد  هر  بررسی 
خاص همان بعد را دارا می باشد. مثاًل 
به عنوان یک شیعه، یا از نظر یک مورخ، 
یا از دیدگاه فلسفی یا عرفانی و... غیره.

اّما این کتاب، نگاهی به علی )ع( از 
دیدگاه انسان شناسی است که متأسفانه 
به  و  نشده  کار  جهت  این  از  تاکنون 
همین دلیل، من میکوشم تا با نگاه یک 

انسان شناس، انسانی را به نام علی،   با 
ی  پیچیده  ابعاد  و  شگفتیها  ی  همه 
قرار  رسیدگی  مورد  وی،  شخصیت 
دهم و تالشی در پاسخ به این پرسش 
نفس  در  و  بشریت،  تاریخ  در  علی  که 

انسانیت، چه مقام خاصی دارد.

دکتر علی شریعتی 

علي 
حقیقتي بر 
گونه اساطیر

من  به  را  زیستن  چگونه  تو،   : خدایا 
بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت.

خدایا : مرا از این فاجعه پلید مصلحت 
پرستی که چون همه گیر شده است، وقاحتش 
از یاد رفته است و بیماری شده است که، از 
فرط عمومیتش، هر کس از آن سالم مانده 
باشد بیمار می نماید مصون بدار، تا، به رعایت 

مصلحت، حقیقت را ذبح شرعی نکنم.
خدایا : مرا به ابتذال ارامش و خوشبختی 
مکشان. اضطرابهای بزرگ، غمهای ارجمند و 
حیرتهای عظیم به روحم عطا کن.لذت ها را 
به بندگان حقیرت بخش و دردهای عزیز بر 

جانم ریز.
خدایا : رحمتی کن تا ایمان ، نام ونان 
برایم نیاورد ، قوتم بخش تا نانم را وحتی نامم 
را در خطر ایمانم افکنم تا از آنها باشم که پول 
دنیا را می گیرند و برای دین کار می کنند نه 
از آنها که پول دین را می گیرند و برای دنیا 

کار می کنند .
ام”  “عقده  ازدست  مرا  عقیده   : خدایا 

مصون بدار.
عقیده  تحمل  قدرت  من  به   : خدایا 

“مخالف” ارزانی کن.
خدایا : رشدعقلی وعلمی، مرا از فضیلت 

“تعصب” “احساس” و “اشراق” محروم نسازد.
خدایا : مرا همواره آگاه وهوشیار دار تا 
پیش ازشناختن درست وکامل کسی یا فکری 

مثبت یا منفی قضاوت نکنم.
و  باخودخواهی  امیخته  جهل   : خدایا 
حسد مرا رایگان ابزار قتاله دشمن برای حمله 

به دوست نسازد.
که:”میخواهم  را  منی  شهرت،   : خدایا 
باشم”  میخواهند   ” که  منی  قربانی  باشم” 

نکند.
خدایا : مرا در ایمان اطاعت مطلق بخش 

تا در جهان عصیان مطلق باشم.
بیاموز  تقوای ستیز«   « به من   : خدایا 
تا درانبوه مسئولیت نلغزم و از تقوای پرهیز 

مصونم دار تا در خلوت عزلت نپوسم.
خدایا : به من توفیق تالش در شکست، 
صبر در نومیدی، رفتن، بی همراه؛ جهاد، بی 
درسکوت؛  فداکاری  پاداش؛  بی  کار،  سالح؛ 
دین،بی دنیا؛ مذهب، بی عوام؛ عظمت، بی نام؛ 
خدمت، بی نان؛ ایمان، بی ریا؛ خوبی، بی نمود؛ 
گستاخی، بی خامی؛ قناعت، بی غرور؛ عشق، 
بی هوس؛ تنهایی در انبوه جمعیت؛ و دوست 

داشتن، بی آنکه دوست بدارند؛ روزی کن.

مناجات 
دکترچمران
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کیلومتري   50 در  بابک  دژ  به  معروف  قلعه جمهور 
شمال شهرستان اهر و در ارتفاعات غربي شعبه اي از رود 
بزرگ قره سو قرار دارد؛ منطقه اي که به نام کلیبر معروف 
است. دژ بابک خرمدین، دژي است بر فراز قله کوهستاني 
در حدود 2300 تا 2700 متر بلندتر از سطح دریا. اطراف 
این قلعه را از هر طرف دره هاي عمیقي با 400 تا 600 متر 
عمق فرا گرفته است و تنها از یک سو راهي باریک و صعب 
العبور جهت دسترسي به این قلعه وجود دارد. قلعه بابک 
که به نام هاي قلعه بابک، دژ بابک، بذ و قلعه جمهور هم 
معروف است دژ و مقر سردار تاریخي ایران، بابک خرم دین 
خالفت  دستگاه  علیه  بر  قیام  هنگام  در  که  است  بوده 

عباسي در قرن سوم هجري ساخته شده است.
مسافت راه کلیبر به قلعه با اینکه از 3 کیلومتر تجاوز 
باید  عبور  هنگام  به  و  است  دشوار  بسیار  ولي  کند  نمي 
گردنه ها و گذرهاي خطرناکي را پشت سر گذاشت. قبل از 
رسیدن به دروازه قلعه و ورود به بناي مستحکم دژ باید از 
معبري عبور کرد که به صورت داالني است و از سنگ هاي 
منظم طبیعي شکل گرفته و تنها گنجایش عبور 1 نفر را 
دارد و دو نفر به سختي مي توانند از آن بگذرند. فاصله 
این معبر تا باروي قلعه در حدود 200 متر است و مقابل 
آن قرار دارد. از همین نقطه است که صعوبت راه و ابهت 
بیننده  و موقعیت خیره کننده آن  قلعه رفیع  این  خاص 
را به اعجاب وا مي دارد. امتداد بصري معبر در نهایت به 
دروازه قلعه ختم مي شود و دقیقاً در راستاي آن قرار دارد 
که باعث مي شود ورود هر تازه وارد از طریق دو برج دیده 

باني در سمت دروازه ورودي قابل رؤیت باشد. 
براي نفوذ به داخل تنها راه ورود دروازه اصلي است و 
از کوهستان امکان وارد شدن به قلعه وجود ندارد. با گذر 
از دروازه ورودي و پشت سر گذاشتن بارو، جهت رسیدن 
به دژ اصلي باید از گذرگاهي باریک که حدود 100 متر 
صعود از ارتفاع را نیز به همراه دارد گذشت تا به مدخل 
ورودي قلعه رسید، مسیري صعب العبور که از یک سمت 

مشرف به دره اي است با 
جنگل هاي تنگ و ژرفایي در 
به صورت  که  متر  حدود 400 
تیغه و دیواره تا قعر دره ادامه 

دارد. 
در تکیه گاه هاي طبیعي 

این دیواره ها و چهار جهت بنا چهار جایگاه براي دیده بان 
ها به صورت نیمه استوانه ساخته شده اند. اینها مقر کوه 
بانیه ها و سربازاني است که هر جنبنده اي را تا کیلومترها 
دورتر، از فراز دره ها و کوهپایه ها زیر نظر مي گرفتند. 
پس از صعود، براي ورود به دژ اصلي از مدخل دیگري با 
پلکان هایي نامنظم باید عبور کرد. طرفین مدخل دژ، به 

وسیله دو ستون کاذب مشخص شده است.
تراش  زبره  هاي  سنگ  از  برخي  و  معماري  آثار  از 
اندود  و  ساروج  و مالت  ها  بست سنگ  و  روش چفت  و 
دیوارها از نوعي گچ و خاک مي توان به یقین اظهار داشت 
که ساختمان این دژ و قلعه در روزگار اشکانیان و بخصوص 
تا  و  سوم  و  دوم  قرون  در  است.  شده  ساخته  ساسانیان 

چند قرن پس از آن مورد تعمیر و مرمت قرار گرفته 
بنا  الحاقاتي در  و  آمده  به وجود  تغییراتي در آن  و 

ایجاد شده است. 
به  بابک  قلعه  از  که  ابزاري  و  اشیا  مورد  در 
دست آمده باید گفت که نخستین اشیا بدست آمده 
یک  که  بود  خورده  لعاب  و  منقوش  هاي  سفالینه 
دوره استقرار تا اوایل قرن هفتم هجري را نمایش مي 
داد. همچنین تعدادي سکه هاي مسي کشف شدند 
که برخي از آنها به علت ساییدگي و زنگ خوردگي 

فراوان غیر قابل خواندن است 
به لحاظ سوق الجیشي موقعیت استقرار بنا بر 
فراز قله به گونه اي ست که بیست نفر سپاهي قادر 

و  شود  مانع  را  نفري  هزار  سپاه صد  یک  هجوم  اند  بوده 
تلفاتي هم نداشته باشند، چه تیر و کمان و اسلحه معمول 
زمان را به سربازان و مستحفظاني که بر بلندي موضع مي 
گرفتند به جهت بعد مسافت کارگر نمي افتاده است. بدون 
باشد موقعیت مستحکم قلعه  اغراق در بین  این که قصد 
و  نظامي  نبوغ  از  که  است  انگیز  اعجاب  چنان  آن  دژ،  و 
آگاهي کامل بنیان گذار آن حکایت مي نماید. از همین جا 
بوده است که بابک خرم دین و یارانش به مدت بیست و 
چند سال لشکریان عرب را که به قصد محاصره و سرکوب 
جنبش او آمده بودند در کوه ها سرگردان و با شبیخون هاي 

خود آنها را از دم تیغ گذرانده و وادار به فرار مي کردند. 
تبیان

تفکر آئينه توست ، که بدي ها و خوبي هايت را به تو نشان مي دهد
اجتماعي 



فرشتگان  بالهای  خود را برای طالب علم  پهن  می کنند ، زيرا از آنچه  می جويد رضايت  دارند . 
سنن ترمذی 
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یک خبر و هزار ماجرا!
چنین حکایت بکردندی که در روزگاران کهن در دیاری آشنا قانونی تصویب 
هزینه خرید  عنوان کمک  به  را  هنگفتی  پول  مبلغی  آن  اساس  بر  که  شدندی 
و  ویلچریان  ساده  جماعت  بدادندی.  عصاییان  و  ویلچریان  جماعت  به  مسکن 
عصاییان این خبر را با دل و جان باور کردندی. حتی دسته ای از این جماعت 
که مستاجر ببودی، صاحبخانه های خود را مورد ضرب و شتم قرار دادندی که 
دیگر دوستت نداریم!  خودمان خانه می خریم! دلت بسوزد! اما این دسته خیلی 

زود پشیمان شدندی!
 از فردای انتشار این خبر این جماعت همیشه مظلوم، به ادرات خوبزیستی 

مراجعه بکردندی که به وعده خود عمل کنید. اما.....
در هر دیاری چیزی بگفتندی. یکی بگفتی این خبر کذب است شما را توهم 

برداشته است!
بگفتی  یکی  نداریم!  بودجه  اما  است  صداقت  آخرت  خبر  این  بگفتی  یکی 
بخشنامه اش نیامده است! یکی بگفتی این مشمول حال همه نمی شود! یکی هم 

تنها لبخند ملیح تحویل بدادندی! یکی هم با عصبانیت برخورد بکردندی!
و خالصه یک خبر ببودی و چندین برداشت!

مرتضي رویتوند

برای زنی که دوست همه 
معلوالن بود

اینها را برای زنی می نویسم که سالهای نوجوانی، آن روزهایی که تازه  زندگی  بر 
روی صندلی چرخ دار را تجربه می کردم، مرا دید و خندید و گفت تو که مشکلی نداری 
و من هم با همه غرور نوجوانی با او خندیدم و گفتم : » خانم دکتر منم همینو می گم. 
مامانم زیاد گریه می کنه.« و از آن روز به بعد همیشه وقتی می خواستند برای معلولیتم 

گریه کنند من مغرورانه می خندم تا آنها هم بخندند.
فاطمه میرفتاح انسان بزرگی بود که در بهترین سال های جوانی تنها با یک حادثه، 
دچار معلولیت و آسیب نخاعی شد و از آن پس زندگی خود را به پرورش تنها فرزندش 

اختصاص داد و چراغ راه زندگی بسیاری از معلوالن ایرانی گشت.
وقتی پس از سالها به دلیل سفر درمانی وی به آمریکا و قطع ارتباطم با او صدای 
ضعیفش را از آن سوی مرزها و پشت خطوط تلفن شنیدم از خودم پرسیدم؛ این کمبود 
امکانات درمان دیالیز برای یک معلول نخاعی چقدر می تواند تأثیرگذار باشد که این 
گونه زنی را که دوست همه معلوالن بود، علی رغم میل باطنی به دیار غربت کشاند و 
عاقبت در حسرت یک بار دیگر دیدن مام وطن در کنج فراموشی های روزگار در کمای 

عمیق مرگ فرو برد.

امروز به تو فکر می کنم که موضوع رفتنت دوباره بعد از سالها مطرح شد و قطره 
های اشکی که به یادت ریخته شد و به خودم فکر می کنم با صندلی چرخ دارم در نیمه 

راه زندگی که تو اینگونه به پایانش رساندی.
روحت شاد

آرزو   قنبري

اجتماعي 



اگر قادر نیستی خود را باال ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را باال ببری
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لویی بریل در چهارم ژانویه در شهر کوچکی در 
کوچکی  کارگاه  پدرش  شد.  متولد  پاریس  نزدیکی 
کرد.  می  اداره  را  خود  کوچک   خانواده  و  داشت 
متاسفانه هوش سرشار لویی برایش بسیار گران تمام 
شد. تنها سه سال داشت که هنگام کنجکاوی زیاد در 
مورد ابزار کار پدرش، در اثر برخورد یک ابزار به یکی 
به خاطر  و  بینایی شدید شد  از چشمانش دچار کم 
گسترش عفونت، یک سال بعد به کلی نابینا شد. این 
حادثه تاثیر بسیار بدی بر زندگیش گذاشت. هنگامی 
که نابینا شد، مادرش با گریه به پدر لویی گفت: او هم 
مانند گدای کور دهکده خواهد شد. اما پدرش گفت: 
گدای کور دهکده پدر و مادر نداشت اما لویی پدری 
سالگی   6 سن  در  دارد.  تو  مثل  مادری  و  من  مثل 
هنگامی که پدرش او را برای سرگرمی به کارگاهش 
و  بزرگ  کوچک،  چرمی  قطعات  خواست  او  از  برد، 
برگشت  که  هنگامی  اما  کند،  جدا  هم  از  را  متوسط 
 6 بچه  پسر  کند.  باور  دید  می  که  را  آنچه  نتوانست 
و  بزرگ  کوچک،  قطعات  کردن  جدا  بر  عالوه  ساله، 
وقتی  بود.  کرده  هم جدا  از  هم  را  ها  رنگ  متوسط، 

در این مورد از پسر پرسید، لویی گفت: سیاه 
ها زبرند، قرمزها برآمدگی های منظم دارند و 
با انگشتانش  انگار  قهوه ای ها نرمند. پسرک 
همه چیز را می دید. او به خاطر نابینایی دیگر 
درس  کوچکشان  شهر  مدرسه  در  نتوانست 
که  ای  مدرسه  وارد  سالگی   10 در  و  بخواند 
مخصوص کودکان نابینا بود شد. لویی مطمئن 
بود برای یادگیری باید راه بهتری وجود داشته 
یک  برای  بزرگی  کار  چنین  شروع  اما  باشد 
نوجوان نابینا غیر ممکن به نظر می آمد. شاید 
روزگار منتظر تولد این مرد آهنین بود تا بدون 
در  قدم  جسمانیش  ناتوانی  به  دادن  اهمیت 
نابینایان تاریخ را در  راهی بگذارد که تمامی 
روشنایی شریک کند. نخستین جرقه اختراع 
فرانسوی  سرباز  یک  با  وی  مالقات  او،  بزرگ 
ارائه  خاطر  به  که  بود  باربیر  کارلوس  نام  به 
روشی به نام نوشتن در شب تا حدی شهرت 
 12 از  استفاده  روش  این  بود.  کرده  کسب 

مواقع بحرانی جنگ، کمک می کرد. تنها افرادی که نقطه برجسته بود که با سربازان در برقراری ارتباط در 
از رمز آن با خبر بودند می توانستند پیامش را درک 
کنند. اما مشکلی که لویی داشت این بود که یادگیری 
ترکیب های مختلف 12 نقطه برای کسانی که نابینا 
به دنیا آمده بودند بسیار سخت بود. به همین خاطر 
12 نقطه را به 6 نقطه کاهش داد. لویی در این هنگام 
 1829 سال  در  که  هنگامی  داشت.  سال   15 تنها 
خود  ابداعی  الفبای  با  را  کتابش  نخستین  میالدی  
زیادی صورت گرفت،  مخالفت های  نوشت، هر چند 
اما به راحتی راه خود را در میان نابینایان تشنه علم و 
دانش باز کرد. در واقع اولین کاربران روش لویی بریل، 
لویی  بودند.  امکاناتش  بی  و  باهوش  های  همکالسی 
سال 1837  در  علت  این  به  نبود.  قانع  الفبا  به  تنها 
میالدی عالئم مربوط به ریاضیات و نت های موسیقی 
را هم به الفبای خود اضافه کرد. کودکان نابینایی که 
از الفبای بریل اطالع داشتند، مجبور بودند این الفبا 
را نزد خود فرا بگیرند زیرا به خاطر عدم اعتماد عموم 
نیافته  را  آن  اجازه  الفبا هنوز  این  و مسوولین،  مردم 
بود که به طور رسمی تدریس شود. بعد از مدتی طرح 
ابتکاری بریل در تمام موسسات تعلیم و تربیت فرانسه 
نام خود  به  یادبود وی  به  و  به رسمیت شناخته شد 
به  مرگش،  از  بعد  سال   16 و  شد  معروف  )بریل(  او 
صورت یک الفبای جهانی از طرف همه کشورهای دنیا 

پذیرفته شد. 

گردآوری مطالب: مینا جانی

 مخترع خط بریل



زندگی خود را تبديل به مدرسه ای برای ياد گرفتن کن .               جان دیوی
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رستوران  یک  در  سالگی،   60 اوایل  در  زوج  یک 
پری  یک  ناگهان  بودند.  گرفته  جشن  را  ازدواجشان  سالگرد  پنجمین  و  سی  رمانتیک  کوچک 
کوچک و قشنگ سر میزشان ظاهر شد و گفت: »چون شما زوجی این چنین مثال زدنی هستین 

و در تمام این مدت به هم وفادار موندین، هر کدومتون می تونین یک آرزو بکنین«.
خانم گفت: »اوووووووووووه! من می خوام به همراه همسر عزیزم، دور دنیا سفر کنم«. پری 

چوب جادووییش رو تکون داد و 
...اجی مجی ال ترجی...  

دو تا بلیط برای خطوط مسافربری جدید و شیک در دستش ظاهر شد. حاال نوبت آقا 
بود، چند لحظه ای فکر کرد و گفت: »خب، این خیلی رمانتیکه ولی چنین موقعیتی فقط 
یک بار در زندگی آدم اتفاق می افته، بنابراین، خلی متاسفم همسر عزیزم ولی آرزوی من اینه 

که همسری 30 سال جوانتر از خودم داشته باشم«!
خانم و پری واقعاً ناامید شده بودند ولی خب آرزو، آرزوست دیگر!!! پری چوب جادوییش رو 

چرخوند و 
...اجی مجی ال ترجی...

آقا 92  ساله شد!

فریب  بود؛  کرده  پهن  را  بساطش  میدان  حوالی  در  دیدم.  را  شیطان  دیروز 
می فروخت. مردم دورش جمع شده بودند، هیاهو می کردند و هول می زدند و بیشتر 

می خواستند.
 ... و  طلبی  جاه  خیانت،  و  دروغ  حرص،  غرور،  بود:  چیز  همه  بساطش  توی 
هرکس چیزی می خرید و در ازایش چیزی می داد. بعضی ها تکه ای از قلبشان را 
می دادند و بعضی پاره ای از روحشان را. بعضی ها ایمانشان را می دادند و بعضی 

آزادگیشان را.
شیطان می خندید و دهانش بوی گند جهنم می داد. حالم را به هم می زد. 

دلم می خواست همه نفرتم را توی صورتش تف کنم.
انگار ذهنم را خواند. موذیانه خندید و گفت: من کاری با کسی ندارم، فقط 
گوشه ای بساطم را پهن کرده ام و آرام نجوا می کنم. نه قیل و قال می کنم و 
نه کسی را مجبور می کنم چیزی از من بخرد. می بینی! آدم ها خودشان دور 

من جمع شده اند.
جوابش را ندادم. آن وقت سرش را نزدیک تر آورد و گفت: البته تو با اینها 
فرق می کنی. تو زیرکی و مومن. زیرکی و ایمان، آدم را نجات می دهد. اینها 

ساده اند و گرسنه.به جای هر چیزی فریب می خورند.
از شیطان بدم می آمد. حرف هایش اما شیرین بود. گذاشتم که حرف بزند 

و او هی گفت و گفت و گفت.
عبادت  جعبه ی  به  که چشمم  این  تا  نشستم  بساطش  کنار  ها  ساعت 
افتاد که البه الی چیزهای دیگر بود. دور از چشم شیطان آنرا برداشتم و توی 

جیبم گذاشتم.
بار هم شده کسی، چیزی از شیطان بدزدد.  با خودم گفتم: بگذار یک 
بگذار یک بار هم او فریب بخورد. به خانه آمدم و در کوچک جعبه را باز کردم. 
توی آن اما جز غرور چیزی نبود. جعبه عبادت از دستم افتاد و غرور توی 
نبود!  قلبم گذاشتم،  را روی  بودم، فریب. دستم  اتاق ریخت. فریب خورده 

فهمیدم که آن را کنار بساط شیطان جا گذاشته ام.
تمام راه را دویدم. تمام راه لعنتش کردم. تمام راه خدا خدا کردم. 
می خواستم یقه نامردش را بگیرم. عبادت دروغی اش را توی سرش بکوبم 

و قلبم را پس بگیرم. به میدان که رسیدم، شیطان اما نبود.
تمام شد،  آن وقت نشستم و های های گریه کردم. اشک هایم که 
که صدایی شنیدم،  ببرم  با خود  را  ام  دلی  بی  تا  بلند شدم  بلند شدم. 

صدای قلبم را.
و همان جا بی اختیار به سجده افتادم و زمین را بوسیدم. به شکرانه 

قلبی که پیدا شده بود. 

حكا�ت



انعکاس  که  بودی  ایستاده  نزدیکم  آنقدر 

می دیدم.  چشمهایت  نی نی  در  را  چشمهایم 

یادم  بودی.  دیدمت  که  آخری  دفعه  از  جوانتر 

یا  بود  یشمی  چهارخانه ات  پیراهن  نیست 

محو.  لبخندی  با  بودی  ساده  خیلی  سرمه ای. 

شبیه  من  چشمهای  چقدر  گفتم  و  کردم  نگاهت 

همان  باز  کردی.  نگاهم  کردی.  سکوت  توست. 

رفتی  نماندی.  دقیقه  یک  از  بیشتر  محو.  لبخند 

چند  از  دوباره ات  دیدن  برای  من  انتظار  دوباره  و 

تو،  از  من  سهم  روزها  این  شده.  شروع  پیش  شب 

خواب  در  دیدنت  دقیقه  چند  برای  صبر  سالها 

سرم  به  منت  که  دقیقه ای  چند  همان  است. 

می آیی.  دیدنم  به  صبح  دمدمه های  و  میگذاری 

دو  شاید  بودی.  نیامده  خوابم  به  که  بود  مدتها 

چشم  انسانی  وقتی  از  می گویند  می شد.  سالی 

مانند  برایش  قیامت  روز  تا  می بندد  دنیا  این  از 

که  روزی  از  بدانی  خواستم  می گذرد.  ثانیه  یک 

هر  دلم  در  امروز  همین  تا  نیستی  دیگر  فهمیدم 

هر  سال  بیست  از  بیشتر  یعنی  بوده.  قیامت  روز 

کبری  محشر  و  دمیده  صورش  در  اسرافیل  روز 

تعداد  و  روز  هر  از  ثانیه  هر  بوده.  پا  بر  دلم  در 

صبحی  انگاری  که  شبهایی  شب.  بیشماری 

هر  نبودنت  در  بودند.  نیاویخته  دنبالش  به 

بهار  چطور.  و  چرا  نمی دانم  شده.  بهار  سال 

و  آمده  برف  سال  هر  آخر.  نیست  انصاف  تو  بی 

برایم  که  زمستانی  صبحهای  آن  مثل  هم  هنوز 

قبل  برف  دانه های  می کردی،  آماده  صبحانه 

دفعه  هر  نمی رسند.  هم  به  زمین  به  پیوستن  از 

لقمه  هر  بوده،  میزی  سر  ماهی  و  پلو  سبزی 

یاسی  جا  هر  گذاشته ام.  دهان  به  تو  یاد  به  را 

دیده ام  پدر  روز  تبریک  کارت  جا  هر  بوییده ام، 

مانده  روز  ده  اینجا  راستی  شده.  تنگ  برایت  دلم 

که  پدری  روز  تبریِک  کارت  آخرین  پدر.  روز  به 

است.  کاغذهایم  البالی  هنوز  بودم  گرفته  برایت 

ننوشته ام.  آن  در  چیزی  نخورده.  دست  و  سفید 

هفتم،  آسمان  بفرستمش.  کجا  به  نمی دانستم 

روبروی  بهشت،  شمالی  دروازه   صراط،  پل  آنور 

طوبی؟  درخت  جنب  شرقی،  انگبین  و  شیر  جوی 

دیده ای؟  را  جبرئیل  باال  آن  بدانم،  بگو  را  راستش 

را  پروردگار  و  پیامبران  بین  رابط  فرشته ی 

زنگ  دارم.  دوست  خیلی  را  اسمش  می گویم. 

بالهایش  می کنم  تصور  همیشه  دارد.  قشنگی 

عظیم  لحافی  مثل  باشد.  پنبه ای  و  سفید  باید 

دو  بین  جایی  از  که  قوی  بالهایی  قو.  پر  از 

پشت  درست  نوکشان  و  می شوند  شروع  کتفش 

جبرئیل  به  می شوند.  جفت  هم  به  پاهایش  مچ 

عق  صبح  تا  َوبازده ها  مثل  رفتی  که  روزی  بگو 

چیزی  روزها  پیچیدم.  خودم  به  زدم. 

شبها  و  می لولید  داغم  پیشانی   زیر 

دهلیز ها  بین  می زد  نقب  کسی  انگاری 

عضو  یک  از  را  آن  و  قلبم  بطنهای  و 

بی  چاهی  به  تبدیل  حفره ای  چهار 

در  که  خالی  .حفره ای  می کرد  ته  و  سر 

موشی  چراغ  یک  حتی  آن  ته  تاریکی 

چند  آن  از  بعد  نمی زد.  سوسو  هم 

چیزی  که  کردم  باز  دهان  زاری  روز 

ویولونسل  مثل  بمی  صدای  بگویم. 

آمد.  بیرون  حنجره ام  از  نشده  کوک 

باقی  من  از  تو  از  بعد  آنچه  از  ترسیدم. 

تو  رفتن  با  آنچه  از  ترسیدم.  بود  مانده 

بگو  جبرئیل  به  ترسیدم.  نبود  دیگر 

ولی  می کنم،  دوره  را  نبودنت  هنوزم 

کرده ام.  آشتی  زندگی  زیباییهای  با 

نه.  یا  دارید  یاس  گل  آنجا  نمی دانم 

یله  بهاری  هوای  زیر  بالکن،  در  من  یاس  گلدان 

بهاری  محشر  که  بدهد  گل  امسال  اگر  داده. 

را  شاهپسندم  گلهای  پیش  هفته  داشت.  خواهم 

النه  برای  گمانم  به  برد.  خودش  با  و  شکست  سار 

شاهپسندها  هفته  این  داشت.  الزمشان  ساختن 

پره  با  آب  لیوان  شادم.  من  و  داده اند  گل  دوباره 

دوباره  یخ  مکعبهای  بین  رقصان  لیموترشی 

نمی زنم،  رج  را  نبودنت  می دهد.  تابستان  طعم 

را  همین  هم  تو  کنم  فکر  می کنم.  زندگی  ولی 

بالهایش  من  طرف  از  بگو  جبرئیل  به  می خواهی. 

پشت  را  آنها  و  کند  حلقه  تنگ  شانه هایت  دور  را 

فشارت  محکم  دفعه ای  چند  و  کند  قالب  کمرت 

و  کنم  حسش  زمین  روی  اینجا  من  شاید  بدهد. 

تنگ  برایت  دلم  شود.  کم  سوزنی  سر  دلتنگیم  از 

شده. 
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فکر کردن به گذشته ؛ مانند دویدن به دنبال باد است.
ادب و هنر

سر کار خانم 
سميرا جمالي 

 عضو محترم کانون توانا 

قهرمان  دوم  مقام  کسب 
تیراندازي در رده ي سني  کشوري رشته ي 
جوانان )کالس SH1(  تفنگ بادي ایستاده را به 

شما تبریک عرض مي نماییم .
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نورمن وینسنت پیل هر کاری را با خونسردی راحت تر می توان انجام داد.  
ادب و هنر
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این قصه ای است واقعی و باورنکردنی!
نویسندگان  و  بشود،  پژوهشی  اگر  عالم،  های  قصه  در 
درصد  نود  تا  ده  از  بینیم  می  کنند  اقرار  حقیقت  به  آنان 
نام گذاری  و  دارد  یا حقیقت وجود  واقعیت  ای  قصه  از هر 
سبک های قصه نویسی تا حدودی بستگی به درجه ی واقع 
گرایی یا تخیلی بودن و رومانتیکی قصه ها دارد. این قصه تا 
نود درصد واقعی است و تخیل نویسنده اصاًل در آن نقشی 
نداشته است فقط نویسنده تیکه های قصه را پس از پژوهش 
و تحقیق و مصاحبه کنار هم قرار داده و این قصه فرا روان 
شناسی یا ماوراء الطبیعی را نوشته است، باور کنید حقیقت 

می گویم.
زن و شوهری)یکی از آشنایان( صاحب دختری شدند با 
نام »ترانه«، چون هر دو از زیبایی بهره داشتند فرزندشان هم 

زیبا و دوست داشتنی به دنیا آمد.
اما گرفتاری آنان از همان روز تولد ترانه شروع شد. آن 

کودک سوراخ مقعد نداشت. 
معصوم  آن  شد.  حل  مشکلش  جراحی  عمل  سه  طی 
عزیز به دو سالگی رسید اما ناسالم و دردمند. در دو سالگی 
به  نیست  سوراخی  او  قلب  بطن  دو  بین  که  شدند  متوجه 
جراحی  را  او  ماهر  جراحان  و  متخصص  پزشکان  رهنمود 
اثر  قلب کردند. عمل در سال 1375 انجام گرفت. ترانه در 
خونریزی شدید ایست قلبی کرد و به کما رفت بعد از 40 روز 
از کما درآمد. چون که در آن ایام اکسیژن به مغزش نرسیده 
های  سلول  از  مقداری  ایجاد شد،  او  در  مغزی  بود، خفگی 
عصبی مغزش از بین رفته بود، البته سلول هایی که ترمیم 

و بازسازی نمی شود!
طی چند سال با فیزیوتراپی 20 تا 30 درصد بهتر شد. 
گفتند:  شان  کننده  امیدوار  روش  مطابق  ایرانی  دکترهای 

»عالجی ندارد.« باید با او ساخت و سوخت.
آن کودک سال ها بر رختخواب دراز کشید و خوابید، 
نگاه کرد، خندید و گریست و مریض شد و سالم شد و رشد 
جسمانی کرد و اما از نظر عقلی عقب ماندگی 70 درصدی 

داشت.
 سلول های مغزی حرکتی و حیاتی ترانه آسیب دیده 

بود و او را رنجی ابدی در بر گرفته بود. 
یک روز از مادربزرگ با اشاره خواست که گوشی تلفن 

را به او بدهد.
را  گوشی  داشت  بیشتری  قدرت  که  دستی  با  ترانه 
کرد.  زدن  به حرف  و شروع  داد  قرار  کنار صورتش  صحیح 

اما چه می گفت؟
خدا می داند فقط بعضی از کلماتش تفهیم می شد.

او در حال تلفن کردن!! گاهی می خندید و گاهی اخم 
می کرد و زمانی نیز به گریه می افتاد اما تا حرفش تمام نمی 

شد تلفن را رها نمی کرد!
پس از آن تلفن مدتها ساکت و غمگین می ماند و به 

نوازش و محبت های اطرافیان عکس العملی نشان نمی داد.

تمام اعضاء خانواده به فکر فرو رفته بودند 
و  دلشان می خواست از رمز و راز این تلفن 
کردن ها با خبر بشوند: اما جز خداوند کسی به 

راز و رمز این تلفن زدن ها آگاه نشد.
خوشحال  زمانی  زدن،  تلفن  موقع  در 
با تکان دادن سر  می شد زمانی غمگین و 
و بعضی از اعضاء که قدرت حرکت داشتند 
پیام ها می فرستاد . تمام اعضا خانواده به 
ویژه مادرش که او هم برای نگهداری از ترانه 
از کارش استعفا  داد و همیشه در کنار ترانه 
به  تا حدودی پی  بود. تالش ها کردند که 

اسرار این تلفن ها ببرند، نبردند که نبردند.
گاهی ترانه ساعت ها حرف می زد. آن طرف خط که 
بود؟ نمی دانستند. دو بار مادربزرگ متوجه شد که او دارد 
با طرفش در آن طرف خط دعوا می کند و حرف ها  مثاًل 

می زند.
اما اکثراً حاالت صورت او مثل کسی بود که با معشوقش 
برد.  می  بکار  را  عاشقانه  کلمات  بهترین  و  ورزد  می  عشق 
دنیای او برای همه غیر قابل درک بود. تحیر و تعجب آنان 
زمانی اوج گرفت که متوجه شدند زمانی که تلفن در اختیار 
اما  به گوش می رسید  از آن طرف هم صداهایی  بود  ترانه 
برای آنان نامفهوم بود جز واژه ی تقریبا محسوس »ترانه«، 
»ترانه جان«. یک روز ترانه از زمانی که گوشی را کنار گوش 
و صورتش گرفت گریه کرد تا دو ساعت. او با ناراحتی سرش 
را تکان می داد. و حتی بیشتر اعضای وجودش را به حرکت 
از این پیشامد خوشحال شدند که  در می آورد که خانواده 
این شاید معجزه ای باشد و ترانه ی ما خوب شود اما از بی 

تابی و گریه های پی در پی او ناراحت بودند.
و هر چه تالش کردند که تلفن را از او بگیرند نتوانستند 
وقتی که سیر دلش گریست و نالید و رنج برد تلفن را رها 
را  او  بالینش  بر  با آوردن پزشک  بیهوش شد.  تقریباً  کرد و 
بهوش آوردند. اما از آن روز دیگر نخندید، حتی لبخندی نزد 

همه اش گریست و ده روز بعد از آن نیز فوت کرد.
بردند  قانونی  پزشک  به  را  او  با خبر شدند  اقوام  تمام 
ابدیش  خانه  در  باالخره  و  نوشتند  ها  نامه  معالج  پزشکان 

قطعه 204 ردیف 15 بهشت زهرا ، به خاک سپردند. 
روز دوم فوت ترانه معصوم، در حدود 11 صبح پسرم 
تلفن زد و گفت: »پدر امروز بر سر قبر ترانه شاهد صحنه ها 
و وقایعی بودیم که تمام وجودمان گر و آتش گرفت و پس از 
دقایقی خون و عروقمان یخ زد« از او خواستم که روشن تر 
و مفصل تر شرح دهد که گفت: »ان شااله وقتی به خدمت 

رسیدم حضوراً عرض خواهم 
کرد.« 

مرا در اندیشه ای ژرف 
فرو برد! چه دیده اند یا چه 
شنیده اند که هم علو گرفته 

اند و هم یخ زده اند.
با بی تابی تمام منتظر 
واقعه  که  بودم  پسرم  دیدار 
را برایم شرح دهد ساعت 6 
بعد از ظهر تلفن زنگ زد و 
معذرت خواهی کرد که نمی 
آماده  و  بیاید  نزدم  تواند 
کردن مجلس ترحیم فردا را 
بهانه کرد البته حق داشت و 
وقت  اسرع  در  که  داد  قول 

به نزدم بیاید 
با بی صبری راستین و تشنگی کامل منتظر فردا  من 
شدم. باالخره پس از مجلس ترحیم به خانه پدر و مادر ترانه 

رفتیم.
تا حدودی محیط  و  رفتند  ها  مهمان  از شام که  پس 

خلوت و آرام شد.
پدر ترانه، کنارم نشست و شهریار را صدا کرد و آن هم 

طرف دیگرم نشست.
آن گاه، پدر و مادر و مادربزرگ ترانه جریان تلفن کردن 
های او را شرح دادند و حرکات صورت و دست ها و بدن او را 
توجیح می کردند و میمیک گویای چهره اش را تشریح می 
نموند و صداها و واژه هایی از دهانش به سختی بیرون می 
آید و محسوس و نامحسوس بود بیان داشتند خالصه همه 

مان در بهتی عظیم قرار گرفته بودیم.
من با بی خبری منتظر شنیدن وقایع دیروز صبح بودم 
از ادا و  وقتی به حرف های همه شان گوش دادم و آن ها 
اصولی که ترانه در ارتباط تلفنی مثاًل، داشت، حرف ها زدند 
و همه شنیدیم، و اینکه فقط این سه ماه آخر عمرش با اشاره 

و ایماه خواسته بود تلفن در اختیارش باشد!
همه ما را به وادی اندیشیدن توام به حیرت برد...

ترانه  خاک  سر  به  ماشین  چند  با  گروهی  ما  »دیروز 
فریاد و گریه و  از  نزدیک می شدیم  او  قبر  به  رفتیم وقتی 
ضجه زدن های دو خانم و یک آقا بر سر گور ترانه خشکمان 
زد چند نفر دیگر که همراه آنها بودند، هرچه می کردند آنها 

را ساکت و آرام کنند نمی توانستند.
وقتی ما نزدیک تر شدیم و آنها متوجه حضور ما شدند، 
فریادشان اوج گرفت به ویژه خانمی که فریاد می زد: »ترانه 
عروس  ناکامم،  و  معصوم  عروس  عروسم،  جان،  ترانه  جان، 

قشنگم، محبوبم، گلم، عزیزم، عزیزم.«...
دختر جوانی که همراهشان بود فریاد زد: »ترانه جان، 
ترانه جان مرا ببخشای، اگر تلفنی با تو تلخ حرف زدم، تو به 
برادرم با 10 روز اختالف رسیدی اما در گور کنار هم، در آن 

دنیا، در بهشت.«
مردی هم در کنار آن دو خانم قرار داشت که با ضربات 
محکمی بر پیشانی می زد و گریه می کرد. ما همه مان در 

یک آن آتش گرفتیم، یعنی چه؟
دختر چهارده  ساله ی من که تمام عمرش تخته بند 

رختخواب بود و معصوم و ناکام مرد!
این عروسم، عروسم چه معنی می دهد؟

اطرافیان، آنها را از روی خاک ترانه بلند کردند، با شک 
آن  به  ویژه  به  کردیم  ورانداز  را  آنها  همه  نفرت  و  تردید  و 



استوارترين پيمانها آنهايست که با انديشه مان پذيرفته ايم .                 ارد بزرگ
ادب و هنر

خانم و دختر خانم با خشم نگریستیم. و هر آن امکان داشت 
دسته جمعی بر سرشان فریاد بکشیم که این مسخره بازی 
ها چیست؟ چرا با آبرو و شرف مردم بازی می کنید؟ دختر 
چهارده ساله م عقب ماندگی ذهنی داشت. طبیعت در حقش 
ظلم ها کرده بود. ما چهارده سال او را دوست داشتیم و بر 

زندگیش اشک ریختیم.
 حاال می شنویم برایش عروسم، عروسم می کنند!!
این چه نقشه شومی است که برایمان طراحی کرده اند؟ 

این خانواده از جان ما چه می خواهند؟
و  آلوده  بغض  های  نگاه  از  بود  آنها  همراه  که  مردی 
مشکوک ما به حاالت درونی ما پی برد و آرام و دردمند گفت: 
شما  همدرد  هم  ما  شریکیم.  شما  غم  با  آقایان  ها،  »خانم 

هستیم؟ مگر این تازه گذشته »ترانه شمیرانی« نیست؟«
است  سوالی  این چه  محترم  آقای  گفت:»چرا،  شهریار 
شما می کنید نام این تازه گذشته روی آن بلوک سیمانی که 
عمودی روی سرش می باشد نوشته شده، اصاًل این چه برنامه 

و بازی ای است که شما در آورده اید؟! 
ماها را همگی شوکه کرده اید مات و متحیر این بازی 
و برنامه نمایشی شما هستیم!! جریان چیست؟ این آه و ناله 
و فریادها کدامست؟ چرا با شخصیت و شرف دیگران دارید 

بازی می کنید؟.«
آن مرد با صبوری و متانت تمام گفت: »درسته ما نام 
برای  اگر سوال کردم،  و  بلوک سیمانی خواندیم.  را روی  او 

اطمینان خاطر بود اصاًل ما هم گیج شده ایم.
مادرش  نام  و  رضاست  ترانه  پدر  نام  که  دانیم  می  ما 

زهراست که به او شیرین خانم می گویند 
تمام این اطالعات را خود ترانه به پسرمان داده بود.

تمام وجودم در عروقم  تمام ما یخ زدیم، و من، خون 
منجمد شد.

آنها دلشان به حال ما سوخت آن خانم که بر قبری نشسته 
بود و مشت مشت  خاک آن قبر را بر سر می ریخت و ضجه وناله 
می کرد و خاک قبر را می بوسید و می بویید و با اشک خود 
محدوده ای از خاک گور را گل کرده بود. فریاد کشید: »مهدی، 
مهدی، آقای خاوری بس کن بیچاره ها را شوکه کردیم دارند 
ما  ناکام  آشنایی  و  کیستیم  ما  بگو  بگو  آیند  می  پای در  از 
محمد صالح با ترانه را برایشان شرح بده. به خدا ترانه عروس 
ماست! اما در بهشت  در آن دنیا.« آنگاه فریادها کشید و خدا 
اقوام  ما حتی  تمام  کرد.  و غش  رفت  از هوش  تا  کرد  خدا 
حیران  همه  بودیم،  شده  واقعی  مات  و  کیش  حقیقتاً  آنها 
این  آخر  شویم  باخبر  جریان  از  خواستیم  می  سرگردان  و 
همه اطالعات و آگاهی را آنها از ما چگونه می دانستند. پس 
قبر  معطوف  ما  آوردند،  بهوش  را  مادر محمد صالح  آنکه  از 
کناری ترانه شدیم که روی آن نوشته شده بود محمد صالح 
خاوری وفات 86/9/28 قطعه 204 ردیف 15 قبر شماره 28 
بود که در  ناکام من 86/10/8 روز عید غدیر  و فوت دختر 
همان قطعه 204 ردیف 13 قرار داشت که کنار قبر محمد 

صالح خاوری بود. 
آن خانم که مادر محمد صالح بود، آرام آرام و شمرده 
و متین شروع به صحبت کرد و گفت: »اسم من زهره است 
شوهرم،  شیماست،  ما،  بزرگ  فرزند  است  مهدی  شوهرم  و 
محمد  خداوند  که  باشد  داشته  هم  پسر  خواست  می  دلش 

صالح را به ما داد.«
را  او  نمی خورد.  آمد، شیر  دنیا  به  وقتی  محمد صالح 
به بیمارستان کودکان برده بودیم به خاطر عدم رسیدگی و 
کمبود دارو او را به طب کودکان امام خمینی منتقل کردیم. 
نظر  هر  از  بود  صالح  راستی  به  فرزندی  و  ماند  حال  هر  به 
مشق،  و  درس  نظر  از  هم  و  اخالق  نظر  از  هم  بود  ممتاز 
اما پزشکان به ما هشدار داده بودند که در وجود او ژنی هست 
که خدا کند فعال نشود وگرنه روی عضالتش اثر می گذارد و 

عضالتش شل می شود و سپس آب می گردند.
ما همیشه نگران محمد صالح بودیم. 

بود  غیرفعال  و  خفته  او  در  سالگی   12 تا  خفته  ژن 

 12 در  که  محمدصالح  کوچک  )برادر  امیرحسین  مرگ  اما 
روزگی از دنیا رفت( ضربه مهلکی به روحیه و روان و جسم 
محمد صالح وارد آورد. شوک به او وارد شد. ژن فعال شد و 
پسرم گرفتار بیماری« بیکر« شد بیماری ای است که به مرور 
عضالت را تحلیل می برد و از پا هم شروع می شود 7 سال 
مقاومت کرد. باالخره سال آخر زندگیش مجبور به استفاده 
از ویلچر شد. او اکثر اوقات در راز و نیاز با خدا بود. اکثراً نماز 
ایمان قوی  او  بود.  می خواند، قرآن می خواند و در عبادت 
داشت پزشکان به ما گفتند اوج درد و مرضش در دوران بلوغ 
است که اگر دست به خودکشی بزند طبیعیست. خدایا پسرم 
چقدر صبور و با شخصیت بود. چقدر از ما به خاطر محبتمان 

یا توجهی که به او داشتیم قدردانی می کرد.
چند ماه به مرگش مانده بود. کارهای مشکوک از او سر 
می زد. مثال به تنهایی و با خود بودن بیشتر عالقه داشت به 
ویژه زمانی که تلفن می زد، شیما خواهرش چون با محمد 
مهربانی  و  زیاد  تالش  با  بود  مهربان  و  دوست  خیلی  صالح 
محمد صالح را وادار کرد که به او بگوید با که صحبت می 
کند. او با دختری به نام ترانه ی شمیرانی تلفنی حرف می زد. 
محمد صالح در مقابل خواهرش به او گفت: »ببین ترانه عزیز 
با آنکه ترا ندیدم اما خیلی دوستت دارم ولی من به درد تو 
نمی خورم، من مریضم و به این زودی ها می میرم. چرا قبول 

نمی کنی. حاال که قبول نداری با خواهرم حرف بزن.«
دست  محترم  خانم  »دختر  گوید:  می  او  به  هم  شیما 
از سر برادرم بردار. او مریض است. .. بگو از جان او چه می 

خواهی؟«
شیما به گریه می افتد و اتاق را ترک می کند. بعدها 
با کسی جز  توانم  نمی  من  بود  گفته  صالح  محمد  به  ترانه 
تو حرف بزنم و ارتباطی برقرار کنم. ترانه خودش را و تمام 
این  تمام  هم  پسرم  که  بود  کرده  معرفی  را  اش  خانواده 

اطالعات را به شیما داده بود و شیما هم به ما گفت.
احساس  پسرمان  بود  شده  موجب  ترانه  عشق  چون 
قدم  چند  و  شد  می  بلند  ویلچر  روی  از  حتی  کند  زندگی 
عشق  معجزه  از  و  بودیم  همگی خوشحال  ما  رفت،  می  راه 

با خبر!
اراده کردیم که به خواستگاری ترانه برویم. محمد صالح 

راضی بود و نبود.
باشم گفت: »مادر  به من که مادرش  باالخره یک روز 
جون زحمت نکشید من 5 روز دیگر می میرم.« ترانه هم به 
من گفته: »که 10 روز بعد از تو خواهم مرد. قبر ما در کنار 
هم است.« آن شب را تا صبح گریه کردم و خداوند را به روح 
برادر شهیدم قسم دادم، آخر برادر محبوب من در عملیات 
بدر شهید شد، مادرم 6 ماه قبل از آن شبی که حالم منقلب 
بود و مستأصل شده بودم، فوت کرده بود. شب خواب دیدم 
دو کبوتر از آسمان به سویم فرود آمدند همین که به نزدیکم 
رسیدند، تبدیل به مادرم و برادر شهیدم شدند، مادرم دست 
نوازش بر سرم کشید و گفت: »زهره جان، تو باید صبر داشته 
صالح  محمد  نیست  ای  چاره  رضا  و  تسلیم  غیر  زیرا  باشی 
بهشتی است. برادرت را نگاه کن چقدر راضی است با آنکه در 

جوانی شهید شد و دلم را داغدار کرد.
عشق جدید محمد صالح نیز دارای راز و رمزی است که 
ما حق نداریم آن را تشریح کنیم آنها در بهشت به هم می 
از  او را دوست بدار. ده روز بعد  رسند، ترانه عروس توست. 
مرگ محمد صالح او هم می میرد و از رنج بزرگی که طبیعت 
لحظه  تمام  در  شود  می  است خالص  داشته  روا  در حقش 
لحظه ی این زندگی حکمتی است که عقل آدم ها قدرت و 

درک آن را ندارند.
انسان به درد به وجود می آید و با درد هم می میرد.

محمد صالح ها خاصان خدا هستند و ترانه ها محبوبان 
خدا هستند.«

نگاه پر مهر  و شفقت برادرم مثل آبی بود که بر آتش 
»خواهر  گفت:  مادرم  حرف  دنباله  به  هم  او  بریزند.  وجودم 
عزیز و رنج کشیده ام صبور باش که خداوند صابران را دوست 

می  آرزو  خودت  آنوقت  بود  ناصالح  اگر  صالح  محمد  دارد. 
کردی زودتر بمیرد تا هم گناه کمتری را مرتکب شود و هم 
مایه ی درد و رنج دیگران نباشد. همانطور که مادرمان فرمود 

راضی به رضای خدا باش.«
بهر حال محمد صالح در روزی که تعیین کرده بود آرام 
و با نشاط مرد و روح پاک و مقدسش به عالم علوی پروازی 

ملکوتی کرد.
سر  بر  وقتی  است،  مرگش  روز  یازدهمین  امروز 
می  کنارش  در  شمیرانی  ترانه  دیدیم  و  آمدیم  خاکش 
باشد دیوانه شدیم ما را ببخشید اگر شیون و زاری و حرف 

های ما موجب تعجب شما شد.«
روان  برای  همه  بعد  ای  لحظه  کرد،  سکوت  ترانه  پدر 

مقدس و پاک آن دو معصوم فاتحه خواندیم.
من از رضا خواستم از پدر و مادر محمد صالح بخواهد اگر 
راضی هستند با من تماس تلفنی داشته باشند تا حقایق را از 
زبان آنها خودم بشنوم و اگر اجازه دادند قصه ی پر از غصه ی 
ترانه و محمد صالح را که قصه ای باور نکردنی است، بنویسم 
و باور کنم که در کائنات راز و رمزهایی وجود دارد که فهم ما 

قادر به درک ذره ای از آن اقیانوس بی انتها نمی باشد.
زهره  خانم  اش  گرامی  همسر  با  خاوری  مهدی  آقای 
به من تلفن زدند و حکایت ها بیان شد و درد دلها کردیم، 
و باالخره به روان ر از قداست و مطهر آن دو ناکام معصوم 
درودها فرستادیم. و سر تسلیم و تعظیم در مقابل هستی بی 

نهایت و خالق کائنات فرود آوردیم.
سموئیل اسمایلز گوید: )اعمال نیک مثل طنین ناقوسی 
در آسمان به وضوح صدا می کند، آدمی نیز معجزه ی نبوغ 
است، چون معجزه کار می باشد، توانایی می تواند بر واقعیات 
غلبه کند، خردمندی آدمی در اعمال او آشکار می شود، زیرا 

هر کس فرزند عمل خویش است.(
سوید نبرگ گوید: »آن زندگی که به آسمان ها رهبری 
همین  در  کردن  فعالیت  بلکه  نیست،  دنیا  ترک  شود،  می 
روی  از  رفتار  و  سلوک  یعنی  نیکی،  از  پر  زندگی  دنیاست. 
برای  زحمت  و  خوشی  نوع  هر  مورد  در  عدالت  و  اخالص 

اطاعت از قانون الهی.«

ترانه جان.
ترا تا عمر دارم می سرایم  

به چشم اشک بارم می سرایم  
اگر باد اجل تا بی نهایت

برد خاک و غبارم، میسرایم  
نویسم بر گل و بر بال مرغان

ترا عشق و بهارم، می سرایم  
نکیسا، باربد، داوود خواندند

ترانه، ای نگارم می سرایم  
تمام شاعران گفتند با عشق 
ترانه، گل عذارم می سرایم  

اگر چه رفته ای، با عشق و با شعر 
ترا لیل و نهارم می سرایم  
تو در چشم و دل ما جاودانی

سرودت را کنارم می سرایم  
تویی باالترین نغمه، ترانه 

که با شیرین زارم می سرایم  
تو چنان فرشته پر گرفتی 

ز سوز هجر یارم می سرایم  
به یادت شعر بر بال ترانه 
تمام روزگارم می سرایم 

 گواهی می دهد دل، تو نرفتی
ز عشق اشکارم می سرایم  
ترانه جان ترانه جان ترانه 
ترا تا عمر دارم می سرایم

نصرت اله نیکروش
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»قطره ی ماه« 

قطره ای از ماه شب ها می چکد بر بسترمسال ها صدها سوال بی جواب و باز همجرم من- اندیشه ی بی مرز- شاید کافرمدر میان فکر و حیرت عاقبت گم می شومساده می پوسم کنار خاطرات دفترمخاطراتی تلخ، نه شیرین، نمی دانم ولیرویش پرواز تا ژرفای رگ های پرممی نشیند در هجوم دخمه ها اندیشه یزخم سرخی می خزد بر شانه های باورممی دود دیوانه ای در من، که با هر خنده اشتا بنوشد چاک های خشک لب های ترمتشنگی در له له خورشید، می رقصد حریصمی تراود گرد نقره بر تمام پیکرمتا ستیغ نور می پاشد به شب، سرب مذابمی شکوفد شعله های پرسش از خاکسترمقطره ای از ماه شب ها می چکد بر بسترم
فاطمه مرادی )نیلوفر(

»تکرار حّوا« 

با تمام درد هستی، خوب می سازم، رفیق!

خسته در پایان دنیا فکر آغازم، رفیق!

خسته ام از خنده های رنگ رنگ و پر فریب

بر همین بی رنگی لبخند می نازم، رفیق!

روی گندم شرط می بندم که آدم مجرم است

بی جهت شیطان به آتش در نیندازم، رفیق!

من هم از تکرار حّوا منتشر گردیده ام

آمدم تا نسل آدم را براندازم، رفیق!

از لهیب شعله های سرکش شعر و شراب

تشنه ی یک کاسه از باران شیرازم، رفیق!

خوب می دانم که بی پروا سخن می گویم و

با زبانم زندگی را زود می بازم، رفیق!

فاطمه مرادی )نیلوفر(

»به فکر من توان دادی«

خدایا شکر به درگاهت به فکر من توان دادی

اگر جسمم توانش کم مقدر بود همان دادی

ز الطافت بسی خشنود نمی نالم ز هر کمبود

تو سبحانی و احسانی ز حسنت جسم و جان دادی

ندیدن، نگرفتن، نشنیدن و نرفتن و نگفتن

گر بود نقصان ظاهر بعوض باطن تابان دادی

محب صابرینی تو، منم صابر در اثبات توانمندی

عیان سازم به هر فرصت توانستن، نشان دادی

نیازم نیست به دلسوزی یکی چون تو مرا مالک

تو تنها یاورم هستی به پهلویت مکان دادی

اگر جسمم کمی رنجور از این دنیایی است

ندارم باکی از اوضاع به فکر من توان دادی 

مرتضی خسروان



هر که خوش دارد که عمرش طوالني و روزي اش فزون شود صله رحم به جاي آورد

راز اول: 
 تمامی آن چه به منظور خوشحالی و خوشبختی 

واقعی بدان نیاز داریم، در درون ماست.
راز دوم:

حقیقت  به  را  ما  خود،  از  درست  ذهنی  تصویر 
زندگی هدایت می کند. هر انسانی، یک تصویر ذهنی 
از خود دارد که من کیستم و چه می توانم انجام دهم. 
و  شخصیت  اصلی  پایه ی  انسانی،  هر  ذهنی  تصویر 
از  ما  ذهنی  تصویر  دیگر،  به عبارت  اوست.  رفتار های 
و  بزرگی ماست  و  احساس فضیلت  از  نشانه ای  خود، 

نشان می دهد که چه کارهایی از ما ساخته است  

رازهایی برای رسیدن به حقیقت زندگی
راز ششم:

تلقی ما از واقعیت، ساخته و پرداخته ی فکر و 
ذهن ماست. پس واقعیت های زندگی ما می توانند 
مراقب  بنابراین  کنند.  تغییر  ما  اندیشه های  با 
را  زندگی مان  واقعیت  تا  باشیم  خود  اندیشه های 

زیباتر کنیم.

راز هفتم:
ترس و تردید، سرزندگی و نشاط را از انسان 
خداوند،  بر  توکل  و  عالی  باورهای  با  می رباید. 
از فضای فکر خود دور  را  تردید  و  هرگونه ترس 
کنیم و در وادی یقین و عشق، محکم و استوار به 
جلو برویم و زندگی پرحاصلی را در محضر خدا و 

کائنات خلق کنیم.
راز هشتم:

مادامی که خودمان را دوست نداشته باشیم 
کسی  به  نمی توانیم  نورزیم،  عشق  خودمان  به  و 
خود  به  نسبت  دیگران  عشق  از  و  بورزیم  عشق 
خود  به  ابتدا  را  عشق  گوهر  پس  ببریم.  بهره ای 
برای  عشق ورزی  مظهر  بتوانیم  تا  کنیم  تقدیم 

دیگران باشیم.
راز نهم:

دیگران،  و  کائنات  با  ما  ارتباطات  تمامی 
آیینه هایی هستند که خود ما را نشان می دهند و 
تمامی مردم، آموزگاران ما به حساب می آیند. پس 
با خودباوری و اعتماد به نفس، زیبا ترین رابطه ها را 
باز  برای  ارتباطات،  کلید طالیی  از  و  برقرار کنیم 
کردن هر دِر بسته ای در زندگی استفاده کنیم و 

موفق شویم.
راز دهم:

نحوه ی  در  زندگی،  در  واقعی  سعادت 
عکس العمل ما در مقابل رخدادها و حوادث زندگی 
است  نه در بخت و اقبال. بنابراین خود را مسؤول 
زندگی خود بدانیم و تقصیر را به عهده ی دیگران 
مناسب،  عکس العمل های  با  بتوانیم  تا  نیندازیم 
قبول  قابل  واقعیت  به  را  زندگی  زیبای  حقیقت 

تبدیل کنیم و به خوشبختی و سعادت برسیم.
راز یازدهم:

حقیقت زندگی، بر مبنای عشق الهی استوار 
را  خود  وجود  کامیاب،  و  موفق  انسان های  است. 
با عشق الهی، جذاب و منور می کنند و با تقدیم 
به  کائنات،  کل  به  و  دیگر  انسان های  به  عشق 

زندگی سعادتمندانه ای می رسند.
راز دوازدهم:

از آن جایی که انسان ها در مسیر زندگی گاهی 
غافل  زندگی  قانونمندی های  درست  اجرای  از 
منفی  القائات  و  غلط  اندیشه های  با  و  می شوند 

بی راهه  به  زندگی  درست  مسیر  از  دیگران، 
و  زندگی  کیفیت  مستمر  ارزیابی  بنابراین  می روند، 

اصالح لحظه به لحظه ی خود، می تواند انسان را 

زندگی  حقیقت  به  رسیدن  و  درست  مسیر  در 
زندگی،  کیفیت  ارزیابی  معیار  زیباترین  کند.  هدایت 
این است که در پایان هر روز، از خود سؤال کنیم که 
زندگی  لحظه های  از  و  داشتم  پرحاصلی  روز  من  آیا 

خود  لذت بردم؟
 با اجرای درست رازهای حقیقت زندگی، به این 

نتیجه می رسیم که:
و  خوشحالی  برای  که  آن چه  تمامی 
احتیاج  آن  به  زندگی  در  واقعی  خوشبختی 
و  ماست  اختیار  در  و  ما  از آِن  هم اکنون  داریم، 
ما باید به عنوان بندگان شایسته و شکرگزار در 
هر لحظه، هوشیارانه قانونمندی های رسیدن به 
حقیقت زندگی را اجرا کنیم تا بتوانیم از مواهب 
در  زندگی  لحظه های  از  و  کنیم  استفاده  الهی 

مسیر کمال لذت ببریم

ادب و هنر 

و چه کارهایی از ما ساخته نیست. انسان ها 
حقیقت زندگی را با تصویرهای ذهنی خود  می سازند. 
آری تصویر ذهنی زیبا از خود، موفقیت ها را می سازد 
و موفقیت ها، باعث بهتر شدن تصویر ذهنی انسان از 
خود می گردد. تصویر ذهنی ما از خودمان، نمادی از 

مجموعه ی باورهای ما در فضای زندگی است.
راز سوم:

توانایی های  تمام  که  است  آن  زندگانی،  هدف 
خود شکوفا   انسان  یک  به عنوان  را  خود  بالقوه ی 
بشناسیم و آن ها را شکوفا کنیم و بهترین خویشتن 
خویش را از خود ظاهر کنیم و به بیش ترین رشد و 

شکوفایی برسیم.
راز چهارم:

است  میسر  و  ممکن  نه تنها  وجود،  در  تغییر 
نکنیم،  تغییر  ما  تا  زیرا  است   اجتناب ناپذیر  بلکه 
سعادتمند،  انسان های  نمی  کند.  تغییر  زندگی مان 
 مرتباً می شوند و می روند  زیرا تا نشوی، نمی شود و 

تا نروی، نمی رسی.
راز پنجم:

تمام مشکالت، موانع و مصائب زندگی، در واقع 
درس هایی هستند که به انسان می آموزند و انسان را 
می سازند. آن ها فرصت هایی در لباس مبدل اند. حتی 
گاهی مشکالت، الطاف خفیه ی خداوند هستند که 
باعث رشد و شکوفایی انسان می شوند. پس آن ها را 

گرامی بداریم و از آن ها بیاموزیم.
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سالمت

چند روزی به کودک سندرم داونتان توجه خاصی 
داشته باشید. یک دفتر یادداشت کمک خوبی است . در 

هر رده سنی که قرار دارد ، مهم نیست .
1- چه کارهای تکراری انجام میدهد ؟

2- در طی یک روز به چه مواردی بیشتر توجه می 
کند ؟ تلویزیون ؟ ساعت ؟ رفت و آمد وسایل نقلیه؟ 

تلفن ؟ بازی با اسباب بازیهایش ؟ شخص خاص ؟ 
3- از چه چیزی متنفر است ؟ مثال : خیس شدن 
ماژیکی  ؟  بازیهایش  اسباب  ؟ کثیف شدن  لباسهایش 

شدن دست یا آلوده شدن آن ؟
4- چه چیزهایی باعث خوشحالی او است ؟ مثال : 

جایزه گرفتن ؟ تشویق کالمی ؟ شوخی کردن ؟
کسانی  چه  دیدار  از   ، مادر  و  پدر  از  غیر  به   -5

خوشحال می شود ؟
نکاتی  چه   ، عمومی  مکانهای  و  خیابان  در   -6
؟  است  بیزار  مواردی  چه  از  و  هستند  جذاب  برایش 
مثال: مردم غریبه ؟ ماشینهای بزرگ ؟ صدای بوق یا 

داد و فریاد ؟ شلوغی ؟
7- چه انتظاراتی از شما دارد یا بهتر بگویم خواسته 

مداومش چیست ؟
8- غذاها و تنقالت خوشمزه اش کدام و بدمزه اش 

کدام است ؟
از  که  هست  ای  نکته   -9
آن واهمه داشته باشد ، بترسد 

و وحشت کند ؟
پاسخها : 

اسباب  با  همیشه  اگر   -1
و  کند  می  بازی  خاصی  بازی 
انجام  خاص  بازی  یک  فقط 
میدهد و اگر براحتی شیوه بازی 
کمی   ، کند  نمی  عوض  را  اش 
 . کنید  بیشتر  را  تالشتان  باید 
قوه تخیلش را به کار بیاندازید 
مستقیم  رفتار  یا  کالم  بدون  و 
دیگری  سوی  و  به سمت  را  او 
بکشانید . یکنواخت بازی کردن 
کودک  زدن  جا  در  باعث   ،

سندرم داون می شود .

نشانه  یک  تواند  می   ، موارد  این  از  کدام  هر   -2
خاص باشد . هم خوب و هم بد . با پزشک مخصوص 
باشد ،  اگر مورد مثبت   . کودکان داون مشورت کنید 
و  کنید  استفاده  امتیاز  یک  عنوان  به  آن  از  میتوانید 
اگر منفی باشد باید سمت و سوی حواس کودکتان را 

تغییر بدهید .
3- ممکن است وسواس داشته باشد . اگر روی هر 
کدام از این نکات پافشاری کرد با عقل و ترفتد برایش 

عادی سازی کنید .
4- جایزه و تشویق بهترین ترفند آموزش کودکان 
سندرم داون است . پس این برگ برنده را پیدا کنید .

5- این اشخاص ، تاثیر آموزشی خوبی روی کودک 
شما دارند و می توانید از آنها برای آموزش و یادگیری 
که  مواردی  در  به خصوص   ، کنید  استفاده  کودکتان 
و  دارد  برمی  ناسازگاری  سر  والدین  با  داون   کودک 

آموزش را نمی پذیرد .
است  قرار   . کنید  سازی  عادی  برایش  باید   -6
اغلب   . باشد  آینده زندگی عادی داشته  ما در  کودک 
، پیدا  از محیطهای اجتماعی  بیزاری  بچه های داون 
می کنند و این باعث گوشه گیری آنها در آینده است . 
وحشت عمومی را در کودکتان پیدا کنید و رفته رفته ، 

در طی زمان آن را کم و نابود کنید . اغلب در سن عقل 
رسی یعنی باالی 5 سال این مورد را پیدا می کنند .

7- اگر خواسته کودکتان همیشه یک چیز است 
کمی باید خالقیات به خرج بدهید و سطح توقعش را 
این نکته به ضرر شما  . درست است که  تغییر بدهید 
است اما ضروری است . شما نمی خواهید کودک سندرم 
داونتان همیشه یک کودک باقی بماند ، پس در بزرگ 
شدن خواسته هایش هم خودتان باید به او کمک کنید . 
) این نکته در آموزش او هم به شما کمک می کند حتما 

با پزشکش مطرح کنید . (
8 - ذائقه کودکتان را عوض کنید . به هر چیزی 
که عادت کرده و خوشایندش است ، نباید عادت کند 
دنیا پر از مزه است . باید تشخیص و درک مزه را داشته 

باشد .
9 -  بشناسید و به او کمک کنید ترسش را کنترل 
کند ، اما آن را از بین نبرید . خودش باید آن را از بین 
ببرد . باید بیاموزد که بر ترس غلبه کند . باید اضطراب 
را درک و آن را نابود کند . همیشه منجی برای از بین 
بردن نکات وحشتناکش وجود ندارد و شما فقط کمک 

او هستید . همه چیز در دست خود اوست .



35

هيچ پارسايي سودمند تر از دوري از  گناهان و خودداري از آزار مومن نيست .
سالمت

والدین  تمام  براي  فرزند  به  تزریق  منظره  تماشاي 
منظور  به  واکسیناسیون  برنامه  اما  است.  ناخوشایند 
پیشگیري از بیماریهاي خطرناک تهیه شده است و مهمترین 
بخش تامین سالمت کودک را تشکیل مي دهد. بعضي از 
این بیماریها )نظیر فلج اطفال و دیفتري( صد سال پیش از 
این بسیار شایع بودند ولي امروزه بعلت انجام واکسیناسیون 
بندرت دیده مي شوند. مرکز مبارزه با بیماریها در هر کشور 
بسته به سطح ایمني عمومي و بیماریهاي خطرناک شایع 
بزرگساالن  براي کودکان و  را  برنامه واکسیناسیون خاصي 

تنظیم مي کند. 
واکسن ها چگونه از بیماریها پیشگیري مي کنند؟ 
واکسن ها از میکروب یا ویروس کشته شده و یا ضعیف 
شده که عوامل بیماریهاي خاص هستند، ساخته شده اند. با 
تزریق واکسن سیستم ایمني تحت حمله این میکروب ها و 
یا ویروس ها قرار مي گیرد و در نتیجه ترشح آنتي بادي ها یا 
پادتن ها در بدن باال مي رود. این آنتي بادي ها در بدن کودک 
بیماري واقعي  با  باقي مي مانند و در صورتیکه بدن  فعال 
مواجه شود آن را در مقابل آن ویروس یا میکروب محافظت 
مي کنند. بعنوان مثال اگر سیاه سرفه در منطقه شما شایع 
به  است  واکسینه شده  که  کودک شما  ابتال  احتمال  شود 

مراتب کمتر از کودکي است که واکسینه نشده است. 
چه واکسنهایي و در چه زمانهایي باید به کودک 

تزریق شود؟ 
از  کودکان  براي  ایران  کشوري  واکسیناسیون  برنامه 

بدو تولد بصورت زیر تعیین شده است: 
کارت مراقبت کودک چیست و استفاده از آن در 

واکسیناسیون چه کمکي مي کند؟ 
در ایران هر کودک یک کارت مخصوص مراقبت دارد 
در  رشد  پایش  و  تغذیه  واکسیناسیون،  جدول  آن  در  که 
نظر گرفته شده است. کودک شما نیز حتما این کارت را 
به  فرصت  اولین  در  است  بهتر  نیست  اینطور  اگر  و  دارد 
یکي از مراکز بهداشتي و درماني در محدوده محل زندگي 
خود مراجعه نمائید و براي وي پرونده تشکیل داده و کارت 
مراقبت کودک را دریافت نمائید. اگر شما براي مراقبتهاي 
دوران بارداري به چنین مراکزي مراجعه کرده باشید حتما 
با نشاني و روش کار آنها آشنا هستید. در غیر اینصورت مي 
از دانشگاه علوم پزشکي محدوده خود در مورد آن  توانید 

اطالعاتي کسب کنید. 
خصوصیات هر یک از این واکسنها چیست؟

باکتري  از  استفاده  با  واکسن  این  ژ:  واکسن ب ث 
ضعیف شده سل، علیه این بیماري ساخته شده و به صورت 
زیر جلدي در ناحیه بازو در بدو تولد تزریق مي شود. بهترین 
سن براي تلقیح واکسن ب. ث . ژ بدو تولد است، از آن به 
بعد تا 2 ماهگي بدون انجام تست مي توان واکسن ب.ث.ژ 
را تلقیح نمود. اگر تا سن یک سالگي تزریق نشده باشد ابتدا 
انجام مي شود و در صورتي که تست منفي   PPD تست 
باشد تزریق انجام مي شود. معموال جاي محل تزریق باقي 
مي ماند و اگر دیده نشود الزم نیست تزریق تکرار شود. در 
بعضي از موارد تورم غده هاي لنفاوي زیر بغل بعد از تزریق 
واکسن مشاهده مي شود که معموال با گذشت زمان برطرف 

شده و نیاز به درمان خاصي ندارد. 
قطره خوراکي فلج اطفال: فلج اطفال یک بیماري حاد 
ویروسي است که مي تواند منجر به فلج دائم دسته اي از 

عضالت بدن شود. براي جلوگیري از 
ناتوان کننده و سخت،  این بیماري 
است.  واکسیناسیون  راه  بهترین 
و  خوراکي  قطره  صورت  به  واکسن 
شده  ضعیف  ویروس  از  استفاده  با 

ساخته شده است. 
این   :B هپاتیت  واکسن 
انتقال  )مانند  خوني  راه  از  ویروس 
خون(، از راه جنسي و از طریق مادر 
به فرزند )در دوران بارداري( منتقل 
مي شود. افرادي که بیشتر در تماس 
پرسنل  مانند  هستند  بیماران  با 
پزشکان،  دیالیز،  بخش  بیماران  و 
پرسنل  و  پرستاران  دندانپزشکان، 
ابتالء  معرض  در  بیشتر  بانک خون 
بعنوان گروه  بوده و  بیماري  این  به 
پرخطر باید واکسینه شوند. واکسن 
جزو   1372 سال  از  بیماري  این 

است.  شده  گنجانده  اطفال  کشوري  واکسیناسیون  برنامه 
در  قرمزي  و  درد  و شامل  بوده  واکسن خیلي کم  عوارض 

ناحیه تزریق، سردرد مختصر و احساس کسالت می باشد.
باکتري  از  استفاده  با  واکسن  این  واکسن سه گانه: 
کشته شده سیاه سرفه و سموم باکتریهاي دیفتري و کزاز 
ساخته مي شود. دیفتري، کزاز و سیاه سرفه بیماري هاي 
عوارض  یا  مرگ  موجب  توانند  مي  که  هستند  خطرناکي 
شدید شوند. عارضه این واکسن معموال تب و بیقراري است 
که ممکن است تا چند روز ادامه یابد، در این صورت مي 
توانید از پاشویه و استامینوفن براي کاهش تب در کودک 
استفاده کنید. اگر بعد از تزریق، تب 40 درجه یا تشنج دیده 
شود حتما آنرا در نوبت هاي بعدي متذکر شوید تا از واکسن 

دو گانه اطفال استفاده شود.
واکسن دو گانه اطفال: این واکسن شبیه به واکسن 
کزاز  و  دیفتري  واکسنهاي  شامل  یعني  بزرگساالن  دوگانه 

است و تنها فرق آن مقدار بیشتر واکسن دیفتري است.
اوریون(:  سرخجه،  )سرخک،   MMR واکسن 
عالئم بیماري سرخک عبارتند از تب باال و چند روزه، آب 
التهاب ملتحمه چشم و جوشهائي که بعد از  ریزش بیني، 
شروع تب ظاهر مي شوند. التهاب پرده مغز، التهاب گوش 
میاني و برونشیت ممکن است در ادامه عالئم سرخک ظاهر 
شوند. در بعضي از کشورها میزان مرگ ومیر به 10درصد 
مبتالیان مي رسد. سرخجه نیز با بثورات جلدي همراه است 
و عالئم آن نظیر تب و سرفه، خفیف تر از سرخک بوده و 
بیماري خطرناکي نیست. خطر این بیماري مربوط به خانم 
هاي باردار است که در صورت ابتال، احتمال نقص مادرزادي 

را در جنین بشدت افزایش مي دهد. 
مثل  شرایطي،  هر  تحت  باید  واکسیناسیون  آیا 

بیماري کودک، انجام شود؟
در اکثر موارد بیماري ، واکسیناسیون انجام مي شود، 
به جز چند مورد خاص که توضیح داده خواهد شد. مثال 
از  مانع  نباید  معمولي  سرماخوردگي  یا  مدفوع  بودن  شل 
نارس  ایمن سازي کودکان  برنامه  ایمن سازي شود.  انجام 
ویا کم وزن نیز طبق جدول ایمن سازي عادي است و تجویز 
نیز  ابتال به سوء تغذیه  به موقع واکسنها توصیه مي شود. 

نه تنها مانعي براي ایمن سازي نیست، بلکه ایمن سازي به 
موقع کودکان مبتال به سوء تغذیه بشدت توصیه مي شود 
بیشتر در معرض  بیماریهایي که  به  را نسبت  آنها  چرا که 
ابتال به آنها هستند مقاوم مي کند. براي هیچ واکسني جز 
سیاه سرفه محدودیت سني وجود ندارد و در صورت عدم 

سابقه ایمن سازي باید با برنامه عمل شود .
در چه مواردي نباید واکسیناسیون انجام شود یا 

با تغییرات انجام مي شود؟ 
در مورد کودکان مبتال به آلرژي شدید و یا ضایعات 
و عوارض مغزي و عصبي واکسیناسیون با احتیاط و با نظر 

پزشک کودکان انجام مي گیرد. 
در کودکان تب دار یا مبتال به بیماري هاي حاد شدید 
تا رفع تب و بیماري فقط تزریق واکسن سه گانه را به عقب 

مي اندازند. 
نوجوانان،  و  سالگي  شش  سن  از  پس  کودکان  به 
ویژه  واکسن  حتما  باید  یابد،  ضرورت  توام  کوبي  مایه  اگر 
بزرگساالن تزریق شود. همچنین براي کودکاني که سابقه 
بیماریهاي مزمن چرکي، ناراحتیهاي عصبي، تشنج، ضایعات 
دارند،  را  عصبي  بیماریهاي  خانوادگي  سابقه  یا  و  مغزي 

واکسن سه گانه تجویز نمي شود. 
مثل  اکتسابي  چه  و  اولیه  چه  ایمني،  اختالالت  در 
زنده  ویروسي  واکسنهاي  غیره  و  ) سرطان خون(  لوسمي 

و واکسن سل )BCG( منع استعمال دارند. 
به علت ریشه کني آبله در جهان، تلقیح آن به هیچ 

وجه الزم نیست. 
در افراد مبتال به هموفیلي واکسن هپاتیت B بایستي 

زیر جلد تزریق شود. 
واکسن آنفوالنزا چیست و آیا براي کودکم الزم 

است؟
سرماخوردگي  واکسن  به  معروف  یا  آنفوالنزا  واکسن 
شامل چند ویروس شناخته شده است که تا حدي ضعیف 
شده اند و از طریق تزریق عضالني مي توانند تا 80 درصد 

ایمني براي یک سال ایجاد کنند.

چرا باید این همه واکسن 
به کودکم بزنند؟ 
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خوشبو ساختن خود از اخالق انبيا عليهم السالم است پاکيزگي از اخالق انبيا عليهم السالم است .
سالمت

بزرگ  دغدغه  هاي  از  یکي  همیشه 
درسي   موفقیت  و  تحصیل  مساله  والدین، 
فرزند شان است. گاهي در بعضي خانواده  ها 
مي  بینیم که بعضي از کودکان بدون هیچ 
و  درس  از  ناگهان  معلومي،  و  موجه  علت 
مدرسه و دانشگاه دل  زده مي  شوند و رغبت 
چنداني به تحصیل نشان نمي  دهند. گاهي 
برخي معلمان به والدین یک دانش آموز مي 
 گویند که فرزند شما در کالس درس، توجه 
افت  دچار  و  ندارد  درس  روي  تمرکزي  و 
تحصیلي شده است. شاید براي بسیاري از 
قابل  تصور  این واقعیت، غیر  والدین، قبول 
از  این موارد، یکي  از  باشد که در بسیاري 
اختالالت  تواند  مي   اتفاق  این  مهم  علل 
مواد  از  برخي  دریافت  کمبود  و  تغذیه  اي 
برلیانت  خصوص  این  در  باشد.  مغذي 
همگاني  آموزش  کمیته  مسئول  بزرگمهر، 
انجمن تغذیه ایران، حرف  هاي جالبي دارد 
که شنیدنش خالي از لطف نیست. به گفته 
بررسي  و  تحقیقات  امروزه  بزرگمهر،  خانم 
از  مختلف  در کشورهاي  هاي گسترده  اي 
جمله ایران انجام شده که تاثیر مهم و قابل 
بازدهي هوشي،  افزایش  در  را  تغذیه  توجه 
رسانده   اثبات  به  تمرکز  و  یادگیري  قدرت 

اند.
پس باهوش  ها چه مي   خورند؟ 

گوید،  مي   این  باره  در  بزرگمهر  خانم 
این بحث مي  تواند دو سوال را در ذهن شما ایجاد کند، 
سوال اول این که کدام یک از مواد مغذي در تقویت 
پاسخ  در  و  دارند؟  بیشتري  تاثیر  فکري  هاي  فعالیت 
به آن باید گفت اصوال تغذیه کافي، متعادل و متنوع 
تاثیر مهمي در حفظ عملکرد سیستم عصبي و بازده 
یادگیري،  قدرت  فکري شامل  هاي  فعالیت   یعني  آن 
ارتباط به چند ماده  این  اما در  تمرکز و حافظه دارد 
مغذي اختصاصي  تر اشاره مي  کنیم. این مواد مغذي 
عبارت  هستند از کربوهیدرات  ها، ویتامین  هاي گروه 
B، ویتامین C، اسیدهاي چرب امگا 3 و امالحي مثل 

ید، فسفر و آهن.
خشت اول، دوران جنیني

حتما مي  پرسید که از چه سني و در چه مواقعي 
کارایي  افزایش  در  تري  مهم   اثرات  تغذیه  عمر،  از 
هوشي، قدرت تمرکز و یادگیري به عهده دارد؟ خانم 
بزرگمهر در پاسخ به این سوال معتقد است که تغذیه 
از دوران جنیني تا پایان عمر در حفظ فعالیت سیستم 
عصبي دخیل بوده و هر نوع اختاللي در دریافت مواد 
مغذي فوق الذکر مي  تواند به این امر لطمه وارد سازد. 
از آنجایي که سیستم عصبي شخص، در دوران جنیني 
تشکیل شده و تکامل پیدا مي  کند؛ لذا تغذیه مادر در 
سیستم  یک  تشکیل  در  مهمي  تاثیر  بارداري  دوران 
عصبي سالم به عهده دارد. به عنوان مثال مادراني که 

در دوران بارداري و قبل از آن در معرض کمبود شدید 
یُد قرار مي  گیرند تشکیل و تکامل سیستم عصبي جنین 
 شان دچار اختالل مي  شود و چنانچه این کمبود سریعا 
جبران نشود، نوزاد با عقب افتادگي ذهني به دنیا خواهد 
آمد که این عارضه را اصطالحا کرتینیسم مي  گویند. 
همچنین اسیدفولیک و اسیدهاي چرب امگا 3 نیز در 
تشکیل و تکامل سیستم عصبي نقش به  سزایي دارند. 
البته همان  گونه که گفته شد، تاثیر تغذیه در دوران 
بارداري در حفظ سالمت سیستم عصبي جنین و نوزاد 
در  اختاللي  نوع  هر  و  است  انکارناپذیر  و  مهم  بسیار 
تغذیه مادر در این دوران مي  تواند اثرات جدي و گاه 

جبران  ناپذیري به کودک وارد سازد.
کربوهیدرات  ها، اول

مواد  اختصاصي  وظایف  و  نقش  با  ارتباط  در  اما 
مغذي در بازدهي هوش و حافظه خانم بزرگمهر این 
چنین توضیح مي  دهد: کربوهیدرات  ها )مواد قندي- 
عصبي  سلول  هاي  اختصاصي  سوخت  اي(  نشاسته  
هستند. این سلول  ها انرژي مورد نیاز خود را به طور 
معمول از کربوهیدرات  ها دریافت مي   کنند. بنابراین 
از مواد مغذي، به میزان الزم و  الزم است این دسته 
کافي در اختیار فرد قرار گیرند. نکته قابل  توجه دیگر 
آن است که کربوهیدرات  ها قادر به ذخیره طوالني در 
بدن نیستند بنابراین چنان چه انسان به مدت طوالني 

عوارض  دچار  باشد،  محروم  مصرف  شان  از 
یادگیري،  قدرت  کاهش  جمله  از  عصبي 

تمرکز و ضعف حافظه مي  شود.
دو  که  شود  تاکید  است  الزم  اینجا  در 
دسته از افراد معموال در معرض خطر کمبود 
)کربوهیدرات  ها(  مغذي  مواد  از  دسته  این 
و اختالالت ناشي از آن قرار مي  گیرند: اول 
دوم  و  نمي  کنند  میل  صبحانه  که  افرادي 
افرادي که رژیم  هاي الغري غلط مي  گیرند.

مصرف نکردن صبحانه!
همان  گونه که اشاره شد، کربوهیدرات  ها فقط 
هستند  ذخیره  قابل  بدن  در  کوتاه  مدت  به 
دچار  کنند  نمي   میل  صبحانه  که  افرادي  و 
افت قندخون یا هیپوگلیسمي مي شوند که 
یادگیري،  قدرت  کاهش  آن  مهم  عوارض  از 
است،  تمرکز  قدرت  کاهش  و  حافظه  ضعف 
مانند خستگي،  البته عوارض عصبي دیگري 
سستي و بي  حالي و بي  میلي به کار و تحصیل 
نیز گریبان  گیر فرد مي  شود. این عارضه براي 
همه افراد به خصوص کودکاني که در مرحله 
یادگیري هستند و فعالیت فکري شدید دارند 
مي  تواند بسیار زیان  آور باشد. همچنین براي 
و  دانشگاه  اساتید  دانشجویان،  مانند:  افرادي 
معلمان و دبیران، حسابداران و سایر افرادي 
که کار فکري مي  کنند و نیاز به تمرکز زیاد 
از  افرادي که  دارند. به گفته خانم بزرگمهر، 
به  مي  کنند  پیروي  غلط  الغري  رژیم  هاي 
غذایي  برنامه  در  را  ها  کربوهیدرات   خودسرانه  طور 
روزانه حذف و یا محدود می کنند. به  طوري  که لطمات 
زیادي را به شخص وارد مي  سازد که یکي از اختالالت 
شایع آن، عوارض عصبي شدید، از جمله کاهش قدرت 

یادگیري، ضعف  حافظه و عدم تمرکز است.
به نظر  نکته ضروري  اینجا ذکر دو  در 

مي  رسد:
کدام  کربوهیدرات  ها  بین  از  که  این  اول 
انتخاب  براي مصرف  انواع آن بهتر است  از  یک 

شوند؟ 
پاسخ آن است که براي تامین انرژي از کربوهیدرات، 
بهتر است بیشتر از مواد غذایي نشاسته اي مانند نان، 
برنج، ماکاروني، گندم، جو و ذرت استفاده شود. زیرا 
از  بسیاري  به  نیاز  انرژي  تامین  بر  عالوه  مواد  این 

ریزمغذي  هاي ضروري را نیز برطرف مي  کنند. 
ها  کربوهیدرات   مصرف  مقدار  اینکه  دوم 

اهمیت زیادي دارد. 
چنانچه در مصرف  شان افراط شود موجب افزایش 
وزن و چاقي شده و به شکل  دیگري زیان بار خواهند 
باید  ها  کربوهیدرات   از  حاصل  انرژي  رو،  این   از  بود. 
45 تا 60 درصد کل کالري روزانه را به خود اختصاص 

دهد نه بیشتر.
مژگان کریمي 

تاثیر تغذیه در افزایش
 بازدهي هوشي 
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مردان كامياب، غالبا از شكست، ميوه ي پيروزي چيده اند.       گوته
سالمت

در این مطلب به ورزش هایی اشاره 
می شود که برای مبتالیان به ام اس بسیار 

مفید بوده و قابلیت مغز را برمی گرداند.
انجام ورزش هایی همچون بدن سازی 
و ایروبیک سبب حفظ بهتر قابلیت های 
مغز و اعصاب در بیماران مبتال به ام اس 

می شود.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
و  ایلینواز  دانشگاه  پژوهشگران 
مشروح  که  تحقیقی  در  ماساچوست 
به   Brain Research مجله  در  آن 
قسمت های  کردند  اعالم  رسید  چاپ 
آسیب دیده مغز بیماران مبتال به ام اس 
کندتر  می کنند  ورزش  که  افرادی  در 

تخریب می شود. 
ورزش هایی  که  می رسد  نظر  به 
روی  ایروبیک  و  بدن سازی  همچون 
ام اس  برابر  در  که  مغز  از  بخش هایی 
داشته  محافظتی  نقش  آسیب پذیرترند 
و سبب می شود قشر خاکستری مغز در 

حجم گسترده تری حفظ شود. 
می تواند  ورزشی  مهم  نکته  *چند 

به تخفیف عالئم  ام اس کمک کند. اما 
بسیار مهم است که برای موفق شدن، 
برنامه ی  یک  در  را  الزم  احتیاط های 

ورزشی در نظر بگیرید. 
که  است  این  دیگر  مهم  نکته ی 
انجام  نپردازید.  ورزش  به  حد  از  بیش 
مبتال  بیماران  در  ورزشی  فعالیتهای 
و  گیرد  انجام  احتیاط  با  باید   MS به 
نشود.  آسیب  موجب  کششی  حرکات 
اگر در ورزش افراط کنید ممکن است 
به  آسیب  و  عضالت  کشیدگی  موجب 
درد  افزایش  شوید.  عضالنی  سیستم 
از  بیش  خستگی  به  منجر  عضالت  در 
حد و وارد شدن استرس به بدن و ذهن 
می شود. قبل از آغاز برنامه ی ورزشی با 

پزشک خود مشورت کنید.
چه  است  ممکن  شما  پزشک 

توصیه هایی برای شما داشته  باشد؟
- در باره ی نوع ورزشی که مناسب 
از  باید  از ورزش که  انواعی  و  شماست 

آن اجتناب کنید.
باید  که  فعالیتی  شدت  درمورد   -

داشته باشید.
- درباره ی دوره و مدت زمانی که باید 
و در مورد محدودیت های  ورزش کنید 

فیزیکی شما.
مانند  متخصصان  سایر  به  مراجعه 
کمک  شما  به  می تواند  فیزیوتراپیست 
کند. فیزیوتراپیست می تواند با توجه به

مناسب  که  ورزشی  نوع  شما  نیاز 
شما باشد را طراحی کند. در این صورت 
بالینی،  عالئم  با  متناسب  که  ورزشی 
شکل بدن، نیروی بدنی و سالمت کلی 

شماست انجام می شود.
ایمنی  با  می توانید  چگونه 

ورزش کنید؟
با  ورزش  از شروع  قبل  - همیشه 
نرمش مناسب بدن را گرم کنید و پس 
از ورزش نیز با نرمش آرام بدن را سرد 

کنید.
اگر  مثال  بروید.  آرامی پیش  به   -
کنید،  ورزش  دقیقه  که 30  است  قرار 
و  با جلسات 10 دقیقه ای شروع کنید 

به تدریج آن را افزایش دهید.
- در یک محیط امن ورزش کنید. 
اجتناب  لغزنده  سطوح  در  ورزش  از 
کنید، در نور کم ورزش نکنید، قالیچه ها 
را کنار بگذارید و هر چیزی که ممکن 
است خطری در حین ورزش برای شما 

ایجاد کند را دور کنید.
دارید،  مشکل  تعادل  در  اگر   -
تکیه گاه  یا  نرده  یک  به  ورزش  هنگام 

تکیه کنید.
کردید  احساس  که  زمانی  هر   -
است  ممکن  یا  و  نیست  خوب  حالتان 

آسیب ببینید ورزش را متوقف کنید.
- فعالیتی را انتخاب کنید که برای 
لذت  آن  انجام  از  و  باشد  جالب  شما 

ببرید. ورزشهای ایروبیک آبی، شنا، تای 
چی و یوگا ورزشهایی هستند که برای 

بیماران مبتال به MS مناسب هستند.
از  بیش  شما  بدن  دمای  اگر 
حد افزایش یابد چه اتفاقی خواهد 

افتاد؟
به   MS به  مبتال  افراد  از  برخی 
که  معنا  این  به  هستند.  حساس  گرما 
در مواقعی که بدن گرم می شود و دمای 
آن افزایش می یابد عالئم بیماری دوباره 
پدیدار شده و یا بدتر می شوند. در هنگام 

ورزش دمای بدن افزایش می یابد.
چگونه می توان از افزایش بیش 

از حد دمای بدن جلوگیری کرد؟
ورزش   ، روز  گرم  ساعات  در   *
نکنید و از ورزش در ساعات 10 صبح 
اگر  کنید.  خودداری  ظهر  از  بعد   3 تا 
سعی  می کنید،  ورزش  منزل  از  بیرون 

کنید صبحها و یا عصرها ورزش کنید.
خنک  مایعات  زیادی  مقدار   *

بنوشید.
خود  بدن  حالتهای  مراقب   *
باشید. اگر دچار عالئمی شدید که قبل 
از ورزش آنها را نداشتید، آرامتر ورزش 
تا  کنید  متوقف  را  ورزش  یا  و  کنید 

بدنتان خنک شود.
* شنا، ورزش های آبی و نرمش های 
ورزش  را حین  بدن شما  ایروبیک  آبی 
وارد  اینکه  از  نگه می دارند. قبل  خنک 
استخر  آب  دمای  باره ی  در  شوید  آب 
از مسئول استخر سؤال کنید. همچنین 
مطمئن شوید که سطوح لغزنده در اتاق 
کمدها و در اطراف استخر وجود نداشته 

باشد. 

salamat.ir
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آشنایی با 
میکروسفالی 
هیدروسفالی 
ماکروسفالی

میکروسفالی 
که  فردی  به  ساده  بیان  به  میکروسفال 
داری سر بسیار کوچکی است، گفته می شود. 
افرادی که عقب  بین  در  ویژه  به  این وضعیت 
ماندگی ذهنی دارند، شایع است . گر چه علل 
میکروسفالی زیاد هستند، اختالالت عصبی در 
این  عوامل  ترین  عمده  از  جنینی  تکامل  طی 
بیماری می باشند. میکروسفالی ممکن است به 
دو گروه اصلی تقسیم  شود : میکروسفالی اولیه 
)ژنتیک( و ثانویه )غیر ژنتیک(. تشخیص قطعی 
بررسی  و  ژنتیکی  مشاوره  جهت  بیماری  نوع 
احتمال تولد کودک میکروسفال برای حاملگی 

های بعدی، بسیار مهم است.
علت شناسی: 

میکروسفالی اولیه ، گروهی از حاالت را در 
برمی گیرد که معموالً ناهنجاری دیگری با آنها 
همراه نیست و به صورت ارثی به کودک منتقل 
شده است. معموال در هنگام تولد می توان نوزاد 

را به علت دور سر کوچک شناسایی کرد.
زیادی  تعداد  از  ناشی  ثانویه  میکروسفالی 
یا  جنین  است  ممکن  که  است  سمی  عوامل 
سریع  رشد  های  دوره  طی  در  را  شیرخوار 
درگیر  زندگی  اول  سال   2 در  ویژه  به  مغزی، 
نظیر  عفونتهایی  از  ناشی  تواند  می  مثال  کند. 
سرخجه مادرزادی، سوء تغذیه شدید پس از تولد، 
)افزایش درجه حرارت(، مننژیت، در  هیپرترمی 

ض  معر
هفته  از  قبل  گرفتن  قرار  اشعه 

15حاملگی، باشد .
درمان: 

شد،  مشخص  میکروسفالی  علت  که  زمانی 
باید مشاوره خانوادگی و ژنتیکی دقیقی  پزشک 
کودکان  از  بسیاری  اینکه  علت  به   . دهد  انجام 
میکروسفال از نظر ذهنی عقب افتاده اند ، پزشک 
حداکثر  که  مناسب  ای  برنامه  گنجاندن  با  باید 
را  کودک  نماید،  فراهم  کودک  برای  را  تکامل 

یاری دهد .
هیدروسفالی

مایع  ترشح  ازدیاد  علت  به  هیدروسفالی   
مغزی-نخاعی، یا جریان نیافتن و جذب  نشدن  
در   . شود  می  ایجاد  مغزی  های  بطن  در  مایع 
از رشد  و  زیاد شده  نتیجه فشار داخل جمجمه 
مغز جلوگیری می شود . بیماری ممکن است  در 
دوران جنینی رخ دهد و سر بزرگ  جنین  مانع  

انجام زایمان طبیعی گردد.
از ماه  دوم و سوم  تولد  رشد سریع دور سر 
آغاز می گردد. بزرگی سر گاهی به قدری زیاد می 

شود که به آن جمجمه غول آسا می گویند .
هیدروسفالی با اختالل های حسی و حرکتی 
مانند: ناشنوایی، نابینایی و فلج های  مختلف همراه 
است. به علت  وجود  ناهنجاری های  شدید بدنی و 

ت  حمال
صرعی متوالی و غیر قابل  کنترل، 

کنند.  نمی  طوالنی  عمر  معموال  کودکان  این 
ماندگی  عقب  با  موارد  بیشتر  در  هیدروسفالی 
معتدل،  انواع  در  است.  همراه  عمیق  بسیار 
نارسایی ها و ناهنجاری های عمیق ذهنی، حسی 

و حرکتی وجود ندارد.
درمان: 

معالجه آن از طریق جراحی انجام می شود. 
در  قلب  به  مغز  های  بطن  از  گذاری  شنت  اگر 
مراحل اولیه انجام شود، به  ویژه  در نوع  معتدل  

ممکن است  به نتیجه نسبتا خوبی منجر شود .
ماکروسفالی

در ماکروسفالها رشد زیاد از حد و بی قواره 
بافت مغز به ویژه ماده سفید باعث بزرگی سر می 
طبیعی  شکنهای  و  چین  بیماران  این  در  شود. 
در مغز ایجاد نمی شود و در نتیجه به جمجمه 
تا 6 ماهگی   فشار وارد می شود و چون تقریبا  
استخوان های سر جوش نخورده اند  سر بتدریج 

بزرگ می شود .
عقب ماندگی ذهنی و ناهنجاری های حسی 
و حرکتی و اختالل های رفتاری در مبتالیان  به 

درجات گوناگون مشاهده می شود .

معرفي معلوليتها



پرسش:
با سالم 

خواهر زاده من 8 ماه است به دنیا آمده. 
به  سریعا  که  شد  تشنج  دچار  تولد  از  بعد 
در  هفته  یک  و  داده شد  انتقال  بیمارستان 
حرکتی  هیچ  ماهگی  درهفت  بود.  دستگاه 
نداشت.  وجود  خزیدن  یا  نشستن  بر  دال 
دستها  اوقات  بعضی  زد.  می  وپا  دست  ولی 
اند  گفته  دکترها  شد.  می  سفت  وپاهایش 
کار  باید  و  است  مغزی  فلج  اش  بیماری 
ونیمه  یکسال  که حدود  االن  درمانی شود. 
هنگام  ولی  رود  می  وپا  چهاردست  است، 
هنگامی  اما  نشیند.  می  مانند  غوز  نشستن 
می  راحتی  به  است  زانوهایش  روی  که 
رامی  چیز  همه  دارد،  خوبی  هوش  نشیند. 
سرش  دور  که  است  حدود4ماه  ولی  فهمد 
رشدی نداشته یعنی 45 میباشد. آیا اودچار 
سالگی   3 تا  باید  یا  است؟  میکروسفالی 

منتظر رشد دور سر او باشیم ؟
خواهشمندم راهنمایی ام کنید.

پاسخ پزشک :
تشخیص فلج مغزی در بدو تولد مشکل است. 
زودرس بدنیا آمدن ، سابقه زایمان سخت ، اشکال 
در مکیدن پستان ، آبریزش بزاق ، در بعضی از این 
بیماران دیده می شود. مادر ممکن است احساس 
کند که اندامها سفت بوده و حرکات غیر معمول 
دارد ، بتدریج عالئم بیماری ظاهر می شود. باال 
نگه داشتن سر ، نشستن ، ایستادن و راه افتادن 
کودک تاخیر دارد ) کودکان به طور معمول در 
سه ماهگی سر را باال نگه می دارند در 6 ماهگی 
نشسته و در یک سالگی راه می افتند(. بعضی از 
این کودکان اشکال تکلم داشته و از نظر عقالنی 
عقب افتاده اند بطوری که 40درصد از آنها کامال 
نسبت  دیگر  درصد  40درصد   ، اند  افتاده  عقب 
و فقط  اند  افتاده  اندکی عقب  به همساالن خود 
20درصد از این کودکان از نظر عقالنی هم ردیف 

کودکان همسال خود هستند.
توسط  هم  مشکل  این  تشخیص  بنابراین 
پزشک خانواده انجام می شود و هم تائید پزشک 

کودکان.
بهتر است خودتان معیار های رشد کودک و 
تکامل طبیعی را در وی ارزیابی کنید اگر مسئله 
با پزشک  غیر عادی دیدید همان طور که گفتم 

اطفال مشورت کنید.
دار  مشکل  تشخیص  درباره  سوالتان  اگر 
بودن بچه از روی دور سر است. باید عرض کنم 
این مسئله جزو معیار ها و مالک هائی که برای 
قرار  ارزیابی  مورد  کودک  تکاملی  اختالل  وجود 
می گیرد ، در نظر گرفته نمی شود. گرچه بعضی 
با  است  ممکن  عقلی  و  جسمی  ناهنجاریهای  از 
سر  دور  تشخیص  باشد.  همراه  کوچک  سر  دور 
بر مبنای جداول بخصوصی است . قانونی در این 
اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  اطفال  طب  در  مورد 
وجود میکروسفالی و ماکروسفالی، نگرانی در مورد 
ولی  دهد  می  افزایش  را  شناختی  های  توانائی 
تکامل  بینی  پیش  نباید جهت  سر  دور  از  هرگز 

هوشی استفاده کرد.

دکتر سید حمید سجاد

مشاوره سالمت
بخش  محترم  مخاطبین  توجه  قابل 
و  معلول  عزیزان  ویژه  به   ، سالمت 

خانواده های محترم آنان
ستون ثابت مشاوره سالمت پس از این 
خوانندگان  شما  سواالت  پاسخگوی 

گرامی خواهد بود .  
کافی است فقط سوال خود را از طریق 
پیامک شماره 30007545 ) با ذکر کلمه 
سالمت ( و یا تلفکس 02813339212 
برای ما ارسال کنید تا در شماره بعدی 

مجله ، پاسخ خود را دریافت نمایید .

اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آينده اند .          ارد بزرگسالمت
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اجتماعي 
مردان مردد هرگز موفق نمي شوند.                  ناپلئون  بناپارتسالمت

ثابت  ایران عنوان کرد:  فیزیوتراپی  انجمن  رئیس 
بدون  و  دقیقه   17 از  بیش  وضعیت  یک  در  ماندن 
تحرک کافی، باعث ایجاد فشار بر روی دیسکهای کمر 

و در نهایت درد می شود. 
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسماعیل ابراهیمی 
اظهارداشت: یکی از موارد شایعی که امروزه در جامعه 
افراد  حرکتی  دامنه  محدودیت  هستیم.  مواجه  آن  با 
ایجاد فشار مضاعف  باعث  در محیط زندگی است که 
عصب  و  دیسکها  خصوص  به  و  بدن  اسکلت  روی  بر 
مفصلی  آرتروز  ایجاد  به  منجر  حتی  و  شده  سیاتیک 
و  استراحت  و  وقفه  با  است  الزم  که  می شود  فرد  در 
و  طوالنی  فعالیت های  در  وضیعت  تغییر  همچنین 
یکنواخت مانند نشستن، راه رفتن و حتی خوابیدن از 
تخریب و آسیب هرچه بیشتر مفاصل و دیسکهای بین 

مهره ای جلوگیری شود.
وی، انجام حرکات تکرار شونده و طوالنی مدت و 
بدون وقفه را از موارد دیگر آسیب به سیستم اسکلتی-

حرکات  انجام  در  کرد:  تصریح  و  برشمرد  عضالنی 
تکرار  از  مشابه،  حرکات  انجام  با  است  الزم  ورزشی 
حرکت به صورت طوالنی مدت بر روی یک عضو جدا 

خودداری شود.

بودن  همسان  صورت  در  داد:  ادامه  ابراهیمی 
حرکات و تکرار آنها نیروی وارد بر مفاصل، عضالت و 
همچنین اعصاب به صورت فزاینده ای افزایش یافته و 
آسیبهای جبران ناپذیری به اعضا یاد شده وارد می شود 
بیماری  عنوان  به  بی حرکتی  که  همانطور  واقع  در  و 

را  نیز فرد  قرن شناخته می شود پرحرکتی غیراصولی 
بسیاری  ایجاد  منشا  و  کرده  روبرو  مشابه  مشکالت  با 
شکلهای  تغییر  و  عضالنی   - اسکلتی  نارسایی های  از 

برگشت ناپذیر و دردناک مفاصل خواهد بود.

بیش از 17 دقیقه بی تحرک نباشید!

را  نوری  مرگ  از  قبل  دانستید  می  آیا 
می توان دید؟ علت این پدیده چیست؟

بسیاری از افرادی که تجربه قبل از مرگ داشته 
و نجات پیدا کرده اند معتقدند احساس آرامش بسیار 
زیادی داشته اند. اکنون دانشمندان راز این تجربه قبل 

از مرگ را کشف کرده اند.
دلیل  به  تواند  این موضوع می  معتقدند  محققان 
ایجاد  باعث  که  باشد  بدن  در  شیمیایی  واکنش  یک 
این حالت در مغز می شود. آن ها متوجه شدند افرادی 
جریان  در  کربن  اکسید  دی  باالی  مقادیر  دارای  که 

خونشان هستند نیز همین تجربه را داشته اند.
باالی  مقادیر  بود،  داده  نشان  نیز  قبلی  تحقیقات 
گاز دی اکسید کربن می تواند باعث بروز حس توهم 
در انسان شود. بسیاری از افرادی که حاالت نزدیک به 

مرگ را تجربه کرده اند معتقدند یک نور روشن، یک 
تونل و حتی یکی از نزدیکانشان را که به آن ها اشاره 

می کند دیده اند.
دکتر زاکیال کلمنک کتیس از دانشگاه ماریبور در 
اسلوونی که این تحقیقات را انجام داده است می گوید: 
چندین تئوری وجود دارد که مکانیسم های نزدیک به 
مرگ را شرح می دهد. ما متوجه شدیم در بسیاری از 
بیماران که این رویداد را تجربه کرده اند، مقادیر دی 
باالیی می رسد. تحقیقات  به حد بسیار  اکسید کربن 
قبلی ما هم نشان داده است وارد شدن مقادیر باالی 
دی اکسید کربن به بدن بیماران می تواند همین حس 

را در آن ها به وجود بیاورد.
این تحقیقات که در نشریه Critical Care به چاپ 
اکسید  دی  باالی  مقادیر  دهد  می  رسیده است نشان 
مانند  تجربیاتی  بروز  باعث  تواند  می  خون  در  کربن 

و  مرموز  تجربیات  و  خیال  و  وهم  روشن،  نور  دیدن 
عجیب شود.

این تحقیقات روی 52 بیمار انجام شده است که 
دچار ایست قلبی شده بودند و تجربه نزدیک به مرگ 

داشته اند.
دی اکسید کربن به طور طبیعی در جریان خون 
برای  و  حمل  قرمز  های  سلول  توسط  و  دارد  وجود 
قلبی  ایست  درحین  شود.  می  استفاده  خون  تنظیم 
میزان دی اکسید کربن معموال کاهش پیدا می کند، 
اما در تعداد کمی از بیماران مقدار این گاز در جریان 

خون افزایش می یابد.
تجربه   : گفت  باره  این  در  کتیس  کلمنس  دکتر 
نزدیک به مرگ هنوز هم ناشناخته است، اما بسیاری از 
بیمارانی که ایست قلبی داشته اند این حالت را تجربه 

کرده اند.

علت دیدن نور قبل از مرگ



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

41

گاه يك لبخند، يك جمله ي کوتاه، يك خط خط و يا يك نگاه مي تواند بهترين هديه باشد.             دالياجتماعي 
سالمت

سیب داروی اعصاب
سیب سرشار از ویتامین های Cو Bو Aو مواد چربی، تانن، اسید، مالک 

و سلولز است. 
پژوهشی  علمی  سرویس  خبرنگار  با  گو  گفت  در  غذایی  صنایع  کارشناس  حسینی،  رضا 
ایسکانیوز در خصوص سیب و خواص درمانی آن گفت: سیب یکی از بهترین میوه های طبی 
است و دارای خواص بسیاری در رفع بیماری ها مخصوصا عضالت و اعصاب است. سیب دارای 
اسید اوریک بوده و بهترین داروی بیماران است. این میوه پر ارزش، از زمان پیدایش انسان وجود 

داشته و مردم این میوه را شفا دهنده می نامند. 
وی در خصوص خواص درمانی سیب ادامه داد: سیب در درمان چربی خون، سرفه، درد 
گوش، نرم شدن عضالت و اعصاب، ضد عفونی کننده دهان و خوشبو کننده دهان، فرو نشاندن 
حرارت بدن، دفع سنگ کلیه و مثانه، دل بهم خوردگی و استفراغ، اسهال کودکان، یبوست، 
رماتیسم، بیماری کبدی، سینه درد، بیماری قند، کمبود فسفر در بدن، زخم های شدید بدن، 

اسیداوریک و دردهای قولنج مؤثر است. 
وی افزود: سیب سرشار از ویتامین های A و B و C مواد چربی، تانن، اسید ، مالک و سلولز 

است. سیب دارای آهن، کلسیم، فسفر است. 
را غذا می دهد،  اعصاب  بهترین میوه های طبی است که هم عضالت و هم  از  سیب یکی 

همچنین سیب سرخ شیرین نسبت به سیب های دیگر امتیاز و خواص بیشتری دارد. 
وی در ادامه افزود: سیب از لحاظ قندی فقیر است، مصرف آن برای اشخاص که بیماری 

قند دارند، تجویز می شود. همچنین سیب برای درمان اسهال ، بسیار مفید و باارزش است.

رشد مجدد اندامهای 
قطع شده انسان امکانپذیر 

می شود
کشف ژنی جدید که توانایی رشد مجدد اندام های آسیب دیده 
بدن را در خود پنهان کرده است می تواند در آینده ای نه چندان 
دور امکان رشد مجدد اندام های قطع شده، ترمیم استخوان های 

آسیب دیده و حتی ترمیم جراحت های مغزی را به وجود آورد.
از  از جمله دوزیستان  از جانداران  برخی  اند  محققان دریافته 
ژن p21 که می تواند فرایند ترمیم را در بدن متوقف سازد، بهره 
می برند اما این ژن طی تکامل در اکثر جانداران از بین رفته است 
با خاموش کردن فعالیت این ژن فرایند ترمیم به شکلی معجزه آسا 

از سر گرفته می شود.
که  موشهایی  دریافتند  فیالدلفیا  در  ویستار  موسسه  محققان 
از این ژن در بدن خود بهره ای نبرده اند قادرند اندامهای از دست 
داده خود را دوباره بسازند و یا عضوهای آسیب دیده را ترمیم کنند 
متفاوت از دیگر جانداران این موشها ترمیم جراحت های خود را با 
شکل دادن به بالستما، ساختاری که با رشد سریع سلولها در ارتباط 

است آغاز می کنند.
به گفته محققان ویستار نبود ژن p21  باعث می شود سلول های 
بدن این موشها به جای داشتن عملکردی مانند سلول های پستانداران 
تولید کننده داشته  باز  بنیادین  بالغ، عملکردی مشابه سلول های 
باشند؛ این به آن معنی است که آنها قادر خواهند بود بخش های 

مورد نیاز بدن خود را بسازند.
این ژن را در بدن موشهایی که  طی آزمایش ها، دانشمندان 
گوش آنها آسیب دیده بود، خاموش کرده و شاهد رشد مجدد گوش 
اینکه این مطالعات روزهای اولین  با وجود  در این جانداران بودند 
خود را سپری می کند، اما دانشمندان معتقدند از نظر تئوری تفاوتی 

در به کار گرفتن این شیوه میان موش ها و انسان ها وجود ندارد.
براساس گزارش رویترز، »الن هبر کتز« که هدایت این پروژه 
مارمولکی  مانند  درست  ها  موش  این  گوید  می  دارد  عهده  به  را 
از دست  قادرند بخش  از دست داده است،  را  از بدنش  که بخشی 
داده را دوباره بسازند و اندامی سالم و جدید را جایگزین آن سازند 
داروهایی که  این کشف در ساخت  با کمک  امیدوارند  دانشمندان 
بدن  دیده  آسیب  های  بخش  ترمیم  به  موضعی  صورت  به  بتواند 

بپردازد، موفق شوند.

بروز  خطر  سرب  با  تماس  معتقدند:  دانشمندان 
»اختالل بیش فعالي نقص توجه« یا ADHD را در 

کودکان افزایش مي دهد. 
این  بروز  در  چند  هر  مي گویند:  محققان  این 
اختالل، 70 درصد عوامل و فاکتورهاي ژنتیکي دخیل 
در  گرفتن  قرار  مانده  باقي  درصد   30 در  اما  هستند 
این  به  ابتال  مي تواند خطر  آلودگي هاي سربي  معرض 

اختالل را افزایش دهد.
در دو پژوهشي که به تازگي در این زمینه صورت 

گرفته مدارک علمي قوي بدست آمده که این یافته را 
تایید مي کنند.

از  گروهي  متخصصان  پژوهش،  نخستین  در 
کودکان مبتال به ADHD را با گروهي کودک سالم 
بیمار  کودکان  خون  در  که  دریافتند  و  کرده  مقایسه 
مقادیر نسبتا زیادي سرب وجود دارد. این پژوهش فقط 
ارتباط بین سرب خون و بروز بیش فعالي را نشان داد. 
هم  سرب  با  تماس  که  شد  تایید  دوم  تحقیق  در  اما 
تمرکز  و  توجه  کاهش  در  هم  و  فعالي  بیش  بروز  در 

تاثیرگذار است.
محققان دانشگاه علم و سالمت اورگون دراین باره 
خاطرنشان کردند: سرب به نواحي از مغز مي چسبد که 
برخي از ژنها را در این مناطق فعال و برخي را غیرفعال 
مي کند. فعالیت ژني در واقع رشد و عملکرد این مناطق 
از مغز را شکل مي دهد که با اختالل در این عملکرد 
در اثر وجود سرب، فرایندهاي روانشناسانه دچار تغییر 

مي شوند. 

تماس با سرب خطر بروز  ADHDرا در 
کودکان تشدید مي کند
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منفی به فردی گفته می شود که در بیشتر شرایط سو گیری های بدبینانه نسبت 
به مسائل دارد و از همه چیز و همه کس ناراضی است. او معموال احساسات خود را به دیگران 

منتقل کرده و نظرات نادرست خود را به  اطرافیان تحمیل می کند.  
سر و کار داشتن با افراد منفی می تواند شما را ناراحت و مضطرب سازد. افراد منفی می 
برخورد  برای  را  این جا روشهایی  در  بگذارند.  تاثیر  تندرستی شما  و  روانی  بر سالمت  توانند 

شایسته با این افراد بیان می کنیم.

قدم اول
مثبت بمانید. مهم نیست طرف مقابل چقدر منفی باشد. سعی کنید رویکرد مثبت خود را 
حفظ کنید. اگر شما رویکرد مثبت خود را تغییر ندهید افراد پیرامون شما دید منفی خود را 

کاهش خواهند داد.

چطور در کنار افراد منفی، مثبت باشیم

قدم دوم
اگر کسی جمله ای منفی به شما گفت، به او توجه نکنید. با این 
کار انرژی منفی او را کم خواهید کرد. وقتی به او توجه زیادی نشان 

دهید انرژی منفی او به همین نسبت افزایش خواهد یافت.

قدم سوم
اگر کالمی منفی از کسی شنیدید سعی کنید بحث را به سمت 
موضوعی مثبت تغییر دهید. بدین ترتیب شما احساس خواهید کرد 
که بر شرایط کنترل بیشتری دارید، بنابراین احساس آرامش می کنید. 

سعی کنید مکالمه تان به صورت تدافعی نباشد.

قدم چهارم
افرادی که  را تغییر دهید. حتما در کنار  دایره ی دوستان خود 
شما را به سمت تعالی سوق می دهند احساس بهتری خواهید داشت. 
بهترین راه برای خالصی از این مشکل فاصله گرفتن از چنین افرادی 
است. با افراد مثبت بیشتری ارتباط برقرار کنید تا احساس مثبت در 

وجود شما افزایش یابد.

قدم پنجم
سعی نکنید افراد منفی را تغییر دهید. افراد منفی دوست ندارند 
کنید.  بدتر  را  مشکل  است  ممکن  شما  کند.  اصالح  را  ها  آن  کسی 
بهترین راه این است که اجازه دهید فرد منفی خودش عیب هایش 

را اصالح کند.

ترجمه: نفیسه قدوسی
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آنان که به هر ذلتی تن می دهند تا زنده بمانند، مردگان خاموش و پليد تاريخند.       دكتر علي شریعتيسالمت

جرم به صورت فیزیکی، بین لثه و دندان شما فاصله می اندازد و چسبندگی لثه به دندان را از بین می برد، 
بنابراین لثه ها شل شده و تحلیل می روند. به همین علت است که خیلی اوقات پس از جرم گیری تصور می کنید از بلندی 
لثه هایتان کاسته شده و بین دندان ها فاصله افتاده است، اما حقیقت این است که این فاصله تا به حال توسط جرم پُر 

شده بود و قابل رویت نبود. 
وقتی جر م ها را بر می دارید، تازه متوجه می شوید که لثه های شما بر اثر وجود جرم تا چه  اندازه تحلیل رفته اند. 

بیمار  را  لثه ها  بیماری زاست که محصوالت سمی  این میکروب ها  فعالیت میکروب های  و  برای رشد  کانونی  جرم، 
می کند. 

به سطح  محکم  و  بوده  براق  و  رنگ  سالم، صورتی  لثه  یک 
دندان می چسبد، اما  ترشحات و مواد  زاید ناشی از فعالیت این 
میکروب ها، موجب التهاب و عفونت لثه می شود و به همین دلیل 

است که لثه در مجاورت جر م ها، قرمز، شل و اسفنجی است. 
اثرات مضر جرم به همین جا ختم نمی شود. به دنبال التهاب 
لثه، استخوان اطراف دندان نیز تحلیل رفته و دندان با از دست 

دادن بافت های نگه دارنده خود به مرور زمان لق خواهد شد.
داده اند،  نشان  جدید  مطالعات  نتایج  بدانید  است  جالب 
بدن  اعضای  سایر  بیماری های  تشدید  باعث  لثه  بیماری های 
می شوند. سموم باکتری های موجود در جرم با انتشار در رگ های 
خونی لثه، وارد سیستم گردش خون می شود و می تواند موجب 
بیماری های قلب و  افراد دیابتی، تشدید  باال رفتن قند خون در 

عروق و حتی  زایمان زودرس شود.
چه وقتی باید جرم گیری کنیم؟

مینای دندان با داشتن بیش از 96 درصد مواد معدنی، یکی 
الماس آن را  از سخت ترین مواد موجود در جهان است که تنها 
 تراش می دهد. ابزارهای جرم گیری از آلیاژهایی ساخته شده اند که 
به سختی الماس نیستند و نمی توانند مینای دندان را برداشته و 

به آن آسیب برسانند. 
در عین حال هنگام جرم گیری، نوک وسیله فقط با جر م ها در 
تماس است و با رعایت اصول صحیح جرم گیری توسط دندانپزشک، 

هیچ خطری دندان و مینای آن را تهدید نمی کند. 
فواصل جرم گیری برای افراد مختلف، متفاوت است. اگر بهداشت دهانی شما مناسب باشد، بیماری های لثه نداشته 

باشید و میزان مواد معدنی بزاقتان کم باشد، احتماالً در فواصل زمانی بیشتری نیاز به جرم گیری خواهید داشت. 
هر 6 ماه به دندانپزشک مراجعه کنید تا نیاز شما به جرم گیری را با توجه به شرایط تان پیش بینی کند. 

دکتر علی اکبر محمد قاسمی
منبع : کتاب پریودنتولوژی کارانزا

آیا جرم گیری برای دندان مضر است؟
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فرستنده ی چشمی بلَمن 
)ویژه ی افراد ناشنوا یا کم شنوا(

» چه کسی پشت در است«
عالئم را برای گیرنده ی چشمی می فرستد  •

وقتی زنگ فشرده می شود، به فرد خبر می دهد  •
قابل  داخل ساختمان  زنگ های  و  برقی  مکانیکی،  زنگ های  با   •

استفاده است
از باتری 9 ولتی استفاده می کند  •

فرستنده چشمی  دهد!  می  در هشدار  پشت  بینندگان  به  وسیله  این 
به راحتی نزدیک زنگ، قابل نصب است. وقتی فعال شود، فرستنده، عالئم 
رادیویی را به گیرنده ی چشمی بلَمن می فرستد و این وسیله با زنگ های 

مکانیکی و برقی و داخل ساختمان قابل استفاده است. 
هشدار دهنده ی بی سیم برای درها و پنجره ها ویژه ی افراد کم شنوا 

یا ناشنوا
ویژگی های دستگاه عبارتند از:

گیرنده ی قابل حمل بی سیم  •
نصب آسان روی درها یا پنجره ها  •

تنظیم گیرنده برای حساسیت به لرزش یا صدای زنگ  •
حساس به زنگ های 80 تا 85 دسیبل  •
حساسیت گیرنده تا فاصله ی 30 متری  •

این دستگاه قابل نصب بر روی در یا پنجره است و به راحتی به در، 
چهارچوب در، پنجره و یا قاب پنجره می چسبد. وقتی در یا پنجره باز شود، 
عالئم تا مسافت 30 متری به گیرنده ارسال می شوند. گیرنده را می توان 
روی میز قرار داد یا آن را حمل کرد. نسبت به صدای 80 الی 85 دسیبل، 
ارتعاش و یا صدای زنگ حساس است. این وسیله یک باتری 9 ولتی و یک 
باتری  از  را  فرد  نوری  کند، هشداردهنده ی  می  استفاده  ولتی  باتری 12 

اندک دستگاه مطلع می کند.

تقویم دیواری به شکل بریل 
ویژه ی نابینایان

که  دارد  صفحه  چهار  دیواری  تقویم  این 
در هر صفحه سه ماه فهرست شده است و ایام 
تعطیل نیز در سمت راست هر ماه نوشته شده 

است.

کنترل از راه دور بسیار بزرگ 
)ویژه ی افراد کم بینا(

» دید آسان و استفاده ی آسان« 
• کاربرد آسان

• کلیدهای برجسته ی روشن
• برنامه ریزی ساده

• دارای قابلیت بسیاری از کنترل های مادون قرمز از راه دور

این وسیله به دلیل اندازه ی بسیار بزرگ و دگمه های پهن و عریض، 
مفید  بسیار  بینا  افراد کم  برای 

کنترل،  این  است. 
قابلیت چرخش به هر 
با  و  داراست  را  سو 
برقی  وسایل  بیشتر 
می  و  است  سازگار 
طوری  را  آن  توان 
کرد  ریزی  برنامه 
تلویزیون،  با  که 
 DVD دستگاه 
دیش  حتی  و 

ماهواره کار کند.

باالبر ویژه ی ویلچر یا اسکوتر 
برای داخل خودرو

ویلچرهای  باالبر  برقی،  باالبر صندلی های  اسکوتر،  باالبر  نوِع  در چند  باالبرها  نوع  این 
دستی، باالبر خارجی و باالبرداخلی و باالبر دستی هستند.

باالبر اسکوتر: برای انتقال اسکوتر برقی به داخل خودرو استفاده می شود و اگر نام » 
چند منظوره« داشت یعنی هم برای باال بردن اسکوتر و هم ویلچر برقی است. در غیر این 

صورت، صرفا برای انتقال اسکوتر است.
باالبر صندلی برقی: برای انتقال صندلی یا ویلچرهای برقی استفاده می شوند.

خودرو  از  خارج  در  معمولی  تاشوی  ویلچرهای  انتقال  برای  معمولی:  ویلچرهای  باالبر 
استفاده می شود. این باالبرها تقریبا نزدیک هر وسیله نقلیه ای نصب می شوند، زیرا سازگاری 

زیادی دارند اما نمی توان از آنها برای انتقال ویلچر یا اسکوترهای برقی استفاده کرد.
باالبرهای خارجی: این باالبرها طوری طراحی شدند که با استفاده از نوار یدک کش در 
انتهای عقبی خودرو نصب می شوند. ویلچر یا اسکوتر به این روش به آسانی و با امنیت خاطر 
در خارج از خودرو حمل می شوند. چنان چه داخل خودرو فضای کافی نداشته باشد، این نوع 

باالبر بسیار مفید خواهد بود.
باالبر داخلی: این باالبرها طوری طراحی شدند که ویلچر یا اسکوتر را به داخل خودرو 
هدایت می کنند. اکثر باالبرهای داخلی در داخل خودرو نصب می شوند البته برخی هم با 
تسمه یدک کش به خودرو وصل می شوند. این باالبرها سطحی دارند که از داخل خودرو تا 
خارج از آن امتداد می یابد. فقط کافی است فرد این سطح صاف را به داخل براند و دگمه را 

فشار دهد تا آن را داخل خودرو قرار دهد.

گردآوري و ترجمه: معصومه آمدي



دانستن کافي نیست، باید به دانسته ي خود عمل کنید.            ناپلئون هیل

45

میز تحریر سیار: فناوری دسترسی 
پذیر برای دانش آموزان دارای معلولیت

میز تحریر سیار یک وسیله ی دسترسی پذیر است که فرصت های جدیدی را 
برای دانش آموزان دارای معلولیت فراهم می کند. این میز با سطح کار قابل حمل 
و سازش پذیر، و با افزایش دسترسی به سطح میز، به دانش آموزان دارای معلولیت 
کمک می کند. تاکنون دانش آموزان مبتال به فلج مغزی، اوتیسم، اختالالت بینایی و 

آسیب نخاعی از این میز استفاده کرده اند.
معموال این میز توسط معلم، دستیار یا دوست دانش آموز تنظیم می شود، هر 
چند برخی از دانش آموزان مبتال به اوتیسم، به تنهایی قادرند میز را تنظیم کنند. 
چند دقیقه طول می کشد تا میز در جای درستش قرار گیرد. ارتفاع و زاویه ی قابل 
تنظیم میز، قدرت عملکردی دانش آموز را باال می برد، و ویژگی قابل حمل بودن میز 

نیز باعث می شود تا به راحتی در کالس، کافی شاپ و منزل استفاده شود.
میز تحریر دسترسی پذیر مانند تخته سیاه با یک پاک کن خشک، پاک می شود 
و با ماژیک و پاک کن های دستی قابل استفاده است. تمیز کردن میز نیز با پاک 

کننده های استاندارد، ساده است.

ماشین حساب چاپ درشت ویژه ی افراد کم بینا
ویژگی های ماشین حساب:

• چاپ با ویژگی 150 درصد درشت تر از ماشین حساب معمولی
• صفحه نمایش 12 رقمی معمولی یا 10 رقمی بزرگ

صفحه نمایش و نوار با مشاهده ی آسان! ماشین حساب تجاری با قابلیت پرینت و چاپ درشت، دارای صفحه نمایش 150 درصد بزرگ تر و نوار ماشین حساب استاندارد 
است. برای همه و به ویژه مناسب افراد کم بینا، حسابداران یا هر کسی مفید است که طوالنی مدت از ماشین حساب استفاده می کنند. 

گیرنده ی المپ 
محافظ 

افراد ناشنوا

واکنش  صدا  به  نسبت  دستگاه  این  المپ 
نشان می دهد و وقتی صدایی ایجاد شود، گیرنده 
ولت   12 آداپتور  با  زند.  می  چشمک  المپ  ی 

خارجی نیز قابل استفاده است.

زمان سنج سخنگو ویژه افراد کم بینا

دارای دو تایمر جداست که فرد می تواند آن را برای هر روز از هفته تنظیم کند. 
دستگاه تنظیم گرما را هم می توان جداگانه و یا همزمان به کار برد تا عملکرد وسیله 
برقی را تاحداکثر 2 کیلووات کنترل کند مانند گرماسنج های برقی، رادیوها، المپ 
ها، پتوهای برقی. تنظیم و کاربرد ساده دارد. صدایی رسا و قابل تنظیم دارد. باتری 
قابل شارژ و حافظه ی ذخیره دارد. به عنوان ساعت گویا و دماسنج هم می توان از 

این وسیله استفاده کرد. نیاز به باتری ندارد.

علمی

گردآوري و ترجمه: معصومه آمدي
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کارت تاکسی 
ماوسی که با 

 صوت کار می کند
به  کامپیوتر  دانشمندان 
همکاری مهندسین برق کاری 
ماوس  گر  نشانه  که  کردند 
صفحه  روی  کاربر  صدای  با 
افزار  نرم  این  کند.  حرکت 
برای افرادی که قادر نیستند به 
وارد  خویش  های  دست  کمک 
از  یا  کنند،  بازی  شوند،  شبکه 
نرم افزار ویرایش عکس استفاده 
کنند، صدا را تبدیل به نشانه گر 

می کند.
افزار  نرم  با  ساده  صداهای 
به  و  شوند  می  هماهنگ  جدید 
افراد کمک می کنند تا به خواسته 
نرم  این  یابند.  های خویش دست 
افزار به شکل هندزفری است. وقتی 
فرد می گوید: » آه ه ه « نشانه گر 
به سمت راست می رود، وقتی می 

گوید: » اوه ه ه « نشانه گر به سمت چپ می رود، و زمانی که 
بخواهد کلیک کند، کافی است بگوید: »ک«.

دکتر »بلمز« با کمک برخی از دانشجویان رشته ی برق، یک 
کامپیوتر شخصی معمولی و یک میکروفن را به نرم افزار افزودند 
تا فقط با استفاده از صوت، حرکات ماوس روان شود. حدودا هر 

10هزارم  ثانیه ، کامپیوتر صدای فرد را دریافت می کند.

برخی از کشورها وسایل نقلیه ای تولید می کنند که 
برای کاربران ویلچر دسترسی پذیر است، برخی نیز به افراد 
دارای معلولیت خدماتی ارایه می دهند که البته در اقلیت 
افراد  نیازهای  بزرگ،  های  شرکت  از  برخی  تنها  هستند. 
دارای معلولیت را شناسایی و وسیله ای متناسب با نیازهای 

ایشان تولید می کنند. 
در  شده  سازی  مناسب  های  تاکسی  تعداد  باالترین 
و  است  ها  تاکسی  این  ی  کننده  تولید  که  است  انگلیس 
52درصد از 85000 تاکسی آن برای کاربران ویلچر مناسب 
هلند،  تاکسیرانی  ناوگان  از  سازی شده هستند؛ 20درصد 
15درصد از ناوگان تاکسیرانی فنالند و 10درصد از ناوگان 
تاکسیرانی سوئد و نروژ مناسب سازی شده هستند. سایر 
یا  و  هستند  اقلیت  در  سازی  مناسب  لحاظ  از  کشورها 

مناسب سازی شده نیستند.
مواردی مهمی که باید در تاکسی های مناسب سازی 
رعایت شوند، عبارتند از: دسترسی آسان به صندلی و درها، 
وجود فضای کافی، مدل سازگار با ویلچر، ارتفاع کف اندک 
و خصوصیاتی نظیر کنتراست بصری برای افرادی که مشکل 

بینایی دارند.
کارت تاکسی یک سرویس حمل و نقِل از مبدا به مقصد و ویژه ی افراد دارای معلولیت است که 

معموال نمی توانند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
هزینه ی این کار را شهردار تقبل می کند و با استفاده از این طرح و با ایجاد یارانه ی مسافرت با 

تاکسی های دارای جواز، استقالل و حرکت افراد دارای معلولیت افزایش می یابد.
افرادی که مشکل جسمی حرکتی شدید دارند، افراد نابینا و مجروحین جنگ می توانند از این کارت 

بهره مند گردند.

مبلغ یارانه:
این طرح، بسته به شهری که فرد در آن ساکن است، فرق می کند و معموال، افراد کرایه ی ثابتی را 
پرداخت می کنند و یک مبلغ میانگین کل در نظر گرفته می شود. کرایه ی واقعی که دارندگان کارت 

تاکسی می پردازند، تقریبا با 80 درصد تخفیف همراه است. 

گردآوري و ترجمه: معصومه آمدي
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کاریکاتور

هزینه اشتراک:
يک ساله )براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت ( : 100/000 ريال  

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

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

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

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

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

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

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

کاریکاتور: محمد امین آقایي

برنده مسابقه شماره27: 

گذشت از گناه، نشانه ي نيك نهادي است.                    امام علي )ع(

سینا تهراني 
از کرج

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

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

29، جایزه اي اهداء  خواهد شد.
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جدول

طراح: حسین طارمیان

افقی:
بهادار  اوراق  از  تیر-   7 شهدای  از   -1
2-تقویم، سر رسید -  ترشرویی -  گازی  
که به آب اضافه می کنند برای ضد عفونی 
3- شکوه – صد سال – بخشش – به آب 
 – عقل   – کشی  آب  4-سطل  است  زنده 
از   – ، دوست سارا  پولدار  آقا 5-  سرور و 
فرانسوی  فالسفه  از   – پایه  ورزشهای 
6- واحد پول زاپن – لنگرگاه – نژادی در 
اروپا 7- گازی بی رنگ که یک پنجم هوا 
از   – قرآنی  مردم   – دهد  می  تشکیل   را 
و  نوازنده    -8 نمایش   – جنگلی  درختان 
از  واحدی   -9 بدن  رگهای  از   – خنیاگر 
قهر  آخر-  حرف  تکرار  با  پرنده  پول– 
 – گریختن   – آوردن  دنیا  به   -10 نیست 
نوازنده  نام   – بدی   -11 کار  آخر  و  پایان 
دربار خسرو پرویز – بی همتا 12-نام قدیم 
مشهد -  وسیله ای  در بنایی – فلز چهره

از  ایران  -  از سلسله های پادشاهی   -13
کافی 14- مجمع،   – میوه های گرمسیری 
های  طایفه  از   – امیدی  نا  گل   – مجلس 
عرب جهالت 15- سنگ قبر– کنایه از یک 

کار سخت و مشکل دارد.

عمودی :
1- نام یکی از اساطیر شاهنامه– یکی از معضالت جوانان 2- دوست– با این 
امالء هم به معنی در معرض دید همگان می باشد– سوراخ 3- تپه کوچک– 
محل ورود– ماه دهم رومی برابر با مرداد ماه – از درختان میوه دار که میوه 
آن در سفره هفت سین می باشد 4- دگرگونی – جوانی 5-کرم، حشره-  
نیامده  روز  شر-  جمع   – آسایش   -6 بینیم  می  آن  در  را  خود   – طفیلی 
کناره–   -8 قصد–  عزم،   – شادی  کار–  بد  آدم  شیطان،  7-تکرارحرفی– 
با تکرار حرف  معلم  رایانه–  حرف درد 9-حافظه    – بزرگی و محتریافتن 
آخر– موش خرما  10-عملی برای کاشتن و زراعت– سردار و رئیس– پسوند 
نگاهدارنده و محافظ 11-موضوع، زمینه ی یک آهنگ – نفت سیاه، ماده 
سوختنی کوره ها– مهماندار و مهمانپذیر 12-سرور و آقا– جمع سرشت و 
طینت– خورشید 13- رئیس جمهور سابق آمریکا– قتل و عام دسته جمعی– 
از چاشنی ها 14-زه کمان، مخفف چهل ال– راه و طریقه در رفتار– آخر – 
صفحه ای مجازی در اینترنت 15- زشت-  نوعی مرام و مسلک سیاسی 
که هدف آن تعدیل ثروت و تسلط دولت بر ثروت می باشد با تکرار حرف 

آخر.
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