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راستین نظام مقدس
مهوری اسالمی ایران
ج
گرامی باد

همه آحاد جوامع بشری صرف نظر از هر شرایط و موقعيتی که دارند ،چه به صورت عام و چه به صورت خاص از حمايت بين المللی حقوق بشر برخوردارند
و در اين ميان ،افراد دارای معلوليت به خاطر شرايط خاصی که دارند همواره بيش از سايرین در معرض محروميت قرار گرفته اند.
ً
وجود تعاریفی خاص که مشخصاً حقوق اساسی اين قشر را مورد حمايت و تاکيد قرار دهند می تواند نقش بسزايی در روند توسعه و نهايتا برقراری عدالت
اجتماعی ايفا نماید و در واقع هدف اصلی اين ترتيبات حقوقی ،ايجاد ش��رايط مناس��ب برای تحقق بخش��یدن و تسهيل استيفای حقوق اقشار آسيب پذير است.
البته منظور از تدوين و تصويب چنين اس��نادی ،دادن امتيازی ويژه به اين افراد نيس��ت بلکه هدف صرفاً اتخاذ ترتيباتی مناس��ب جهت پش��تيبانی از آنان برای
بهره مندی برابر و کامل از حقوقش��ان اس��ت .در واقع هدف اصلی اين ترتيبات حقوقی ،ايجاد ش��رايط مناسب برای عينيت بخشيدن و تسهيل استيفای حقوق
اقشار آسيب پذير بوده است.
معلوالن يا به عبارت بهتر افراد دارای معلوليت از جمله گروه هایی هستند که متاسفانه به دلیل شرايط خاصشان همواره از استيفای کامل
حقوق خود به صورتی برابر با ساير افراد جامعه محروم بوده اند .به همين خاطر ،اقداماتی در سطوح مختلف بين المللی و داخلی جهت حمايت
از آنان صورت پذیرفته که البته تحقق عملی این اقدامات با اما و اگرهایی روبروست.
جمعیت کنونی افراد دارای معلولیت در سراس��ر گیتی به بالغ بر  650میلیون نفر می رس��د و تعداد این جعمیت با والدین و وابس��تگان خود به  2میلیارد
نفر تخمین زده می شود و به اذعان سازمان جهانی بهداشت ،بيش از دو سوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند که متاسفانه در اکثر موارد از
روی ناچاری به فقر ،بيکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند .این در شرایطی است که در کشور ایران آمار درست و قابل قبولی از معلولیتها در دست نیست
و بر اساس آمارهای غیر رسمی  10درصد از جمعیت ایران را معلوالن تشکیل می دهند .
مقوله حمايت از افراد دارای معلوليت در کش��ورهای در حال توس��عه مانند ايران که هنوز ش��اخص های کمی و کيفی توسعه در مراحل اوليه پيشرفت قرار
دارد  ،اهميت بيشتری می يابد و اين مساله باز برای کشور ما از اين جهت که سال ها درگير جنگ بوده ،اهميت مضاعف يافته است .
پس از ملحق شدن ایران به کنوانسيون حقوق کودک در سال  1989که خاصا حقوق کودکان دارای معلوليت را مورد توجه قرار داده ،تصویب کنوانسيون
جهانی حمایت از معلوالن و پیوس��تن ایران به جمع هم پیمانان این کنوانس��یون گام بلندی در جهت تحقق حقوق قانونی این قش��ر آسیب پذیر است که البته
اجرايی شدن يا نشدن آن را بايد در آينده مشاهده کرد .
اغلب قانونگزاران و مجریان امور معلوالن در ایران معتقدند که با وجود قانون جامع حمايت از معلوالن مصوب س�ال 83مجلس ش�ورای
اسالمی ،پرداختن به کنوانسیون جهانی ضرورتی ندارد و همان قانون داخلی پاسخگوی نیازهای معلوالن است .در حالی که با گذشت  7سال از
تصویب این قانون داخلی بنا بر اذعان مس�ووالن بهزیستی کش�ور (تنها سازمان دولتی حامی معلوالن در ایران ) تاکنون -در خوشبینانه ترین
حالت – فقط 30درصد از این قانون اجرایی گردیده اس�ت و نه تنها  70درصد از این قانون جامه عمل نپوش�یده بلکه مانعی برای دس�تیابی به
کنوانسیون جهانی نیز گردیده است .
مفاد پنجاه گانه کنوانس��یون تاکيدی اس��ت بر ارزش های بنيادين حقوق بش��ر يعنی؛ کرامت ( ،)dignityبرابری ( )equeliyو عدالت اجتماعی (social
 )justiceبه نحوی که در ماده  5به برابری و عدم تبعيض ،در ماده  10به حق حيات ،در ماده  19به اس��تقالل زندگی و ورود به جامعه  ،درماده  24به آموزش،
در ماده  29به مشارکت در زندگی اجتماعی و سياسی ،در ماده  9و  12به امکان دسترسی به امکانات جامعه  ،در ماده  25و  26به حق سالمت و توانبخشی،
در ماده  27به اش��تغال ،در ماده  28به تامين اجتماعی و درماده  30به مش��ارکت در زندگی فرهنگی ،ورزش��ی و تفريحی اش��اره گردیده که این تنها بخشی از
الزامات کنوانس��یون جهانی اس��ت که توجه به آن می تواند تحولی بنیادین در زندگی معلوالن ایجاد و گامی موثر درکاهش محرومیتهای فرهنگی  ،اجتماعی و
اقتصادی افراد دارای معلولیت باشد .
اجرای اين کنوانسيون همچنين مستلزم يک سیستم کنترل و نظارت دائمی ( )Monitoringدر سطح ملی است که اصطالحا « نهاد ملی»
نامیده ش�ده و طی آن از دولت ها می خواهد تا طبق یک برنامه مدون حقوقی و اجرايی ،چارچوبی را جهت ترويج ،حمايت و نظارت بر اجرای
مفاد کنوانسيون ،طراحي ،ايجاد و تقويت کنند.
و اما چند سوال اساسی :

 -با گذش�ت  2س�ال از پیوستن ایران به کنوانس�یون جهانی حمایت از معلوالن  ،آیا دولت برای تشکیل « نهاد ملی» و پیامد آن اجرا و نظارت بر این

سند جهانی  ،برنامه مشخصی دارد ؟

 -سهم سازمانهای مردم نهاد یا همان  NGOها در تشکیل نهاد ملی و نظارت بر اجرای کنوانسیون چیست ؟

 -چنانچه تش�کیل « نهاد ملی» با دخالت مس�تقیم دولت انجام پذیرد  ،آیا نتیجه اجرای آن سرنوشتی متفاوت از قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن
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خواهد داشت ؟

پیگیری دولت برای پرداخت
یارانه بیشتر به مددجویان

اخبار
راه اندازی بانک اطالعات معلوالن
متقاضی شغل
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سرپرستدفترتوانمندسازیمعلوالنسازمانبهزیستی
کشور گفت :طی  10روز آینده بانک اطالعات معلوالن و
مددجویان تحت پوشش بهزیستی راه اندازی می شود.
دكتر ولی اهلل نصر در ادامه اظهار کرد :با راه اندازی این
بانک اطالعاتی سطح تحصیالت ،میزان توانایی و کارایی،
شغل های قبلی و سطح حرفه آموزی افراد در دسترس ما
قرار می گیرد و به این ترتیب فرآیند ایجاد شغل با سرعت
بیشتری انجام می شود.
وی تصریح کرد :پس از راه اندازی و اعالم فراخوان،
معلوالن و مددجویان می توانند با ثبت نام در این بانک
اطالعاتی از مزایای آن بهره مند شوند.
نصر همچنین از راه اندازی صندوق فرصت های شغلی
معلوالن و مددجویان خبر داد و تصریح کرد :قانون جامع
حقوق معلوالن ایجاد شغل برای معلوالن را به ما
تکلیف کرده است.
وی با اشاره به تعهد سازمان بهزیستی کشور برای ایجاد
 100هزار شغل در سال  90یادآور شد :تدوین سند
ملی اشتغال معلوالن و مددجویان نیز از جمله برنامه
هایی است که در راستای عملیاتی کردن تعهدات
اشتغال سازمان تدوین شده است.
خبرگزاری برنا

حل مشکل اشتغال مددجویان بهزیستی
تا پایان فعالیت دولت دهم

سرپرست سازمان بهزیستی گفت140 :هزار مددجو
در کشور متقاضی شغل هستند پیش بینی می شود
با برنامه ریزی های انجام شده مشکل اشتغال این
قشر تا پایان فعالیت دولت دهم رفع شود.
احمد اسفندیاری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا
با بیان این مطلب افزود :ستاد اشتغال با هدف ایجاد
بسترهای شغلی مطلوب برای مددجویان و معلوالن جوان،
در سازمان بهزیستی تشکیل شده است .در تالش هستیم
تا با کمک این ستاد توانمندی های مددجویان ،فرزندان
آنها و افراد وابسته به بهزیستی را به جامعه نشان دهیم.
سرپرست سازمان بهزیستی همچنین در ادامه با اشاره به
این که  140هزار مددجو در کشور متقاضی شغل هستند،
اظهار داشت :نام این افراد در بانک اطالعاتی بهزیستی
ثبت شده است و پیش بینی می شود با برنامه ریزی های
انجام شده مشکل اشتغال این قشر تا پایان فعالیت دولت
دهم رفع شود.
وی افزود :در حل مشکل اشتغال معلوالن و مددجویان
جوان سازمان بهزیستی باید به راهکارهایی همچون راه
اندازی شرکت تعاونیها و ایجاد اشتغال مولد نیز توجه
کند.
سرپرست سازمان بهزیستی در پایان تصریح کرد :با راه
اندازی ستاد اشتغال به دنبال رفع معضل بیکاری معلوالن
و مددجویان جوان تحت پوشش بهزیستی هستیم.

سرپرست سازمان بهزیستی كشور با
اشاره به اطالعات مربوط به مددجویان
و توانخواهان بیسرپرست تحت پوشش
این سازمان ،گفت :با ارسال اطالعات به
سازمان هدفمندسازی یارانهها ،یارانه
مرحله بعد این مددجویان در اختیار
مراكز نگهداری از آنها ،قرار می گیرد.
دكتر احمد اسفندياري درباره تكلیف سازمان
بهزیستی با توجه به ادغام دو وزارتخانه كار و
رفاه ،گفت :برابر آخرین كارشناسیهای انجام
شده ،بهزیستی همچنان زیرمجموعه وزارت
رفاه باقی میماند.
وی درباره  10درصد یارانه بیشتر مددجویان
تحت حمایت نیز اظهار كرد :سیاست دولت
از ابتدا در پرداخت یارانه بیشتر به دهكهای
پایین درآمدی بوده است ،اما این موضوع
نیازمند مصوبات قانونی مجلس است.
اسفندیاری افزود :دولت در حال پیگیری
تدابیر الزم برای پرداخت یارانه بیشتر به
مددجویان و اقشار آسیبپذیر است.
سایت بهزیستی کشور

اختصاص اعتبار ویژه برای
اجرایی شدن قانون حمایت از
حقوق معلوالن

سرپرست سازمان بهزیستی کشور ،گفت:
اعتبار ویژهای برای اجرایی شدن قانون
حمایت از حقوق معلوالن در نظر گرفته
شده است.
احمد اسفندیاری ضمن اعالم این خبر،
افزود :نمایندگان مجلس شورای اسالمی
اعتبار ویژه ای را در بودجه سال  90برای
اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن در
نظر گرفتند.
وی در ادامه با اشاره به این که این بودجه
موجب بهبود وضعیت معلوالن خواهد شد،
تصریح کرد :همه دستگاه ها موظف هستند
گزارش عملکرد خود را از روند اجرای قانون
حمایت از حقوق معلوالن به این سازمان
ارائه دهند تا پس از بررسی نتایج اقدامات
آنها به دولت ارسال شود.
اسفندیاری راه اندازی ستاد اشتغال و
مسکن در بهزیستی را دو عامل اساسی برای
بهبود شرایط زندگی معلوالن و مددجویان
ذکر کرد و اظهار کرد :با توجه به این که
عمدهترین مشکل جامعه هدف ما تأمین
مسکن و اشتغال است ،رویکرد ما در سازمان
بهزیستی ،رفع این نیازمندی های اساسی
است.
وی همچنین از ادامه ارائه تسهیالت ازدواج
به معلوالن در سال جاری خبر داد و گفت:
امسال نیز همچون سال های گذشته با
پرداخت کمک هزینه ازدواج به معلوالن و
برگزاری دوره های آموزشی برای استمرار
و تقویت بنیان خانواده معلوالن ،در راستای
ارتقای سطح کمی و کیفی ازدواج این افراد
تالش خواهیم کرد.
خبرگزاری برنا

بهزیستی فقط مسئول نظارت
بر مناسب سازی معابراست

سرپرست دفتر توانمندسازی معلوالن
سازمان بهزیستی گفت :تنها بحث
نظارت بر مناسب سازی و گوشزد کردن
نواقص بر عهده سازمان بهزیستی است.
ولی اهلل نصر با اعالم این خبر ،افزود:
بهزیستی تنها می تواند در بحث نظارت و
گزارش نواقص مناسب سازی وارد شود و
اجرای پروژه ها و عملیاتی کردن آنها بر
عهده سازمان ها و نهادهای شهری است و
ربطی به این سازمان ندارد.
وی در ادامه با اشاره به این که بهزیستی
چندین بار نواقص بحث مناسب سازی شهر
را به شهرداری ،کارشناسان و کارفرمایان
اعالم کرده است ،اظهار کرد :قانون جامع
حمایت از حقوق معلوالن می گوید
معلوالن باید دیده شوند و حتی این حق
برای معلوالن وجود دارد که از کسانی که
پروژه هایی را برخالف قانون اجرا کرده اند،
شکایت کنند.
نصر همچنین با اشاره به اینکه طبق قانون
جامع حمایت از حقوق معلوالن ،بهزیستی
باید بر اجرای چنین پروژه هایی در شهرها
نظارت داشته باشد ،تصریح کرد :همه
دستگاه ها موظف هستند قانون حمایت از
حقوق معلوالن را رعایت و اجرایی کنند ،بر
اساس این قانون تمامی دستگاه هایی که
کار اجرایی انجام می دهند موظف هستند
حقوق معلوالن را ببینند و آن را به مرحله
اجرا در آورند.
خبرگزاری برنا

اعزام بازرسان بررسی
مناسب سازی معابر


سرپرست دفتر توانمندسازی معلوالن
بهزیستی از اعزام بازرسان ویژه به مناطق
مختلف کشور برای بررسی اقدامات
مسئوالن شهری در زمینه مناسب سازی
ساختمانها و معابر خبر داد.
دكترولی اهلل نصر با اعالم این خبر ،افزود:
بر اساس برنامه ریزی ها و تدابیری که
اندیشیده شده و از سال گذشته عملیاتی
شده است ،تمامی ساختمان های ستادی
بهزیستی در تهران و مراکز استان ها 100
درصد مناسب سازی خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به این که این برنامه
طی سه ماه نخست سال جاری به اتمام
خواهد رسید ،تصریح کرد :مطالعات
مقدماتی اجرای این برنامه سال گذشته با
تشکیل کارگروه های تخصصی و با حضور
نمایندگان معلوالن جسمی و حرکتی،
ناشنوایان و نماینده نابینایان انجام شد.
نصر همچنین از آموزش و اعزام گروه
هایی به استان های مختلف کشور خبر
داد و اظهار کرد :این افراد برای بررسی
اقدامات و برنامه ریزی های دستگاه هایی
مانند شورای شهر و شهرداری ها به مناطق
مختلف کشور فرستاده می شوند تا با توجه
به ماده  2قانون حمایت از حقوق معلوالن،
شرایط مناسب سازی در این مکان ها را
مورد بررسی قرار دهند .
خبرگزاری برنا

بیمه تکمیلی برای
 500هزار مددجو

سرپرست دفتر توانمندسازی زنان ،خانواده
و کودکان سازمان بهزیستی کشور گفت:
امکان ادامه تحصیل فرزندان خانواده های
تحت سرپرستی بهزیستی فراهم میشود.
فریبا بریمانی ضمن اعالم این خبر ،افزود:
برای ادامه تحصیل فرزندان خانواده های
تحت سرپرستی بهزیستی و ورود آنها به
دانشگاه شرایط مساعدی را فراهم کرده ایم.
وی در ادامه تصریح کرد :برخی از فرزندان
این خانواده ها دارای استعدادهای بسیار
خوبی هستند که با فراهم شدن بستر مناسب
برای ادامه تحصیل در دانشگاه استعدادهای
آنها شکوفا خواهد شد.
وی همچنین اظهار کرد :بهبود شرایط
تحصیلی فرزندان خانواده های تحت
سرپرستی بهزیستی در قالب طرح
توانمندسازی اجرا می شود که این امر در
دستور کار سازمان بهزیستی کشور قرار دارد.
بریمانی از تغییر رویکرد بهزیستی در ارتباط
با خانواده های تحت پوشش خبر داد و گفت:
با اجرای برنامه های توانمندسازی ،این افراد
می توانند زندگی خود را به شکل مستقل
اداره کنند و توانمندی های اجتماعی و
فرهنگی را نیز کسب کنند.
خبرگزاری برنا

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای
ملی سمن ها در نیمه دوم
سال جاری در تهران
همایش و نمایشگاه ملی دستاوردهای
سازمان های مردم نهاد در نیمه دوم
سال جاری با حضور  3هزار سازمان
مردم نهاد در تهران برگزار می شود.
به گزارش سرویس اجتماعی برنا ؛ علیرضا
افشار قائم مقام وزیر كشور در امور اجتماعی
و فرهنگی در نشست هم اندیشی– تخصصی
سازمان های مردم نهاد امور خیریه اظهار
داشت :همایش و نمایشگاه ملی دستاوردهای
ملی سمن ها در اكثر استان اجرا شده است
و عملكردها باید به گونه ای باشد كه اصل
مؤسسات خیریه و تشكل هایی كه به
محرومین كمك می كنند در یك محور قرار
گیرد.
قائم مقام وزیر كشور با اشاره به فعالیت 12
گروه مؤسسات خیریه در كشور گفت :از
جمله این مؤسسات می توان به مؤسسات
خیریه درمانی  ،جمعیت خیریه سالمت كه
وزارت بهداشت تولید آن را بر عهده دارد و
مؤسسات بیماری های خاص اشاره كرد.

خانه برای خانواده های
دارای  2فرزند معلول

دبیر ستاد مسکن سازمان بهزیستی
کشور گفت :خانوادههایی که  2فرزند
معلول دارند ،خانهدار میشوند.
علی ربوبی با اعالم این خبر ،افزود :خانواده
هایی که  2فرزند معلول دارند و سرپرست
خانوارشان امکان ثبت نام در سایت سازمان
بهزیستی را ندارند ،امسال خانه دار می
شوند.
وی با بیان این مطلب که برخی خانواده ها
دارای فرزند معلول بوده ،اما تحت پوشش
این سازمان قرار ندارند ،گفت :برای رصد
کردن این خانواده ها اسامی افراد معلول از
بانک اطالعاتی بهزیستی استخراج شده و
خانواده های آنها شناسایی می شوند.
ربوبی در ادامه با اشاره به این که سال
گذشته زنان و دختران سرپرست خانوار
باالی  35سال در طرح تأمین مسکن ثبت
نام شدند ،اظهار کرد :امسال افرادی که
همسر معلول دارند نیز می توانند در این
طرح ثبت نام کنند ،حتی اگر این افراد تحت
پوشش بهزیستی نباشند نیز اسامی آنها از
بانک اطالعات جامع بهزیستی استخراج
شده و در این طرح شرکت داده می شوند.
خبرگزاری برنا

با گذشت  9ماه از اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها تكليف بنزين معلوالن مشخص نيست

اعالم اولویت های واگذاری مسكن
به مددجویان و معلوالن

دبیر ستاد مسكن سازمان بهزیستی گفت:
اولویت های واگذاری مسكن در اجرای
طرح نهضت مسكن مددجویان و معلوالن
بهزیستی تا پایان هفته جاری اعالم می
شود.
«علی ربوبی» با اشاره به اینكه سایت طرح
نهضت مسكن مددجویان و معلوالن بهزیستی
از  15فروردین ماه امسال به مدت یك ماه برای
ثبت نام متقاضیان دایر بود ،افزود :در این مدت
 214هزار متقاضی برای دریافت مسكن طرح
یادشده ثبت نام كرده اند.
ربوبی با بیان اینكه امسال 70هزار واحد مسكونی
برای واگذاری مسكن به معلوالن و مددجویان
زیر پوشش این سازمان اختصاص یافته ،اظهار
داشت :امسال به دلیل استقبال از این طرح10 ،
هزار واحد بیشتر برای واگذاری به متقاضیان در
نظر گرفته شده است.
وی درباره نحوه اولویت بندی واگذاری مسكن به
افراد زیر پوشش بهزیستی و ثبت نام كنندگان
در این طرح ،افزود :در حوزه معلوالن ،شاخص
هایی همچون نوع معلولیت ،شدت آن ،شمار
افراد تحت تكفل معلول ،وضعیت درآمد ،اشتغال
و تحصیل مدنظر است.
ربوبی یادآور شد ،براساس برنامه ریزی های
انجام شده ،مقرر شد هر سال تا پایان دولت
دهم  60هزار واحد مسكونی احداث شود كه از
این شمار 30 ،هزار واحد برای معلوالن و 30
هزار واحد برای سایر مددجویان با اولویت زنان
سرپرست خانوار احداث شود.
خبرگزاری ایرنا

سال سوم  -شماره  - 34خرداد و تیر ماه 1390

تسهیل شرایط ادامه تحصیل
فرزندان خانواده های
تحت پوشش سازمان بهزیستی

قائم مقام وزير كشور
در امور اجتماعي و فرهنگي خبر داد:

5

سال سوم  -شماره  - 34خرداد و تیر ماه 1390

سرپرست دفتر توانمندسازی معلوالن
سازمان بهزیستی کشور ،گفت 500 :هزار
نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی بیمه
تکمیلی شدند.
ولی اهلل نصر با اعالم این مطلب ،افزود :براساس
برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری
 500هزار نفر از بیمه مکمل برخوردار شدند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در پایان سال
گذشته بسته جدید بیمه تکمیلی با شرکت
بیمه طرف قرارداد بهزیستی آماده شد ،اظهار
کرد :این بسته بیمه ای خدمات مناسب تری
را در اختیار بیمه شدگان قرار می دهد.
نصر همچنین از اعالم سهمیه استانی بیمه
تکمیلی خبر داد و تصریح کرد :بسته بیمه ای
سال  90افراد بیشتری را تحت پوشش قرار
می دهد ،در این بسته سهمیه تمامی استان
ها به تفکیک اعالم شده است و افراد واجد
شرایط از بیمه تکمیلی برخوردار شده اند.
وی با اشاره به ارتقاء کمی و کیفی بیمه
تکمیلی جدید ،خاطر نشان کرد :با توجه به
افزایش تعداد بیمه شدگان و افزایش خدمات
در این بخش خوشبختانه رشد قابل توجهی از
نظر کمی و کیفی داشته ایم.
نصر یادآور شد :صندوق درمان بهزیستی نیز
همچنان فعال است و در صورتی که بیمه
مکمل و بیمه پایه پاسخگوی نیاز افراد تحت
پوشش نباشد این افراد می توانند از مزایای
صندوق درمان استفاده کنند.
خبرگزاری برنا

رقیه بابایی
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سال گذشته و درست از ابتدای مهر
ماه  89شاهد واریز نقدی یارانه ها به
حساب خانواده ها و اجرایی شدن این
طرح عظیم ملی بودیم واکنون که در
ابتدای خرداد ماه سال  90قرار داریم
حدودا نزدیک به 9ماه از اجرایی شدن
طرح هدفمندی یارانه ها و واریز
نقدی آن به حساب خانواده ها می
گذرد.
طرحی که افزایش قیمت ها و به
ویژه قیمت سوخت و انرژی را به
دنبال خود آورد اما باوجود گذشت
 9ماه از اجرایی شدنش و گذشت
 9ماه افزایش قیمت ها و بخصوص
افزایش قیمت سوخت و انرژی شاهد
آن هستیم که دولت محترم هنوز
هيچ اقدامي در مورد سهمیه بنزین
معلوالن نکرده و تصمیم قابل توجهی
نگرفته است.

اگر آمار معلوالن ایران را ـ بر اساس آنچه
که در کشورهای توسعه یافته به عنوان
آمار استاندارد و معمول اعالم می شودـ
10درصد از کل جامعه در نظر بگیریم
بنابراین 9ماه برای تصمیم گیری و اقدام
براي صدور کارت های سوخت و تخصیص
سهمیه بنزین برای افراد معلول نه تنها
زمان کوتاهی نیست بلکه دراین مدت زمان
می شد به بسیاری از مسائل معلوالن و رفع
مشکالت آنها نیز پرداخت.
در خرداد ماه سال 86که دولت موضوع سهميه
بندي مصرف بنزین را اعالم و عملی کرد قشر
معلوالن و در واقع آسیب پذیر ترین قشر جامعه
(که عبور و مرور و ترددشان وابستگی شدید
و مستقیم به وجود بنزین داشت) در دریافت
سهمیه بنزین نادیده گرفته شدند و میزان
سهمیه ای که دولت به آنها تخصیص داد درست
به اندازه سهمیه ای بود که افراد عادی دریافت
می کردند.
البته بعد ها سهمیه هایی به صورت بن کارت
بنزین ازسوی مراکز بهزیستی به برخی!! از افراد
معلول (صرفنظر از وقت گیری های یکی دوساله
و بروز مشکالت) داده شد.
در سال  89هم وقتی طرح هدفمند شدن یارانه

ها به مرحله اجرا گذاشته و مبلغ آن نقدا به
حساب خانواده ها واریز شد و به دنبال آن
افزایش قیمت ها بویژه در مورد سوخت و انرژی
اعمال شد باز هم هیچ خبری از سهمیه بنزین
آن قشر خاص به میان نیامد ،البته آمد اما کسی
به آن توجهی نکرد!

شركت نفت از انجام
تعهدش در قبال صدور
کارت سوخت معلوالن
خودداری میكند!
در ابتدای عملی شدن این طرح از صحبت های
مسئوالن بخصوص رییس محترم جمهوری در
توجیه این طرح این طور بر می آمد که این
طرح قرار بود برود به سمت و سویی که نتیجه
آن بشود دستگیری اقشار پایین جامعه و سوق
دادن آنها به سمت کم کردن فاصله میان طبقات
باال و پایین وایجاد برابری بین آنها و طبق گفته
خود رییس جمهور ایجاد بستر و فرصتی برای
خرج کردن اقشار پایین جامعه و رفع مشکالت
معیشتی آنها  ،اما بعد ازگذشت  9ماه از اجرایي
شدن این طرح می بینیم که اقشار پایین و کم
درآمد در مقایسه با دیگر گروه ها پیامدهای این
طرح از قبیل تورم ،افزایش قیمت ها و به ویژه

روند افزایش قیمت ها به صورت حبابی را بیشتر
از هر قشر و گروه دیگری لمس کرده و فشار
سنگین آن را بیشتر به دوش می کشند.
در این مدت معلوالن در شهر تردد می کنند ،به
دانشگاه می روند ،سرکار می روند و....
مسئوالن هر سه چهار ماهی به یکدیگر نامه می
زنند که آن موضوع بنزین معلوالن چه شد و به
کجا رفت؟؟
و هنوز روزنامه ها می نویسند:
رویانیان گفت :با معاون اول رییس جمهوردر
رابطه با صدور کارت سوخت معلوالن مکاتبه
می کنیم!
سرپرست بهزیستی كشور با اعالم خبر ارسال
نامهای به معاون اول رییسجمهور برای پیگیری
اختصاص سهمیه بنزین معلوالن تاكید کرد:
بهزیستی این موضوع را با جدیت پیگیری
میكند!
احمد اسفندیاری با اشاره به این كه وزارت
نفت هنوز سهمیه بنزین معلوالن را نداده است
عنوان كرد :اخیرا محمد رویانیان مجددا با ارسال
نامهای به معاون اول رییسجمهور اعالم كرده
است ،شركت نفت از انجام تعهدش در قبال این
موضوع خودداری میكند!
اسفندیاری گفت :حل این موضوع در انتظار
همكاری شركت نفت برای پرداخت سهمیه
بنزین معلوالن است!
و معلوالن همچنان منتظر نامه نگاري ها و
جوابيه مسئوالن مي مانند و ....
همين.

مدیر کل بهزیستی گیالن عنوان كرد :

سازمان های دولتی
از ما نیرو می گیرند

 -1آیا درست است که شما چندی
پیش از استخدام معلوالن در
دستگاه های دولتی مستقر در
استان گیالن خبر داده و گفته بودید
با توافقات به عمل آمده این دستگاه
ها نیروهای مورد نیازشان را با توجه
به مدارک و تخصص های مورد نظراز
بهزيستي و ازمیان افراد معلول می
گیرند؟
 بله .ما با استاندار استان گیالن در اینخصوص صحبت کردیم و او به صورت
کتبی این موضوع را به ادارات دولتی
ابالغ کردند و همه سازمان ها موظف
شدند قانون سه درصد را رعایت بکنند و
حتی قول دادند که یک نفر از معلوالن
را هم خارج از سهمیه  3درصدی جذب
کنند و ما هم پیگیر این مسئله هستیم.
 -2يعني مسئله اشتغال معلوالن در
ادارات دولتی استان گیالن در حال
حاضر عملی شده؟
بله ،االن سازمان هایی که نیرو می
خواهند از ما نیرو می گیرند و ما به آنها
نیروی معلول معرفی می کنیم.
 -3به طور دقیق تاکنون این امکان
برای چنر نفر مهیا شده و شما تابه
حال چند نفررا برای اشتغال به
سازمان های دولتی معرفی کرده
اید؟
 االن آمار دقیق ندارم. -4در صورت امکان به صورت
حدودی بفرمایید این افراد چه
تعدادی بوده اند؟ آیا این آمار به
یکصد نفر رسیده است؟
 خیر ،بسیار کمتراز این بوده .شاید تنهادرحد چند نفر.
 -5اما این تعداد معلول شاغل شده
که آماربسیار کمی است؟

 -7اما شما خبر از عملی شدن
اشتغال معلوالن گیالنی در دستگاه
های دولتی گیالن داده بودید ،متن
این خبربه نقل از شما در سایت
بهزیستی کشور موجود است.
 خیر ،این امکان ندارد. -8آقای کوچکی نژاد ما از انجمن
های معلوالن در استان گیالن
تحقیق کردیم ،آنها ضمن عدم
اطالع ازتوافقات بهزیستی گیالن با
سازمان های دولتی برای اشتغال،
اظهار کردند :ما معلولینی داریم
که در آزمون استخدامی آموزش و
پرورش که در سال  89برگزارشد
قبول شدند ولی وزارت آموزش و
پرورش به دلیل داشتن معلولیت
آنها را جذب نکرده است ،مسئوالن
این انجمن ها گفتند در این خصوص
به شما مراجعه کرده اند و از شما
خواسته اند تا با وزارتخانه در این
مورد نامه نگاری کنید ولی شما با
آنها همکاری نکرده اید ،در این
خصوص توضیح بفرمایید.
 خیر ،این مورد در استان گیالن نبوده،در این خصوص ما مراجعه کننده ای
نداشتیم.
 -9اما ما با چند معلول گیالنی و
باچند انجمن در شهرستان رشت
و شهرستان های استان گیالن
صحبت کردیم و آنها این مسائل را
عنوان کردند.
 از میان معلوالن آنهایی که در آزموناستخدامی اخیر قبول شدند همگی
جذب شدند .ما در استان گیالن کسی
را نداشتيم که در آزمون قبول شده
باشد و او را برنداشته باشند و جذب
نکرده باشند.

چندی پیش مدیرکل بهزیستی
ایالم از سرانه  30تا 80میلیون
ریالی تسهیالت معلوالن ایالم خبر
داده و گفته بود :سال گذشته در
مجموع 34میلیارد ریال تسهیالت
اشتغالزایی به مددجویان تحت
پوشش بهزیستی ایالم پرداخت
شده است.
صادق رستمی با اشاره به اینکه
سرانه تسهیالت پرداختی به
مددجویان بهزیستی  30تا 80
میلیون ریال است تاكيد كرده
بود :این میزان تسهیالت طی سال
گذشته به  564نفر از افراد تحت
پوشش این نهاد پرداخت شده
است.
پیرو اعالم این خبر گروه خبری
پیک توانا با اداره کل بهزیستی
ایالم تماس گرفت تا در این
خصوص براي مخاطبان مجله و به
ویژه معلوالن استان ایالم اطالعاتی
کسب کند.
مدير روابط عمومی بهزیستی
استان ایالم در این ارتباط به

خبرنگار پیک توانا گفت« :این
تسهیالت که مدیرکل بهزیستی ایالم
مبلغ آن را 30تا 80میلیون ریال
اعالم کرده وامی است که در قالب وام
اشتغالزایی به مددجویان پرداخت می
شود».
سپيده شوهانی در پاسخ به این سوال
که این وام در چه مواردی به معلوالن
ایالمی پرداخت می شود گفت« :این
وام به افراد متقاضی وام اشتغال در
زمینه کشاورزی و دامداری پرداخت
می شود».
وی در پاسخ به اين سوال كه آیا اگر
تقاضای افراد خارج از اين دو زمینه
باشد به آنها وام تعلق مي گيرد و آیا
شما افراد متقاضی را در دادن وام
اشتغال و انتخاب زمینه شغلی محدود
کرده و فقط به افرادی که در این دو
زمینه تقاضای وام داشته باشند وام
اشتغال می دهید؟ گفت« :من در این
زمینه با معاون مشارکت های مردمی
وقت سازمان صحبت کردم و گفتند
این وام فقط به طرح های اشتغالزایی
که در زمینه کشاورزی ،خدمات و
دامداری باشند پرداخت می شود».

کمک هزینه بی کمک هزینه!

دبیر ستاد ازدواج و تامین جهیزیه سازمان بهزیستی کشور در اردیبهشت ماه سال جاری
به کمک هزینه ازدواج برای افرادی که با معلوالن ازدواج می کنند اشاره کرده و گفته بود:
«این سازمان به افرادی که با افراد معلول ازدواج می کنند کمک هزینه ازدواج پرداخت
می کند».
رضاکردی ضمن بیان این مطلب گفته بود« :به زوج هایی که یکی از آنها معلول باشد نیز
کمک هزینه ازدواج تعلق می گیرد».
وی همچنین اظهار کرده بود« :کمک هزینه ازدواج سازمان بهزیستی مبلغ 10میلیون
ریال است که به تمامی زوج هایی که در سازمان بهزیستی ثبت نام شده باشند پرداخت
می شود».
خبرنگار سرويس خبر مجله پيك توانا در ارتباط با دفتر رضا کردی ،با رضایی مسئول دفتر
ستاد ازدواج و تامین جهیزیه سازمان گفتگو كرد.
-1آیا به افراد تندرستی که با افراد معلول ازدواج می کنند کمک هزینه ازدواج
تعلق می گیرد؟
 بله -2شرایط پرداخت این کمک هزینه چیست؟
 اول اینکه فرد مورد نظر حتما باید تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و در مراکزبهزیستی پرونده داشته باشد و هم چنین عقد کرده باشد و برای دریافت کمک هزینه در
مراکز بهزیستی ثبت نام کرده باشند ،این شرایط در مورد خانم ها و آقایان یکسان است.
 -3بفرمایید از زمان ثبت نام چقدر طول می کشد تا افراد متقاضی این کمک
هزینه را دریافت کنند؟
 زمان دریافت اصال معلوم نیست ،ممکن است یکسال یا بیشتر طول بکشد .مثال ممکناست به صورت همزمان صد هزار نفر ثبت نام کرده و در نوبت باشند ،بنابراین همه این
افراد باید در نوبت بمانند تا اعتبار برسد.
 -4به نظر شما آیا این مدت زمان طوالنی و نامعلوم به جای ترغیب افراد به
ازدواج باعث سلب اعتماد و ایجاد بدبینی به عملکرد سازمان نمی شود؟
 دیگر باید همه منتظر شوند تا بودجه مربوط به این موضوع برسد .البته باید یک مسئلهدیگر را هم عنوان کنم و آن اینکه قانونی که طبق آن به افراد تندرستی که با افراد معلول
ازدواج می کردند کمک هزینه ازدواج داده می شد تا سال گذشته بود و از امسال این
قانون به این علت که مورد سوء استفاده قرار می گرفت دیگر اجرا نمی شود .

آیا هزينه پــرسـتاري
به معلوالن ضايعه نخاعي
پرداخت مي شود؟ چقدر؟

سال سوم  -شماره  - 34خرداد و تیر ماه 1390

گفتگوی خبرنگار پیک توانا با مدیر کل
بهزیستی گیالن را می خوانیم:

 -6ما چندی قبل از مجله پیک توانا
با شما تماس گرفتیم و در خصوص
پیگیری مسئله اشتغال معلوالن
گیالن صحبت كرديم ،نماینده شما
در آن ارتباط به خبرنگار ما گفت
مذاکرات با ادارات دولتی گیالن
نتیجه داده و ما االن چند هزار نفر
معلول را سرکار فرستاده ایم  ،ما
این مطلب رادر شماره قبلی مجله
چاپ کردیم ،در حالیکه تشکل های
معلوالن این استان از این موضوع
یاد شده اظهار بی اطالعی می کنند.
لطفا توضیح بفرمایید.
 استخدام معلوالن در سازمان هایدولتی؟ خیر ،این امکان ندارد که من
این مسئله را گفته باشم ،من فقط گفتم
موضوع اشتغال معلوالن در برنامه پنج
ساله قرار دارد ،آن هم از طرق مختلف نه
فقط از طریق سهمیه قانونی استخدام
سه درصدی معلوالن ،بلکه از طریق
وام اشتغال  ،تعاونی ها و....

وام ،فقط وام دامداری؟!

مسئوالن بهزيستي شهرستان ها پاسخ مي دهند

سال سوم  -شماره  - 34خرداد و تیر ماه 1390

گروه خبری پیک توانا :با توجه به
خبری که چندي پيش مدیر کل
بهزیستی گیالن از شاغل شدن
عده زیادی از معلوالن این استان
در ادارات دولتی داد و با توجه به
پیگیری هایی که گروه خبری پیک
توانا از تشکل های معلوالن این
استان در خصوص اشتغال داشته
(دو نمونه از مسائل مطرح شده از
سوی تشکل های معلوالن استان
گیالن در شماره هاي قبل در بخش
پیگیری ها به اختصار مطرح شد)
بر آن شدیم تا با دكتر كيانوش
کوچکی نژاد مدیرکل بهزیستی
استان گیالن تماس گرفته و علت
عدم اطالع تشکل های این استان
از مذاکرات صورت گرفته بین
بهزیستی و دستگاه های دولتی این
استان را جویا شویم.

 بله  .کم است چون کال استخدامدولتی کم است.

رقیه بابایی

رقیه بابایی

بدنبال درخواست گروهی از خوانندگان محترم سوژه اين
شماره صفحه یک سازمان ،یک سوال و چند پاسخ را به پرسیدن
سواالتی در خصوص هزینه پرستاری افراد دارای ضایعه نخاعی
اختصاص داده ایم و با طرح دو سوال نحوه عملکرد مراکز
بهزیستی در شهرها و استان های مختلف کشور را مورد بررسي
قرار داديم و البته شاهد چند گانگی در این عملکرد بوديم .

در اين گزارش دو سوال مطرح شده و پاسخ های دریافتی
را مي خوانيد:
 -1مبلغ هزینه پرستاری افراد ضایعات نخاعی چقدر است و آیا
این کمک هزینه به همه افرادی که دارای ضایعه نخاعی هستند
تعلق می گیرد؟
 -2آیا این مبلغ هر ماه به این افراد پرداخت می شود؟
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استان چهار محال بختیاری شهرستان فارسان:
 -1هزینه پرستاری در صورتی به افراد پرداخت می شود
که فرد مورد نظر معلول ضایعه نخاعی بوده و تحت پوشش
بهزیستی باشد .مبلغ هزینه پرستاری بستگی به اعتبارات
دارد اما چیزی که ما در حال حاضر پرداخت می کنیم ماهانه
60هزار تومان است.
 -2ا گر اعتبار باشد هر سه ماه یکبارپرداخت می شود.
استان آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر:
 -1این هزینه فقط شامل افرادی که از گردن معلول ضایعه
نخاعی هستند می شود و مبلغ آن ماهانه  45هزار تومان
است و بر اساس دستورالعمل به افرادی که از کمر ضایعه
نخاعی دارند تعلق نمی گیرد چون این افراد مستمری ماهانه
می گیرند و اوضاع مالی بدی ندارند و حق پرستاری یک مبلغ
اضافی برای آنهاست.
 -2هر سه ماه یکبارپرداخت می شود.

استان آذربایجان شرقی شهرستان مرند:
 -1هزینه پرستاری این افراد در صورت متاهل بودن
32هزار تومان در ماه است و اگر مجرد باشد کمتر از این
مبلغ است .در این مورد که این هزینه به چه کسی تعلق می
گیرد کمسیون پزشکی سازمان نظر می دهد.
 -2بله هرماه پرداخت می شود.

استان اصفهان شهرستان آران وبیدگل:
 -1این هزینه فقط شامل افراد ضایعه نخاعی گردنی ،افرادي
كه در كما هستند و افرادی که بیماری ام اس دارند می شود
و ماهی 45تومان است.
 -2در سال دوبار پرداخت می شود.

استان آذربایجان غربی شهرستان ماکو:
 -1در مورد برخی افراد این هزینه  32هزار تومان در ماه و
در مورد برخی دیگر50هزار تومان است و دلیل این تفاوت
این است که هزینه پرستاری افرادی که در سال های اخیر
تحت پوشش سازمان قرار گرفته اند از 32هزار تومان به
 50هزار تومان در ماه افزایش پيدا كرده و هزینه پرستاری
افراد قدیمی تر را هنوز افزایش نداده اند.

استان زنجان اداره کل بهزیستی زنجان:
 -1این میلغ  45هزار تومان است که ما با توجه به کمبود
اعتبار فقط افراد ضایعه نخاعی گردنی را در الویت قرار داده
ایم و اگر فردي از کمر ضایعه نخاعی باشد در صورت داشتن
اعتبار آنها را در درجات بعدی قرار می دهیم.
 -2پرداخت آن ماه به ماه نیست ،هر 6ماه یکبار است که
بستگی به پولی که از تهران برای مان می آید دارد و ممکن
است 4ماه یکبار هم پرداخت شود.

استان آذربایجان شرقی شهرستان هشترود:
هزینه پرستاری؟ مگر به افراد ضایعات نخاعی هزینه
پرستاری تعلق می گیرد؟
اگر هم تعلق بگیرد باید فرد مدارک پزشکی خود را بیاورد
و کارشناسان ما مدارک را ببینند و تایید کنند و ما ببینیم
مشخصات فرد با آیتم های ما جور درمی آید یا نه؟

8

 -2هر سه ماه یکبار پرداخت می شود.

استان هرمزگان شهرستان حاجی آباد:
 -1هزینه پرستاری فقط شامل معلوالنی می شود که
از ناحیه گردن به پایین ضایعه نخاعی هستند که اگر
اعتبار موجود باشد تا سقف 45هزار تومان در ماه به آنها
پرداخت می شود و در صورتی که اعتبارداشته باشیم بنا
به تشخیص استان مبلغ را می آوریم پایین تا این هزینه
به تعداد بیشتری تعلق بگیرد .به افرادی که از ناحیه کمر
ضایعه نخاعی هستند در صورت موافقت استان یک مبلغ
جزیی پرداخت می شود.

استان مازندران شهرستان سوادکوه:
 -1در حال حاضر بر اساس آماری که داریم به  5نفرهزینه
پرستاری می دهیم اما ما مبلغ را بین شش نفرتوزیع می
کنیم.
این مبلغ بطور معمول ماهانه45هزار تومان است اما چون ما
متقاضی زیاد داریم استان این اختیار را به ما داده که مبلغ را
کمتر کنیم تا این هزینه به افراد بیشتری تعلق بگیرد.
در ضمن این مبلغ در حال حاضر به  35هزارتومان در ماه
رسیده است و همه افراد ضایعه نخاعی می توانند این کمک
هزینه را بگیرند اما چون اعتبار کم است ما افراد گردنی را در
الویت قرار می دهیم.
 -2ممکن است هر سه یا چهار یا حتی پنج ماه یکبار پرداخت
کنیم.

رقیه بابایی
مسابقات استثنايي كشور با حضور ورزشكاران معلول براي اولين بار در قزوين برگزار شد .

رقیه بابایی

برای اولین بار قزوین میزبان
مسابقات دانش آموزان استثنایی
کشور شد.

قائم مقام وزیر کار:

ایجاد اشتغال وظیفه وزارت کار

نیست!...

 -1لطفا بفرمایید وزارت کار برای بهبود
شرایط کار و اشتغال چه سیاستهایی در
نظر گرفته است؟
 طبق آنچه که در برنامه پنجم توسعه آمدهو با توجه به مطرح شدن بحث پنجره واحدی
که اکنون مدنظر است و نیز در رابطه با تدوین
آیین نامه ها و قوانین و مقرراتی که قرار
است توسط شورای مربوطه در سازمان برنامه
ریزی رئیس جمهور ایجاد شود وهم چنین
در رابطه با شورای گفتگوی بخشهای دولتی

 -3ویژگی سازمان نظام کارآفرینی در
صورت تصویب چیست؟

 -4آمار کل کارآفرینان کشور چقدر
است؟
 متأسفانه آمار کل کشور را ندارم. -5آیا وزارت کار برای اشتغال معلوالن
در سال جاری تمهیداتی اندیشیده است؟
 البته ایجاد اشتغال وظیفه وزارت کار نیستاما به هر طریق در صحنه اشتغال و آنچه که
در شورای عالی کار انجام شده بحث اشتغال
معلوالن هم یکی از مسائلی است که مخصوصا
در بحث کمیته امداد خمینی و سازمان
بهزیستی مدنظر قرار گرفته واجرایی می شود.
 -6همانطور که می دانید ادارات و
سازمانهای دولتی موظف هستند 3درصد از
استخدام های مورد نیازشان را به معلوالن
اختصاص دهند و با توجه به اینکه این
موضوع در حال حاضر اجراء نمی شود .آیا
برای اجرای این قانون گذاشتن ضمانت
اجرایی را در برنامه هایتان دارید؟
 این موضوع اگر قانون است طبعا اجراء میشود .باید بگویم که قانون اگر قانون است
ضمانت اجرایی هم دارد .و اگرچنین قانونی
وجود دارد آن مراجعی که مدعی این قانون و
اجرای آن هستند مثل سازمان بهزیستی باید
موضوع را پیگیری کنند.
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شاید این سواالت ،سواالت شما نیز باشند:

 -2در رابطه با آخرین وضعیت ایجاد
سازمان ملی مهارت در بدنه وزارت کار
توضیحاتی بدهید؟
 سازمان ملی مهارت تقریبا آخرین مراحلانجام خود را در حال محقق شدن دارد و این
در شورای عالی اداری هم تصویب شده است.
ما در این حوزه چند بحث هم داریم که در
بخش نظام اشتغال ،نظام اشتغال وکار آفرینی،
نظام آموزش و نظام سازمان ملی مهارت
تدوین می شود و کارهای مقدماتی این کار
انجام شده است .تمام امر مهارت کار آفرینی
در کشور که االن در جاهای مختلف پراکنده
است با ایجاد سازمان ملی مهارت همگی در
یک سازمان و در یک تنه جمع می شوند و در
آن همه از یک کارگر ساده ساختمان که سواد
معمولی دارد گرفته تا کسی که از دانشگاه
فارغ التحصیل شده و مدرک تئوری می گیرد
همه در قالب کار مهارت آفرینی با مراحلی که
االن مدنظر است سامان دهی می شوند.
این یعنی حتی مدارک مهارت آموزی هم مثل
مدرک لیسانس و فوق لیسانس البته نه با این
عناوین ادغام و طوری سطح بندی می شوند
که همه تا اندازه ای بتوانند از یک مهارت
برخوردار شوند.
چون اعتقاد ما این است که مهارت آفرینی
می تواند باعث پیش برد سامانه اقتصاد کشور
بشود و مخصوصا با توجه به اینکه دانشگاههای
ما بیشتر به جنبه های تئوری می پردازند،
لذا حضور سازمانی با تشکیالت منسجم که
این بحث را در کشور مدیریت کند امر کامال
الزمی است .در برنامه پنجم توسعه پایه های
این بحث دیده شده و مراحل آن هم در حال
انجام است.

 اگر نظام کارآفرینی تصویب شود طبعا تمامکسانی که کارآفرین قلمداد می شوند در یک
نظام و سازمان ،ساماندهی می شوند که این
بحث یک رویکرد همگامی ،یک رویکرد هم
افزایی و یک رویکرد همراهی ایجاد می کند
و پیدا کردن قابلیتها و استعدادها را رونق
بیشتری می بخشد و کارآفرینان حضور و بروز
بیشتر و جدی تری می توانند در صحنه کار و
فعالیت داشته باشند.
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در حاشیه ششمین جشنواره تجلیل
از کارآفرینان برتر استان قزوین که
با حضور قائم مقام وزیر کار و امور
اجتماعی برگزار شد به سراغ مجید
دوستعلی قائم مقام وزیر کار رفتیم
و در خصوص اشتغال و سیاست
هایی که وزارت کار در این رابطه و
به ویژه اشتغال معلوالن دارد گفتگو
کردیم.
پای گفتگوی خبرنگار پیک توانا با
مجید دوستعلی می نشینیم.

و نیز مواردی که در بحث اشتغال زایی و
کارآفرینی و در مسائل علمی و فن آوری
در حوزه ای که مدنظر است ،برای همه این
موارد برنامه پنجم توسعه زمینه ای فراهم
کرده است که ما بتوانیم به آنها بحث بهبود
شرایط کار و آنچه که مورد نظر شماست را
محقق کنیم

10

مس�ابقات دانش آموزان اس�تثنايي كش�ور باحضور ورزش�كاران معلول
جس�مي – حركتي ،نابيناو كم بينا ،ناش�نوا و كم ش�نوا در استان قزوين
برگزار و به كار خودپايان داد.
ب�ه گ�زارش خبرنگار پيك توان�ا قائم مقام مدير كل آم�وزش وپرورش
اس�تثنايي اس�تان قزوين با اعالم اين مطلب گفت«:ما در استان قزوين
براي اولين بار ميزباني مس�ابقات دانش آموزان اس�تثنايي كش�وري را
پذيرفته بوديم و عملكرد ما دراين دوره به گونه اي بود كه هم سرپرستان
تيم  ،هم مربيان و هم خود ورزشكاران از ما راضي بودند».
حس�ين پرتوي با اشاره به اينكه اين مسابقات در رشته هاي ،دوميداني،
گلبال  ،چودان و در دو گروه دختران و پس�ران برگزار شد گفت «:طيف
س�ني دانش آموزان شركت كننده در اين دوره از مسابقات بين  15تا 19
سال بود و در اين دوره  7روزه مسابقات 170شركت كننده دانش آموزان
دختر از  13استان و  21دانش آموز پسر از  15استان كشور داشتيم».
پرتوي در پاس�خ به اين س�وال كه ورزش چه تاثي�ري در روحيه و روند
زندگ�ي دانش آم�وزان معل�ول دارد گفت« :ورزش ب�راي معلوالن جنبه
درماني دارد و مس�ئوالن مي توانند برنامه هاي كاردرماني و فيزيوترابي
را هم در برنامه هاي ورزش�ي اين بچه ها قرار دهند و ازطرف ديگر بچه
هاي معلول مي توانند در اين دوره ها قابليت ها و اس�تعدادهاي خود را
بسنجد و براي مدارج باالتري گام بردارند .
وي تاكي�د كرد« :به نظرمن اين دانش آموزان همين كه تا اينجا آمده اند
همه برنده اند و مي توانند برنامه هاي فرهنگي ،اجتماعي ،همدلي ،رش�د
اجتماعي را هم در كنار ورزش در برنامه هاي خود داشته باشند».

سالیان سال است که حرف
برای گفتن داریم
برگزاري مسابقات دانش آموزان
اس�تثنايي كش�و در تي�ر م�اه
فرصتي را فراهم كرد تا اس�تان
قزوين در اين دوره از مس�ابقات
اولين دوره ميزباني خود را تجربه
كند.
اي�ن اولين تجرب�ه و اولين دوره
ميزباني اس�تان قزوين محسوب
م�ي ش�د و بهان�ه ب�راي حضور
ورزش�كاران معلول از  15استان
مختلف كشور به اس�تان قزوين
شد.
در اين دوره از مسابقات معلوالن
ورزش�كار ي�ا ورزش�كاراني ك�ه
ميزان كمي محدوديت جسماني
داش�تند دوره هم جمع شدند تا
چرخ ه�اي صندلي ها و عصاهاي
فلزي ش�ان را به حاشيه ببرند و
هم ص�دا با هم عزم هاي راس�خ
و گام ه�اي استوارش�ان را فرياد
بزنند و به اثبات برسانند .
اي�ن فري�اد ها كه گرچ�ه صدا و
آواز نداشت توانست لنز دوربين
ه�اي زي�ادي را ب�ه ط�رف خود
خوان�ده و فري�اد ميكروفن ها را
در دورتري�ن نقطه س�كوت خود
به صبر دعوت كند صبري كه گله

نداش�ت ..تقاضا نداشت ....و فقط
نگاه هاي مس�ئوالنه مسئوالن را
جستجو مي كرد ......

در حاش�يه برگزاري مسابقات دانش
آموزان اس�تثنايي كش�ور ك�ه براي
اولين ب�ار در قزوين برگزار ش�د به
سراغ اکرم سخندان ناظر آموزش و
پرورش استثنايي كشور رفتيم تا سطح
برگزاري اين دوره ازمس�ابقات را از
زبان وي بشنويم.
 نظرت�ان را در م�ورد برگ�زاريمسابقات ورزشي براي دانش آموزان
استثنايي بگوئيد ؟

ـ اي�ن مس�ابقات ه�ر س�ال ب�ه
منظ�ور نش�ان دادن و اثب�ات
توانمندي هاي بچ�ه هاي معلول
به جامعه برگزار مي شود امسال
هم م�ا اولي�ن دوره ميزباني اين
مس�ابقات را در قزوي�ن تجرب�ه
كرديم  .بچه ها در اين مس�ابقات
ب�ا ش�ور و نش�اط ش�ركت م�ي
كنن�د و اس�تعداد ه�اي بچه ها
در اينگونه مس�ابقات شكوفا مي
ش�ودكه برايمان بس�يار اهميت
دارد .بعضي از بچه ها با ش�ركت
در اين مس�ابقات ان�رژي و توان
بس�يار بااليي مي گيرن�د و براي
س�ال ه�اي بع�د و موفقيت هاي

قائم مقام مدير كل آموزش و پرورش استثنايي قزوين تصريح كرد:
«اعضاي تيم هاي ورزشي و سرپرستان آنهادر خوابگاه هاي زيرنظر
س�ازمان آموزش و پرورش اسكان پيدا كردند و ما براي همه دانش
آموزان شركت كننده در اين دوره از مسابقات ،مربيان و سرپرستان
گروه ها هدايايي را در نظر گرفته ايم».
گفتني اس�ت اين دوره از مسابقات از  4تا  8تير براي گروه پسران
واز  8تا  10تير براي گروه دختران برگزار شد و روز جمعه  10تير به
كار خود پايان داد .

بيش�ترآماده مي ش�وند و همين
ش�ور و نش�اط بچ�ه هاس�ت كه
باعث مي شود ما با توان بيشتري
به اين بچه ها خدمت كنيم.
 سطح مس�ابقات با توجه به اوليندوره ميزبان�ي اس�تان قزوين چگونه
بود ؟

 سطح مسابقات بسيار باال بود.اما م�ا انتظ�ار داريم كه اس�تان
ها مخصوص� ًا ادارات اس�تثنایي
و ادارات كل آم�وزش وپ�رورش
استان ها همكاري هاي بيشتري
براي اع�زام اين دس�ته از دانش
آموزان به خصوص دانش آموزان
جس�مي – حركتي داشته باشند
چون ش�رايط هماهنگي و اعزام
اين بچه ها واقع ًا س�خت اس�ت و
ما انتظار داريم اين همكاري ها را
در س�ال هاي بعد بيش�تر و بهتر
ببينيم.

 به نظر ش�ما ورزش چه تاثيري ميتوان�د در رون�د زندگي اي�ن دانش
آموزان داشته باشد؟

 همانطوركه رهبرمان برتحصيلو ورزش تاكي�د دارن�د فكر مي
كنم كه ورزش ب�ه خصوص براي
بچه هاي اس�تثنايي حرف اول را
مي زدند .ما گفت�ار درماني و كار
درمان�ي را در كنار ورزش داريم
حت�ي يك معل�م ب�ا ورزش  ،كار
آموزش را انجام مي دهد .ورزش
در اين حوزه پايه واس�اس است
و ب�راي بچه ه�ا تاثير بيش�تري

خواهد داشت .
 باتوجه به اينكه بچه هاي استثناييبي�ن گ�روه ه�اي مختل�ف معلوالن
مظلومتر واقع شده اند لطف ًابفرماييد
آم�وزش و پ�رورش اس�تثنايي چه
سياست هايي براي براي پيشرفت اين
بچ�ه در زمينه هاي علمي  ،ورزش�ي
و ...در نظر دارد؟

ـ ش�ما اگر ماهنامه ها وخبرنامه
ه�اي آموزش�ي و پ�رورش
اس�تثنايي را مطالعه كرده باشيد
م�ي بينيد كه اين س�ازمان براي
اين بچه ها تالش زيادي مي كند.
سازمان در بخش ها و شاخه هاي
مختلف ،دوره هاي�ي را براي اين
بچه ها برگ�زار مي كند و فعاليت
هاي هنري  ،تجهيز تيم ها ،اعزام
تيم هاي ورزشي براي مسابقات و
...در رشته هاي ورزشي با افرادي
ع�ادي از اقدامات موثرآنها بوده
است .
ما چندين و چند س�ال است كه
حرف براي گفتن داريم .بچه هاي
ما در تمام زمينه ها خودش�ان را
نش�ان دادده ان�د .تاجايي كه ما
امس�ال دانش آم�وزان نابينايي
مطلق�ي داش�تيم كه رتب�ه اول
كشوري را به خود اختصاص داده
است .
هم�ه اين ها جز هم�ت خود بچه
ها و حمايت س�ازمان ها به دست
نمي آيد.
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بگذار عشق
خاصیت تو باشد

از خدا پرسیدم  :خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟
خدا جواب داد :گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر! با اعتماد
زمان حالت را بگذران وبدون ترس برای آینده آماده شو .ایمان را
نگهدار وترس را به گوشه ای انداز .شک هایت را باور نکن وهیچگاه
به باورهایت شک نکن.
(( زندگی شگفت انگیز است  ،فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید))
مهم نیست شیر یا آهو باشي  ،مهم این است با تمام توان شروع به
دویدن کنی.
کوچک باش وعاشق....که عشق می داند آیین بزرگ کردنت را...
بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی.
موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن.
فرقی نمیکند گودال آب کوچکی باشی یا دریای بیکران  ....زالل که
باشی ،آسمان درتوست!
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چرا بين معلول و
غيرمعلول فرق
می گذارند

سد یا سکو؟!
در زمان های گذشته،پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار
داد و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را درجایی
مخفی کرد.بعضی از بازرگانان وندیمان ثروتمند پادشاه ،بی تفاوت از
کنارتخته سنگ می گذشتند.
بسیاری هم غرولند می کردند که این چه شهری است که نظم ندارد.
حاکم این شهرعجب مرد بی عرضه ای است و...
باوجود این هیچ کس تخته سنگ را ازوسط راه برنمی داشت.
غروب،یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود،نزدیک تخته
سنگ شد.
بارهایش را زمین گذاشت وبا هر زحمتی بود سنگ را از وسط جاده
برداشت وآن را کناری قرارداد .ناگهان کیسه ای را دید که زیرتخته
سنگ قرار داشت ،کیسه را باز کرد و داخل آن سکه های طال و یک
یادداشت پیدا کرد .پادشاه در آن یادداشت نوشته بود:
(( هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی شماباشد!!!))
چگونه آینده ای درخشان داشته باشیم؟
 -1بدانیم که زندگی همیشه عادالنه با مابرخورد نمی کند ،آنچه مجبور
به قبولش هستیم ،بپذیریم ومواردی راکه قادر به تغییر هستیم ،تغییر
دهیم.
 -2قبل از انجام هر کاری درباره آن خوب فکر کنیم .یک لحظه بی
دقتی سال ها پشیمانی و اندوه را به همراه می آورد.
 -3در جستجوی زیبایی موجود در زندگی ،طبیعت و مردم باشیم.
 -4سپاسگزار دارایی های مادی خود ،مردم و لحظاتی که سپری می
شوند ،باشیم.
 -5تمام سعی و تالشمان را برای بوجود آوردن سرگرمی های مفید،
به کار بگیریم.
این راه بهترین روش برای بوجود آوردن رشته ها بین دیگران
وخودمان است وخاطرات زیبایی را ترسیم می كند.
 -6زمانی را به خود اختصاص دهیم وکاری را انجام دهیم که از آن
لذت می بریم.
-7دیگران را بدون قضاوت کردن درباره شان بپذیریم وبدانیم هر فرد
با دیگری متفاوت است.
 -8دیگران را ببخشیم ،زیرا دلخور بودن از دیگران بیشتر خود ما را
می آزارد.
-9ذهن خودمان را برای دیده های جدید آماده کنیم و از سعی وتالش
نترسیم.
 -10در ذهن خودبرنامه هایی را تصور کنیم و به سوی چیزی که می
خواهیم ،حرکت کنیم.
داستان های کوتاه و شگفت انگیز از کتاب تو تویی ؟!

برخي فرهنگ هاي كهنه و غلط باعث مي شود كه
بين افراد جامعه فاصله می افتد .به عنوان مثال برخي
افراد آنچه براي خود مي پسندند براي افراد معلول
نمي پسندند .البته هميشه اينگونه نيست و اين نوع
مثال هايي كه مي زنم درمورد همه افراد جامعه صدق
نمي كند اما اكثرا شاهديم كه برخي خانواده ها آنچه
براي فرزند غيرمعلول خويش مي پسندند و مساله
اي عادي تلقي مي كنند براي فرزند معلولشان نمي
پسندند.
از مسائل پيش پا افتاده گرفته تا مسائل مهم زندگي.
از طرز پوشش و انتخاب لباس گرفته تا شركت در
اجتماعات مختلف و از همه مهمتر تصميم گيري هاي
اساسي زندگي .به عنوان مثال برخي افراد حتي گاهي
افراد خانواده فرد معلول ،حساسيت هاي خاصي روي
طرز پوشش فرزند معلول خويش دارند.
گاهي شيك پوشيدن و استفاده از لباس هاي مرسوم
جامعه را براي فرد معلول نامناسب مي دانند و بر اين
عقيده هستند كه چون شخصی معلوليت جسمي و
حركتي دارد نبايد از لباس يا از تيپی و ظاهر استفاده
كند و نبايد مثل افراد عادي بپوشد ،نبايد مثل افراد
ديگر رفتار كند و نبايد مثل افراد جامعه زندگي كند.
هرچند اين نوع مسائل پيش پا افتاده مانع زيستن
نمي شود و اصل مهم و اساسي ،داشتن اراده اي
محكم براي مقاومت در برابر مشكالت است اما همين
مسائل كوچك ممكن است باعث تضعيف روحيه فرد
معلول شود.
مثال ديگر در مورد شركت در مهماني ها و مراسم
مختلف است .برخي خانواده ها به دليل داشتن
فرهنگي غلط و ديدگاه غيرمنطقي دوست ندارند
در مهماني ها و مراسم مختلف مانع از حضور فرزند
معلولشان می شوند..
گاهي اوقات اين افكار كهنه و نادرست به قدري ذهن
افراد را مشغول مي کند كه حتي خود فرد معلول نيز
به دليل دارا بودن شرایط خاص فيزيكي و معلوليت
جسمي از حضور در مجالس بزرگ و مهماني هاي
خانوادگي اجتناب مي كند كه مبادا افراد با نگاه هاي
ترحم آميز خويش باعث آزار و اذيت روحيه و روانش
شوند..
البته گاهی حق هم دارند زيرا گاهي ديگران با نگاه
هاي بسيار آزاردهنده مانع حضور اين قشر مي شوند
لذا فرد معلول درخانه ماندن و انزوا پيشه كردن را به
حضور اجتماعي ترجيح مي دهد.
چندين سال است كه فرهنگ مردم و ديد افراد
جامعه به مسئله معلوليت و اقشار معلوالن ،نسبت به
دوره هاي قبل پيشرفت چشمگيري داشته است اما
هنوزهم اينگونه ديدگاه هاي غلط كه بين فرد معلول
و غيرمعلول فرق قائل مي شوند اكثرمواقع باعث آزار
معلولين و تضعيف قدرت اعتماد به نفس مي شود.
اميد است با ديدي درست و نگاهي روشن تر
رفتارهاي خويش را اصالح كنيم و تنها جسم ناتوان را
نبينيم بلكه روح بزرگي كه در كالبد اين جسم ناتوان
نهفته است درك كنيم و قدردان الطاف الهي باشيم.
تا ديداري دوباره و نوشته اي ديگر.

گردآوری  :سمیرا جمالی

فرزانه حبوطي

چگونگی تعامل با افراد
نابـینـا

عشرت السادات شیبانی

با سالم و عرض خدا قوت به دوستان
صمیمی و درد آشنای پیک توانا ،من
معتقدم كه موفق بودن یعنی خوب و
مفید بودن و فعالیت هاي شما در راستاي
اطالع رساني به خانواده ها و جامعه
موفقيت شما را تضمين مي كند .
بارها شنيده ايم كه گاهي باید بسیاری از
حرف ها را ناگفته بگذاریم و بگذریم .اما
من معتقدم می توان حقیقت را با عشق
بیان کرد .به صورتي که به جای آسیب
زدن یاری رساننده باشیم .پس به جای
اینکه سعي كنيم با دنیا بسازیم ،دنیای
پیرامون مان را خود بسازیم تا بهتر
زندگی کنیم و امیدمان این است بیان تلخ
کامی هایی که معلوالن جسمی – حرکتی
در جامعه با آن مواجه هستند تلنگری
باشد برای مسئوالن دست اندر کار برای
برداشتن موانعی كه معلوالن براي انجام
کارهای بسیار ساده اداری با آن روبرو
هستند.
سال  86برای تعویض گواهینامه رانندگی
با ماشین دنده اتوماتیک به کالج دستی
به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه و
تقاضای تعویض گواهینامه کردم .بعد از
پر کردن فرم درخواستی و تهیه مدارک
و فیش های مربوطه برای معاینه چشم به
چشم پزشک اداره مربوطه ارجاع داده
شدم و شنیدم به علت معلولیت پا باید
پزشک متخصص ارتوپد مراجعه کنم و
اداره مربوطه صالحیت رانندگی با ماشین

سال سوم  -شماره  - 34خرداد و تیر ماه 1390

كاش بين شهروند سالم و معلول تفاوتي
نمي گذاشتند

کالج دستی را تایید كند.
به اداره مربوطه رفتم و نظر چشم پزشک
را به مسئول مربوطه منتقل كردم و
شنيدم كه باید به بیمارستان سجاد نیروی
انتظامی تهران مراجعه كني كه همراه
معرفی نامه به بیمارستان مذکور مراجعه
کردم .در ابتدای در ورودی بیمارستان
به بخش اطالعات رفتم و با نشان دادن
معرفی نامه خواستم كه راهنماييم كنند .
مسئول اطالعات مرا به مسئولي که دفتر
کارش در طبقه باالی آن ساختمان قرار
داشت معرفي كرد كه برای رسیدن به
دفتر باید بیش از  20پله باال رفته و از یک
کریدور باریک و طوالنی با کف سرامیک
مي گذشتم.
او بعد از مالحظه معرفی نامه در ذیل
نامه از پزشک متخصص مربوطه خواستند
تا نظرشان را در رابطه با صالحیت
اینجانب نسبت به رانندگی با کالج دستی
بنویسند .چون پزشک در ساختمان دیگر
بود بنابراین دوباره بعد از طی کریدور
و پله ها به ساختمان بعدی رفته بعد از
گرفتن فیش و نوبت معاینه دکتر مربوطه
نظرشان در فرم مربوطه مرقوم كردند.
دوباره نامه به دست به ساختمان اول
برگشتم و از پله ها باال رفتم و دوباره از
کریدور باريك و طوالني با كف سراميك!!
گذشتم و به اتاق مسئول مربوطه رسيدم
و او پس از مهر و امضاي معرفی نامه ،نامه
را در پاکت مهر و موم کرده و به اینجانب
تحویل داد.
معرفی نامه را مهر و موم شده به اداره
راهنمایی رانندگی برده و به مسئول

مربوطه تحویل دادم .
مسئول بخش بعد از خواندن نظر مسئول
بیمارستان سجاد تهران به خانمی که در
بایگانی آنجا مشغول به کار بود ،اشاره
کرد که با بنده به اتاق دیگر رفته تا وي
با معاینه پای من از صحت و سقم نامه
مطمئن شوند و بعد مبادرت به صدور
گواهینامه كنند.
حال چند سؤال؟
 -1با توجه به مشكل تردد افراد معلول
جسمی -حرکتی آیا امکان دارد که اداره
راهنمایی و رانندگی تدابیری اتخاذ كنند
تا معلوالن شهرستان قزوين تحت نظر
یک پزشک متخصص در قزوین معاينه
شوند و این افراد را برای تعیین صالحیت
رانندگی به تهران نفرستند؟
 -2آیا در بیمارستان سجاد که بيشتر
مراجعه كنندگان آن را معلوالن تشكيل
مي دهند نمی توان هر دو اطاق مسئول
مربوطه و پزشک را در یک طبقه همکف و
در یک مکان مستقر كرد؟
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گواهینامه
تبعیض در تعویض

براي پديده معلوليت نمي توان حد و مرز مشخص و معيني قائل شد .تمامي
كشورهاي جهان اعم از پيشرفته و يا در حال توسعه به نوعي با اين موضوع اجتناب
ناپذير مواجه هستند.
اختالت بينايي از جمله مواردي است كه مشكالت عديده اي را براي افراد مبتال،
اطرا فيان و جامعه در پي دارد و پيامد هاي آن مي تواند معضالت فراواني را بر پيكره
جوامع تحميل كند و ضرورت دارد با توجه به امكانات و تسهيالت موجود راهكارهاي
مناسبي در خصوص كاهش و يا كنترل آن مد نظر قرار گيرد.
در رابطه با نابينايان به توصيه هاي ذيل بايد توجه داشته باشيد:
 هيچ زماني فكر نكنيد كه افراد با اختالالت بينايي ،صداي شما را به خاطر ميآورند پس در هنگام برخورد با آنان ابتدا خود را معرفي كرده و پس از اتمام
گفتگو از آنها خداحافظي كنيد (از طرح اين سؤال كه آيا شما صداي مرا به
خاطر مي آوريد؟ جدا ٌ خودداري كنيد)
 به خاطر داشته باشيد او قادر به ديدن تكان دادن سر شما نيست برايبرقراري ارتباط با او از كالم استفاده كنيد.

باالخره بنده پس از صرف وقت بسیار
توانستم گواهینامه خود را تعویض كنم
اما آیا این یک تبعیض فاحش بین یک
شهروند سالم با یک شهروند معلول
نیست؟
چرا او باید به سرعت و سهولت بتواند
گواهینامه خود را تعویض كرده اما ما باید
به سختی و با صرف وقت بیشتری کارهای
اداری خود را انجام دهیم.
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 هرگز بدون خداحافظي ،او را ترك نكنيد ،مطمئن شويد كه او بهشما احتياج ندارد.
 در برخورد با آنان تن صداي عادي داشته باشيد. در هنگام گفتگو با آنان از گفتن كلماتي مانند ببين ،نگاه كن و …هراس نداشته باشيد.
 لزومي ندارد با افراد نابينا بلندتر از حد معمول صحبت كنيد چونممكن است مخل آرامش دروني او و يا ديگران شويد.
 ضمن رعايت احترام و حرمت آنان  ،با تماس سبك دست خود به شانهو يا دست نابينا موقعيت خود را براي او مشخص کنید.
 در هنگام راهنمايي افراد نابينا براي نشستن  ،دست او را به آرامي به پشتمبل و يا دسته صندلي هدايت كنيد.
 سؤال يا درخواست خود را مستقيم با شخص نابينا مطرح كنيد و بدون هماهنگيبا همراه او در ميان نگذارید.
 به صورت خالصه موقعيت و محيط اطراف را براي فرد با اختالل نابينايي توضيحدهيد براي مثال ميز وسط اتاق در يك متري شما قرار دارد يا ميز چاي طرف چپ
در قرار گرفته است هيچگاه بدون اجازه و بدون نظر و مشورت با فرد نابينا ،محل قرار
گرفتن وسايل و لوازم آنان را تغيير ندهيد.
 زماني كه با فرد با اختالل بينايي مواجه مي شويد در رابطه با موقعيت مكاني،صداي اطراف و مسافت او را راهنمايي كنيد.
 در صورتي كه فرد با اختالل بينايي تمايل به دريافت كمك دارد ،در هنگام حركتدر كنار او به صورت عادي حركت كنيد و قبل از رسيدن به موانع او را مطلع سازيد.
 اگر شخص نابينا كمك شما را نپذيرفت از رفتار او دلخور نشويد و در كمك كردنبه او سماجت كنيد.
 سگ راهنما به عنوان حيواني تعليم ديده عمل مي كند با او مانند ساير حيواناتدست آموز خانگي رفتار نكنيد ،هيچ گاه بدون اجازه و هماهنگي به سگ او غذا
ندهيد ،او را لمس نكنيد و تمركز او را به هم نزنيد.
 هرگز عصاي او را نگيريد و يا با عصا او را هدايت نکنید .فيلدهاي اطال عاتي موردنياز او را مشخص كنيد .اين فيلد ها معموال بريل  ،يا ضبط صوت  ،يا ديسك كامپيوتر
و ...هستند.
 اگر مي خواهيد مطلبي را براي فرد نابينا بخوانيد ،ابتدا رئوس مطالب را براياو مشخص كنيد ،اجازه دهيد تا او موضوع مورد عالقه خود را انتخاب و سپس به
خواندن آن اقدام كنيد ،مطالب را با صداي صاف و طبيعي بخوانيد ،مطالب را بر
اساس عالقه و تمايل او بازگو كنيد (از خالصه كردن مطالب جدا خودداري كنيد).
 اگر براي امضاي متن دچار مشكل است پس از كسب اجازه ،دست او را در محلمورد نظر قرار دهید.
 اگر چه اشخاص كم بينا به نور كافي نياز دارند ولي نبايد مقدار آن بيشتر از اندازهباشد .در حقيقت اشياء براق با عث انعكاس شديد نور براي آنها مي شود.
 موانع موجود در مسير رفت و آمد او را در صورت امكان برطرف كنيد. هنگام عبور كردن از عرض خيابان توجه او را به پياده روي مقابل و موانع موجودجلب كنيد.

عباسعلی یزدانی -مددکار اجتماعی
زهره حاجیان

چراغ روشن

به بهانه اعزام فعاالن کانون معلوالن توانا به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند

زائران حرم دوست
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روزی در محفلی نیمه دوستانه وارد شدم .دیدم
خطیبي بر مجلس وعظی نشسته و بر مرکب سخن
سوار است و بی توجه به حوصله حضار ،تند می
راند .الحق و االنصاف متکلم وحده ای متبحر بود و
جذاب سخن رانی می کرد.
عالقه مند شدم و چند دقیقه ای در همان گوشه
اتاق نزدیک در نشستم تا شاید از فحوای کالم این
واعظ قابل ،چیزی دستگیرم شود .بخشی از افاضات
او اینچنین بود:
ببینید آقایان من آدم بی سوادی نیستم .سال ها
هم تجربه دارم .آدم هم زیاد دیدم .از همه نوعش
را هم دیده ام .آدمیزاد هرجایی که سودی برايش
نباشد نمی رود .این را همه می دانند از طرف
ديگر جایی که احتمال خطر باشد طبیعتاً آدم کمتر
رغبت می کند به سمتش برود .بنابراین هروقت
دیدید که کسی با هر عنوانی و هر بهانه ای مي
خواهد به کسی کمک کند دو حالت بیشتر ندارد،
یک اینکه ،بالنسبت جمع ،آدم ابلهی است و بدون
حساب و کتاب می خواهد عمر و وقت و دارایی و
انرژی اش را هدر دهد.
دوم اینکه آدم باهوشی است و می فهمد که آخر
این کمک قرار است یك چیز خوبی گیرش بیايد.
بنابراین هر وقت هرکسی را دیدید که مي خواهد
به شما کمک کند حواستان را جمع کنيد بینید چه
نفعی دور ور بر شما ديده است؟ من که به هیچ وجه
از كسي هیچ کمکی راقبول نمی کنم مگر اینکه
از طرفم بپرسم این وسط چه عايدت مي شود؟ و
قراراست چه چيزي بدست بياوري؟
ادامه این سخنرانی را به یاد ندارم چون ذهنم برای
لحظاتی به گذشته رفت .به جایی که یکی از اساتید
مددکاری اجتماعی سعی داشت کامال معکوس این
سخن را به دانشجویانش بقبوالند:
«ببینید دوستان من ،آدمی از دیرباز از کمک
کردن به دیگران لذت می برد .حتی اجدادمان،
زمانی که هنوز در جنگل ها زندگی می کردند،
شاید به حکم فطرت انسانی شان ،در جایی که
دیگر اعضای گروهشان نیازمند کمک بودند بی
منت یاریشان می کردند .ادیان پیامبران و ائمه هم
همواره سفارش می کردند که کمک به نیازمندان
را فراموش نکنید ... .مددکاران اجتماعی هیچ وقت
به اندازه که به دیگران یاری می رسانند دستمزد
دریافت نمی کنند  .این قضیه در همه جای دنیا
حتی در کشورهای کامال توسعه یافته هم صادق

است .مددکاران اجتماعی در زمره کم حقوق ترین
کارمندان دنیا قرار دارند .پس یادتان باشد اگر
وارد این رشته شدید منافع مددجو بر منافع شما
ارجحيت دارد .هرچند همیشه مددجویان این
موضوع را نمی دانند یا نمی خواهند که بدانند»...
در حال مرور این حرف ها بودم که سخنران
ماهرمان از منبر وعظ هبوط فرموده بود و دمخور
سایرین بود و البته از سخنان پر از نکته اش مفتخر
به نظر می رسید.
این مقدمه طوالنی براي اين بود كه بگويم ازاین
نوع تفکرها که از قضا بسیاری از افراد از استماع و
قبول آنها بدشان نمی اید متعجبم .بگذریم.
اجازه دهید کمی عینی تر به موضوع مددکاری
اجتماعی بپردازیم و ببينيم مددکاران اجتماعی در
مجموعه هایی که با افراد دارای معلولیت کار می
کنند چه فرقي دارد.
مددکار اجتماعی را در مجتمع توانبخشی مثال
می زنم تا قابل لمس تر باشد .مددجو از زمانی که
وارد یک مجتمع (استاندارد) می شود با مددکار
اجتماعی تماس و ارتباط دارد .برگه پذیرش که
در دفتر مددکاری اجتماعی با چند سئوال ساده
و توصیفی پر می شود در واقع راه ساده ای است
برای اولین ارتباط مددجو با مجتمع .پر کردن فرم
اطالعات تنها بخشی از فرایند ارتباط گیری است
و شاید بهانه ای باشد برای شروع صحبت .مددکار
اجتماعی در این مرحله نماینده تمام نمای مجموعه
محسوب می شود.
پس از این اولین گام آسان نگذرید .مددجو باید
سعی کند حداکثر اطالعات را در همین ابتدا با
مددکارش مبادله کند .در ادامه زمانی که به بخش
های مربوطه ارجاع می شود در هر زمانی می تواند
بازگردد و با همان رفیق گام اول مشورت یا درد
دل کنند؛ راه های ساده تر رسیدن به مقصودش
را بررسی کند؛ در نحوه برخوردش بازنگری کند
و با قوایی تازه به ادامه مسیر درمان یا دریافت
خدمات بپردازد .بسیار دیده شده مددجویی که از
روند عادی ادارات به ستوه آمده می آید تا همه
حق و وقت ضایع شده اش را از مددکار اجتماعی
اش طلب کند .پیشترها منشی یا رئیس دفتر مدیر
مجموعه ها بیشتر آماج حمالت اینچنینی بودند.
مددکار اجتماعی در این مواقع موظف است با
حفظ خونسردی ،آرامش را به مددجوی عصبانی
بازگرداند .بدیهی است خروج از حد و مرز در هر

نوع ارتباط اجتماعی با برخورد قهری و انتظامی
مواجه خواهد شد.
در همان حین که مددجو از متخصصان سایر بخش
ها در حال دریافت خدمات است در هر برهه ای
که هر متخصص احساس کند در خصوص مددجو،
اطالعات خاصی الزم است یا در مورد بخصوصی
ریشه مشکل در محل زندگی مددجو تشخیص
داده شود این نیاز به مددکار اجتماعی منتقل شده
واقدام حرفه ای وی اغاز می شود.
بسیار مشتاقم که مددکار اجتماعی را (آنچنان
که در مراکز و مجتمع های سالمت و درمان
دنیا رایج است) مرجع اطالعاتی مجتمع های
توانبخشی معرفی کنم ،اما در این ادعا احتیاط می
کنم و برحسب آنچه در حال حاضر در سرزمین
ما جاریست تنها به همین بسنده می کنم که
مددکاری اجتماعی در عین حاليکه در هر زمان
که مددجو در هر بخشی به گره ای برخورد می
کند یاور اوست ،نخستین و بهترین فرد در ورود و
مداخله در محیط زندگی مددجو ( شامل :خانواده،
دایره خویشاوندی ،مدرسه ،همسایگی ،مسجد محل
و )...به قصد تغییر و بهبود نیز هست.
به ارتباط با مددکار اجتماعی در نقش وارد شونده
و مداخله کننده در محیط زندگی مددجو در شماره
بعدی مي پردازيم  .اما نقش واسطه ای مددکار
اجتماعی به معناي هدایت کننده مددجو به منابع
و مراجع ارائه دهنده خدمات از این روحایز اهمیت
است که از سرگردانی مددجویان و احساس عجز و
کالفگی و در نتیجه عصبانیت آنها جلوگیری می
کند.
شاید برای هر یک از ما در مراجعات متعدد به
ادارات دولتی و غیر دولتی پیش آمده باشد که در
رفع مسئله ای گنگ و مبهوت در راهروها باقی
مانده باشیم و پس از مدت کوتاهی عصبانی شده
و قید بسیاری از خدماتی که از حقوق مسلم مان
است را زده ایم .مددکار اجتماعی می کوشد تا از
وقوع چنین حاالتی برای مددجویان جلوگیری كند.
مدیران نیز از سوی دیگر در اتخاذ برنامه ها و
مسیرهای خدمت رسانی مددکار اجتماعی را طرف
مشورت قرار می دهند تا وی به عنوان نماینده و
حامی مددجویان ،مشکالت موجود برسر راه آنان
و راه های سهل الوصول حل مشکالت را پیشنهاد
كند.بنابراين از گفتن مشکالت خود به مددکار
اجتماعی هر مجموعه ابا نکنیم.

می شود دیده ها و شنیده های یک سفر را در قالب یک گزارش
توصیفی نوشت و با چند جمله خشک و رسمی تمامش کرد اما
فکر می کنید بشود سفر به سرزمین عشق و مهربانی و پابوسی
امام رضا (ع) را در چند جمله سرهم آورد و از کنار کلمات به
سادگی گذشت؟
این گزارش روایتی است از سفر سه روزه فعاالن کانون معلوالن
توانا به مشهد مقدس.
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روایت اول :کانون تا اطالع ثانوی بسته است

وقتی نام سفر به مشهد مقدس در میان باشد ،فعاالن کانون سر از پا نمی
شناسند و برای ثبت نام و اعزام از یکدیگر سبقت می گیرند به خصوص
که خبر می رسد این سفر با بهترین شکل حمل و نقل و در نزدیک ترین
هتل به حرم مطهر انجام می شود.
ساک ها بسته شده و همه آماده حرکت به مقصد فرودگاه مهر آباد می
شوند و کسی چه می داند شاید همه زائران کوی دوست حرف هایی که
قرار است با آقا در میان بگذارند را مرور می کنند؟
آقا چقدر حرف برای گفتن داریم؟ چقدر حرف که به کسی نمی توان گفت
اال تو که محرم رازی و ولی نعمت آب و خاک من؟
سیروس مالمیر ،مسئول هماهنگی و تدارکات سفر می گوید« :درهای
کانون معلوالن توانا در خیابان ولیعصر قزوین تا اطالع ثانوی بسته است و
اتوبوس با  43زائر کوی دوست به راه می افتد».

روایت دوم :فرودگاه مهرآباد ،ترمینال دو

ویلچرها پشت به هم ایستاده اند و ویلچرران ها چشم دوخته اند به لب
های مردی که نام آنها را بخواند و از قسمت خدمات ویژه وارد شوند.
مسئول تدارکات سفر – اما – مرتب در تکاپوست تا کارت پرواز مسافران
را به دستشان بدهد.
از شما چه پنهان بعضی ها از مسافرت با هواپیما می ترسند و در کمال
صداقت اعالم می کنند؛ اما برخی ترسشان را مخفی می کنند (یعنی که
ما با کالسیم و شاهد ادعایشان را چندین نوبت سفر با هواپیما عنوان می
کنند) اما آنچه در ته دل همه مسافران به آرامی جریان دارد ،حسی است
که بعد از شنیدن خبر سقوط چند هواپیما در اخبارداشته اند ،ولی عشق
زیارت و پابوسی آقا مانع می شود که به رویشان بیاورند .خود را به خدا
می سپارند و از پله های متحرک وارد محفظه غول پیکر هواپیما می شوند.
ویلچرسوارها و آنانی که نیاز به کمک دارند ،هنوز نرسیده اند ،اما می
توانی از دور به سرویس دهی نیروهای خدمات ویژه برای نقل و انتقال
آنها نگاه کنی و به نظم و ترتیب و احترامی که به معلوالن می گذارند،
احسنت بگویی.

روایت سوم :باالی ابرها به خدا نزدیکتری...

اوج که می گیری دلت هری می ریزد پایین .به ابرها که می رسی میان دو
حس متفاوت دست و پا می زنی نمی دانی به خدا نزدیکتر شده ای و می
توانی او را پشت ابرها حس کنی و چند کلمه ای در گوشی با خدا نجوا
کنی؟ یا حس کنی که در ارتفاع  21هزار پایی از سطح دریا چند قدمی
بیش با مرگ فاصله نداری؟
به خودت مسلط می شوی و سعی می کنی افکار بد را از ذهنت دور کنی
که مهمانداران با میزهای گردان می رسند و به گفته بسیاری از مسافران
از صحنه های خوب سفر است .بسته ای از غذاهای سرد سرو می شود با
شکالتی که تلخی ترس را از دلت می زداید و شیرینی زیارت را به دلت
می ریزد.
من اما همچنان در گوشی با خدا حرف می زنم.
کودکی دورتر گریه می کند .شاید سینا پسر آقای حسینی سردبیر مجله

تواناست یا سروش پسر آقای هادی و شاید هم رکسانا که امان خانم
موالیی را بریده است.
غذا شنسیل مرغ است انگار .اما چرا به دو شکل طبخ شده؟ هنوز کسی
نمی داند! یکی کوچک و گرد ،مانند فالفلی که در آرد سوخاری خوابانده
باشی و دیگری تکه ای از سینه مرغ .هر دو مزه مرغ می دهند و شاید هیچ
مزه ای را در ذهن تداعی نمی کنند.
من اما همچنان با خدا در گوشی حرف می زنم.
باالی ابرها به خدا نزدیکتری .می توانی با او رودررو حرف بزنی و در
آغوشش بگیری و روی شانه های مهربانش گریه کنی یا می توانی جو
گیر شوی و از اینکه خانه ها و حتی کوه ها و مزارع کوچک و کوچکتر
می شوند ،حس غرور کنی و حتی بترسی و آرزو کنی کاش هواپیما در

فاصله نزدیکتری به زمین پرواز می کرد و به قول
مرتضی رویتوند روی زمین خدا با همین سرعت
حرکت می کرد.

روایت چهارم :بوی خوش زیارت

روایت هفتم :نق زدن ممنوع

شنیده اید که برخی از افراد دنیا برای نق زدن
خلق شده اند؟ این افراد در همه مکان های دنیا
و همه مسافرت ها وجود دارند و برای هر مورد
پیش پا افتاده ای نق می زنند و همه جمالتشان
با چرا و اما و اگر شروع می شود.
معموال سفرهای زیارتی با مسافرت های سیاحتی
و گردشگری تفاوت اساسی دارد و تفاوت عمده
آن بار و توشه معنوی سفر است که امکان هرگونه
اعتراض و نق زدن های غیر متعارف را از بین
می برد.
حضور در بارگاه ملکوتی امام و ولی نعمت ما
ایرانیان جایی برای ابراز عقیده های شخصی و
ابراز کوچکترین نقد و اعتراضی باقی نمی گذارد
کاش همه زائران آفتاب این موضوع را رعایت
کنند.

روایت هشتم :بازار رضا همیشه
شلوغ است
سال هاست که بازار رضا یکی از اجزاء جدایی
ناپذیر سفرهای زیارتی مشهد شده و زائران در
هر فرصتی که دست می دهد سری به آن زده و
برای اقوام و دوستان سوغاتی می خرند اما نباید
فرصت طلبی و خدای ناکرده بی انصافی کسبه آن
را نادیده گرفت.
اگر در این سفر اقبال با شما یار بود و توانستید
سری به بازار رضا بزنید متوجه این امر شدید که
قیمت ها به ازای هر باب مغازه موجود در بازار
متفاوت بود و سرسام آور و بدشانسی زمانی بیشتر
می شدکه برخی از فروشندگان می فهمیدند
زائری و فعل چانه زدن را هم نمی توانی صرف
کنی! بعد آنها دست به کار می شدند و کاالیی را
به چند برابر قیمت به تو می انداختند و در دل به
سرعت عملشان احسنت می گفتند.
اما با همه این تفاسیر ،گشت زدن در بازاری
که با نام رضا (ع) مزین شده با عرضه کاالهایی
که مخصوص مشهد است ،خالی از لطف نبود و
نیست.
روایت نهم  :باز هم ما را طلب کن یا
ضامن آهو
خداحافظی با بارگاه ملکوتی امام هشتم سخت
است ،این را همه زائران کوی دوست می دانند.
با طلوع آفتاب روز  5شنبه ( 29اردی بهشت) بی

روایت دهم :تا دقایقی دیگر در
فرودگاه مهرآباد هستیم
صدای مهماندار در هواپیما می پیچد و خبر می
دهد که تا دقایقی دیگر در فرودگاه مهرآباد بر
زمین خواهیم نشست .خبر خوشی است اما انگار
در این ارتفاع خبری از کالن شهر تهران و دود
و ترافیکش نیست .اینجا تا چشم کار می کند
ابر است و پایین پایت کوه های کوتاه و بلندی
که به تپه ماهورهای بسیار کوچک شبیه است.
خدا را شکر می کنی و در دلت می گویی خدایا
صدهزار بار شکر که هنوز هم زنده هستم و
فرصت دارم که تو را برای همه داده ها و نداده
هایت شکر کنم ،می توانی سرت را خم کنی به
طرف پنجره کوچک سمت چپت و آرامتر بگویی:
خدایا دوستت دارم و از اینکه زیارت آقا را
نصیبم کردی سپاسگذارم و آرزو کنی که
دوباره زیارت سرزمین آفتاب و امام مهربانی
ها نصبیت شود.

ششمین جشنواره استانی تجلیل از کارآفرینان برتر استان قزوین با حضور قائم
مق�ام وزی�ر کار و ام�ور اجتماعی ،اس�تاندار قزوین،مدی�ر کل کار و امور اجتماعی
اس�تان قزوین  ,مدیر کل امور اقتصادی و معاون س�ازمان نظارت بر برنامه ریزی
اس�تان و دیگر مس�ئوالن اس�تانی در س�الن اجتماعات دانش�گاه بی�ن المللی امام
خمینی (ره) برگزار شد.
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روایت پنجم :دستم نمی رسد آقا...

گریه امانشان نمی دهد .بغض سال ها در دلشان
تلنبار شده و هر کس به زبان خود با دوست حرف
می زند .کودکی می پرسد یعنی امام رضا همه
زبان ها و لهجه های دنیا را می داند؟
مردی عبای سفید بلندش را جمع می کند و خود
را به پنجره فوالد می رساند و به زبان عربی درد
دل می کند ،من به سوال کودک فکر می کنم و
با دلم می گویم :شاید آقا زبان این مرد عرب را
بهتر بداند و به دلم تسلی می دهم که نه آقا سال
هاست در ایران است و حتی اگر زبان ما را نمی
دانست ،حاال دیگر حتما فارسی را خوب می داند.
حکایت دست ها و طلب رسیدن به ضریح آقا
هیچوقت تمامی ندارد .دست های سفید و سیاه
آدم هایی با ملیت ها و زبان های مختلف ،ترک
و کرد و لر ،بلوچ و عرب و ...در هوا می چرخد و
آقا را طلب می کند اما دست آنهایی به ضریح می
رسد که تا حدودی حقوق دیگران را رعایت نمی
کنند و با فشار و حتی ضربه زدن به کنار دستی
هایشان به ضریح می رسند و عجبا که ضریح را
رها نمی کنند و با قدرت تمام تکانش می دهند
و من به این می اندیشم که امام کنار من در
گوشه ای از صحن و حتی حیاط نشسته و من
می توانم در گوشی با او حرف بزنم و خود را به
سیل متراکم آدم ها نسپارم و...
زنی روسری اش را می مالد به ضریح و به سختی
دست دختر کم بینایش را می کشد و می گوید:
از آقا شفا بخواه و ضجه می زند.
زنی آزادی همسرش از زندان را طلب می کند
و آقا را به جان پدرش قسم می دهد و قصه
تنگدستی اش را نقل می کند .عرب است انگار.
خالکوبی های آبی روی دستان و چانه اش این
را می گوید.
با لهجه غلیظ عربی سعی می کند فارسی حرف
بزند و به سختی متوجه می شویم که آبادانی
است و شوهرش به جرم ضمانت یکی از اقوام
برای گرفتن وام بانکی به زندان افتاده و او و سه
دختر بی پناهش را تنها گذاشته است و مردی از
نیکوکاران آبادان ،او و گروهی از زنان سرپرست
خانوار را به خرج خودش به مشهد فرستاده است
تا شاید بار کوچکی از غم هایشان کم شود و...

روایت ششم :غذا راس ساعت سرو
می شود ،دیر نکنید لطفا
روی دیوارها و حتی داخل آسانسور (شما بخوانید
باالبر) نوشته هایی با این مضمون نصب شده:
«ضمن خوشامد گویی به اعضای کانون معلوالن
توانا ،غذا راس ساعت های مشخص شده سرو می
شود» لطفا رعایت کنید.
اگر از مهمانی رفتن اعضای کانون به اتاق های
مجاور بگذریم ،دیدن و خوش و بش کردن با
همسفران و همکاران در ساعات مشخص در سالن
غذا خوری امکان پذیر است .همه از حال سفر و
زیارت و خرید کردن می پرسند و جالب اینکه
معموال عده ای هستند که دیرتر از زمان مقرر
به سالن غذا خوری می رسند و مسئوالن سالن
با خاموش کردن المپ ها سعی می کنند زمان از
دست رفته را گوشزد کنند اما کو گوش شنوا؟؟؟

کانون معلوالن توانا
خوش درخشید
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حتی پیاده شدن در فرودگاه شهید هاشمی نژاد
شهر مشهد نمی تواند حس کنکاش چشم ها برای
دیدن گنبد طالی امام رضا (ع) را از دلت پاک
کند .بچه های معلول با عصا و ویلچر و واکر و با
کمک بی دریغ سالم ترها منتظر اتوبوس مناسب
سازی شده ای هستند که مسئوالن روابط عمومی
کانون هماهنگ کرده اند تا به هتل منتقل شوند.
هتل ما دقیقا آخرین هتل و نزدیکترین مکان به
حرم امام از باب الرضا است و بچه ها که کمی
ناتوان تر از افراد سالم هستند حق دارند با دیدن
گنبد طالی دوست و فاصله چند قدمی هتل با
حرم خوشحالی کنند و بعضی ها جیغ بکشند
(آن هم از نوع بنفشش)!
اتاق ها مشخص می شوند متاهل ها در اتاق های
کوچک تر و مجردها در اتاقی بزرگتر و به صورت
جمعی اسکان داده می شوند .زائران در تنهایی
خودشان به آقا فکر می کنند که در چند قدمی
آنهاست و به اینکه آیا دستشان به ضریح آقا می
رسد یا نه؟ و من به حرمی می اندیشم که آرزوی
زیارتش را از  20سال پیش در دل می پروراندم
و به حرف هایی که جز به دوست به کسی نمی
توان گفت...

با خودم می گویم :آقا یعنی اعتمادها و مهربانی ها
کجا رفته؟چرا مردم نسبت به گذشته نامهربانتر
شده اند؟ چرا مردم به هم اعتماد ندارند؟ چرا هر
کسی که می بینیم به مشکل و حتی مشکالتی
دچار است؟ چرا بیماری های صعب العالج بیشتر
شده؟ چرا بیماران روحی و روانی رو به افزایش
است؟ راستی آقا چرا مردم این همه گرفتارند؟

قراری دل ها شروع می شود .دل کندن از حرم
مطهر و گنبد طالی امام مهربانی ها حد و اندازه
نمی شناسد و دل ها و چشم ها بیقرار می کند.
«مهدی کاظمی» دعا دعا می کند که هواپیما
همه اعضای کانون معلوالن توانا را جا بگذارد و
او در کمال خوشحالی برای هواپیما دست تکان
دهد و چند روزی هم که شده در مشهد بمانند.
«لیالقربانی» عینک ته استکانیش را جابه جا می
کند ،آه حسرتی می کشد و می گوید« :دو سه
هفته پیش اینجا بودم و فکر می کنم که همه
لحظات عمرم دلتنگ امام رضا باشم و آرزو می
کنم که دوباره به زیارت آقا نائل شوم».
«حجت اهلل یوسفی» مدیر عامل کانون مانند
همیشه ساکت است و در سکوت به سفر و حس
نیاز بچه ها به درد دل با امام رضا فکر می کند
و می گوید« :لحظاتی هست که همه انسان ها
نیاز به همصحبتی و همزبانی با بزرگی را دارند
و زیارت آقا این فرصت را فراهم می کند تا بچه
های کم توان با زیارت ضریح آقا با او درد دل
کنند و آرام شوند».
«رقیه بابایی» دبیر سرویس خبر نشریه هم مرتب
اشک می ریزد و مدام ذکر می گوید و زیارت نامه
می خواند.
نســرین حــیدری،مـرضـیه کریـمـی ،زبـیــده
مددی،زینب اکبری ،مظفر نظری ،حسن صفری
و ....هر کدام به زبانی از آقا خداحافظی می کنند
و آرزوی دوباره دیدن حرم دلشان را می لرزاند.
چهره و صدای حسن یوسفی برای همه زائران
آشناست .این پسر  22ساله مصداق یک مرد
ایرانی متعصب و خوش اخالق است که هر بیننده
ای را وادار می کند او را تحسین کنند و برای
سالمتی و طول عمرش دعا کنند.
پدر حسن معلول است و دو سالی می شود که
مادرش هم بر اثر تصادف سالمتی اش را از دست
داده و به جمع معلوالن جسمی حرکتی پیوسته
است.
او هر روز چندین بار مادر را با ویلچر تا حرم
همراهی می کند و توانسته بارها او را از قسمت
مردانه به داخل ببرد و دست مادر را به ضریح
آقا برساند.
دیدن حسن در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد
مقدس در حالیکه مادر را در آغوش گرفته بود و
به زحمت او را به قسمت پروازهای داخلی می برد
دیدنی بود و هر بیننده ای را تحت تاثیر قرار می
داد .حسن پسر خوب و دوست داشتنی اردوی
زیارتی مشهد برای همه افراد معلول نعمت و
غنیمتی محسوب می شد و هر کاری از دستش
برمی آمد برای همه زائران انجام می داد .او برای
همه مصداق کامل یک اوالد خوب بود.

ششمین جشنواره استانی تجلیل از کارآفرینان برتر استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرن��گار مجله پیک توانا,
در این مراس��م مدیرکل سازمان کار
و امور اجتماعی استان گفت« :تجلیل
از کارگران نمونه بر اساس ماده 197
قان��ون کار در س��ال های گذش��ته
نیز انجام می ش��د اما در س��ال های
اخی��ر این بحث ارتق��ا پیدا کرده و به
مجموعه و گروه های دیـگری که در
صحـنه تولـید زحمـت می کشند نیز
تسری پیدا کرده است
عل��ی ایمانی در ادامه گفت« :با توجه
به اینکه هر سال شاخص های انتخاب
کارآفرینان برتر را سخت تر و ضوابط
را بیشتر می کنند اما ما شاهد ارتقاء
هر ساله این آمار هستیم به طوری که
این آمار از  230نفر در سال 1387و
 360نفر در س��ال 88امسال به 540
نفر در استان قزوین رسیده است».
امسال بیش از تعهدی که به
دولت سپرده بودیم ایجاد
اشتغال کردیم
در بخش دیگری از مراس��م استاندار
قزوین با تش��کر از کار گروه اش��تغال

اس��تان گف��ت« :دول��ت چن��د کار
محوری مهم را برای تحقق در دستور
کار خود ق��رار داده که مهمترین آنها
موضوع اشتغال و کار آفرینی است».
مهن��دس عج��م ادامه داد« :س��ال
گذش��ته با وج��ود تم��ام تحریم ها و
محدودی��ت هایی که برای اش��تغال
وجود داشت اس��تان قزوین توانست
بیش از تعهدی که به دولت س��پرده
بود ایجاد اشتغال کند».
نگاه قانون اساسی به
کارآفرینی عمیق و دقیق
است
قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی در
بخش دیگری از این جش��نواره ،فرد
کار آفرین را انسانی خطر پذیر خالق
و مبتکر دانست و گفت« :در حقیقت
کارآفرینان دنبال این معنی هس��تند
که سطح زندگی انس��ان ها را باالتر
ب��رده و در این دنیا آخرت��ی با عزت
برای خود رقم بزنند».
مجید دوس��تعلی با اش��اره به اینکه
ن��گاه قانون اساس��ی ب��ه کار و تالش

مسئول درمان کانون توانا :

کارکنان کانون
توانا در کارگاه
بهداشت
دهان و دندان
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18

واحد درمان کان��ون معلولین توانا
با مش��ارکت دانشگاه علوم پزشکی
ش��هید بابای��ی قزوی��ن اق��دام به
برگ��زاری کارگاه ه��ای آم��وزش
بهداشت دهان و دندان کرد.
مسئول واحد درمان کانون معلولین
توان��ا در گفتگ��و با خبرن��گار پیک
توانا گف��ت :کانون معلولی��ن توانا
از اردیبهش��ت ماه س��ال جاری در
راس��تای س�لامت کارکنان اداری،
فرهنگ��ی و کارگاه��ی اق��دام ب��ه
برگ��زاری کارگاه ه��ای آم��وزش

و کارآفرین��ی عمی��ق و دقیق اس��ت
گفت« :اصل س��وم قانون اساس��ی در
فصل چهارم به تقوی��ت روح معنوی
و ابتکار در زمینه علمی اش��اره کرده
و اص��ل 28به انتخاب ش��غل و فراهم
ک��ردن امکانات ب��رای ایجاد ش��غل
در جامع��ه و اص��ل 43در بخش دوم
به تامین ش��رایط الزم برای اش��تغال
و جلوگی��ری از تمرکز ث��روت توجه
دارد».
وی تصری��ح ک��رد «:در برنامه پنجم
توس��عه ،ظرفیت های قانون در حوزه
کار به وجود آمده و در فصل دوم این
برنامه افزایش بودجه تحقیق و توسعه
که پایه کار آفرینی اس��ت دیده شده
است».
قائم مقام وزی��ر کار در ادامه گفت:
ایج��اد تحقیق و توس��عه ملی ،ایجاد
نوآوری در سال  90-91با اختصاص
مبلغ  15هزار میلیارد تومان در طرح
ارائه نوآوری با محور پارک های علم و
فناوری ،ایجاد 20هزار شرکت وابسته
به دانش��گاه ها از جمل��ه برنامه هایی

بهداش��ت دهان و دندان کرده و در
ماه ه��ای آینده با برگ��زاری دوره
های غربالگری و معاینات پزش��کی
ای��ن دوره ه��ای درمان��ی را ادامه
خواهد داد.
مریم خلیل زاده افزود :هدف ما از
برگزاری ای��ن کارگاه ها در مرحله
اول اط�لاع رس��انی و پیش��گیری
از بیم��اری های ده��ان و دندان و
در مراح��ل بعدی انج��ام معاینات،
غربالگری و ترمیم است.
خلیل زاده هم چنین از بیمه تکمیلی
دهان و دندان کلیه پرس��نل کانون
توانا خب��ر داد و گف��ت  :به زودی
پرس��نل کان��ون و کلی��ه کارکنان
کارگاه ه��ای متمرک��ز در کانون و
افرادی که در دو ش��عبه تاکس��تان
و الب��رز فعالیت می کنن��د را تحت
پوش��ش بیمه تکمیلی دهان و دندان
قرار داده و از این طریق به سالمت
این عزیزان توجه بیشتری خواهیم
کرد.

است که در برنامه پنجم توسعه مورد
توجه قرار گرفته شده است.
دوس��تعلی عن��وان کرد :ط��رح بازار
بورس مجازی و ایده های کارآفرینی
را نیز در وزارت کار تنظیم کرده ایم و
آن را به واحد علمی ریاست جمهوری
فرستاده ایم.
وی ادام��ه داد :اعتق��اد ما این اس��ت
که بحث اش��تغال و کار بحث اصلی و
اساسی جامعه است و جوانان امروز با
چند مش��کل اصلی دست و پنجه نرم
می کنند که اگر مش��کل اشتغال آنها
حل شود بقیه مشکالت خود به خود
حل خواهند شد.
در پای��ان مراس��م از کارآفرینان برتر
اس��تان در زمین��ه های کش��اورزی،
خدمات ،صنعت ،مش��اغل خانوادگی
تجلیل شد.
گفتنی است :کانون معلوالن توانا
در ششمین جش�نواره تجلیل از
کارآفرینان برتر استان به عنوان
کارآفرین برتر اجتماعی انتخاب و
مورد تقدیر قرار گرفت.

رقیه بابایی

فرشتگان به زمین می آیند
در مرحله تدوین
فرشتگان به زمین می آیند ،نام یک مستند  30دقیقه ای است که
در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین و در بهار  1390به تولید
رسیده است .موضوع این مستند تغییر باور مخاطب نسبت به دو
مفهوم «توانایی» و «ناتوانی» است.
این برنامه با مشارکت و همکاری کانون معلولین توانا ساخته شده
و هستة مرکزی روایت به شرکت گروه بهداشتی فیروز مرتبط
است .این کارخانه تنها کارخانه در کشور است که بیش از 80
درصد از پرسنل شاغل در آن را معلوالن جسمی و حرکتی  ،نابینا
و ناشنوا تشکیل می دهند .
سعید خجسته فر به عنوان تهیه کننده و کارگردان ،فریدون
شیردل به عنوان مدیر فیلمبرداری ،محمدحسین جباری راد به
عنوان مدیر تولید و امیرعباس کیاپور به عنوان صدابردار تیم
اجرایی این برنامه را تشکیل می دهند  .گفتنی است که این برنامه
مستند در حال حاضر در مرحله تدوین بوده و مردادماه  90قابل
پخش خواهد بود .

دل گفته هاي قاصدك

مرتضی رویتوند
گپ و گفتي كوتاه با شهاب حسيني در بازديد از كانون معلوالن توانا

www.parya365.blogfa.com

معلولیت یک خاصیت است
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 دیده شده برخی از بازیگران عالقه به بازی در نقش یک معلول دارند کهشاید به خاطر هنری بودن این نقش هاست ،شما هم عالقه دارید در چنین نقش
هایی بازی کنید؟
 بله دوست دارم در این نوع نقش ها بازی کنم .چون نمونه های خیلی جذابیدر کار بازیگری دیده ام نه صرفا به خاطر اینکه این گونه نقش ها هنری است ،به
خاطر اینکه توانمندی یک انسان در این فیلم ها مورد توجه قرار می گیرد .از
مثال های سینمایی می توانم به فیلم «فارست گامپ» اشاره کنم که در مورد
فردی است که از ناحیه پاهایش معلولیت دارد و می تواند بر معلولیتش غلبه
کند.
من میل دارم در این نوع فیلم ها بازی کنم ولی نگاه وسعت بخشیدن به
ذهن مخاطب در رابطه با پدیده معلولیت خواهد بود.
 به نظر شما معلوالن می توانند مانند دیگر افراد در جامعه حضورپیدا کنند؟
 قطعا .البته بستگي به اين دارد كه پیش بینی های الزم برایحضورشان در جامعه وجود داشته باشد مثل خدمات اجتماعی .وجه
تمایز انسان با موجودات دیگر قوت تخیل و تعقل است و این چیزی
است که اگر در انسان شکوفا شود هر نوع محدودیت و معلولیت از
بین می برد.
 ممكن است نظرتان را در مورد اين كلمات بگوييد ؟ اکسیژن اولین برنامه ای که خودم اجرا کردم شهاب حسینی امیدوارم بنده مفیدی برای جامعه باشد جشنواره فیلم فجر یک رقابت پر سر و صدا که به نظر من حاشیه هايش باعث میشود اصل موضوع به حاشیه کشیده شود
 معلولیت یک خاصیت ویلچر نوستالژی تفکر .آرامشی که در روی ویلچر وجود دارد ذهن را به پروازدر می آورد و ذهن جای دست ها و پاها و حرکت را پر می کند.
 شهید عباس بابایی -برکت زندگی من
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اصرار دارد كه نامش « سید شهاب الدین حسینی» است.
با «اکسیژن» وارد مي شود و خودش را به عالم هنر معرفی مي كند و خیلی زود مي فهمد زندگی ،مانند «شمعی در باد است» که گاهی البته
می توان «رستگاری در  8و  » 20را در آن حس کرد و گاهی هم می توان چون « سایه وحشت» تاریک بود.
به طور«غیر منتظره» در «حوالی اتوبان» به دنبال «ایستگاه بهشت» نبوده و همیشه می دانسته كه بهشت در همینجاست.
با تمام اینها او یک «سوپر استار» است .یک سوپر استار واقعی.
باید اعتراف کرد که او هرگز در «گرداب» شهرت فرو نرفته و هرگز همچون «آدمک ها» ی بازیگرنما فراموش نکرده که قبل از بازیگر بودن
یک انسان است.
روزی که دیدمش بسیار خودش بود شهاب حسینی را مي گويم و به قول خودش «سيد شهاب الدين حسيني»
این روزها دیدن یک بازیگر ستاره که خودش باشد سخت است .اما شهاب حسینی خودش بود و جدا از بازیگری خوب ،انسان خوبی هم بود.
در بازدید شهاب حسینی و کمال تبریزی از کانون معلولین توانا فرصتی کوتاه دست داد تا چند سوال کوتاه از شهاب حسینی بپرسم .آنقدر
خوب و عمیق صحبت می کرد که طاقت نیاوردم آخرش نگویم «شما برای خودتان فیلسوفی هستید ها!»
 تعریف شما از معلولیت چیست؟ تعریف من از معلولیت این است که :اگر با من نبودش هیچ میلی  /چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟من فکر می کنم معلولیت یک ویژگی از طرف خداوند است و اگر به کسی داده شده حکمت خدا حتما در آن نقش دارد .معلولیت قطعا در نظر
خداوند در حد یک خاصیت است و معلولیت نیست.

اسم وبالگش دل گفته هاي قاصدك است و در آن دل نوشته ها و
دغدغه هاي ذهنيش را به زبان محاوره نوشته است.
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مطلبي كه مي خوانيد بخشي از دل نوشته هاي قاصدك است كه با
عنوان قضاوت هاي بيجاي مردم نوشته شده است.
به نام حضـرت دوســـت كه هر چه بر سر ما مي رود از ارادت اوست
از قدیم ندیما یعنی از وقتی که نوجوون بودم (حاال هرکی ندونه فکر میکنه چقدر
پیر شدیما) منظورم همون  13سالگی به باالست هر موقع از تلویزیون صحنه ای
از جنگ یا حالت شهادت یه رزمنده ای رو نشون میدادن فکرم میرفت پیششون.
اینکه اونا تو اون موقع هدفشون از رفتن چی بوده؟ با اینکه می دونستن زنده
بر نمی گردند ...و بزرگتر که شدم جواب های به نظرم منطقی ای رو براش پیدا
کردم  ...اونا عشقشون اونقدر به خدا زیاد بود که حاضر بودن به هر وسیله ای
حتی شناسنامه هاشونو چند سال بزرگتر که راشون بدن توجبهه .
اونا میدونستن که رفتن به جبهه یعنی اینکه باید تسلیم خواست خدا بشی .
چون ممکنه گلوله های دشمن نامرد ؛ نه چشمی برات بزاره ؛ نه دستی برات
بزاره و نه پایی و نه فکر و هوش سالمی و نه  .....اونوقت با خدا جونم که سر
حرفو باز می کردم می گفتم  :خوب خدا جون این آدما به عشق تو رفتن جبهه،
به عشق تو از همه چی گذشتن حتی از بزرگترین ثروتشون یعنی سالمتی ؛ تو
یک یا چندتا عضوشونو ازشون گرفتی و گفتی شما ها جانبازان فی سبیل اهلل
هستین و این بهترین هدیه براشون بود  .و تو اون دنیا رفیع ترین جایگاه را
براشون در نظر گرفتی .
اما من همه حرفم اینه با تو که خدا جونم  :اونا به میل و عالقه خودشون رفتن تو
میدون و برای رضای تو جنگیدن ولی تکلیف دل این آدمایی که از بدو تولدشون
تو با رضایت خودت یه عضویو ازشون گرفتی یا وسطای زندگیشون عضوی که
پیششون امانت بود رو پس گرفتی؛ چیه ؟؟؟؟
خیالتون راحت من یکی که راضی به رضاشم  .هرچی اون بخواد منم میخوام .
اصال این انصافه که آدمای این دورو زمونه گاهی نهایت احترامو به جانبازهای
عزیزمون بزارن ( چون خیلی وقتا که نباید پیش بیاد بهشون بی احترامی
میکنن) و برای در راه خدا دادن دستوپاشون ارزش قائل باشن اما به آدمایی
مثل ما که برای نبودن عضو سالم در بدنمون هیچ نقشی نداشتیم انگ نقص
یا عیب بزنن؟؟؟
از شما هایی که دارین این دلنوشته ها رو میخونین می خوام بپرسم آیا معلولیت
باید به عنوان یک «نقص یا عیب» تلقی بشه ؟؟؟
تصورشو بکنین اگه یکی بره پیش یه آدم حسابی برای پسرش یا دخترش
تحقیقات کنه اون آدم حسابی باید بگه دختر یا پسر فالنی همه ی خوبیا رو داره
اخالقش و رفتارشم عالیه اما یه « عیب» داره که اگه شما باهاشون وصلت نکنین
بهتره !!! اونم اینه که دختره یا پسره
نمیتونه خوب حرف بزنه (لکنت داره) یا نمی تونه راه بره ( رو ویلچر می شینه) یا
یه کم پاش می لنگه یا چشمش مشکل دید داره یا دستش یه کم کجه یا.....
نه واقعا این انصافه ؟؟ به همین راحتی توخلقت خدا دخالت می کنیم که چی
بشه ؟؟
یعنی ازنظرخیلی از آدم حسابیا یکی که یه مشکلی داشته باشه نباید به زندگی
مشترک فکر کنه؟
حاال اگه اون دختریا پسر ؛ دختریا خواهر؛ پسر یا برادرهمون آدم حسابی بود بازم
همین قضاوت رو می کرد؟؟؟
یا کلی از خوبیاش تعریف میکرد ؛ از هنرهاش از مهربونیاش از ایمان خالصش
به خدا و  ....چطور همسران فداکار جانبازامون (زن یا مرد فرقی نمیکنه هر دو
نمونشو دیدم) هیچ مشکلی ندارن در برابر این معلولیت ؛ وعاشقانه دارن با هم
زندگی میکنن اما وجود دارن بعضی از همین آدم حسابیا با این آمار دادشون
حرص آدمو در میارن .دود این کارشونم تو چشم خودشون میره هم تو این دنیا
هم تو اون دنیا .
«خداوندا تو را به خاطر داده ها ونداده ها وگرفته هایت سپاس .که داده هایت
نعمت ،نداده هایت حکمت ،وگرفته هایت امتحان است»
اين هم يك شعر كه نويسنده وبالگ عالقه زيادي به آن دارد .
«به نام سالم که یکی از اسامی مقدس خداوند است»
چند دقیقه تمرکز کنید و با احساس این شعر و بخونید اونقد دوسش دارم که
نگو...
احسنت به شاعرش که هم نوع و هم درد خودمونه ...
عصر يك 4شنبه ساعت 5
پشت ميزش ميان حس گم بود
شاعري كز نگاه يك دختر
چند روزي در اين توهم بود
كه بگويد به او كه ميخواهم
تا قيامت كنارتان باشم
		
دوست دارم هميشه در همه جا
من فقط دوستدارتان باشم
		
با خودش فكر كرد يكشنبه
عشق خود را دوباره خواهد ديد

پيش او ميرود و بعد سالم
بعد آنكه ز حال او پرسيد
دعوتش ميكند كه بنشيند
در كنارش به گفتوگو كردن
وه چه خوب است چاي نوشيدن
چاي را عاشقانه بو كردن
با خودش فكر كرد ميگويد
از كالس و محيط دانشگاه
و برايش ز خويش ميخواند
هي غزل ،مثنوي غزل آنگاه
حرفهاشان كه خوب گل انداخت
نقطه اشتراك ميجويند
تا تفاهم ظهور كرد دگر
عاشقانه ز عشق ميگويند
عصر آن چهارشنبه ساعت 6
با خودش فكر كرد اما حيف
شاعرم ،عاشقم ،هنرمندم
ناتوانم ز درد اما حيف
كي توانم قدم زدن با او
چونكه من پاي ناتوان دارم
درد دل را چه سان به او گويم
چونكه من لكنت زبان دارم
طعم كابوس در سرش آمد
آن خيال شبيه رويا رفت
آرزويش ميان حادثه مرد
عصر آن چهارشنبه ساعت 7

آدم ها و چشم ها ..

گاه گاهی که بعد از ظهرها دلگیر
و کسل کننده می شود ،آدم ها به
بیرون می روند تا به قول خودشان دو
تا آدم ببینند که دلشان باز شود ...
بیرون انگار همیشه حس تازگی به
انها می دهد  ..دیدن آدم ها،چشم ها،
لبخند ها ...مغازه گردی های هدفدار
و بی هدف ..قدم زدن های طـوالني
در پیـاده روهـای خـلوت و شلوغ
شهر بی هیچ دغدغه ی خاطری ....
همه اش همین نیست .یک موقع
هایی هم می شود که همین آدم ها
در ماورای گز کردن خیابان هوس
خدا را می کنند و مشامشان را برای
بوی خوب خدا تیز می کنند...
دست و دلبازتر از همیشه سکه
های ته کیفشان را در کف دست
های پسرک فال فروش می گذارند،
به خودشان گل هدیه می کنند ،به
خشم ها و نفرت های اطرافیان لبخند
می زنند و ...
گاهی چشم های جستجوگرشان
بدنبال بار سنگین پیرزنی جلو تر از
خودشان می دود ،شايد هم براي
عبور دادن کودکی یا نابینایی از
خیابان و شاید.....
باالخره در این دنیا چیزهایی هم یافت
می شود که بتواني به آن چنگ بزنی
و خودت را تا خدا باال بکشی،
راستش را بخواهید برای من اما ،همه
چیز کمی متفاوت است...
بعضی ها که مثل من هستند وانمود
می کنند که نه فقط بعدازظهرها كه
اگر همه روزها هم دلگیر شود دیدن

ان دو تا آدم برای باز شدن دلشان
فقط یک رویای تو خالی است...
و شاید در چشم خودشان ناتوان تر
از آن به نظر آیند که دست های
نیازمندی را به گرمی بگیرند و
روحشان را پرواز دهند  ..از همه چیز
در ذهن اینها تنها یک صدا می ماند
و حسرتی از تصویر همان یک صدا....
علی رغم برداشت های دور از انصاف
بعضی ها من داشته هایم را فراموش
نمی کنم همه چیز را نا امیدانه
محاسبه نمی کنم .نابینایی من اگرچه
محدودیت هایی برای من داشته اما
در عوض مرا از چنگال کلیشه های
روزمره رهانیده....
من به آسمان سیاه و کبود خود هر
رنگی را که بخواهم می زنم  .....آبی،
سبز ،صورتی ..
گرفتار سوء برداشت های زاییده از
نگاه ظاهر بین آدم ها هم نمي شوم
و احترامم به انسان ها به اندازه
احساسی است که در قلبم نسبت
به او دارم نه به اندازه حجم اسکناس
هایش...
و می دانم که هر روز با وساطت
چشم های مهربان من دستی نیازمند
به دست های امن خدا می رسد...
دیـدن دنـیا با چشمانی بسـته هم
زیباست.......
آیا این همه کافی نیست؟؟؟....
فاطمه کارگری

مناسب سازی محیط در آینه
قوانین و کنوانسیون ها

قطعنام�ه مجم�ع عمومي س�ازمان ملل متحد
(پيوست شماره )5

در پيوس��ت ش��ماره  ،5قطعنام��ه مجم��ع عمومي
س��ازمان ملل متحد ،مصوب  9دسامبر  1975آمده
اس��ت :تمامي کش��ورها به ويژه کشورهاي در حال
توس��عه بايد جنبه هاي مختل��ف محيط بدون مانع
را براي افراد داراي معلوليت بررسي و فراهم آورند.
قانون جامع حقوق معلوالن (مصوبه )1383/2/16
ماده  :2همه وزارت خانه ها ،سازمان ها ،مؤسسات،
ش��ركت های دولتی و نهاده��ای عمومی و انقالبی
موظفند در طراحی ،تولید و احداث س��اختمان ها،
اماك��ن عمومی ،معابر و وس��ایل خدماتی به نحوی
عمل كنن��د كه امكان دسترس��ی و بهره مندی از
آن ها برای معلوالن مانند افراد عادی فراهم شود.
مؤسس��ات،
تبصره  .1وزارت خانه ها ،س��ازمان ها،
ّ
ش��رکت های دولتی و نهاده��ای عمومی و انقالبی
موظفند براي دسترس��ی و بهره من��دی معلوالن،
س��اختمان ها و اماکن عمومی ،ورزش��ی ،تفریحی،
معاب��ر و وس��ایل خدماتی موج��ود را در چارچوب
بودجه های مصوب س��االنه خود مناس��ب س��ازی
كنند .
تبصره  .2ش��هرداری ها موظفن��د از صدور پروانه
احداث و پایان کار برای آن تعداد از س��اختمان ها،
اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی
مربوط به معلوالن را رعایت نکرده باشند خودداری
كنند.
تبصره  .3سازمان بهزیس��تی کشور مجاز است بر
امر مناس��ب سازی س��اختمان ها و اماکن دولتی و
عمومی دس��تگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و
گزارشات اقدامات آن ها را درخواست كند.
تبصره  .4آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه
مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی ،سازمان
بهزیستی کشور و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی

ماده  :193براس��اس این ماده از قانون برنامه سوم
توس��عه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و همچنین
تصویب نامه هیأت محترم وزیران مورخ 1384/3/9
و براساس ضوابط مص ّوب ش��ورای عالی شهرسازی
ضروری اس��ت اقدامات مربوط به مناس��ب س��ازی
فضاه��ای ش��هری در دو فاز اجرایی تا پایان س��ال
 13۸۴و  1385به تفكیك اجرا شود.
براس�اس ای�ن بخش�نامه اقدامات م�ورد نظر
عبارتند از:
 .۱آماده سازی و مناسب سازی معابر عمومی و
نصب نشانه ها و عالیم فیزیكی الزم با اولويت
میادین ،معابر اصلی و نزدیك به تقاطع ها.
 .۲تجهی�ز چراغ های راهنمایی معابر به عالیم
صوتی و نیز برجسته كردن سطح پیاده روهای
نزدیك به تقاطع ها برای استفاده نابینایان.
 .۳ایج�اد محل های ویژه برای توقف وس�ایل
نقلیه معلوالن در توقفگاه های عمومی.

 .۴رعای�ت همه ضوابط من�درج در آیین نامه
اجرای�ی بند (ج) م�ادّه ی  ۱۹۳قان�ون برنامه
س�وم توس�عه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران در ساختمان ها ،اماكن
عمومی و خصوصی ،بخش های توسعه شهری
و معاب�ر عمومی و همچنین اعمال كنترل الزم
جه�ت انطب�اق آیین نام�ه مذك�ور در صدور
هرگونه مجوز ساخت و ساز و گواهی پایان كار.
ّ .۵
اطالع رس�انی و فرهنگ س�ازی مناسب از
طریق هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی
ذیرب�ط به ویژه س�ازمان بهزیس�تی ،از طریق
دستورالعمل مشخص.
 .۶تأمین تس�هیالت و خدم�ات ویژه برای كم
توان�ان جس�می و حركتی و جانب�ازان در امر
رفت و آمد از طریق ش�ركت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه ،مترو و سازمان تاكسیرانی.
 .۷هماهنگ�ی الزم ب�ا دیگ�ر دس�تگاه ه�ای
اجرایی مرتبط.
 .۸نظارت مستمر بر احداث فضاهای عمومی و
پیاده روهای شهری برای پیش بینی تمهیدات
ذكر شده.
مقررات شهرس�ازي و
آئين نام�ه ضواب�ط و ّ
معماري براي عبور معلوالن

ش��وراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه
م��ورخ  1386/8/3ب��ه پيش��نهاد وزارت مس��كن و
شهرس��ازي ،در ارتب��اط با رفع موانع شهرس��ازي و
معماري در عبور و مرور دسترسي به اماكن ،فضاها
و تجهيزات عمومي ش��هري به منظور تأمين امكان
معلوليت هاي گوناگون جسمي
شركت افراد داراي
ّ
در زندگ��ي روزم��ره ی جامعه ،آئی��ن نامه ای را به
شرح زير تصويب كرد:
 .1از اي��ن تاريخ درهمه طرح هاي آتي و در دس��ت
تهيه شهرس��ازي ،ش��هرك س��ازي و مجتمع هاي
مس��كوني و س��اختماني سراسر كش��ور اعم از اين
كه توسط دس��تگاه هاي دولتي ،وابسته به دولت و
شهرداري ها و يا بخش خصوصي تهيه شود ،رعايت
ضوابط موضوع فصل اول مجموعه پيوست كه شامل
ضوابط برنامه ريزي و طراحي براي تس��هيل حركت
معلوالن در س��طح شهر اس��ت الزامي بوده و كليه
مراجع ،مسئول تهيه بررسي ،تصويب و اجراي طرح
هاي توسعه ش��هري ،شهرك سازي و مجتمع هاي
ساختماني و مس��كوني موظفند در مراحل مختلف
تصويب ،ص��دور پروانه و نظ��ارت ضوابط مذكور را
رعايت كنند.
 .2به منظور رفع موانع شهري موجود الزم است كه
اصالحات موضوع فصل دوم فورا و تا قبل از تهيه يا
تجديد نظر در طرح هاي توس��عه شهري به منظور
نزديك تر كردن شرايط موجود به استاندارد توسط
مراجع مسئول عمران شهري با توجه به اولويت هر
يك به اجرا درآيد.
 .3رعايت ضوابط فصل س��وم در طراحي ساختمان
هاي موضوع فصل مذكور براي تهيه كنندگان طرح
هاي فوق الذكر الزامي است و مراجع مسئول صدور
پروانه نظارت س��اختماني موظف به اجراي صحيح
و دقيق آن هس��تند .همه س��اختمان هاي عمومي
موضوع اي��ن آئين نامه به خص��وص ادارات دولتي
موجود بايد تدريجاً با ش��رايط اين آئين نامه تطبيق
داده شوند.
تش��خيص ميزان تطبيق اي��ن ضوابط و زمان الزم
ب��راي اعم��ال آن به عه��ده كميس��يوني مركب از
نمايندگان س��ازمان بهزيس��تي ،بني��اد جانبازان و
وزارت مس��كن و شهرس��ازي خواه��د ب��ود .وزارت
مس��كن و شهرسازي موظف اس��ت تضمين قانوني
اعمال اين ضوابط را از مراجع ذيربط كسب كند.
 .4اعم��ال ضواب��ط و مق��ررات فصل چه��ارم فع ً
ال
اختياري بوده ولي بر حس��ب تش��خيص كميسيون
موض��وع بند  3و با اس��تفاده از تضمي��ن قانوني كه
كسب خواهد شد الزام آور خواهد شد.
 .5وزارت مسكن و شهرسازي موظف است حداكثر
 5س��ال يك بار با جلب نظر س��ازمان بهزيس��تي و
بنياد جانبازان ،ضوابط و مقررات موضوع اين مصوبه
را مورد بازنگري و تطبيق با شرايط و امكانات جديد
قرار داده و براي تصويب به شوراي عالي شهرسازي
و معماري پيشنهاد كند.
وحید راشدی
کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی
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کنوانسیون حقوق معلوالن (دسترسي)
ماده  :9براي توانا سازي افراد داراي معلوليت براي
مس��تقل زندگي كردن و مشاركت كامل در تمامي
جنب��ه هاي زندگ��ي ،دولت هاي عض��و باید تدابير

كنوانسيون حقوق كودك

ماده  :23كشورهاي طرف كنوانسيون اذعان دارند
كودكي كه ذهناً يا جس��ماً دچار نقص است بايد در
شرايطي كه متضمن منزلت و افزايش اتكاء به نفس
باش��د و ش��ركت فعال كودك در جامعه را تسهيل
كند ،رش��د يافته و از يك زندگ��ي آبرومند و كامل
برخوردار شود.

چشم ها را باید شست
جور دیگر باید دید
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از آغاز سده بیس�تم میالدی ،با افزایش افراد
معلول در دنیا در اثر جنگ ها ،انواع حوادث و
س�وانح با توجه بیشتر دولت های م ّلی ،مح ّلی
و س�ازمان های فرام ّلی به مش�کل معلولیت و
رویاروی�ی ب�ا آن همراه بوده اس�ت .از این رو
تمهیدات�ی مانند ایجاد آسایش�گاه های ویژه
افراد معلول ،طراحی شد و در كنار آن ساخت
ابزارهاي کمک حرکتی ،پژوهش های پزشکی
و توانبخش�ی و در نهاي�ت توج�ه به طراحی،
س�اخت و اصالح فضاهایی که مناسب حرکت
اف�راد معلول در محیط های ش�هری باش�ند،
مورد نظر قرار گرفت.
مس��لّم اس��ت که خدمات توانبخش��ی ،پزش��کی،
مهندس��ی و روان درمانی و اس��تفاده از ابزار کمک
حرکت��ی ،در ان��دازه و کیفیت الزم و مناس��ب ،به
تنهایی قادر نیس��ت میزان اس��تفاده افراد معلول از
محیط و فضاهای ساخته شده شهری را ارتقاء دهد،
زیرا یک محیط شهری معلول و معلول کننده خود
مانع��ی بر ایجاد و تداوم یک زندگی مس��تقل برای
افراد معلولی اس��ت که نیاز به حرکت از یک مکان
به مکان دیگر را دارند.
معل��والن با محدودیّت های فیزیک��ی ـ نه به دليل
معلول بودن خود ،بلکه به دلیل معلول بودن شهرـ
از انج��ام فعالیت و خالقیت ،کار و زندگی در محیط
شهری عقب می مانند .آنها به هنگام خروج از منزل
با مش��کالت عدی��ده ای مانند کوچه ه��ای باریک،
مش��کالت و موانع موجود در شبکه دسترسی پیاده
راه شهری ،مش��کالت موجود درشبکه حمل و نقل
شهری ،جوی های آب بدون در نظر گرفتن پل هاي
عبور و … روبه رو می شوند.
نگاه��ی به وضعی��ت فوق بیانگ��ر در نظر نگرفتن
حداقل حقوق شهری برای این افراد از سوی برنامه
ریزان ش��هری اس��ت در حالی که هدف مسئوالن
شهري بايد گونه ای از معماری باشد که برای همه
شهروندان اعم از معلولین و افراد دارای محدودیت
های حرکتی قابل استفاده بوده و در رفت و آمدهای
روزانه آنان مشکلی ایجاد نكند.
عوامل و موانع موثر بر حرکت افراد معلول در محیط
و فضاهای س��اخته شده شهری به دو دسته عوامل
روانی و عوامل کالبدی -فعالّيتی می شود.
عوامل روانی به عنوان اصلی ترین و ریشه ای ترین
عام��ل محدودکننده حرکت افراد معلول ،ناش��ی از
برخورد متقابل فرد معلول و جامعه است ،به طوری
که از یک س��و فرد معلول خود را آماده رویارویی با
جامعه نمی بیند و از س��وی دیگ��ر جامعه آمادگی
پذیرش فرد معلول را ندارد.
حرکت ف��رد معلول در محیط های ش��هری(که به
منظ��ور دسترس��ی به ان��واع خدمات و تس��هیالت
موجود ص��ورت می گیرد) تحت تأثی��ر انواع موانع
کالبدی -فعالیتی نیز محدود می شود.
این موانع ه��م به خصوصيات جس��مانی -حرکتی
اف��راد معلول و هم به ویژگی ه��ای کالبدی محیط
و فضاهای ساخته شده شهری مربوط می شوند.
از نظ��ر حرک��ت در محی��ط ش��هری و رویارویی با
انواع موانع کالبدی در ش��هرها ،تمامی افراد معلول
دارای وضعیت یکسان و مشابهی نیستند ،زیرا افراد
معل��ول را می توان از نظر مانند الگوی حرکت ،نوع
معلولیت ،ت��وان حرکتی و ابزار کمک حرکتی مورد
استفاده ،از یکدیگر مجزا كرد.
توجه به این نکته ضروری اس��ت که الگوی حرکتی
ف��رد معلول با فرد غیر معلول تفاوت ندارد ،اما آنچه
ف��رد معلول را از افراد غیر معلول متفاوت می کند،
ام��کان پذیری و چگونگ��ی انتقال از ي��ك مراحله
فرآیند حرکت به مرحله ای دیگر است.
توجه ب��ه این امر نیز حائز اهمیت اس��ت که فقط
تصویب ی��ک قانون برای معلوالن مش��کلی را حل
نمی کند زیرا که ضمانت اجرایی مناسب بسیار مهم
تر از خود قانون است .با توجه به این نکته که طبق
ماده  9قانون مدنی ،اس��ناد الزام آور بین المللی در
حکم قانون اس��ت ،در ادامه بحث به جایگاه مناسب
سازی محیط برای معلوالن در قوانین و کنوانسیون
ها می پردازیم:

مناس��بي را براي تضمين دسترس��ي اف��راد داراي
معلوليت با س��ايرين ب��ه محيط فيزيك��ي ،ترابري،
اطالع��ات و ارتباط��ات از جمل��ه نظ��ام و فناوري
اطالعات و ارتباطات و س��اير تس��هيالت و خدمات
ارائـ��ه و يا براي همه مردم در مناطق ش��هـري و
روستـايي اتخاذ كنند.
تدابير ذكر ش��ده كه در برگيرنده تشخيص و حذف
موانع در دسترس��ي اس��ت در برگيرن��ده موارد زیر
است.
ال�ف :س��اختمان ه��ا ،جاده ه��ا ،ترابري و س��اير
تسهيالت درون و برون سقفي شامل مدارس ،خانه
ها ،تسهيالت پزشكي و محيط كار.
ب :اطالع��ات ،ارتباطات و س��اير خدمات ش��امل
خدمات الكترونيكي و خدمات اورژانس.

برای هزارمین بار :

22

ش��اید بتوان گفت نابینایی در می��ان دیگر معلولیت
ها کمتر شناخته شده است .این سؤال که نابینایان،
دنی��ا را چگونه می بینند پرسش��ی اس��ت که ذهن
بیش��تر مردم را با روبرو ش��دن با یک نابینا به خود
مش��غول می كند و شاید انتخاب عنوان «روشندل»
به این افراد تنها پاس��خی است که می توانند به این
سؤال و سؤاالت مشابه بدهند.
اما حقیقت این اس��ت که نابینایان پیش از هر چیز،
انسانی مانند دیگر انسان ها هستند و همان طور که
یک انسان با بیماری قلبی یا کلیوی می تواند مؤمن
ی��ا ملحد باش��د؛ ارتباط نابینایان با پ��روردگار هم با
توجه به افعال و دیدگاه هایشان تعریف می شود .
مشکالت این قشر از جامعه چیست ؟
معم��وال در برنامه ری��زی های ش��هری و اجتماعی
معل��والن بینایی ه��م ،مانند دیگر معل��والن نادیده
گرفته می شوند.
به عنوان مثال اگر که خواس��تید از خانه به س��مت
مح��ل کار یا تحصیل ت��ان بروید با دقت به مس��یر
عبورتان نگاه کنید .صبح که از خانه بیرون می آیید
ب��ا کمال تعجب می بیند اتومبیل های پارک ش��ده
همه جا حتی مقابل در خانه تان را اش��غال کرده اند
به طوری که به سختی می توانيد از فاصله میان دو
ماشین عبور کنيد.
با همه س��ختی ها خوان اول را با موفقیت پش��ت
س��ر می گذارید و راهی می شوید و همان طور که با
حواس کام ً
ال جمع مراقبید تا به جای راه قدم در چاه
نگذارید ،ناگهان سر و کله یک موتورسوار محترم که
قصد میانبر زدن دارد در پیاده رو پیدا و با سرعت به
شما نزدیک می شود.
برای جلوگیری از تصادف خود را عقب می کش��ید
و جالب این جاس��ت که با اعتراض او هم مواجه می
ش��وید! این حادثه و اتفاقات مشابه شما را بر آن می
دارد ت��ا عطای پیاده رو را به لقایش ببخش��ید و پای
در مس��یر پر خطر خیابان بگذاری��د و با بندبازی از
آنجا بگذرید .
باالخره س��وار اتوبوس یا دیگر وسایل حمل و نقل
می شوید و یک نفس راحت می کشید .گرچه ممکن
اس��ت گاهی این فرصت را هم پیدا نکنید و درس��ت
زمانی که با اطمینان می خواهید س��وار شويد با یک
چاله روبرو شده و خود و وسایل تان را پخش خیابان
ببینید .در این گونه مواقع اگر ش��انس بیاورید با یک
ضرب دیدگی به راهت��ان ادامه می دهید و با کمک
چند نفر س��وار می ش��وید و در نهايت با موفقیت به
م��کان مورد نظر تان می رس��ید؛ البته راه هایی نیز
برای جلوگیری از این حوادث وجود دارد :
 – 1به طوركلي قید درس ،کار و دیگر فعالیت های
تان را بزند و خانه نشین شوید .
 – 2همیش��ه به هم��راه یکی از اعض��ای خانواده یا
بس��تگان رف��ت و آمد كنيد و زمان��ي که هیچ کس
وقت نداش��ت؛ از کارتان هر قدر هم که مهم باش��د
صرف نظر کنید.
 – 3همیش��ه یک آژانس بگیرید و تمام حقوق خود
و خانواده را به رانندگان محترم آژانس تقدیم كنيد.
 – 4خطر های مس��تقل شدن را بپذیرید و حضوری
س��ودمند و موث��ر در جامع��ه داش��ته باش��يد و در
سازندگی کشور و اجتماع تان سهیم شوید.
حال فرض می کنیم شما یک دانش آموز یا دانشجو
هس��تید .اگر این طور است باید بگویم وضعیت شما
مخصوصاً اگر دانش آموزید نسبت به آن روزهای من

بس��یار بهتر اس��ت .زمان ما تمام کت��اب ها بر روي
کاست ضبط می شد و مدت ها باید در انتظار
م��ی ماندی��م و در برخی اوقات کتاب ضبط ش��ده
چن��د روز مانده به امتحان به دس��تمان می رس��ید.
اما خوش��بختانه این روزها موسس��ات متعدد دست
ب��ه کار تولید کتاب های صوت��ی و بریل زده اند که
نیاز خوانندگان نابینا را پوش��ش می دهد هر چند با
افزوده ش��دن نابينايان تحصیلکرده این نیاز بیش از
پیش احساس می شود.
حال که به مراکز مرتبط با نابینایان اش��اره شد نکته
ای هم در مورد این موسسات قابل ذکر است:
در بس��یاری از این مراکز خدمات و امکاناتی با هدف
آموزش نابینایان و بهره مندی آنها از منابع مختلف
و آش��نایی با مهارت های گوناگون ارائه می شود که
ب��ا آموختن آنها جامعه با خیل وس��یعی از نابینایان
توانمند در زمینه های مختلف روبرو ش��ده است به
عنوان مث��ال می توان به برنامه ه��ا و نرم افزارهای
خاص نابینایان برای استفاده آسان تر از کامپیوتر و
تلفن همراه ( Jawsو  )Talkو همچنین دس��تگاه
ها و وسایل کمک آموزشی ( بهدید ،پرکینز ،برجسته
نگار ،پرینتر بریل و )...اشاره كرد که در این مکان ها
در اختیار قشر نابینا قرار می گیرد.
در واقع هزینه تهیه برخی از این ابزار ها بسیار گران
است و با توجه به این که متأسفانه اکثر قشر نابینا را
طبقه ضعیف تشکیل می دهند امکان استفاده به جز
در مراکز متعلق به نابینایان وجود ندارد.
البته خوش��بختانه بس��یاری از نرم افزارها به صورت
رایگان در همین موسس��ات ( Talkو  Jawsو)...
در اختیار نابینایان قرار می گیرد .اما مش��کل اصلی
در ای��ن زمینه کپی بودن آنها اس��ت که به نظر می
رسد خأل بزرگی در زمینه اختصاص بخشی از بودجه
کشور براي تهیه تجهیزات کمک آموزشی برای این
قشر جامعه احساس می شود.
چقدر با توانایی های این افراد آشنایی داریم؟
چند س��ال پی��ش در یکی از داالن ه��ای بازار نقش
جهان هن��گام عبور با نابینایی برخورد کردم که يك
گونی بزرگ و س��نگين به پش��تش بس��ته بود و به
س��ختی در میان ازدحام جمعیت حرکت و گاهی با
آنها برخورد می ک��رد؛ از آنجا که خودم هم کم بینا
هس��تم رفتار عابران توج��ه ام را جلب کرد .برخي از
افراد بدون توجه به ش��رایط او زی��ر لب کلماتی می
گفتند که شایسته ذکر نیست ،گروهی هم بی توجه
به او می گذش��تند و تنها افراد كمي کنار رفته  ،راه
را برایش باز و کمکش می کردند.
هن��وز هم دید اکثریت جامعه به اف��راد نابینا به این
ص��ورت و گاه کمی بهتر به ش��کل نوازنده دوره گرد
اس��ت به همی��ن دلیل زمانی که برای اس��تخدام به
جایی وارد می ش��ویم ،بدون توجه به میزان س��واد،
قابلیت ها و توانایی ها جوابی از پیش مشخص شده
می ش��نویم« :به ش��ما نیاز نداریم» و اگر کمی در
رودربایس��تی بمانند مي گويند« :با شما تماس می
گیری��م ».در حال��ی ک��ه هیچ وقت تلفنی به ش��ما
نخواهد ش��د حتی اگر مجبور به اس��تخدام چند نفر
ب��رای انجام کارهایی ش��وند که ب��ه تنهایی از عهده
شما برمی آید.
حتماً تا ب��ه حال برای پرداخت یا برداش��ت پول به
بان��ک یا ب��رای انج��ام کار های روزمره ب��ه مراکز و
موسسات گوناگون رفته اید.
حال توجه ش��ما را به مس��ئله ای جلب می کنم که

ش��اید کمتر به آن اندیش��یده یا نی��از به آن را حس
کرده باش��ید .ظاهر و س��اختار تمام مراکز به نحوی
اس��ت که مقابل ه��ر یک از آنها چندی��ن پله تعبیه
ش��ده و به منظور زیبایی گاه باغچه ای هم کنار هر
پله قرار دارد .شاید این منظره برای شما بسیار زیبا
باشد ،اما بیاییم با هم نگاهی به این منظره از دیدگاه
یک معلول بیندازیم:
فرض کنید شما یک معلول جسمی حرکتی هستید
که بر صندلی چرخ دار نشس��ته ای��د .با هر زحمتی
خود را از مس��یر های پر دس��ت ان��داز به بانکی می
رسانید تا اعمال بانکی تان را انجام دهید ،یا نابینایی
که عصازنان به این مکان رس��یده اید و کسی را هم
در اطرافت��ان نمی بینید که صندلی چرخدارتان را از
پله باال ببرد یا دس��ت ت��ان را بگیرد و راهنمایی تان
کند .با دیدن این صحنه چه می کنید؟
در بسیاری از کشورهای پیشرفته ،مسیرهای خاصی
برای عب��ور نابینایان و دیگر معلوالن تعبیه ش��ده؛
مانند اتفاقی که در برخی نقاط کش��ور ما هم افتاده
اس��ت  .اما با یک ف��رق ،فرد نابینا در آن کش��ور ها
اطمین��ان دارد ک��ه از ای��ن راه به مقصد می رس��د
ام��ا نابینایان ایران اگر ش��انس بیاورند و با اتومبیلی
تصادف نکنند س��ر انجام به محلی می رس��ند که از
آنجا به بعد مناس��ب سازی نشده و یا مسیر مناسب
س��ازی شده بعدی با اندکی فاصله قرار گرفته و باید
به دنبالش بگردند.
همچنین در این کش��ورها حق��وق یک نابینا محترم
شمرده می شود به نحوی که تمام امکانات و شرایط
برای زندگی آسان و مستقل او فراهم است .
در ای��ران باتوجه به اينكه نس��بت به گذش��ته نگاه
جامعه به معلوالن بهتر ش��ده و تالش های بسیاری
هم براي بهبود شرایط انجام گرفته است اما همچنان
دش��واری های فراوانی بر سر راه معلوالن وجود دارد
که باید برای حل آنها چاره ای اندیشديده شود.
ش��اید حاال که نابینایان بس��یاری با وجود تمام این
مش��کالت بیان شده و سختی هایی که ذکر آنها به
مجال بیش��تری نیاز دارد ،توانس��ته اند خود را در
عرصه اجتماع ثابت کنند زمان آن باش��د که به قول
سهراب چش��م های مان را بش��وییم و جور دیگری
ببینیم و توجه مان به این قشر فقط به روز  15اکتبر
برابر  23مهر ماه محدود نشود .
مریم فرحناکیان
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

زهره حاجیان
گرد آوری  :پری چگینی

ما آینه شماییم

تو بگو من
می نویسم

خودتان باشید لطفا!
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حرص نخورید .ناراحتی را نبلعید .همانطور که از خوردن غذای
مانده و فاسد پرهیز می کنید از جذب کردن و بلعیدن حرف های
بیهوده و بی ارزش پرهیز کنید .نگذارید حرف هایی که به نظر
خودتان صحیح نمی آید و چرند است ،ذهن تان را خراب کند و
باعث شود که دچار تهوع فکری شوید.
اگر دلخورید بیان کنید .اگر می ترسید ترس تان را به زبان بیاورید .اگر عصبانی
هستید عصبانیت تان را نشان دهید.گریه دارید؟ گریه کنید .مفاهیمی مثل خویشتن
داری و سکوت و بردباری را بگذارید کنار .این ها ارزش های نادرست است که
عده ای تبلیغ می کنند که بتوانند فرد را از همان آغاز ،در خانواده سرکوب کنند
و یک مشت آدم ترس خورده تحویل جامعه بدهند .ناراحتی ها را باید ابراز کرد
ِ
خارش
وگرنه بعدها برایتان کابوس می شود .می شود تیک عصبی .تنگی نفس.
تن .می شود دسیسه چینی و بهانه جویی .ناخن و لب جویدن و تند تند پاها را
تکان دادن.
نگذارید کسی اعتماد به نفس شما را خدشه دار کند .با نگاه .با لبخند معنی دار.
با کنایه .با حرف و طعنه .سعی کنید به خودتان ایمان بیاورید .با خودتان صلح
کنید .خودتان را همانطور که هستید دوست داشته باشید .چهره تان را ،اندام تان
را .صلح کردن با خود آغاز زندگی است.
از گذشته فرار نکنید و آن را بپذیرید .با خود مهربان باشید و اشتباهات و غفلت
ها را به خودتان ببخشید .نگذارید ظلم و جفای دیگران در گذشته از شما یک
قربانی بسازد .در نقش قربانی رفتن گاه برای همه محتوای زندگی شان می شود.
سال ها در عزای خود می نشینند و هیچ چیز هم تغییر نمی کند .از گذشته فرار
نکنید اما در گذشته هم غرق نشوید و در سوگ روزهای خوب از دست رفته
ننشینید .هیچ زمانی جذاب تر از زمان حال نیست.
از خودتان به اندازه توانایی تان انتظار داشته باشید .سعی کنید حد توانایی تان را
بشناسید .بیشتر ما حد توانایی خود را نمی شناسیم و به همین خاطر همیشه از حد
توانایی خود فراتر می رویم .ممکن هم هست در کاری موفق بشویم اما چون از
توان خود بیشتر مایه گذاشته ایم ،زود دچار خستگی و دلزدگی میشویم.
سعی نکنید دختر و پسر خوب برای پدر و مادر ،خواهر خوب ،برادر خوب،
عروس خوب ،داماد خوب ،پدر خوب ،مادر خوب باشید .این خیلی خوب بودن
ها عاقبت کار دست آدم می دهد .آدم گاهی می رود توی نقش هایی که نقش
واقعی اش نیستند و از من واقعی اش خیلی فاصله گرفته اند .بهتر است دیگران
شما را نپسندند تا اینکه هر روز به جای خود در آینه چهره کسی را ببینید که از
شما سوال می کند :راستی تو کی هستی؟
اگر دوست دارید ورزش کنید ،ورزش کنید .اگر هم از ورزش بیزارید ،ورزش
نکنید .اتفاقی نمی افتد.
عشق ورزیدن را در زندگی فراموش نکنید .هرچه هست و می ماند
عشق است و دیگر هیچ.

گفتگو با معلول موفقي كه  80مدال كشوري دارد
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سال ها از انتشار تنها مجله معلوالن می گذرد .در
این مدت از نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه
های مختلف معلولیت استفاده کرده و در کنار آن
سعی کردیم پلی باشیم میان معلوالن و مسئوالن
و منعکس کننده نیازها و در خواست های این
قشر از جامعه باشیم.
امروز که  33شماره از تنها مجله مخصوص
معلوالن کشور می گذرد هم چنان مشتاق رسیدن
مطالب ،انتقادات و پیشنهادات و در خواست های
شما هستیم و امیدواریم آینه های باشیم برای
بازتاب درخواست های به حق شما و طلب کردن
حقوقی که متاسفانه بیشتر معلوالن از آن بی
خبرند.
از این شماره در نظر داریم تا نام عزیزانی که با ما
تماس گرفته اند را منعکس کنیم و امیدوار باشیم
که ارتباط شما با نشریه هر روز بیشتر شود.
شما برای اشتراک مجله با ما تماس گرفتید:
 -1محمد طاهری ازمالرد شهریار
 -2علیرضا چراغی پور از دهلران
 -3هاجر شاه محمدی از هشترود آذربایجان
شرقی
 - 4طیبه هراتی از روستای غوشعظین از توابع
شهرستان سرخس
 -5رضا رادمنش ازشهرستان یزد
 -6محمد سورانه از شهرستان بوکان آذربایجان
غربی
 -7پروین وکیلی از اصفهان
شما برایمان مطلب فرستادید:
 -1اکبرموفق از دیواندره
 -2مهرداد مجد از کرج
 -3علی اصغر اکبرزاده از تبریز
-4مرتضی عبدی ازمشهد
 -5محسن افتخاری از پاسارگاد شیراز
 -6احمدرضا محمدی سامانی ازشهرکرد
عزیزانی که آبونمانشان را تمدید کردند:
 -1احمدرضا محمدی سامانی ازشهرکرد
 -2اسفندیار بابالو از قزوین

نکاتی برای زندگی بهتر
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نوشتن از توانمندي هاي دختري كه بخش
بزرگ��ي از بدن��ش درگي��ر معلوليتي پيش
رونده به نام نوروپاتي ش��ده ساده است
اما وقتي مي شنويم كه اين دختر با كمترين
امكانات و فقط با حركت آرنج تا كتف خود
توانس��ته  80مدال طال و نقره كشوري در
رش��ته ش��نا را به خود اختصاص دهد و
متاس��فانه هيچ حمايتي از سوي مسئوالن
دريافت نكرده كمي سخت مي شود .
تنها در خواست» طاهره رعدي « كه فوق
ليس��انس آم��وزش مدارك پزش��كي دارد
نشس��تن پش��ت نيمكت هاي مقطع دكترا
بدون كنكور اس��ت خواس��ته اي كه بقول
خودش حق اوس��ت چرا ك��ه ده ها مدال
طالي كشوري دارد و او و اعضاي تيم ملي
شناي كشور تقصيري ندارند كه مسئوالن
كشوري اجازه حضور تيم ملي شنا را در
مسابقات بين المللي نمي دهند ؟
داش��تن مدرك كارشناسي ارش��د و مدال هاي
طاليي و نقره اي س��رم را بخورد وقتي كه يك
نفر پيدا نمي ش��ود از مادر من و ديگر مادرهاي
بچ��ه هاي معلول تجليل كن��د كه ما را به اينجا
رسانده اند چه فايده اي دارد؟
طاه��ره رعدي دلگير اس��ت و اي��ن دلگيري در
تمام جمالتي كه از خودش ،معلوليتش تجليل
نك��ردن از مادرهايي كه تمام توان خود براي به
ثمر رس��اندن بچه هاي معل��ول بكار مي گيرند
جريان دارد.
برداشت اول  :سال 64
طاهره روي ويلچر مي نشيند ؟؟
از ديـوار راسـت باال مي رفـت و هيچـكس نمي
توانس��ت حريف دختري شود كه همه حركاتش
پس��رانه بود .آن روزها كمتر كسي باور مي كرد
كه طاهره  16س��اله يك روز تبديل به يك فرد
ناتوان شود و روي ويلچر بشود.
از پاهايش ش��روع ش��د و پزش��كان گفتند كه
ازدواج فاميلي پدر و مادر باعث اين نوع معلوليت
مي شود و طاهره كم كم باور كرد كه ديگر نمي
تواند مانند دوستان ديگرش به راحتي پله هاي
مدرسه را س��ه تا يكي كند و عضو تيم واليبال
مدرسه باشد .

برداشت دوم  :سال 66
مديون مادرم هستم
سال آخر دبيرس��تان است و مادر مجبور است
ك��ه طاه��ره را روي دوش بگي��رد و از پله هاي
مدرس��ه باال و پايين ببرد  .گاه مي شد كه مادر
تا آخر زنگ در مدرس��ه مي ماند و به شيطنت
دختران در حياط مدرس��ه خيره مي ش��د و تا
آم��دن دختر صلوات مي فرس��تاد كه نكند دل
كوچ��ك طاهره ب��ا دي��دن صحنه ه��اي بازي
دوستانش بگيرد و غمگين شود.
برداشت سوم :
مامان قبول شدم
قبولي در كنكور براي دختري كه نوروپاتي تمام
وجودش را درگي��ر كرده خبر خوبي بود و براي
برخي از همس��ايه ها و دوستاني كه به ظاهر از
س�لامتي كامل برخوردار بودند كمي عجيب اما
دختر بازيگوش ديروز توانس��ته بود پش��ت غول
كنكور را به زمين بمالد و با رتبه خوب در رشته
مدارك پزشكي قبول شود .
و باز مس��ير طوالني دانش��كده دانش��گاه علوم
پزش��كي ش��هيد بهش��تي بود و پاهاي ناتوان
طاهره و صداي ناله چ��رخ هاي ويلچر اما آنچه
باع��ث مي ش��د قوي ت��ر از قبل باش��د انتخاب
شدنش در تيم ملي شناي بانوان بود كه آن هم
اگ��ر توصيه هاي پزش��ك معالجش نبود محقق
نمي شد.
طاهره رعدي در اين مورد مي گويد «:نوروپاتي
از بدترين نوع معلوليت اس��ت و ب��ه مرور تمام
اعضاي بدن را درگير مي كند و پزشك معالجم
براي پيش��گيري از اين پيش��روي شنا كردن را
توصيه كرد كه در نهايت با عالقه و پش��تكار به
ش��ركت در مس��ابقات انجاميد و طولي نكشيد
كه قهرمان ش��ناي بانوان در كشور شدم و قصه
دريافت مدال هاي رنگارنگ ش��روع شد و هنوز
بعد از سال ها ادامه دارد».
برداشت چهارم :
مدال نمي خواهم مادرم را دريابيد
ه��ر روز رفت��ن و برگش��تن از دانش��گاه علوم
پزش��كي تا خانه  ،هر روز تكي��ه كردن به تن
ناتوان و خس��ته پدر و مادر و ش��نيدن صداي

تق و تق استخوان هاي زانو و كمر آنها  ،هر روز
پياده و س��وار ش��دن از ماشين پدر كه از كار و
زندگي مي افتاد ،هر روز تمرين در استخرهايي
كه كلي هزينه مالي داش��ت و هر ماه مسابقه
و برنده ش��دن و آويختن مدال طالي كش��وري
مس��اوي ش��د با فارغ التحصيل شدن طاهره با
مدرك كارشناسي ارشد آموزش مدارك پزشكي
و قهرمان ش��ناي بانوان كش��ور اما طاهره اين
روزها داش��تن  80مدال طال  ،كارشناس نظارت
بر درمان دانش��گاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،
ب��ازرس جامعه معل��والن و خوانن��ده گروه كر
دس��يونانس كه در جشنواره موسيقي فجر مقام
دوم راكسب كردند ،مقام دوم شنا با افراد سالم
و ...خوشحالش نمي كند او دلش مي خواهد به
جاي تقدير و تش��كر نمادي��ن از معلوالن موفق
يكي بيايد و از مادران و پدراني كه باعث ش��دند
آنها به اين درجه برس��ند تقدير كنند و اين امر
كمتر محقق مي شود .
برداشت پنجم :سال 89
پول سفر به انگلستان و ارائه مقاله ام را
نداشتم
مقال��ه طاه��ره رع��دي در مورد آس��يب هاي
اجتماعي و خودكشي در انگلستان پذيرفته شد
اما طاهره نمي توان��د مبلغ مورد نياز براي ارائه
مقاله تامين كند.
خ��ود را به آب و آتش م��ي زند بارها و بارها به
س��ازمان بهزيستي و ارگان هاي مختلف سر مي
زند و وضعيت مالي خود را توضيح مي دهد.
نمي شنوند.
دوس��تان و آش��ناياني كه با مبح��ث علمي كار
آش��ناترند نظر مي دهند كه كمتر كسي است
ک��ه بتواند مقاله اي مس��تند ب��ا اين محتواي
علمي بنويسد و در مجامع علمي پذيرفته شود
باز كار س��از نمي ش��ود و در نتيجه طاهره نمي
تواند مبلغ ويزا و سفر به انگلستان را فراهم كند
و مقاله در آرشيو كارهايش خاك مي خورد.
طاه��ره در اين م��ورد مي گوي��د  « :دو بار با
رياست جمهور مالقات داشتم و دستور رسيدگي
هم دادند اما تا امروز نتيجه اي نگرفته ام و فكر
مي كن��م وزارت خانه يا س��ازمان هاي مربوطه
انجام نداده اند .

ده ها تن از معلوالن کشور به دیدن مراسم گالب گیری قمصر رفتند
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برداشت آخر :
محله مناسب سازي نشده
من معلولم يا محله هاي ش��هر نمي دانم؟ چرا
ك��ه نمي توان��م براحتي در ش��هر راه بروم و از
حقوق شهروندي خود استفاده كنم .
او با اش��اره به اينكه معلوالن امكان استفاده از
ناوگان عمومي حمل و نقل ش��هري را ندارند
مي گويد« :من و دوستاني كه از معلوليت رنج
مي برند نمي توانيم س��وار اتوبوس ،ميني بوس
و حتي مترو شويم  .پله هاي مترو براي افرادي
مانند من مانند غولي اس��ت كه هر لحظه س��ر
راهمان سبز مي شود و ما جز لبخند زدن به او
كار ديگري نمي توانيم بكنيم ».
معلول موفق و ورزش��كار ملي م��ا تاكيد مي
كند «:باور مي كنيد كه تاكس��ي ها و س��واري
هـا هـم از س��وار ك��ردن معـلــول خـودداري
مي كنند؟ اگر از دور به وضعيت تردد معلوالن
در ش��هر دقت كنيد مي بينيد كه رانندگان از
س��وار كردن معلوالني كه ب��ا ويلچر يا عصا در
كنار خيابان ايس��تاده اند بي تفاوت مي گذرند
و اين قش��ر ك��ه معموال از طبقه متوس��ط به
پايين جامعه هس��تند مجبورند ب��راي فعاليت
هاي اجتماعي خود از آژانس استفاده كنند».
او به وضعيت نامشخص كارت سوخت معلوالن
اش��اره مي كن��د و مي گوي��د«:روزي كه طرح

هدفمند كردن يارانه را مطرح كردند به حقوق
معل��والن كه بي��ش از  10درصد هر جامعه اي
را تش��كيل مي دهن��د و وضعيت تردد و كارت
س��وخت آنها اشاره ش��د و اعالم كردند كه در
اين طرح به معلوالن هم توجه شده است اما تا
امروز وضعيت كارت سوخت معلوالن مشخص
نشده است».
طاهره رعدي در مورد خيابان سهروردي محله
زندگي خود مي گويد «:بيش از  30سال است
كه ساكن اين محله هستيم اما وضعيت تردد و
عبور و مرور را مطلوب نمي دانم  .كافي اس��ت
شما چشمتان را ببنديد و سعي كنيد از كوچه
و خيابان هاي ش��لوغ منطق��ه  7عبور كنيد و
يا روزي س��وار بر ويلچر ش��ويد و س��عي كنيد
مس��يري چند صد متري را برانيد آن روز است
كه مي توانيد در مورد مشكالت تردد معلوالن
نظر دهيد».
طاهره عالوه بر افتخار آفريني در رش��ته شنا
توانسته در رشته هاي هنري مانند قالب بافي،
مرواريد بافي و كار با س��نگ هاي تزيني موفق
باش��د و نمايشگاهي را در سال هاي دور برگزار
كند .
طاهره هاي ش�هر و كشور ما زياد هستند
اما كس�ي نيست صداي آنها را بشنود و به
درخواست هاي به حق آنها توجه كند .
شما با من موافقيد ؟
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از تهران که دورمی شوی ،
ناخودآگاه حسی متناقض
درگیرت می کند.نمی دانی
خوشحال شوی که از انبار
دود و دم خالص شدی یا
دلتنگ شوی برای شهری
که ترکیب خاطرات تلخ و
شیرین ات در آنجا دفن شده
است .
اما وقتی سفر یک روزه است
و دیگر دلتنگی هم کم رنگ
می شود ،آنگاه باید تا می
توانی از مواهب طبیعت لذت
ببری .تازه سفرت موقعی
لذت بخش تر می شود که
با معلوالنی همسفر و همگام
شوی که کلیشه های ناتوانی
را از ذهنشان پاک کرده اند
و انگیزه و اراده شان برای
کارهای بزرگ  ،تو را هم برای
جهش های بزرگتر ترغیب می
کند.
در خروس خوان صبح که تازه
آفتاب با هزار کرشمه  ،موهای
طالیی خود را به کوه های البرز
هدیه می هد ،ما مهیا شده
بودیم تا سفری داشته باشیم
از ستارخان تهران تا قمصر
کاشان.
بیش از  160نفر از افراد معلول
و غیرمعلول دور هم جمع شده
بودند تا به دل شهر گل های
محمدی سر بزنند و سرتا پا گالب
باران شوند .
این برنامه با همکاری انجمن باور،
یکی از انجمن های فعال در
حوزه حقوق معلوالن  ،معاونت
فرهنگی و اجتماعی شهرداری
منطقه دو تهران  ،مجتمع
نیکوکاری رعد ،کانون نیکسا
و کانون ناشنوایان برگزار شد.
شهرام مبصر  ،عضو هیئت مدیره
انجمن باور و مسئول این اردو ،
درباره مشقت های تدارک این
اردو گفت« :از سه اتوبوس موجود،
یک دستگاه ویژه افراد دارای
معلولیت است و نکته جالب آن
که همین یک اتوبوس هم عاریه
ای بود از سوی فدراسیون ورزش
های جانبازان و معلوالن .جالب
ترآن که چندین هفته هم برای
هماهنگي این اتوبوس زحمت
کشیده شد و مسئوالن فدراسیون
هم گفتند که این تنها اتوبوس
ویژه ورزشکاران دارای معلولیت
است که در فدراسيون وجود
دارد».
مبصر ادامه داد« :تالش خواهیم
کرد که تنها اتوبوس ویژه حمل
و نقل معلوالن ورزشکار صدمه
ای نبیند و امیدواریم که تا پایان
راه هم مشکلی برای بچه های

ویلچری و بخصوص این اتوبوس
عزیز و گران سنگ پیش نیايد !! »
پس از پنج ساعت به قمصرکاشان
رسیدیم ،به همان اندازه شهر
جادویی که تعریفش را شنيده
بوديم ،چشم نواز و دلفریب بود.
نگینی سبز در دل کویری خشک.
هر جنبنده ای مفتون زیبایی خود
مي كرد .حیرت آور بود که این
شهرسبز و زنده و پرسایه سار
چگونه در مجاورت کویری لخت و
بی حیات واقع شده است؟!
بچه ها از باغ هایی که به قول یکی
از معلوالن  ،حتی حشره هایش
هم بوی گالب می داد دیدن
کردند و تا مي توانستندگالب و
نعناع خریدند.
اما باغ های قمصر  ،ویترین زیبایی
های کاشان است  .هر جا که پا
می گذاری  ،بوی عطر گل های
سرخ  ،شاخه های در هم تنیده و
حضور پرندگان خوشبخت وسوسه
ات می کند که تا پایان عمر از باغ
خارج نشوی .
قدم زدن معلوالن در کنار
افراد غیر معلول در کوچه
پس کوچه های قمصر هم
حکایت خودش را دارد .شاید
این بهترین نوع فرهنگ سازی
است که می شود برای عابران
به تصویر کشید.به روایت دیگر،
مردم می دیدند که افراد معلول و
غیر معلول ،پا به پای هم حرکت
می کنند  ،شادند و می خندند ،
زندگی می کنند و به واقع چنان
گروه در هم ذوب شده بود که
دیگر جداسازی و نام نهادن آن
ها به معلول و غیر معلول  ،بی
معنی بود.
«علی قلی زاده» از معلوالن
ویلچری که شادی و سرزندگی از
چشمانش موج می زند می گويد:
«از این که در این شهر زیبا و
در بین دوستانم هستم خیلی
خوشحالم .این جمع ها به ما

معلوالن کمک می کند تا روابط
عمومی خود را توسعه بدهیم .با
افراد غیر معلول هم در ارتباط
باشیم و راحت تر دغدغه هایمان
را به آنها توضیح دهیم».
«ماهنوش نیک نام» که غیر
معلول و عضو گروه همیاران است
تاکید می کند که وقتی معلوالن
را در کنار افراد غیر معلول می
بینداحساس بسیار خوبی به او
دست می دهد.
«نیلوفر آقایی» هم از همياران
است و معلولیت جسمی ندارد
او با اشاره به مشکالت دوستان
معلولش مي گويد« :بایدفرهنگ
سازی شود تا افراد غیر معلول،
نوع نگاه منفی خود را به معلوالن
تغییر دهند .همچنین متاسفانه
در بسیاری از معابر عمومی هم
مناسب سازی درستی برای تردد
معلوالن صورت نگرفته است».
« داوود جعفری» از جمله
معلوالنی است که از رفتار
مسئوالن شاکی است و مي گويد:
«واقعا مسئوالن به معلوالن
حتی
رسيدگي نمي كنند
برای کالس های درس هم
سرویس های رفت و آمد را در
اختیار ما قرار نمی دهند».
«سمیرا حسینی نیا» از دیگر افراد
شرکت کننده در این اردو ،از
وضعیت ورزش معلوالن گله مند
است و مي گويد« :امکانات تیم
های ورزشی برای افراد معلول و
غیر معلول به هیچ وجه یکسان
نیست».
پس از صرف نهار در یکی از
مراکز وابسته به بهزیستی قمصر ،
بسیاری از افراد گروه مایل بودندکه
به شهر نیاسر ،خواهر دوقلوی شهر
قمصر هم سری بزنند و مزه گالب
این شهر را تجربه کنند اما «سونیا
شناسی آذر» ،مسئول همیاران
انجمن باور اعتقاد دارد که نیاسر
محل مناسبی برای تردد معلوالن
نیست و در این باره مي گويد:

«متاسفانه در شهر نیاسر هیچ
گونه امکاناتی برای رفت و آمد
معلوالن وجود ندارد .با وجود
تمام زحماتی که برای اجرای
این برنامه کشیده شد اما جای
تاسف است که نه در نیاسر ونه
حتی در اماکن تاریخی مانند باغ
فین کاشان ،معلول نمی تواند
به سهولت رفت و آمد کند .این
معضل بزرگي است که مسئوالن،
معلوالن را حتی از دیدن مواهب
طبیعی و تاریخی هم محروم می
کنند».
اما بر خالف توصیه ها و با وجود
دشوار بودن تردد معلوالن در
باغ فین ،بسیاری از معلوالن به
قتلگاه امیرکبیر  ،اسطوره عدالت
و درایت مي روند و مشکالت رفت
و آمد در حمام فین را به بهای
کسب تجربه ای تاریخی به جان
مي خرند.
در ساعت های پایانی شب،
خیابان های تهران بار دیگر
میزبان مسافران است .از اتوبوس
که پیاده می شویم ،مي توانيم
الگوی مناسبی از رفتار یک فرد
غیر معلول نسبت به یک معلول
را مرور مي کنيم و يادمان مي
آيد كه چگونه همه به یکدیگر بی
ترحم و دلسوزی کمک می کردند.
«کیمیا موهبتی» از افراد غیر
معلول این مراسم اعتقاد دارد كه
اگر خودش هم معلول بود دوست
داشت که دقیقا با او هم این گونه
رفتار شود و هیچ کسی به او با
دیده ضعف و ترحم نگاه نکند .
در پايان تجربه این سفر مهیج
اثبات کرد که مناسب سازی
اماکن عمومی باید در اولویت
فعالیت های مسئوالن باشد.
بایسته نیست معلولی که هر
روز برای امرار معاش ،شغل
مناسب  ،مسکن و بی نهایت
دغدغه ی رنگارنگ دیگر در
زیر فشار فزاینده زندگی قرار
دارد ،حتی برای دیدن یک
اثر تاریخی هم عذاب بکشد.
پرواضح است که اوضاع رفاهی
معلوالن درهر کشوری آینه بارز
نقض یا عدم نقض قوانین حقوق
بشر است .نباید توسعه عدالت
برای معلوالن تنها به شعارهای
پوشالی محدود شود .آن هم
معلوالن پرتوقع ایرانی که انتظار
دارند مثل همه شهروندان از آثار
باستانی کشورشان دیدن کنند !! .
در اين سفر تعداد شرکت
کنندگان دارای معلولیت  82نفر
و شرکت کنندگان غیرمعلول
75نفر بودند.
امین جاللوند

علی محمد بابایی
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من یاد گرفتم...

لحظاتي همراه با زوج موفق

تقديرم را خوب تقرير كردند
تازه از سفر برگشته بودم .یک هفته
تمامحرفهایملهجهشیرازیداشت
و دست خطم بوی آشنایی گرفته بود.
خ�واب زده ب�ودم ،باورت می ش�ود
درس�ت مث�ل بچگی ها ک�ه از ذوق
خرید یک کفش تازه تا صبح خوابم
نمیبرد...
ش��اید دلم نم��ک گیر اولین س�لامت
ش��ده بود .ام��روز تقوی��م را ورق زدم.
فصل «بهار نارنج» که برسد مسافرم...
نگران نباش نش��انی ات را از پش��ت
خداحافظی ساده ات برداشته ام .برای
اینکه آواره نشوم از «حضرت حافظ و
شاهچراغ» هم می پرسم..

باز هم ترحم...
س��ال ها گذش��ته و نوع ن��گاه مردم
نس��بت به فعالیت شغلی معلوالن در
جامع��ه هنوز چندان تغییری نکرده و
ما هنوز هم چوب این نگاه های ترحم
آمیز را می خوریم .به طور مثال یکی
از مشتری هایم پس از اینکه کارش را
تحویل دادم گفت من همیشه به بچه
ه��ای خودم نصیحت م��ی کنم و می
گویم ببینید این آقا یک معلول است
و در این مغازه کلی مش��تری دارد و
ی��ک زندگی را می چرخاند اما ش��ما
اهل کار کردن نیس��تید و یا بعضی از
مشتری ها هنگام تسویه حساب پول
خرد اضافه را از سر ترحم نمی گیرند

صاد مثل صديقه
«صدیقه طیبی خرمی» هستم متولد
 ، 1364در ک��رج بدنی��ا آم��دم .فوق
دیپل��م کامپیوت��ر و اهل صفا ش��هر
ش��یرازم .پنجمین فرزند خانواده ام و
در یک ش��رکت خدمات کامپیوتری
مش��غول به کار بودم که با همس��رم
بواس��طه پروژه های دانشجویی آشنا
ش��دم.مدت زمان آشنایی تا ازدواج ما
 10ماه بود.
تقدیر بی تقصیر نیست
یک روز «قس��مت» ی��ک برگه کاغذ
آورد و «تقدی��ر» قلمش را برداش��ت.
کم��ی با هم مش��ورت کردند و تقدیر
برگه ای که قس��مت با خودش آورده
بود کناری گذاش��ت و سرنوش��ت را
روی پیش��انی ام چنین نوشت27« :
تیرم��اه  ...1389مس��عود و صدیقه...
النکاح و سنتی»...
من به قس��مت و تقدیر خیلی اعتقاد
دارم .س��ال ها پی��ش در یک اردوی
دانش آموزی وقتی ب��ه تهران آمدیم
به دوستانم گفتم« :چه شهر شلوغی..
کی میاد اینجا زندگی کنه؟» و شاید
دیوار خانه تقدیر موش داشت و حتما
گ��وش های آقا موش��ه خیلی تیز بود
که به گوش تقدیر رساند و سرنوشت
مرا از اس��تان فارس و ش��هر قشنگ
شیراز به تهران کشاند.
مهریهرا،هممیدهند هممیگیرند
قدیمی ها می گفتن��د :مهریه را کی
داده...ک��ی گرفته البت��ه در آن زمان
که این حرف ها میان خانواده ها رد و
بدل می شد مبلغ مهریه بسیار اندک
و س��بک بود و آنها راست می گفتند
نه مادرم مهری��ه اش را گرفته بود نه
مادر بزرگم نه ...حتی مرد های فامیل
مث��ل دایی و عمو و ش��وهر خاله هم
مهریه همسرانش��ان را ن��داده بودند.
چ��ه صداقت و صمیمیت��ی .اما امروز
که مهریه ها باالی هزاران سکه است
هم��ه تصمیم ه��ا تغییر ک��رده و به
محض خشک شدن مهر سند ازدواج
مهریه به اجرا گذاش��ته می شود و بال
فاصله یا بصورت اقس��اط دریافت می
شود.
مهریه من کمی متفاوت اس��ت 313

چقدر آرزو..
مدت  2س��ال است که آرزوهایمان با
هم پیوند خورده ..کوچکترین آرزوی
مان خرید یک خانه مستقل و رهایی
از بند مستاجری است و بزرگترین آن
این که ش��رکت خدمات کامپیوتری
بزرگ��ی را دایر کنیم و ضمن آموزش
بتوانیم مش��کل اش��تغال معلوالن را
کمی حل کنیم.
خانه تکانی
با اینکه روزی که داشتیم حرف های
جدی م��ان را برای آین��ده می زدیم
گفته بودم م��ن در بعضی از کار های
خان��ه نم��ی توانم کمک��ت کنم مثل
کار های��ی که در ارتف��اع صورت می
گیرد :تمیز کردن شیش��ه ها و نصب

امسال هم گذشت
آخرین تیک تاک های سال کهنه ...
لحظه س��ال تحویل امسال ،زمانی که
آخری��ن تیک تاک های س��ال کهنه
را می ش��نوم تم��ام تلخی ها س��ال
کهنه را ونا مالیمتی هایش را پش��ت
حرکت عقرب��ه ها جا م��ی گذاریم و
چش��مهایمان را می بندی��م و اولین
زمزمه ته دلمان دعای سالمتی روح
و روان برای تمام معلوالن است.
مسافري از بهشت
اين روزه��ا من و همس��رم روزهاي
متف��اوت زيبايي را تجرب��ه مي كنيم
متين مس��افري اس��ت از بهشت كه
رنگ و بوي خانه مان را آغشته به گل
كرده و هر روز شاهد بزرگ شدن اين
فرشته مهربان هستيم.
متي��ن هديه اي اس��ت از خداوند و
مهرباني حضرت ش��اهچراغ كه دعاي
مرا ش��نيد تقدي��ر برايم خ��وب رقم
خورد.
سیما سلطانی آذر
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میم مثل می توانم
ب��رای نزدیک ش��دن و رس��یدن به
آرزو هایم باره��ا و بارها جنگیده ام.
به یاد دارم چند س��ال پیش بر س��ر
گرفت��ن گواهینامه با خان��واده جر و
بحث کردیم .آنه��ا معتقد بودند نمی
توان��م یا اگ��ر هم بتوانم بگیرم س��ود
مند نیست چون در خیا بانهای شلوغ
امکان تصادف و مصدوم شدنم بسیار
باال ست .خدا را شکر می کنم امروز با
تکرار و تالش ضمن گرفتن گواهینامه
اتومبیل ،امروز راننده با دقتی هستم
و م��ی توان��م ب��ه همراه همس��رم به
گردش و تفریح برویم .به عقیده من
معل��والن نباید با «نم��ی توانم های»
زندگی کنار بیاین��د بلکه باید بتوانند
با ت�لاش مضاعف حرف «ن»را از این
کلمه حذف کنند.

عیدانه مشترک
اس��فند س��ال  1388به زی��ارت آقا
«احمد بن موسی الرضا» «شاهچراغ»
که ش��یرازی ها به وج��ودش افتخار
م��ی کنند رفتم .وقتی دس��تم ضریح
را لمس کرد جس��ارت ک��ردم و از آقا
عیدیم را پیش��اپیش طلب کردم و از
او خواس��تم اگر این وصلت به صالح
هر دوی ماس��ت صورت بگیرد و گویا
به صالح بود و این قشنگترین عیدانه
مشترک برای ما بود.

متین باش وبمان
ای��ن روزه��ا دل توی دلمان نیس��ت.
انتظ��ار ش��یرینی را تحمل می کنیم.
زمان بسیار کند می گذرد .قرار است
خرداد ماه یک فرشته به جمع دو نفره
ما اضافه ش��ود .پیشاپیش نامش را از
دعای «جوش��ن کبیر» گلچین کرده
ای��م« .متین» ،یک��ی از القاب برازنده
خداوند اس��ت که ما برای پسرمان بر
گزی��ده ایم .با آم��دن متین ،ما اصلی
ترین گام قانونی را در براي رس��یدن
به «خوشبختی»را بر داشته ایم.
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ميم مثل مسعود
«مسعود قربانی» هستم متولد1361و
در ک��رج بدنیا آمدم .فوق دیپلم نرم افزار
کامپیوتر را دارم .عل��ت معلولیت من
بیماری «سی-پی» فلج مغزی و مادر
زادی اس��ت .مدت��ی پی��ش عضو تیم
فوتبال هفت نفره در ورزشگاه «بعثت»
ب��ودم و بدلیل مش��کالت مس��افت و
رفت و آمد فعال فعالیتی در این رشته
ورزش��ی ن��دارم .س��ال 1389در یک
محیط کاری با همس��رم آشنا شدم و
ازدواج کردیم و مدت دو سال است که
با کمک و حمایت پدرم در یک مغازه
کوچک (خدمات کامپیوتری) به طور
مستقل کار می کنم و چرخ زندگی مان
را از همین راه می چرخانم.

و می گویند  :بقی��ه اش مال خودتان
ای��ن نوع برخورد در روحی��ه ما تاثیر
م��ی گذارد و گاهی معلوالن را از ادامه
«تحصیل یا اشتغال» منصرف می کند.

س��که بهار آزادی به نی��ت یاران امام
زمان 110،کیلوگرم نمک طعام 121،
ش��اخه گل مریم به نیت اسم حضرت
فاطم��ه و  1364گل رز ک��ه یاد آور
تاریخ تولدم است.

پرده ها و ...امس��ال مسئولیت شستن
ظروف،گ��رد گیری و  ...رابه عهده می
گیرم و تمام س��عی خودم را می کنم
که نگذارم همس��رم خانه تکانی کند
تا بتواند از فرزندمان مراقبت بیشتری
کند.
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چقدر زود گذشت .باز هم مثل
چشم برهم زدنی یکسال گذشت
و یک روز پدر دوباره آمد و یک
جوراب خریدن دیگر برای پدرها..
این فرشته های دوست داشتنی،
این فرشته های مهربان ،درست
مثل خود تو پدر
پدر چقدر این روز خاطره انگیز
است ،هم برای من و هم حتما
برای تو .روزی که چند سالی
بود یاد گرفته بودیم آن را جشن
بگیریم با یک جفت جوراب با یک
شاخه گل(چندان فرقی نمی کرد)
و البته بیشتر با چرب زبانی یا به
قول خودت شیرین زبانی سرو ته
اش را جمع می کردیم.
پدر االن که به آن روزها فکر می
کنم می بینم تو چقدر پدرانه پدر
بودی و من چقدر کودکانه بچه
بودم.
راستی پدر یادت می آید چقدر
روی شانه هایت می نشستم و
مجبورت می کردم بلند شوی و
مرا در آن حالت راه ببری؟
تو چقدر پدرانه این کار را می کردی
و من چقدر بچه گانه کیف می کردم
و می خندیدم!...
چه روزهایی بودند ..یادشان بخیر.
االن که این چیزها را یادآوری
می کنم فضای گلو و حنجره ام
را چیزی شبیه به شیشه نازک در
حال شکستنی مسدود کرده است
اما من باز ادامه می دهم و باز مرور
می کنم این خاطرات دلچسب را.
پدر جان تابستان هایی که روي
تنه درخت گردوی پیر خانه گره
طنابی را محکم می کردی و برایم
تاب می انداختی و با تمام وجودت
دو دستی مرا هل مي دادي یادت
هست؟
یادت هست باهر لبخند من دنیایی
شادی به قلبت هجوم می آورد و
قاه قاه خنده می شد و در میان
شاخه های گردو می پیچید و از
دیوارهای کاهگلی به کوچه های
اطراف سرازیر می شد؟
می دانم که یادت هست؟ می دانم
که هرگز آن روزها را فراموش نمی
کنی .جوراب هایی را که با پول
خودت برایت می خریدم را به یاد
می آوری؟
چقدر کیف می کردی ،چقدر
مغرورانه از کادوی ناقابلم تشکر

می کردی و من در خلوت روزهایی
کودکیم چه کنجکاوانه مراقب
روزهایی بودم که جوراب های من،
کادوی روز پدر من به پاهایت می
نشستند!
چه صحنه های دلپذیری بودند!
چقدر بزرگ می شدم وقتی
جوراب های مرا می پوشیدی!
من در تو کما کان پوشیدن جوراب
ها را می پاییدم و تو درمن مداوم،
هر لحظه مرد شدن را...
چه حسرت شیرینی ...خاطراتی
که گرچه شیرین اند اما اشک را
مهمان گونه های سردم می کنند...
راستی پدر دوچرخه آبی بوق دارم
یادت هست؟ چه سوالی كودكانه
اي !! حتما یادت هست .مگر
می شود فراموشش کرده باشی؟
یادت هست روزهای اول دوچرخه
سواریم را؟
یادت هست چقدر مرا سوار
دوچرخه می کردی و خودت
دوچرخه را راه می بردی؟
چقدر برای اینکه دوچرخه سواری
یاد بگیرم زحمت کشیدی؟
به جای من رکاب زدی ،به جای
من زمین خوردی ،به جای من
دوچرخه را راه بردی ،تا من
دوچرخه سواری یاد گرفتم! تو
رکاب زدی ،من یاد گرفتم...
روزی که با اصرار از تو خواستم
بگذاری تنهایی سوار دوچرخه
بشوم را هنوز هم به یاد دارم .هنوز
چند قدم از تو فاصله نگرفته بودم
که با دوچرخه روی زمین افتادم
و تمام راه برگشت تو بایک دست
مرا در آغوش داشتی و با دست
دیگر دوچرخه را می كشيدي!
پدر جان ،من بزرگ شده ام ،آنقدر
بزرگ که دیگر گریه نمی کنم
و موهای سفیدم فرصت دارند
بیشتر از موهای سیاهم خود را
نشان بدهند ،اما همچنان جای
دست های نوازشگرت را روی سرم
احساس می کنم و هنوز که هنوز
است خودم را نیازمند شانه های تو
می بینم...
پدر ،من از همین جا ،از همین
کنار پای تو ،از چشمان همیشه
زالل و آفتابی ات می خوانم که تو
هم مانند من دلت برای آن روزها
تنگ شده است..
چه دلتنگی دلگیری !...درست مثل

غروب روزهای بی کسی! غروب
روزهای از دست دادن عزیزی!
پدر جان ،االن که من روی این
سنگ سیمانی ،روی سنگ مزارت،
روی سنگی که قامت پدرانه تو
را سال هاست به اسارت گرفته،
نشسته ام وتصویر تورا ،لبخند
مهربان تو را از چهارچوب این قاب
سنگی می بینم اشکهای بی امانم
را به صورت کشیده ام و باز هم
با یک جفت جوراب نخی و یک
شاخه مریم آمده ام تا بگویم :

پدر جان ،عزیز من ،ای آنکه
بدون تو نمی شود :روزت
مبارک
تقدیم به همه پدرانی که
آفتاب عمرشان اگر چه
غروب کرده اما طعم خوش
لبخندهای پدرانه شان هنوز
در کام فرزندانشان جاری
است......

به بهانه توهین به معلوالن در سریال ستایش
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نویسنده فیلم نامه سریال
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سالم بعد از یک هفته انتظاربرای دیدن
س��ریال س��تایش و حدس زدن های پر
از هیجان امش��ب وقت��ی باخانواده پای
تلویزیون نشس��تیم و نیمه دوم س��ریال
رادی��دم واقعاخش��کم زد و از خجال��ت
آب ش��دم مامعلوالن واقع��ا تا این حد
برای جامعه منفی هس��تیم که باید بعد
از گذش��ت چندین قس��مت ازس��ریال
ش��اهد چنی��ن برخ��ورد ناجوانمردان��ه
باش��یم که انیس به خاطره نقش منفی
اش دوچ��اره معلولیت ش��ود؟! این هم
بماندکه درقسمت های بعد نقش انیس
ب��ا بازیگری «س��یما تیران��داز» چگونه
معل��والن راب��ه جامع��ه معرف��ی کند؟!
اگرشماخواننده محترم چنین برخوردی
را قب��ول داریدپس وای بر حال معلوالن
و خان��واده ه��ای آنان که تا ای��ن اندازه
درکشورعزیزش��ان غریب اند! و اینگونه
در رسانه ملی قرارمی گیرند.
با دی��دن انیس در نق��ش معلول عرق
ش��رم بر پیش��انیم نقش بس��ت وبغض
تلخی درگلویم حلقه بس��ت باخودگفتم
آیامعل��والن چ��ون خط��اکار و مج��رم
هس��تند معل��ول به دنی��ا آم��ده اند؟!ا
امی��دوارم هرچن��د صدای م��ن معلول
به جای نمی رس��دولی گوش ش��نوایی
باش��د و به مس��ئوالن بگویدآیامعلوالن
ت��ا این حد بدبختندک��ه هرکس معلول
باش��دحتماچنین حقش بوده وبه سزای
اعمال��ش رس��یده؟ ب��ه خداقس��م ک��ه
اینگونه نیست اگرمامعلول هستیم فقط
خواس��ت خدابوده و بس امی��دوارم که
دیگرشاهدچنین برخوردهای بامعلوالن
دررسانه ملی نباشیم ورسانه ملی قدمی
بردارد ب��رای حضوربیش��ترمعلوالن در
تلویزی��ون وبه جای منفی نش��ان دادن
این جامعه زمینه ای بسازد برای نمایش
ازفعالیت های مثبت و توانایی های این
عزیزان را بیشتردردیده جامعه قراربدهد.
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مقاله شد 2 ،قسمت اخیر به نمایش
در آم��ده ای��ن س��ریال در تاریخ 27
خ��رداد و  3تیر ماه بود که قس��مت
اعظم آن ،توهین مستقیمی به جامعه
معلوالن ،ب��ه ویژه معلوالن جس��می
حرکتی بود که در صد باالیی از افراد
جامعه را به خود اختصاص داده اند.
ب��از هم بازیگر نقش منفی و ش��خص
منفور س��ریال به دلیل گرفتار شدن
عواقب گناهش ،ویلچر نشین می شود
و نهایت عجز از سیمایش هویدا است.
صداهای ناهنجاری که از حنجره اش
برمی خیزد ،باعث هراس بیننده و به
خصوص ک��ودکان می ش��ود .صدا و
تصویری که در ذهن کودک نقش می
بندد و به احتمال زیاد با خود فکر می
کند هر فردی که بر صندلی چرخ دار
نشسته است گویی باید این طور باشد
و چنین صداهایی را از خود در بیاورد.
کلمه «فلج» در دقایق پایانی س��ریال
مکرر شنیده می ش��ود .کلمه ای که
بار منفی زیادی همراه دارد .پرس��تار
ب��ه طور علنی طی جمله ای بیان می
کند« :آدم فل��ج نباید حرف بزنه و از
کسی انتظاری داشته باشه .هیچ کس
حاضر نیس��ت از یک فل��ج نگهداری
کنه ،پس دهانت را ببند و صدا نکن».
سوالی که پس از تماشای این قسمت
در ذهنم نقش بست این بود که :تهیه
کنندگان این س��ریال در کجا خوانده
اند که معلولیت تقاص گناهان است؟
آیا آی��ه ای از قرآن ،حدیث یا روایتی
در این زمینه دی��ده اند؟ آیا کتابی با
این موضوع مطالعه کرده اند؟
از آقایانی که س��طح دانش و مطالعه
ش��ان بس��یار بیش��تر از بنده اس��ت،
خواستارم پاس��خی به سواالتم دهند
تا اگر حق با آن هاس��ت که بی دلیل
س��رزنش ش��ان نکنیم و اگ��ر حق با
ماس��ت ،با همکاری و همفکری اهالی
و فعاالن س��ینمایی از تک��رار چنین
صحنه هایی جلوگیری کنیم .خطاها
و عقاید خرافی که ممکن است آسیب
جب��ران ناپذیری ب��ر روح و روان فرد
معلول م��ی گ��ذارد و در برخی افراد
تاثی��ر عمیق تری بگ��ذارد و منجر به

خانه نشینی شخص شود.
چ��را نباید صحنه هایی از پش��تکار و
خس��تگی ناپذیری فردی که به روی
ویلچ��ر نشس��ته و برای رس��یدن به
هدف��ش ب��ه آب و آتش م��ی زند به
نمای��ش در بیاید تا عام��ل انگیره ای
برای دیگران نیز باشد؟
چه حکایتی اس��ت که همیش��ه باید
فرد معلول را خموده و افس��رده نشان
دهیم؟
عده ای تلاش می کنند مصاحبه
ای با معل�ول موفقی انجام دهند،
ب�ه گوش مس�ئوالن و اف�راد غیر
معلول برسانند تا معلوالن مهجور
نمانن�د و ج�ز اقش�ار فرام�وش
شده محسوب نش�وند .انجمن یا
سازمانی ،متصدی برگزاری برنامه
ای می ش�وند ت�ا از صدها معلول
موفق تقدیری به عمل آورند؛ آن
وق�ت س�ریالی در ب�ازه زمانی پر
بینن�ده پخش می ش�ود و در آن،
فرد معل�ول را در نهایت بدبختی،
عج�ز و ذلت نش�ان م�ی دهد تا
بیننده از تحقیر شدن فرد معلول
توسط پرستارش لذت ببرد .با این
اوص��اف ،تم��ام فعالیت ه��ای مثبتی
که در زمینه نش��ان دادن استعداد و
توانای��ی های معلوالن انجام گرفته به
فنا نمی رود؟
ای کاش تهیه کنندگان وقتی بگذارند
و بار دیگر دقایق پایانی این قس��مت
س��ریال را از نگاه ف��ردی که به روی
ویلچر نشسته تماش��ا کنند تا ببینند
می توانند یک صدم حسی که به فرد
مذکور دست داده را درک کنند؟ می
توانن��د مخاطب معلول باش��ند و باز
سکوت کنند؟
وقت آن رس��یده که کمی عمیق تر،
س��نجیده تر و با رعایت همه جوانب
دست به ساخت فیلم و سریال بزنیم.
این حق طبیعی افراد معلول است که
آن ها نیز مانند س��ایر افراد دوس��ت
ندارند صحنه های ناپسند و نامناسبی
از زندگی آن ها به تصویر کشیده شود
و در اذهان ماندگار شود.
مهدیه رستگار

حق توهین به معلوالن را
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در اغلب کشورها ،رسانه نقش مهمی
را در زمینه آموزش و فرهنگ سازی
ایف��ا می کند .در کش��ور م��ا ،میزان
عالق��ه مردم نش��ان داده ک��ه صدا و
سیما مخاطب بیش��تری را در بخش
سریال ها به خود اختصاص داده و بر
اساس تعداد باالی مخاطب ،مسئولیت
خطیری متوجه صدا و سیما می شود.
بس��یاری از آداب و س��نت ه��ای
پس��ندیده و در صد زیادی از خرافات
بی پایه و اس��اس به وس��یله نمایش
ه��ا و برنامه های تلویزیونی از نس��لی
ب��ه نس��ل بع��دی منتقل می ش��ود.
خان��واده ه��ای ایرانی ،س��اعتی را به
تماش��ای فیلم و س��ریال مورد عالقه
خ��ود اختصاص می دهند و در مقابل
انتظ��ار دارند به ازای زمانی که صرف
می کنند ،بیننده برنامه ای با محتوای
باال و مضمونی عالی باشند و احساس
نکنند وقت خود را تلف نکرده اند.
چند ماهی اس��ت که جمعه ش��ب ها
در ش��بکه  3س��یما ،س��ریالی به نام
«س��تایش» پخش می ش��ود .محور
اصلی داس��تان بر روی اختالف شدید
دو خان��واده می چرخ��د که به قیاس
ناخواس��ته پدر ه��ا و تضاد فاحش دو
شخصیت مذکور در ذهن بیننده می
انجامد.
اتفاقات داس��تان در دهه  60رخ می
ده��د ام��ا در صحنه ه��ای مختلف،
بیش��تر تک��ه کالم های ام��روزی به
کار برده می ش��ود .حتی اکثر لوازم و
اس��باب خانه ،مدرن و متعلق به چند
سال اخیر هستند.
بی��ش از  20قس��مت و بی��ش از 20
ساعت از ابتدای سریال گذشته اما در
ای��ن مدت کمتر صحنه ای را ش��اهد
بودیم که به خوش��ی س��پری ش��ود
و بینن��ده را ب��دون دغدغ��ه و بدون
اس��ترس رها کند؛ استرس��ی ناشی
از بدبختی های��ی که مکرر گریبانگیر
نقش اول س��ریال می شود .اگر تمام
جشن های عروسی با پایکوبی و سرور
همراه اس��ت در این سریال ،عروسی
هم ب��ا مات��م و گریه از هم پاش��یده
می شود .آنقدر ش��اهد اشک ریختن
بازیگ��ران س��ریال بودیم ک��ه اگر بر
فرض محال لبخندی بر لب بازیگری
بنش��یند ،بیننده انگشت به دهان می
مان��د .گویی تمام غم ها و مصیبت ها
و ح��وادث ناگوار را در قالب س��ریالی
ریخته ان��د و به نمای��ش عمومی در
آورده اند.
اما موضوعی ک��ه موجب نگارش این

نمایش دو قسمت اخیر سریال ستایش باعث ایجاد موج
منفی و احساسات ضد و نقیضی میان جامعه معلوالن
شد .این مطلب بازتاب دو دیدگاه از خوانندگان
پیک تواناست.

موضوع شماره بعد :

با توجه به قرارگرفتن هفته بهزیستی در تیر ماه لطفا نظرتان را در مورد عملکرد سازمان بهزیستی
بگویید

آیا بهزیستی پاسخگوی نیازهای معلوالن بوده است؟
نظرات درج شده در تاالر گفتگو ،دیدگاه های شخصی مخاطبان است

موضوع :

مناسب سازی معابر و اماکن عمومی
موضوع اين شماره صفحه تاالر گفتگو
بحث تكراري اما مهم مناسب سازي است.
شما كه غريبه نيستيد خسته شديم از
بس نوشتيم شهر و محله ما معلول است
و كسي به داد معلوالن كه مشكل تردد
شان مضاعف است نمي رسد .
اما باز هم مي نويسيم و از مسئوالن مي
خواهيم كه به مناسب سازي شهر دقت
بيشتري كنند و آرزو مي كنيم مصداق
اين بيت شعر نشويم كه مي فرمايد :
گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست
آنچه البته به جايي نرسد فرياد است

عضوی کوچک ازخانواده بزرگ معلوالن

سید احسن احمدی استان کرمانشاه
شهرستان پاوه روستای خانقاه
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ما بر این باوریم که مخاطبان سرمایه های ارزشمند رسانه های گروهی هستند .پیک توانا مصمم است تا پس از این نظرات و
دیدگاههای مخاطبان خود را پیرامون موضوعات مشخص شده (مسایل اجتماعی ویژه معلوالن) درج نماید.
شما دوست عزیز می توانید دیدگاهای شخصی خود را به صورت نامه یا فکس به دفتر مجله ارسال و یا در قالب پیامک به شماره
 30007545ارسال نمایید .
نشانی  :قزوین  -بلوار شهید بهشتی -کانون توانا
تلفکس 02813339212
موضوع این شماره  :مناسب سازی معابر و اماکن عمومی
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در اين شماره سه سوال طرح شده و 12نفر
از معلوالن با درصدهاي مختلف پاسخ هاي
متفاوتي داده اند .بخوانيد:
 .1چند درصد از معابر و اماكن محل زندگي شما
براي تردد معلوالن مناسب سازي شده است؟
 .2آيا از اعداد و ارقامي كه مسئوالن سازمان
بهزيستي و شهرداري ها براي مناسب سازي
اعالم مي كنند خبر داريد؟
 .3چقدر به اين آمار مي توان اعتماد كرد؟

سمانه افتخاری 25/ساله از تهران
جسمی حرکتی
 .1بدون شک معلوالن یک جامعه مانند افراد
فاقد معلولیت برای انجام کارهای روزمره نیاز به
تردد در سطح شهر دارند که با توجه به معلولیت
شان و رسيدن به استقالل باید سطح شهر
برایشان مناسب سازی شود.
 .2با یک نگاه به سطح شهر و مقایسه آن با سایر
کشور ها متاسفانه باید بگویم درحد  10درصد
شهر مناسب سازي شده است.
شاید کمی اغراق آمیز باشد اما از دانشگاه خودم
شروع می کنم که فرد معلولی که از ویلچر
استفاده می کند حداکثر  4متر بعد از درب
دانشگاه می تواند مستقل باشد.
وقتی می بینم که پیاده روهای سطح شهر را
برای روشندالن عزیز مناسب سازی می کنند
اما انتهاي موزاییک های خاص به جوی آب یا
صندوق صدقات منتهی می شود و يا سرویس
هاي بهداشتی عمومی شهر مناسب سازی شده
اما ویلچر از در آنها رد نمی شود و یا رمپی وجود
ندارد و يا ورودي پارک ها را برای جلوگیری از
عبور موتوسواران میله می گذارند که تردد را

براي معلوالن ويلچر شوار غير ممكن مي كند
دلم مي گيرد.
ایستگاه های فاقد آسانسور مترو ،اختالف سطح
ارتفاع قطار های مترو با سطح زمین ،ساختمان
هایی که بعد از گرفتن گواهی پایان کار ،رمپ و
هر گونه مناسب سازی دیگر را به خاطر حفظ
نمای ساختمان حذف می کنند از ديگر موارد
است.
 .3من از آمار های سازمان بهزیستی و شهرداری
ها اطالعی ندارم ،فکر هم نمی کنم خیلی مهم
باشد .وقتی تهران که پایتخت است مناسب
سازي نشده از شهرها و روستاهاي كشور چه
توقعي داريم.
نارون31 /ساله از تهران
جسمی حرکتی
 .1من در خیابان رفت و آمد زيادي ندارم ،فقط
فاصله ميان بین دانشگاه و منزل را طي مي كنم
ولی مشکل اصلی ام وجود اتوبوس هاي بی آر
تی است که با وجود مزایایی که برای شهروندان
دارد ،مانعی بزرگ برای افرادی مثل من كه با
صندلی چرخدار تردد دارند محسوب مي شود.

داوود 45/ساله از مراغه
جسمی حرکتی
 .1در شهر ما ،مراغه ،تقریبا هیچي !!!
 .2چندان اطالعی ندارم.
 .3تقریبا هیچ!!!
حسین 23/ساله از بندرعباس
جسمی حرکتی
 .1در محل زندگی من برای این منظور هیچ تالشی نشده .البته
تعدادی از بانک ها برای عبور ویلچر مناسب سازی کردند اما جاهای
دیگر مثل بازار ،اماکن تفریحی و  ...خیر.
 -2خیر ،خبر ندارم و معتقدم درصد اعالم شده واقعی نیست.
 .3من به نوبه خودم اعتقادی ندارم ،مگر اینکه از اقدامات انجام شده
بروشور و یا فیلم تهیه شده باشدو اطالع رسانی وسیعی انجام شود.
حمیده 29 /ساله از یزد
جسمی حرکتی
 .1هیچ اگر بگويم يك درصد براي اين است كه كسي ناراحت نشود.

داریوش 33 /ساله از تهران
جسمی حرکتی

 .1صفر درصد.
 .2هیچ خبری ندارم.
 .3هیچ اعتمادی به آمار دولتی ندارم.

لیال شریفی28 /سال از تهران
جسمی حرکتی
 .1حدود10درصد .بیشتر اماکن عمومی مثل بانک ها ،درمانگاه ها،
مطب پزشکان و...فاقد آسانسوراست  ،رمپ ورودی ندارند و کف پوش
ها از مصالح نامناسب و لیز ساخته شده اند؛ به خصوص در مواقعی که
برف و باران می آید ،مشکالت چند برابر می شود.
 .2خیر .اطالع ندارم.
 .3خیلی کم.
مهناز 53 /ساله از تبریز
جسمی حرکتی
 .1اگه معابر و اماکن زندگی من مناسب بود که هر روز زمین نمی
خوردم و آسیب نمی دیدم!
 .2تاکنون آمار و ارقامی که بهزیستی برای مناسب سازی سطح شهر
برای تردد معلوالن ارائه كرده ،درست نبوده است.
 .3هیچ اعتمادی به این آمار ندارم.
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نازدل 29/ساله از بندرعباس
جسمی حرکتی
 .1شاید نتوانم درصد درستی بدهم .اما به نظر من پنجاه درصد از
ساختمان هاي شهر به دليل داشتن آسانسور مناسب سازي شده
است.
 .2از این اعداد و ارقام خبر ندارم وبه دنبال اعداد و ارقام هم نیستم
چون می دانم کم پیش می آيد که آمار درستی ارایه بدهند!!!.
 .3همان قدری که داریم پیشرفت هايشان را می بینیم!!

مجتبی قهرمانی 27 /ساله از شیراز
جسمی حرکتی
در جواب سوال اولتان باید بگويم تقریبا به جز بیمارستان ها و
بعضی از بانک ها بقیه اماكن برای معلوالن مناسب سازی نشده
مخصوصا مشکل اصلي من در پارک هاست که با گذاشتن نرده
تقریبا دسترسی معلوالن به امكانات را گرفته اند.
در جواب سوال دومتان باید بگويم که من نه ارقامی شنیدم و نه
کاری دیدم شاید ایراد از بینایی و شنوایی من باشد !!
فكر مي كنم كه جواب سوال سوم را هم در جواب قبلي گفته باشم .
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درست است که پل عابر پیاده با پله برقی نصب کرده اند اما آیا امکان
استفاده از آن برای فردی با وضعیت من وجود دارد؟ وجود جوی های
کوچک بدون پل ،موانع گذاشته شده برای عبور نکردن موتورسواران،
صاف نبودن اتصال پیاده روها به خیابان ها ،وجود پله در بعضی پیاده
روها و  ...همه از موانع عبور هستند .در خیلی از اماکن عمومی مثل
بانک ها و مغازه ها و  ...دست کم یک پله وجود دارد .حتی درمانگاه
هایی که نزدیک به محل سکونت ما هستند یک یا چند پله در
ورودی دارند و سطح شیبداری هم وجود ندارد .بسیاری از سازمان
های دولتی و دانشگاه ها ،به ویژه آنها که ساختمان های دو یا سه
طبقه دارند آسانسور ندارند ،یا با چند پله به در ورودي مي رسد یا در
یک طبقه بین بخش های مختلف پله وجود دارد و یا حتی اگر سطح
شیبداری وجود دارد ،استاندارد نیست .برای فردی که از صندلی
چرخدار استفاده می کند حتی یک پله کوچک مانع بزرگی محسوب
می شود و استقالل فردی را می گیرد .اگر فردی بخواهد از صندلی
چرخدار الکتریکی استفاده کند که کامال منصرف می شود.
 .2من آمارها را پیگیری نمی کنم اما خیلی از این مشکالت فقط به
مسئوالن مربوط نمی شود .اینها باید دغدغه تك تك افراد جامعه
باشد.
 .3اعدادی که به عنوان آمار اعالم می شود یک عدد قطعی نیست
و بسیار بستگی به جامعه آماری دارد .در بخش هایی از شهر تهران
کارهایی صورت گرفته است ولی کار زیاد است که تنها از دست
مسئوالن برنمی آید .در بسیاری از کشورها که چنین مشکالتی وجود
دارد (مثال آمریکا یا کانادا)  NGOها یا سازمان های مردم نهادی
وجود دارد که کارشان اطالع رساني و آگاهی دادن به مردم مناطق
مختلف ،معماران ،طراحان شهری و  ...است .مثال تعدادی از معلول
ها با چاپ بروشورهایی به یک منطقه شهری می روند و به آنها
توضیح می دهند .مناسب سازی شهر فقط برای معلوالن نیست بلکه
همه افراد جامعه که روزی انشاءاهلل به سن پیری می رسند از مواهب
مناسب سازی سود خواهند برد.

 .2نه .همان بهتر که خبر نداریم تا حرص بخوریم.
 .3خیلی کم

گلی /از سقز کردستان
جسمی حرکتی
 .1اصال شهرما برای معلوالن مناسب سازی نشده است .خود من در
رفت و آمد در شهر مشکل پیدا می کنم و نمی توانم خیلی جاها
بروم.
 .2از ارقام و اعداد خبر ندارم چون بهزیستی اصال با معلوالن همکاری
نمی کند و برخورد مسئوالن اش با ما خیلی خوب نیست ،زیاد به
بهزیستی نمی روم.
حمیدرضا 32/ساله از تهران
جسمی حرکتی
 .1در محدوده زندگي ما تا حدودي پارک و اماکن عمومی مناسب
سازی شده اما برای افراد ویلچری مترو ،خيابان ها و حتي پیاده رو
ها مناسب سازي نشده !
من در شهر ری نزدیک به حرم شاه عبدالعظیم زندگی می کنم.
برخی جاها که نزدیک به حرم هستند با نرده مسدود شده و افرادی
که از ویلچر استفاده می کنند باید مسیری طوالني را طی کنند
تا بتوانند وارد خیابان حرم شوند .مغازه ها و بانک ها هم که اصال
مناسب سازي نشده است.
 .2همه اش حرف است و اصال به درصد نمی رسد .امیدوارم مسئوالن
شهر ما ،بهزیستی و شهرداری ،بیشتر به فکر معلوالن باشند.
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امروزه «كسب و كارخانگي» به عنوان راهكاري
مه��م براي ايجاد اش��تغال و درآمد در سراس��ر
جهان محس��وب مي گردد .قابلي��ت انجام اين
ن��وع كس��ب و كار در «من��زل» س��بب ايجاد
مزاياي بس��ياري براي ش��اغلين آن ها مي شود
ك��ه از آن جمله مي توان به ايج��اد توازن بين
مسئوليت خانوادگي زنان و اشتغال آنان ،حذف
هزين��ه هاي مربوط ب��ه خريد  ،ره��ن و اجاره
كارگاه و اي��اب و ذهاب ،اس��تفاده از نيروي كار
س��اير اعضاي خانواده و ايج��اد زمينه هاي كار
خانوادگي و ...اشاره نمود.
اف��راد دارای معلولیت نی��ز از جمله گروههایی
هستند که در طرح مش��اغل خانگی می توانند
جایگاه خاصی داش��ته باش��ند  .زیرا با توجه به
محدودیتهای جسمی  ،حسی و حرکتی  ،امکان
کاریابی و اشتغال به نوعی از آنان سلب گردیده
اس��ت  .بویژه که اکنون ب��ا هدفمندی یارانه ها
و س��همیه بندی س��وخت  ،حضور اجتماعی و
فعالی��ت عمومی نیز به عنوان یک ش��هروند تا
ح��دودی از آنان گرفته ش��ده اس��ت .زیرا این
گروه  -که جمعیت آنان نیز کم نیست  -امکان
اس��تفاده از سیس��تم حم��ل و نق��ل عمومی را
نداش��ته و در هدفمندی یارانه ه��ا نیز تاکنون
حمایت خاصی از آنان بعمل نیامده است.
ل��ذا در این بخش س��عی نموده ایم تا با پاس��خ
به س��واالت احتمالی خوانن��دگان عزیز ابهامات
عالق��ه مندان به ش��رکت در این ط��رح ملی را
مرتفع نماییم :
 -1مش�اغل خانگي چيس�ت و شامل چه
رشته هايي مي گردد؟
 مطابق قانون س��اماندهي و حمايت از مشاغلخانگي  ،مش��اغل خانگي ش��امل آن دس��ته از
فعاليت هايي اس��ت كه توس��ط عض��و يا اعضاء
خانواده در فضاي مس��كوني در قالب يك طرح
كس��ب و كار بدون مزاحمت و ايجاد اخالل در
آرامش واحد هاي مس��كوني همجوار شكل مي
گي��رد و منجر به توليد وي��ا كاالي قابل عرضه
به بازار خارج از محيط مس��كوني مي گردد .بر
اس��اس مصوبات ستاد س��اماندهي و حمايت از
مش��اغل خانگي  ،رشته هاي مشاغل خانگي در
حوزه هاي صنايع دس��تي  ،فرش ،كش��اورزي،
دامپ��روري  ،ش��يالت  ،خدم��ات  ،تولي��دي ،
صنع��ت و فناوري اطالعات (  ) ITمي باش��د و
بر همين اس��اس انواع مشاغل خانگي در هريك
از بخش��های زی��ر ارائه گرديده كه فهرس��ت و
همچنين اطالعات هر يك از مش��اغل مذكوردر
س��ايت وزارت كار و امور اجتماعي ( به نش��اني
 ) www.irimlsa.irقس��مت مشاغل خانگي
موجود مي باشد.
 -2براي پيشنهاد عنوان شغلي جديد چه
بايد كرد ؟
در صورت عدم وجود ش��غل مورد نظر متقاضي
در فهرس��ت مشاغل خانگي  ،متقاضي مي تواند
در فرم ثبت نام ش��غل مد نظر خود را پيشنهاد
نمايد .مشاغل پيش��نهادي متعاقباً بررسي و در
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صورت تصويب  ،به فهرست مشاغل
خانگي اضافه خواهند شد.
 -3نح�وه فعاليت در مش�اغل
خانگي چگونه است ؟
فعالي��ت در حوزه مش��اغل خانگي
به 3صورت امكان پذير مي باشد:
ال��ف – انج��ام فعاليت ب��ه صورت
كارم��زدي ب��راي كار فرماي خارج
از محيط مسكوني ( متقاضي تحت
پوشش)
ب – انجام فعاليت مس��تقل اعم از
تامين مواد اوليه تا عرضه محصول
ب��ه خ��ارج از محي��ط مس��كوني
(متقاضي مستقل)
ج -انجام فعاليت به صورت تعاوني
 ،و يا مش��اركت با بن��گاه هاي باال
دس��تي تامي��ن كننده م��واد اوليه
و عرض��ه محص��ول آن��ان در بازار،
ترجيح��ا ب��ه صورت كس��ب و كار
خوشه اي (پشتيبان)
 -4نح�وه ثبت ن�ام و در يافت
مج�وز براي مش�اغل خانگي به
چه صورت است ؟
متقاضي��ان مش��اغل خانگ��ي الزم
اس��ت با مراجعه به سايت مشاغل
خانگي  ،متناس��ب با ن��وع فعاليت
م��ورد نظر خود يك��ي از فرم هاي
ثبت نام (مس��تقل – تحت پوشش
– پش��تيبان) را تكمي��ل نمايند .
فرمهاي تكميلي توس��ط دس��تگاه
اجرائي ذيربط بررس��ي ش��ده و در
ص��ورت تائيد ط��رح در دس��تگاه
اجرائي  ،مجوز مربوطه صادر خواهد
ش��د .جهت اطالع از ضوابط صدور
مجوز( شرايط عمومي و اختصاصي،

مدارك مورد ني��از و مراحل صدور
مجوز) به س��ايت وزارت كارو امور
اجتماع��ي ( ب��ه نش��اني www.
 ) irimlsa.irقس��مت مش��اغل
خانگي مراجعه شود.
 -5آيا براي ش�روع فعاليت در
مشاغل خانگي نياز به مجوز مي
باشد ؟
كليه متقاضيان مستقل و پشتيبان
براي انجام فعاليت در حوزه مشاغل
خانگي نياز به دريافت مجوز دارند.
 -6آي�ا متقاضي�ان مش�اغل
خانگي وام و تسهيالت دريافت
مي نمايند ؟
متقاضي��ان داراي مجوز كس��ب و
كار خانگي كه مورد تاييد دس��تگاه
اجرائ��ي ذيرب��ط مي باش��ند  ،مي
توانن��د از اين تس��هيالت بهره مند
شوند.
 -7آي�ا ش�اغلين كس�ب و كار
خانگي مشمول حمايت بيمه اي
مي گردند ؟
مش��مولين قان��ون  ،ب��ا ارائه مجوز
كس��ب و كار خانگ��ي ميتوانند نزد
صن��دوق تامين اجتماع��ي بيمه و
از مزاي��اي آن برخ��وردار گردن��د.
مش��مولين صندوق بيمه اجتماعي
روستائيان و عش��اير تابع قوانين و
مقررات مربوطه خواهند بود.
 -8از ش�اغلين خانگ�ي چ�ه
حمايت هايي بعمل خواهد آمد؟
متقاضي��ان مش��اغل خانگ��ي در
صورت واجد ش��رايط بودن از انواع
گوناگون حمايت ها نظير حق بيمه
خويش فرم��ا  ،تس��هيالت و بازار

هاي محلي جهت عرضه محصوالت
خانگي وغيره به برخوردار خواهند
شد.
 -9عرضه و ف�روش محصوالت
خانگي به چه صورت است ؟
مطابق قانون س��اماندهي و حمايت
از مشاغل خانگي  ،عرضه محصول
تنه��ا در ب��ازار خ��ارج از محي��ط
مس��كوني صورت گرفته و عرضه و
فروش محصول(كاال و خدمات ) در
منزل مس��كوني ممنوع مي باش��د.
ب��ه همين منظ��ور بازارهاي محلي
موق��ت به تناس��ب جه��ت عرضه
محصوالت خانگ��ي اختصاص داده
مي شوند.
 -10ش�يوه نظارت بر مش�اغل
خانگي به چه صورت است؟
نظ��ارت در حوزه مش��اغل خانگي
ب��ه 3مرحل��ه قب��ل از پرداخ��ت ،
حي��ن پرداخت و پ��س از پرداخت
تس��هيالت تقسيم بندي مي گردد.
جهت اطالع ازچگونگي نظارت  ،به
س��ايت وزارت كار و امور اجتماعي
( ب��ه نش��اني www.irimlsa.ir
) قس��مت مش��اغل خانگي مراجعه
شود.
 -11آيا امكان فعاليت همزمان
در چند رشته وجود دارد ؟
انج��ام فعالي��ت همزم��ان در چند
ش��غل خانگ��ي در ص��ورت تائي��د
دس��تگاه اجرايي ذيربط و چنانچه
مجموع س��اعات كارخانگي توسط
ه��ر يك از ش��اغلين خانگي از 44
ساعت كار در هفته بيشتر نگردد ،
بالمانع است.

 -12شرايط و اس�تاندارد هاي
الزم براي مشاغل خانگي كدام
است؟
فهرست رشته هاي مشاغل خانگي
و نيز اطالعات مرب��وط به تعدادي
از رش��ته هاي مش��اغل خانگي در
س��ايت وزارت كار و امور اجتماعي
(به نش��اني ) www.irimlsa.ir
قس��مت مش��اغل خانگي موجود و
قابل مشاهده مي باشد.
 -13ش�رايط انجام كسب و كار
خانگي چه مي باشد؟
ب��راي انج��ام كس��ب و كار خانگي
الزم اس��ت کار صرفاً توس��ط عضو
یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی
انجام ش��ود.حجم تولید با ش��رایط
و فضای واحد مس��کونی تناس��ب
داش��ته باش��د.آلودگی های زیست
محیط��ی  ،صوتی و بص��ری ايجاد
نكند .حق��وق همس��ایگان به طور
كامل رعايت گردد .عرضه و فروش
محصول (کاال و خدمات ) در خارج
از واح��د مس��کونی ص��ورت گيرد.
تردد غیرمتناس��ب ب��ا فضای محل
س��کونت به وی��ژه در مجتمع های
مس��کونی انجام نشود.ش��غل مجاز
باش��د و با محیط مسکونی تناسب
داشته باشد.
اف��راد دارای معلولیت م��ی توانند
جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر و
ش��رکت در این طرح به س��ازمان
بهزیستی محل اقامت خود مراجعه
نمایند .

معلوالن هنوز فراموش نشده اند
در زمانه ای كه مس�ئوالن شايد كمتر به ياد
معلوالن هستند ...
در زمان�ه ای ک�ه قوانی�ن و مصوبات مربوط
ب�ه معل�والن در کش�وی فای�ل مدی�ران
دستگاههای اجرایی خاک می خورد ...
در زمانه ای که معلوالن در طرح هاي م ّهمي
چون هدفمن�دي يارانه ها از اولویت خاصی
برخوردار نیستند ...
در زمان�ه ای كه معلوالن در س�همیه بندی
س�وخت از ان�دک حمایت�ی ب�رای حض�ور
اجتماعی برخوردار نیستند ...
و در زمان�ه ای که معل�والن كم كم فكر مي
كنند كه به فراموشي سپرده شده اند ...
ش�هرداري ه�ا می توانن�د به عن�وان يكي
سازمانهای دلس�وز جامعه وارد گود شوند و
با اندک توجهی به جامعه اعالم کند كه :نه!
معلوالن هنوز فراموش نشده اند.

همانگون�ه ک�ه ش�هردار کالن ش�هر تبریز
اینگون�ه عم�ل ک�رد  .ش�هردار تبریز طی
ی�ک اقدام کم هزینه اما موث�ر  ،ضمن بهره
مندي از نظرات افراد انديش�مند و سازمان
ه�اي مؤثر در اين مهم  ،با تش�كيل «كميته
راهبردي و مناس�ب س�ازي محيط شهري»
اولی�ن گام را در جه�ت حض�ور اجتماع�ی
معلوالن تبریزی ،محکم برداشت .
عليرضا نوين ،ش�هردار كالنشهر تبريز
ضمن احترام به خواس�ته هاي معلوالن و با
توجه به مس�ئله تسهيل حضور معلوالن در
اجتم�اع  ،اين اق�دام را در راس�تاي اجراي
قان�ون جامع حمايت از حق�وق معلوالن كه
در س�ال  1383به تصويب مجلس ش�وراي
اسالمي رسيده  ،انجام داده است.
وي ب�ا در نظر داش�تن اين مس�ئله كه
در خصوص مسئله و مناسب سازي فضاهاي

عمومي و كليه مس�ائل مرب�وط به معلوالن،
خود معل�والن بهترين مش�اوران آن حوزه
هس�تند ،دبي�ر اين كميت�ه را ني�ز از ميان
معل�والن برگزي�د و مهن�دس اکب�رزاده را
ط�ی حکمی به عنوان مش�اور خود در امور
معلوالن و دبیر این کمیته معرفی نمود  .اين
طرح به همان اندازه كه مورد پس�ند قش�ر
معلول قرار مي گيرد ،مي تواند ش�هر تبريز
را به شهري بدون پله و ايمن براي جانبازان
 ،معلوالن و سالمندان تبدیل نماید .
اميد اس�ت كه ش�هرداران ساير شهرها
نيز با رعایت قوانین و مصوبات در مناس�ب
س�ازي اماکن عمومي و سیستمهای حمل و
نقل شهری همه ش�هرهای ایران كمر همت
ببندند ،چرا ك�ه «معلوليت هر آن در كمين
همة انسانهاست»
رقیه بابایی
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كوير مركزی ايران كه به دشت كوير موسوم
است در بخش شمال فالت ايران قرار
دارد .اين چاله زمين شناسي از خشك
ترين نواحي ايران و بزرگترين بيابان بسته
محصور در خشكي كره زمين به شمار مي
رود.
اگر زمين كوير سوزان استآسمان نيلگون
و پرستاره اي دارد ،كه سرا پرده ملكوت
خداست.
نگريستن به آسمان ،ناظران را به انديشيدن
و سير آفاقي وامي دارد كه پختگي
فكري ،رشدعقلي و شكوفايي انديشه ها
واستعدادها ،ارمغان آن است.
مهتاب كوير مهربان است و آرامش بخش،
افق گسترده كويركه نه فرازي دارد و نه
نشيبي ،انسان هايي گشاده رو ،مهربان
ومهمان نوازي را بار آ ورده است.
از «ايراج» در متون جغرافيايي قرن پنجم با
نام «ارابه» ياد شده است و درگويش قديمي
و محلي «ارا» نام دارد.
اين روستا در  30كيلومتري جنوب «خور»
در  54درجه و 47دقيقه طول شرقي و33
درجه و 27دقيقه عرضي شمالي قرار دارد.
منبع آب روستا از  33چشمه تامين مي
شود و مي توان از غاري كوچك در ايراج
به نام «چونمادو» ياد كرد در گويش محلي
«چون» به معني سوراخ و غار ،و براي كلمه
«مادو» در گويش محلي معني خاصي نمي
توان پيدا كرد و چون در اين گويش به
تمامي اسم ها «و» اضافه مي كنند ،وجود
اين غار بايد از زمان مادها باشد .در ادوار
مختلف مردم روستا از اين غار به عنوان
پناهگاه استفاده مي کردند.
همچنين نامي قديمي در گويش محلي
وجود داردکه به ارا معروف است .اين نام
بايد يك نام زرتشتي باشد .وجود گورستان
هاي گبري که تا چندي قبل وجود داشت
و به مزار «گبرها» معروف بود حكايت از
زرتشتي بودن اهالي داشته است .و همين
آثار وگويش ها حکايت از قدمت اين روستا
دارد و به عهد ساسانيان
برمي گرددکه دين رسمي ايرانيان زرتشتي
بوده است.
قلعه ،قديمي ترين بناي ايراج
ايراج قلعه اي قديمي دارد كه به روي تپه

اي بزرگ در مركز روستا آرميده است و
خانه هاي روستا در اطراف اين قلعه قرار
دارد.
قدمت اين روستا را  1000سال تخمين
مي زنند و قلعه و خانه هايي كه قديم در
اطراف قلعه وجود داشته به خانه هاي شهر
هكمتانه (همدان) كه منسوب به قوم ماد

روستا بيانگر قدمت ديرينه اين روستا
است .خضر نبي يکي از انبياء الهي است
که درخشکي هاي کره زمين رفت وآمد
مي کند و روايت است که هرگاه بنده اي از
بندگان خوب خدا گرفتار شود وآن بزرگوار
را صدا بزند به اذن پروردگار عالم ،اين
پيامبر گرامي اورا ياري مي دهد.

است شباهت زيادي دارد.
قلعه و ارگ در روي يك بلندي قرار دارد
كه در صورت هجوم بيگانگان ،دشمن نتواند
به راحتي به ارگ قلعه برسد و مردم بتوانند
به آساني از ارگ دفاع كنند.
سرو کهن ايراج
يکي از نمادهاي طبيعي ايراج ،درخت سرو
آن است که درضلع شرقي قلعه ايراج
قراردارد .قدمت اين سرو تنومند را بيش از
هزار سال مي دانند .اين سرو زيبا بيش از70
متر ارتفاع دارد و قطر پايين تنه آن بيش از
دومتراست.
پس از پيروزي انقالب اسالمي پرچم
جمهوري اسالمي ايران بر نوک آن
برافراشته شد و از آن پس هر از چندگاهي
پرچمی نو جايگزين مي کنند.
رد پايي خضر نبي در ايراج
وجود بقعه اي به نام خواجه خضر در اين

از اين رو در سمت شمال غربي روستا گنبد
و ايوان کوچکي از اين پيامبر به چشم مي
خورد که مي گويند خضر پيامبر درحال
گذر از اين روستا بوده و درمحل مذکور
توفقي کوتاه داشته که يکي از موحدان او را
به چشم ديده وگفتگويي بين آنها رد و بدل
شده و آن حضرت خود را خضر معرفي مي
كند .مردم خداجوي اين روستا براي عرض
ادب به ساحت مقدس اين پيامبر الهي اين
محل را زيارت مي کنند و براي سالمتي آن
حضرت دورکعت نماز مي گزارند.
مزرعه ها و اماکن ديدني اطراف ايراج
مزرعه منک ،آخورک ،خرم آباد ،کالته ،آب
اشکو ،کهينو ،آبگادو ،گرو ،بيخ چاه ،بندر،
بهين ،آبگيشه ،گوالر ،دشت باغ حلقه،
اسالم دشت ،كاشفيه ازمزارع و اماکني
است که ديدن آنها در اين منطقه توجه
مردم را به خود جلب مي كند.

عالقه مندان می توانند
تحلیل خود از این
کاریکاتور را حداکثر در

متولدان فروردین

بخت از دهان دوست نشانم نمی دهد 		
دولت خبر ز راز نهانم نمی دهد
به خاطر بدشانسی و بد اقبالی تو محبتی از طرف
دوست به تو نمی رسد .همت و اراده ات را قوی
کن تا به مقصود برسی .چون که انسان مصممی
هستی با توجه به یاد خداوند زودتر به موفقیت
می رسی.

 5جمله

جايزه اي
اهداء خواهد شد.
برنده مسابقه شماره :33
میترا معین توکل
از ساری

فرم اشتراك ماهنامه پیک توانا
پذيرش اشتراك پيك توانا به معناي مشاركت در :
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به آدرس پیک توانا
ارسال کنند.
ضمنا به بهترین تحلیل
ضمن اعالم در

فرهنگ سازی عمومی ،تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصتهاست.

متولدان خرداد

شربتی از لب لعلش نچشیدم و برفت
روی مه پیکر او سیر ندیدم و برفت
یارت رفت در حالی که تو او را خوب ندیدی .از
فرصت ها خوب استفاده کن برای سالمتی او دعا
کن و سوره فاتحه و اخالص و دعای حرز یمانی را
بخوان .نعمتی که داری قدرش را بدان و آگاه باش
که برای پیشرفت کار سالمتی و همت نیاز است.

متولدان تیر

هزينه اشتراك:
يك ساله (براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت )  100/000 :ريال
يك ساله (براي مراكز ،شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي ) 150/000ريال
نكته  :در صورت اشتراك شش ماهه  50درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز گردد .
عالقمندان به اشتراك و دريافت مجله مي توانند  ،بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره  0100563975007سيبا بانك ملي به نام كانون
معلولين توانا (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) واريز و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تكميل شده (گواهي معلوليت يا كپي
كارت معلوليت براي عزيزان معلول ) ،به نشاني دفتر ماهنامه پيك توانا ارسال نمايند.

		
چو گل هر دم به بویت جامه در تن
کنم چاک از گریبان تا به دامن
او به راحتی دلت را غارت کرده است ،ولی تو
تصور می کنی که او اص ً
ال هیچ توجهی به تو ندارد
و به خاطر همین امر ،بی تابی می کنی و کاری
می کنی که موجب پشیمانی تو می شود عاقالنه
فکر بکن و با مطالعه پیش برو .در کار عشق باید
صبور باشی .رفتارت را با خانوادۀ خود معتدل کن،
به زودی هدیه ای به تو می رسد.

نشاني ماهنامه پيك توانا  :قزوين -بلوار شهيد بهشتي  -كانون معلولين توانا -دفترماهنامه پيك توانا – تلفن 0281 - 3339212 :

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

متولدان اردیبهشت

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز
چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز
به لحاظ این که به دیدار دوست نایل شده ای،
خدا را شکر گزار باش .دوست آن است که با خون
جگر وضو سازد و از جان خود دست بشوید تا
مقبول حق گردد .برای رسیدن به مقصود و مراد
باید سختی کشید .به دنبال خیر و خوبی برو که
ضامن خوشبختی و موفقیت تو می باشند.

متولدان مرداد

36
35

			
جمالت آفتاب هر نظر باد
ز خوبی روی خوبت خوبتر باد
دعا می کنم که زیبایی چهره ات هر روز زیباتر
گردد .انسان دوست داشتنی هستی و همه
دوستت دارند و همین موضوع موجب موفقیت
می شود .چون که به خدا ایمان داری تالش کن
هرچه زودتر سعادتمند خواهی شد.

متولدان شهریور

سالها پیروی مذهب رندان کردم
تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم
چون سالهاست که بدون مشورت و راهنمایی
بزرگان عمل نکردی موجب بدبختی شده است.
اکنون دیر نشده و فرصت از دست داده را جبران
کن و با توکل به خداوند موفق خواهی شد( .به
آیات  19به بعد از سورۀ نمل توجه کن)

متولدان مهر

		
دردم از یار است و درمان نیز هم
دل فدای او شد و جان نیز هم
درد و درمانت مربوط به یارت است .حاضری دل
و جان را فدای او کنی .آنچه خوبان همه دارند،
دوستت تنها همه آنها را یکجا دارد .سرانجام درد
و خوشی عشق برمال می شود و همگان از آن آگاه
می گردند .پس آن را پنهان نکن .آنکه در سفر
است به زودی می آید .روزگار خوبی در آینده در
انتظارت است .با خلوص به سوی معبود همیشگی
برو که فقط او چاره ساز است.

متولدان آبان

شممت روح وداد و شمت برق وصال
بیا که بوی ترا میرم ای نسیم شمال
عطر وجود یار را حس کردی نور وصال را مشاهده
نمودی پس باید خیلی خوشحال باشی ،به آنچه
داری قانع باش ،زیرا انسان هایی که به اندک قانع
اند بهتر از کسانی هستند که بیشتر دارند ،ولی
با اضطرابند .ناراحتی هایت برطرف می شود و به
جای آن دوستی و صلح برقرار می گردد.

متولدان آذر

		
نوش کن جام شراب یک منی
تا بدان بیخ غم از دل برکنی
حیف است که زندگی را بیهوده بگذرانی ،در
زندگی ثابت قدم باش و مثل سنگ پایداری کن
نه مثل آب که هر لحظه به هر رنگی در می
آید .کارهای بیهوده موجب زوال انسان می شود و
انسان را از لذت واقعی دور می کند .از کسانی که
نزد تو از دیگران بدگویی می کنند ،بدان که از تو
پیش دیگران می گویند ،پس از این دسته آدم ها
دوری کن .با توکل به خدا کارهایت درست می
شود و به مرادت می رسی.

متولدان دی

خوش کرد یاوری فلکت روز داوری
تاشکرچونکنیوچهشکرانهآوری
خداوند بیش از حد به تو لطف کرده و هرچه
خواستی به تو ارزانی داشت ولی تو نیز در عوض
تکلیف و وظیفه ای داری ،که باید آن را انجام
دهی ،آنهایی که مقام و سرمایه ای کالن دارند
آسوده خاطر نیستند و همیشه زندگی را با ترس
و دلهره می گذرانند ولی آدم نادار و درویش با
خیالی آسوده زندگی می کند .تو به خاطر این
نعمت و برکتی که داری باید خدا را شاکر باشی و
همیشه او را در نظر داشته باشی.
متولدان بهمن
		
نفس برآمد و کام از تو برنمی آید
فغان که بخت من از خواب درنمی آید
خون دل خوردی و بسیار سختی کشیده ای و به
مرادت نرسیدی و فریاد می کنی که طالع تو از
خواب غفلت بیدار نمی شود .تردید را دور بیانداز
و تالش کن تا به مقصودت برسی.

متولدان اسفند

		
نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر
هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر
نصیحت پیران را گوش بده و از مکر و حیله دنیا
خودت را دور کن و از مصاحبت با دوست بهره
گیر .به حسادت اطرافیان توجه نکن .سعی کن با
افراد درستکار مشورت کنی که موجب موفقیت
تو می شوند.

ادب و هنر

دل نوشته
يك نابينا
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باالترين نقطه آسمان هفتم جاي مادر من
است؛ باور كنيد
به نام خدا و به نام آنکه مرا آفرید تا بزرگی
مادرم را به رخ آفریده هایش بکشد و به نام
آنکه شیرینی زندگی در کنار مادرم را به من
بخشید.
قسم به عشقت مادر به پاکی و صبوریت که
کوه در برابرت سر فرود می آورد چرا برگۀ
امتحانیت اینقدر سخت ورق خورد ولی با نمرۀ
 20قبول شدی منم نمرۀ  20تو.
چه زیبا نوشته بود روی دیوار مدرسه بهشت
زیر پای مادران است .یک کلمه من به آن اضافه
کردم بهشت زیر پای مادر من است منم برگه
ضمانت او.
آیا فرقی نیست بین مادر من که همیشه باید
عصای دستم باشد تا زمین نخورم تا مادر یک
فرد عادی که براحتی از پس کارهایش برمی
آید .چرا كه زحمات مادر من چندین برابر
است به خداوند قسم اگر در قیامت مادر من
در باالترين نقطه آسمان هفتم نباشد به خدا
شکایت می کنم منم مهر قبولي مادرم.
چنان زیبا زندگی را برایم دیکته کرد و از تلخی
و شیرینی روزگار برایم گفت تا در نبودنش با
تلنگری از راه بدر نشوم .مادرم چقدر زیبا از
پس سواالت سخت و ناامید کنند من بر می آمد
نمی دانم که در کدامین دانشگاه فارغ التحصیل
شده بود .درس روانشناسی اش بیست بود
هميشه وقتي دلم می گرفت و از خدا به مادرم
شکایت می کردم می گفت «:تو ضمانت ورود
من به بهشتی ».می گفتم «:چرا آسمان و زمین
برایم زنگی ندارند چرا صورت آدم ها برایم
مبهم است
می گفت «:پسرم صورت آدم ها ارزش دیدن
ندارد».
می گفتم «:چرا من نمی توانم مانند دوستانم
قلم به دست بگيرم؟ باید دست هایم جور چشم
هایم را بکشند؟»
جواب می داد «:پسرم تو هنرمندی که در تاریکی
مطلق هم می توانی بنویسی و هم بخوانی ».
اکنون که بزرگتر شده ام در کتاب ها مي خوانم
معلول از پی علت می آید و هیچ علتی بدون
حکمت نیست.
مادرم از روی تو شرمنده ام که آنقدر مرا به
این کالس و آن کالس می بردی که من از رفتن
خسته می شدم ولی تو کوچکترین شکایتی نمی
کردی تا من به جایی برسم و باعث افتخار تو و
پدرم بشوم و معلولیتم را احساس نكنم .
خدایا کمکم کن رو سفید شوم .خدایا کمک کن
که همه ما را باور بکنند.
زینب ناصری

مــــادر
مادر عزیزم کاش می توانستم آسمان نیلی را فرش زیر
پایت کنم .کاش قدرتی بود تا همه برگ های درختان را
ورق سازم و روی آن بنویسم «ای خوبترین آفریدۀ
آفریدگار چگونه از تو سپاسگذاری کنم .هستی ام از
هستی توست».
ای که تو عزیزترین پدیدۀ آفرینش هستی .در سخت
ترین شرایط روزگارم تو کنارم ماندی .از شاد بودنم
ترنم بهار را در چشمان تو می بینم .ای تبسم قشنگ
روزهای من و ای آرامش شب های پر ستاره ام.
تو به من صبوری آموختی و هرگاه احساس می کنم
دیگر نفس هایم به شماره می افتد تو را همسفر راه
سخت زندگیم می بینم .روزی ،خداوند گِل سرشت تو را
با عشق ،عاطفه ،مهر آمیخت و امروز تو از عشق خود
لحظه ای مرا بی نصیب نمی کنی .شانه هایت فرودگاه
اشک های گاه و بی گاه من است .تو راهبر مسیر پر
پیچ و خم هستی منی.
دریا دریا صحرا صحرا دوستت دارم .و دست هایت را
بوسه باران می کنم .ای عاشق ،به من آموختی که باران
باشم و ببارم و نپرسم پیاله های خالی از آن کیست و
در آخر مادر جان سالیان سال سایه ات برقرار .پیروز و
پایدار ،عزتت مستدام ،عاقبتت ختم به خیر باشد.
مریم رحیمی

قسمت ششم :کوچک اما صبور

گلستا

ن سعدی

دل آزرده

شوهر چهارم
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همی ستودند و در
رگی را در محفلی
بز
مبالغه می نمودند.
ش
یل
جم
ِ
ف
صا
او
آورد و گفت« :من
ب تفکّر بر
سر از جی ِ
آنم که من دانم»

پادشاهی به کشت ِن بی گناهی فرمان داد .گفت« :ای
پادشاه بواسطه خشمی که تو را بر من است آزا ِر
خود مجوی»
گفت« :به چه معنی؟»
گفت« :از برای آنکه عقوبت بر من به یک ن َفس
بسر آید و بزه (گناه ) آن را جاوید بر تو بماند»

درد عجیب

موی ریشم درد می

بیب رفت و گفت« :

جبران خليل جبران

مردی پیش ط
کند».
گفت« :نان و یخ»
د « :چه خوردی؟»
رد آدمی می ماند
سی
پر
که نه دردت به د
گفت« :برو بمیر
و نه خوراکت».

قسم دروغ

«کدام طایفه را
طان را پرسیدند:
شی
دوست داری؟»
گفت« :دالالن را»
گفتند« :چرا؟»
ن به سخن دروغ
ت« :از بهر آن که م
گف
ودم ،ایشان سوگند
ایشان خرسند ب
از
یز بدان افزودند».
دروغ ن

جز كساني كه دلهايشان آكنده از اسرار است كسي رازهاي دلهاي ما را درك نميكند

ستایش

عقوبت
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زنی که سر
دو شوهر خورده
رو به مرگ بود.
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رم اما سیاه است».
«اسب دا
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سب سیاه را نمی
گفت« :مگر ا
ن قدر بهانه بس
نخواهم داد همی
گفت« :چون
است».
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تحمل از دست دادن عضوی از خانواده خیلی سخته.
حتی اگر اون بچه را اصال ندیده باشی .حتی اگر پای
اون بچه به خونه هم نرسیده باشه .حتی اگر انقدر
بیمار باشه که نای گریه کردن هم نداشته باشه و
صدای گریه اون هم به گوشِ ت نرسیده باشه .اما 9
ماه چشم انتظاری و فکر کردن به آرزوهای رنگارنگی
که داشتیم به راحتی قابل فراموش کردن نبود .اما
ِ
سرنوشت اون کوچولو هم این بود که سه روز بیشتر
به زندگی دنیوی تن نده و زود پر بکشه به آسمون.
هر یک از ما به نوعی از نبودش رنج می بردیم ولی
مامان بی تاب تر از بقیه بود .حق هم داشت .هیچ
کس نمی تونه مادر فرزند از دست داده را درک کنه
جز اونی که این روزها را به نوعی گذرونده باشه.
بابا در سوگ فرزند تحمل بیشتری نشون می داد
البته مراعات حال مامان را هم می کرد و هیچوقت
ناراحتیش را بروز نمی داد .من هم طبق قولی که
به خودم داده بودم هیچوقت سراغ خواهر کوچولوم
را از مامان یا بابا نگرفتم و هیچوقت هیچ سوالی در
موردش از کسی نپرسیدم .شاید با سکوت و بی تفاوتی
که از خودم نشون می دادم بعضی ها فکر می کردند
این اتفاق زیاد برای من مهم نبوده ،اما همیشه توی
تنهایی خودم غصه می خوردم و گاهی به یاد نبودنش
ِ
اشک می ریختم.
مثل خیلی از دردها داروی این درد هم مرور زمان
بود و نعمت بزرگی که خداوند به بشر داده؛ نعمتی به
نام ،عادت یا فراموشی .نه اینکه با گذشت زمان همه
چیز از یادمون بره .نه ،ولی تحملش آسون تر و قابل
تحمل تر می شد.
کالس دوم هم مثل کالس اول به خوبی و خوشی و
بدون مشکل خاصی سپری شد .کالس سوم با کمک
ورزش و گذروندن جلسات فیزیوتراپی چند روز در
هفته ،بیرون از منزل و گاهی وقت ها هم حضور کار
درمانگر در منزل می تونستم با کمک واکر و در و
دیوار مقداری راه برم .پشتم را به دیوار تکیه می دادم
و از راست به چپ و از چپ به راست می رفتم .اما
توانایی دستام هیچ فرقی نکرده بود و در حالت نشسته
اصال قدرت باال اومدن نداشتند .متاسفانه یکبار هم به
ذهن یکی از اون پزشک ها و فیزیوتراپ هایی که من
را زیر نظر داشتند خطور نکرد که درصدی از وقتی
که صرف به حرکت در آوردن پاها می کنند را روی
دست ها خرج کنند .شاید قوی تر شده و به حرکت
در بیایند.
مشکلی که موقع راه رفتن داشتم این بود که موقع
قدم برداشتن روی نوک پنجه ها راه می رفتم و پاشنه
ی پا به زمین نمی رسید .نظر دکترها این بود که
عملی روی قسمت پشت پاها انجام بشه تا بعد از
کشیدگی تاندول های پشت پا ،پاشنه ی پا موقع راه
رفتن روی زمین قرار بگیره .یکی از سرشناس ترین
ارتوپد ها برای انجام عمل جراحی انتخاب شد .دکتر
مسنی که خوشبختانه خوش رفتار و خوش اخالق
بودند .روز عمل هر چیزی که به چشمم می خورد از
اتاق ها و دستگاه ها و صداها و شرایط مختلف ،همه و
همه دلهره آور و ترسناک بودند .محیط بی روح و سرد
بیمارستان ،رفت و آمد دکترها و پرستارها ،بوی الکل
و دارو و مواد ضد عفونی کننده ،صدا زدن دکترها از
پشت بلندگو ،هر کدام به نوعی بر ترس و استرسم می
افزودند .مامان تا اونجایی که امکان داشت من را در

آغوش خودش از این اتاق به اون اتاق می برد تا کارها
و آزمایشات قبل عمل انجام بشه .لمس کردن و درک
واقعی رخدادی به نام «جراحی» هم برای بچه ای به
سن و سال من وحشتناک بود و من تا قرار گرفتن
در مرحله جراحی فاصله زیادی نداشتم .روی برانکارد
دراز کشیده بودم و همراه پرستارها داخل آسانسور
بزرگی می شدیم .حتی فضای آسانسور هم به نظرم
ترسناک می اومد .با وجود همه ترس ها و اضطراب
ها دوست نداشتم کسی از حس واقعی و ترس درونم
مطلع بشه .برای اینکه خیالم راحت بشه مامان کنارم
هست به چهره مامان که روی اتاقک آلومینیومی
آسانسور نقش بسته بود زل زده بودم و چشم ازش
بر نمی داشتم .دیگه وقت اون رسیده بود که از بقیه
جدا بشم و به تنهایی وارد اتاق دیگه ای بشم و منتظر
شروع عمل بمونم .مامان و مامان بزرگم نمی تونستند
ناراحتی خودشون را پنهان کنند و بی وقفه اشک می
ریختند اما من با وجود بغضی در گلو و وحشتی که
در دل داشتم دوست نداشتم اشک بریزم .با لبخند و
بدون گریه ازشون جدا شدم .پرستارها با برانکارد من
را به اتاق سردی بردند که هیچکس اونجا نبود .چقدر
بی انصاف بودند که اجازه ندادند یکی از والدینم کنارم
باشند .پیش خودشون فکر نکردند این بچه در این
محیط غریب و وحشتناک از ترس سکته می کنه؟!
بعد از مدتی که نمی دونم چقدر طول کشید دو تا
خانم پرستار اومدند کنارم .بعد از کمی احوالپرسی،
ازم سوال کردند نقاشی بلدی بکشی؟ گفتم :بله .ازم
خواستند که براشون نقاشی بکشم .با کمک اونها
روی تخت نشستم و شروع کردم به کشیدن دو تا
آدم .به پیشنهاد خانم پرستار اسم یکی ازآدم ها را
خانم گل و اسم اون یکی را آقا گل گذاشتیم .دوباره
روی تخت دراز کشیدم تا وارد اتاق عمل بشیم.
دکترم اونجا حضور داشت اما با لباس هایی که به
تن داشت و ماسک سبز رنگی که به صورت داشت
تشخیص چهرش مشکل بود .تا گفت :ناناز خانم
چطوری؟ متوجه شدم که صدا ،صدای دکتره .بودن
یک شخص آشنا هم در اون موقعیت می تونست برام
مایه دلخوشی و پشت گرمی باشه .باالی سرم چراغ
های گرد بزرگی بودند که قبال توی تلویزیون اونها
را دیده بودم .دکتر بیهوشی دست چپم را در دست
گرفت سرنگ کوچولویی را به پوست روی دستم وارد
کرد .منتظر پاره شدن پا و شروع درد بودم .سعی می
کردم زیاد به اطرافم نگاه نکنم تا با دیدن تیغ جراحی
و ابزار دیگه وحشتم صد چندان نشه .دکتر بیهوشی
ازم خواست اعداد را تا اونجایی که بلدم بشمارم .دیگه
چیزی نمونده بود که اشکم سرازیر بشه .هنوز به عدد
 10نرسیده بودم که چشمام ناخودآگاه بسته شد.
برای اونهایی که پشت در اتاق عمل منتظر ایستاده
بودند دقایق کند و طاقت فرسا می گذشت .به جز
دعا کردن و اشک ریختن کاری از دست شون بر نمی
اومد .از خدا می خواستند حاال که این همه سختی را
متحمل شدیم به اون نتیجه رضایت بخشی که مد نظر
دکتر بود ،برسیم .دیدن اشک ریختن و سر به دیوار
گذاشتن پدری که همیشه صبور و تودار بوده برای
همه عجیب و سنگین بود .موقع به هوش اومدن اولین
کسی را که دیدم بابا بود .بابایی که همراه برانکارد
می دوید و با لبخندی که داشت چشم از من بر نمی
داشت .همه اسمم را صدا می زدند و می خواستند به

مقــاوم
بـاش
شوق عروسک هایی که برام خریده بودند چشمام را
باز کنم اما من انقدر خسته بودم و خوابم می اومد که
حتی برای دیدن عروسک ها هم نمی تونستم از خواب
دل بکنم .روزهای اول انقدر درد داشتم که کتاب و
مجله و اسباب بازی هایی که روی تختم بودند هم
نمی تونستند ساعتی مشغولم کنند .کل پاها به غیر از
قسمتی از باالی ران داخل گچ قرار گرفته بود و هر دو
پا به وسیله چوبی افقی به هم وصل شده بودند .بیشتر
از یک ماه باید وزن سنگین گچ ها را تحمل می کردم.
بدترین زمان شب ها موقع خواب بود .با وجود پاهایی
داخل گچ که به وسیله چوب افقی به هم متصل شده
بودند ،امکان خوابیدن به پهلو نبود .شب تا صبح پشت
به زمین و طاق باز خوابیدن هم واقعا طاقت فرسا
بود .جابجایی سخت تر از قبل شده بود خارش پا هم
داخل گچ که دیگه کال کالفه کننده بود .سپری کردن
دوران بعد از عمل ،هم برای من هم برای مامان و بابا
سخت بود .وقتی که دیگه صبرم تموم می شد مامان
به کمک سیم یا سیخ بلند سعی می کرد یه کم پاهام
را بخارونه.
این یک ماه و سختی هاش یک طرف ،باز کردن گچ و
دوران بعد از عمل هم یک طرف .بابا سفر اداری رفته
بود .برای باز کردن گچ و کشیدن بخیه ها ناچار بودیم
من و مامان به تنهایی به مطب دکتر بریم .طی  9سال
عمری که از خدا گرفته بودم صدای گوشخراش ّاره
گچ بری وحشتناک ترین صدایی بود که اون روز برای
اولین بار می شنیدم .انقدر صداش بلند بود که اجازه
نمی داد صدای گریه من به گوش جوان ناوارد ّاره به
دست برسه .از شدت درد به خودم می پیچیدم .کل
بدنم خیس عرق شده بود .وقتی متوجه اشک ریختنم
شد گفت :چه دختر نازنازی اینکه درد نداره.
متاسفانه متوجه نبود که هم زمان با بریدن گچ ،پوست
نازک پاها هم بریده میشه .بعد از تحمل اون همه درد
و عذاب که شاید از خود عمل هم سخت تر بود ،باید
کشیدن بخیه ها را هم تحمل می کردم .جون و رمقی
در بدن نداشتم اما مجبور بودم بازم دوام بیارم .پاک
شدن خاطرات پر درد اون روز از ذهنم ممکن نبود.
هر کس بریدگی پاهام در اثر بی احتیاطی و ناشی
گری گچ بر جوان را می دید می گفت باید ازشون
شکایت کنیم .اما شکایت چه دردی را دوا می کرد؟
اصال کسی رسیدگی می کرد؟ یا رسیدگی شون
جبران  1دقیقه درد و زجری که کشیده بودم را می
کرد؟
بعد از گذروندن جلسات فیزیوتراپی و تمرین و
ورزش در خونه دوباره آروم آروم قدم برداشتن با
وسایل کمکی را شروع کرده بودم .مشکل قبل حل
شده بود و پاشنه پا به زمین می رسید اما مشکل
جدیدی جایگزینش شده بود .کف پا روی زمین قرار
نمی گرفت و موقع راه رفتن به سمت بیرون متمایل
می شدند.
از تکرار تموم اون اتفاقات ،دردهایی که کشیده بودم
و روز و شب هایی که گذرونده بودم وحشت داشتم.
دیگه طاقت نداشتم یک بار دیگه اون روزها را تجربه
کنم .هر بار که دکتر می رفتیم گوش ها را تیز می
کردم و چشم می دوختم به دهان دکتر تا خیالم
راحت بشه که تصمیمی بر جراحی مجدد نداره.
hamezendegiam@yahoo.com

گردآورنده :اميرحسين سربيشه
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نقدي بر فيلم:
اولين چيزي كه بيننده با آن درگير مي شود تضاد و
كشمكش ظاهري فيلم ،ميان سام و جامعهاي است
كه ميخواهد دخترش را از او جداكند .جامعهاي
كه بر پايه استانداردهاي علمي خود ،سام را پدري
ناتوان و نامناسب براي لوسي ميداند .همين
كشمكش از ابتدا تا انتها فيلم را به پيش ميبرد،

سام ،شخصيت محوري فيلم ،يك عقبماندهي
ذهني است كه ضريب هوشياش در سطح يك
كودك  7ساله است و از اين گذشته ،رفتارهاي
ظاهرياش مانند حرف زدن ،راه رفتن و برخوردهاي
اجتماعياش نيز بسيار نامتعارف و غيرطبيعي است.
ما پس از سكانسهاي اولي ه فيلم و شكلگيري
بحران جدايي سام و لوسي ،سام را در برابر وكيلي به
نام ريتا ميبينيم .ريتا كه ميشل فايفر نقش او را ايفا
ميكند ،زني زيبا ،ثروتمند و موفق است .از نخستين
مالقات سام و ريتا در دفتر وكالت ،نخستين و
مهمترين برداشت ما ،تضاد ميان اين دوشخصيت
است :سام عقبمانده و ناتوان در برابر ريتاي كامل.
انتخاب شان پن و ميشل فايفر براي اين دو نقش،
چنان تضاد ظاهري عميقي پديد آورده كه در تمامي
صحنههاي فيلم حتي پس از آشكارشدن ارزش هاي
انساني سام به چشم ميآيد و جلب نظر ميكند.
سام به دليل ناتواني ذهنياش اصول سادهاي را براي
زندگي آموخته است :مهرباني ،كمك به ديگران،
راستگويي و صداقت.
اصول سادهاي كه اغلب ذهنهاي هوشمند و تواناي
يك جامعه مدرن آنها را به ديده تحقير مينگرد و يا
فقط به آنها تظاهر ميكند.
ريتا به عنوان نمونه بارز يك انسان جامعه مدرن،كه
به هيچ يك از اين اصول پايبند نيست.او از نخستين
برخوردش با سام ،به دروغ روي ميآورد و ميكوشد
به هر طريقي او را از سر خود بازكند .در برخوردهاي
بعدي نيز ريتا دائما به همسر وديگر كساني كه با
آنها برخورد دارد ،دروغ ميگويد و اساسا يكي از
همين دروغهاست كه او را به پذيرش وكالت سام
وادار ميكند.
در وجود ريتا برخالف سام نشانهاي از مهرباني به
چشم نميخورد ،اما او به نوعدوستي و تمايل به
كمكرساني به ديگران تظاهر ميكند و از همين
رو پرونده وكالت سام را به عنوان وكالت رايگان با
اهداف انساندوستانه به همكارانش نشان ميدهد.
ريتا ميكوشد براي پيروزي در دادگاه ،سام را نيز
به دروغگويي وادارد ،اما سام چنان به اصول اخالقي
خود پايبند است كه حتي وقتي به اين نتيجه
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شايد به جرات بشود گفت كه فيلم «من سام
هستم» ( )I am samيكي از موفق ترين ملودرام
هاي تاريخ سينماي هاليوود است .كارگردان اين
فيلم «جسي نلسون» سعي كرده با ايجاد اليه هاي
عميق احساسي ،تاثير گذاري فيلم را بيشتر و نگرش
تماشا گر را با يك فرد عقب مانده ي ذهني پيوند
دهد.
سام (شان پن) عقب مانده ای ذهنی است که
همسرش فرزندی را به دنیا می آورد و به یکباره از
پیشش می گریزد .سام ناچار می شود که مسئولیت
بزرگ کردن بچه را خود به دوش بکشد .او ابتدا نام
لوسی را برای دخترش انتخاب می کند و سپس به
کمک همسایه اش و دوستان معلول خود بچه را تا
سن  7سالگی بزرگ می کند .همه چیز طبق روال
است و مشکلی نیست اما درست در همین اوقات
وضعیت بد درسی لوسی (فانینگ) و رشد سنی او و
ناهماهنگی ذهنی اش با سام ،معلمین مدرسه اش
را مجاب می کند که بچه را از پدرش بگیرند .سام
به تکاپو برای نگه داشتن فرزندش می افتد و با
اینکه عمیقا هر دو همدیگر را دوست دارند اما چاره
ای ندارند تا دادگاه رای نهایی را صادر کند .سام به
کمک دوستانش آدرس وکیل زبردستی را به نام
ریتا هریسون (میشل فایفر) بدست می آورد و در
نهایت او را راضی می کند که وکالت او را بدون مزد
بپذیرد .ریتا مدتی روی سام کار می کند و حتی به
نتایجی هم می رسد اما از طرفی مشکالت شخصی
زندگی اش از جمله اختالفات با همسر و پسرش و
از طرف دیگر نبود مستندات کافی باعث می شود
که او در دادگاه شکست بخورد و لوسی موقتا به
خانواده ای سپرده شود .ریتا دوباره تالش را آغاز
می کند و سام را برای آینده امیدوار می سازد و
خانه ای در نزدیکی خانه جدید لوسی می گیرد و
هر روز او را می بیند تا اینکه در نهایت مادر خوانده
لوسی(لورا درن) می پذیرد که سام و لوسی به هم
تعلق دارند.

اما كارگردان براي ايجاد تضادي عميقتر ترفندهاي
ديگري را نيز به كار گرفته است .ترفندهايي كه در
شخصيتپردازي و انتخاب بازيگران تجلي پيدا مي
كند.

ميرسد كه براي لوسي ،پدر كاملي نيست،
در صحن دادگاه ،صادقانه به اين نكته اعتراف
ميكند و شكست در دادگاه را به زيرپاگذاشتن
اصول اخالقي خود ترجيح ميدهد.
شكست سام در دادگاه ،نقطه عطفي در
فيلم است .از اين مرحله به بعد ،نقاط ضعف
و ناكاميهاي انسانهاي كامل و بينقص
جهان فيلم آشكار ميشود .ريتا در زندگي
خانوادگياش كامال شكست خورده است .به
گفته وي ،با وجود زيبايي و كمال ،همسرش
به خاطر زني كه زيباتر از اوست ،به او خيانت
ميكند و پسر خردسالش به دليل بيتوجهي
و بيمحبتي ريتا ،از او متنفر است .خانوادهاي
كه سرپرستي لوسي را نيز پذيرفتهاند ،با تمام
تواناييهاي خود نميتوانند محبت خالصانهاي
را كه سام به دخترش هديه كرده ،از قلب لوسي
پاك كنند و سام را از ذهن او خارج سازند.
تضاد رفتاري و اخالقي سام با ديگر انسانهاي
فيلم – به جز دوستان عقبماندهاش – مبين
اين نكته است كه بحرانهاي فردي ،خانوادگي
و اجتماعي جوامع مدرن ،نتيجه عدم پايبندي
انسان مدرن به اصول بدوي و اوليه انساني
است .اصولي كه حتي وقتي توسط انسانهاي
عقبمانده همان جامعه رعايت ميشوند ،آنان
را به خوشبختي و شادكامي ميرسانند.
به سام و دوستانش نگاه كنيد  :آنان جامعه
كوچكي را تشكيل ميدهند كه اعضاي آن
همواره براي كمك به ديگري حاضرند-
سكانس خريد كفش براي لوسي  -و عاليق
و تفريحاتشان نيز -تماشاي فيلم در كنار
يكديگر  -بسيار انسانيتر از ديگر انسانهاي
جامعه به نظر ميرسد .از همين روست كه ريتا
در سكانسهاي پاياني فيلم از حضور در كنار
سام و دوستانش شرمگين نيست و حتي اذعان
ميكند كه رابطهاش با سام براي او مفيدتر بوده
است.
ويژگي ديگر سام و دوستانش ،پيوند آنان با هنر
به ويژه موسيقي و فيلم است .سام حتي نام
لوسي را از يكي از ترانه هاي بيتلز برمي گزيند
و در ديالوگ هاي آنها همواره به ديالوگ هاي
فيلم هاي مورد عالقه آنها اشاره مي شود .اين
در حالي است كه ديگر انسان هاي فيلم گويا
همه اين چيزهاي زيبا را از ياد برده اند.
شان پن به مدت يك ماه در يك آسايشگاه
معلولين ذهني اقامت كرد تا تمام رفتار و
حاالت آنها را بر روي نقش سام اجرا كند.

روستا
روستای خوب ومهربان من
انتهای ناشناس راههاست
قصه تبسم ستاره ها
قصه اشاره ها  ،نگاههاست
روستای ساده وصبور من
چشم بر زوال شب گشوده است
روستای من  ،کليد صبح را
از نگاه آسمان ربوده است
دررگ جوانه های روستا
خون گرم انبساط ريشه هاست
قلب باغبان پير دهکده
زير پای نور  ،پشت شيشه هاست
روستا کسی به خوشه های باغ
صادقانه اعتنا نمی کند
روستا برای جشن سروها
ريشه ساقه را صدا نمی کند
روستا چرا نگاه بره ها
عشق را به من نشان نمی دهد
روستا چرا سخاوت زمين
فرصتی به آسمان نمی دهد؟!
روستای خوب من بگو چرا
دست من به لحظه ها نمی رسد
آی چشمه ها چرا بشارتی
از رسالت صدا نمی رسد؟
جنگل جوان وشاد روستا
کيست بر توتازيانه می زند؟
آفتاب اگر بميرد  ،ای درخت
باور تو کی جوانه می زند ؟
روستا  ،اگر … ولی نه  ،گوش کن
روستا کجا وزخم خستگی ؟
ديگر از شکست شاخه ها مگو
روستا کجا وسرشکستگي؟!
روستای سبز وبيکران من
سنگ شب به راه شط نمی خورد
قهرمان قصه های باغبان
مشق روشن تو خط نمی خورد
برگها  ،شکوفه ها  ،جوانه ها
وسعت تورا ترانه می کنند
ابرها برای التهابشان
باز هم ترا بهانه می کنند
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شاعر توانا :زنده یاد زهره قاسمی فرد

گفتم اين قصه سرانجام بدي دارد مرد
قاصد حسن تو پيغام بدي دارد مرد
گفته بودم كه اگر بال زني در نگهم
دانه پاشيده ام و دام بدي دارد مرد
پشت اين قافيه ها باخته اي
قسمت شعر تو ايهام بدي دارد مرد
در دل حادثه ها پا بگذار اين همه مست
روز طوفان شب آرام بدي دارد مرد
اي كه باال روي از حد وفا ميفهمي
دين احساس چه احكام بدي دارد مرد ؟
گر چه از درد درون شعله كشيدي اينجا
ظاهر مبتذل و نام بدي دارد مرد
تو ولي خوب ترين درد مني مي دانم
كه دلم بي تو سرانجام بدي دارد مرد

شكسته و بسته مي گويم سالم ريحانه
سالم اي غزل ناتمام ريحانه
ستاره بودي و دست بخت من كوتاه
نچيدمت اگر از پشت بام ريحانه
حالل ؛ هر چه غزل نوش كرده اي از من
اگر چه به چشم تو كردم حرام ريحانه
من و ترانه و نور و نسيم و آيينه
چه سود بي تو از اين ازدحام ريحانه
هنوز نام تو را جار مي زنم در باد
شكوه نام شما بادوام ريحانه
بخوان دوباره بخوان قسم بر عشق
بخوان به نام عشق عليه السالم ريحانه
شاعر توانا :سميه ادهمي از شهرستان فسا

S¶°w
 7روش برای کمک
کردن به کودکی
که لکنت زبان دارد
سال سوم  -شماره  - 34خرداد و تیر ماه 1390

 .1با کودک آرام و با مکث و بدون عجله صحبت كنيد .
وقتی که صحبت کودک تمام می شود چند ثانیه صبر
کنید بعد شروع به صحبت کنید  .از كلماتي مانند «آرام
باش» و «سعی کن به آرامی صحبت کنی» پرهيز كنيد و
بدانيد كه صحبت های آرام و راحت شما تاثیر بیشتري
بر او خواهد داشت.
 .2تعداد سواالتی را که از کودک می پرسید کاهش
دهید  .وقتی که کودکان عقیده هایشان را بیان می
کنند خیلی راحت تر و آزاد تر نسبت به زمانی که به
سوال بزرگتر ها پاسخ می دهند ،صحبت می کنند .
هنگامی که کودک راجع به موضوعی صحبت می کند
به جای سوال پرسیدن نسبت به آن نظر دهید و به او
نشان دهید که به صحبت هایش گوش می دهید .
 .3با حاالت چهره و حرکات بدن به کودک نشان دهید
که به محتوای صحبت او گوش می دهید نه به نحوه
صحبت کردنش .
 .4هر روز زمانی مشخص برای توجه به فرزندتان
اختصاص دهید و در طول این زمان به او اجازه دهید
تا کارهایی را که دوست دارد انجام دهد  .او را در انجام
فعالیت ها آزاد بگذارید تا درمورد صحبت کردن و
نکردن خودش تصمیم بگیرد  .شما هم راحت و آسوده
باشید و آرام و با مکث صحبت کنید  .این سکوت و
آرامش در کودکان اعتمادی سازنده ایجاد می کند .
کودکان باید بفهمند که والدین از حضور آنها لذت می
برند .هرچه کودک بزرگتر می شود می تواند در درباره
احساسات و تجربیاتش با والدینش صحبت کند .
 .5کمک کنید تا همه اعضای خانواده یاد بگیرند برای
صحبت کردن نوبت بگیرند  .کودکان لکنتی می دانند
که صحبت کردن هنگامی که وقفه ها کمتر می شود،
راحت تر است .
 .6راه هایی را که بتوانید اثر متقابل بر کودک بگذارید
را بیابید .سعی کنید تا انتقادها ،تکرار الگوهای گفتاری،
وقفه ها و سواالت را کاهش دهید .مداوم این پیام را به
او القا کنید که به صحبت هایش گوش می دهید .
 .7از این موارد که بگذریم مهمترین نکته این است
که به کودکتان بفهمانید  ،او را همان گونه که هست
پذیرفته اید و حمایتش می کنید.

سمیرا طالشی ،گفتار درمان
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سرطان چشم
(رتینوبالستوما)

خراب شدن اتومبیل معلوالن
فاجعه نیست اگر ...

ترجمه :نفیسه قدوسی
منبع  :سایت Disabled travel advice

سال سوم  -شماره  - 34خرداد و تیر ماه 1390

«مارین سوراک»  34ساله و دارای معلولیت
جسمی از ناحیه پای چپ است .او هر روز با
اتومبيل شخصي خود به محل کارش می رود.
از زمانی که رانندگی می کند مشکالتش برای
رفتن از جایی به جای دیگر بسیار کم شده است.
ولی دشواری هایی هم دارد که در ادامه تجربه
یک روز بد برای رانندگی او را خواهیم خواند.
اگر شما دچار معلولیت حرکتی هستید و برای
جابجایی با مشکالت بسیاری مواجهید ،داشتن
یک ماشین و راندن آن می تواند در روند زندگی
روزمره شما به صورت چشمگیری موثر است اما
در عين حال كه وجود وسيله نقليه شخصي در
بیشتر شرایط می تواند حالل مشکالت باشد ولی
ممكن است مشکالتی را نیز برایتان به وجود
آورد.
خراب شدن اتومبيل در میان راه هیچ وقت اتفاق
خوشایندی نيست و اگر شما یک راننده معلول
باشید ،این اتفاق برایتان سخت تر از افراد عادی
خواهد بود .مخصوصا اگر ماشینتان در مسیر
عبور اتوبوس خاموش شود و شما نتوانید آن را
به مکانی دیگر انتقال دهید.
آرامش تان را حفظ كنيد
اولین بار که این اتفاق برای من افتاد ،آرامش
خودم را از دست دادم و آنقدر ترسیده بودم
که نمی دانستم چكار باید بکنم.
اولین توصیه من به شما این است که
آرامش تان را حفظ کنید و به این
نکته که چه اتفاقی خواهد افتاد فکر
نکنید .در صورتی که آرامش تان
را از دست دهید ،اضطراب نمی
گذارد تصمیمی درست و به موقع
بگیرید.
اول كار اين است كه فالشر
ماشین را روشن کنید تا رانندگان
دیگر از خرابی ماشین تان با خبر
شوند و ترافيك به وجود نیاید.
اگر خوش شانس باشید و در
منطقه ای شلوغ این اتفاق برایتان
افتاده باشد ،حتما می توانید کسی
را پیدا کنید که در حرکت دادن
ماشین به کنار خیابان کمک تان کند.
البته باید برای او توضیح دهید ،که به
دلیل معلولیت نمی توانید پیاده شوید و
در هل دادن ماشین همکاری کنید.
تلفن همراهتان را هيچوقت فراموش نکنید
متاسفانه وقتی ماشین من در وسط خیابان
از کار افتاد ،متوجه شدم تلفنم را در خانه جا
گذاشته ام .برای یک فرد معلول همراه داشتن

موبایل از واجبات زندگی مخصوصا رانندگی به
شمار می رود.
بدبینانه ترین حالت ممکن خراب شدن
ماشینتان در جاده است .معموال در این شرایط
کمک کمتری موجود است .ولی امیدتان را از
دست ندهید ،حتما کسی پیدا خواهد شد که به
کمکتان بیاید .شماره خدمات جاده ای را روی
گوشی تلفنتان ذخیره کنید تا در چنین شرایطی
به کمکتان بیایند.
آب و غذاي كافي همراه داشته باشيد
همیشه آب و خوراکی همراه داشته باشید .تا در
صورت دير رسيدن کمک از گرسنگی و تشنگی
بیهوش نشوید .داشتن یک پتو نیز می تواند
در روزهای سرد به گرم نگه داشتن عضو
معلول تان که معموال سریعتر
از جاهای دیگر بدن
سرد می شود
کمک
کند.

جعبه ابزار داشته باشيد
فراموش نکنید همیشه جعبه ابزار ماشین را
به همراه داشته باشید .حتی اگر خودتان نمی
توانید موتور یک ماشین را تعمیر کنید شاید
افرادی به کمک تان بیایند که با بودن این ابزار
بتوانند مشکل فنی ماشین را رفع کنند.
در نهايت اینکه سود داشتن وسیله نقليه بیشتر
از زیان آن است پس از رانندگی دلسرد نشوید.
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سرطان چیست؟
س��رطان زمانی رخ می دهد که سلول های بدن به
گونه ای خارج از کنترل تکثیر ش��وند .اگرچه انواع
مختلفی از سرطان ها وجود دارند اما همه آن ها به
علت رش��د مهار نشده سلول های غیر طبیعی بدن
به وجود می آیند.
س��لول های س��رطانی قادرند به سایر قسمت های
بدن مهاجرت کنند و در آن نقاط ش��روع به رش��د
کرده و جایگزین س��لول ه��ای بافت های طبیعی
بدن شوند .این فرآیند که متاستاز نامیده می شود،
زمانی رخ می دهد که س��لول های سرطانی از یک
کانون بدخیم اولیه به س��ایر اعضای بدن گسترش
پیدا می کنند.
اصوال س��لول های س��رطانی به دنبال آس��یب به
مولکول  DNAبه وجود می آیند.
مولکول های  DNAدر تمامی س��لول های بدن
وج��ود دارند و مس��ئول بروز تمام اعمال س��لولی
هستند در صورتی که مولکول  DNAدچار آسیب
شود ،بدن قادر اس��ت آن را مجددا ترمیم كند اما
در س��لول های سرطانی شده ،مولکول های آسیب
دیده  DNAقادر به ترمیم نخواهند بود .البته این
امکان وجود دارد که در برخی موارد ،مولکول های
آس��یب دیده  DNAاز طریق ارث به فرد رس��یده
باشد .این فرایند همان چیزی است که متخصصان
در بروز س��رطان های وراثت��ی دخیل مي دانند با
این وجود در اکثر موارد آس��یب به این مولکول ها
در نتیج��ه تماس با برخی م��واد محیطی زیان آور
چون سیگار رخ می دهد.
ام��روزه میلیون ه��ا نفر در سراس��ر جهان در حال
زندگی هس��تند که یا مبتال به س��رطان هس��تند
و ی��ا این که در آین��ده به آن دچار خواهند ش��د.
خط��ر ایجاد اکثر س��رطان ها را می ت��وان با ایجاد
تغییرات��ی در نح��وه زندگی ،تقلی��ل داد .به عنوان
مثال با کاهش میزان مصرف س��یگار و اس��تفاده از
رژیم غذایی مناسب این امر به آسانی میسر خواهد
ش��د .هر چقدر تشخیص یک س��رطان و در نتیجه
درمان آن س��ریع تر صورت بگیرد .به همان نسبت
ش��انس زنده ماندن و بقای طوالنی تر بيمار بیشتر
خواهد بود.
چه تفاوت هایی بین سرطان در افراد بالغ و
اطفال وجود دارد؟
انواعی از س��رطان ها که در کودکان و نوجوانان رخ
م��ی دهند با انواعی که دراف��راد بالغ به وجود می
آیند ،تفاوت دارند .اگر چه استثنائاتی در این زمینه
وج��ود دارد ،ام��ا با این حال ،س��رطان های دوران
طفولیت به ش��یمی درمانی پاسخ مناسب تری می
دهند؛ زیرا این سرطان ها سرعت بیشتری دارند.
بیش��تر ش��کل های ش��یمی درمانی ،به طور ویژه
س��لول هایی را تح��ت تاثیر قرار م��ی دهند که با
سرعت زیادتری تقسیم می شوند.
کودکان و نوجوانان مبتال به س��رطان و هم چنین
خان��واده های آن ه��ا ،نیازهای وی��ژه ای دارند که
به طور مش��خص توس��ط مراکز س��رطان اطفال و
نوجوانان که همکاری نزدیکی با پزش��ک مس��ئول
مراقب��ت ه��ای اولیه اطف��ال دارند ،قاب��ل ارزیابی
خواهد بود.

رتینوبالستوم چیست؟
بیش��تر انواع س��رطان ها با توجه به مکان اولیه ای
که سلول های سرطانی از آنجا شکل گرفته اند ،نام
گذاری می شوند.
رتینوبالس��توم در بافت شبکیه چشم به وجود می
آید .همان طور که می دانیم ،ش��بکیه خلفی ترین
بخش چشم را تشکیل می دهد .گرچه به طور نادر
امکان دارد کودکانی وجود داش��ته باشند که مبتال
به سایر انواع سرطان های چشم باشند اما در واقع
رتینوبالستوم ش��ایع ترین نوع س��رطان چشم در
اطفال را به خود اختصاص می دهد.
چش��م ش��امل کره ای اس��ت که گلوب نامیده می
ش��ود .این ک��ره حاوی ی��ک ماده ژالتین��ی به نام
زجاجیه ،به همراه یک عدس��ی با عنبیه اس��ت که
همانن��د یک دوربین در قس��مت قدامی (جلو) آن
قرار گرفته اند .ش��بکیه در قس��مت خلفی (پشت)
زجاجی��ه قرار گرفته اس��ت .نوری ک��ه وارد کرده
چشم می شود ،توسط عدسی و عنبیه ،روی شبکیه
انداخته می ش��ود .شبکیه نیز همانند یک فیلم در
دوربین عکاسی عمل می کند.
ش��بکیه با کمک عصب بینایی ب��ه مغز متصل می
ش��ود .الگویی از تحریک گیرنده های نوری شبکیه
که به س��مت قشر بینایی در مغز مخابره می شود،
احساس دیدن اش��یای خاص را در ذهن ما تداعی
می کند.
در خالل مراحل اولیه تکامل ،چشم ها حاوی سلول
هایی هس��تند که رتینوبالس��ت نامیده می شوند و
با سرعت زیادی رش��د می کنند .در مراحل بعدی
تکامل ،از سرعت رش��د این سلول ها کاسته شده،
در ع��وص س��لول های بال��غ ش��بکیه ای به وجود
خواهند آمد.
به ن��درت این امکان به وجود می آید که در خالل
فرایند تکامل س��لول های شبکیه ای ،اختالل غیر
طبیع��ی به وج��ود آید؛ به این ترتی��ب که به جای
تکامل س��لولی و تولید س��لول های بالغی که قرار
اس��ت برای دریافت پی��ام های ن��وری اختصاصی
ش��وند ،برخی رتینوبالست ها به رشد سریع و مهار
نشده خود ادامه داده ،در نتیجه ،یک توده سرطانی
را به وجود می آورند که رتینوبالس��توم نامیده می
شود.
اگر رش��د این س��لول ها ،با درمان مناس��ب تحت
کنترل قرار نگیرند ،ت��وده ای به وجود خواهد آمد
که تمامی فضای کره چش��م را در بر خواهد گرفت.
این امکان هم وجود دارد که س��لول های سرطانی
از محدوده ت��وده توموری مربوطه فراتر رفته و در
میان مایع زجاجیه ش��ناور شوند و به این ترتیب به
سایر قسمت های چشم دست اندازی كرده و توده
های توموری جدیدی در مکان های مختلف چشم
به وجود مي آورند.
اگر این توده های توموری ،کانال هایی که مسئول
جریان یافتن مایع داخل چشمی هستند را مسدود
كنند ،می توانند فش��ار محتویات داخل چش��م را
افزایش داده ،منجر به وضعیتی شوند که اصطالحا
گلوکوم (آب سیاه) نامیده می شود .گلوکوم یکی از
عوارض جدی رتینوالستوم است که می تواند منجر
به کاهش بینایی در چشم شود.

÷ÂÎo
اگرچه بیش��تر رتینوبالس��توم ها پی��ش از آن که
بتوانن��د به خارج از محدوده کره چش��می دس��ت
ان��دازی كنن��د ،قابل تش��خیص و درمان مناس��ب
هس��تند ،با این حال امکان دارد قبل از تشخیص،
س��لول های رتینوبالس��تومایی به سایر بخش های
بدن گسترش یافته باشند.
گاهی این سلول ها به مغز هجوم مي آورند و حتی
گاه��ی قادرند به حفره کاس��ه چش��می ،پلک ها و
بافت های مجاور نیز دست اندازی کنند .این بافت
ها ش��امل عقده های لنفی اطراف ،اس��تخوان ها و
اعضای هم جوار است.
هنگامی که رتینوبالستوم در مراحل اولیه ،تشخیص
داده شود ،درمان قطعی امکان پذیر خواهد بود.
 85درص��د از بیماران پ��س از آن که تحت درمان
قرار گرفتن��د ،بینایی خود را حف��ظ خواهند کرد.
رتینوبالس��توم ،عل��ت  5درصد از م��وارد نابینایی
دوران کودکی را به خود اختصاص می دهد.
عوامل خطر ابتال به رتینوبالستوم کدامند؟
عوامل خطر در تعریف عبارتس��ت از هر عاملی که
ام��کان ابتالی فرد ب��ه یک بیماری مثل س��رطان
را افزای��ش دهد .خطرات وابس��ته به نحوه زندگی،
مهمتری��ن عام��ل در ابتال به س��رطان در نزد افراد
بالغ اس��ت .به عنوان مثال رژیم غذایی نامناس��ب
(پرچرب��ی ،بدون میوه و س��بزی کاف��ی و  ،)...عدم
ورزش کاف��ی و عاداتی هم چون مصرف س��یگار و
الکل از این دس��ته اند .اما عوامل خطر وابس��ته به
نح��وه زندگی ،در م��ورد احتمال ابتال به س��رطان
ه��ای کودکانه ،نقش چندان مه��م و تعیین کننده
ای ندارند.
سن :متوسط س��ن بیماران مبتال به رتینوبالستوم
حدود دو س��الگی است .تقریبا  80درصد از موارد،
پیش از سن چهار سالگی تشخیص داده می شوند.
ابتال به رتینوبالستوم در افراد بالغ بسیار نادر است.
جن��س و نژاد :این س��رطان به طور مس��اوی و در
تمامی ن��ژاد ها وجود دارد و می��زان ابتال در میان
دختران و پسران به یک اندازه است.
توارث :تقریبا  40درصد از موارد رتینوبالستوم ارثی
هس��تند .این مسئله با توجه به یک جهش ژنتیکی
(مولک��ول  DNAغی��ر طبیعی) ک��ه از والدین به
کودک ،به ارث می رسد توجیه می شود .تقریبا 60
درصد از موارد رتینوبالس��توم های ارثی ،در هر دو
چشم به وجود می آیند و در  40درصد موارد هم ،
فقط در یک چشم دیده می شود.
رتینوبالستوم های غیر ارثی تقریبا همیشه درگیری
چش��می یک طرفه ایجاد می کنند .رتینوبالستوم
های ارثی نس��بت به موارد غی��ر ارثی تمایل دارند
کودکان در سنین پایین تری را مبتال کنند .بیشتر
موارد رتینوبالس��توم ارثی در س��نین یک س��الگی
تشخیص داده می شوند.
ب��رای آگاه��ی از نح��وه ی تش��خیص ،درم��ان و
پیشگیری از رتینوبالستوم به ادامه ی این مقاله در
شماره ی بعد توجه کنید.
منبع :خالصه ای از کتاب رتینوبالستوما
ترجمه :فاطمه فقان زاده گنجی
انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران
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بعض��ی از نابینای��ان م��ی توانند با
ایجاد صدایی ش��بیه کلیک ،دنیای
پیرام��ون خ��ود را ببینن��د .آنه��ا
توانس��ته اند از روش حرکت دلفین
ه��ا و خفاش ها با ش��نیدن بازتاب
صدایشان ،حرکت کنند.
ای��ن اف��راد از بخش��ی از مغز خود
استفاده می کنند که در افراد عادی
وظیفه ارسال اطالعات دیداری را بر
عه��ده دارد در حالی که تعدادی از
نابینایان از روش اکولوکیشن (یعنی
ایجاد صدا و شنیدن بازتاب آن برای
به دست آوردن اطالعات از اشیائی
که در محیط اط��راف وجود دارند)
اس��تفاده می کنند ،تعداد اندکی از
می��ان آنها به ح��دي در این زمینه
توانای��ی دارند که به وس��یله تولید
صدا م��ی توانن��د ب��ه ورزش های
سختی چون کوه نوردی ،دوچرخه
س��واری کوهس��تان و بس��کتبال
بپردازند.
«ملوین گودل» پروفسور روانشناس
و هدایت کننده مرکزپژوهش های
مغ��ز و ذه��ن در دانش��گاه اونتاریو
انگلس��تان م��ی گوی��د «:م��ن در
تحقیقات��م از توانایی ه��ای دو مرد
نابینا بسیار شگفت زده شده ام آنها

م��ی توانند به وس��یله تولید صدای
کلیک ،اش��یاء صاف را از برجسته،
بوت��ه را از دی��وار و ماش��ین را از
صندوق پست تشخیص دهند».
«گودل» ادامه م��ي دهد «:یکی از
این دو مرد «دانیل کیش» 43ساله
اس��ت که می تواند مکان اش��یاء را
در محدوده  3درجه ای خود کامال
دقیق تشخیص دهد که به نظر من
امری ب��اور نکردنی اس��ت« .دانیل
کیش» در سن  13ماهگی به دلیل
سرطان رتینوبالس��توما ،نابینا شده
است».
«ملوی��ن گ��ودل» می گوی��د :که
دانیل نمی تواند زمانی را که شروع
به اس��تفاده از روش اکولوکیش��ن
کرده است را به خاطر آورد .به نظر
می رس��د او اس��تفاده از این روش
را در س��ن بس��یار پایین آغاز کرده
اس��ت .پ��در و مادرش م��ی گویند
وقت��ی او  18ماهه ب��ود ،صداهایی
شبیه صدای کلیک تولید می کرد.
دانيل کیش ب��رای درآوردن صدای
کلی��ک ،زبانش را س��ریع و محکم
به س��قف دهان��ش میزن��د ،با این
کار یک خ�لأ موقتی ایجاد میکند
و همین خ�لأ صدای کلیک ویژه را

با فرا رسیدن فصل گرما و افزایش تعرق بدن نکاتی را براي کاهش بوی
عرق بدن و درمانهای خانگی آن پیشنهاد می کنیم:
بوی عرق بدن افراد به نوعی خود یك بیماری محسوب نمیشود .بعضی اوقات
افرادی كه مشكل تعرق دارند ممكن است متوجه نباشند كه بوی بدن آنها
دیگران را اذیت میكند .به غیراز باكتریها دالیل مختلف دیگری نیزدر این امر
دخیل هستند مانند:
 در بعضی موارد غدد عرقی بیش فعال شدهاند. گاهی مواد سمی یا مواد گیاهی از قبیل الكل ،سم آرسنیك ،سم سیانید یاكشیدن سیگار ،باعث این مسئله میشوند.
 عفونتهایی از قبیل عفونتهای ریوی ،عفونتهای پوستی ،عفونتهای مهبل،بیماریهای مقاربتی یا عفونت مجاری اداری نیز میتوانند باعث بروز این بوی
نامطبوع شوند.
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نابینایی که با بازتاب
صدایش می بیند

تولید میکند.
انس��انها ب��ه خاط��ر داش��تن دو
گ��وش ،توانایی ردیاب��ی محل صدا
را دارن��د .از آنجا که امواج صوتی به
یک��ی از گوشه��ای زودتر از گوش
دیگر میرس��د ،مغز از روی همین
تفاوت زمانی متوج��ه جهت زمانی
میشود .در حقیقت همان طور که
ما به یاری دو چش��م خود ،دید سه
بعدی داریم ،یک شنوایی سهبعدی
ه��م داریم« .کی��ش» رئیس دنیای
در دس��ترس نابینایان اس��ت .او به
تعداد زیادی از نابینایان استفاده از
صدای کلیک را برای داشتن پویایی
و اس��تفاده از مهارت های زندگی،
آموزش می دهد .او اکولوکیش��ن را
در کش��ورهای زی��ادی نظیر کانادا،
انگلس��تان ،هن��د و  ...آموزش داده
است.
مورد دیگر آزمایش مرد  27س��اله
ای اس��ت که بینای��ی اش را بر اثر
جراحت عصب بینایی در  14سالگی
از دس��ت داده است .او همچنین از
شاگردان «دانیل کیش» است.
«ملوین گ��ودل» با بيان اين مطلب
اضافه می کن��د «:هر دو مردی که
روی آنه��ا مطالعه م��ی کنم ،دانیل
و مورد  27س��اله دیگری که دارم،
م��ی توانند به درس��تی بگویند که
آن جسم به کدام طرف حرکت می
کند».
«گودل» و تی��م تحقیقاتی اش می
خواهن��د بدانند ،وقت��ی که افرادی
مانن��د «دانی��ل کی��ش» دنی��ای
اطرافشان را اینگونه می بینند ،چه
اتفاقی در مغزش��ان روی می دهد.
ب��رای ای��ن منظور پژوهش��گران از
روش «اف ام آر آی» ب��رای مطالعه
مغز آنها استفاده کرده اند که به این
وس��یله می توانند میزان اکس��یژن
مصرفی را در بخ��ش های مختلف
مغ��ز ،هنگام انج��ام دادن کار ثابت
نشان دهند.
به عنوان مثال اگر شخصي در حال
تماشای چیزی باشد ،بخش بینایی
مغز در تصاویر روشن می شود ،زیرا
در ای��ن بخش اکس��یژن بیش��تری
استفاده می شود.
محقق��ان دریافته ان��د ،هنگامی که
یک ف��رد نابین��ا در حال ش��نیدن
بازت��اب صدای کلیک خود اس��ت،
بخ��ش بینای��ی مغز او روش��ن می
شود.
گودل می گوی��د« :وظیفه دریافت
اطالعات اکولوکیشن (بازتاب صدا)
توس��ط بخش��ی از کرتک��س مغ��ز
ص��ورت می گی��رد ک��ه در بینایی
استفاده می شود».
در حقیق��ت وقت��ی «کی��ش» از

اکولوکیش��ن برای تش��خیص یک
جس��م در حال حرکت استفاده می
ک��رد ،بخش��ی از مغزش ک��ه برای
دیدن اجس��ام در حال حرکت فعال
می شود ،روشن شد.
بخش شنوایی مغز کار خاصی انجام
نمی دهد
گودل در ادامه می گوید« :جالب تر
از همه این است که دریافت بازتاب
صداها ،هیچ فعالی��ت خاصی را در
بخش شنوایی مغز این دو نفر ،ایجاد
نم��ی کند .این بازت��اب صدا با بقیه
صداها ب��رای مغز تفاوتی نمی کند.
در حالت عادی وقتی بخش شنوایی
مغ��ز صدای بازت��اب را دریافت می
کن��د ،باید آن را شناس��ایی کرده و
مفهوم آن را بفهمد ولی این قسمت
از مغز ،بعد از دریافت صدا آن را به
قس��مت بینایی منتقل می کند ،تا
بخ��ش دیداری کرتکس مغز مفهوم
صدا را رمز گشایی کند».
مغز دو مرد بینای دیگر نیز توس��ط
دس��تگاه «اف ام آر آی» تصوی��ر
ب��رداری ش��د .نتیجه ای��ن بود که
بخش دی��داری کرتک��س مغز آنها
هنگام ش��نیدن صدای بازتابش��ان
روشن نشد.
گ��ودل ب��رای اطمین��ان ب��ه نتایج
تحقی��ق از روش دیگری اس��تفاده
کرد .زی��را تصویر برداری «اف ام آر
آی» در تونل کوچکی انجام می شد
که می توانست بر بازتاب صدا تاثیر
بگ��ذارد .به همین دلیل همکاران او
روش��ی را ابداع کردند ک��ه بتوانند
بهترین ش��رایط ب��رای آزمایش را
ایج��اد کنن��د .آنها ی��ک میکروفن
درون گوش آزمایش شوندگان قرار
دادند و بازتاب صدای کلیک آن ها
را بیرون از دس��تگاه «اف ام آر آی»
ضبط کردند و س��پس بع��د از قرار
گرفتن فرد درون تونل دستگاه  ،به
وس��یله یک هدفون در گوش وی،
صدای کلیکی را که قبال از او ضبط
کرده بودند ،پخش کردند.
گ��ودل همچنان از نتیجه تحقیقات
هیجان زده اس��ت به عقیده دانیل
کیش« :اکولوکیشن می تواند برای
یک نابین��ا مه��ارت و توانايي آزاد
زیس��تن بدهد .همه نابینایان از این
روش اطالعی ندارند و من فکر می
کنم که اگر بتوانند این روش را ياد
بگیرن��د ،می توانند دنی��ای خود را
بهتر بشناسند و یقین حاصل کنند
که بدنش��ان بیشتر از آنچه فکر می
کنند کارا و حیرت انگیز است».

بوی عرق بدن و
درمانهای خانگی

ژن شادی کشف شد
نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که چرا برخی افراد
به طور ذاتی شادتر از دیگران هستند .دانشمندان می گویند
راز این تفاوت عالوه بر الگوی زندگی در ژن ها نیز نهفته
است.
متخصصان دانشکده لندن می گویند ،این راز در ژنی نهفته
است که مواد شیمیایی شادی را در مغز آزاد می کند.
این ژن  HTTنامیده می شود که به چرخه سروتونین در
سلول های عصبی کمک می کند.
سروتونین ماده ای شیمیایی در مغز است که با خلق و
افسردگی افراد ارتباط دارد .این متخصصان ژن های مربوط
به  2هزار و  500شرکت کننده را مورد تجزیه و تحلیل قرار
داده و دریافته اند شادترین افراد کسانی هستند که دو نسخه
طوالنی این ژن را به ارث برده اند.
هم چنین کسانی که کمتر از دیگران می توانند شاد باشند،
معموال دو نسخه کوتاه از ژن مزبور را در وراثت خود دارند.
روانپزشکان پیش از این از تاثیر ژن  HTTروی سالمت
روان انسان مطلع بودند اما در آزمایشات جدید برای اولین
بار مشخص شد که این ژن نقش ابزاری در شکل گیری
سطح شادی در افراد دارد.
سروتونین ،کلید اصلی در بیماری های خلقی است و نقش
شادی بخش طبیعی بدن را بازی می کند.
سروتونین از انتقال دهنده های عصبی است که توسط سلول
عصبی مرکزی ترشح
عصبی دستگاه گوارشی و دستگاه
های
ِ
ِ
می شود.
سروتونین بر روی خلق و خو و سایر عملکردهای
فیزیولوژیکی بدن از قبیل :تعادل ،انرژی ،تغذیه ،خواب و
جفت گیری تاثیر می گذارد .این هورمون به طور طبیعی از
مغز ترشح می شود .اما گاهی حجم آن در خون پایین می
آید ،زیرا مقداری از آن بازجذب و یا دفع می شود.
منبع :سایت پزشکان بدون مرز
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نكاتی كه باید برای پیشگیری رعایت كرد عبارتند از:

 رعایت كردن نظافت شخصی ،استحمام روزانه و تعویضروزانه لباسها .همچنین جنس لباسهایی كه به تن
میكنیم در كم كردن تعرق نقش بسزایی دارند .لباسهای
نخی معموال سریع عرق و بوی بد را جذب میكنند.
 دقت در نوع تغذیه به كاهش میزان بوی بدن كمكمیكند .مثال از خوردن بعضی از غذاهای تند با ادویه
جاتی مانند كاری ،زیره و سیر خودداری كنید .كمبود روی در بدن مشكل تعرق را افزایش
میدهد ،به این دلیل كه این ماده به دفع سمومات بدن كمك میكند .نوشیدن میزان
كافی آب و مایعات ،غدد ترشحكننده ا ِكرین را فعال میسازد كه باعث رقیقتر شدن عرق
آپوكرین میشود.
 استفاده از اسپری و دئودورانت فقط بوی بد را میپوشاند و گاهی سبب افزایش بوی بدبدن میشود .در انتخاب دئودورانت هم توجه كنید از نوعی انتخاب كنید كه حاوی روی
و آلومینیوم باشد ،زیرا كه این مواد باكتریهایی كه مسبب بوی بد بدن هستند را كاهش
میدهند.
در عین حال ،اگر شما مشكل بوی بد زیربغل دارید این توصیهها ،شیوههای طبیعی درمان
خانگی ،به شما كمك میكند:
)1استحمام كنید .سپس آب شلغم را بگیرید به این صورت كه شلغم را رنده كنید و داخل
یك پارچه شل بافت ریخته و فشار دهید و عصاره به دست آمده را با یك قاشق چایخوری
به زیر بغلهایتان بمالید و ماساژ دهید.
 )2استفاده جوش شیرین بوی بد زیر بغل و پاهای شما را كاهش میدهد.
 )3چند لیمو را در دست خود كم كم فشار دهید تا نرم شود .سپس از وسط به 2نیم كنید
و به زیر بغلهایتان بمالید تا هستههای آن خارج شود .سپس حمام كنید .اگر زیر بغل
شما موهای زائد دارد یك روز قبل از این كار آن موها را از بین ببرید تا اسید لیموها بوی
بدن شما را از بین ببرد.
 )4هر روز به حمام بروید و بعد از آن به زیر بغلهایتان پودر بزنید .این كار عالوه بر اینكه
بوی بدن را میگیرد پوستتان رانیز سفید میكند.
 )5روغن زیتون ،آب پرتقال ،آب لیمو و گریپ فروت هم موادی هستند كه شما میتوانید
استفاده كنید .توجه داشته باشید كه افشره آنها باید تازه باشد .زیر بازوهایتان را پودر بزنید
یا هر قسمتی از بدن كه الزم است .جوش شیرین را به افشره اضافه كنید و به زیر بغل خود
بمالید ،سپس با روغن زیتون پاك كنید .بوی بدن شما از بین خواهد رفت.
اگر شما گوشت و مرغ میخورید و با مشكل بوی بد بدن مواجه هستید رژیم غذایی خود
را عوض كنید .مصرف گوشت و مرغ را كاهش دهید و خود را به خوردن سبزیجات عادت
دهید.
این توصیههای غذایی هم كمك میكند:

 هر روز ناشتا قبل از صبحانه  500میلیگرم پودر جوانهگندم را در آب حل كرده و بنوشید.اگر سوپر ماركتهای اطراف خانه شما جوانه گندم تازه دارد ،میتوانید از جوانه گندم تازه
استفاده كنید .توجه داشته باشید محلول جوانه را با معده خالی و با آب معدنی بنوشید.
كلروفیل بوی بدن را به صورت چشمگیر كم میكند یا كامال از بین میبرد.
 اگر كشمكشهای عصبی باعث میشود كه تعرقتان افزایش یابد و این نیز باعث میشودكه بوی بدنتان زیاد شود ،چای سبز بنوشید .یك قاشق چایخوری چای سبز خشك یا 2
عدد چای كیسهای را در یك فنجان آب بریزید و بگذارید به مدت  10دقیقه خیس بخورد
و كم كم در طول روز آن را بنوشید .این چای به شما كمك میكند آرامش پیدا كنید و
دیگر عرق نكنید.
سایت سیمرغ

قبل از تصمیمات مهم
آب بخورید

مادرانی که در دوران بارداری تحت
استرس و تنش های بیشتری قرار
دارند  ،احتمال اینکه فرزندانشان
دچار مشکالت رفتاری از قبیل
اختالل نقص توجه ناشی از بیش
فعالی ( )ADHDشوند  ،بیشتر
است .
روانپزشکان می گویند وجود هورمون های استرس در رحم در دوران بارداری عامل اصلی این
ارتباط است .در این مطالعات روانپزشکان هزاران نوزاد را از زمان تولد تا وقتی به سن مدرسه
رسیدند ،تحت آزمایش قرار دادند.
آنها دریافتند که این هورمون ها احتمال ابتالی کودک به اختالل نقص توجه ناشی از بیش
فعالی ( )ADHDو سایر مشکالت رفتاری را در سنین باالتر افزایش می دهد.
اختالل نقص توجه ناشی از بیش فعالی ( ، )ADHDاختاللی است که در آن پرتحرکی ،
بی توجهی و رفتارهای ناگهانی بیشتر و شدیدتر از کودکان دیگر وجود دارد  ۳ .تا  ۵درصد
کودکان به این اختالل مبتال هستند و در پسرها شایع تر است  .ممکن است در بعضی از این
کودکان عالئم پرتحرکی و رفتارهای ناگهانی بیشتر باشد و در گروهی عالئم بی توجهی بیشتر
دیده شود  .عالئم این بیماری قبل از  ۷سالگی شروع و اغلب در دوران مدرسه مشکالت جدي
تر می شود .
عالئم بارز ( )ADHDشامل کاهش توان تمرکز ،بیش فعالی و فقدان خودداری است .بنابراین
گزارش هورمون های استرس همچنین می توانند روی سایر جنبه های رشد کودک تاثیر
نامطلوب برجای بگذارند.
دکتر آلینا رودریگیوز در انستیتو روانپزشکی کالج کینگ لندن در بررسی های خود بیش ازهزار
و  ۷۰۰مادر و کودکان آنها را تحت مطالعه قرار داده است.
این بررسی ها تایید می کند مادرانی که در دوران بارداری تحت استرس قرار می گیرند یا با
مشکل شکست و آسیب روابط مواجه هستند ،بیشتر احتمال دارد که کودکان سرکش و کم
طاقت و پرخاشگر بدنیا بیاورند.
این کودکان همچنین بیشتر احتمال دارد که به جای انجام دادن کارهای خود با یک دست ،آن

را با دو دست انجام دهند .برای مثال برخی از کارها را با
دست راست و برخی دیگر را با دست چپ انجام می دهند.
این کودکان در عین حال دچار مشکالت احساسی دیگری
نیز می شوند .نتایج این بررسی ها در کنفرانس ساالنه
انجمن روانشناسی انگلیس در گالسگو ارائه شده و در
سایت مجله تخصصی سایکولوژی تودی منتشر شده است
.
سایت پزشکان بدون مرز
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استرس در بارداری
عامل بیش فعالی

بدن انسان به تنهایی دریایی از شگفتی هاست و ما از
خیلی از شگفتیهای آن باخبر نیستیم .بدن ما ویژگیهای
حیرتانگیزی دارد که شاید برایمان قابلباور نباشد .برای
آنها که به واقعیات عجیب درمورد طبیعت انسان عالقهمند
هستند ،لیستی تهیه کردهایم.
 .1بدن ما در یک روز  10میلیارد پوسته تولید میکند.
این واقعیت نشان میدهد که بد نیست روکش بالشت و
ملحفهتان را بهطور منظم بشویید ،چون این مقدار پوسته
در سال میشود چیزی درحدود  2کیلوگرم پوست.
 .2هر ساعت از روز بدن ما باید یک میلیارد سلول را
جایگزین کند .قدرت بدن برای تولید این همه سلول
جدید واقعاً جای شگفتی دارد.
 .3همه ما میدانیم که اسید معده بسیار قوی است .این
اسید آنقدر قوی است که حتی زینک را هم حل میکند.
این یعنی یک قدرت اسیدی بسیار باال .اما دلیل اینکه
ما با اسید معده خودمان آسیب نمیبینیم این است که
سلولهایی برای محافظت از ما در برابر خودمان الیه
پوششی ایجاد کردهاند.
 .4شش ماه طول میکشد که ناخن بهطور کامل روی
انگشتان دست یا پا رشد کند .به همین خاطر است که
افتادن یک ناخن آسیبدیده بسیار دردناک است و به
مدتی طوالنی ظاهری زننده برای انگشت مان ایجاد می
کند .پس حسابی مراقب ناخنهایتان باشید.
 .5استخوان انسان به اندازه گرانیت سخت است.
استخوانهای ما بسیار پرتراکم هستند و قادرند فشار و
نیروی بسیار زیادی را تحمل کنند که ویژگی بسیار خوبی
است چون همه ما انسانها حرکات و اعمال فشارآوری انجام
میدهیم.
 .6هر شب که می خوابیم کمی رشد میکنیم .درطول
روز ،نیروی جاذبه ستونفقرات ما را منقبض میکند و شب
دوباره به همان نقطه شروع برمیگردیم.
 .7صدای ما در روز قبل از اینکه کششی به دیافراگم و
تارهای صوتی مان بدهیم ،فرکانس پایینتری دارد.
 .8هر کلیه بیشتر از هزار فیلتر دارد .به همین دلیل است
که باید مقدار زیادی آب بنوشیم تا بدن روی موادمغذی و
مایعات تازه در سیستم عملیات انجام دهد.
 .9خون ما خیلی سریع پمپاژ میشود .با ورزش و انجام
حرکات کششی همیشه میتوانید پمپاژ خونتان را در حد
عالی نگه دارید.
 .10جالبترین واقعیت درمورد بدن انسان درمورد مصرف
اکسیژن ما است ،چون هیچوقت به آن فکر هم نمیکنیم.
ما در هر روز چیزی درحدود  44کیلوگرم هوا تنفس
میکنیم .این هزاران تنفس روی هوا که تقریباً بیوزن
است ،تاثیر میگذارد .دفعه بعدی که می خواستید کار
مثبتی برای محیطزیست یا پاکی هوا انجام دهید این را
خوب به یاد داشته باشید.
سایت مردمان
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نوبت بعد اگر خواستيد تصميممهمي بگيريد ،قبل از هر
اقدامي ابتدا يك بطري آب بنوشيد چون محققان در
يك بررسي جديد ادعاكردهاند كه افراد با مثانه پر ،بهتر
ميتوانند تصميمبگيرند.
اين محققان دريافتهاند كه در يك لحظه ،مكانيسم
خودداري در مغز در تمام نقاط بدن يك حس
خويشتنداري را القا ميكند و به همين خاطر افراد
در هنگام پر بودن مثانه چون در وضعيت كنترل
قرار ميگيرند ،قادر هستند كه تصميمات مهمتر و با
ارزشتري را اتخاذ كرده و در نتيجه بهتر قضاوت كنند.
به گزارش روزنامه ديلي تلگراف ،اين متخصصان در
دانشگاه هلندي «تونت» وضعيت كنترل مثانه را با
بخشهاي مشابه در مغز كه احساسات مربوط به پاداش و
اميال را فعال ميسازند ،مرتبط ميدانند.
اين مطالعه همچنين نشان ميدهد كه حتي فكر كردن
به واژههاي مربوط به ادرار كردن نيز ميتواند همين تاثير
را ايجاد كند.
بنابراين تحقيق ،مردم در كنترل انگيزشهاي خود براي
لذتهاي كوتاه مدت تواناتر هستند و در عين حال هم
گزينههايي را انتخاب ميكنند كه در مدت طوالني سود
بيشتري براي آنها داشته باشند .به اين ترتيب بخشي از
مغز كه اين سيگنال را ميفرستد نه تنها براي كنترل
مثانه بلكه براي خودداري و كنترل در تمام قسمتهاي
ديگر فعال ميشود.
بنابراين فعال شدن مكانيسم خودداري به شما كمك
ميكند كه در تصميمگيريهاي خود اميال و پاداشهاي
لحظهاي را انتخاب نكنيد بلكه در عوض به پيامدهاي
سودمند و بلند مدت انتخاب خود بيانديشيد.
خبرگزاری پزشکی ایران

 10واقعیت شگفتانگیز
درمورد بدن انسان
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اگر مجبور باشید بین «خوب بودن» و «خوش
شانس بودن» فقط یکی را انتخاب کنید ،کدام
را ترجیح می دهید؟ آیا مطمئن هستید که
پاسختان صادقانه است؟
« وودی آلن» بر این عقیده است که در زندگی انسان،
نقش و اهمیت شانس دست کم گرفته شده و این
اکسیر جادویی را آنچنان که باید و شاید ،جدی نگرفته
اند .شاید دلیل این مسئله ،تلخ بودن و ناگواری آن
باشد ،چرا که اگر بپذیریم شانس خیلی خیلی در
زندگی نقش دارد ،از این که بخش مهمی از زندگی
مان خارج از کنترل ما و شاید به تار مویی بند است،
نگران و اندوهگین خواهیم شد.
قهرمان اصلی فیلم آلن می گوید« :من ترجیح می
دهم آدم خوش عاقبتی باشم تا خوش سیرت» او در
بازی تنیس ،توپ را به لبه تور می کوبد ،توپ کمی باال
می رود ،چرخی در هوا می زند ،هیچ کس نه
می داند و نه می تواند پیش بینی کند که توپ در این
لحظه در زمین او فرود خواهد آمد یا زمین حریف.
تلخی قضیه در اینجاست که همین یک لحظه خاص
می تواند سرنوشت کل مسابقه را رقم زند؛ یعنی
«امتیاز نهایی» را ممکن است صرفا شانس – و نه
هیچ عامل دیگری -تعیین کند( .البته می توان به
جای کلمه «شانس» از کلمات دیگری نظیر «تقدیر» و
«قسمت» هم استفاده کرد که چیزی را عوض نخواهد
کرد).
شماره  11مجله سینما و ادبیات صفحه 39
جبر و احتمال از نظر روانشناسی
«آلبرت بندورا» متولّد  1925یک روانشناس کانادایی
و متخصص در زمينه نظریه شناختی اجتماعی و
خودکارآمدی است.
او که به جبر گرایی تقابلی اعتقاد دارد می گوید«:
افراد نه تحت کنترل نیروهای محیطی هستند و نه
کام ً
ال آزادند که بتوانند هرچه را بخواهند ،انجام دهند.
از نقطه نظر نظریه شناختی اجتماعی افراد تا حدود ی
آزاد هستند زیرا آنها می توانند با تنظیم رفتار خود بر

شرایط محیطی آینده تاثیر بگذارند ،بنابراین در نظریه
شناختی اجتماعی ارتباط بین شخص و محیط دو سویه
است ،افراد محیط را شکل داده و محیط همزمان افراد
را شکل می دهد» .
او همچنین به تاثیر ژن ها در گرفتن تصمیمات و رفتار
با دیگران اشاره می کند و مي گويد«:از نظر روانشناسی
نوع زندگی هر انسانی به ژن های سازنده اش ،افرادی
که با آنها در تماس است و محیطی که در آن رشد کرده
بستگی دارد .بنا بر این خوب یا بد بودن افراد متاثر از
این موارد است .روانشناسی اراده انسان را در سایه این
سه مورد تعریف می کند .قدرت تصمیم گیری و انتخاب
راه زندگی و حوادثی که برای بشر اتفاق می افتد را نیز
مربوط به این موارد می داند».
دلداری یا واقعیت
خیلی ها اعتقاد دارند هرچه که خداوند مقدر کرده،
اتفاق می افتد .نمونه این افراد بین کسانی که از حادثه
ای رنج می برند ،عزیزی را از دست داده اند ،با معلولیت
به دنیا آمده یا دست تقدیر معلولیت شان را رقم زده
است ،بسیار است ولی عده ای اعتقاد دارند که هرآنچه
برای ما اتفاق می افتد از اعمال خود ما نشات می گیرد.
این افراد اگر اشتباهی انجام دهند دائما خود را سرزنش
می کنند و پیش خود می گویند اگر این کار را نکرده
بودم یا اگر آنجا نرفته بودم این اتفاق نمی افتاد .دسته

ای دیگر نیز وجود دارند که شانس را در
زندگی بسیار مهم می دانند و حوادث بد
زندگیشان را به شانس بد نسبت می دهند.
توجیه آنها این است که یک فرد خوش
شانس بیشتر از بقیه مردم عدد  6می آورد
و زودتر وارد بازی می شود و این را نمی
توان به غیر از شانس خوب نسبت داد.
شانس خوب یا شانس بد
در روزگار کهن پیرمرد روستا زاده ای بود
که یک پسر ویک اسب داشت .روزی اسب
پیرمرد فرار کرد و همه همسایگان برای
دلداری به خانه اش آمدند وگفتند «:عجب
شانس بدی داري که اسبت فرار کرد».
روستازاده پیر در جواب گفت«:از کجا می
دانید که این از خوش شانسی من بوده یا
بد شانسی؟»
همسایه ها با تعجب گفتند«:خوب معلوم
است که این بد شانسی است».
هنوز یک هفته از این ماجرا نگذشته بود که
اسب پیرمرد به همراه بیست اسب وحشی
به خانه برگشت .این بار همسایه ها برای
تبریک نزد پیرمرد آمدند و گفتند «:عجب
اقبال بلندی داشتی که اسبت به همراه
بیست اسب دیگر به خانه برگشت».
پیر مرد بار دیگر جواب داد« :از کجا می
دانید که این از خوش شانسی من بوده یا
بد شانسی؟»
فردای آن روز پسر پیر مرد حین سواری
در میان اسب های وحشی ،زمین خورد و
پایش شکست.
همسایه ها بار دیگر آمدند و گفتند «:عجب
شانس بدی».
کشاورز پیر باز گفت  «:از کجا می دانید که
این از خوش شانسی من بوده یا بدشانسی؟»
و چند تا از همسایه ها با عصبانیت گفتند«:
خوب معلوم است که از بدشانسی تو بوده
پیرمرد کودن».
چند روز بعد نیروهای دولتی برای سرباز
گیری از راه رسیدند و تمام جوانان سالم
را برای جنگ در سرزمینی دوردست با
خود بردند .پسر کشاورز پیر به خاطر پای
شکسته اش از اعزام معاف شد .همسایه ها
بار دیگر برای تبریک به خانه پیرمرد رفتند

خواص انواع توت

نفیسه قدوسی
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امیر ،پدر یک کودک سندرم داون:
اگر در رشته ریاضیات تحصیل کرده
باشید ،مفهوم جبر و احتمال را می توانید به
خوبی درک کنید .این دو کلمه در ریاضیات
تعریف مشخصی دارند .من به شانس و تقدیر
معتقدم به نظر من شانس و تقدیر از یک
ریشه هستند .در هر دوی آنها دست ما از
کنترل امور کوتاه است .مثال هیچ کس نمی
تواند بگوید جهش ژنی که موجب سندرم
داون یک کودک می شود در کنترل پدر و
مادر او است يا در یک حادثه رانندگی که
راننده مقابل در جاده به خواب رفته و به
ماشین شما برخورد کرده و منجر به قطع
عضو یا قطع نخاع شما شده است ،نمی توان
گفت که چیزی جز تقدیر بوده است.

ما از آینده خود خبر نداریم و نمی دانیم قرار
است چه اتفاقاتی بیافتد و کنترل بیشتر امور
از اختیار ما خارج است و در جواب سوال آخر
باید بگویم خوب یا بد بودن ما تاثیری در
معلول شدن مان نداشته است .من هر وقت
فیلم کلید اسرار را می دیدم بسیار عصبانی
می شدم که در آخر داستان وقتی آدم های
بد به سزای عملشان می رسیدند ،یا روی
ویلچر می نشستند و یا به نوعی معلول می
شدند.
سحر ،ناشنوا:
نتیجه همه کارها فقط به مقدار تالش و
پشتکار ما بستگی دارد .گفتن اینکه شانس
و قسمت من این بوده ،تنها تفکری است که
برای دلداری خود ساخته ایم.
به نظر من جلو گیری از معلول شدن یک
فرد نیز در بیشتر موارد در کنترل خود ما
است .مثال اگر در دوران بارداری از داروها و
موارد مضر استفاده کنیم ،حتما کودک مان
دچار نقص عضو می شود و بعد از تولد اگر
واکسن های او را به موقع تزریق نکنیم و
مراقب سالمتي او نباشیم ممکن است به
بیماری خاصي مبتال شود که منجر به مرگ
یا معلولیت اش شود.
اما اگر قرار باشد برای اینکه زندگی خوبی
داشته باشم ،انسان بدی بشوم ،مطمئنا
ترجیح می دهم انسان خوبی باشم و با
سختی های زندگی مبارزه کنم.
احمد ،معلول قطع نخاع:
شانس و تقدیر از هم بسیار متفاوتند  .شانس
یک واژه التین است و ترجمه آن در فرهنگ
دینی ما رحمت ویژه خدا بر فرد است .اما
تقدیر و قسمت از هم مفاهیم جدایی دارند.
قسمت سهمی است که خالق از روی عدالت
در اختیار انسان قرار می دهد تقدیر هم
معنای سر نوشت را ندارد بلکه تقدیر از قدر
است و یادآور ارزش هایی است که در اختیار
هر کسی قرار گرفته است.
من فکر می کنم معلول و سالم بودن یک فرد
بستگی به تقدیر انسان دارد .و آنچه خداوند
صالح دانسته در اختیار انسان قرار دهد .من

معصومه ،نانیسم:
کال به شانس اعتقاد زيادي ندارم .به نظر من
اگر همه جوانب را بسنجیم و دقت داشته
باشیم ،موفقیت را با تالش زیاد به دست
خواهیم آورد .ولی قسمت و تقدیر الهی را
هم قبول دارم و معلولیتم را خواست خدا
می دانم.
متین :
به نظر من کارهایی که ما و اجدادمان در
گذشته انجام داده اند آینده ما را می سازند.
اینکه من قد بلند هستم یا کوتاه قد ،زشت
هستم یا زیبا ،معلول هستم یا سالم ،به ژن
هایی بستگی دارد که از گذشتگان ما رسیده
و حوادثی که در گذشته روی داده است .البته
کارهایی هم هستند که ما به طور مستقیم
باعث اتفاق افتادنشان شده ایم .مثال پدر و
مادرم از روی بی اطالعی و نبودن امکاناتی
برای آموزش ،نتوانستند فلج اطفال من را
تشخیص دهند و حاال باید با عصا حرکت
کنم .نمی توان گفت که تقصیر از آنهاست.
نمی توان تقصیر را به گردن کسی انداخت.
آنها اگر در محیطی به دنیا می آمدند که
آموزش و بهداشت کافی برای زندگی فراهم
بود ،مطمئنا نمی گذاشتند من دچار این
بیماری شوم همه اتفاقات طوری پشت هم
قرار گرفتند که من امروز معلول باشم .مثل
یک بازی دومینو که با افتادن یک تکه بقیه
تکه ها نیز فرو می ریزد ،حوادث زندگی نیز
به هم مربوطند.
ولی اگر قرار بود سالمت جسمی خودم را به
قیمت انسان بد بودن به دست بیاورم ،هرگز
قبول نمی کردم .درست است که جسمم
توانایی انجام بسیاری از کارها را ندارد ،ولی
وجدانی دارم که به پاک بودنش افتخار می
کنم و با خوبی کردن به دیگران انرژی مثبت
دریافت می کنم.
بخشی از مقدمهفیلمنامه «ده فرمان به قلم
کریستف کیشلوفسکی:
«من معتقدم که بخشی از زندگی را تقدیر
تشکیل میدهد .بخش مهمی از زندگی همه
ما.
چند بار باید تقدیر پیچ و تاب بخورد تا من
اینجا در ورشو بنشینم و مقدمه ای بر چاپ
انگلیسی ده فرمان بنویسم؟ طبیعتاً هر فردی
مسیر زندگیاش را انتخاب میکند و در عین
حال سعی میکند تا حدس بزند در این
مسیر چه پیش خواهد آمد .ولی برای درک
موقعیت فعلی ،باید به گذشته خود بازگردید
و نقشهایی را که ضرورت ،اراده و شانس
محض بازی کردهاند ،از یکدیگر جدا کنید».
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و گفتند «:عجب شانسی آوردی که پسرت
معاف شد»
و باز کشاورز پیر گفت « :از کجا می دانید
که ....؟»
ما می توانیم تمام عمر خود را صرف بر
چسب زدن به رویدادها کنیم  :این خوب
است آن بد است....
علت این که به هر حادثه ای بر چسب فاجعه
و مصیبت می زنیم آن است که تنها یک در
صد از کل واقعیت را می بینیم.
تا زمانی که به بد بودن اوضاع واحوال ،ایمان
داشته باشیم هیچ تغییری در شرایط بوجود
نخواهدآمد اما درست در همان لحظه ای که
نوع نگاه خود را به زندگی تغییر می دهیم
همه چیز دستخوش تغییرمی شود.
تقدیر الهی
سه کلمه بخت ،شانس و اتفاق از کلمات
متداول در زندگى انسان هاست و حتى
گاهى در سخنان و نوشته هاى بزرگان
و اندیشمندان نیز مشاهده مى شود باید
دانست که هیچ معلولى در نظام هستى بدون
علت رخ نمى دهد اما گاهي انسان با دانش
و آگاهي به علت آن پى مى برد و گاهى هم
علت آن را درک نمى کند .اکثر انسان ها
وقتى علت چیزى را درک نکردند فورا آن را
به بخت و شانس و اقبال نسبت مى دهند اگر
انسان توانست این مسأله را بخوبى بفهمد،
آنگاه سه کلمه بخت ،شانس و اتفاق براى او
حل خواهد شد.
اگر بخواهیم از منظر دین و قرآن به اموری
که بخت و شانس نام گرفته اند نظر کنیم می
بینیم که اینها چیزی نیستند جز اراده خدا
که آن هم به سبب و علتی خاص جاری می
شود و نظم یک سره عالم فاقد حادثه ای بی
علت است .بدون علت فقط خداست و بس.
حال ما چند سوال مطرح كرده ايم و پاسخ را
ز بان شما نوشته ايم.
نظر شما در رابطه با شانس و تقدیر چیست؟
آیا معلولیت خود را از بد شانسی می دانید؟
آیا حاضرید در قبال بدست آوردن سالمتی
تان انسان بدی باشید؟

معلولیت خود را یک آزمایش الهی می دانم
وهمیشه خدا را به خاطر آنچه به من داده و
نداده ،شکر می کنم.
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توت سفید
طبیعت :متعادل ،گرم و تر
حاوی :امالح معدنی و مواد چربی ،ویتامین  Aو C
خواص :خون ساز ،گرفتگی ها را باز می کند .ادرار آور ،رفع آبله و
سرخچه ،تقویت نیروی جنسی ،تقویت کبد ،چاق کننده.
مضرات :در سرد مزاجان خون را فاسد می کند و باعث سردرد مي
شود و عملکرد دستگاه گوارش را مختل می كند.
توت سیاه (شاه توت)
طبیعت :سرد و تر
حاوی :گلوکز و مواد قندی ،امالح معدنی ،ویتامین  Aو C
خواص :تصفیه کننده خون ،کاهش دهنده قند خون ،رفع خستگی
از فعالیت های فکری ،خشکی مزاج ،یبوست ،صفرا و گرمی را از بین
می برد ،ضد عفونی کننده و میکروب را از بین می برد .ضد عفونی
کننده و میکروب کش.
شاه توت برای بیماران کبدی بسیار مفید است.
مضرات :شاه توت را نباید با شکم پر خورد زیرا باعث نفخ می شود
و گاهي باعث اسهال می شود.
توت فرنگی
توت فرنگی سرشار از ویتامین های  Bو  Cاست.
مواد معدنی موجود در آن عبارتند از :آهن ،آهک ،فسفر،
پتاسیم ،منیزیم ،سدیم و...
این میوه محبوب جزء ظزیف ترین میوه هاست .بی اندازه مقوی و
خنک است .قند موجود در این میوه برای افراد دیابتی بی ضرر است
و به علت اشتها آوری و مقوی بودن برای افراد ضعیف بسیار مناسب
است که اگر هر روز توت فرنگی را مصرف کنند عالوه بر جذب امالح
معدنی مقدار الزم ویتامین  Cنیز بدست می آورند .مواد معدنی
موجود در این میوه مانع از بروز سرطان و تصلب شرایین می شود و
خاصیت مسهلی به آن بخشیده که موجب حرکت عضالت روده ها
می شود و یبوست را درمان می کند.
منیزیم موجود در آن مقاومت بدن را در مقابل امراض عفونی و
سرطانی زیاد می كند و جمع شدن کلسیم را در استخوان آسان
می کند.
توت فرنگی باعث بهبود بیماری هایی چون :روماتیسم ،نقرس،
سنگ کلیه اعمال کند .کم خونی ،فشار خون ،ورم مثانه نیز می
شود.
زینب اکبری

هشت توصیه عملی برای افزایش
میزان منیزیم بدن
منیزیم یکی از عناصری معدنی ضروری ،برای عملکرد مناسب بدن ماست .زمانی که
بدن دچار کمبود منیزیم شود ،ممکن است مشکالت متعددی به وجود آید از جمله؛
خستگی ،گرفتگی عضالت ،نگرانی و . ...با توجه به این توضیحات ،چه کار کنیم که
دچار کمبود منیزیم نشویم؟
یک یادآوری کوچک دربارۀ منیزیم

منیزیم در بیش از  300فعالیت متابولیک بدن ما نقش دارد .این عنصر هم در
استخوانها ،دندانها و هم در ماهیچهها ،کبد و ...یافت میشود .منیزیم در انتقال

عصبی ،استراحت ماهیچهای ،تنظیم ریتم قلب ،سوخت و ساز چربیها ،تنظیم میزان
قند خون ،فشار خون و ...دخالت دارد.
اگر بدن دچار کمبود منیزیم شود ،ممکن است مشکالت متعددی به وجود آید؛ از
جمله خستگی ،اسپاسم گوارش و معدهای ،گرفتگی عضالت ،احساس تپش قلب،
حساسیت فزاینده نسبت به سروصدا ،واکنش نامناسب در مقابل استرس. ...
من رژیم غذایی سرشار از منیزیم را انتخاب مي كنم
 من حداقل یک بار در هفته ،سبزیجاتی با برگ سبز تیره میخورم :کلم بروکلی،اسفناج ،کلم چینی ،کاهوی سبز...
توصیۀ عملی :هر روز به طور مرتب با استفاده از کاهو و بقیۀ سبزیجات یک ساالد
سالم برای خودتان تهیه کنید.
 من سه بار در هفته ،از حبوبات استفاده میکنم :عدس ،نخود ،لپه ،لوبیا ،سویا. ...توصیۀ عملی :برای ایجاد تنوع ،میتوانید با حبوبات خوراک تهیه کنید .در ابتدا یک
پیاز را خوب تفت دهید ،بعد از پیاز نوبت عدس است که حداقل دو دقیقه تفت داده
شود .در مرحله بعد آب اضافه کنید ،به ازای هر لیوان عدس ،دو لیوان آب .بگذارید
غذا جوش بیاید ،سپس شعله را کم کرده و بیست دقیقه زمان بدهید تا با جوشهای
ریز ،آب کام ً
ال جذب شود.
 هنگام تهیۀ غذاها ،یکی دو قاشق جوانۀ گندم رویش میپاشم ،در غذاهایی مثل:سوپ ،ساالد ،خوارکیهای خام ،غذای اصلی...
توصیۀ عملی :میتوانید جوانه را خودتان در تنگ یا بطری برویانید.
 من از غالت کامل یا نیمه کامل و نان حاوی خمیر مایه استفاده میکنم.توصیۀ عملی :چند قرص نان از نانوایی یا فروشگاه بخرید ،با توجه به میزان مصرف
تان آنها را برش بزنید سپس بگذارید منجمد شوند و در زمان نیاز استفاده کنید.
 من هر روز یک تکه شکالت سیاه میخورم.توصیۀ عملی :بهتر است از شکالت با 70درصد کاکائو استفاده کنید.
 هر روز  5-6دانه آجیل میخورم ،از جمله :گردو ،بادام ،فندق...توصیۀ عملی :هر روز صبح میزان آجیلی که برای خوردن در نظر گرفته اید ،در
جیبتان بگذارید ،هر وقت گرسنه شدید چند تایش را نوش جان کنید ،میتوانید
این آجیلها را جایگزین کره و مربای صبح کرده یا به شکل پورۀ بادام ،گردو و ...
مصرفکنید.
 من ترجیح میدهم که از بخار پز کردن یا دم کردن برای طبخ غذا استفاده کنم.توصیۀ عملی :از آشپزی با آب خوداری کنید ،مگر اینکه بخواهید خوراک خاصی
بپزید.
 عالوه بر نوشیدنیهای معمول ،روزی نیم لیتر آب معدنی غیر اسیدی مینوشم.توصیۀ عملی :آبهای معدنی استاندارد و معتبر خریداری کنید.
مترجم  :زهرا علی دوست ،سایت سیمرغ

پارکور
هنرجابجایی

گردآوری :نفیسه قدوسی
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وقتي یک معلول جسمی -حركتي به یک ارتفاع می
رس��د دنبال رمپي برای پایین آم��دن از آن می گردد.
یک فرد عادی در جس��تجوی پل��ه بر می آید ،اما یک
پارکور کار از آن ارتفاع می پرد.
اف��راد معلول وع��ادی وقتی به یک مانع می رس��ند
مسیرشان را عوض می کنند ،اما پارکور کاران آن مانع
را با یکی از حرکات پارکور پشت سر می گذارند.
پارکور يا هنر تغيير مکان ،يک هنر با ماهيت فرانسوی
اس��ت که هدف آن رفتن از نقط��ه الف به نقطه ب در
کارآمد ترين و س��ريع ترين حالت ممکن با استفاده از
توانايی های بدن انسان است.
پارکور از زمانی که انس��ان نیاز به شکار کردن و شکار
نش��دن داش��ته ،وجود داشتهاست .انس��انها به طور
طبیعی گسترهای قابل توجه از حرکات و حاالت ممکن
را برای گذشتن از موانع به وجود آورده اند.
کودکان به س��هولت و صورت بدیع و با نشاط حرکت
میکنند ،ولی ما هنگامی که شروع به حرکت آگاهانه
میکنیم ،آن ویژگی را از دست میدهیم.
دلي��ل به وج��ود آمدن این هنر كمك به اش��خاص و
مقابله با مش��كالت و موانع اس��ت حال این موانع می
توان��د هر چيزی در محيط باش��د از صخره و ش��اخه
درختان تا ديوار و ريل های خيابانی.
پ��س پارکور را مي توان هم در محيط های ش��هری و
هم آزاد تمرين کرد.
مهم ترين اصل در پارکور راندمان و کارايی است يعنی
لزوما فرد نبايد با حداکثر سرعت خود حرکت کند بلکه
بايد طوری حرکت کند که کمترين انرژی و مس��تقيم
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شعار پارکور :موانع سر راهت را با سریع ترین
و بهترین روش پشت سر بگذار

ترين مسير برای رسيدن به هدف لحاظ شود.
همچنين چون یکی از شعارهای پارکور« ،بودن و باقی
ماندن» است بايد از آسيب ديدگی چه کوتاه مدت چه
بلند مدت جلوگيری کرد.
«داويد بل» بنیانگذار پارکور در فرانس��ه ،می گوید«:
روح پارکور توس��ط تصور فرار و رس��يدن شکل گرفته
اس��ت که همان انديش��ه اس��تفاده از قدرت فيزيکی
و تفک��ر س��ريع برای بي��رون آم��دن از موقعيت های
خطرناک اس��ت .در پارکور مهم این اس��ت که در هر
زمان بتوانی هر کجا که خواستی بروی .
پارکور مثل س��ایر ورزش ها ذهن شما را از فکر کردن
به مشکالت آزاد کرده و استرس را به خوبی کاهش
می دهد .این ورزش به ش��ما یاد م��ی دهد چطور با
مش��کالت زندگی مبارزه کنید .شما به تدریج یاد می
گیرید که نباید به خاطر وجود یک مانع مس��یرتان را
عوض کنید و باید از روی موانع به بهترین شکل عبور
کنید.
پارک��ور مث��ل ورزش های دیگر ،دنیای��ی از تکنیک و
فلسفه اس��ت .یک انس��ان عادی وقتی از ارتفاع چهار
متری بپرد بدون شک آس��یب می بیند ،در حالی که
یک پارکور کار به س��ادگی از آن ارتفاع می پرد ،بدون
اینکه کوچکترین آس��یبی ببیند .او با استفاده از فنون
پارکور فش��ار وارد بر پاه��ا را دفع می کند و صحیح و
سالم به راهش ادامه می دهد.
به گفته «داوید بل» جنبه فیزیکی پارکور ،غلبهکردن
بر تمامی موانع پیش روس��ت ،درست مانند اینکه در
شرایط اضطراری گیر کرده باشید .پارکور صرفا انجام
حرکات نیس��ت ،بلک��ه مجموعهای هدفمن��د و دارای
فلسفه خاص خود است.
پس ه��دف پارکور ،رس��یدن ب��ه مقصد با اس��تفاده
از کاراتری��ن ،روانتری��ن و مس��تقیمترین مس��یر و
مناسبترین حرکات اس��ت و میتواند شامل دویدن،
پریدن ،باال رفتن و خزیدن باشد.
بسیاری پس از آشنایی با پارکور ،اصول آن را در زندگی
خود نیز به کار میبرند .به کس��انی که از اصول پارکور
در زندگی خود بهره میبرند «تراسور» گفته میشود.
پارک��ور یک رش��ته ورزش��ی اس��ت ،اما فلس��فهای با
ارزشه��ای خاص خود و برای آگاه��ی از تواناییهای
خویشتن ،مبارزه علیه خود و پرورش جسم و روح دارد.
پارکور گذشته از یک ورزش و هنر ،یک شیوه زندگی
کردن و یک فلسفه روزانهاست.
یکی از فلس��فههای ای��ن ورزش ،اتکا ب��ه تواناییهای
جس��می و ذهنی افراد برای کمک کردن به کس��انی
است که در شرایط خاصی قرار دارند.
هنر پش��ت س��ر گذاش��تن کارای موانع ب��ا به چالش
کشیدن موقعيت فیزیکی و جسمی خود باعث میشود
که با موقعیتهای زندگی روزانه آسانتر کنار بیاییم.
وقت��ی که یک مانع یا به عبارتی وضعیتی دش��وار در
زندگی ما پدیدار ش��ود ،یک تراسور همان گونه که در
پارک��ور یاد گرفته ،س��ریع و کارا بر آن غلبه میکند و
بدون تغییر مسیر به راه خود ادامه میدهد.
جدا از حرفهای شدن در حرکات ،قسمت اصلی آموزش
و تمرین صحیح پارکور ،توانایی غلبه بر ترس و استفاده
از هنر پارکور در زندگی اس��ت .چرا که ابتدا باید بتوان
بر ذهن و تفکر خود چیره شد تا توانایی حرفهای شدن
در پارکور بوجود آید.
کسانی که پارکور تمرین نمیکنند معموالً درباره این
موضوع چیزی نش��نیده ی��ا ندیدهاند در صورتی که به
گفته بنیانگذار این هنر« ،فلسفه» جزء درونی پارکور
است.
پارکور حركات بدون دليل نيست
پارکور حرکات آکروباتیک ،بدل کاری ،رقص ،حرکات
احمقانه ب��دون توجه به عواق��ب آن و پرشهای بلند

بدون دلیل نیس��ت .هم چنین پارک��ور «حرکتهای
دلخواه» نیس��ت بلکه مجموع��های از حرکات از پیش
تعریف شده و هدفمند است.
در پارکور خبری از مسابقه هم نیست .پارکور نمیتواند
تبدیل به یک رشته مسابقهای شود ،مگر آن که اساس
وجودی آن یعنی «پرورش خود» نادیده گرفته ش��ود.
زیرا هر کسی تنها برای خودش و نه برای اثبات برتری
خود ،تمرین میکند.
محل تمرین بر خالف بسیاری ورزشهای دیگر پارکور
در زمین یا ورزشگاه اختصاصی تمرین نمیشود البته
تالشهایی در این رابطه صورت گرفتهاست.
تراسورها در محیطهای شهری مانند سالنهای ورزش،
پارکها ،زمینهای بازی و س��ازهها و س��اختمانهای
رها ش��ده تمری��ن میکنند که باعث ب��ه وجود آمدن
نگرانیهای��ی مانند تجاوز به حریم ش��خصی ،آس��یب
رس��اندن به ام��وال عموم��ی و تمری��ن در مکانهای
نامناسب شدهاست.
وسایل و تجهیزات
پارک��ور نياز ب��ه وس��یله و تجهیزات خاص��ی ندارد و
تراس��ورها معموالً لباسهای ورزشی یا معمولی سبک
و راحت میپوش��ند  .تنها موردي که توصیه شد ه یک
کفش ورزشی سبک با چس��بندگی زیاد است .بعضی
از تراس��ورها از مچ بند برای محافظت از مچ هایش��ان
اس��تفاده میکنند  .برخی نیز از دس��تکشهای نازک
ورزش��ی برای حفاظت از کف دستها استفاده میکنند
که به علت کم کردن چسبندگی و حس ،باعث موضع
منفی بعضی از تراسورها میشود.
پارکور برای معلوالن
ای��ن هنر معم��وال در میان جوانانی دیده ش��ده که از
سالمت جسمی مطلوبی برخوردارند و بیشتر جمعیت
تراسورها از میان جنس مذکر است .ولی می توان این
ورزش را به نوعی دیگر  ،برای معلوالن نیز تعریف کرد.
اگر دقیق تر به مسئله فکر کنیم ،به این نتیجه خواهیم
رسید که فرا گرفتن هنر جابه جایی به کارآترین شکل
ممکن از روی موانعی که بر س��ر راه ما قرار می گیرد،
می تواند ب��رای زندگی معلوالن بس��یار مفید و حتی
حیاتی باش��د .البته نمی توان انتظار داشت که تمامی
حرکات��ی که یک فرد س��الم  -با بهره گیری از توانایی
های جس��می خود -انج��ام می ده��د را ،یک معلول
جسمی نیز به همان روش انجام دهد.
این انتظار وجود ندارد ک��ه یک معلول از ارتفاع چهار
متری ب��ه پایین بپرد .ولی یافتن بهترین روش ها  -با
در نظر گرفتن ش��رایط جسمی  -برای عبور از پله ها،
ج��وی آب و چاله های خیابان ب��رای یک فرد عصایی
یا آم��وزش چگونگی حرکت و کنترل ویلچر در مقابل
موانع و سراش��یبی ها و بهترین روش های سوار شدن
ماش��ین ،مطمئنا می تواند برای س��اده کردن زندگی
افراد معلول بسیار مفید باشد.
مس��لم اس��ت كه این فنون هیچ ش��باهتی به قوانین
پارک��ور ن��دارد و دیگر نمی توان نام پارک��ور را بر این
روش ها گذاش��ت ولی هم��ه این روش ها از یک تفکر
ریش��ه می گیرد« :کاراترین حرکت ها برای مستقیم
ترین مسیر جابجایی».
گذش��ته از این فلسفه پارکور ،یک تفکر بسیار مفید
برای مقابله با مشکالت است .معلوالن در زندگی خود
بارها و بارها با مشکالت بسیاری مواجه می شوند و این
عوامل موجب افسردگی آنها می شود .این تفکر به هر
فردی با هر ش��رایطی ،کمک می کند که به جای فرار
از مشکالت و موانع زندگی به مقابله با آن ها برود و از
سختی ها دلسرد نشود.
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یک��ی از اهال��ی فرهن��گ ذخیره واژگان سیس��تم
ش��ناختی در زبان پهلوی را  5ه��زار واژه و زمان
مشروطه را بیش از  50هزار دانسته است.
به نظر شما اگر بخواهیم تعداد واژگان امروز را
بشماريم چه تعداد خواهد بود؟
ب��ی تردی��د «الکس��اندر لوریا» و دانش��مند دیگر
«ویگو وتس��کی» بیش��ترین خدمت را ب��ه زبان و
ذهن کرده اند .هرچند امروز زبان شناس��ان بزرگی
چ��ون « »Edelmanزحمات زي��ادي در رابطه با
زبان و ش��ناخت کش��ید هنوز به لحاظ پیچیدگی
مغز و نورون ها (عصب) بس��یاری از رمزها کش��ف
نشده است.
قب ً
ال زبان رافقط وسیله ارتباطي می دانستند ،در
صورتی که امروز زبان تولی��د کننده واژه ها (مثل
تشبیه و استعاره) است.
در ابت��دا در م��ورد زبان و ش��ناخت تئوری هاي
مختلف��ی مطرح ش��د .بعضي ها ب��ا توجه به مهم
ب��ودن مقوله ژن ها ،زبان را فطری می دانس��تند،
برخی دیگر محیط و ژن را در كنار هم تاثیر گذار
می دانس��تند بعضي ها هم حالتي بین شناخت و
زبان را موثر اعالم مي كردند.
اما رابطه جنبه های شناختی و زبان چگونه است؟
ویگو تس��کی بر این باور است که زبان یک پدیده
اجتماع��ی اس��ت و بر خ�لاف این نظركه انس��ان
(حیوان سخن گو)است انسان از جامعه به «خود»
یعنی تمایز بین خود با س��ایر انس��ان ها و طبیعت
می رس��د ،این روند تاریخی در مناسبات اجتماعی
بشر اس��ت و زبان منشاء رفتار اجتماعی و آگاهی
است.
مطالعه زبان و ش��ناخت انسان یک پدیده محض
کلینیکی نبوده بلکه جنبه ها و ریشه های تاریخی
آن را ه��م باید مطالعه ک��رد -واژه هایی که تولید
می ش��ود ،واژه هایی که منسوخ می شود -نگاهی
به متون و ادبیات گذش��ته به وضوح تحول زبان و
اندیش��ه را نشان می دهد ،اس��تعاره یکی از موارد
خالق اندیش��ه در پدیده ه��ای اجتماعی و طبیعی
است.
برخی از کارشناسان نظیر نوام چامسکی بيشتر به
جنبه های (نحوی و س��اختار جمالت) اهمیت می
دادند ،اما ویگو تس��کی می گوید انس��ان از طریق
گفتار می تواند تجربه متراکم هزاران س��ال بشری
را درون سازی کند.
زبان و اندیشه با تعامل اجتماعی رابطه مستقیمی
دارد و نم��ی ت��وان صرفاً یک بع��دی آن را در نظر
گرفت ،هرچند که لوریا معتقد است که بعضاً زبان

از شناخت جلوتر می افتد ،نگارنده بر این باور است
گسترش دانش و تقسیم کار پس از انقالب صنعتی
رش��د ش��ناخت و زبان را افزای��ش داد ،نگاهی به
تخصص ها و واژه ها در تمام س��طوح علوم طبیعی
بیانگر این مدعاست -دکتر محمدرضا باطنی زبان
شناس برجسته کشور عمدتاً از طریق معنا شناسی
پایه های علمی زبان را در ایران گسترش داد.
لوریا بر این باور اس��ت که گفتار انس��ان به مشابه
کارکردی ارتباطی است اما سایر کارکردهای انسان
فقط «ارتباط» نیس��ت بلکه ابزار تفکر درون است،
یعنی تفکر ،شناخت را تعمیق و اسمان سازماندهی
ادراک و حافظه را با روشی نو مهیا می کند.
اس��اس عمده تحول زبان و ذهن در دانش کنونی
مدیون کارهای کلینیکی آسیب های مغزی است،
اما روانشناس��ان در بخش ه��ای مختلف تخصصی
خود خدمات ش��ایانی در این راستا انجام داده اند.
اما لوریا تاکید می کند كه روش شناس��ی از ساده
به پیچیده در کودک اس��ت ،یعن��ی ظزفیت ذهن
(ش��ناخت) و زبان بر اس��اس سن کودک مشخص
می شود .نوام چامسکی بر این باور است که قواعد
عام ش��ناخت زبان را ویژگی ه��ای همگانی هوش
انسان تعیین می کند.
به عقيده لوريا زبان و شناخت ماهیت دوگانه رفتار،
یعنی سازگاری و تغییر را تعیین می کند .دستگاه
عصب��ی تجمع��ی از بازتاب نیس��ت بلکه دس��تگاه
عصبی کام ً
ال س��ازمان یافته اس��ت .اما نباید تصور
كرد که زبان با حرکت های حسی و جسمی رابطه
دارد که در جریان رش��د آموخته می شود (لیکاف
و طرفداران��ش) .دکت��ر نیل��ی پور از ق��ول لیکاف
و جانس��ون می گوي��د :توانایی اس��تنباط ،تحقیق
کردن ،حل مس��ئله ،ارزیابی ک��ردن ،نقد ،تامل در
رفتار خود و توانایی ش��ناخت خود و دیگران بدون
دخالت زبان امکان پذیر نیست .دکتر رضا نیلی پور
می افزاید :به نظر عده ای از دانشمندان علم عصب،
پایه مطالعه ذهن و مغز انس��ان بر اس��اس شواهد
تجربی یکی ازویژگی های مهم مطالعه درباره زبان
و ذهن است.
در ای��االت متح��ده برخ��ی س��عی ک��رده ان��د با
تصویرب��رداری ( )M.R.Iاز مغ��ز حت��ی با مطالعه
آس��یب های مغزی نتیجه ای حقوقی گرفته و در
صورت وجود آس��یب مغزی آنال را از «مس��ئولیت
کیف��ری» مبری كنن��د ،به عبارت دیگ��ر ضایعات
مغ��زی را نتیج��ه اقدام ارت��کاب اعم��ال مجرمانه
توصی��ف کنن��د (هرچند ک��ه تاکنون ب��ه نتیجه
مطلوبی نرس��یدند) یعنی آس��یب های شناختی را
عامل ارتکاب جرم قلمداد كنند.
برخ��ی نیز در تقس��یم بندی زب��ان معتقد به زبان
محاوره معمولی ،زبان مهارت های علمی و عملی و
زبان و ادبیات (دکتر نیلی پور).
ام��ا به نظ��ر نگارنده ک��ه برخی زبان و اندیش��ه را
استقرائی (از جزء به کل) محض دانسته باید گفت
که پروس��ه تاریخی زبان ابتدا تکثر گرایی ابتدایی
ب��ود (چیزی نظی��ر تمثیل دینی از ج��زء به جزء)
یعنی برای هر ش��یئی که جنبه ی کاربردی داشت
یعنی اس��تفاده از آن را ش��ناخته ب��ود نام گذاری
می ک��رد و بین طبیع��ت نمی توانس��ت به طبقه
بندی دس��ت زند (مثل واژه درخت که شامل انواع
درختان می شود) تکامل وسایل واسطه (ابزارهای
تولید) مانند اس��تفاده از اهرم های مکانیکی (مثل
چرخ برای کاربرد ارابه) موجب استقراءدر شناخت
و زبان ش��د ،به همین لحاظ هم ویگوتس��کی تکیه
ب��ر جنبه های تاریخی می کند .متعاقب این قضیه
انسان توانست در تقس��یم کار ضمن درک کلیات
پدیده ،از کل نیز نتیجه گیری جزئی (قیاس) كند.
در این مرحله زبان و ش��ناخت از مرحله هیجانی

به ش��ناخت منطق��ی (آن گونه ک��ه مرحوم دکتر
امیرحس��ین آریانپور در تقسیم بندی آورد) تبدیل
می ش��ود انس��ان بین خود و طبیعت تفاوت قائل
شده وهویت انس��انی (من) در قالب واژه ها همراه
با تکامل ابزارها نس��بت به شناخت محیط محاوره،
مبادله تجربیات ،ختی ش��ناخت تحلیلی دست می
یابد تکامل تاریخی شناخت و زبان قدرت استدالل
را افزای��ش داده و تخی��ل از زمین فراتر س��تاره ها
می رود.
ام��ا در کنار جنبه های تاریخی ،آس��یب شناس��ی
در زبان و ش��ناخت که جنبه معالجه دارو درمانی،
توانبخش��ی و پزشکی دارد نیز حائز اهمیت است و
علت زیادی در نش��انگان آن (سندروم) دارد -بنده
قصد ن��دارم نام های انگلیس��ی آن را بیاورم ،فقط
یک مورد را مثال مي زنم اما بقیه را خارج حروف
التین م��ی آورم ،این نش��انگان گاه عقب ماندگی
ذهنی می آورد و گاه اختالل دیگر به عنوان نمونه
 Aphasiaیا زبان پریش��ی که علت گوناگون دارد
(مثل زبان پریش��ی بیانی و گفتاری) بخشی دیگر
نظیر عدم هماهنگی بخشی از کوتکس مغز با زبان
شنیداری یا نوشتاری ،در خود ماندگی (اوتیسم) و
نظایر آن که جنبه های زبانی و شناختی را مختل
می کند.
در نهایت نتیجه می گیریم:
 -1تکامل زبان ریشه تاریخی دارد.
 -2ش�ناخت و زبان در یکدیگر تاثیر متقابل
دارند.
 -3ژن ها صرف ًا حامل شناخت و زبان نیستند.
 -4ب�ا توجه به پیش�رفت علم ام�کان جلوتر
بودن زبان از اندیشه نیست.
 -5جنب�ه های حس�ی -حرکت�ی در دوران
کودک�ی نقش عم�ده ای در زبان و ش�ناخت
دارد.
 -6زبان صرف ًا وس�یله انتقال پی�ام در تعامل
اجتماعی نیست بلکه تنظیم کننده و سازمان
دهنده رفتارها و جنبه های شناختی است ،به
عبارت دیگر قدرت بازتولید را دارد.
 -7ب�ر خالف رفت�ار گرایان ،زب�ان در تنظیم
رفتارها بر اس�اس ی�ک سلس�له زنجیره ای
بازتاب در رش�د شناختی و زبانی کودک موثر
است (نه یک بازتاب مشروط و یا مطلق کردن
تداعی محض آن)
 -8س�اختار گرایی نوام چامسکی در شرایط
فعلی پاسخگوی علمی زبان و اندیشه نیست .
(مقاله حاضر بیشتر برای عقب ماندگان ذهنی
و کسانی که مشکل اختالل زبان دارند تقریر
شده است).
دکتر المیرا آملی

نقش مادر
در سالمت کودک
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آمادگي براي بچه دار شدن چيست و براي اينکه بچه خوب و
سالمي داشته باشيم ،چه بايد کرد؟
بچه دار شدن تنها باردار شدن و به دنيا آوردن کودک نيست .کودکي که پا
به اين دنيا مي گذارد ،حقوقي دارد که بايد رعايت شود.
وظيفه پدر و مادر این است که محيطي سرشار از مهر و محبت برايش فراهم
کنند ،از نظر اقتصادي در سطحي باشند تا امکانات اوليه را تهيه و از همه
مهمتر ،خودشان از سالمت کافي برخوردار باشند ،تا بتوانند فرزندشان را در
کمال آرامش و سالمت پرورش بدهند.
در اين مقاله مي خواهيم شما را با رژيم غذايي سالمي که تاثير به سزايي
روي سالمت جنين دارد ،آشنا کنيم.
يک مادر براي اينکه فرزندي سالم به دنيا آورد ،در درجه اول خودش بايد در
شرايط روحي و جسمي مناسبي باشد .تعديل وزن ،کاهش استرس ،تنظيم
رژيم غذايي متعادل و مناسب و ورزش ،از مهمترين نکاتي است که يک خانم
قبل از بارداري بايد رعايت کند .داشتن پدر و مادري سالم ،يکي از بزرگ
ترين حقوق کودک است و پدر و مادر بايد قبل از تصميم گيري براي بچه
دار شدن ،به اين فکر باشند.
چند نکته ي غذايي براي داشتن يک بارداري سالم
رژيم غذايي را به وضع بهتري تغيير دهيد :اگر عادت به خوردن غذاهاي
ناسالم داريد ،هر چه زودتر اين عادات را ترک کنيد .ممکن است خيلي
از غذاهاي چرب و چاق کننده و ناسالم را دوست داشته باشيد ،اما اين
خودخواهي است .اگر بعد از باردار شدن نيز به همان شيوه ي نادرست غذا
بخوريد ،مطمئنا روي سالمتي کودکتان تاثير بدي خواهد گذاشت.
بايد بدانيد هر چيزي که مي خوريد ،روي رشد و سالمت جنين تان هم اثر
مي گذارد و ممکن است ،برايش ضرر داشته باشد .همچنان که ساختار بدن
جنين در حال شکل گيري است ،سلول هاي مغزي او نيز در حال رشد و
تکثير هستند و استخوان هاي بدن او نيز در حال ترکيب بندي است .نياز
مادر هم به مواد مغذي ،در اين شرايط چند برابر مي شود .بنابراين قبل از
اقدام به باردار شدن ،حتما روي رژيم غذايي تان دقت داشته باشيد.
مادر باردار بايد از مصرف گوشت و ماهي فرآيند شده ،دودي و نمک سود
شده در تمام دوران بارداري و سه ماه قبل از آن خودداري کند.
چه براي مرد و چه براي زن ،غذا و بارداري اهميت زيادي دارد .براي اينکه
شانس باروري افزايش پيدا کند و براي داشتن يک نوزاد سالم ،رژيم غذايي
نقش بسيار مهمي دارد.
از اين رو محققان توصيه مي کنند ،روزانه چند وعده ميوه ،سبزي و حبوبات
بخوريد .غذاهاي سرشار از کلسيم مثل ماست و دوغ و پنير و مخصوصا شير
ضروري است.
ويتامين  ، Cاسيد فوليک ،ويتامين  Eو روي براي شکل گيري اسپرم هاي
سالم بسيار مهم است.کمبود هر یک از ویتامین ها و مواد معدنی می تواند
تاثیری مهم روی فرزند شما بگذارد .به عنوان مثال کمبود اسید فولیک
می تواند مانع شکل گیری سلول های عصبی جنین شده و ناهنجاری های
بسیاری را در کودکتان به وجود آورد .اگر وزنتان زياد است يا چاق هستيد،
قبل از تصميم گيري براي بچه دار شدن ،وزنتان را به حد ايده آل برسانيد.
از اين چند مورد اجتناب کنيد:
 اگر عادت به خوردن چيپس ،پفک ،غذاهاي آماده و گوشت هايفرآيند شده مثل سوسيس ،کالباس ،سس و غذاهاي چرب و شور
داريد ،اين عادات را کنار بگذاريد .مطالعات نشان داده است که احتمال
ایجاد تومورهای مغزی در نوزادان مادرانی که در طی دوران بارداری هفته
ای یک بار یا بیشتر هات داگ مصرف می کردند بیش از دو برابر است.
 به هيچ عنوان الکل مصرف نکنيد .مصرف مشروبات الکلی به خصوصدر سه ماه نخست بارداری توسط مادر،جنین را  ،در خطر وزن کم ،سر
کوچک ،شکاف در لب باالیی و عارضه لب شکری قرار میدهد .همچنین
مصرف مشروبات الکلی در دوران بارداری با کاهش هوش ،استعداد و
یادگیری ،کودک را از پیشرفت در زندگی و بزرگسالی باز میدارد.

 سر خود دارو نخوريد و اگر سيگار مي کشيد ،سيگارتان را ترککنيد .در مادران سیگاری  ،بعد از هر بار سیگار کشیدن ضربان قلب جنین
باال می رود .این مساله به احتمال زیاد به دلیل اثرهای «نیکوتین» روی
جنین و کاهش اکسیژن خونی که از بند ناف وارد بدن جنین می شود،
صورت می گیرد .که باعث فشار به قلب جنین شده و در دراز مدت با تداوم
مصرف سیگار توسط مادر ،منجر به بزرگی قلب جنین و اختالل در اعصاب
تنظیم کننده جریان خون می شود.در خانم های سیگاری ،زایمان زودرس
و عقب افتادگی ذهنی کودک ،بیش تر از مورد های مشابه در زنان غیر
سیگاری است.
مصرف دخانیات در دوران بارداری منجر به کم خونی نوزاد شده
و خطر ابتال به دیابت را در او افزایش می دهد به گونه ای که این
ریسک تا چهار برار افزایش می یابد.
 زياد قهوه ننوشيد .مقدار کم قهوه ممکن است ضرري نداشته باشد ،امامصرف بيش از دو فنجان آن در روز ،روي قدرت باروري تاثير مي گذارد.
كافئين موجود در قهوه می تواند موجب بروز استرس در جنین شده و
تحريك پذيري مادران باردار را زياد كند .همچنین زياده روي در مصرف
چاي در دوران بارداري نبايد صورت گيرد ،چون چاي داراي مقدار زيادي
فلوئور است و مصرف اين ماده در حيوانات آزمايشگاهي ناهنجاري هايي را
در آنها به وجود آورده ،عالوه بر اين كافئين موجود در چاي وارد شير مي
شود و بعد از زايمان ممكن است باعث ايجاد بي خوابي ،تحريك پذيري
شديد و كج خلقي نوزاد شود.
 اگر چه ماهي هميشه به مادران باردار و زناني که در دوران باروريهستند توصيه شده است ،اما در نظر داشته باشيد که نوع خوب و
مرغوب آن را انتخاب کنيد ،چون بعضي از انواع ماهي ها که از دریا تهیه
می شوند حاوي جيوه زيادي است و اين مي تواند براي جنين خطرناک
باشد.
جيوه مي تواند در بدن تجمع پيدا کند و حتي تا يک سال در بدن بماند.
قرار گرفتن در معرض جيوه به ويژه براي جنين در زمان رشد اعضاي داخلي
بدنش خطرناك است و ميتواند به آسيب عصبي ،كليوي و مغزي و همچنين
ممانعت از رشد منجر شود .بهتر است ،هفته اي دو بار ماهي ،آن هم از نوع
بي ضرر و رودخانه ای مثل سالمون و قزل آال استفاده کنيد.
 بايد از مصرف گوشت و ماهي فرآيند شده ،دودي و نمک سودشده در تمام دوران بارداري و سه ماه قبل از آن خودداري کنيد.

ترجمه :فاطمه کارگری
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زیبایی درمانی رشته ای است که به تازگی
در دانشگاه های آمریکا و انگلستان تدریس
می شود.
به دانشجویی که در این رشته تحصیل
کند مدرک زیبایی درمانگری داده می
شود .زیبایی درمانگران به رفع مشکالت
ظاهری صورت و بدن افراد می پردازند تا او
را زیبا تر جلوه داده و به این وسیله در وی
احساس بهتری ایجاد کنند.
از جمله کارهایی که زیبایی درمانگران
آموزش می بینند ،عبارتند از:
ماساژ و پاکسازی پوست صورت ،فرم
دادن به ابرو ها و مژه ها و بهبود رنگ
آنها ،تشخیص بهترین نوع آرایش برای
یک چهره و معرفی بهترین مواد آرایشی
و توصیه های بهداشتی برای پاک کردن
آرایش صورت ،مانیکور و کاشت ناخن و
فرم دادن و طراحی ناخن ها ،از بین بردن
موهای زاید صورت و بدن به وسیله (لیزر،
عمل جراحی و موم) ،ایجاد فرمی زیبا برای
بدن به وسیله الکترو درمانی (معالجه امراض
بوسیله حرارت حاصل از الکتریسته) ،جوان
سازی پوست بدون جراحی ،برنزه کردن با
اشعه فرابنفش و اسپری رنگ بر پوست.
آنها همچنین رفتار مناسب با افراد و روش
های آرام سازی و ریلکسیشن را نیز فرا می
گیرند.
خانم «کارن دویل» یک زیبایی درمانگر
است که با خدمات منحصر به فردش در
زمینه زیبایی ،چشم انداز تازه ای را براي
کمک به زنان دارای معلولیت ایجاد كرده
است.
کارن 40سال پیش با یک نوع بیماری
فلج مغزی به نام «خوانش پریشی» متولد
شده است .نبرد وی برای چیرگی بر چالش
هایش او را به سمت خلق خدماتی جدید
در راستای درمان و مشاوره زیبایی سوق
داده است.
کارن دوره زیبایی درمانی سطح  2را

با موفقیت در دانشگاه west cheshre
 collegeگذرانید .اساتید راهنمایش به او
کمک می کردند تا با تکنیک های زیبایی
برای مواجه و مشاوره با درمان جویان
نیازمند و خاص آشنا و سازگار شود.
او می گوید« :خوب ظاهر شدن و خوب
به نظر رسیدن به انسان احساس بهتری
می بخشد و این در مورد همه افراد
انسانی صدق می کند .معلولیت نباید
دلیلی باشد برای اینکه شخص خود را
آراسته نسازد و در زیبا ساختن ناخن ها
و مدل موهایش کوتاهی کند یا از درمان
و مشاوره زیبایی بی بهره بماند حتی
اگرتوجه به این نکات چالش های زیاد تری
را طلب کند».
كارن ادامه مي دهد« :هدف من کمک به
پیشرفت خدمتی ویژه در خصوص غلبه
برمحدودیت ها وگسترش مهارت ها وتکنیک
ها برای داشتن لباس و مدل مویی زیبا تر
و در نتیجه احساسی مثبت تر و مطابق با
سبک و سلیقه شخصی شما است».
او تاكيد مي كند« :من می خواهم به افراد
آموزش بدهم که چگونه مو ناخن و لباسشان
را آراسته كنند و آراستگی را در زندگی شان
مهم بدانند».
كارن معتقد است كه بعضی از افراد به
خاطر محدودیت های فیزیکی شان احتیاج
به کمک بیشتری دارندمانند فردی که روی
ویلچر است اما این هرگز به این معنی نیست
که او نمی تواند برای خود لباسی شیک و به

روز بخرد .
او ادامه مي دهد «:در بین کسانی که من تا بحال
سرو کار داشته ام نقطه مشترکي وجود دارد و آن
اشتیاقی است که این افراد نسبت به یادگیری دارند
و لذتی که صرفا از این یادگیری حاصل می شود
كه متاسفانه بسیاری از خانم ها شانس درک زیبایی
درمانی را نداشته اند همه این کارها به مدد حمایت
دانشگاهی است که روزی به خود من کمک کرده و
ابزارهایی را در اختیارم گذاشته تا به کمک آن بتوانم
آموزش کنترل عزت نفس و خودشناسی را در افراد
گسترش دهم».
خانم کری مارتینز  ،دستیار مدیر در دانشگاهbody
 worksمی گوید« :تعهد کارن در به سرانجام
رساندن دوره اش کاري بسیار طاقت فرسا بود .او
برای رسیدن به اهدافش توانسته بر همه محدودیت
هایش غلبه کند .ما از او چیزهای زیادی یاد گرفتيم
.او به ما کمک کرد تا راه ها و تکنیک های زیبایی
زیادی را کشف کنیم که با معلولیت زنان معلول
سازگار و هماهنگ باشد .او الهام بخشی واقعی است».
مدیر سرویس منطقه آقای فرد الینز می گوید:
«کارن ما را شگفت زده می کند او به خوبی مشکالت
پیش روی افراد معلول را می داند و برای در هم
شکستن محدودیت ها و کاهش دادن تصورات قالبی
تالش میکند».
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معجزه ی درمان نوین و حرکت
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گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیای لس آنجلس
توانستند با استفاده از یک الکترود محرک به فردی که
از ناحیه ی دو پا معلولیت داشت ،کمک کنند تا روی
تردمیل بایستد و حرکت کند و پس از اتمام زمان مقرر،
دوباره به طور اختیاری اندام هایش را حرکت دهد.
عالئم الکتریکی تولید شده با این وسیله ،شبکه عصبی
ستون فقرات را طوری تحریک می کند که نیروی حسی
پاها ،حرکات عضله و مفصل را هدایت نماید.
این روش به جای ایجاد انشعاب فرعی در سیستم عصبی
برای تحریک مستقیم عضالت پا ،چرخه اصلی کنترل را
در قسمت پایین ستون فقرات (زیر قسمت آسیب دیده)
تحریک می کند که باعث ایستادن و قدم زدن می شود.
بیش از  5/6میلیون نفر در آمریکا به نوعی از فلج اندام ها
رنج می برند و از این بین 1/3 ،میلیون نفر ضایعه نخاعی
هستند که این ضایعه اغلب ،منجر به از کار افتادگی کامل
اندام های تحتانی مانند عدم کنترل مثانه و روده ،فقدان
کارآیی جنسی و واکنش های غیراردای دیگر می شود.
این کار تحقیقی که در سال  )1359( 1980با آزمایش
روی تعدادی از حیوانات آغاز شد ،در نهایت نشان داد
که حیوانات مبتال به ضایعه نخاعی قادر به ايستادن
شدند و تعادل خود را به دست آوردند؛ و می توانستند
وزن خود را تحمل کنند و قدم های هماهنگ بردارند؛
در واقع فضای باالیی سخت شامه تحریک می شد که
دورترین نقطه سه غشایی است که مغز و ستون فقرات
را می پوشاند.
به کمک این تحقیقات و کار اخیر چند تن از
دورال» ستون
دانشمندان ،مفهوم تحریک شدید «اپی
ِ
فقرات معرفی شد که برای تحریک اعصاب از وسیله
ای شبیه ورقی از الکترودهای فراوان استفاده می
کند .هدف این وسیله ،تحریک چرخه کنترل ایستادن
و گام برداشتن در پایین ستون فقرات است ،طوری
که فعالیت حسی و حرکتی را متعادل کند و نسبتا
جایگزین عالئم از دست رفته در مغز شود و به اعصاب
فرمان حرکت دهد.
برای بررسی این عقیده که ابتدا روی مدل های حیوانی
انجام شد از الکترودی استفاده کردند که معموال برای
درمان کمردرد به کار می رفت .در حالی که این
الکترود تمام قابلیت های آزمایش شده روی بسیاری
از حیوانات را نداشت ،موجب شد گروه ،زیست پذیری
تحریک شدید «اپی دورال» را در انسان ها آزمایش
کند.
نمونه آزمایشی تحقیق جدید ،قهرمان  25ساله ای است
که تصادف پنج سال قبل ( )2006منجر به فلج وی از
ناحیه قفسه سینه به پایین شد .وی از ناحیه مهره هفتم
کمر ،کامال آسیب دیده بود ولی دوباره توانست کمی حس
را در پایش احساس کند.
بیمار قبل از وجود کاشت با وسیله محرک «اپی دورال»،
 170جلسه ی تمرینی نقص تحرک را به مدت بیش
از دو سال سپری کرده بود .در این تمرین ورزشی ،کار
توانبخشی روی بیماران نسبتا فلج انجام می شد ،بدن
بیمار روی یک تردمیل متحرک به یک قالب آویزان بود
و در همین حین ،درمانگر مجرب مرتبا به دستکاری پاها
در گام برداشتن مکرر کمک می کرد.
تمرین ها تاثیری روی این بیمار نداشتند و این به معنای
سختی ستون فقرات وی بود .تمرین ها «خط مبنایی»
را مشخص کردند که بر آن اساس ،تاثیر ثانویه تحریک
الکتریکی باید اندازه گیری می شد.
پس از کاشت وسیله ،بیمار قادر بود (در حال دریافت
تحریک الکتریکی و پس از چند هفته از تمرین) خودش
را در حالت ایستاده قرار دهد و وزنش را تحمل کند.
سپس ،می توانست به مدت  20دقیقه بایستد و وزن خود
را تحمل کند .وی توانست به کمک قالب نگهدارنده و
همراهی درمانگر ،روی تردمیل قدم های پشت سر هم

بردارد و به کمک تمرین های تکراری و روزانه و تحریک
الکتریکی دوباره به طور ارادی پنجه ،قوزک ،مچ و لگن
خود را حرکت دهد .زمانی که تحریک الکتریکی وجود
نداشت ،بیمار ،کنترل ارادی روی اندام های خود نداشت.
به عالوه ،با گذشت زمان ،وی بهبودهایی را در چندین
واکنش ارادی ،نظیر کنترل مثانه و شکم و تنظیم دما
حس کرد که یک نتیجه «شگفت انگیز» بود و اگر در
تحقیقات آینده تکرار شود ،زندگی بیماران ضایعه نخاعی
بسیار بهبود خواهد یافت.
این واکنش های غیرارادی قبل از اینکه هیچ نشانه ای از
حرکت ارادی وجود داشته باشد ،بازمی گردند .اولین بار
این موضوع حدود هفت ماه قبل در بیماری مشاهده شد
که تحریک «اپی دورال» دریافت می کرد.
این عامل ممکن است حتی به واکنش مثانه و شکم
بیمارانی کمک کند که قدرت تحمل تمرین بدنی سخت
را ندارند (مانند قهرمانی که قبل از تصادف ،شرایط بدنی
بسیار خوبی داشت).
دانشمندان کامال مطمئن نیستند چگونه این واکنش ها

دوباره بازمی گردند یا در حقیقت چگونه کنترل واکنش
غیرارادی از طریق این روند احیا می شود .ممکن است
تحریک با الکترودها ،اتصاالتی را دوباره فعال کند که
ساکن بودند یا رشد اتصاالت جدید را تحریک می کردند.
به احتمال زیاد ،سازماندهی مجدد مسیرهای عصبی زیر و
یا شاید باالی محل صدمه دیده صورت می گیرد.
قابل توجه اینکه بیمار پس از صدمه ،حس کمی در اندام
های تحتانی خویش احساس مي كرد و این بدین معنا
بود که ستون فقرات کامال صدمه ندیده است و این عامل
در میزان بهبود وی تاثیر داشت.
گروه تحقیقاتی به دنبال راه های دیگری برای به کار
گرفتن این فناوری است .احتماال این وسیله را در قسمت
فوقانی ستون فقرات قرار دهند تا ببینند آیا تاثیری بر
بازوها و دست ها و نیز پاها دارد یا خیر.
گروه دانشمندان اظهار امیدواری کردند که روزی افرادی
که کامال قطع نخاع هستند ،بتوانند از دستگاه محرک
قابل حمل استفاده کنند و به کمک واکر به تنهایی
بایستند ،تعادل خود را حفظ کنند و چند قدم بردارند.
این گروه معتقد است که این طرح در درمان ضربه مغزی،
پارکینسون و سایر اختالالت تاثیرگذار بر عملکرد حرکتی
مفید خواهد بود.
ترجمه :معصومه آمـِدی

درمان  30نابینا با
شبکیه مصنوعی در اروپا
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در دو شماره قبل به معرفی نرم افزارQualiWORLD
پرداختیم و گفتيم که این نرم افزار امکانات جایگزینی مانند
صفحه کلید و موس را برای افراد با کم توانایی جسمی فراهم
می کند و همچنین در ایجاد ارتباط کالمی به آنها کمک می
کند .به عالوه ،این نرم افزار قابلیت انجام کارهای اینترنتی،
استفاده از تلفن و فکس ،تماشای تلویزیون و گوش دادن به
رادیو ،انجام بازی های کامپیوتری و همچنین امکان کنترل
دستگاه های الکتریکی خانه (مانند چراغ ها ،تخت خواب
الکترونیکی ،درهای اتوماتیک ،آالرم ها ،سنسورها و  .)..را
نیز در اختیار افراد کم توان جسمی قرار می دهد.
الزم به ذكر است قیمت نسخه پایه این نرم افزار در حال
حاضر در حدود يك و نيم میلیون تومان است  .البته
شما می توانید نرم افزار QualiWORLDرا به صورت
امتحانی ( )trialبه مدت سی روز به طور رایگان مورد
استفاده قرار دهید.
نسخه امتحانی را می توانید از سایت زیر دانلود کنید.
http://www.technologyforabetterlife.com
پس از نصب این نرم افزار بر روی کامپیوتر شخصی خود،
برای استفاده از امکانات آن احتیاج به سخت-افزارهای
جانبی مانند میکروفون ،وب کم ،موس اپتیکال نیز دارید.
پس از آن می توانید از امکانات این نرم افزار برای انجام بهتر
امور روزانه و استفاده از فناوری های ارتباطات و اطالعات
بهره ببرید.
الهه راشدی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
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به گزارش خبرگزاری مهر ،مقامات اروپایی اجازه تولید انبوه شبکیه مصنوعی
را پس از موفقیت این ابزار در درمان نابینایی بیش از  30بیمار صادر کردند
که می تواند نابینایی ناشی از اختالل نادر ژنتیکی را درمان کند.
دانشمندان بر این باورند که موفقیت در استفاده از قطعات قابل کاشت
الکترونیکی که برای احیای قدرت بینایی به کار می روند ،قدمی بزرگ در
راستای پیشبرد فناوری چشم بیونیکی است ،اختاللی که توسط این شبکیه
مصنوعی درمان شده است« ،رتینوزا پیگمنتوزا» نام دارد که از بین هر چهار
هزار نفر منجر به نابینایی یک نفر می شود.
در این بیماری ،سلول های گیرنده نور در شبکیه می میرند .معموال گیرنده
های نوری میله ای که عامل ایجاد دید سیاه و سفید هستند ،تحت تاثیر این
اختالل قرار می گیرند؛ اما گاهی اختالالت ژنتیکی بر سلول های مخروطی
شکل و یا تشخیص رنگ فرد تاثیر می گذارد .با تحلیل تدریجی شبکیه و
از بین رفتن قدرت آن برای انتقال تصاویر به مغز ،بینایی فرد نیز از بین
می رود.
محققان تقریبا موفق شدند به کمک کاشت میکروتراشه ها و شبکیه
مصنوعی برای بیماری که به این اختالل مبتال بود ،بینایی نسبی را به چشم
های وی بازگرداندند و بیمار قادر بود پس از استفاده از عینکی ویژه ،بین
تاریکی و روشنایی تفاوت قائل شود.
با این حال ،اکنون این ابزار بسیار گران است و بیماران می توانند با پرداخت
 50هزار یورو آن را تهیه کنند .همچنین ،آموزش استفاده از این ابزار 10
هزار یورو هزینه در بر خواهد داشت .اما شرکت «سکوند سای» که ساخت
این ابزار را به عهده دارد ،امیدوار است تولید انبوه آن منجر به پایین آمدن
قیمت ها شود.
در فناوری جدید که «آرگوس تو» (به معنی تیزبین) نام دارد 60 ،الکترود
به شبکیه چشم بیمار پیوند زده می شود و این الکترودها با عصب بینایی
اتصال برقرار می کنند ،سپس بیمار با استفاده از عینکی ویژه که شیشه
های تیره دارد و دوربینی بر روی آن نصب شده است ،عالئم دریافتی را به
الکترودها ارسال می کند.
با استفاده از این فناوری ،افراد مبتال به این نوع اختالل بینایی می توانند
موقعیت های مختلف از قبیل درهای ورودی و خروجی را به شکل ساده
و بدون جزئیات مشاهده کنند .در ابتدا فرد مبتال باید تحت عمل جراحی
قرار گیرد تا پزشکان بتوانند الکترودها و گیرنده های رادیویی را که وظیفه
تحریک سلول های شبکیه را به عهده دارند ،در چشم بیمار قرار دهند.
بر اساس گزارش بی بی سی ،پس از آن بیمار می تواند با استفاده از دوربین
نصب شده در عینک ،نور ،حرکت و رنگ را ببیند و حتی قدرت دیدن اجسام
بزرگ و حروفی که با ابعاد بزرگ نوشته شده اند را به دست خواهد آورد.

QualiWORLD
برای دستیابی معلوالن
به فناوری ارتباطات و
اطالعات ()3
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«حس ششم» نوعی ارتباط دهنده کامپیوتری
است که با ایما و اشاره کار می کند و می توان
آن را پوشید؛ و با اطالعات دیجیتالی ،جهان
فیزیکی اطراف ما را غنی ترمی کند.
«حس ششم» به ما اجازه می دهد با استفاده از
حرکات طبیعی دست هایمان ،با این اطالعات
در تعامل باشیم.
ما طی بیش از میلیون ها سال تکامل یافته ایم
تا جهان پیرامونمان را حس کنیم .و زماني كه
با چیزی ،شخصی ،یا مکانی مواجه می شویم به
کمک حواس پنجگانه مان ،اطالعاتی در مورد
آن دریافت می کنیم و این اطالعات به ما در
تصمیم گیری و انتخاب حرکت مناسب کمک می
کند .اما قطعا ،مفیدترین اطالعاتی که می توانند
در اخذ تصمیمات صحیح کمک مان کنند ،به
صورت خود به خود توسط حواس پنجگانه
دریافت نمی شوند؛ به عبارت دیگر ،داده ها
و اطالعات و دانشی که بشر درمورد هر چیز
جمع آوری می کند به شکلی روزافزون و توسط
دستگاه های متصل به کامپیوترها در درسترس
قرار گرفته اند.
گرچه کوچک کردن ابزار کامپیوتری به ما اجازه
داده است تا کامپیوترهایمان را در جیب هایمان
حمل کنیم و ما را دائما به دنیای دیجیتالی
متصل نگه می دارد ،اما هیچ خط ارتباطی
مستقیمی میان ابزارهای دیجیتالی ما و تعامالت
مان با جهان فیزیکی پیرامون وجود ندارد .یعنی
نمایش اطالعات به شکل سنتی روی کاغذ و یا به
شکل دیجیتالی روی صفحات مخصوص ،محدود
می ماند.
در اين راستا «حس ششم» روی این شکاف،
پلی می زند و اطالعات دیجیتالی و غیرملموس
را به دنیای ملموس و محسوس وارد می کند و
به ما اجازه می دهد به وسیله دست ها و حرکات
طبیعی با این اطالعات تعامل داشته باشیم.
«حس ششم» با ادغام اطالعات با واقعیت و
با تبدیل کل جهان به کامپیوتر شخصی ما،
اطالعات را به سرعت از بند محدودیت رها می
کند.
نمونه اوليه ی «حس ششم» شامل یک پروژکتور
جیبی ،یک آینه و یک دوربین است .این عناصر
سخت افزاری درون یک ابزار پوشیدنی و قابل
حمل به هم وصل می شوند .هم پروژکتور و هم
دوربین به ابزار کامپیوتری سیار درون جیب
کاربر وصل هستند.
این پروژکتور اطالعات دیداری را بازتاب می
کند و اجازه می دهد تا از سطوح و دیوارها و
اجسام فیزیکی اطراف مان به عنوان اجسام
واسطه استفاه کنیم؛ در همان حال ،دوربین با
استفاده از تکنیک های کامپیوتری و بصری،
ژست و حالت های دست کاربر و نیز اجسام
فیزیکی را تشخیص می دهد و دنبال می کند.
برنامه ی کامپیوتری نیز اطالعات ویدیویی را که
توسط دوربین گرفته شده است را پردازش می
کند و مکان عالئم رنگی در نوک انگشتان کاربر
را با استفاده از تکنیک های ساده ی کامیپوتری
و بصری دنبال می کند .حرکت و نظم این ردیاب
های بصری به حرکاتی تعبیر می شوند که به
عنوان دستورالعمل های دوسویه برای واسطه
ها عمل کنند .تعداد انگشتان قابل ردیابی نیز
توسط تعداد ردیاب های بصری محدود می
شوند .به این ترتیب ،حس ششم تعامالت و
روابط لمسی چندگانه و چندکاربری را نیز ممکن
می کند.

برنامه «حس ششم» چندین عملکرد مختلف را که نشانگر مفید بودن ،عملی بودن ،و منعطف
بودن این سیستم است را تحقق می بخشد .برنامه ی نقشه ی کاربردی این سیستم به کاربر
اجازه می دهد از روی نقشه ای حرکت کند که با استفاده از حرکات دست روی نزدیکترین
سطح ممکن نمایش داده می شود؛ شبیه حرکاتی که توسط سیستم های لمسی چندگانه ایجاد
می شوند و به کاربر اجازه می دهد به وسیله ی حرکات مبتکرانه ی دست به عقب یا جلو زوم
کند و یا حرکات چرخشی دهد .برنامه طراحی به کاربر اجازه می دهد تا با تعقیب حرکات نوک
انگشت اشاره  ،روی هر سطحی طراحی کند .حس ششم ،حرکات بدون دست کاربر (حاالت
بدنی) را نیز تشخیص می دهد .برای مثال ،سیستم حس ششم با تشخیص حرکات «از قبل
تعیین شده» ،نوعی دوربین حرکت شناس خلق می کند که از صحنه هایی که کاربر نگاهشان
کرده است ،عکس بگیرد.
کاربر می تواند کنار هر سطح یا دیواری توقف کند و عکس هایی را که گرفته است به سرعت
ورق بزند .همچنین ،حس ششم به کاربر اجازه می دهد با استفاده از حرکت انگشت اشاره،
نمادها یا نشان هایی را در هوا رسم کند و آن نمادها را به عنوان دستورالعمل های تعاملی
تشخیص دهد .برای مثال ،کشیدن نماد ذره بین ،کاربر را به بخش برنامه اصلی نقشه می برد،
یا ترسیم عالمت @ به کاربر اجازه بررسی ایمیل هایش را می دهد.
همچنین ،سیستم حس ششم ،تعداد اجسام فیزیکی را که کاربر با آنها در حال تعامل است،
زیاد می کند؛ و این کار را با انعکاس اطالعات بیشتر درمورد موضوعاتی انجام می دهد که نور
رویشان افتاده است .برای مثال ،یک روزنامه می تواند اخبار ویدیویی زنده را نشان دهد و یا
اطالعات دینامیکی می توانند روی یک تکه کاغذ معمولی به نمایش درآیند .ادای ترسیم یک
حلقه دور کمر کاربر نیز انعکاس دهنده ی یک ساعت آنالوگ است.
هزینه ساخت سیستم الگویی فعلی ،حداکثر  350دالر است.
ترجمه :شیوا مقانلو

توپ کمکی

گرد آوری و ترجمه  :سمیه جعفری

درک بریل همراه با نطق بردار
و اجرا کننده ی موسیقی

تایپ یار به افرادی که توانایی دست آنها کاهش یافته است ،کمک می کند
تا کلیدهای رایانه ،ماشین حساب و تلفن را با دقت فشار دهند.
فشارنده کلید به کلیدهای دستگاه آسیب نخواهد زد .همچنین ،این دست
یار را میتوان برای ورق زدن یا فشردن دکمه ی مایکروفرها یا هر وسیله
دیگری که نیاز به فشردن دکمه دارد ،استفاده کرد.
طول کلی این وسیله  18.75سانتی متر است .تایپ یار از یک دستبند
پالستیکی سخت که دور دست می لغزد و یک میله فلزی متصل به آن
که سر الستیکی دارد ،تشکیل شده است .این وسیله کمکی برای هر دو
دست قابل استفاده است.
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یار صفحه کلید
تایپ ِ

این خودکار شگفتانگیز بر اساس ساختار اندام انسان طراحی شده
است تا مناسب دست باشد .این انگشتر ،دردهای ناشی از آرتروز
دست را کاهش میدهد و با کم کردن تنش وارده برانگشتان و مچ
دست در هنگام نوشتن ،کمک می کند تا از گرفتگی عضالت شخص
استفاد ه کننده جلوگیری شود.
این ابزار با ایجاد تکیه گاهی برای انگشت اشاره ،نیاز به محکم
گرفتن خودکار با سه انگشت را حین نوشتن برطرف می نماید و
باعث مي شود روی انگشت میانی پینه به وجود نيايد.
همچنین ،این خودکار خستگی ناشی از نوشتن را کاهش میدهد
و بنابراین ،دست خط فرد بهتر می شود .این وسیله ی نگارش
برای همه کسانی که به کار نوشتن اشتغال دارند ،عالی است ،به
ويژه برای افرادی که از آرتروز دست یا سندرم تونل مچ دست رنج
میبرند ،بسیار مفید است.
کودکانی که کنترل کمی روی حرکات ظریف دارند نیز می توانند
از این خودکار بهره ببرند .این خودکار در دو رنگ سیاه و سفید
موجود است؛ خودکارهای سیاه دارای جوهرهای سیاه یا آبی هستند
و خودکار سفید فقط جوهر مشکی دارد .جوهر اضافی نیز برای پر
کردن مجدد خودکار ارائه میشود.
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این وسیله ی پالستیکی سبک وزن برای افرادی مناسب است که در
دست یا انگشتان هنگام خوردن ،نوشتن ،پیرایش کردن و انجام سایر
فعالیت های روزانه دچار معلولیت هستند .همچنین برای افرادی که
مبتال به آرتروز دست هستند یا انگشتان قطع شده یا دستان گچ گرفته
دارند نیز ،ایدهآل است.
این وسیله در دست گرفتن خودکار ،مداد ،تیغ ،مسواک یا سایر ابزارها
را راحتتر می کند و میتوان آن را همراه با سایر کنترل های نصب
شده روی صندلی چرخدار الکتریکی استفاده کرد .قطر این وسیله هفت
ی متر است و سوراخی به قطر  75صدم سانتیمتر در مرکز
و نيم سانت 
آن وجود دارد .یک انتهای آن صاف است تا از غلتیدن آن جلوگیری
شود .یک پیچ شستی بزرگ در یک سمت ،دسته هر وسیله ای که
درون سوراخ قرار دادهشود را نگه میدارد.

انگشتری به شکل خودکار

درک بریل همراه با نطق بردار ،نخستین دفترچه یادداشت الکترونیکی با
صفحه کلید استاندارد مانند صفحه کلید رایانه است که یادداشت برداری و
سرگرمی را در یک بسته عرضه می کند.
این وسیله ی قدرتمند تمام این اعمال را انجام میدهد :یادداشتبرداری،
پردازش واژه ،رایانگاری ،مرورگر وب ،اجرا کننده ی موسیقی و ضبط کننده
دیجیتال صدا .این وسیله به افراد نابینا و کم بینا کمک می کند تا با صفحه
کلید استاندارد تایپ نمایند و نیز یک نمایشگر بریل در این دفترچه یادداشت
الکترونیکی فشرده و قابل حمل تعبیه شده است.
ِ
درک بریل همراه با نطق بردار به  32سلول بریل و خروجی صدا مجهز است.
از آنجا که وزن آن حدود  924گرم است ،میتوان به آسانی آن را حمل کرد
و نگرانی برای درد شانه ناشی از حمل رایانههای همراه یا دفترچه یادداشت
های الکترونیکی سنگین وجود ندارد .به عالوه ،همراه درک بریل ،هشت
گیگابایت حافظه جانبی نصب شده ،یک مبدل  ACو کیف حمل سفارشی
همراه وجود دارد.

سایر ویژگی ها:

ـ کاربرد آسان

این وسیله با ساختار منوی مشابه با ویندوز مایکروسافت طراحی شده است
و استفاده از آن برای مبتدی ها بسیار آسان است.

ـ بلوتوث نصب شده به همراه اینترنت با سیم و بی
سیم

با این وسیله امکان اتصال بلوتوث و دسترسی به اینترنت پرسرعت بدون نیاز
به اضافه کردن مبدل ها وجود دارد.
اتصال اینترنتی( 100Base-T/10 :نصب شده) ،شبکه بی سیمIEEE :
( b/g 802.11نصب شده) ،اتصال بلوتوث (نصب شده).

ـ تنوع در برنامههای نرم افزاری
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مدیریت پوشهها ،پردازش واژه (مانند قالب بندی پیشرفته) ،مدیریت زمانی،
مدیریت نشانی ها ،رایانگار ،پیامرسان  ،MSNرادیو FM، Daisy player،
 ،media playerماشین حساب علمی ،ساعت هشداردهنده ،کرونومتر و
برنام ه های دیگر.

ـ کارت گرافیکی VGA

میتوان با استفاده از پورت  VGAبه یک صفحه نمایش خارجی یا پروژکتور
متصل شد و برای یک جمع بزرگ صحبت کرد.

ـ سامانه موقعیتیاب جهانی ()GPS

بسته به کشور ،سامانه موقعیت یاب جهانی ( )GPSمی تواند یک برنامه
انتخابی برای این وسیله باشد .مشخصات آن بدون اطالع قبلی در معرض
تغییر است.

ـ حافظه جانبی نصب شده هشت گیگابایتی

نیازی نیست برای ذخیره داده ها ،حافظه جانبی را با خود حمل کرد .این
وسیله هشت گیگابایت حافظه دارد که فضای کافی برای ذخیره سندها ،داده
ها ،موسیقی و چیزهای دیگر در اختیار فرد قرار میدهد.

ـ ضبط واضح صدا به صورت  MP3و media player
قدرتمند
مستقیما صدا را به صورت فایل  MP3ضبط می کند .چون اندازه فایل با
قالب  MP3کوچک است ،به راحتی می توان یک سخنرانی دو ساعتی را

ضبط کرد .همچنین ،با استفاده از عملکرد میکروفون داخلی نصب شده روی
این وسیله میتوان مستقیما از یک دستگاه دیگر ضبط کرد .عالوه بر ضبط
صدا ،عملکردهایی مانند رادیو FM، Daisy player، media player
وجود دارند که میتوان آنها را با دکمههای مختص صدا کنترل کرد.

