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تالشهای 30 ساله بهزیستی سا

ناکافی است  
فیاض  پژوهشهای شهید  پایه  بر  بهزیستی کشور       سازمان 
بخش و گروه مطالعاتی وی در سال 1359 در جهت تحقق مفاد 
اصول سوم، بیست ویکم و بیست و نهم قانون اساسي جمهوري 
انجمن  و  موسسه  نهاد،  سازمان،   1۶ ادغام  از  و  ایران  اسالمي 
تشکیل شد تا با حفظ ارزش ها و کرامت واالی انسانی و تکیه 
ذیربط،  سازمان های  نزدیک  همکاری  و  مردم  مشارکت های  بر 
و  بازپروری  حمایتی،  توانبخشی،  خدمات  گسترش  جهت  در 
به  کمک  و  اجتماعی  آسیب  های  و  معلولیت  ها  از  پیشگیری 

تأمین نیازهای اساسی گروه های کم درآمد، اقدام نماید.
     این سازمان حمایتی در سال 83 بر اساس قانون ساختار وزارت 
رفاه و تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت جدا و به وزارت رفاه ملحق 
شد و در حال حاضر بالغ بر 26 هزار نفر نیروي انساني در این سازمان 
مشغول بکارند تا اهدافی چون حفظ و ارتقای شاخص های سالمت و 
رفاه اجتماعی، توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی گروه های هدف 

و... را تعقیب نماید. 
     بی شک نقد عملکرد سازمان عریضی نظیر بهزیستي امري دشوار 
است زیرا جمعیت هدف این سازمان طیف گسترده اي را شامل مي 
شود و هر فعال اجتماعي بنا بر حوزه اي که در آن تخصص دارد به 
عملکرد بهزیستي می نگرد اما به طور کلي بسیاري از آگاهان اجتماعي 
به اتفاق این باورند که خدمات ارائه شده در این سازمان به هیچ وجه 

متناسب با شدت آسیب هاي اجتماعي در ایران نیست. 
     بر اساس آمارهای غیر رسمی، دست کم بالغ بر 3 میلیون معلول 
شدید و خیلی شدید در کشور زندگی می کنند که طبق اعالم رسمی 
این  تحت حمایت  آنان  از  نفر  هزار  به 650  قریب  بهزیستی  سازمان 
سازمان قراردارند که این آمار گویای آن است که درصد بسیار زیادي 
از معلوالن از هیچ گونه حمایت توانبخشي برخوردار نیستند. اگر چه  
آن دسته از معلوالني هم که تحت پوشش بهزیستي هستند و در این 
شیرین  طعم  کامل  بطور  سال  سالیان  طی  در  دارند  پرونده  سازمان 
توانمندی را نچشیده اند تا بدون حمایت ویژه در جامعه حضور یابند 
زیرا متاسفانه قوانین و مصوبات حمایتي در خصوص معلوالن به سختي 

و با کندي اجرا مي شود.

     باز هم بر اساس آمارهای بهزیستي، نزدیک به یک میلیون و 600 
هزار زن سرپرست خانوار و نیازمند به حمایت در کشور وجود دارد که 
بهزیستي تاکنون کمتر از 35 درصد از آنان را مورد حمایت قرارداده 
است،  البته بسیاري از صاحبنظران ضمن رد این آمارها جمعیت زنان 
نفر تخمین  از 5 میلیون  را بیش  نیازمند حمایت  و  سرپرست خانوار 

می زنند. 
     سالمندان نیازمند به حمایت نیز وضعیت مشابهی دارند و بهزیستي 
آمار آنان را در کشور نزدیک به 215 هزار نفر اعالم که این سازمان در 
خوشبینانه ترین حالت تاکنون توانسته قریب به 70 هزار سالمند را 

مورد حمایت قرر دهد. 
     بدون توجه به آمارهای فوق باز هم به راحتی می توان به نقاط 
مثال  به طور  اشاره کرد.  بهزیستي  فراوان دیگري در مجموعه  ضعف 
از معلوالن، موظف است که  قانون جامع حمایت  بر اساس  بهزیستي 
کل شهریه دانشجویان معلول را بپردازد اما در وضعیت فعلي، تحصیل 
در دانشگاه ها براي همه معلوالن به طور کامل رایگان نیست و بخش 
مراکز  به  نامنظم  بصورت  آن هم  معلول  دانشجویان  از شهریه  اندکی 
گردیده  موجب  نظمی  بی  این  که حتی  گردد  می  پرداخت  آموزشی 
تحصیالت  پایان  از  یکسال  از  بیش  گذشت  با  دانشجویان  برخی  تا 
دانشگاهی – به دلیل خلف وعده بهزیستی در پرداخت بدهی - هنوز 

موفق به اخذ مدرک تحصیلی و ورود به بازار کار نشده اند .
     اگر چه نادیده انگاشتن نیات پسندیده و تالشهای صادقانه برخی 
است،  محض  انصافی  بی  سازمان  این  در  متعهد  و  دلسوخته  مدیران 
بیکار  تخصص  داشتن  وجود  با  که  معلوالني  بر  گذرا  نگاهی  لیکن 
هستند، زنان سرپرست خانواري که در فقر مطلق به زندگی می کنند، 
متکدیاني که توان تهیه نان شب خویش را هم ندارند و شدت آسیب 
هاي اجتماعي که در سطح شهرها رخ مي نمایند مبین آن است که  

تالشهای 30 ساله بهزیستي تا چه حد ناکافي است.
     فقط در حوزه توانبخشی و نیازهای معلوالن،  اجرای 35 درصدی 
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن پس از گذشت 7 سال از تصویب 
بر جامعه  توانبخشی مبتنی  نافرجام طرح  و  ناقص  اجرای  قانون،  این 
به  توجه خاص  عدم  روستاهای کشور،  و  مناطق محروم  در   )CBR(
باالی  نرخ  ها،  یارانه  هدفمندی  در  معلوالن  بویژه  پذیر  آسیب  اقشار 
ایجاد اشتغال  از بخش غیردولتی در  بیکاری معلوالن و عدم حمایت 
یارانه  حذف  در  معلوالن  فیزیکی  شرایط  انگاشتن  نادیده  آنان،  برای 
سوخت، پرداخت سلیقه ای و ناکافی هزینه نگهداري از معلوالن کم 
و  فنی  های  مهارت  آموزش  عدم  آنان،  های  خانواده  به  ذهني  توان 
حرفه ای به این قشر، اعمال سلیقه مدیران استانها در ارائه خدماتی 
چون بیمه مکمل درمان و دهها ضعف کوچک و بزرگ دیگر، گویای 
این واقعیت است که رفع محرومیتهای جامعه هدف سازمان بهزیستی 
مستلزم انقالبي گسترده در عملکرد این سازمان داشته و در این راستا 

اقدامي جدي تر و عملي تر مي طلبد.
موضوع  بر  انقالب  فرزانه  رهبر  تأکید  با  و  جاری  در سال       
جهاد اقتصادی، انتظار می رود تا وزارت جدید التأسیس تعاون، 
رفاه و تامین اجتماعی با بهره مندی از مدیران متخصص، خالق، 
البته بدور از سیاست، زمینه ساز ظهور یک سازمان  دلسوز و 
کوچک با بازدهی قابل قبول باشد تا با حفظ ارزش هایی چون 
مسوولیت پذیری، مشتری مداری و رضایت مندی ارباب رجوع 
و با خالقیت و نوآوری و تکیه بردانش مداری، با بهره گیری از 
عزمی  با  و  پوشانده  عمل  جامه  آرمان  این  به  توان خود،  تمام 
راسخ برای نیل به دستاوردهای جهاد اقتصادی از جمله ریشه 
کن نمودن فقر در جامعه، توزیع عادالنه ثروتها و در یک جمله 

»تحقق عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه« بکوشد .

سردبیر
peyk@irantavana.com
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رقیه بابایی

»سازمان بهزیستی کشور مصمم است تا برای 

100 هزار مددجوی تحت پوشش این سازمان 

تعداد  این  ایجادکند.  اشتغال  جاری  سال  در 

تعاونی  گوناگون همچون  های  به شکل  شغل 

ایجاد  نیز فعالیت هایی در بخش خصوصی  و 
خواهد شد.«

ماه سال جاری  در 26 خرداد  که  بود  این خبری 

در سایت بهزیستی کشور و چند خبرگزاری دیگر 

جلب  خود  به  را  معلوالن  ویژه  به  عموم  توجه 

اول خبر خوشحال  نگاه  در  شاید  که  کرد. خبری 

کننده ای تلقی شد اما کماکان خاطره تلخ آزمون 

سال  در  که  پرورش  و  آموزش  وزارت  استخدامی 

دوباره  معلوالن  اغلب  اذهان  در  را  شد  برگزار   89
زنده کرد!

هنوز  سال  یک  حدود  گذشت  با  که  ای  خاطره 

کمرنگ نشده و در میان تمام بی اعتنایی هایی که 

در این آزمون به قشر معلول شد همچنان فریاد می 

زند که: معلوالنی که در توانایی، فکر و اندیشه ) اگر 

نگوییم حتی از افراد تندرست هم یک سر و گردن 

باالترند( دست کم می توانیم بگوییم هیچ تفاوتی 

با سایرین ندارند، در این بحث از حمایت سازمان 

بهزیستی هم بی بهره ماندند و این سازمان محترم 

تالش آنچنانی برای رایزنی و یا الاقل برای روشن 

شدن دالیل این تبعیض و نادیده گرفتن معلوالن 
در این آزمون استخدامی ، نکرد که نکرد!

می  آیا  که  بحث  این  از  کنیم  می  نظر  صرف 

نمی  واقعا  چون  نکرد  یا  نکرد؟  و  توانست 
توانست؟

نمی  واقعا  چون  »نکرد  اگر  حتی  پاسخ  البته 

نتیجه چندان تغییر نمی کند  باشد  توانست« هم 

این  زیرا  کاهد  نمی  بهزیستی  شانه  از  را  باری  و 

ما  فرمودند:  که  راحل  امام  فرموده  طبق  سازمان 

مکلف به وظیفه ایم نه به نتیجه، در قبال جامعه 

هدف خود مکلف به وظیفه بود و باید تالش خود را 

بکار می بست حتی اگر این کار، نتیجه مورد نظر 
را در برنداشت!

سازمان  جدید  رویکرد  به  توجه  با  شماره  این  در 

مبنی بر اشتغالزایی و با عنایت به اخبار مندرج در 

ماه های گذشته بنا داریم موارد مربوط  به اشتغال 
معلوالن را بررسی کنیم.

بهزیستی  سازمان  سرپرست  از  نقل  به  که  خبر 

بهزیستی کشور مصمم  یعنی: »سازمان  اعالم شد 

پوشش  تحت  مددجوی  هزار   100 برای  تا  است 

این سازمان در سال جاری اشتغال ایجادکند.« در 

26خرداد ماه سال جاری منتشرشده است، یعنی 3 

ماه پس از آغاز سال90 و اکنون که راجع به این 

موضوع صحبت می کنیم 2ماه هم از تاریخ انتشار 

آن گذشته و ما اکنون در ماه پنجم سال، یعنی در 

توجه  با  که:  است  اینجا  سوال  ماه هستیم،  مرداد 

به اینکه اکنون حدود 5 ماه از سال سپری شده و 

هنوز هیچگونه اقدام جدی در خصوص ایجاد حتی 

یکی از آن 100هزار شغل یاد شده صورت نگرفته 

آیا در 7 ماهه باقیمانده سال ایجاد 100هزار شغل 
واقعا می تواند امکان پذیر باشد؟

است  مناسبی  و  کافی  زمان  مدت  ماه   7 آیا 
برای ایجاد این تعداد شغل؟

آیا جایز نیست اگر بپرسیم: به نظر شما این همان 

عالمت  است  سال  سالیان  که  بزرگی  سنگ 
نزدن محسوب می شود نیست؟؟ 

ادامه  در  که  مطلبی  برای   ، سطور  این  راقم  بنده 

می  پوزش  عزیز  معلوالن  همه  از  نوشت  خواهم 

که  زمان  آن  گذشت  که:  بگویم  باید  اما  طلبم 

فقط  و  شکمشان  کردن  سیر  برای  تنها  معلوالن 

برای رفع نیازهای اولیه خود به سوی خیریه های 

شاه و فرح سوق داده می شدند! همه ما می دانیم 

آن  دیگر  و  داریم  انقالبی  مملکتی  ما  اکنون  که 

ساختار نادرست در جامعه امروز ما جایگاهی ندارد.

برای  اسالم  دانند که   حاال دیگر مردم خوب می 

دولت  و  است  قائل  واالیی  ارزش  چه  ها  انسان 

دارد.  مردم  آحاد  قبال  در  تعهداتی  چه  کریمه 

و  دارد  و گوش شنوا  بینا  امروز چشم  جامعه 

اجتماعی  تامین  را درباره  قانون اساسی  نگاه 
می شناسد.

برای  تنها  نیازمند  معلوالِن  از  کمی  تعداد  اگر 

خواسته های کوچک و پیش پا افتاده خود به سراغ 

بهزیستی رفته و بهزیستی به آنها یک عصا، ویلچر، 

پاسخ  در  داده  ناچیز  مستمری  یک  یا  و  سمعک 

باید بگوییم: معلوالن، امروز آگاهند، تحصیل کرده 

های  تشکل  و  آمده  آگاهانه  صورت  به  و  هستند 

مردمی را ایجاد کرده اند، سخن از حقوق اجتماعی 

و بین الملل می زنند و کنوانسیون جهانی و قانون 

جامع را دارند. پس عزیزان مسوول؛ ای کسانی 

که زحمت می کشید، تالش می کنید، آیا بهتر 

نیست که لطف کنید و متناسب با خواسته ها 

و درک ما و از دریچه قانون اسالمی کشورمان 
با ما برخورد کنید؟

  مسووالن عزیز باور کنید معلوالِن امروز به هیچ 

عنوان -  تاکید می کنم - به هیچ عنوان افراد خام، 

بی سواد، بی اطالع و کوته فکری- که شاید بعضی 
از شما می پندارید- نیستند!

  آن قشر از معلوالن که در چند دهه گذشته در 

تاریک  کنج  همواره  و  شدند  نمی  پذیرفته  جامعه 

خانه - شاید به دلیل عدم تالش خود مسووالن - 

به آنها پیشکش می شد در همان چند دهه گذشته 
تمام شد!

آن معلوالنی که دانشگاه ها نیمکت اضافه ای برای 

تحصیل آنان نداشتند حاال در بستر جامعه حضور 

دارند، تحصیالت دارند، آگاهی دارند، حقوق خود را 

می شناسند و فرق بین راست و دروغ را می دانند!

در شرایطی که دیگر جامعه از عقاید مندرس خود 

در مورد معلوالن دست برداشته و یا برمیدارد و کم 

کم آغوشش را برای حضور معلوالن باز کرده است، 

آیا سزاست که این بار قول ها و وعده های خالی 

از استحکاِم کسانی که چشم های زیادی عملکرد 

صحیح آنها را انتظار می کشند این بار قلب های 

این عزیزان را به درد آورد و ناامیدشان کند؟!  

است  تر  شایسته  و  جامعه  چرا  حال  این  با  اما 

می  انکار  را  واقعیت  این  هنوز  مسووالن  بگوییم، 

کنند و به گمان چند دهه پیش وعده های توخالی 

دارند  توقع  آنها می دهند و هنوز  به  اساس  بی  و 

این وعده های توخالی را بی چون و  که معلوالن 
چرا بپذیرند؟

بگوییم:  اگر  است  ناروا  آیا  شرایطی  چنین  در 

شغل  ایجاد  فکر  به  واقعا  اگر  شما  عزیز  مسووالن 

بهتر  دارید،  آنرا  توان  واگر  هستید  معلوالن  برای 

از  دسته  همان  استخدام  تکلیف  بروید  است 

و  آموزش  استخدامی  آزمون  در  که  معلوالنی 

پرورش سال گذشته فقط به دلیل داشتن معلولیت 

گذاشته  کنار   - آزمون  در  قبولی  علیرغم   –
شدند را روشن کنید؟ 

آیا اگر این کار را بکنید یقینا قدم موثرتری برای 
معلوالن برنداشته اید؟

قانون  وجود  با   - را  معلوالن  گذشته  سال 

پرورش  و  آموزش  استخدام  از  3درصد- 

کنید  می  اعالم  امسال  و  کنید  می  محروم 

خواهید  ایجاد  برایشان  شغل  هزار  یکصد 

کرد؟ این دو اقدام متناقض چگونه تفسیر می 
شوند؟

آیا واقعا در مدت 7 ماه باقی مانده سال می توانید 
یکصد هزار شغل ایجاد کنید؟؟؟

اگر واقعا این مدت زمان برای ایجاد 100هزار شغل 
کافیست که باید بگوییم متاسفیم!

متاسفیم که در این سال ها، این همه زمان و این 

همه 7 ماه در اختیار شما عزیزان بود و هیچ اقدامی 

نکردید! و اگر این مدت زمان کافی نیست که باز 
هم متاسفیم!

خبری  7ماه  این  از  بعد  که  روزی  آن  از  متاسف 

منتشر خواهد شد با این مضمون که: ما برای ایجاد 

100 هزار شغل فرصت الزم را نداشتیم!

آمار  ارائه  جای  به  مسووالن  اگر  بود  خوب  چقدر 

حرف  خود  دقیق  های  برنامه  از  و  بیایند  ارقام  و 

بزنند و از این طریق ذهن جامعه را نسبت به خود 

و  دادن  شعار  واگرنه  کنند؛  شفاف  عملکردشان  و 

ارائه اطالعات مبهم که از عهده همگان بر می آید!

یارانه  را که بحث حذف  یاد داریم زمانی  به  هنوز 

کشور  در  بنزین  که  زمانی  آمد،  میان  به  سوخت 

مدیریت شد، به همه سهمیه دادند، استثناها را در 

نشد.  توجهی  معلوالن  سهمیه  به  اما  گرفتند  نظر 

چرا که معلوالن تاکنون مدافع خوبی نداشته اند!

وقتی به گذشته و به اخبار نقل شده از سوی دکتر 

اسفندیاری نگاه می کنیم و میان این همه خبر به 

اخباری چون تخصیص سهمیه بنزین به معلوالن و 

یا ارائه 35 بسته حمایتی به معلوالن برمی خوریم، 

از طرف همه معلوالن کشورمان آرزو می کنیم که 

به  جاری  سال  پایان  تا  شغل  صدهزار  ایجاد  خبر 

واقعیت بپیوندد تا الاقل حساب این خبر از شعار و 
شعار دادن جدا باشد. 

در کشوری که به قول  مسووالنش 3 درصد معلول 

شدید و خیلی شدید وجود دارد؛ و در حالی که سه 

درصد از70 میلیون نفر جمعیت این کشور مساوی 

می شود با یک جمعیت 2 میلیون نفره ، آیا ایجاد 

تنها100 هزار شغل »حتی اگر ما باور کنیم که در 

)در  دارد،  وجود  معلول  درصد   3 تنها  کشور  این 

صورتیکه کشورهای توسعه یافته با آمار دقیق آمار 

معلوالنشان را 4 درصد اعالم می کنند(« می تواند 

را دوا  این جمعیت دو میلیونی  از دردهای  دردی 
کند؟

در  که:  بدهد  پاسخ  سوال  این  به  کسی  کاش  ای 

شرایطی که دکتر احمدی نژاد امسال از ایجاد دو 

و نیم میلیون شغل خبر داده است چگونه و با چه 

این  از  فرمولی محاسبه گردیده که سهم معلوالن 

دو و نیم میلیون نفر تنها یکصد هزار شغل است؟

آیا مسووالن محترم سازمان بهزیستی برای اینکه 

بهتر  بگیرند،  را جدی  مردم جامعه حرف هایشان 

نیست که طرح و برنامه خود را به طور مستند از 

باور  عزیز  مسووالن  کنند؟  اعالم  ها  رسانه  طریق 

و  اجتماعی  آگاهی  آنقدر  جامعه  در  ما  که  کنید 

این شعار  بدانند که  بخواهند  کارشناس داریم که 

بلند باال مشکل اساسی و عملیاتی دارد یا خیر؟

اینکه  به  بکنیم  هم  ای  اشاره  اینجا  در  نیست  بد 

و  بخش خصوصی  یک  جامعه،  همین  بطن  در  ما 

می  معلوالن  اشتغال  زمینه  در  فعال  تشکل  یک 

شناسیم که با سرمایه خود و با اتکا به خود بیش از 

یکصد و پنجاه شغل ایجاد کرده و همین مسووالن 

عزیز سازمان بهزیستی که اکنون برای ایجاد شغل 

معلوالن آستین باال زده اند و فریاد برمی آورند که 

ما تا انتهای امسال یکصد هزار شغل برای معلوالن 

)زمانی  گذشته،  سالهای  در  کرد،  خواهیم  ایجاد 

که خود سازمان بهزیستی هم هنوز به فکر ایجاد 

از  ای  عمده  بخش  بود(  نیفتاده  معلوالن  اشتغال 

بیمه سهم کارفرما )یارانه حمایتی( را به این بخش 

غیردولتی پرداخت ننمودند و امسال نیز با گذشت 

5 ماه از آغاز سال هنوز ریالی  سهم بیمه کارفرما 
به این تشکل فعال پرداخت نشده است!

آیا در اینجا نباید پرسید که: مسووالن عزیز 

بهزیستی، شما که نمی توانید برای150 شغل 

ایجاد شده برای معلوالن پایداری ایجاد کنید 

پس  بپردازید  آنها  حقوق  به  قانون  برابر  و 

ایجاد  شغل  هزار  یکصد  خواهید  می  چگونه 

و همه آن یکصد هزار شغل را پایدار و ثابت 
نگاه دارید؟

تشکلی مردمی با سرمایه خود و با جلب مشارکت 

بخش خصوصی به میدان می آید، روی پای خود 

 150 برای  فعالیتهایش  همه  کنار  در  ایستد،  می 

معلول شغل ایجاد می کند و باری را از روی شانه 

های شما برمی دارد و شما مطابق آنچه که قانون 

است نمی توانید حتی بیمه سهم کارفرما را به این 

تشکل بپردازید و یا الاقل این اطمینان را به آنها 

بدهید که سهم بیمه آنها در آینده پرداخت خواهد 
شد! 

به راستی یکصد هزار شغل یاد شده چگونه از 
6این اطمینان برخوردار خواهند بود؟ 
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سازمان  فرهنگی  مقام  قائم  پیش  بهزیستی از تاسیس صندوق ویژه بهزیستی چندی 
مطلب در سازمان بورس خبر داده بود. این  بیان  با  بدخشان«  افزایش »حسین  ضرورت  به  توجه  با  بود:  محرومان گفته  به  کمک  در  عمومی  اخیر مشارکت  های  ماه  در  بهزیستی  مددجویان  ایجاد روش های نوین مشارکت در دستور و 
تاسیس کار بهزیستی قرار گرفته است. جزئیات  از  بیشتر  آگاهی  بورس برای  سازمان  در  بهزیستی  ویژه  مشارکت،  صندوق   ِ نوین  ایجاد روش های  ای رفتیم تا اخبار تازه ای ـ درباره مددجویانی به سراغ مسووالن سازمان بهزیستی کشور و نحوه  ویژه  اعتبارات  و  ای  ویژه  سازمان  کمک برای رفع مشکالت شان دارند و با این حال که  نیازمند  را  آنها  بهزیستی  بینند و می دانند ـ  مسووالن  های عموم مردم می 

محمد بگیریم. با  گفتگو  حاصل  زیر  گزارش  های   مشارکت  دبیرخانه  رئیس  تاسیس مردمی سازمان بهزیستی کشور است.نصیری،  خصوص  در  نصیری  بورس محمد  سازمان  در  بهزیستی  ویژه  گذشته صندوق  »در  گفت:  توانا  پیک  خبرنگار  وارد به  خواستند  می  اینکه  با  همگام  داشته ممکن بود این سود هر سال با افزایش یا سودی برای خریدار می آورد و هم چنین سهام می رفتند که این سهام  هر ساله یک بازار سرمایه گذاری بشوند به سراغ خرید مردم  ضرر  یا  سود  و  شده  روبرو  کاهش 
تا50 بازار کرده که بر اساس آن شرکت های کار در قالب صندوق های سرمایه گذاری وارد اما از سال87 سازمان بورس ابزار جدیدی باشد از5میلیارد  توانند در آن  گذاری می 

برای سازمان سرمایه گذاری وي تاکید کرد: »ما به دنبال راهی بودیم تا میلیارد سرمایه گذاری کنند.«  سازمان کنیم و وقتی موضوع سرمایه گذاری برای از آن طریق  رییس  با   را  بهزیستی   که سازمان  شد  پیشنهاد  کردیم  مطرح  کار بورس  های  شرکت  همکاری  با  برای خود صندوق سرمایه گذاری بهزیستی  این صندوق ایجاد کند تا از این طریق افراد بیایند پول گذاری  در  زیر  حالت  به سه  را  سرمایه خود  بهزیستی  نفع  به  گذاری  سرمایه   ِ
سرمایه گذاری کنند.« هاي  حالت  به  اشاره  با  حالت می تواند اصل پول را برای خود نگه داشته برای خود نگه می دارد در حالت دوم فرد خود را به سازمان می بخشد و سود پول را گذاري گفت: » در حالت اول فرد اصل پول نصیري  در  و  ببخشد  سازمان  به  را  سود  برای 16و نیم درصد دریافت کند و بعد از 5سال و نرخ سود 5 ساله پول خود را به صورت سوم فرد اصل پول را به سازمان بخشیده و  بود  چقدر  هر  آن  سود  و  پول  اصل 

 وي با اشاره به محاسن این طرح گفت: »در سازمان می ماند.«

به فروش برساند و سهام فرد در این روش در طول 7روز سهام خود را با اصل و سود فرد سهام دار هر وقت که بخواهد می تواند همراه داشته باشد اما در این قالب جدید یا سهامشان به فروش نرود و مشکالتی به سهام افراد ممکن بود با سقوط روبرو شده  روش قبلی وقتی مردم سهام می خریدند، 
و عواید آن را برای مسکن معلوالن صرف اول را با نیت مشارکت مردمی ایجاد و سود یک نیت شروع به کار می کنند، ما صندوق وی ادامه داد: هریک از صندوق های ما با هرگز با ضرر روبرو نمی شود.«

داد: خواهیم کرد. ادامه  مطلب  این  بیان  با  نصیري  است   تومانی  میلیارد  ما50  اول  این و پذیره نویسی آن در دهه اول ماه مبارک »صندوق  طریق  از  باید  که  شده  آغاز  توانند و  انتخاب روش سرمایه گذاری در صندوق که سال گذشته بازدهی آنها40 درصد بود 65 صندوق سرمایه گذاری فعال داریم که صندوق جمع آوری شود. ما در حال حاضر پذیره نویسی 50 میلیارد اعتبار برای این رمضان  است که می  مردم  با خود  ما  می شود سود حاصل هر یک از سه حالت عنوان شده را انتخاب های  بینی  پیش  و  باشد. کنند  درصد   35 تا   25 بین  اقدام  این  ما در بحث نهضت مسکن در دوجا نیاز به مسکن را به سرانجام خواهد رساند، چرا که این سود در عرض یک سال طرح نهضت از 
مردمی پول داریم.« های  مشارکت  دبیرخانه  رئیس  کرد   تاکید  کشور  بهزیستی  اعضاست سازمان  آورده  سهم  بحث  مورد  زمانی که بسیاری از آنها در پرداخت سهم آورده :»اولین  برای  مورد  دومین  و  دارند  شود مشکل  می  شروع  اقساط  پرداخت  که  مشکل است  به  اقساط  پرداخت  در  معلوالن  و 

تقسیم خواهد پول خود را صندوق های ما سرمایه گذاری نصیری گفت: سود حاصله بین افرادی که خواهند خورد. یکبار  ماه  اند هر سه  کرده 
و وی با اشاره به اینکه  که واحدهای سرمایه شد.«  هستند  تومانی  هزار  یکصد  ما  تعداد گذاری  هر  تا  واحد  یک  از  توانند  می  توانند که می خواهند از این واحدها برای سرمایه افراد  می  افراد  گفت:»  بخرند  طریق گذاری  از  را  تومانی  هزار  یکصد  ضامن واحدهای  اوراق  این  خود  که  مشارکت  عنوان ضرر اوراق  هیچ  به  و  داشته  یک ندارند را خریداری کنند که این کار برای نقدشوندگی  است،  سود  دارای  نظر  دو  از  امر خیر افراد  در یک  فرد شرکت کننده  اقتصاد مشارکت کرده و دوم اینکه پولی که وارد اینکه  وارد  واقع  در  شود  می  حوزه  این 

بهزیستی الزم به یادآوري است که کار گذاری آگاه کشور می شود.«  با  امر  این  در  سامان  بانک  و 
همکاری دارند.

تاسيس صندوق بهزيستی در سازمان بورس
برای جلب مشاركت مردم!

فراهم  از  پیش  چندی  کشور  بهزیستی  سازمان  بود شدن یکصد هزار فرصت شغلی در سال90 برای مددجویان سرپرست  گفته  و  داده  خبر  سازمان  این  پوشش  تحت  معلوالن  ایجاد و  معلوالن  برای  یکصد هزار فرصت شغلی  پایان سال  تا 
این یکصد هزار شغل را در قالب -  بله، قرار شده است ما یکصد هزار شغل تا پایان سال برای نحوۀ ایجاد این یکصد هزار شغل توضیحاتی بفرمایید؟هزار شغل برای معلوالن ایجاد خواهید کرد، لطفا در خصوص شما منتشر شد  براین اساس که:  تا پایان سال جاری یکصد - آقای اسفندیاری در خرداد ماه سال جاری خبری به نقل از بهزیستی کشور برای خوانندگان محترم جویا شود.ایجاد این یکصد هزار شغل را از زبان خود سرپرست سازمان شده صورت نگرفته ( به سراغ دکتر اسفندیاری رفت تا نحوه هیچ اقدامی براي  ایجاد حتی یکی از یکصد هزار شغل یاد )با توجه به اینکه نزدیک به شش ماه  از سال گذشته و هنوز سرویس خبر پیک توانا در ادامه انتشار این خبر تحت عنوان خواهد شد. ایجاد کنیم. ما  شرکت مددجویان  و  خیریه  خصوصی،  بخش  ها،  تعاونی  ایجاد ایجاد یکصد هزارشغل یاد شده انجام خواهیم داد.ها پرداخت خواهند شد هم از جمله اقداماتی است که برای می کنیم. وام هایی که در قالب مشاغل خانگی و سایر شغل ما در این بحث همچنین از ظرفیت های بانک ها هم استفاده ایجاد، پیگیری و به مددجویان واجد شرایط معرفی می کنیم. های مختلف فراهم خواهیم کرد. ما در این اقدام فرصت ها را خوداشتغالی،  صورت  در  ها  شغل  این  کارفرما  سهم  بیمه  تکلیف   -

مددجویان با سازمان تفاهم ببندد ما بیمه سهم کارفرمایش هستیم. همین االن هم اگر کسی بیاید و برای به کارگیری - ما از طریق پرداخت سهم بیمه کارفرما هم در حال اقدام چیست؟
مستمری معلوالن افزايش می يافت را پرداخت می کنیم.

اگر...
 89 سال  پایانی  ماه  چند  در  اجتماعی  تامین  و  رفاه  دستگاه وزیر  پوشش  تحت  مددجویان  مستمری  افزایش  مستمری از  بود:  گفته  و  داده  خبر  سال90  در  حمایتی  20درصد های  آینده  سال  در  حمایتی  های  دستگاه  مددجویان 

از افزایش خواهد یافت. ماه  از 5  بیش  به گذشت  توجه  با  توانا  پیک  با گروه خبری  افزایش مستمری معلوالن  سرپرست سازمان بهزیستی کشور مرتبط شد تا در این مورد سال 90 و محقق نشدن وعده 
با هایی از افزایش مستمری معلوالن به میان آمده و وزیر رفاه ـ آقای اسفندیاری با توجه به اینکه در سال گذشته  صحبت از وی سواالتی بپرسد. معلوالن  ابتدای سال 90 مستمری  از  که  بود  کرده  آیا اعالم  بفرمایید  لطفًا  شد  خواهد  پرداخت  درصدی  از باالخره مستمری معلوالن را افزایش خواهید داد یا خیر؟افزایش20  بخشنامه  یک  منتظر  حاضر  حال  در  کار  این  برای  ما  ما ـ  به  بخشنامه  آن  طی  خانوار  ابعاد  که  هستیم  این وزارتخانه  منتظر  معلوالن  مستمری  افزایش  برای  فعاًل  شود.  ابالغ 

شما بخشنامه ایم. شد؟  خواهد  محقق  کی  تا  افزایش  این  بگویید  لطفا  مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( هر دو تا پاسخ این سؤال را اینگونه به خوانندگان بدهید که مستمری ـ 
شهریور ماه افزایش خواهند یافت.

سرپرست سازمان بهزيستي كشور عنوان كرد:
ما بيمه سهم كارفرما را 

پرداخت می كنيم

صاحب امتياز : كانون معلولين توانا   

مدير مسوول : محمدرضا هادي پور

شورای سردبيری: 

زهره حاجيان - سيد اكبرحسيني- مرتضی رويتوند

 هيات تحريريه :

صديقه ماليي- مينا جاني- پري چگيني 

سيما سلطانی آذر-  رقيه بابايی - نفيسه قدوسي 

معصومه آمِدی

مدير هنری و ناظر چاپ : مهدي حجتي پور

روابط عمومي: صغري ايوبي

حروفچينی : زهره چگينی 

عکس: سيدعباس حسينی- عرفان دادخواه- مهسا غالمزاده  

با تشکر صميمانه از همکاری اين عزيزان :

  محمد حسن هادی- مرضيه كريمی - سيروس ماله ميری 

فاطمه فهيمی- رويا كلهر- آتيه شعبانی- فاطمه خردمند

رقيه عبدی زاده -  زينب نوروزی- سميرا جمالی

 و ساير همکاران   
نشانی دفتر ماهنامه : 

تهران - فلکه دوم صادقيه - ابتدای اشرفی اصفهانی

خيابان مرودشت - شماره 5 - ساختمان فيروز - پيک توانا

تلفکس: 44264098
نشانی دفتر قزوين: 

صندوق پستی : 34185-3463

كانون توانا- تلفکس : 0281-3339212

شماره پيامک : 30007545  
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نگذار عضالتت تحليل برود ويژه برنامه آموزشی  كودكان مبتال به ديستروفی برگزار شد 

زهره حاجیان

عملکرد  از  انتقاد  با  همتیان  چشم بیماران مبتال به دیستروفی می سازمان بهزیستی در رابطه با   پیش  در  ها  »بچه  دستگاه گوید:  به   نیاز  دلیل  به  سازمان بهزیستیاکسیژن ساز پرپر می شوند و ما 
 کاری نمی کند.«
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توان  با  های  بچه  از  ای  عده  باشد  قرار  وقتی  از   بهتر  فضایی  چه  شوند  جمع  هم  دور  انجمن ویژه  تهران که  بوعلی  بیمارستان  باز  کودکان دیستروفی ایران در آن قرار دارد .محوطه  آموزشی  برنامه  ویژه  گذشته   هفته  انجمن   همت  به  عضالنی  دیستروفی  به  مربیان مبتال  و  هنرمندان  حضور  و  ایران  و دیستروفی  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  شان برای رسیدن به حوض آبی رنگ بیشتر می  به دسته های ویلچر که فشار می آورند سرعت بعضی ها دوست ندارند در مراسم شرکت کنند خبرنگاران برگزار شد .کانون 
موسیقی ردیف پشتی خیره به فواره های آب به گذشته  بچه ها دور حوض می نشینند و خانواده ها در شود. و  اندیشند  می  دور  چندان  نه  از بهترین فرصت برای ثبت.    هنرمندان مطرح آرامترشان می کند و شاید این ای  ای  عده  این مشکل  و  اند  نیامده  ها  بعضی  بیماری   این  به  که  است  نوجوانانی  و  کودکان 

بماند و پدر و مادرش در مراسم  نمونه اش سعید محسنی 12 ساله که ترجیح مبتال شده اند . اخبار و اطالعات داده در خانه  از آخرین  تا  اند  که مربوط به بیمار مطلع شوند .شرکت کرده  روز  »هر  گوید:  می  سعید  پدر  رضا  شود محمد  می  کم  پسرم  عضالنی  توان  از  گذرد  می 

که دیدارها تازه می شود دانش آموزان ممتاز است.«و مشق خود بسیار اهمیت می دهد و هر سال از برگزار می شود شرکت کند و در عوض به درس و دوست ندارد در مراسمی که به هر مناسبتی  وقتی  می شود  زیبایی خلق  های  خانواده   صحنه  اعضای  و  دیستروفی  به  مبتال  بیماران 

و های آنان پس از مدت ها یکدیگر را می بینند.  گوید  می  فرزندش  نسبی  بهبودی  از  مهم است حسی است که از برگزاری مراسم در دیگری از آخرین پیشرفت ها می پرسد. اما آنچه یکی 
هنرمندانی کنار یکدیگر دارند . از  مدرس  مهدی  و  امامی  دختری که خانم شمس اللهی صدایش می زنند فراهم می کنند و می نشینند پای قصه گویی هستند که با اجرای موسیقی لحظات شادی را مسعود 

نوع و او سعی می کند با گفتن داستان گربه ای که  و  تفاوت های دوستی  بود  ها  انتخاب را توضیح  دهد.عاشق موش 

مورد به دادمان برسید  در  ایران  دیستروفی  انجمن  600 مدیرعامل  »انجمن  گوید:  می  مراسم  این  6 و به صورت هیات مدیره ای اداره می شود.«عضو رسمی دارد که در سال 85  تاسیس شده برگزاری  کنون  تا  اینکه  به  اشاره  با  همتیان  با کاردرمانی اعضای خانواده های آنان با هدف آموزش  برگزار دهد: »در سال دو تا سه جشن برای بیماران و همایش برای این بیماران برگزار شده ادامه می محمد  و و در آن به مقوله هایی در رابطه  درمان  های  تازه  و  فیزیوتراپی  ایارن با تشکر از سازمان بهزیستی کاری نمی کند.«به  دستگاه اکسیژن ساز پرپر می شوند و گوید: »بچه ها در پیش چشم ما به دلیل نیاز در رابطه با بیماران مبتال به دیستروفی می  همتیان با انتقاد از عملکرد سازمان بهزیستی همچنین باال بردن روحیه بچه ها می پردازیم.«روانشناسی؛  دو رییس بیمارستان بوعلی برای در اختیار گذاشتن  مدیرعامل انجمن دیستروفی  »از  گوید:  می  انجمن  فعالیت  برای  شهرداری مکانی  بهزیستی؛  سازمان  به  گذشته  در کنار خانواده ها ساعات خوشی را بگذرانند. بیماران  مبتال به دیستروفی فراهم می کند تا  برگزاری اینگونه جشن ها شرایط مناسبی برای مهدی« این مکان در اختیارمان قرار گرفت.«بگیرم و با مساعدت و همکاری »دکتراحمد  سید و... مراجعه کردم و نتوانستم مکانی برای انجمن سال 
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رئيس بهزيستي گناباد:
ايجاد اشتغال حمايت از مددجويان بهزيستي است 

خبرگزاري فارس: رئیس بهزیستي گناباد گفت: ایجاد اشتغال بهترین مسیر و روش 
حمایتي از مددجویان بهزیستي به شمار مي رود.

به گزارش خبرگزاري فارس، علي ستوسر اظهار داشت: ایجاد اشتغال بهترین مسیر و روش 
اشتغال  بر120نفر  بالغ  راستا  این  در  که  مي رود  شمار  به  بهزیستي  مددجویان  از  حمایتي 

ایجادي و تثبیتي در سال گذشته ایجاد شده است. 
رئیس بهزیستي گناباد، با اشاره به طرح تسهیالتي سازمان براي صاحبان صنایع که افراد معلول 
بکارگیري  افزود: تشویق کارفرمایان جهت  به  کارگیري مي کنند،  را  و تحت پوشش سازمان 
از اهداف سازمان بهزیستي در  از جامعه مددجویان بهزیستي یکي  نیاز  انساني مورد  نیروي 

راستاي امنیت شغلي و پایداري اشتغال ایجاد شده براي مددجویان و معلوالن است. 
ستوسر افزود: ایجاد و تثبیت اشتغال از طریق پرداخت حق بیمه سهم کارفرما جهت اشتغال 

تعداد 106نفر از طریق اختصاص 480میلیون ریال پرداخت شده است. 
وي گفت: تاکنون حدود 21 نفر از تسهیالت صندوق مهر امام رضا )ع( با جذب 130میلیون 

ریال براي امر اشتغال استفاده کرده اند. 

مدير كل بهزيستي گيالن خبر داد:
بهره مندي 5 هزار معلول از 

خدمات بهزيستي گيالن
گیالن  بهزیستي  مدیرکل  فارس:  خبرگزاري 
و  ذهني  معلوالن  نفر  پنج هزار  مندي  بهره   از 
سالمندان ناتوان از خدمات بهزیستي این استان 

خبر داد.
کوچکي نژاد  کیانوش  فارس  خبرگزاري  گزارش  به 
هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  خبرنگاران  جمع  در 
بهزیستي اظهار داشت: 5 هزار نفر از مددجویان سالمند 
از  ناتوان جسمي، معلوالن ذهني در 55 مرکز استان 

خدمات سازمان بهزیستي گیالن بهره  مند مي شوند. 
وي اظهار داشت: در حال حاضر 291 دانشجو و 440 
از خدمات حمایتي مالي  استان  دانش آموز در سراسر 
تا 100 درصد هزینه  از 30  سازمان بهزیستي گیالن 

تحصیلي دریافت مي کنند. 
در  دولت  اینکه  به  اشاره  با  گیالن  بهزیستي  مدیرکل 
زمینه حمایت زنان سرپرست خانوار یک هزار و 100 نفر 
را در روستاهاي این استان زیرپوشش قرار داده است، 
افزود: در حال حاضر در سطح شهرستان هاي استان نیز 
یک هزار و 900 نفر زیرپوشش بهزیستي هستند که در 
روستاها با حمایت صندوق بیمه اي و در شهرستان ها 

نیز با تامین اجتماعي قرارداد بسته شده است. 
برنامه هاي  دیگر  از  را  مسکن  و  اشتغال  کوچکي نژاد 
امسال  افزود:  و  کرد  عنوان  جاري  سال  در  بهزیستي 
حدود 90 هزار شغل در تعهد استان است که یک هزار و 

700 شغل توسط بهزیستي گیالن ایجاد مي شود. 
وي اظهار داشت: در بخش مسکن در مرحله نخست 
یک هزار و 925 نفر در بهزیستي ثبت نام و در مرحله 
واگذاري  با  ولي  کردند  نام  ثبت  نفر  هزار   5 نیز  دوم 
مسکن مهر تا پایان شهریور هر ماه نسبت به واگذاري 
واحدها  این  واگذاري  به  نسبت  دوم  و  نخست  مرحله 

اقدام مي شود. 

نوبخت به مهر خبر داد:
تعهد ايجاد 101 مورد اشتغال برای مددجويان بهزيستی بناب

بناب - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره بهزیستی بناب اعالم کرد: امسال برای 101 
نفر از مددجویان این نهاد اشتغالزایی تعهد کرده ایم.

تاکنون 150 نفر از مددجویان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و باالی دیپلم ثبت نام کرده و 
در این راستا به صد نفر هم وام خود اشتغالی پرداخت شده است.

كارت اعتباری برای تردد معلوالن 
صادر می شود

بهزیستی  سازمان  سرپرست  ایسنا:  خبرگزاری 
در  الکترونیکی  تردد  کارت  اعالم خبر صدور  با 
آینده نزدیک برای معلوالن، گفت: شرایط حمل 
و نقل معلوالن هیچ تفاوتی با قبل نکرده و تمامی 

اظهارنظرها در این زمینه را تکذیب می کنم.
اسفندیاری در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار با اشاره 
پرداختی  مبلغ  کاهش  درباره  شایعه هایی  چه  آن  به 
از سوی بهزیستی برای ایاب و ذهاب معلوالن مطرح 
ذهاب  و  ایاب  برای  پرداختی  مبلغ  کرد:  اظهار  شده، 
هر معلول در سال گذشته 50 هزار تومان بود که در 
سال جاری به 60 هزار تومان رسیده است و احتمال 

افزایش مجدد آن هم می رود.
اختیار  در  را  مبلغ  این  بهزیستی  سازمان  افزود:  وی 
به  خدمت رسانی  برای  که  نقلی  و  حمل   شرکت های 
شرکت ها  این  و  می دهد  قرار  شده اند  ایجاد  معلوالن 

براساس نیاز معلوالن به آنان خدمت رسانی می کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه نظارت بر خدمت رسانی و 
کنترل قرارداد این شرکت ها به خوبی مقدور نیست، 
اندیشیده  جدیدی  حل  راه  سبب  همین  به  گفت: 
اختیار  در  بهزیستی  توسط  پرداختی  مبلغ  تا  شده 
معلوالن قرار گیرد و معلوالن هم از طریق کارت های 
شده  نصب  کارت خوان  سامانه  و  حمل ونقل  اعتباری 
در ماشین های شرکت های حمل ونقل معلوالن هزینه 

رفت وآمد خود را پرداخت کنند.

سخنگوي كميسيون اجتماعي: 
عملكرد سازمان بهزيستي در استخدام معلوالن ضعيف است 

ادغام قسمت درماني بهزیستي در وزارت بهداشت به صالح بیمه گذاران و بیمه ها 
نیست.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي اظهار امیدواري کرد که تالش 
مسووالن و مجلس در جهت تصویب قوانیني باشد که باعث رفع دغدغه هاي معلوالن شود. 

سید جواد زماني در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجویان ایران در ارزیابي از عملکرد 
بهزیستي تصریح کرد: عملکرد سازمان بهزیستي متوسط است یعني نه ضعیف و نه آنچنان 
هم عالیست که بتوان گفت هیچ نقدي بر آن وارد نیست، البته عملکرد هر سازماني را باید 

بر اساس بودجه و امکاناتي که در اختیار دارد ارزیابي کنیم. 
زماني با انتقاد از طرح ادغام بخش هاي درماني بهزیستي در وزارت بهداشت به عنوان یکي 
از مهم ترین مباحث مطرح شده در مورد این سازمان گفت: این ادغام کار عاقالنه اي نیست 
چرا که در صورت واگذاري بیمه هاي درماني به وزارت بهداشت هم بازیکن و هم ناظر یک 

وزارتخانه مي شود که اصال به صالح نیست.
اشتغال  و  معلوالن  از  حمایت  در  بهزیستي  اقدامات  درباره  اجتماعي  کمیسیون  سخنگوي 
آنها به عنوان مهم ترین افراد تحت پوشش این سازمان گفت: در رابطه با استخدام و اشتغال 
معلوالن، سازمان بهزیستي ضعیف عمل کرده است که البته این ضعف عملکرد تا حدودي به 

سازمانها و نهادهاي استخدام کننده باز مي گردد. 
وي در خاتمه خاطر نشان کرد: بر اساس قانون باید سه درصد از استخدام سازمان ها و نهادها 
نفر معلول استخدام شود که متاسفانه  نفر یک  از هر 33  یابد یعني  به معلوالن اختصاص 
این اتفاق در خیلي از سازمان ها و نهادها رخ نمي دهد، زماني هم که در خصوص چرایي آن 
سوال مي شود اعالم مي کنند برخي مواقع نیاز به استخدام 10 یا 15 یا 20 نفر داریم اما از 
آنجا که به ازاي هر 33 نفر یک نفر معلول باید استخدام شود نمي دانیم چه راهکاري باید 
استفاده کنیم، بنابراین باید راهکاري براي این توجیه تصویب شود تا مشکل اشتغال معلوالن 

رفع شود، به تعبیر بهتر باید سازوکاري ترسیم شود که جلوي این بهانه ها هم گرفته شود. 
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رئيس بهزيستي بابل:
تولد كودكان معلول در بابل 

به صفر رسيد
بهزیستي  اداره  رئیس  فارس:  خبرگزاري 
مشاوره  مراکز  فعالیت  با  گفت:  بابل 
به  بابل  در  معلول  کودکان  تولد  بهزیستي 

صفر رسیده است.
علي محمدي فیروزجایي در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در بابل اظهار داشت: بهزیستي بابل داراي 
نفر   849 و  11هزار  با  خانوار   643 و  هزار   5
مددجو، 4 هزار و 102 خانوار با 8 هزار و 187 
نفر مددجو توانبخشي و یک هزار و 541 خانوار 
اجتماعي است که  با 3 هزار و 459 مددجوي 
سال گذشته بیش از 17 میلیارد ریال تسهیالت 

به آنها پرداخت شده است. 
مديركل بهزيستي استان بوشهر خبر داد:

تسهيالت 200 ميليون ريالي مسكن به معلوالن بوشهري
ریالي  میلیون   200 تسهیالت  ارائه  از  بوشهر  استان  بهزیستي  مدیرکل  فارس:  خبرگزاري 

مسکن به معلوالن بوشهري خبر داد.
اکبر گرگوري مطلق در بازدید از واحدهاي مسکوني در حال ساخت معلوالن دشتستان اظهار داشت: 
هم  اکنون حدود 58 هزار نفر در استان بوشهر تحت پوشش خدمات بهزیستي قرار دارند و از تسهیالت 

و مستمري این مجموعه بهره  مند هستند.
بوشهر در  استان  براي معلوالن  اینکه 880 واحد مسکوني  بیان  با  بوشهر  استان  بهزیستي  مدیرکل 
دست احداث است، خاطرنشان کرد: در طرح نهضت مسکن در کشور بیش از 30 هزار مسکن براي 

معلوالن احداث مي شود که 882 واحد مسکوني اختصاص به معلوالن استان بوشهر دارد. 
بوشهري  به معلوالن  ریالي مسکن  ارائه تسهیالت 200 میلیون  از  بوشهر  استان  بهزیستي  مدیرکل 
خبر داد و افزود: 20 میلیون تومان تسهیالت بلند مدت با اقساط بسیار پایین براي احداث واحدهاي 
مسکوني معلوالن در استان بوشهر اختصاص داده شده و بر اساس مقررات و ضوابط نسبت به پرداخت 

این تسهیالت اقدام مي کنیم. 
و  دارند  بوشهر حضور  استان  در سطح  ویلچري  معلول  در حال حاضر حدود 600  یادآور شد:  وي 

شهرستان هاي دشتستان و بوشهر بیشترین تعداد معلول ویلچري را به خود اختصاص داده اند. 

مدير كل بهزيستي خراسان جنوبي:
نرخ معلوليت در خراسان جنوبي نگران كننده است

خبرگزاري فارس: مدیرکل بهزیستي خراسان جنوبي با بیان اینکه نرخ معلولیت در خراسان 
از  ناشي  استان  در  موجود  معلولیت هاي  علل  گفت: شایع ترین  است،  نگران کننده  جنوبي 

ازدواج هاي فامیلي است.
و  معلوالن  مسکن  کلنگ زني  مراسم  در  اکبري مطلق  حسن  محمد  فارس،  خبرگزاري  گزارش  به 
براي  مسکوني  واحد   790 احداث  عملیات  داشت:  اظهار  درمیان  شهرستان  بهزیستي  مددجویان 

محرومان زیر پوشش این نهاد از سال گذشته آغاز شده است. 
وي افزود: عملیات احداث این 790 واحد در مرحله فونداسیون است که تاکنون 16میلیارد و 590 

میلیون تومان براي احداث این واحدها هزینه شده است. 
اکبري  مطلق با بیان اینکه سهمیه اداره کل بهزیستي استان براي مسکن محرومان در سال جاري 
941 واحد است، تصریح کرد: کلنگ احداث 24 واحد آن امروز در شهرستان درمیان به زمین خورد 
آینده  در  استان  واحدهاي شهرستان هاي  بقیه  احداث  عملیات  بنیاد مسکن،  در صورت همکاري  و 

نزدیک آغاز مي شود. 

فرماندار كهگيلويه:
خدمات پيشگيري از معلوليت بايد رايگان باشد

در  پیشگیرانه  اهداف  در  توفیق  منظور  به  گفت:  کهگیلویه  فرماندار  فارس:  خبرگزاري 
معلولیت ها الزم است تمام این خدمات به صورت رایگان در جامعه انجام شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، نصرت اهلل انصاري در بازدید از نمایشگاه توانمندي هاي بهزیستي گفت: 
گسترش چتر حمایتي بیمه اجتماعي باید در راس برنامه هاي بهزیستي در سال جاري قرار گیرد. 

فرماندار کهگیلویه افزود: گسترش بیمه در یک جامعه به معني افزایش امنیت اجتماعي و خانوادگي 
جامعه هدف است که الزم است این موضوع بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. 

وي بیان داشت: پیشگیري از معلولیت ها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاري براي آینده است و اگر امروز 
برنامه هاي پیشگیري از معلولیت را با جدیت در برنامه قرار دهیم تا حد زیادي هزینه هاي آینده خود 

را کاهش داده ایم. 
انصاري از مسووالن بهزیستي خواست به منظور گسترش و استقبال مردم از برنامه هاي پیشگیري از 
معلولیت ها، تمام خدمات خود را در این راستا به صورت رایگان انجام دهند تا مردم در این زمینه 
متحمل هزینه اي نشوند و ما نیز در هدف کاهش آمار معلولیت  در کهگیلویه و بویراحمد موفق شویم. 

ارسال فهرست بيش از 60 هزار معلول 
جهت دريافت نقدی سوخت

خبرگزاری فارس: معاون توانبخشی و پیشگیری سازمان بهزیستی از ارسال فهرست بیش 
از ۶0 هزار معلول جهت دریافت نقدی سوخت به سازمان هدفمندسازی یارانه ها خبر داد.

»مصطفی کرباسی« ضمن اعالم این خبر و همچنین با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد از معلولیت ها 
ژنتیکی است، اظهار کرد: هم اکنون 269 مرکز ژنتیکی در کشور فعال هستند که از این تعداد 37 
کنندگان خدمات  مراجعه  به  تعرفه  کمترین  با  مراکز  این  که  است  غیردولتی  بقیه  و  دولتی  مرکز 

می دهند.
وی گفت: سازمان بهزیستی از سال گذشته در خصوص سهمیه سوخت معلوالن رایزنی های متعددی 
را با شرکت نفت کرده است، ضمن اینکه هم اکنون فهرست 60 هزار معلول جهت دریافت سوخت 

نقدی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها ارسال شده است.

استخدام  درصد  سه  سهميه 
آموزش  در  بهزيستی  معلوالن 

و پرورش محفوظ است
خبرگزاری ایرنا: سرپرست سازمان بهزیستی 
و  آموزش  متأسفانه  اینکه  بیان  با  کشور 
قانون  خود،  نیروهای  استخدام  در  پرورش 
نظر  در  را  معلوالن  استخدام  درصد  سه 
نگرفته است، گفت: با پیگیری های معاونت 
جمهوری،  ریاست  دفتر  انسانی  نیروی 
شده  داشته  نگه  محفوظ  افراد  این  سهمیه 

است.
استخدام  مبنای  اگر  افزود:  اسفندیاری«  »احمد 
نظر  در  نفر  را 40هزار  پرورش  و  آموزش  وزارت 
زیر  از معلوالن  نفر  از هزار و 200  بیش  بگیریم 

پوشش بهزیستی جذب می شوند.
افراد  این  استخدام  بهزیستی  سازمان  گفت:  وی 
را در این وزارتخانه به دلیل عدم رعایت قانون از 
طریق دولت پیگیری می کند و تا نتیجه قطعی 
به طور مرتب و قطعی پیگیر این موضوع خواهیم 

بود.
استخدام  وضعیت  اینکه  بیان  با  »اسفندیاری« 
ها متوقف شده است، افزود: به دنبال روش های 
جایگزین برای استخدام معلوالن واجد شرایط در 

سازمان ها و نهادهای دولتی هستیم.
بهداشت،  وزارت  در  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
در  گزارشی  هنوز  نیز  پزشکی  آموزش  و  درمان 
خصوص عدم اعمال استخدام معلوالن به سازمان 

بهزیستی اعالم نشده است.
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رقیه بابایی

»سازمان بهزیستی کشور مصمم است تا برای 
100 هزار مددجوی تحت پوشش این سازمان 
تعداد  این  ایجادکند.  اشتغال  جاری  سال  در 
تعاونی  گوناگون همچون  های  به شکل  شغل 
ایجاد  نیز فعالیت هایی در بخش خصوصی  و 

خواهد شد.«
ماه سال جاری  در 26 خرداد  که  بود  این خبری 
در سایت بهزیستی کشور و چند خبرگزاری دیگر 
جلب  خود  به  را  معلوالن  ویژه  به  عموم  توجه 
اول خبر خوشحال  نگاه  در  شاید  که  کرد. خبری 
کننده ای تلقی شد اما کماکان خاطره تلخ آزمون 
سال  در  که  پرورش  و  آموزش  وزارت  استخدامی 
دوباره  معلوالن  اغلب  اذهان  در  را  شد  برگزار   89

زنده کرد!
هنوز  سال  یک  حدود  گذشت  با  که  ای  خاطره 
کمرنگ نشده و در میان تمام بی اعتنایی هایی که 
در این آزمون به قشر معلول شد همچنان فریاد می 
زند که: معلوالنی که در توانایی، فکر و اندیشه ) اگر 
نگوییم حتی از افراد تندرست هم یک سر و گردن 
باالترند( دست کم می توانیم بگوییم هیچ تفاوتی 
با سایرین ندارند، در این بحث از حمایت سازمان 
بهزیستی هم بی بهره ماندند و این سازمان محترم 
تالش آنچنانی برای رایزنی و یا الاقل برای روشن 
شدن دالیل این تبعیض و نادیده گرفتن معلوالن 

در این آزمون استخدامی ، نکرد که نکرد!
می  آیا  که  بحث  این  از  کنیم  می  نظر  صرف 
نمی  واقعا  چون  نکرد  یا  نکرد؟  و  توانست 

توانست؟
نمی  واقعا  چون  »نکرد  اگر  حتی  پاسخ  البته 
نتیجه چندان تغییر نمی کند  باشد  توانست« هم 
این  زیرا  کاهد  نمی  بهزیستی  شانه  از  را  باری  و 
ما  فرمودند:  که  راحل  امام  فرموده  طبق  سازمان 
مکلف به وظیفه ایم نه به نتیجه، در قبال جامعه 
هدف خود مکلف به وظیفه بود و باید تالش خود را 
بکار می بست حتی اگر این کار، نتیجه مورد نظر 

را در برنداشت!
سازمان  جدید  رویکرد  به  توجه  با  شماره  این  در 
مبنی بر اشتغالزایی و با عنایت به اخبار مندرج در 
ماه های گذشته بنا داریم موارد مربوط  به اشتغال 

معلوالن را بررسی کنیم.
بهزیستی  سازمان  سرپرست  از  نقل  به  که  خبر 
بهزیستی کشور مصمم  یعنی: »سازمان  اعالم شد 
پوشش  تحت  مددجوی  هزار   100 برای  تا  است 
این سازمان در سال جاری اشتغال ایجادکند.« در 
26خرداد ماه سال جاری منتشرشده است، یعنی 3 
ماه پس از آغاز سال90 و اکنون که راجع به این 
موضوع صحبت می کنیم 2ماه هم از تاریخ انتشار 
آن گذشته و ما اکنون در ماه پنجم سال، یعنی در 
توجه  با  که:  است  اینجا  سوال  ماه هستیم،  مرداد 
به اینکه اکنون حدود 5 ماه از سال سپری شده و 
هنوز هیچگونه اقدام جدی در خصوص ایجاد حتی 
یکی از آن 100هزار شغل یاد شده صورت نگرفته 
آیا در 7 ماهه باقیمانده سال ایجاد 100هزار شغل 

واقعا می تواند امکان پذیر باشد؟
است  مناسبی  و  کافی  زمان  مدت  ماه   7 آیا 

برای ایجاد این تعداد شغل؟
آیا جایز نیست اگر بپرسیم: به نظر شما این همان 
عالمت  است  سال  سالیان  که  بزرگی  سنگ 

نزدن محسوب می شود نیست؟؟ 
ادامه  در  که  مطلبی  برای   ، سطور  این  راقم  بنده 
می  پوزش  عزیز  معلوالن  همه  از  نوشت  خواهم 
که  زمان  آن  گذشت  که:  بگویم  باید  اما  طلبم 
فقط  و  شکمشان  کردن  سیر  برای  تنها  معلوالن 
برای رفع نیازهای اولیه خود به سوی خیریه های 

شاه و فرح سوق داده می شدند! همه ما می دانیم 
آن  دیگر  و  داریم  انقالبی  مملکتی  ما  اکنون  که 
ساختار نادرست در جامعه امروز ما جایگاهی ندارد.

برای  اسالم  دانند که   حاال دیگر مردم خوب می 
دولت  و  است  قائل  واالیی  ارزش  چه  ها  انسان 
دارد.  مردم  آحاد  قبال  در  تعهداتی  چه  کریمه 
و  دارد  و گوش شنوا  بینا  امروز چشم  جامعه 
اجتماعی  تامین  را درباره  قانون اساسی  نگاه 

می شناسد.
برای  تنها  نیازمند  معلوالِن  از  کمی  تعداد  اگر 
خواسته های کوچک و پیش پا افتاده خود به سراغ 
بهزیستی رفته و بهزیستی به آنها یک عصا، ویلچر، 
پاسخ  در  داده  ناچیز  مستمری  یک  یا  و  سمعک 
باید بگوییم: معلوالن، امروز آگاهند، تحصیل کرده 
های  تشکل  و  آمده  آگاهانه  صورت  به  و  هستند 
مردمی را ایجاد کرده اند، سخن از حقوق اجتماعی 
و بین الملل می زنند و کنوانسیون جهانی و قانون 
جامع را دارند. پس عزیزان مسوول؛ ای کسانی 
که زحمت می کشید، تالش می کنید، آیا بهتر 
نیست که لطف کنید و متناسب با خواسته ها 
و درک ما و از دریچه قانون اسالمی کشورمان 

با ما برخورد کنید؟
  مسووالن عزیز باور کنید معلوالِن امروز به هیچ 
عنوان -  تاکید می کنم - به هیچ عنوان افراد خام، 
بی سواد، بی اطالع و کوته فکری- که شاید بعضی 

از شما می پندارید- نیستند!
  آن قشر از معلوالن که در چند دهه گذشته در 
تاریک  کنج  همواره  و  شدند  نمی  پذیرفته  جامعه 
خانه - شاید به دلیل عدم تالش خود مسووالن - 
به آنها پیشکش می شد در همان چند دهه گذشته 

تمام شد!
آن معلوالنی که دانشگاه ها نیمکت اضافه ای برای 
تحصیل آنان نداشتند حاال در بستر جامعه حضور 
دارند، تحصیالت دارند، آگاهی دارند، حقوق خود را 
می شناسند و فرق بین راست و دروغ را می دانند!

در شرایطی که دیگر جامعه از عقاید مندرس خود 
در مورد معلوالن دست برداشته و یا برمیدارد و کم 
کم آغوشش را برای حضور معلوالن باز کرده است، 
آیا سزاست که این بار قول ها و وعده های خالی 
از استحکاِم کسانی که چشم های زیادی عملکرد 
صحیح آنها را انتظار می کشند این بار قلب های 

این عزیزان را به درد آورد و ناامیدشان کند؟!  
است  تر  شایسته  و  جامعه  چرا  حال  این  با  اما 
می  انکار  را  واقعیت  این  هنوز  مسووالن  بگوییم، 
کنند و به گمان چند دهه پیش وعده های توخالی 
دارند  توقع  آنها می دهند و هنوز  به  اساس  بی  و 
این وعده های توخالی را بی چون و  که معلوالن 

چرا بپذیرند؟
بگوییم:  اگر  است  ناروا  آیا  شرایطی  چنین  در 
شغل  ایجاد  فکر  به  واقعا  اگر  شما  عزیز  مسووالن 
بهتر  دارید،  آنرا  توان  واگر  هستید  معلوالن  برای 
از  دسته  همان  استخدام  تکلیف  بروید  است 
و  آموزش  استخدامی  آزمون  در  که  معلوالنی 
پرورش سال گذشته فقط به دلیل داشتن معلولیت 
گذاشته  کنار   - آزمون  در  قبولی  علیرغم   –

شدند را روشن کنید؟ 
آیا اگر این کار را بکنید یقینا قدم موثرتری برای 

معلوالن برنداشته اید؟
قانون  وجود  با   - را  معلوالن  گذشته  سال 
پرورش  و  آموزش  استخدام  از  3درصد- 
کنید  می  اعالم  امسال  و  کنید  می  محروم 
خواهید  ایجاد  برایشان  شغل  هزار  یکصد 
کرد؟ این دو اقدام متناقض چگونه تفسیر می 

شوند؟
آیا واقعا در مدت 7 ماه باقی مانده سال می توانید 

یکصد هزار شغل ایجاد کنید؟؟؟
اگر واقعا این مدت زمان برای ایجاد 100هزار شغل 

کافیست که باید بگوییم متاسفیم!
متاسفیم که در این سال ها، این همه زمان و این 
همه 7 ماه در اختیار شما عزیزان بود و هیچ اقدامی 
نکردید! و اگر این مدت زمان کافی نیست که باز 

هم متاسفیم!
خبری  7ماه  این  از  بعد  که  روزی  آن  از  متاسف 
منتشر خواهد شد با این مضمون که: ما برای ایجاد 

100 هزار شغل فرصت الزم را نداشتیم!
آمار  ارائه  جای  به  مسووالن  اگر  بود  خوب  چقدر 
حرف  خود  دقیق  های  برنامه  از  و  بیایند  ارقام  و 
بزنند و از این طریق ذهن جامعه را نسبت به خود 
و  دادن  شعار  واگرنه  کنند؛  شفاف  عملکردشان  و 
ارائه اطالعات مبهم که از عهده همگان بر می آید!

یارانه  را که بحث حذف  یاد داریم زمانی  به  هنوز 
کشور  در  بنزین  که  زمانی  آمد،  میان  به  سوخت 
مدیریت شد، به همه سهمیه دادند، استثناها را در 
نشد.  توجهی  معلوالن  سهمیه  به  اما  گرفتند  نظر 

چرا که معلوالن تاکنون مدافع خوبی نداشته اند!
وقتی به گذشته و به اخبار نقل شده از سوی دکتر 
اسفندیاری نگاه می کنیم و میان این همه خبر به 
اخباری چون تخصیص سهمیه بنزین به معلوالن و 
یا ارائه 35 بسته حمایتی به معلوالن برمی خوریم، 
از طرف همه معلوالن کشورمان آرزو می کنیم که 
به  جاری  سال  پایان  تا  شغل  صدهزار  ایجاد  خبر 
واقعیت بپیوندد تا الاقل حساب این خبر از شعار و 

شعار دادن جدا باشد. 
در کشوری که به قول  مسووالنش 3 درصد معلول 
شدید و خیلی شدید وجود دارد؛ و در حالی که سه 
درصد از70 میلیون نفر جمعیت این کشور مساوی 
می شود با یک جمعیت 2 میلیون نفره ، آیا ایجاد 
تنها100 هزار شغل »حتی اگر ما باور کنیم که در 
)در  دارد،  وجود  معلول  درصد   3 تنها  کشور  این 
صورتیکه کشورهای توسعه یافته با آمار دقیق آمار 
معلوالنشان را 4 درصد اعالم می کنند(« می تواند 
را دوا  این جمعیت دو میلیونی  از دردهای  دردی 

کند؟
در  که:  بدهد  پاسخ  سوال  این  به  کسی  کاش  ای 
شرایطی که دکتر احمدی نژاد امسال از ایجاد دو 
و نیم میلیون شغل خبر داده است چگونه و با چه 
این  از  فرمولی محاسبه گردیده که سهم معلوالن 

دو و نیم میلیون نفر تنها یکصد هزار شغل است؟
آیا مسووالن محترم سازمان بهزیستی برای اینکه 
بهتر  بگیرند،  را جدی  مردم جامعه حرف هایشان 
نیست که طرح و برنامه خود را به طور مستند از 
باور  عزیز  مسووالن  کنند؟  اعالم  ها  رسانه  طریق 
و  اجتماعی  آگاهی  آنقدر  جامعه  در  ما  که  کنید 
این شعار  بدانند که  بخواهند  کارشناس داریم که 

بلند باال مشکل اساسی و عملیاتی دارد یا خیر؟
اینکه  به  بکنیم  هم  ای  اشاره  اینجا  در  نیست  بد 
و  بخش خصوصی  یک  جامعه،  همین  بطن  در  ما 
می  معلوالن  اشتغال  زمینه  در  فعال  تشکل  یک 
شناسیم که با سرمایه خود و با اتکا به خود بیش از 
یکصد و پنجاه شغل ایجاد کرده و همین مسووالن 
عزیز سازمان بهزیستی که اکنون برای ایجاد شغل 
معلوالن آستین باال زده اند و فریاد برمی آورند که 
ما تا انتهای امسال یکصد هزار شغل برای معلوالن 
)زمانی  گذشته،  سالهای  در  کرد،  خواهیم  ایجاد 
که خود سازمان بهزیستی هم هنوز به فکر ایجاد 
از  ای  عمده  بخش  بود(  نیفتاده  معلوالن  اشتغال 
بیمه سهم کارفرما )یارانه حمایتی( را به این بخش 
غیردولتی پرداخت ننمودند و امسال نیز با گذشت 
5 ماه از آغاز سال هنوز ریالی  سهم بیمه کارفرما 

به این تشکل فعال پرداخت نشده است!
آیا در اینجا نباید پرسید که: مسووالن عزیز 
بهزیستی، شما که نمی توانید برای150 شغل 
ایجاد شده برای معلوالن پایداری ایجاد کنید 
پس  بپردازید  آنها  حقوق  به  قانون  برابر  و 
ایجاد  شغل  هزار  یکصد  خواهید  می  چگونه 
و همه آن یکصد هزار شغل را پایدار و ثابت 

نگاه دارید؟
تشکلی مردمی با سرمایه خود و با جلب مشارکت 
بخش خصوصی به میدان می آید، روی پای خود 
 150 برای  فعالیتهایش  همه  کنار  در  ایستد،  می 
معلول شغل ایجاد می کند و باری را از روی شانه 
های شما برمی دارد و شما مطابق آنچه که قانون 
است نمی توانید حتی بیمه سهم کارفرما را به این 
تشکل بپردازید و یا الاقل این اطمینان را به آنها 
بدهید که سهم بیمه آنها در آینده پرداخت خواهد 

شد! 
به راستی یکصد هزار شغل یاد شده چگونه از 

این اطمینان برخوردار خواهند بود؟ 



7

13
90

اه 
ر م

یو
هر

 ش
- 3

5 
ره

ما
 ش

م -
سو

ل 
سا

رقیه بابایی

سازمان  فرهنگی  مقام  قائم  پیش  چندی 
بهزیستی از تاسیس صندوق ویژه بهزیستی 

در سازمان بورس خبر داده بود.
مطلب  این  بیان  با  بدخشان«  »حسین 
افزایش  ضرورت  به  توجه  با  بود:  گفته 
محرومان  به  کمک  در  عمومی  مشارکت 
اخیر  های  ماه  در  بهزیستی  مددجویان  و 
ایجاد روش های نوین مشارکت در دستور 

کار بهزیستی قرار گرفته است.
تاسیس  جزئیات  از  بیشتر  آگاهی  برای 
بورس  سازمان  در  بهزیستی  ویژه  صندوق 
مشارکت،    ِ نوین  ایجاد روش های  و نحوه 
به سراغ مسووالن سازمان بهزیستی کشور 
رفتیم تا اخبار تازه ای ـ درباره مددجویانی 
ای  ویژه  اعتبارات  و  ای  ویژه  سازمان  که 
برای رفع مشکالت شان دارند و با این حال 
کمک  نیازمند  را  آنها  بهزیستی  مسووالن 
بینند و می دانند ـ   های عموم مردم می 

بگیریم.
محمد  با  گفتگو  حاصل  زیر  گزارش   
های  مشارکت  دبیرخانه  رئیس  نصیری، 

مردمی سازمان بهزیستی کشور است.
تاسیس  خصوص  در  نصیری  محمد 
بورس  سازمان  در  بهزیستی  ویژه  صندوق 
گذشته  »در  گفت:  توانا  پیک  خبرنگار  به 
وارد  خواستند  می  اینکه  با  همگام  مردم 
بازار سرمایه گذاری بشوند به سراغ خرید 
سهام می رفتند که این سهام  هر ساله یک 
سودی برای خریدار می آورد و هم چنین 
ممکن بود این سود هر سال با افزایش یا 
داشته  ضرر  یا  سود  و  شده  روبرو  کاهش 

باشد
اما از سال87 سازمان بورس ابزار جدیدی 
در قالب صندوق های سرمایه گذاری وارد 
بازار کرده که بر اساس آن شرکت های کار 
تا50  از5میلیارد  توانند در آن  گذاری می 

میلیارد سرمایه گذاری کنند.« 
وي تاکید کرد: »ما به دنبال راهی بودیم تا 
برای سازمان سرمایه گذاری  از آن طریق 
کنیم و وقتی موضوع سرمایه گذاری برای 
سازمان  رییس  با   را  بهزیستی   سازمان 
که  شد  پیشنهاد  کردیم  مطرح  بورس 
کار  های  شرکت  همکاری  با  بهزیستی 
برای خود صندوق سرمایه گذاری  گذاری 
ایجاد کند تا از این طریق افراد بیایند پول 
این صندوق  در  زیر  حالت  به سه  را  خود 
سرمایه  بهزیستی  نفع  به  گذاری  سرمایه   ِ

گذاری کنند.«
سرمایه  هاي  حالت  به  اشاره  با  نصیري 
گذاري گفت: » در حالت اول فرد اصل پول 
خود را به سازمان می بخشد و سود پول را 
برای خود نگه می دارد در حالت دوم فرد 
می تواند اصل پول را برای خود نگه داشته 
حالت  در  و  ببخشد  سازمان  به  را  سود  و 
سوم فرد اصل پول را به سازمان بخشیده 
و نرخ سود 5 ساله پول خود را به صورت 
16و نیم درصد دریافت کند و بعد از 5سال 
برای  بود  چقدر  هر  آن  سود  و  پول  اصل 

سازمان می ماند.«
 وي با اشاره به محاسن این طرح گفت: »در 

روش قبلی وقتی مردم سهام می خریدند، 
سهام افراد ممکن بود با سقوط روبرو شده  
یا سهامشان به فروش نرود و مشکالتی به 
همراه داشته باشد اما در این قالب جدید 
فرد سهام دار هر وقت که بخواهد می تواند 
در طول 7روز سهام خود را با اصل و سود 
به فروش برساند و سهام فرد در این روش 

هرگز با ضرر روبرو نمی شود.«
وی ادامه داد: هریک از صندوق های ما با 
یک نیت شروع به کار می کنند، ما صندوق 
اول را با نیت مشارکت مردمی ایجاد و سود 
و عواید آن را برای مسکن معلوالن صرف 

خواهیم کرد.
داد:  ادامه  مطلب  این  بیان  با  نصیري   
است  تومانی  میلیارد  ما50  اول  »صندوق 
و پذیره نویسی آن در دهه اول ماه مبارک 
این  طریق  از  باید  که  شده  آغاز  رمضان 
پذیره نویسی 50 میلیارد اعتبار برای این 
صندوق جمع آوری شود. ما در حال حاضر 
65 صندوق سرمایه گذاری فعال داریم که 
که سال گذشته بازدهی آنها40 درصد بود 
و  انتخاب روش سرمایه گذاری در صندوق 
توانند  است که می  مردم  با خود  ما  های 
هر یک از سه حالت عنوان شده را انتخاب 
می شود سود حاصل  بینی  پیش  و  کنند 
باشد.  درصد   35 تا   25 بین  اقدام  این  از 
این سود در عرض یک سال طرح نهضت 
مسکن را به سرانجام خواهد رساند، چرا که 
ما در بحث نهضت مسکن در دوجا نیاز به 

پول داریم.«
مردمی  های  مشارکت  دبیرخانه  رئیس   
کرد  تاکید  کشور  بهزیستی  سازمان 
اعضاست  آورده  سهم  بحث  مورد  :»اولین 
که بسیاری از آنها در پرداخت سهم آورده 
زمانی  برای  مورد  دومین  و  دارند  مشکل 
شود  می  شروع  اقساط  پرداخت  که  است 
مشکل  به  اقساط  پرداخت  در  معلوالن  و 

خواهند خورد.
نصیری گفت: سود حاصله بین افرادی که 
پول خود را صندوق های ما سرمایه گذاری 
تقسیم خواهد  یکبار  ماه  اند هر سه  کرده 

شد.« 
وی با اشاره به اینکه  که واحدهای سرمایه 
و  هستند  تومانی  هزار  یکصد  ما  گذاری 
تعداد  هر  تا  واحد  یک  از  توانند  می  افراد 
که می خواهند از این واحدها برای سرمایه 
توانند  می  افراد  گفت:»  بخرند  گذاری 
طریق  از  را  تومانی  هزار  یکصد  واحدهای 
ضامن  اوراق  این  خود  که  مشارکت  اوراق 
عنوان ضرر  هیچ  به  و  داشته  نقدشوندگی 
ندارند را خریداری کنند که این کار برای 
یک  است،  سود  دارای  نظر  دو  از  افراد 
امر خیر  در یک  فرد شرکت کننده  اینکه 
مشارکت کرده و دوم اینکه پولی که وارد 
اقتصاد  وارد  واقع  در  شود  می  حوزه  این 

کشور می شود.« 
الزم به یادآوري است که کار گذاری آگاه 
بهزیستی  با  امر  این  در  سامان  بانک  و 

همکاری دارند.

تاسيس صندوق بهزيستی در سازمان بورس
برای جلب مشاركت مردم!

فراهم  از  پیش  چندی  کشور  بهزیستی  سازمان  سرپرست 
شدن یکصد هزار فرصت شغلی در سال90 برای مددجویان 
بود  گفته  و  داده  خبر  سازمان  این  پوشش  تحت  معلوالن  و 
ایجاد  معلوالن  برای  یکصد هزار فرصت شغلی  پایان سال  تا 

خواهد شد.
سرویس خبر پیک توانا در ادامه انتشار این خبر تحت عنوان 
)با توجه به اینکه نزدیک به شش ماه  از سال گذشته و هنوز 
هیچ اقدامی براي  ایجاد حتی یکی از یکصد هزار شغل یاد 
شده صورت نگرفته ( به سراغ دکتر اسفندیاری رفت تا نحوه 
ایجاد این یکصد هزار شغل را از زبان خود سرپرست سازمان 

بهزیستی کشور برای خوانندگان محترم جویا شود.
- آقای اسفندیاری در خرداد ماه سال جاری خبری به نقل از 
شما منتشر شد  براین اساس که:  تا پایان سال جاری یکصد 
هزار شغل برای معلوالن ایجاد خواهید کرد، لطفا در خصوص 

نحوۀ ایجاد این یکصد هزار شغل توضیحاتی بفرمایید؟
-  بله، قرار شده است ما یکصد هزار شغل تا پایان سال برای 
این یکصد هزار شغل را در قالب  ایجاد کنیم. ما  مددجویان 
شرکت  و  خیریه  خصوصی،  بخش  ها،  تعاونی  خوداشتغالی، 
های مختلف فراهم خواهیم کرد. ما در این اقدام فرصت ها را 
ایجاد، پیگیری و به مددجویان واجد شرایط معرفی می کنیم. 
ما در این بحث همچنین از ظرفیت های بانک ها هم استفاده 
می کنیم. وام هایی که در قالب مشاغل خانگی و سایر شغل 
ها پرداخت خواهند شد هم از جمله اقداماتی است که برای 

ایجاد یکصد هزارشغل یاد شده انجام خواهیم داد.
ایجاد  صورت  در  ها  شغل  این  کارفرما  سهم  بیمه  تکلیف   -

چیست؟
- ما از طریق پرداخت سهم بیمه کارفرما هم در حال اقدام 
هستیم. همین االن هم اگر کسی بیاید و برای به کارگیری 
مددجویان با سازمان تفاهم ببندد ما بیمه سهم کارفرمایش 

را پرداخت می کنیم.

مستمری معلوالن افزايش می يافت 
اگر...

 89 سال  پایانی  ماه  چند  در  اجتماعی  تامین  و  رفاه  وزیر 
دستگاه  پوشش  تحت  مددجویان  مستمری  افزایش  از 
مستمری  بود:  گفته  و  داده  خبر  سال90  در  حمایتی  های 
20درصد  آینده  سال  در  حمایتی  های  دستگاه  مددجویان 

افزایش خواهد یافت.
از  ماه  از 5  بیش  به گذشت  توجه  با  توانا  پیک  گروه خبری 
با  افزایش مستمری معلوالن  سال 90 و محقق نشدن وعده 
سرپرست سازمان بهزیستی کشور مرتبط شد تا در این مورد 

از وی سواالتی بپرسد.
ـ آقای اسفندیاری با توجه به اینکه در سال گذشته  صحبت 
هایی از افزایش مستمری معلوالن به میان آمده و وزیر رفاه 
با  معلوالن  ابتدای سال 90 مستمری  از  که  بود  کرده  اعالم 
آیا  بفرمایید  لطفاً  شد  خواهد  پرداخت  درصدی  افزایش20 

باالخره مستمری معلوالن را افزایش خواهید داد یا خیر؟
از  بخشنامه  یک  منتظر  حاضر  حال  در  کار  این  برای  ما  ـ 
ما  به  بخشنامه  آن  طی  خانوار  ابعاد  که  هستیم  وزارتخانه 
این  منتظر  معلوالن  مستمری  افزایش  برای  فعاًل  شود.  ابالغ 

بخشنامه ایم.
شما  شد؟  خواهد  محقق  کی  تا  افزایش  این  بگویید  لطفا  ـ 
پاسخ این سؤال را اینگونه به خوانندگان بدهید که مستمری 
مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( هر دو تا 

شهریور ماه افزایش خواهند یافت.

سرپرست سازمان بهزيستي كشور عنوان كرد:

ما بيمه سهم كارفرما را 
پرداخت می كنيم
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باالخره شهریه دانشجویان معلول
 پرداخت می شود یا نمی شود؟

سرپرست  طرف  از  خبری  انتشار  دنبال  به 
پرداخت  بر  مبنی  بهزیستی کشور  سازمان 
و  معلول  دانشجویان  دانشگاه  شهریه 
و  ها  دانشگاه  در  معلوالن  رایگان  تحصیل 
از  ای  از طرف دیگر تماس های مکرر عده 
دانشجویان تحت پوشش این سازمان که  از 
عدم پرداخت کامل شهریه ها، منوط شدن 
به  پرداخت  عدم  و  خاص  شرایطی  به  آن 
ادارات  با  موقع شهریه ها حکایت می کرد 
بهزیستی چند شهرستان به صورت اتفاقي 
و رندوم  تماس گرفتیم و از  شرایط پرداخت 

شهریه دانشجویان معلول  پرسیدیم.
شده،  مطرح  سوال   3 به  را  شما  توجه 
تشابه  عدم  به  توجه   ، ها  پاسخ  مقایسه 
عملکردها در هر شهرستان با سایر استان 
بودن  یکسان  علیرغم  ها  شهرستان  و  ها 
قوانین و دستورالعمل ها جلب مي کنیم  و   
خوانندگان  عهده شما  به  را  نهایی  قضاوت 
محترم و آن دسته از دانشجویان عزیزی که 
منتظر پاسخ سواالتشان بودند مي سپاریم .

1- آیا بهزیستی شهریه دانشگاه دانشجویان 
معلول را پرداخت می کند؟

شهریه  مبلغ  تمام  سازمان  این  آیا   -2
قابل  مبلغ  سقف  کند؟  می  پرداخت  را 

پرداخت چقدر است؟ 
در   تاثیری  معلولیت  میزان  و  نوع  آیا   -3

پرداخت شهریه دانشگاه دارد؟

استان یزد، شهرستان یزد:
1- اگر تشکیل پرونده بدهید بله.

2- نصف مبلغ شهریه را پرداخت می کند.
3- بله.

استان هرمزگان، شهرستان میناب:
قرار  سازمان  پوشش  تحت  باید  اول   -1

بگیرید بعد.
2- همه مبلغ را نه. سازمان فقط نصف آن را 

پرداخت می کند. 

3- اطالع دقیقی نداریم.

استان همدان، شهرستان مالیر:
1-بله

شما  حاال  گویند  مي  نه.   را  مبلغ  2-همه 
سقف  کنیم.  می  برایتان  کاری  یک  بیایید 

قابل پرداخت نصف مبلغ شهریه است.
3-سکوت ....

استان همدان، شهرستان همدان:
1-باید با مددکارتان صحبت کنید.

2-نمی دانم.
3-به معلولیت های خفیف تعلق نمی گیرد. 
فقط معلولیت های متوسط به باال شامل این 
کمک هزینه می شوند. البته پرداخت آن به 
فاکتورهای دیگری هم بستگی دارد. مثال به 
اقتصاد خانواده، اعتباري  که به ما می دهند 
مشروط  فرد  اگر  دانشجو.  فرد  معدل  به  و 

بشود دیگر به او کمک هزینه نمی دهیم.

استان مرکزی، شهرستان  دلیجان:
1-  بله ولی این بستگی به شرایط خانواده و 

اعتبارات  ما دارد.
2- سقف این کمک هزینه به شرایط خاصي 

بستگي دارد.
باشد  باال  به  متوسط  فرد  معلولیت  اگر   -3
می  را  شهریه  دستورالعملی  یک  اساس  بر 
دهیم  اما اگر معلولیت فرد خفیف باشد نمی 

دهیم.
 

استان مازندران، شهرستان تنکابن:
1- نمی دانم

و  دهیم  می  را  شهریه  درصد  گاهی50   -2
به  دارد  بستگی  را.این   آن  گاهی۶0درصد 

تشخیص کمیسیون.
..... -3

استان لرستان، شهرستان سپیددشت:
1- برای این کار  اول باید کمیسیون بشوید.

2- بله. معموال ما تا 300-200  هزار تومان 
پرداخت می کنیم.

فرد  معلولیت  درصد  کمیسون  اگر   -3
اش  شهریه  و  است  خوب  بزند  شدید  را 
پرداخت می شود اما اگر خفیف بزند شهریه 

فرد پرداخت نمی شود.

استان گلستان، شهرستان بندر گز:
ارزیابی   در  که  دارد  این  به  بستگی   -1
کمسیون توانبخشی نسبت به معلولیت فرد 
کمسیون  این  جواب  شود.  داده  نظری  چه 
برای ما مهم است و پرداخت شهریه بستگی  

به سطح معلولیت دارد.
2- ما برای هر نوع معلولیت آیتم های خاص 

و سقف خاص در نظر گرفته ایم.
3- به معلولیت های خفیف تعلق نمی گیرد.

استان کهگیلویه و بویراحمد، 
شهرستان گچساران:

1-  بله 
آنها  معلولیت  که  افرادی  کلیه  شهریه   -2
نظر  در  بدون  را  است  درصد   50 باالی 
گرفتن شرایط خانوادگی و شرط معدل آنها 
میزان  که  معلوالنی  اما  کنیم.  می  پرداخت 
معلولیتشان کمتر از 50 درصد باشد را نمی 

دهیم.

استان کرمانشاه، شهرستان سرپل ذهاب:
پرداخت  را  آن  تومان    200-300 1- حدود 
مشخص  پرداختی   مبلغ  سقف  کنیم.  می 
درصد،   40 گاهی  درصد،  گاهی 25  نیست، 
گاهی50 درصد و گاهی۶0 درصد آن را می 
البته این به مبلغ شهریه فرد هم  پردازیم. 

بستگی  دارد.
از  50تا۶0درصد  اعتبار  به  توجه  با  ما   -3
کنیم،  می  پرداخت  را  دانشجویان  شهریه 

حتی اگر معلولیت خفیف باشد.

رقیه بابایی



 ويژه برنامه آموزشی  كودكان مبتال به ديستروفی برگزار شد 

نگذار عضالتت تحليل برود

زهره حاجیان

عملکرد  از  انتقاد  با  همتیان   
سازمان بهزیستی در رابطه با 
بیماران مبتال به دیستروفی می 
چشم  پیش  در  ها  »بچه  گوید: 
دستگاه  به   نیاز  دلیل  به  ما 
اکسیژن ساز پرپر می شوند و 

سازمان بهزیستی
 کاری نمی کند.«
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توان  با  های  بچه  از  ای  عده  باشد  قرار  وقتی   
از  بهتر  فضایی  چه  شوند  جمع  هم  دور  ویژه 
انجمن  تهران که  بوعلی  بیمارستان  باز  محوطه 

دیستروفی ایران در آن قرار دارد .
کودکان  آموزشی  برنامه  ویژه  گذشته   هفته   
انجمن  همت  به  عضالنی  دیستروفی  به  مبتال 
مربیان  و  هنرمندان  حضور  و  ایران  دیستروفی 
و  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 

خبرنگاران برگزار شد .
بعضی ها دوست ندارند در مراسم شرکت کنند 
 به دسته های ویلچر که فشار می آورند سرعت 
شان برای رسیدن به حوض آبی رنگ بیشتر می 

شود.
 بچه ها دور حوض می نشینند و خانواده ها در 
ردیف پشتی خیره به فواره های آب به گذشته 
موسیقی  و  اندیشند  می  دور  چندان  نه  ای 
هنرمندان مطرح آرامترشان می کند و شاید این 

بهترین فرصت برای ثبت.    
از  ای  عده  این مشکل  و  اند  نیامده  ها  بعضی   
بیماری  این  به  که  است  نوجوانانی  و  کودکان 

مبتال شده اند .
 نمونه اش سعید محسنی 12 ساله که ترجیح 
بماند و پدر و مادرش در مراسم  داده در خانه 
اخبار و اطالعات  از آخرین  تا  اند  شرکت کرده 

مربوط به بیمار مطلع شوند .
که  روز  »هر  گوید:  می  سعید  پدر  رضا  محمد 
شود  می  کم  پسرم  عضالنی  توان  از  گذرد  می 

و دوست ندارد در مراسمی که به هر مناسبتی 
برگزار می شود شرکت کند و در عوض به درس 
و مشق خود بسیار اهمیت می دهد و هر سال از 

دانش آموزان ممتاز است.«
دیدارها تازه می شود 

که  وقتی  می شود  زیبایی خلق  های    صحنه 
خانواده  اعضای  و  دیستروفی  به  مبتال  بیماران 

های آنان پس از مدت ها یکدیگر را می بینند. 
و  گوید  می  فرزندش  نسبی  بهبودی  از  یکی 
دیگری از آخرین پیشرفت ها می پرسد. اما آنچه 
مهم است حسی است که از برگزاری مراسم در 

کنار یکدیگر دارند .
هنرمندانی  از  مدرس  مهدی  و  امامی  مسعود 
هستند که با اجرای موسیقی لحظات شادی را 
فراهم می کنند و می نشینند پای قصه گویی 
دختری که خانم شمس اللهی صدایش می زنند 

و او سعی می کند با گفتن داستان گربه ای که 
نوع  و  تفاوت های دوستی  بود  ها  عاشق موش 

انتخاب را توضیح  دهد.

به دادمان برسید 
مورد  در  ایران  دیستروفی  انجمن  مدیرعامل 
 600 »انجمن  گوید:  می  مراسم  این  برگزاری 
عضو رسمی دارد که در سال 85  تاسیس شده 

و به صورت هیات مدیره ای اداره می شود.«
 6 کنون  تا  اینکه  به  اشاره  با  همتیان  محمد 
همایش برای این بیماران برگزار شده ادامه می 
دهد: »در سال دو تا سه جشن برای بیماران و 
اعضای خانواده های آنان با هدف آموزش  برگزار 
با کاردرمانی  و در آن به مقوله هایی در رابطه 
و  درمان  های  تازه  و  فیزیوتراپی  روانشناسی؛ 
همچنین باال بردن روحیه بچه ها می پردازیم.«
 همتیان با انتقاد از عملکرد سازمان بهزیستی 
در رابطه با بیماران مبتال به دیستروفی می 
گوید: »بچه ها در پیش چشم ما به دلیل نیاز 
به  دستگاه اکسیژن ساز پرپر می شوند و 

سازمان بهزیستی کاری نمی کند.«
ایارن با تشکر از   مدیرعامل انجمن دیستروفی 
رییس بیمارستان بوعلی برای در اختیار گذاشتن 
دو  »از  گوید:  می  انجمن  فعالیت  برای  مکانی 
شهرداری  بهزیستی؛  سازمان  به  گذشته  سال 
و... مراجعه کردم و نتوانستم مکانی برای انجمن 
بگیرم و با مساعدت و همکاری »دکتراحمد  سید 

مهدی« این مکان در اختیارمان قرار گرفت.«
 برگزاری اینگونه جشن ها شرایط مناسبی برای 
بیماران  مبتال به دیستروفی فراهم می کند تا 

در کنار خانواده ها ساعات خوشی را بگذرانند. 
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حضور تیم دو و میداني ایران 
در پنجمین دوره مسابقات بین المللي 

2011 جمهوري چك
جمهوري چک در پنجمین دوره مسابقات بین المللي، میزبان 

تیم دو و میداني ایران خواهد بود.
به گزارش خبرنگار پیک توانا، این کاروان ورزشي که از استان 
اصفهان و به نمایندگي از ایران در این مسابقات حاضر است، 

26 مرداد ماه تهران را به مقصد پراگ ترک خواهد کرد. 
عنوان  به  باباگلیان«  رضا  »محمد  گزارش   این  براساس   
و  کند  مي  همراهي  را  میداني  و  دو  نفره   7 تیم  سرپرست، 
مسعود حیدري ایچي، محمد الوان پور، حسینعلي جمشیدي 
مختاري  علیرضا  گشنیگاني،  حسیني  سیدمهران  افاراني، 
همامي، هادي فیض اللهي، احمدرضا علیخاني فرادنبه، اعضاي 

تیم هفت نفره  ایران در این رقابت ها هستند. 

تیم ملی فوتسال کم توانان ذهنی 
در اولین اردوی آمادگی

بیستم  از  توانان ذهنی  تیم ملی فوتسال کم  آمادگی  اردوی  اولین مرحله 
مرداد آغاز شد.

این  به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن؛ 
اردو که تا 30 مرداد ادامه دارد به منظور آمادگی هر چه بیشتر تیم ملی 

فوتسال کم توانان در مسابقات جهانی ایتالیا برگزار مي شود.
اولین اردوی فوتسال کم توانان ذهنی به سرمربیگری جواد فلفلی و مربیگری 
آقایان کریم حاج حسینی و محمود زیبایی در مجتمع فرهنگی- ورزشی 

شهید عظیمی بابلسر برگزار می شود.
نژاد،  علی  محمود  فروزی،  مصطفی  اردو:  این  در  شده  دعوت  ورزشکاران 
محسن بیدار، علی مخلوط، حامد حدادیان پور، محمد رضا تخشا، مصطفی 
با وفا خرقی، علی اصغر حسین زاده، محمد کاظمی، مهدی موالیاری، سید 
حسن موسوی، رضا محمدیان، حمید رضا صالح نصرآبادی و یاسر رستمی 

نژاد هستند.

واعظی: قول مدال طالی تيراندازی با كمان را در 
پارالمپيك لندن می دهم

  کمانداران جانباز و معلول 
مي درخشند 

سرمربي تیم ملي تیراندازي با کمان جانبازان و معلوالن گفت: 
و  بیشتر  تمرین  با  کنند،  ما حمایت  از  به خوبي  اگر مسووالن 
حضور در رقابت های برون مرزی، قول مدال طالي این رشته را 

در پارالمپیک لندن مي دهم.
حجت اهلل واعظي با اشاره به  نتایج کسب شده توسط کمانداران 
کرد:  تاکید  ایتالیا  جهاني  رقابت هاي  در  معلول  و  جانباز 
»ملي پوشان تمرینات خوبي زیر نظر مربیان داخلي انجام دادند 
و عملکرد کمانداران جانباز و معلول در تاریخ تیراندازي با کمان 

بي سابقه بوده است.«
سالم   تیراندازان  حتي  گوانگجو  مسابقات  »در  داد:  ادامه  وي 
نتوانستند  نتایجي مانند تیم جانبازان و معلوالن کسب کنند. 
همه فکر مي کردند نتایجي که ما در گوانگجو گرفتیم در جهاني 
اما نشان دادیم که مدال هاي گوانگجو  بود،  قابل تکرار نخواهد 

اتفاقي نبوده است.«
سرمربي تیم ملي تیراندازي با کمان جانبازان و معلوالن تصریح 
مسابقات  در  کشور   42 حدود  که  بود  بار  اولین  »براي  کرد: 
جهاني براي کسب سهمیه پارالمپیک شرکت کردند که نشان از 
سطح باالي این رقابت ها داشت. در شرایط جوي نامناسبي که 
این عملکرد خوب را نداشتیم چون خیلي  انتظار  وجود داشت 
حتي  ایران  کمانداران  اما  آوردند،  کم  نام  صاحب  تیم هاي  از 

رکوردهاي جهاني را جا به جا کردند.« 
واعظي با اشاره به اینکه سهمیه ریکرو تیمي مردان و زنان را به 
صورت کامل دریافت کرده ایم و در بخش انفرادي نیز با حضور 
»برنامه  گفت:  مي گیرد  تعلق  ما  به  سهمیه  ورزشکاران  همین 
تمرینی بر اساس بازخورد ورزشکاران انجام شد و اجرای سیستم 
را  اردوها  دلیل  به همین  نبود؛  میسر  دیگر  تمریني کشورهاي 
بدون  و  تمرین  کمترین  با  و  کردیم  برگزار  مقطعي  صورت  به 
حضور در رقابتهای برون مرزی در مسابقات جهانی ایتالیا حاضر 

شدیم.«
وي خاطر نشان کرد: در مجموع حدود 11 سهمیه انفرادي داریم 
را  سهمیه  این  تمام  از  استفاده  اجازه  جهاني  فدراسیون  اگر  و 
بدهد، مي توانیم با قدرت و نفرات بیشتري در پارالمپیک شرکت 
کنیم و مدال هاي بیشتري به دست آوریم. هر چه تدارک بهتر و 
بیشتري ببینیم با ترس کمتري در پارالمپیک براي کسب نشان 

طال حاضر خواهیم شد. «

رئيس انجمن دووميدانی جانبازان و معلوالن:
تیم ملی دوومیدانی پرمدال ترین رشته 

در مسابقات پارالمپیك خواهد بود
رئیس انجمن دوومیدانی جانبازان و معلوالن گفت: »تیم دو و میدانی یکی 
از مدال آورترین رشته های مسابقات پارالمپیک 2012 لندن خواهد بود.«

بهمن رضایی با اشاره به  برنامه های این انجمـن براي  آمادگی در مسابقات 
لندن افزود: »اردوهـای غیر متمرکز این رشته در شهرستان ها آغاز شده 
است و ورزشکاران زیر نظر مربیان در شهرستان های خود به تمرین می 

پردازند.«
رضایی در ادامه تأکید کرد: »با حمایت کمیته  ملی پارالمپیک و استخدام 
مربی در برخی شهرستان هایی که مربی ندارند برنامه  تمرینی منظمی را 

برای ورزشکاران مستعد در پیش گرفته ایم.«
وی درمورد  برنامه های انجمن دو و میدانی پس از ماه مبارک رمضان افزود: 
»اواخر شهریور مسابقه جایزه بزرگ و در مهر و آبان مسابقات لیگ باشگاهی 

را برگزار می کنیم.«
رئیس انجمن دو و میدانی گفت: »در آذر ماه سال جاری مسابقات جهانی 
آیواز را در پیش روی داریم که پس از این مسابقات، بهترین نفرات را به 

اردوهای پارالمپیک دعوت خواهیم کرد.«
 رضایی با تأکید بر لزوم برگزاری اردوهای متمرکز براي رقابت های لندن 
تصریح کرد: »اردوهای آماده سازی متمرکز ملی پوشان از فروردین ماه سال 

آینده آغاز می شود و تا زمان اعزام تیم ادامه خواهد داشت.«
وی در خصوص سهمیه بانوان تیم ملی دو و میدانی در رقابت های لندن 
گفت: »براساس برنامه ریزی های انجام شده 4 بانوی ورزشکار به لندن اعزام 

می شوند که از مدال آوران خواهند بود.«
با اشاره به حضور ورزشکاران کم توان ذهنی در مسابقات   بهمن رضایی 
پارالمپیک لندن اظهار داشت: »این ورزشکاران اکنون در اردوهای آمادگی 
به  شود،  می  برگزار  جاری  سال  مهرماه  در  که  ایتالیا  جهانی  های  رقابت 
سر می برند و پس از حضور در رقابت های جهانی برترین ها به اردوهای 

آمادگی لندن دعوت می شوند.«
 رئیس انجمن دو و میدانی جانبازان و معلوالن در ادامه یادآور شد: »دو و 
میدانی کاران کم توان ذهنی کشورمان در 3 ماده 1500 متر، پرتاب وزنه 

و پرش طول  در مسابقات پارالمپیک لندن به رقابت خواهند پرداخت.«
 رضایی با اشاره به حضور مربیان خارجی در اردوهای تیم ملی دو و میدانی 
جانبازان و معلوالن گفت: »با توجه به جلساتی که با مسووالن فدراسیون 
داشته ایم در صورت لزوم براي  تمرین در بخش پرتاب ها و در کالس های 

ایستاده از مربیان روس و یا اکراینی دعوت به عمل خواهیم آورد.«
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فرزانه حبوطی 

امروز صبح که از خواب بیدار شدی، نگاهت می کردم 
چند  برای  بزنی، حتی  بامن حرف  که  بودم  امیدوار  و 
کلمه، نظرم را بپرسی یا برای اتفاق خوبی که دیروز در 
زندگی ات افتاد از من تشکر کنی، اما متوجه شدم که 
خیلی مشغولی، مشغول انتخاب لباسی که می خواستی 
بپوشی. وقتی داشتی این طرف و آن طرف می دویدی 
تا حاضر شوی فکر می کردم چند دقیقه ای وقت داری 
که بایستی و به من بگویی: سالم؛ اما تو خیلی مشغول 

بودی.
یک بار مجبور شدی منتظر بشوی و برای مدت یک ربع 
کاری نداشتی جز آنکه روی یک صندلی بنشینی، بعد 
با من  از جا پریدی خیال کردم میخواهی  دیدمت که 

صحبت کنی؛
اما به طرف تلفن دویدی و در عوض به دوستت تلفن 
با  روز  تمام  شوی.  باخبر  شایعات  آخرین  از  تا  کردی 
صبوری منتظر بودم. با آن همه کارهای مختلف گمان 

می کنم که اصال وقت نداشتی با من حرف بزنی.
متوجه شدم قبل ناهار هی دوروبرت را نگاه می کنی، 
بزنی،  با من حرف  که  شاید چون خجالت می کشیدی 
سرت را به سوی من خم نکردی؛ تو به خانه رفتی و به 
نظر می رسید که هنوز خیلی کارها برای انجام دادن 

داری.....
بعد از انجام دادن چند کار تلویزیون را روشن کردی. 
آن  در  نه؟  یا  داری  دوست  را  تلویزیون  دانم  نمی 
چیزهای زیادی نشان می دهد و تو هر روز مدت زیادی 
درباره  که  درحالی  میگذراني؛  آن  جلوی  را  روزت  از 
برنامه هایش لذت  از  هیچ چیز فکر نمی کنی و فقط 

می بری.....
بازهم صبورانه انتظارت را کشیدم و تو در حالی که 
تلویزیون را نگاه می کردی، شام خوردی و باز هم با 
خیلی  کنم  می  فکر  خواب  موقع  نکردی.  صحبت  من 

خسته بودی.
بعد از آنکه به اعضای خانواده ات شب بخیر گفتی، به 
رختخواب رفتی و فورا به خواب رفتی. اشکالی ندارد.
احتماال متوجه نشدی که من همیشه در کنارت و برای 

کمک به تو آماده ام.
)من صبورم، بیش از آنچه تو فکرش را می کنی. 
حتی دلم می خواهد به تو یاد دهم که چگونه با 
دیگران صبور باشی. من آنقدر دوستت دارم که 
تکان  سر  یک  منتظر  هستم...  منتظرت  روز  هر 
دادن، دعا، فکر، یا گوشه ای از قلبت که متشکر 

باشد!!!(
داشته  طرفه  یک  مکالمه  یک  که  است  سخت  خیلی 
باشی، من باز هم منتظرت هستم؛ سراسر پر از عشق 

تو...
به امید آنکه شاید امروز کمی هم به من وقت بدهی...

گردآوری: سمیرا جمالی

 حداقل در اين جمله كه جوانی، 
زندگی  از  مرحله  ترين  بحرانی 
القولند  متفق  همه  است  فرد  هر 
گیری  تصمیم  مهمترين  كه  زيرا 
چنین  در  فرد  آينده  برای  ها 
اگر  اما  دوره ای شکل می گیرد 
دارای  جواني  بحث  مورد  جوان 
اين  های  بحران  باشد  معلولیت 
مي  پیدا  ای  ويژه  اهمیت  دوره، 
معلول  جوان  يک  كه   چرا  كند 
يک  عادی  نیازهای  بر  عالوه 
از  شدن  حمايت  نیازمند  جوان، 

طرف جامعه نیز هست. 
مهمترين  از  يکی  تحصیل،  امر 
معلول  زندگی يک جوان  نکات 
امر  در  معضل  اولین  است. 

پله ها و  كالس  نشده است. وجود  مناسب سازی  با دانشگاه های  مواجه شدن  تحصیل، 
بهداشتی  ها همچنین عدم وجود آسانسور، رمپ و سرويس  دانشگاه  متعدد  ها در طبقات 
مناسب و... عاملی می شود برای تضعیف اراده  جوانی با نیازهای ويژه و گاهي  باعث آسیب 

پذيری بیشتر. 
اشتغال، گزينه  بعدی و حیاتی ترين گزينه برای جوان معلول است. فرد معلولی كه با وجود 
تمام مشکالت به امر تحصیل پرداخته و گاه نیز بر اثر مشکالت متعدد از امر تحصیل بازمانده، 

نیازمند فعالیت و اشتغال براي  تامین زندگی، امرار معاش و داشتن استقالل است.
 مساله ازدواج كه روشن است درصد كمی از معلوالن در امر ازدواج موفق می شوند، و اين 

خود عاملی براي  نداشتن انگیزه برای جديت بیشتر در زندگی. 
در مساله اشتغال، متاسفانه اكثر سازمان ها و ارگان ها با مشاهدۀ ظاهر افراد معلول،  بر تمام 
استعدادهای نهفته در ورای جسم به اصطالح دارای محدوديت خط بطالن مي كشند  و اين 
مساله عالوه بر ايجاد مشکالت اقتصادی در زندگی معلول، مشکالت روحی روانی بسیاری 

نیز برايش به ارمغان خواهد داشت. 
عدم رعايت حقوق معلوالن توسط اكثر سازمان ها و نهادها باعث شده است كه جوان های 
دارای معلولیت به شغل های كاذب روی آورند و در برخی موارد نیز انزوا از جامعه را مايۀ 

آرامش زندگی خود قرار دهند.  
امروزه بیشترين فعالیتی كه معلوالن جوان به آن  مشغولند فعالیت های فرهنگی، ورزشی و 

هنری بدون درآمد است آن هم فقط برای حفظ روحیه و حضور اجتماعی. 
تاسیس موسسات آموزشی  از  اعم  اخیر  ها در سال های  برخی رسیدگی  نماند كه  ناگفته 
نیکوكاری براي  آموزش های رايگان فنی حرفه ای به معلوالن باعث شده برخی از آنها به 
حرفه و شغلی هر چند كم درآمد مشغول شوند تا انگیزه ای برای تالش های بیشترشان شود. 
پیشنهاد می كنم در كنار اقشار مختلف جوان، قشر آسیب پذير جوانان معلول را نیز از قلم 
نیاندازيم و با ايجاد كارگاه های اشتغال آفرينی، امر اشتغال معلوالن را جدی بگیريم تا اين 

قشر بتوانند برای مستقل شدن تالش بیشتری از خود نشان دهند.
از  باشد برای حل مشکالت ديگر   تحلیل مشکل اشتغال معلوالن، می تواند نقطۀ شروعی 
جمله ازدواج و استقالل. برآورده شدن نیازهای مادی اين قشر چه بسا باعث بهبود وضعیت 

جسمی – حركتی و روحی روانی شان نیز خواهد شد.
امسال،  مهم  های  برنامه  از  يکی  و  داريم  قرار  اقتصادی  جهاد  سال  در  كه  آنجايی  از  لذا 
اشتغالزايی و در كنار آن گسترش روز افزون مشاغل خانگی است، تقاضا دارم در امر 
معلولیت  دارای  معلوالن  زیرا  نکنیم  فراموش  نیز  را  معلوالن  مشاغل خانگی، 
های شدید امکان اشتغال بیرون از منزل ندارند و برنامۀ مشاغل خانگی بهترین 

گزینه برای افراد دارای معلولیت های شدید است. 
باعث  هم  كنیم كه  زيبا تالش  آنقدر  و  زيبا سپری شود  آنقدر  مان  ايام جوانی  كند   خدا 
رضايت و خشنودی پروردگار شويم و هم در فرداهايمان غبطۀ چنین روزهايی را نداشته 

باشیم

بگذار عشق خاصیت تو باشد
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شرایط  بعضي  در  مختلف  دالیل  به  ما 

دچار آشفتگي هاي هیجاني مي شویم. 

 ، کنیم  مي  غمگیني  احساس  گاهي 

داریم  اضطراب  و  تنش  حالت  زماني 

سردرگمي  و  خشم  مواقع  بعضي  و 

این  که  گیرد  مي  فرا  را  ما  وجود 

انجامد.  نمي  به طول  ها چندان  حالت 

چنین حاالتي در رفتارهاي روزمره ما 

افرادي  البته  شوند  مي  تکرار  خیلي 

شرایطي  هیچ  تحت  که  هستند  هم 

حاالت  چنین  شوند  نمي  خشمگین 

با  و  نیست  طبیعي  غیر  تغییراتي  و 

عنوان هاي  اوقات تلخي، عصبانیت و 

ناراحتي شناخته مي شود.

 در مبانی روانشناختی به هر نوع ناهنجاری 

 تغییر در حاالت خلقی، احساسي، 
رفتاری و

در  نحوي  به  که  و…  شناختی  عواطفي، 

روزمره و عملکرد فردی و اجتماعی 
کارکرد 

تأثیر بگذارد، اختالل روانی گفته می شود. 

نوع   300 از  بیش  جهان  در  اکنون  هم 

اختالل روانی شناخته شده که ساده ترین 

نوع آن استرس یا همان اختالالت اضطرابی 

است که حادترین آن اسکیزوفرنی  است .

تغییرات  معلول  افراد  با  تعامل  چگونگي 

و  حافظه  عاطفه،  تفکر،  در  غیرطبیعي 

ن و رفتار 
قضاوت فرد از نحوه صحبت کرد

او شناخته مي شود.

از  حاصل  هاي  ناراحتي  و  تغییرات  این 

روزمره  هاي  فعالیت  در  اختالل  باعث  آن 

با  او  ارتباط  و  فردي  تحصیلي،  شغلي، 

در  رواني  بیماري  دیگران مي شود. شیوع 

آن  اصلي  دلیل  شاید  است  گسترش  حال 

یا  و  بشري  روزمره جوامع  وجود مشکالت 

استفاده از ابزارهاي مدرن   براي  شناسایي 

بیماري ها باشد.

که  است  دردمند  انسان  یک  رواني  بیمار   

احساساتي  داراي  جامعه  افراد  سایر 
مانند 

نفرت  کردن،  محبت  داشتن،  دوست  نظیر 

است  خود  به  احترام  احساس  و  داشتن 

باید  شود.  دار  خدشه  او  شخصیت  نباید  و 

اصلي  ارکان  از  ن، 
روا سالمت  که  دانست 

سالمت عمومي است. سیاست ها، طرح ها، 

قوانین و خدمات مورد نیاز باید براي حمایت 

و تامین نیازها و ارتقاي سالمت روان و در 

ه رفاه عامه مردم تدوین  شود.
نتیج

باید  روان  سالمت  خدمات  دیگر،  سوي  از   

یاز ها و قابل دسترس براي گروه 
پاسخگوي ن

بیماران  با  در رابطه  باشند.  مربوطه  هدف 

رواني به توصیه هاي ذیل توجه داشته 
باشید:

اکثریت بیماران رواني، عقب ماندگي ذهني 

عقب  با  افراد  از  بسیاري  طرفي  از  و  ندارند 

رواني  بیماري  است  ممکن  ذهني  ماندگي 

داشته باشند.

با بیماري  هیچ زماني تصور نکنید که افراد 

رواني از نظر بهره هوشي در سطح پایین تر 

بسیاري  بلکه  هستند  جامعه  نرمال  حد  از 

متوسط  حد  از  باالتر  هوشي  ضریب  آنها  از 
دارند.

هیچ زماني فکر نکنید افراد داراي مشکالت 

رواني افرادي یاغي و یا سرکش هستند.

کنش  طیف  از  توان  مي  را  افراد  گونه  این 

از هم گسیخته )قانون گریز( طبقه  تا  پذیر 

بندي کرد تنها زماني که آنان از لحاظ روحي 

یا  خود  به  است  ممکن  باشند  غیرطبیعي 

دیگران آسیب برسانند.

رواني  افراد  تمامي  نکنید  تصور  زماني  هیچ 

یا  و  ویژه  هاي  کمک  مساعدت،  به  لزوماً 

درمان هاي مختلفي نیاز دارند.

برخورد  یا  و  انتقاد  خنده،  با  نباید  هیچگاه 

ن رفتار کرده و به نصیحت کردن 
کالمي با آنا

و یا انتقاد از آنان پرداخت.

و  ، ویژگي  افراد جامعه  مانند  رواني  فرد  هر 

ماهیت هاي منحصر به فردي دارد، بنابر این  

تصور نکنید با تمام آنان مي توان با یک روش 

واحد و یکسان برخورد کرد.

افراد  از  گروه  این  نکنید  فرض  گونه  این 

توانایي انجام کارهاي مهارتي را ندارند.

ن گروه افراد نمي 
هیچ زماني فکر نکنید که ای

از  یا  آنها خوب است و  براي  دانند چه چیز 

قرار  پاییني  سطح  در  )قضاوت(  داوري  نظر 
دارند.

هنگامي که این افراد با آشفتگي و اضطراب 

آنها  از  احترام  رعایت  ضمن  هستند  روبرو 

بخواهید آرام باشند و بپرسید که چه کمکي 

انجام  آنها  معقول  خواسته  براي  توانید  مي 
دهید.

به  قادر  آنها  که  نکنید  تصور  زماني  هیچ 

کنترل خشم خود نیستند.

هیچ زماني فکر نکنید که این طبقه از افراد 

زوماً نیاز به دارو دارند.
ل

نمي  سرایت  دیگران  به  رواني  هاي  بیماري 

را  دیگران  اي  گونه  به  توانند  مي  اما  کنند 

تأثیر قرار دهد.
تحت 

معقول  هاي  خواسته  باشید،  مهربان  آنها  با 

آنها را در صورت امکان انجام دهید.

احترام به دیدگاه هاي درست افراد با بیماري 

رواني موجب استقالل روحي و افزایش توان 

جسمي آنان مي شود.

احترام  و  نفس  به  اعتماد  شخصیت،  دادن 

آنها  ذهني  و  فکري  توان  افزایش  موجب 

خواهد شد.

با خوش بیني و مثبت گرایي به سخنان آنها 

گوش دهید.

قبل از آنکه شخصاً نیازهاي آنان را تشخیص 

دهید، در مورد آن با بیماران رواني مشورت 
کنید.
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براي   فرآیندها  سایر  مانند  نیز  توانبخشی 

اجرا، نیازمند مواد و منابع مناسب هستند.

محیط  شامل  توانبخشی  ضروری  منابع   

مناسب، منابع مالی و اعضای حرفه ای ارائه 

دهنده خدمات توانبخشی است. 

تمام  برای  توانبخشی  جامع  خدمات  در 

محدودیت  دارای  فرد  زندگی  های  جنبه 

وجود  مجرب  و  آگاه  کارشناسی  عملکرد 

دارد که از تمام جهات فرد را مورد بررسی 

قرار داده و برنامه درمانی مناسب برای وی 

را تدوین می کند.

قالب  در  توانبخشی  خدمات  ارائه  امروزه   

مشکالت  رفع  راه  بهترین  عنوان  به  تیم 

توانبخشی  و  بهداشتی  پیچیده  و  متعدد 

هماهنگی  چه  هر  که  شود،  می  محسوب 

نتایج  باشد،  بیشتر  آن  درمانی  اقدامات 

مؤثرتری حاصل می شود.

ارتباط  توانبخشی  در  تیمی  کار  موفقّیت 

با همکاری اعضای تیم داشته و  مستقیمی 

می  فراهم  زمانی  انسجام  و  هماهنگی  این 

دیگران  و  خود  وظایف  با  اعضاء  که  شود 

کامالً آشنا بوده و ضرورت کار تیمی را درک 

از  ترکیبی  تیمی  کار  کلی  طور  به  کنند. 

و تشریک  ها، سازماندهی، همکاری  تالش 

مساعی اعضای یک گروه کاری توانبخشی 

برای دستیابی به اهداف ویژه است .

کامل  بستگی  توانبخشی،  خدمات  کلیه    

تیم  از اعضای  به کیفیت مشارکت هر یک 

کلی  کیفیت  بر  این همکاری  میزان  و  دارد 

اعضای  گذارد.  می  اثر  شده  ارائه  خدمات 

حرفه ای ارائه دهنده خدمات توانبخشی در 

اجتماعی،  پزشکی،  اصلی  تیم  چهار  قالب 

آموزشی و  حرفه ای مشغول به کار هستند. 

فرایند  ارائۀ  به منظور  توانبخشی  تیم های 

می  بهره  اصلی  مدل  سه  از  توانبخشی 
گیرند:

)Multidiciplinary(  تيم چند رشته ای  -

)Interdiciplinary(  تيم بين رشته ای  -

 )Transdiciplinary(  تيم فرا رشته ای  -

تيم چند رشته ای: 

از نظام های  * تیم چند رشته ای ترکیبی 

حرفه ای متفاوت است. 

* هر نظام حرفه ای، یافته ها و توصیه های 

علمی خود را در طرح ارائه کرده و در مرز و 

حدود خود به طور کامالً مستقل و انفرادی 

برای دستیابی به اهداف عمل می کند. 

طور  به  حاصله  نتایج  رویکرد  این  در   *

اعضای  سایر  به  مستقیم  غیر  یا  مستقیم 

تیم گزارش می شود. 

تيم بين رشته ای:

حل  فرایند  در  اعضا  همه  مدل  این  در   *

مسئله فراتر از محدودۀ نظام حرفه ای خود 

عمل می کنند. 

تبادل  براي   را  یکدیگر  دفعات  به  اعضا   *

اطالعات مالقات کرده و میزان پیشرفت به 

اهداف را مورد بررسی قرار می دهند. 

توان  مرحلۀ  به  جلسات  تناوب  تعداد   *

در  کلی  طور  به  اّما  دارد،  بستگی  بخشی 

از  بیشتر  این جلسات  تعداد  اولیه،  مراحل 

مراحل انتهایی  است. 

                   
         

تيم فرا رشته ای: 

ها  رشته  بین  مسوولّیت  رویکرد  این  در   *

تقسیم می شود و مرزهای طبیعی بین نظام 

های حرفه ای کم رنگ می شوند.

به منظور آموزش  بار  این مدل نخستین   *

کودکان فلج مغزی به کار گرفته شد و پس 

از آن به عنوان یک رویکرد عمومی در ارائه 

خدمات بهداشتی توانبخشی معرفی شد. 

در  مراقبت  نظام  در  امروزه  فوق  مدل   *

منزل بسیار کاربرد دارد. این رویکرد منجر 

به تسهیل هماهنگی اعضا شده و از طریق 

اعضا، دست  عملکرد  اثربخشی  افزایی  هم 

یابی به اهداف و برآیندهای مدجو محور را 

ارتقا می بخشد. 

وحید راشدی

کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی
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کانون  مدیره  هیات  رئیس 
ناکامی  علت  قزوین  معلولین 
کاهش  در  بهزیستی  سازمان 
رشد  را  معلوالن  های  محرومیت 
تنوع  و  تعدد   ، سازمان  عرضی 
گرفتن  فاصله  و  آن  وظایف 
های  واقعیت  از  آن   مدیران 

زندگی معلوالن دانست .   
در  موسوی«  محمد  »سید 
اشاره  با   توانا  پیک  با  گفتگو 
فرهنگی،  های  محرومیت  به 
معلوالن  اقتصادی  و  اجتماعی 
به  مسووالن  توجهی  کم  و 
بیش  زندگی  تلخ  های  واقعیت 
از 3 میلیون معلول شدید، گفت: 
»بهزیستی  به عنوان یک سازمان 
تنها  متنوع،  وظایف  با  و  عریض 
معلوالن  متولی  دولتی  سازمان 
وظایف  تعدد  متاسفانه  که  است 
محوله و ساختار غلط آن مانع از 

رشد کیفی آن بوده و هست.«
وی ضمن انتقاد از عملکرد وزارت 
عدم  در  اجتماعی  تامین  و  رفاه 
بهزیستی  سازمان  رئیس  معرفی 
کشور گفت: »بیش از 2 سال از 
جمعیت  به  فقیه  دکتر  انتقال 
ولی  گذرد  می  احمر  هالل 
هنوز از انتصاب ریاست جدید 
که  کشور  بهزیستی  سازمان 
و  خدماتی  کامال  سازمان  یک 
نیست.  خبری  است،  حمایتی 
چرا  که  است  این  بنده  سوال 
پذیر  آسیب  قشر  سرنوشت 
جامعه را به یک سرپرست می 
سرپرستی  حکم  با  آیا  سپارید؟ 
می توان برنامه ریزی دقیق و بلند 
چگونه  رفاه  وزارت  داشت؟  مدت 
می تواند از یک سرپرست گزارش 

کار بخواهد ؟«     
مطلب  این  به  اشاره  با  موسوی 
بهزیستی  سازمان  وظایف  که 
 : افزود   ، است  تخصصی  کامال 
های  گروه  که  کنیم  قبول  »باید 
سازمان  هدف  جامعه  گانه  چهار 
زنان،  کودکان،  یعنی  بهزیستی 
به  معلوالن،  و  سالخوردگان 
نیاز  تخصصی  و  خاص  خدمات 
با  آنان  نیازهای  رفع  که  دارند 
بهزیستی  سازمان  فعلی  بضاعت 
مرسوم،  و  معمول  های  روش  و 

امکان پذیر نیست .«
توانا  کانون  مدیره  هیات  رئیس 
خداپسندانه  نیات  به  اشاره  با 
به  بهزیستی  سازمان  بنیانگذاران 
گفت:  بخش،  فیاض  شهید  ویژه 
»امروزه در اغلب کشورهای توسعه 
یافته شهرداری ها متولیان اصلی 
خدمات رسانی به معلوالن هستند 
و اقشار آسیب پذیر جامعه با بهره 
سازمان  های  حمایت  از  مندی 

تامین اجتماعی کشورشان دغدغه 
ای برای گذران امور ندارند.« 

داریم  انتظار  »ما  افزود:  موسوی 
وظایف  راستای  در  بهزیستی  تا 
خود ، نگهداری و مراقبت و توان 
نفر  میلیون   3 از  بیش  بخشی 
معلول شدید و ایجاد بستر مناسب 
برای  حضور اجتماعی برای بیش 
از 20 میلیون معلول و سالمند را 
فراهم کند، از سوی دیگر  توسعه 
پژوهش های کاربردی برای پیش 
گیری از معلولیت ها و آسیب های 
 70 از  بیش  میان  در  اجتماعی 
میلیون ایرانی، بازپروری، اصالح و 
ارشاد آسیب دیدگان اجتماعی در 
حوزه های توان بخشی، اجتماعی 
و حمایتی نیز از جمله وظایف این 
امکان  متاسفانه  که  است  سازمان 
نظارت بر عملکرد آن وجود ندارد. 
زیرا در این گستره وظایف ، امکان 
نظارت زمانی وجود خواهد داشت 
با  و  خاص  نظارتی  دستگاه  که 
داشته  وجود  مختلف  تخصصهای 

باشد .«
اجرای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بین  و  داخلی  مصوبات  و  قوانین 
المللی علی الخصوص کنوانسیون 
جهانی حمایت از حقوق معلوالن، 
متولی مشخصی ندارد ،گفت : »در 
معلوالن  ما  کشور  در  حاضر  حال 
از امتیاز خاصی برخوردار نیستند 
آنان  میان  ای  عمده  تفاوت  و 
زیرا  ندارد  وجود  اقشار  دیگر  با 
مورد  تا  ندارند  خوبی  مدافع  آنان 
مثال  و  قرارگیرند  قانونی  حمایت 
یارانه  هدفمندی  روز  به  و  عینی 
مشکالت  و  بنزین  مسئله  و  ها 
است  آن  بندی  سهمیه  از  ناشی 
که با گذشت 3 سال هیچ مرجعی 

نمی  عهده  به  را  آن  مسوولیت 
سازمان  سرپرست  اخیرا  و  گیرد 
بهزیستی توپ را به زمین وزارت 

نفت می اندازد.«
که  مطلب  این  بیان  با  موسوی   
بزرگنمائی  با  نباید  مسووالن 
مشکالت  خود  کوچک  کارهای 
دهند،  جلوه  کوچک  را  معلوالن 
حرکتهای  منکر  »ما  گفت: 
کوچک  فعالیتهای  و  ای  نمونه 
باید  ولی  نیستیم  مسووالن 
کارهای  این  که  کنیم  قبول 
سطحی به تناسب نیازمندیهای 
نیازهای  پاسخگوی  معلوالن 
آنان نیست. ما زمانی می توانیم 
مدعی خدمت باشیم که در جامعه 
وجود  نیازمندی  معلول  اسالمی 
کنونی،  شرایط  در  باشد.  نداشته 
پرداخت 32 هزارتومان مستمری 
نیازمند  معلوالن  از  جمعی  به 
آنان  از  موردی  حمایتهای  و 
داد.  نخواهد  کاهش  را  مشکالت 
امروز یک ضرورت  که  آنچه  بلکه 
ایجاد  جز  نیست  چیزی  است 
سازمان  متاسفانه  که  اشتغال 
موفق  زمینه  این  در  بهزیستی 

نبوده است.«  
 رییس هیات مدیره کانون توانا با 
وظایف  که  مطلب  این  پیشنهاد 
به  باید  بهزیستی  سازمان 
و  مختلف  های  وزارتخانه 
شهرداری ها محول شود، افزود: 
این  عملکرد  ساله   33 »تجربه 
رسیدگی  نحوه  بررسی  و  سازمان 

به وضعیت معلوالن در کشورهای 
توسعه یافته نشان می دهد که در 
های  محرومیت  رفع  ما  کشور 
آنان  های  خانواده  و  معلوالن 
اصل  صحیح  رعایت  مستلزم 
به  که  است  اساسی  قانون   29
تأمین  از  برخورداری  صراحت 
همگانی  حقی  را  اجتماعی 
موظف  را  دولت  و  داند  می 
از  قوانین  طبق  تا  نماید  می 
و  عمومی  درآمدهای  محل 
درآمدهای حاصل از مشارکت 
حمایتهای  و  خدمات  مردم، 
یک  یک  برای  را  فوق  مالی 

افراد کشور تأمین نماید.«  
»سید محمد موسوی« در خاتمه با 
ابراز تاسف از اینکه پس از گذشت 
جامع  قانون  تصویب  از  سال   7
بر  بنا  معلوالن  حقوق  از  حمایت 
امر  کارشناسان  و  مسووالن  اظهار 
فقط 30 درصد از این قانون عملی 
گردیده است، افزود: »اجرای ناقص 
و نافرجام طرح توانبخشی مبتنی 
مناطق  در   )CBR( جامعه  بر 
عدم  کشور،  روستاهای  و  محروم 
هدفمندی  در  معلوالن  به  توجه 
بخش  از  حمایت  عدم  ها،  یارانه 
غیر دولتی در ایجاد اشتغال برای 
معلوالن، عدم آموزش مهارت های 
فردی به این قشر و ده ها ضعف 
گویای  دیگر،  بزرگ  و  کوچک 
این واقعیت است که یا مسووالن 
آنان  تالش  یا  و  اند  نکرده  تالش 

جهت صحیحی نداشته است.«  

مسووالن با 
بزرگ نمايی 
كارهای ناچيز 
خود مشكالت 
معلوالن را 
كوچك جلوه 
ندهند  

سید اکبر حسینی
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فرزانه حبوطی 

امروز صبح که از خواب بیدار شدی، نگاهت می کردم 
چند  برای  بزنی، حتی  بامن حرف  که  بودم  امیدوار  و 
کلمه، نظرم را بپرسی یا برای اتفاق خوبی که دیروز در 
زندگی ات افتاد از من تشکر کنی، اما متوجه شدم که 
خیلی مشغولی، مشغول انتخاب لباسی که می خواستی 
بپوشی. وقتی داشتی این طرف و آن طرف می دویدی 
تا حاضر شوی فکر می کردم چند دقیقه ای وقت داری 
که بایستی و به من بگویی: سالم؛ اما تو خیلی مشغول 

بودی.
یک بار مجبور شدی منتظر بشوی و برای مدت یک ربع 
کاری نداشتی جز آنکه روی یک صندلی بنشینی، بعد 
با من  از جا پریدی خیال کردم میخواهی  دیدمت که 

صحبت کنی؛
اما به طرف تلفن دویدی و در عوض به دوستت تلفن 
با  روز  تمام  شوی.  باخبر  شایعات  آخرین  از  تا  کردی 
صبوری منتظر بودم. با آن همه کارهای مختلف گمان 

می کنم که اصال وقت نداشتی با من حرف بزنی.
متوجه شدم قبل ناهار هی دوروبرت را نگاه می کنی، 
بزنی،  با من حرف  که  شاید چون خجالت می کشیدی 
سرت را به سوی من خم نکردی؛ تو به خانه رفتی و به 
نظر می رسید که هنوز خیلی کارها برای انجام دادن 

داری.....
بعد از انجام دادن چند کار تلویزیون را روشن کردی. 
آن  در  نه؟  یا  داری  دوست  را  تلویزیون  دانم  نمی 
چیزهای زیادی نشان می دهد و تو هر روز مدت زیادی 
درباره  که  درحالی  میگذراني؛  آن  جلوی  را  روزت  از 
برنامه هایش لذت  از  هیچ چیز فکر نمی کنی و فقط 

می بری.....
بازهم صبورانه انتظارت را کشیدم و تو در حالی که 
تلویزیون را نگاه می کردی، شام خوردی و باز هم با 
خیلی  کنم  می  فکر  خواب  موقع  نکردی.  صحبت  من 

خسته بودی.
بعد از آنکه به اعضای خانواده ات شب بخیر گفتی، به 
رختخواب رفتی و فورا به خواب رفتی. اشکالی ندارد.
احتماال متوجه نشدی که من همیشه در کنارت و برای 

کمک به تو آماده ام.
)من صبورم، بیش از آنچه تو فکرش را می کنی. 
حتی دلم می خواهد به تو یاد دهم که چگونه با 
دیگران صبور باشی. من آنقدر دوستت دارم که 
تکان  سر  یک  منتظر  هستم...  منتظرت  روز  هر 
دادن، دعا، فکر، یا گوشه ای از قلبت که متشکر 

باشد!!!(
داشته  طرفه  یک  مکالمه  یک  که  است  سخت  خیلی 
باشی، من باز هم منتظرت هستم؛ سراسر پر از عشق 

تو...
به امید آنکه شاید امروز کمی هم به من وقت بدهی...

گردآوری: سمیرا جمالی

 حداقل در اين جمله كه جوانی، 
زندگی  از  مرحله  ترين  بحرانی 
القولند  متفق  همه  است  فرد  هر 
گیری  تصمیم  مهمترين  كه  زيرا 
چنین  در  فرد  آينده  برای  ها 
اگر  اما  دوره ای شکل می گیرد 
دارای  جواني  بحث  مورد  جوان 
اين  های  بحران  باشد  معلولیت 
مي  پیدا  ای  ويژه  اهمیت  دوره، 
معلول  جوان  يک  كه   چرا  كند 
يک  عادی  نیازهای  بر  عالوه 
از  شدن  حمايت  نیازمند  جوان، 

طرف جامعه نیز هست. 
مهمترين  از  يکی  تحصیل،  امر 
معلول  زندگی يک جوان  نکات 
امر  در  معضل  اولین  است. 

پله ها و  كالس  نشده است. وجود  مناسب سازی  با دانشگاه های  مواجه شدن  تحصیل، 
بهداشتی  ها همچنین عدم وجود آسانسور، رمپ و سرويس  دانشگاه  متعدد  ها در طبقات 
مناسب و... عاملی می شود برای تضعیف اراده  جوانی با نیازهای ويژه و گاهي  باعث آسیب 

پذيری بیشتر. 
اشتغال، گزينه  بعدی و حیاتی ترين گزينه برای جوان معلول است. فرد معلولی كه با وجود 
تمام مشکالت به امر تحصیل پرداخته و گاه نیز بر اثر مشکالت متعدد از امر تحصیل بازمانده، 

نیازمند فعالیت و اشتغال براي  تامین زندگی، امرار معاش و داشتن استقالل است.
 مساله ازدواج كه روشن است درصد كمی از معلوالن در امر ازدواج موفق می شوند، و اين 

خود عاملی براي  نداشتن انگیزه برای جديت بیشتر در زندگی. 
در مساله اشتغال، متاسفانه اكثر سازمان ها و ارگان ها با مشاهدۀ ظاهر افراد معلول،  بر تمام 
استعدادهای نهفته در ورای جسم به اصطالح دارای محدوديت خط بطالن مي كشند  و اين 
مساله عالوه بر ايجاد مشکالت اقتصادی در زندگی معلول، مشکالت روحی روانی بسیاری 

نیز برايش به ارمغان خواهد داشت. 
عدم رعايت حقوق معلوالن توسط اكثر سازمان ها و نهادها باعث شده است كه جوان های 
دارای معلولیت به شغل های كاذب روی آورند و در برخی موارد نیز انزوا از جامعه را مايۀ 

آرامش زندگی خود قرار دهند.  
امروزه بیشترين فعالیتی كه معلوالن جوان به آن  مشغولند فعالیت های فرهنگی، ورزشی و 

هنری بدون درآمد است آن هم فقط برای حفظ روحیه و حضور اجتماعی. 
تاسیس موسسات آموزشی  از  اعم  اخیر  ها در سال های  برخی رسیدگی  نماند كه  ناگفته 
نیکوكاری براي  آموزش های رايگان فنی حرفه ای به معلوالن باعث شده برخی از آنها به 
حرفه و شغلی هر چند كم درآمد مشغول شوند تا انگیزه ای برای تالش های بیشترشان شود. 
پیشنهاد می كنم در كنار اقشار مختلف جوان، قشر آسیب پذير جوانان معلول را نیز از قلم 
نیاندازيم و با ايجاد كارگاه های اشتغال آفرينی، امر اشتغال معلوالن را جدی بگیريم تا اين 

قشر بتوانند برای مستقل شدن تالش بیشتری از خود نشان دهند.
از  باشد برای حل مشکالت ديگر   تحلیل مشکل اشتغال معلوالن، می تواند نقطۀ شروعی 
جمله ازدواج و استقالل. برآورده شدن نیازهای مادی اين قشر چه بسا باعث بهبود وضعیت 

جسمی – حركتی و روحی روانی شان نیز خواهد شد.
امسال،  مهم  های  برنامه  از  يکی  و  داريم  قرار  اقتصادی  جهاد  سال  در  كه  آنجايی  از  لذا 
اشتغالزايی و در كنار آن گسترش روز افزون مشاغل خانگی است، تقاضا دارم در امر 
معلولیت  دارای  معلوالن  زیرا  نکنیم  فراموش  نیز  را  معلوالن  مشاغل خانگی، 
های شدید امکان اشتغال بیرون از منزل ندارند و برنامۀ مشاغل خانگی بهترین 

گزینه برای افراد دارای معلولیت های شدید است. 
باعث  هم  كنیم كه  زيبا تالش  آنقدر  و  زيبا سپری شود  آنقدر  مان  ايام جوانی  كند   خدا 
رضايت و خشنودی پروردگار شويم و هم در فرداهايمان غبطۀ چنین روزهايی را نداشته 

باشیم

بگذار عشق خاصیت تو باشد



13

معصومه ابوالحسنیا
13

90
اه 

ر م
یو

هر
 ش

- 3
5 

ره
ما

 ش
م -

سو
ل 

سا

همه چیز از یک روز تابستاني گرم شروع شد که پس از پایان کالس ام  
به طرف ایستگاه تاکسی رفتم تا به خانه بروم. بعد از 15 دقیقه که به 
ایستگاه رسیدم یک تاکسي ایستاد و زماني که به  راننده مقصدم را گفتم 
گازسوز بودن ماشین را  بهانه کرد و گفت مسیرم هست، ولی ویلچرت در 

صندوق عقب ماشین جا نمی شود.
 ... و این قصه تکرار شد. ماشین بعدي، تاکسي بعدي و....

غمگین از این همه بی عدالتی گوشه ای از خیابان به این امید  ایستادم 
به  و  دهد  نجات  جهنمی  گرمای  آن  از  مرا  و  شود  پیدا  انسانی  یک  تا 

مقصد برساند.
 همان طور که ایستاده بودم دیدم یک فرشته مهربان )البته از نظر من 
فرشته بود  اما او هم مثل تمام آدم های دور و برم یک انسان بود با کمی 
تفاوت در تفکر و وجدان( به من نزدیک شد و پرسید چرا اینجا تو گرما 
ایستادی؟ من که از گرمای شدید کالفه شده بودم گفتم ماشین ها را 
راننده ها سوار  گازسوز کردن و ویلچر در صندوق عقب  جا نمی شود 
نمی کنند و من باید ساعت ها این جا بایستم. در همان حال اون فرشته 
با همکار خود شروع به صحبت کرد و دو  ازم دور شد و  مهربون کمی 

نفری به سمت راننده تاکسی رفتند.
 همان فرشته  که بعداً فهمیدم بازرس سازمان تاکسیرانی است سکوت 
این خانم را سوار نمی  از راننده تاکسی پرسید »چرا  ناراحتي  با  کرد و 

کنید؟«
راننده تاکسی همان جوابی را که به من داده بود به او هم داد، خشم به 
چهرۀ فرشته مهربون نشست و با صدای بلند به راننده گفت: »این خانم  
عضوی از این جامعه است و حق زندگی در جامعه را دارد در حال حاضر 
تمام ماشین ها گازسوز شده اند ، پس این قشر باید چه کار کنند، شما 
وظیفه دارید که سوارشان کنید« و در ادامه خواست ماشین هایی را که 
مرا سوار نکرده بودند به پارکینگ منتقل و جریمه کند اما  انگار اثری 
نداشت راننده حرف خودش را تکرار مي کرد و می گفت: »جا ندارم مقصر 

من نیستم کس دیگری باید جوابگوی اینها باشد و....«
 اما اون دو فرشته مهربون به تشخیص شان اعتماد داشتند و تاکسی ها 
را به پارکینگ بردند. در آن بین یکی از راننده تاکسی ها نمی دانم از 
ترس یا از روی وجدان مرا سوار کرد و آن روز من با آن ماجرای تلخ و 

شیرین به پایان رسید.
 تلخ از این رو که در آن گرمای شدید یک ساعتی معطل شده بودم و 
جرمم فقط این بود که معلولم، شیرین به این دلیل  که یک فرد سالم 
در جامعه ای که در آن زندگی می کنم به حقوق من و امثال من آگاهي 

دارد و برای به اجرا در آوردن قوانین  آن تالش می کند.
 بعد از چند روز که از آن ماجرا گذشت من دیگر با آن  مشکالت مواجه 
نشدم و تصمیم گرفتم از این انسان های شریف که سعی می کنند تمام 
ببینند تشکر کنم و خواستم که تصویر و  با یک چشم  رو  افراد جامعه 
اسمشان را به من بدهند تا در مجلۀ پیک توانا از آنها تشکر کنیم تا شاید 
با این کار وجدان های خفته، بیدار شوند و ما معلوالن را تافته جدا بافته 

از جامعه ندانند.   
با  اینکه:  آن  و  هست  ذهنم  در  پاسخ  بی  سوال   3 هنوز  البته 
گازسوز شدن تاکسیها و گذاشتن کپسول در صندوق عقب آنها، 
آیا رانندگان تاکسی در عدم ارائه خدمات به معلوالن مقصرند؟ آیا 
برخورد مسووالنه با راننده ای که جایی برای حمل ویلچر ندارد، 
عادالنه است ؟ آیا دولت نباید خدمات ویژه ای را برای حمل و نقل 

آسان معلوالن پیش بینی و اجرایی نماید؟   
                                                                     

در زمان قحطي عاطفه ها 

  دو فرشته مهربون!

سال هاست که از حضور فعال اجتماعی افراد دارای معلولیت سخن می رانند 
و مسؤوالن دولتی، به ویژه مسؤوالن سازمان متولی امور معلوالن – بهزیستی، 
در سخنرانی ها و جشن ها از معلوالن دعوت می کنند قدم به عرصه ی فعالیت 

های اجتماعی بگذارند! 
اما دریغ! دریغ که کاربرد این جمالت فقط براي نشان دادن انسان دوستی برخی 
است و معلوالن، در واقع، هر ساله با تهدید »گوشه نشینی و منزوی شدن« روبه 

رو هستند.
سازمان  پوشش  تحت  ویژه  ذهاب  و  ایاب  های  سرویس  از  که  معلوالنی  همه 
بهزیستی استفاده می کنند با این عبارت رعب انگیز آشنا هستند: »بهزیستی 

حمایت از شرکت های خدماتی حمل و نقل  را متوقف  می کند!«
عبارت فوق شاید در هیچ سخنرانی یا برنامه ای، از زبان هیچ مسوولی در صدا و 
سیما شنیده نشود اما معلوالن مدام این جمالت را می شنوند و تهدید تعطیلی 
برنامه های روتین درمانی، اشتغالی و تحصیلی شان، آنها را افسرده و عصبی می 

کند و این روزها دوباره این عبارت به شکلی جدید زمزمه می شود!
به راستی چه کسی پاسخگوست؟ چه باید کرد؟

نقلیه   وسیله   کدام  نشده،  ساخته  معلولیت  دارای  افراد  برای  که  شهری  در 
عمومی را مناسب استفاده افراد دارای معلولیت های جسمی- حرکتی ساخته 

اند یا بازسازی کرده اند؟
آیا معلوالنی که سال های متمادی با مشقت تحصیل کرده اند و با مرارت شغلی 
و هزینه های  زندگی  روزمره   بر هزینه های  بایست عالوه  اند، می  پیدا کرده 

درمانی و توانبخشی، هزینه  مضاعف ایاب و ذهاب را نیز بپزدازند؟
 آیا حقوق کارمندی پاسخگوی این هزینه هاست یا اینکه معلوالن شاغل می 
بایست باور کنند فرد مفیدی در جامعه بودن افسانه ای بیش نبوده است و بهتر 

اینکه اشتغال را رها کنند و سربار خانواده ها و سازمان های حمایتی شوند؟
چه کسی پاسخگوی معلوالنی است که نیاز دارند در مراکز توانبخشی، خدمات 

درمانی و دیالیز به طور مداوم حضور داشته باشند؟
اختصاص  بهانه   به  معلوالن  ذهاب  و  ایاب  خدماتی  های  سرویس  تعطیلی  آیا 
برای رفع مشکالت بی شمار معلوالن  ناچیز، راه حل معقولی  هزینه ای بسیار 

است؟
شدت  و  نوع  به  توجه  با   ، نقل  و  حمل  شرکتهای  از  حمایت  قطع  صورت  در   
برای  مشخصی  برنامه  و  طرح  از  بهزیستی  آیا  معلوالن  نیازمندی  و  معلولیت 

پرداخت عادالنه کمک هزینه برخوردار است ؟
با حفظ شرایط موجود و ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات    آیا بهتر نیست 
شرکتهای حمل و نقل در تهران، فکری هم به حال معلوالن شهرستانی بکنیم؟

تجربه به معلوالن ثابت كرده سيلی نقد به از حلوای نسيه.
آقايان! دور باطل تا كی؟

تجربه به معلوالن ثابت كرده سيلی نقد به از حلوای نسيه. 
دور باطل تا كی؟

کنج انزوا یا حضور
 فعال اجتماعی
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شرایط  بعضي  در  مختلف  دالیل  به  ما 
دچار آشفتگي هاي هیجاني مي شویم. 
 ، کنیم  مي  غمگیني  احساس  گاهي 
داریم  اضطراب  و  تنش  حالت  زماني 
سردرگمي  و  خشم  مواقع  بعضي  و 
این  که  گیرد  مي  فرا  را  ما  وجود 
انجامد.  نمي  به طول  ها چندان  حالت 
چنین حاالتي در رفتارهاي روزمره ما 
افرادي  البته  شوند  مي  تکرار  خیلي 
شرایطي  هیچ  تحت  که  هستند  هم 
حاالت  چنین  شوند  نمي  خشمگین 
با  و  نیست  طبیعي  غیر  تغییراتي  و 
عنوان هاي  اوقات تلخي، عصبانیت و 

ناراحتي شناخته مي شود.
 در مبانی روانشناختی به هر نوع ناهنجاری 
رفتاری و تغییر در حاالت خلقی، احساسي، 
در  نحوي  به  که  و…  شناختی  عواطفي، 
کارکرد روزمره و عملکرد فردی و اجتماعی 
تأثیر بگذارد، اختالل روانی گفته می شود. 
نوع   300 از  بیش  جهان  در  اکنون  هم 
اختالل روانی شناخته شده که ساده ترین 
نوع آن استرس یا همان اختالالت اضطرابی 
است که حادترین آن اسکیزوفرنی  است .

تغییرات  معلول  افراد  با  تعامل  چگونگي 
و  حافظه  عاطفه،  تفکر،  در  غیرطبیعي 
قضاوت فرد از نحوه صحبت کردن و رفتار 

او شناخته مي شود.
از  حاصل  هاي  ناراحتي  و  تغییرات  این 
روزمره  هاي  فعالیت  در  اختالل  باعث  آن 
با  او  ارتباط  و  فردي  تحصیلي،  شغلي، 
در  رواني  بیماري  دیگران مي شود. شیوع 
آن  اصلي  دلیل  شاید  است  گسترش  حال 
یا  و  بشري  روزمره جوامع  وجود مشکالت 
استفاده از ابزارهاي مدرن   براي  شناسایي 

بیماري ها باشد.
که  است  دردمند  انسان  یک  رواني  بیمار   

احساساتي  داراي  جامعه  افراد  سایر  مانند 
نفرت  کردن،  محبت  داشتن،  دوست  نظیر 
است  خود  به  احترام  احساس  و  داشتن 
باید  شود.  دار  خدشه  او  شخصیت  نباید  و 
اصلي  ارکان  از  روان،  سالمت  که  دانست 
سالمت عمومي است. سیاست ها، طرح ها، 
قوانین و خدمات مورد نیاز باید براي حمایت 
و تامین نیازها و ارتقاي سالمت روان و در 

نتیجه رفاه عامه مردم تدوین  شود.
باید  روان  سالمت  خدمات  دیگر،  سوي  از   
پاسخگوي نیاز ها و قابل دسترس براي گروه 
بیماران  با  در رابطه  باشند.  مربوطه  هدف 
رواني به توصیه هاي ذیل توجه داشته 

باشید:

اکثریت بیماران رواني، عقب ماندگي ذهني 
عقب  با  افراد  از  بسیاري  طرفي  از  و  ندارند 
رواني  بیماري  است  ممکن  ذهني  ماندگي 

داشته باشند.
با بیماري  هیچ زماني تصور نکنید که افراد 
رواني از نظر بهره هوشي در سطح پایین تر 
بسیاري  بلکه  هستند  جامعه  نرمال  حد  از 
متوسط  حد  از  باالتر  هوشي  ضریب  آنها  از 

دارند.
هیچ زماني فکر نکنید افراد داراي مشکالت 

رواني افرادي یاغي و یا سرکش هستند.
کنش  طیف  از  توان  مي  را  افراد  گونه  این 
از هم گسیخته )قانون گریز( طبقه  تا  پذیر 
بندي کرد تنها زماني که آنان از لحاظ روحي 
یا  خود  به  است  ممکن  باشند  غیرطبیعي 

دیگران آسیب برسانند.
رواني  افراد  تمامي  نکنید  تصور  زماني  هیچ 
یا  و  ویژه  هاي  کمک  مساعدت،  به  لزوماً 

درمان هاي مختلفي نیاز دارند.
برخورد  یا  و  انتقاد  خنده،  با  نباید  هیچگاه 
کالمي با آنان رفتار کرده و به نصیحت کردن 

و یا انتقاد از آنان پرداخت.
و  ، ویژگي  افراد جامعه  مانند  رواني  فرد  هر 
ماهیت هاي منحصر به فردي دارد، بنابر این  
تصور نکنید با تمام آنان مي توان با یک روش 

واحد و یکسان برخورد کرد.
افراد  از  گروه  این  نکنید  فرض  گونه  این 

توانایي انجام کارهاي مهارتي را ندارند.
هیچ زماني فکر نکنید که این گروه افراد نمي 
از  یا  آنها خوب است و  براي  دانند چه چیز 
قرار  پاییني  سطح  در  )قضاوت(  داوري  نظر 

دارند.
هنگامي که این افراد با آشفتگي و اضطراب 
آنها  از  احترام  رعایت  ضمن  هستند  روبرو 
بخواهید آرام باشند و بپرسید که چه کمکي 
انجام  آنها  معقول  خواسته  براي  توانید  مي 

دهید.
به  قادر  آنها  که  نکنید  تصور  زماني  هیچ 

کنترل خشم خود نیستند.
هیچ زماني فکر نکنید که این طبقه از افراد 

لزوماً نیاز به دارو دارند.
نمي  سرایت  دیگران  به  رواني  هاي  بیماري 
را  دیگران  اي  گونه  به  توانند  مي  اما  کنند 

تحت تأثیر قرار دهد.
معقول  هاي  خواسته  باشید،  مهربان  آنها  با 

آنها را در صورت امکان انجام دهید.
احترام به دیدگاه هاي درست افراد با بیماري 
رواني موجب استقالل روحي و افزایش توان 

جسمي آنان مي شود.
احترام  و  نفس  به  اعتماد  شخصیت،  دادن 
آنها  ذهني  و  فکري  توان  افزایش  موجب 

خواهد شد.
با خوش بیني و مثبت گرایي به سخنان آنها 

گوش دهید.
قبل از آنکه شخصاً نیازهاي آنان را تشخیص 
دهید، در مورد آن با بیماران رواني مشورت 

کنید.
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نوشتن این یادداشت وقت زیادی برد. شاید  علتش هم این بود  که اساسا دفاع 
از بخش خصوصی و توضیح ماهیت فعالیت های غیردولتی در حوزه خدمات 
اجتماعی نیازمند توجیه ها و ادله هاي  محکم و حساب شده است. شاید این 
حساسیت برای حوزه های صنعت و تولید چندان مهم نباشد زیرا در این حوزه 
ها مورد مشکوک و پنهانی وجود ندارد؛ کاالیی تولید می شود، در قبال استفاده 
از این کاال پولي پرداخت می شود و تولید کننده با پول حاصل از فروش، به 
ادامه تولید )چه بسا با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر( می پردازد. اما کار در بخش 

خدمات اجتماعی کمی سخت تر و پیچیده تر می شود.
 اساساً تأمین رفاه، عدالت و آزادی از  کارکردهای ضروری هر حکومت است و 
مردم جامعه تأمین این نیازها را از حکومت انتظار دارند. در این بین اگر مراکز 
نیازمند  افراد  برای  کمکی  انساندوست  های  همسایه  و  نیکوکار  افراد  خیریه، 
و تشکر جزا  دعا  با  و  تعبیر شده  نوعدوستی  از سر  این کمک  بینند،  تدارک 
داده می شود. اما به هر ترتیب، مردم نیازمند کمک، هنوز این نوع کمک را از 

حکومت توقع دارند.
به  مردم  که  قدرتی  ازای  در  است  موظف  حکومت  مردم،  صحیح  پندار  به   
از  بعضی  در  ناتوانی  از  که  نیازهایی  کند.  برآورده  را  نیازهایش  اند  داده  وی 
به  و  ما حکومت  کشور  در  است.  برآمده  شان  روانی  یا  کارکردهای جسمانی 
نمایندگی از آن، سازمان های تخصصی مانند سازمان بهزیستی تا حدود زیادی 
با وجود تالش های متعدد و قوانین و  بوده است. ولی  این کارکرد موفق  در 
تبصره های متنوع، هنوز جامعه هدف این کمک ها رضایت الزم را ندارد. چرا؟

نهادهای  سایر  کنار  در  کشور  بهزیستی  عظیم  سازمان  آنکه  وجود  با  چرا   
امور  و  کار  وزارت  اجتماعی،  تامین  سازمان  امداد،  کمیته  مانند  حکومتی 
انواع خیریه ها و تشکل های  اجتماعی و نهادهای غیردولتی و مردمی مانند 
بشردوستانه همواره تالششان در بهبود وضعیت افراد دارای ناتوانی بوده، هنوز 
این رضایت حاکم نشده است؟ شاید در جواب همین سوال بود که دولت به 
بخش خصوصی روی آورده و به آن اجازه مانور بیشتر داده است. دولت در سال 
های اخیر بخشی از کارهایش را به سازمان ها و تشکل های خصوصی واگذار 
کرده تا شاید بتواند به کمک آنها رضایت جامعه هدف را جلب کند. سازمان 
بهزیستی نیز براساس قوانینی  مانند  قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب 

سال 1383، موظف شده تا مراکز غیردولتی را در انجام امور درگیر کند.
 در کنار این تغییر رویکرد باید در نظر داشت که نوع نیاز و توقعات افراد نیز 
ناتوانی  دارای  افراد  نیازهای  اگر روزی همه  است.  تغییر کرده  قبل  به  نسبت 
انجام فعالیت های شخصی  آنها در  از  یا دستگیری  در پول و کمک نقدی و 
و یا حداکثر یک سرپناه بسیار کوچک تصور می شد، اما امروزه ارائه خدمات 
اجتماعی از این حد فراتر رفته و کمک های حرفه ای را شامل می شود. این نوع 
کمک دیگر از عهده افراد خیر و انساندوست به تنهایی ساخته نیست و نیازمند 
برخی تخصص هاست. کار تخصصی نیز مقتضیات )مکان، زمان و شرایط( خاص 

خود را می طلبد. 
بسیاری معتقدند که »کارکنان سازمان های رفاهِی دولتی با منت و بی انگیزه 
کار می کنند«. این نقل قول اگرچه بی اساس نیست اما چندان منصفانه هم 
به نظر نمی رسد. شاید اگر مراجعه کنندگان  به مجموعه فعالیت ها و شرح 
وظایف کارکنان این سازمان ها بنگرند تحملشان در صف های طوالنی برخی از 
ادارات بیشتر شود. حجم کار  زیاد است. هر کارمندی که در بخش اجرایی و در 
ارتباط مستقیم با مددجویان است گاهی ناچار است همزمان  به تعداد زیادی 
از مراجعه کنندگان  پاسخ بدهد. بدیهی است که در این شرایط، سخن از رفتار 
حرفه ای و التزام کامل به اصول حرفه ای نغمه ناجوریست. این موضوع البته 

مشکل آن اداره است و ارباب رجوع نباید تاوان آن را بدهد. برای همین تالش 
دولت نیز در سال های اخیر همواره بر کاستن از این حجم کاری بوده است و 
به همین منظور تصمیم گرفته تا خدمات خود را از مجرای مراکز خصوصی به 

مددجویان ارائه کند. 
بخش خصوصی به این علت می تواند بر بخش دولتی ارجحیت داشته باشد که 
فعاالن بخش خصوصی اصوالً منفعتشان در انجام بهینه امور است. به عبارت 
دیگر، فعال غیردولتی هر چه بهتر و بیشتر کار کند بیشتر درآمد خواهد داشت 
و این در حقیقت، رکن اساسی کار خصوصی است. امری که طبیعتاً در دولت 
و دست کم در بین کارکنان دولت ممکن است چندان برقرار نباشد. هر کسی 
که با ادارات و مراکز مختلف سروکار دارد تفاوت نوع برخورد در اماکن دولتی 
و خصوصی را مشاهده کرده است. در کدام سازمان دولتی سراغ داریم که با 
یک مراجعه ساده هر چند کار کوچکی داشته باشد چنان با احترام و تشریفات 
برخورد شود. به او چای و آب و شربت تعارف شود. برای هرکس یک صندلی 
جداگانه تعبیه شده باشد و اصال اینکه ظاهر آراسته و برخورد مودبانه و توأم 
ضروریات  از  موارد   این  حالیکه  در  بدانند.  مراجعین  حق  را  کارمند  لبخند 
موضوع  به  که  انصاف  دریچه  از  شود.  می  محسوب  خصوصی  مراکز  در  کار 
بنگریم خواهیم دید که در این تفاوت هیچ یک از طرفین مقصر نیستند. مراکز 
خصوصی خود را در میدان رقابت احساس می کنند و بدیهی است که رقیبی 
که نتواند در مقایسه با رقبا، امکانات بهتر و مناسبتری فراهم کند گرایش و 
عالقه مشتری را از دست داده و آرام آرام از گود رقابت به بیرون رانده می شود.

در حال حاضر مراکز متعددی در حوزه فعالیت های توانبخشی اعم از توانبخشی 
نگهداری،  مراکز  همچون  مراکزی  هستند.  فعال  اجتماعی  و  روانی  جسمانی، 
کلینیک های توانبخشی و کلینیک های مددکاری اجتماعی. اما این مراکز و 

غیردولتی بودن آنها به چه کار مددجویان می آید؟
برایمان مشخص می کند و  را  این مراکز الاقل یک چیز  به عملکرد  نگاهی   
دولتی  ادارات  به  نسبت  مراکز  و   این موسسات  نسبتا کمتر  کاری  آن حجم 
است. کمتر بودن مراجعه کنندگان  و ارباب رجوع، این اجازه را به کارکنان 
امور رسیدگی کنند. در  به  بیشتر  با حوصله، دقت و حساسیت  می دهد که 
مراکز اینچنینی کمتر پرونده یا کاغذی گم می شود. کمتر امضایی ناکرده می 
ماند. کمتر مدیر یا مسوولی دور از دسترس می ماند و کمتر نیازی مغفول می 
ماند. و یک مطلب دیگر )به دور از گوش همکاران دولتی مان( اینکه در مراکز 
غیردولتی همه چیز شدیداً و دقیقاً زیر ذره بین بازرسان قرار دارد. وقتی مرکزی 
قراردادی ساالنه با سازمان دولتی امضا می کند برای نفع خودش همه تالشش 
را به کار می گیرد تا عملکردی مناسب و نزدیک به استانداردها داشته باشد. 
حوصله، دقت و حساسیت زمانی که مراجع به صورت خود معرف مراجعه کرده 
و هزینه های کار و خدمات را به صورت شخصی و بدون کمک و یارانه های 

دولتی می پردازد دوچندان خواهد شد.
ترغیب  تا وی  را جلب کند  مراجع خود  است رضایت  ناچار   مرکز خصوصی 
ارائه خدمات درمانی  این موارد،  با همه  اما  آنجا مراجعه کند.  به  شود دوباره 
در  و  ایستد  می  پای خود  روی  که  ای  موسسه  و  مرکز  از سوی  اجتماعی  و 
زمان مواجهه با مشکل اقتصادی غیر از سرمایه شخصی خود پشتیبان مطمئن 
دیگری ندارد هزینه بردار است و مردمی که به خدماتی از این دست نیازمندند 
عموماً توان پرداخت هزینه های بدون یارانه را ندارند. به این ترتیب  اگر منافع 
خدمات رسانی خصوصی مهم است، توجهات دولتی به رونق یافتن بیشتر آن 

کمک خواهد کرد. 
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                                                                                               زهره حاجیان

سيـزدهمين 
جشنواره دانش آموزي 

كانون معلولين توانا 
به كار خود پايان داد

16

سیزدهمین جشنواره دانش آموزان ممتاز استان قزوین به همت 
مطرح  هنرمندان  حضور  با  و  شب   9 طی  توانا  معلوالن  کانون 

سینما و تلویزیون در قزوین برگزار شد. 
هر  شد   برگزار  توانا  تابستانی  سینما  در  که  جشنواره  این  در 
برنامه  شب  بیش از 1500نفر حضور داشتند و در کنار اجراي  
تجلیل  قزوین  استان  ممتاز  از دانش آموزان  و شاد  هاي هنري 

و قدرداني شد.
 جشنواره دانش آموزي کانون معلولین توانا با هدف تغییر نگرش 
و  ممتاز  آموزان  دانش  تشویق  معلولیت،  مقوله  به  نسبت  جامعه 
سیزدهین دوره  آموزان در حالي  دانش  علمي  بردن سطح  باال 
خانواده  کنار  در  آموزان  دانش  که  گذاشت  سر  پشت  را  خود 
هاي خود شرکت کرده بودند و در فضایي صمیمانه به هنرنمایي 

هنرمندان مطرح کشور نشستند.
نام  ثبت  آموز  دانش  3 هزار  از  بیش  از جشنواره  این دوره  در 
به آنها جوایزي اهدا شد و دانش  به قید قرعه  کرده بودند که 
آموزان معلول بدون قرعه کشي جوایز خود را دریافت کردند.

محمدرضا  حضور  به  توان  مي  مراسم  جالب  هاي  بخش  از 
علي  محجوب،  حسین  میامي،  مهدي  دهقان،  جعفر  فروتن، 
شادمان )نوجوان هنرمند فیلم میم مثل مادر(، فریدون محرابي،            

محمد ساربان، کامران نجف زاده و.... اشاره کرد که با استقبال 
شرکت کنندگان در جشنواره روبرو شد.

از دیگر بخش هاي مراسم برنامه اي به عنوان »سکوي امید« بود 
که هر شب یك تا دو نفر از معلوالن موفق کشور در زمینه هاي 
بیان  به  کنندگان  و شرکت  شدند  مي  معرفي  شغلي  و  تحصیلي 
توانایي ها و تجربیات خود از غلبه بر محدودیت ها سخن مي 

گفتند.
در سیزدهمین جشنواره  کننده  موفق شرکت  معلوالن  از جمله 
دانش آموزي هما هماوندي مجري برنامه خانه ما شبکه دوم سیما، 
فاطمه صالحي معلولي که بدون دو دست سنتور مي نوازد، زهره 
اعتضاد معلولي که بدون داشتن دو دست نقاشي مي کند، فاطمه 
اسالمی شرار نقاش نابینا، آرزو قنبري فوق لیسانس مترجمي زبان 
و مسوول سایت فدراسیون ورزش جانبازان و معلوالن، ارغوان 
حّمسي نابینای نوازنده سنتور و ... بودند که اجراي برنامه آنها با 

استقبال شرکت کنندگان روبرو شد.
گفتني است این جشنواره هر سال در اواخر تیر ماه برگزار مي 
شود و قزوین تنها استانی است که 13 سال پیاپی مجری جشنواره 

دانش آموزی بوده است .
نکته قابل توجه در برگزاری این جشنواره عدم حمایت سازمان 
آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و دیگر دوایر دولتی استان 

از این حرکت فرهنگی است. 
این جشنواره هر ساله 3 هزار دانش آموز ممتاز را تحت پوشش 
قرار داده و بالغ بر 40 میلیون تومان هزینه در بردارد که بخش 
اعظم آن بصورت یارانه و از محل درآمدهای کانون تامین می 

گردد .
گفتنی است که کانون معلولین توانا درخواست هرگونه کمك 
مالی بالعوض مردمی را مخالف با عزت و کرامت انسانی معلوالن 

می داند .   
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فعالیتهای  از  قزوین  استانداری  مدیران  از  جمعی  و  استاندار 
فرهنگی ، اجتماعی و کارگاهی کانون توانا بازدید کردند . 

 عجم در این بازدید ضمن تقدیر از فعالیت های کانون معلولین 
های  طرح  تا  خواهم  می  کانون  مدیره  هیئت  از  گفت:  توانا 
اشتغالزای مورد نظر خود را به استانداری ارائه کنند تا ما آنها را 

در جلسات کارگروه اشتغال استان مطرح کنیم.
نگرش  نوع  به  نباید  ما  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
مردم نسبت به معلولیت انتقاد کنیم گفت: فرهنگسازی باید در 
محور  یک  عنوان  به  دولت  و  نهاد  مردم  سازمانهای  فعالیتهای 

اصلی مورد توجه باشد .  
معاونت اقتصادی کانون معلولین توانا نیز در حاشیه این بازدید  
گفت: متاسفانه جامعه، معلول را همواره در جایگاهی دیده که به 

کمک مادی نیازمند است.
محمد رضا هادی پور ادامه داد: ما این مجموعه را با این تفکر که 
همه انسانها محدودیت دارند و مکان و زمان همواره فاکتورهای 
محدودکننده انسان هستند تشکیل دادیم و گفتیم آنچه باعث 
می شود انسان به واسطه آن بتواند بر محدودیت ها غلبه کند 

فکر و اندیشه اوست.
و  زحمات  از  تشکر  ضمن  توانا  کانون  اجتماعی  امور  معاون 
همکاری های استانداری در فعالیت های اجتماعی کانون گفت: 
کانون معلولین توانا تنها موسسه غیر دولتی در کشور است که 
نه تنها کمک بالعوض درخواست نمی کند بلکه دریافت آن را 

هم مخالف با  کرامت انسانی معلوالن می داند.
سید اکبر حسینی افزود: مجله پیک توانا که به عنوان اولین و 
تنها مجله ویژه معلوالن در کشور کار می کند و سایت ایران توانا 
موضوعیت  با  رسانی  اطالع  بهترین سایتهای  از  یکی  عنوان  به 

معلوالن از جمله فعالیتهای ارزنده کانون توانا هستند.
مهندس عجم در این بازدید از کارگاه های ترانس، سیم پلمپ، 

هنرکده توانا و دفتر پیک توانا، کتابخانه توانا و... بازدید کردند.

بازديد 
استاندار 
قزوين 
از كانون 
معلولين 
توانا

رقیه بابایی
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نمي توانم بي تفاوت باشم 
من يك خبرنگارم

 تعارف که نداریم . مي توانم چشمم را ببندم و بگویم خوب به من 
چه که بنزین گران شده ؛ به من چه که مردم در مصاحبه هایشان 
اول از مشکالت شان مي گویند .اصال به من چه که مردم  قبل از 
اینکه به مشکالت عمراني محله شان اشاره کنند مشکالت معیشتي 

شان را مطرح مي کنند .
مي توانم به خودم بگویم از کنار تصاویر این شهر بي در و پیکر به 
سادگي عبور کن بي آنکه قلبت به درد بیاید . بي آنکه برنجي و تا 

چند روز ذهنت درگیر شود .
 مي توانم به خودم بگویم وقتي به مراکز نگهداري از معلوالن ذهني 
»ورداورد« رفتي بنویس و بیا بیرون. نکند دلت را جا بگذاري میان 
اتاقي که دخترانش از مرز 40 سالگي گذشته اند و تازه مي توانند 
رنگ ها را تشخیص دهند. نکند دلت در مرکز بیماران رواني مزمن 
جا بماند و تا روزها که نه تا ماه ها قلبت را بفشارد. مي توانم به خودم 
بگویم این بار که به کهریزک رفتي فقط از بخش هاي مختلف آن 
به کمک مسووالن کهریزک  بگو که مثال سیاوش گراوند  و  بنویس 
براي خودش آتلیه اي زده و مشغول کار شده و دیگر به ویلچرش 

فکر نمي کند.
 مي توانم به خودم بقبوالنم که وقتي مادر شهیدي دلش گرفت و 
یاد فرزندش کرد کمتر بغض کنم و وقتي دست لرزان پدر شهیدي را 
از روي ملحفه سفید تختش  مي بوسم دلم در خانه شان جا نماند. 

یا  توانم به خودم بگویم اصال  به من چه که در فالن همایش  مي 
و کنار دستي ها وقتي مي  زنند  سمینار مسووالن حرف هایي مي 
پرسند یعني راست مي گویند بر و بر نگاهشان کنم یعني که نمي 
شود  مي  که  یعني   دهم  تسلي  را  آنها  دل  و  بعدش خودم  و  دانم 

انشاهلل .
  مي توانم به خودم قول بدهم این بار که پشت چراغ قرمز ماندم 
را  ماه ها ذهنم  تا  فروش  فال  و پسرک  فروش  تصویر دخترک گل 
درگیر نکند و تا سال ها  حرف پسرکي 9-8 ساله فال فروش  سر 
بلوار الله که پرسیدم حافظ را مي شناسي و مي داني چه کاره بوده 

گفت بله حافظ بنا بوده  ذهنم را قلقلک ندهد .
 مي توانم پشت میز بنشینم و بسنده کنم به گرفتن گزارش هاي 
تلفني و خودم را به سختي نیاندازم و بنویسم از درد معلوالني که 
تنها خواسته شان داشتن فرصت هاي برابر با شهروندان عادي است.

باید بروم و کنار ویلچر معلولي  اما نمي شود یعني من نمي توانم   
کنار پله ها بایستم و حس کنم که چگونه پله ها مانند غولي  دهان 

باز کرده اند و به چرخ هاي ویلچر معلوالن مي خندند .
نمي شود که بروم در مرکز نگهداري معلوالن ذهني و لیال و پریسا 
و زهره را بغل نکنم و براي نقاشي هاي کج و کوله شان دست نزنم .

 نمي شود بروم به منزل شهدا و به احترام نام فرزندشان به پا نایستم 
. نمي شود به مرکز نگهداري از کودکان بي سرپرست  بروم و تک تک 

بچه ها از سرو کولم باال نروند  و مامان صدایم نکنند.  
 نه برادر نمي شود . من یک خبرنگارم و قبول کنید یا نه مسوول درد 

مردمي  هستم که کنار من نفس مي کشند.
 همین . 

زهره حاجیان

بار یادشان می افتد سالی یك بار یادمان می افتند . دیگر  سالی یك 
عادت کرده ایم که روز 17 مرداد یادمان کنند و مراسمی و تقدیری با 

یك لوح تقدیر و شاید کارت هدیه ای و....
 بگویم برایمان فرق نمی کند دروغ گفته ام اما دلمان خنك می شود 
و  قلم  اش  سرمایه  تمام  که  شود  می  تجلیل  قشری  از  بینم  می  وقتی 

کاغذی است تا بتواند دردهای مردم را  فریاد کند .
 نوشته های این صفحه را دل نوشته های عده ای از بچه های تحریریه 

مجله پر می کند که در مورد روز  خبرنگار نوشته اند .  

17 مرداد روز ما است 

روزمان مبارک !!!

خبرنگار يك معلم است 
انسان همواره ناقص و نابالغ است. همیشه در حال رشد است و به آموزش نیاز دارد. 
باید بیاموزد از بدی ها دوری کند و خوبی ها را بشناسد. آموزش او تنها با تحصیل در 

مدرسه و دانشگاه تکمیل نمی شود. 
مطبوعات این وظیفه را به عهده دارد که تا آخر عمر همراه انسان باشد. حقیقت ها را 

به او بگوید و درست زیستن را آموزش دهد. 
خبرنگار مانند یک معلم است. معلمی که کتابش تمام دنیاست و شاگردانش را به خوبی 
نمی شناسد. او باید بیشتر از باقی انسان ها در مسیر فهمیدن تالش کند. زیرا یک معلم 
خوب همیشه در حال یاد گرفتن است. خبرنگار به زندگی ایمان دارد و زندگی اش 

بدون نوشتن حقایق کامل نمی شود.  
نفیسه قدوسی

پشتم را خالی نكردند 
از روزی که کلمه ها کنار هم نشستند تا روز خبرنگار را تبریک بگویند ، وقت و ساعت 
زیادی گذشته.. نمی دانم  اولین بار نام »خبرنگار«را چه کسی به زبان آورد و اصال چی 
نوشته بود، ولی می دانم این اجداد ما بودند که سال های سال حکایت تعلق خاطر 

نویسنده رو به »قلم و کاغذ« با آب و تاب و عاشقانه تعریف کردند.
از روز اول پشت قلم مرا  خالی نکردند..   فقط می توانم بگویم  عده ای  بودند که 
بازی  یاد  شنوم  می  ها  کوچه  در  را  اسمش  وقت  هر  که  کودکیم«  دوران  »همبازی 
دارم،  هم  دیگر  نسبت  یک   او   با  که  امیر حسین  همکارم  افتم،  می  »اسم،فامیل« 
جیگیلی و دوستش که خیلی مهربانند، آقا پلیسه و خیلی ها که می شناسم و نمی 
تا من شدم  نخندیدند  قاه  قاه  دلشان  ته  مرا خواندند  نوشته های  اینا  شناسم شان.. 

خبرنگار...
سیما سلطانی آذر

 اين هم يك مينی مال از اميرمون  
»اسمم را که صدا می زنی »بال« در می آورم.. کاش برادران رایت می دانستند چه 

ذوقی می کند »خبرنگار«
                                                                                 امیر حسین سربیشه

 بی شك ؛ هر جا خبرنگاری هست .... 
دسته های عزاداری مثل همیشه از خیابان همیشگی  به مقصد همیشگی می روند. 

همه مجذوب  نحوه سینه زنی  و چرخش ماهرانه زنجیر  در دسته های عزادارانند.
دیدن این نمایش ریتمیک همه را مسحور خود کرده اما او در آن خیابان همیشگی 
زنی را پشت پنجره مسافرخانه ایران نگاه می کندکه پشت پنجره نشسته و خیابان را 
از باال می بیند و اشک هایش را با گوشه روسریش پاک می کند. بی گمان غریبه است. 
به آسمان که نگاه می کند با دسته کبوترانی  که در محوطه خاصی دور می زنند به 
مرد کبوتر بازی فکر می کند و به اینکه کجای تنهاییش را با جلد کردن کبوترها پر 

می کند؟
 پنجره ها از هر طرف که باز شوند او پنجره دیگری با خود دارد که از سوی دیگری 

باز می شوند. 
 او دنبال راه هایی است که پنهان می شود و در هوا دنبال حرف هایی می گردد که 
نباید زد و برای درختان بی ریشه ای که بار نخواهد داد گریه می کند . می نویسد. 

می نویسد.
   هر جا خبرنگاری هست بی شک چیزهای بهتری برای دیدن وجود دارد .

صدیقه مالیی 

 برگهای تقویم را که ورق می زنیم نبود روزهایی را حس می کنیم. روز فقیران، روز عاشقان، روز مسافران، روز تنها ها روز...
اما خدا را شکر که یک روز خبرنگار داریم. 

خبرنگار آن نیست که خبر را ببیند و بنویسد. خبرنگار آن است که قبل از نوشتن خبر، نگاهی به آسمان کند.
مرتضی رویتوند

آسمان  به  گاهی   
نگاه كن
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برای  همه آنهايی  كه تار و پود عمرشان 
با حقيقت گره خورده است

روزها تند، کند، آرام، ناآرام، پر تالطم در پیچ و خم سکوت با دلهره یا بی دلهره 
بر صفحه روزگار ظاهر می شوند، خاموش می شوند و بی آنکه کسی بداند محو 
می شوند.در میانه این سکوت، در پیچ و خم ناآرام زمان اما کسی بر می خیزد و 
در تاریک و روشن روزها جاری می شود تا در تپش حادثه دل به دریا بزند و در 

قلب زمانه پمپاژ شود و از بازدم انسانیت سر برآورد...
تا حوادث را اگر چه شاد یا ناگوار در ذهن ها ثبت کند... تا زشت و زیبا را مرز 
بگذارد... تا راست بودن را فریاد بزند و آنچه که نامش حقیقت است را  بر پیشانی 
روزگار حک کند. روز خبرنگار  بر همه آنها که تار و پود عمرشان با حقیقت گره 

خورده است مبارک.
رقیه بابایی

از كسی جز خدا نترسيد 
چه  است.  شناس  وظیفه  خبرنگار  یک  ویژگی  مهمترین  صداقت  و  گویی  حق 
زیباست همیشه حق را گفتن و در مسیر بیان کردن حق و حقیقت ، نهراسیدن از 
هیچ مالمتگری اال خدا. اگر خبرنگار خدا ترس باشد و روحیه صداقت و صراحت در 
کالم و قلمش طنین انداز شود آنگاه است که تبدیل خواهد شد به چشم و گوش 

مردم و رسانه. آنگاه است که شایستۀ نام خبرنگار خواهد شد.
 روز خبرنگار به خبرنگاران مبارک .

فرزانه حبوطی

 من نگارنده صدای شما هستم 
یک کیف چهارگوش حاوی واکمن، دفترچه یادداشت و یک قلم و 
گاهی یک دوربین. گوش به زنگ است، همیشه. خودش را به آب و 
آتش می زند تا وقایع را، صدا را و گاهی سکوت سرشار از فریاد را 

به تصویر یا قلم بکشد...
دما، گرما و سرمای زمستان هم فرقی به حالش ندارد. به هر حال، 
تلویریون.  نمایش  صفحه  بر  خواه  کاغذ،  دل  بر  خواه  نگارد.  می 
خودش را به آب و آتش می زند و همیشه زود و به موقع، حتی 
زودتر از آنها که باید در صحنه رخداد حاضر می شود تا تو بشنوی 
صدایی را از جایی نه چندان دور، شاید همین نزدیکی ها و شاید از 
جایی خیلی دور... شاید تو همان کسی باشی که باید در آن لحظه 
با گوش دل. زیرا سکوت  از واقعه ای خاص باخبر شوی. بشنوی. 
هایی هستند در قالب تصویر که تنها گوش دل قادر به درک آن 
است و خبرنگار، شنیده شدن تمام صداها را رسالت خود می داند. 
معصومه آِمدی خبرنگاری فقط نوشتن خبر نيست 

خبرنگار شغلی که شاید خیلی ها می پندارند خبر را نگارش کند، رپرتاژ بگیرد 
و... کافی است تا خبرنگار باشد. اما، شاید ندانیم اگر خبرنگار به باری که روی 
شانه هایش سنگینی می کند، توجه کند؛ سنگینی این بار، خواب و خوراک را 
از او می گیرد. باری که سنگینی آن را به اندازه ظلم یک ظالم، پایمال حقی، 
نادیده انگاشتن انسانی است. اگر هر خبرنگار بداند می تواند با قلمش و کلماتی 
که می نویسد، سازمانی را از لغزش، مدیری را از اجحاف و کارمندی را از اهمال 
برهاند... او نیز به قلمش سوگند می خورد که این نوع سوگند خوردن را خالقمان 
یادمان داده است. حتما می خواست یادآور شود که با قلممان حق بنویسیم و 

حق خواهی کنیم. 
خبرنگار روزت مبارک.

 صغری ایوبی 

روز خبرنگار، چه واژه ای؟!
آن وقت که قلم در دست می گیرید و می خواهید بنویسید، بدانید 

که فکر شما، قلب همه در محضر خداست. »امام خمینی )ره(«
همیشه از خودم پرسیدم خبرنگار به چه کسی می توان گفت؟! هر وقت 
که به این رسالت سنگین فکر می کنم، خودم را ناتوان از این امر می بینم 
و شانه هایم تحمل سنگینی این رسالت سنگین را ندارد. ای کاش بتوان 

این بار را به سر منزل مقصود رساند. 
اما کار زمانی سخت تر می شود که باید مطالب را برای قشر خاصی نوشت 
باید محکمتر قدم برداری و بهتر و بیشتر بنویسی و  آن وقت است که 
اند و رسالت  از حقوق اجتماعی خود محروم  برای عزیزانی بنویسی که 
نشریه ما این است که به آنها بگوییم حق و حقوق شما چیست؟ و شاید 
وظیفه ماست که  این شعار را تبدیل  به باورکنیم  که حق گرقتنی است.
پری چگینی

دغدغه نوشتن 
 17 مرداد مثل همه روزهای دیگر است؛ نه خبر تعطیل می شود و نه کار. انتظار هم 
جز این نیست و دغدغه ها پابرجاست. دغدغه زمان؛ دغدغه نوشتن؛ دغدغه ارسال 

و انتشار و ...
 روز خبرنگار بهانه ای است برای تجلیل از کسانی که همواره مدافع مردم هستند اما 

هیچکس مدافع آنها نیست. آنها مدافع حقیقت؛ شرافت؛ و واقعیت اند ....
 روزشان مبارک  

مرضیه کریمی

خبرنگاری يعنی خطر
خبرنگار، گزارشگر، روزنامه نگار یا اصال همان  نویسنده خودمان، با هر نام و اسمی که 

باشند، قشر زحمتکشی هستند که متاسفانه تا امروز خیلی کم دیده شدند. 
می گویند  یک  خبرنگار اگر زیر آوار هم مانده باشد، باز دارد  به آن خبری که می 
تواند  فردا در مورد آن  اتفاق بنویسد فکر می کند. می گویند گوش شان باید صدایی 
را بشنود و چشمان  شان جاهایی را ببیند که شاید خیلی ها نتوانند ببینند. یک جور 

نکته سنجی خاص و باریک بینی خاص خبرنگارها !
باید بزنند به دل خطر. باید به آب و آتش بزنند.

بهتر است  از سختی های کار خبرنگاران بیشتر از این چیزی نگوییم، چون همه در 
جریان امور هستند. حاال در این بین خبرنگارانی هستند که با تمام محدودیت ها، به 
خبر و خبرنگاری و دنیای خبر عشق می ورزند و هرطور که شده به لطف تکنولوژی 

های پیشرفته امروزی و دنیای مجازی، از دور هم که شده دستی بر آتش دارند.
تالش شان را ارج می نهیم و به احترام شان دست بر سینه می گذاریم و روزشان را 

تبریک می گوئیم.

مهدیه رستگار

خبرنگار كه باشي ؛ مي فهمي چه مي گويم  
من یک خبرنگارم 

امروز سردبیر نشریه از من خواست تا آخرین  اخبار را برای نشریه ارسال 
کنم و خودتان بهتر مي دانید که اخبار تلخ و شیرین ، اخبار جالب و کمي 
تا قسمتي خواندنی به لطف تیز بینی خبرنگار تا دلتان بخواهد یافت می 

شود .
اخراج کارگران، فقر، فحشا، برگزاري همایش ها، افتتاح پروژه ها و....

اما من دلم می خواهد امروز و اینجا از هیجان یافتن و انتشار یک خبر 
داغ و دست اول ـ و به دنبال آن از خیره کردن چشم مخاطبان وگاه در 
ایام بیکاری و عدم امنیت شغلی مورد لطف و عنایت سردبیر واقع شدن ـ 

صرف نظر کنم و ننویسم .
مطمئن باشید از خون دل خوردن هایی که هر کداممان باید برای تهیه  
هر خبر به جان مي خریم هم نمي نویسم   یا  اصال به روی خودم نمي 
آورم ولي در عوض مي خواهم از احساسات و تالمات عمیق یک خبرنگار 
بگویم که همیشه و همیشه در پس اخبار و حوادث سیاه و سفیدش پنهان 

و ناشناخته مانده است. 
 اصال بگذارید از شرمندگی زماني بنویسم که دستانش بیهوده مسیر جیب 
ها و کیف پولش را باال و پایین می کنند تا با پول اندکی که  دارد آن  زن 

روسپی را از فقر نجات دهد تا مگر از فحشا پاک شود ...
 یا نه  بگذارید بگویم که او بیش از هر کس دیگري از گرسنگی کودک 
کارگر اخراجی ضعف می کند و در خود می پیچد و دم بر نمی آورد و 
تمام احساسش در زیر لقمه  حاضر و آماده اخبار چاپ شده نادیده انگاشته 

می شود.
و سرانجام او را چه می شود ؟ بزرگ و بزرگتر شدن عالمت سوال های 
ذهنش که حقیقت کدام است آیا من پیغام بر امینی بوده ام و حقیقت را 

قربانی مصلحت نکرده ام؟.. و قلمم را در جای خودش بکار برده ام؟
تو را هر چه که می خواهد بشود... بشود

در دوران حاکمیت ثروت و قدرت، نگهبان صداقت رسالتت باش و برای 
دوام آوردنت کمی پوست کلفت تر شو خبرنگار ....

 همین    
                                               فاطمه كارگری
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بزرگ  بگويد هر چه مشكالت  بگويد. می خواهد  تجربياتش  از  مهتاب. می خواهد  از سرزمين  است.  ماه  از  دختری 
باشند، خدا از آنها بزرگتر است.

در قسمتی از وبالگش  خود را اینگونه و در نهایت زیبایي کالم  معرفي مي کند:
کودک که بودم دختر یکی از دوستان پدرم ، برای من و خواهرم که نصف سن او را هم نداشتیم داستان هولناک پسرکی 
را تعریف می کرد که مادر سنگدلش او را در زیرزمین خانه محبوس می کند و در آن تاریکی محض لولویی که موجودیت 
خود را با آواز شوم ” یک سر و دو پا اومده ، یک سر و دو پا اومده ” اعالم می کرد ، پسر کوچک را یک لقمه می کند و 

استخوان هایش را برای مادرش باقی می گذاشت.
و مو بر تن ما خواهران خردسال سیخ می شد و انگشتان لرزانمان تا ساعت ها گوشه ی دامان مادر را رها نمی کرد.

و اما سال ها بعد آن داستان ، شوم تر و هولناک تر به شومی یک حقیقت تلخ ، به واقعیت پیوست و حادثه ای گرسنه با 
اشتهایی سیری ناپذیر در یک چشم برهم زدنی مرا بلعید و باقیمانده هایم را در دامان همان مادر تُف کرد و امروز من 
هستم با یک سر و یک نصفه دست چپ که با آواز ” یک سر و یک دست اومده ، یک سر و یک دست اومده ” موجودیت 

خودم را در دنیای وبالگ نویسی اعالم می کنم.
هدفم از وبالگ نویسی تنها تحقق سوگندها و ادای ِدین است . سوگندهایی که در تاریک ترین روزهایم – که در بطن 
آن حادثه و در معده  تنگ و تاریکش تحت اسید سوزاننده ای هضم می شدم و بند بند وجودم تجزیه می شد که مبادا 
حادثه رودل کند و دچار سوءهاضمه شود وخدایی ناکرده حتی برای یک وعده نتواند قربانی دیگری را ببلعد – ادا کردم 
و این سوگندها چیزی نیست بجز مسوولیتی که احساس می کنم در قبال کسانی که خوراک حادثه های شوم شده اند ، 

می شوند و خواهند شد…
ولی نه!… از روی نوشته تلخم بر روحیات و اخالقیات امروز من قضاوت نکنید چرا که با همه  زشتی ها و تلخی های آن 

حادثه امروز من پویاتر ، فعالتر ، شاداب تر ، با انگیزه تر و امیدوار تر از دیروِز سالمتم هستم.
و سوگندهایم تا به امروز :
!!! ICU 1- آسیب شناسی

2- به اشتراک گذاشتن تجربیاتم . چرا که تجربیات دوستان مجازی بی نهایت در بهبود شرایط من موثر بوده است و امروز 
نیز ، من این را وظیفه خود می دانم.

یک توضیح : از آنجایی که تایپ کردن برایم کار چندان آسانی نیست این وبالگ هفته ای یک بار آپ خواهد شد و همین 
جا از همه دوستان آینده ام عذر می خواهم اگر صله ی ارحام مجازی را دیر به دیر بجا خواهم آورد. علت ، اهمال یا تکبر 

نیست. علت ، معذوریت هایی است که جسمم مسببش است . یا همان ” من نبودم ، دستم بود ” .
بیماری من به زبان ساده : ضایعه نخاعی از مهره های 4 و 5 گردن …

و اینکه… آیدا هستم… متولد 13۶3
در بخشي از وبالگش مي خوانيم :

درد دل
چقدر دلم تنگ است برای لحظه ای آسودن و وقت گذراندن با ابیات و اشعار. دلم لک زده است برای خواندن بیتی شعر 

یا برگی از یک کتاب…
دلم تنگ است برای نوشتن سطری و دلم تنگ است برای صله  ارحام مجازی. این که در شهر وبالگستان بگردم و کوچه 
پس کوچه های با صفایش را با قدم هایی از جنس کلیک و با مرکبی تیزپا ، تندری به نام ای دی اس ال ، بپیمایم؛ َدِر وبالگ 

آشنایان را بکوبم و به صرف معجونی از لغات و جمالت ، ساعتی مهمانشان شوم.
و چقدر دلم تنگ است برای چخوف که هر شب با هم عالمی داشتیم. و آن شب که گفتم ” خداحافظ ، دیدارمان به آغاز 

فصل سرد ” عکس با ابهتش بر روی جلد ، که همیشه با لبخندی محو با من سخن ها می گفت ، غمگین بنظر می رسید.
و دلم تنگ است برای کتاب از نیمه رها شده ی بینوایان و دلتنگ کوزت هستم که بی صبرانه با جارویی در دست ، در 
سپیده  یک صبح سرد زمستانی بر در مهمان خانه  تناردیه ها ایستاده است و نومیدانه در انتظار فریاد رسی است و نمی 
داند که ناجی اش در راه است. در آن سرما دخترک را به انتظار گذاشته ام و مدام خودخوری می کنم که ایکاش کوزت را 

به آغوش گرم ژان والژان می سپردم و در چنین آرامگاه امنی رهایش می کردم…
و دلم تنگ است برای وبالگم که در قحطی زمان ، دارد برای خودش خاک می خورد …
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براي   فرآیندها  سایر  مانند  نیز  توانبخشی 
اجرا، نیازمند مواد و منابع مناسب هستند.

محیط  شامل  توانبخشی  ضروری  منابع   
مناسب، منابع مالی و اعضای حرفه ای ارائه 

دهنده خدمات توانبخشی است. 
تمام  برای  توانبخشی  جامع  خدمات  در 
محدودیت  دارای  فرد  زندگی  های  جنبه 
وجود  مجرب  و  آگاه  کارشناسی  عملکرد 
دارد که از تمام جهات فرد را مورد بررسی 
قرار داده و برنامه درمانی مناسب برای وی 

را تدوین می کند.

قالب  در  توانبخشی  خدمات  ارائه  امروزه   
مشکالت  رفع  راه  بهترین  عنوان  به  تیم 
توانبخشی  و  بهداشتی  پیچیده  و  متعدد 
هماهنگی  چه  هر  که  شود،  می  محسوب 
نتایج  باشد،  بیشتر  آن  درمانی  اقدامات 

مؤثرتری حاصل می شود.
ارتباط  توانبخشی  در  تیمی  کار  موفقّیت 
با همکاری اعضای تیم داشته و  مستقیمی 
می  فراهم  زمانی  انسجام  و  هماهنگی  این 
دیگران  و  خود  وظایف  با  اعضاء  که  شود 
کاماًل آشنا بوده و ضرورت کار تیمی را درک 

از  ترکیبی  تیمی  کار  کلی  طور  به  کنند. 
و تشریک  ها، سازماندهی، همکاری  تالش 
مساعی اعضای یک گروه کاری توانبخشی 

برای دستیابی به اهداف ویژه است .
کامل  بستگی  توانبخشی،  خدمات  کلیه    
تیم  از اعضای  به کیفیت مشارکت هر یک 
کلی  کیفیت  بر  این همکاری  میزان  و  دارد 
اعضای  گذارد.  می  اثر  شده  ارائه  خدمات 
حرفه ای ارائه دهنده خدمات توانبخشی در 
اجتماعی،  پزشکی،  اصلی  تیم  چهار  قالب 
آموزشی و  حرفه ای مشغول به کار هستند. 
فرایند  ارائۀ  به منظور  توانبخشی  تیم های 
می  بهره  اصلی  مدل  سه  از  توانبخشی 

گیرند:
)Multidiciplinary(  تيم چند رشته ای  -
)Interdiciplinary(  تيم بين رشته ای  -

 )Transdiciplinary(  تيم فرا رشته ای  -

تيم چند رشته ای: 
از نظام های  * تیم چند رشته ای ترکیبی 

حرفه ای متفاوت است. 
* هر نظام حرفه ای، یافته ها و توصیه های 
علمی خود را در طرح ارائه کرده و در مرز و 
حدود خود به طور کاماًل مستقل و انفرادی 

برای دستیابی به اهداف عمل می کند. 
طور  به  حاصله  نتایج  رویکرد  این  در   *
اعضای  سایر  به  مستقیم  غیر  یا  مستقیم 

تیم گزارش می شود. 

تيم بين رشته ای:
حل  فرایند  در  اعضا  همه  مدل  این  در   *
مسئله فراتر از محدودۀ نظام حرفه ای خود 

عمل می کنند. 
تبادل  براي   را  یکدیگر  دفعات  به  اعضا   *
اطالعات مالقات کرده و میزان پیشرفت به 

اهداف را مورد بررسی قرار می دهند. 
توان  مرحلۀ  به  جلسات  تناوب  تعداد   *
در  کلی  طور  به  اّما  دارد،  بستگی  بخشی 
از  بیشتر  این جلسات  تعداد  اولیه،  مراحل 

مراحل انتهایی  است. 
                            
تيم فرا رشته ای: 

ها  رشته  بین  مسوولّیت  رویکرد  این  در   *
تقسیم می شود و مرزهای طبیعی بین نظام 

های حرفه ای کم رنگ می شوند.
به منظور آموزش  بار  این مدل نخستین   *
کودکان فلج مغزی به کار گرفته شد و پس 
از آن به عنوان یک رویکرد عمومی در ارائه 

خدمات بهداشتی توانبخشی معرفی شد. 
در  مراقبت  نظام  در  امروزه  فوق  مدل   *
منزل بسیار کاربرد دارد. این رویکرد منجر 
به تسهیل هماهنگی اعضا شده و از طریق 
اعضا، دست  عملکرد  اثربخشی  افزایی  هم 
یابی به اهداف و برآیندهای مدجو محور را 

ارتقا می بخشد. 

وحید راشدی
کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی
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انجام  حالي  در  یوسفی  احمد  با  گفتگو 
دانش  با  تئاتر  تمرین  مشغول  که  گرفت 
دبیرستان  ذهني  توان  کم  دختر  آموزان 

مرجوي در شاهین ویالي کرج بود .
 او که کارشناس روانشناسي تربیتي است 
و  15 سال سابقه کار با کودکان استثنایی 
را در جشنواره  اول  را دارد همیشه رتبه 
آورده  بدست  کشوري  مسابقات  و  ها 
استعداد  درماني  تئاتر  با  دارد  سعي  و 
کودکان استثنایي را به جامعه نشان دهد.
کوتاه  گفتي  و  گپ  حاصل  زیر  گزارش   
و  کودکان  با  عاشقانه  که  است  مردي  با 

نوجوانان استثنایي کار مي کند .

تاثير هنر در زندگی كودكان استثنايی
که مي شوي صداي عده  دبیرستان  وارد 
انتهاي  در  که  کالسي  از  نوجوانان  از  اي 
راهرو است شنیده مي شود دو دختر در 

حال تمرین نمایش پرواز بودند .
مي  نمایش  این  مورد  در  یوسفي  احمد   
زندگي  داستان  پرواز  »نمایش  گوید: 
عروسک  با  که  است  نابینایي  دخترک 
و روحي  تفاوت هاي جسمي  درباره  خود 

خود صحبت مي کنند.«
احساسات  داستان(  اول  )شخصیت  نازي 
با  را  خود  عالیق  و  ها  خواسته  دروني، 
عروسک  و  گذارد  مي  میان  در  عروسک 
او را دلداري مي دهد که ما با هم تفاوت 

چنداني نداریم.
  کارگردان نمایش  اعتقاد دارد که سعی 
به تصویر کشیدن شرایط زندگی کودکان 
بر  و  داشته  آنها  خود  توسط  استثنایی 
نامه  نمایش  اصلی  زمینه  اساس  همین 
هایشان زندگی روزمره این کودکان است. 
این سوال که چرا حرفه   به  او در جواب   
با کودکان  کار  را   اصلی و تخصصی خود 

استثنایي انتخاب کرده مي گوید: »جامعه 
توجه  آموزان  دانش  این  استعداد  به  ما 
براي   من  تالش  و  نداده  نشان  چندانی 
و  بوده  کودکان  این  زندگی  تغییر شرایط 
آموزان   دانش  خود  تالش   و  سعی  البته 
نیز تاثیر متقابلي  در زندگی شخصی  من  
از  یکي  که  کنم  مي  فکر  و  آورده  بوجود 
که  است  این  من   نسبي  موفقیت  دالیل 
آنهاسهیم  مشکالت  و  زندگی  در  را  خود 

می دانم«. 
به  توجه  اینکه  به  اشاره  با  یوسفي   
پیشرفت این افراد نیاز به  سرمایه گذاری 
ایجاد موقعیت های مناسب  و  و همکاری 
تر دارد مي گوید: »پرورش استعداد هنری 
شغلی  آینده   در  تواند  مي  کودکان  این 
آنها موثر است این در حالي است که پس 
از  شدن  وجدا  تحصیلی  دوران  اتمام  از 
آنها   در  موفقیت  به  امید  آموزشی  محیط 
از بین می رود و با ایجاد این موقعیت ها 
برای  دوران  این  از  توان  می  مدارس  در 
و  به رشته های هنری  این کودکان  ورود 
کشف استعداد آنها نهایت استفاده را کرد 

 ».
 با حضور در کالسي که براي تئاتر درماني 
در نظر گرفته شده بود متوجه شدیم  که 
ایفاي نقش در صحنه نمایش باعث بوجود 
مي  گروه  این  در  خودباوري  حس  آمدن 
از  پیش  آنها  از  برخي  که  حدي  تا  شود 
انجام  توانایي  هنري  هاي  فعالیت  انجام 
نداشتند   را  زندگي  معمول  هاي  فعالیت 
و به این وسیله توانستند پس از ورود به 
تئاتر به ایفای نقش هایی منطبق با شرایط 
باعث  بپردازند   خودشان  زندگی  فعلی 

تحول در دیدگاه شان شود. 
آقای یوسفی از »سحر سومی زاده« دانش 
آموز کم توان ذهني  نام برد که توانست 

رتبه  کسب  و  نمایش  صحنه   به  ورود  با 
از  میزاني  به   قبلي   هاي  نمایش  در  اول 
مدرسه  به  تنها  نه  که  برسد   خودباوری 
عادی راه پیدا کرد  بلکه در رشته  ریاضی 

فیزیک دیپلم گرفت. 
هنر  بواسطه  اینکه  بر  تاکید  با  یوسفي 
تئاتر و ایفای نقش می توان این کودکان 
را به زندگی واقعی تر و همراه با مشارکت 
بیشتر نزدیک کرد مي گوید: »اهمیت هنر 
افراد بحدی کارگشا است  این  در زندگی 
هایی  درمان  از  یکی  نظر می رسد  به  که 
معمول  کنار درمان های  در  تواند  که می 
برای آنها تجویز شود رشته های مختلف 
هنری است و مدارس می توانند بیشترین 

و بهترین تاثیر را بگذارند.« 
کند:  مي  تاکید  پرواز   نمایش  کارگردان 
»البته از میان انواع هنر، تئاتر درمانی به 
این دلیل از نظر ما اهمیت دارد که به فرد 
کمک می کند بر روی حرکات بدن، کالم و 
تفکر خود تمرکز بیشتری پیدا کند، با این 
شایستگی  توانند  می  کودکان  این  روش 
های خود را  اثبات و در مسیرهاي خالق و 

سازنده دیگر نیز بکار گیرند.« 
  هنر باعث مي شود که تعلیم پذیر شدن 
این افراد را سهل تر شود. یوسفي با بیان 
این مطلب مي گوید: »بر این اساس »خود 
و  نمایان  ذهني  توان  کم  افراد  خالق« 
باعث خشنودی آنها شده و به حل چالش 
می  کمک  بسیار  شان  زندگی  دیگر  های 
در  کافی  استعداد  آنها  اگر  حتی  و  کند 
باشند  نداشته  هنری  مختلف  های  زمینه 
بکارگیری  در  که  خشنودی  احساس 
می شود   ایجاد  هنر خاص  برای یک  آنها 
سکوی پرشی است که آنها را به این باور 
که می توانند استعدادهای بالقوه شان را 
می  گیرند  بکار  زندگی  دیگر  سطوح  در 

رساند.« 
به  هنر  بکارگرفتن  اینکه  به  اشاره  با  او   
عنوان یک روش درمانی می تواند پاسخ 
تعادل  ایجاد  و  اساسی  نیازهای  گوی 
انگیزه  و  شده  فرد  برای  بیشتر  حیاتی 
های افراد کم توان ذهني با یادگیری هنر 
می تواند آنها را به سمت تمایل به ارتباط 
با جنبه های مختلف محیطی برساند ادامه 
مي دهد: »اگر نیاز یک کودک استثنایی را 
ایجاد هماهنگی و تعادل بیشتر در زندگی 
شخصی و همچنین  راه یابی و اتخاذ نقش 
رفتار  بدانیم،  اجتماعی  تر  پررنگ  های 
توسط  تواند  می  هدف  این  به  معطوف 
پذیرد  می  نمایش  یک  در  که   نقشي 
تقویت شده و اگر این روش موفقیت آمیز 
انگیزه  ارضای  زمینه ساز  تواند  باشد می 

های دیگر فرد شود.«
اوخاطر نشان مي کند: »ارضای انگیزه در 
یک زمینه مي تواند به حدي مطبوع  شود 
که به تقلیل چالش های دیگر فعالیت های 
بتواند  شخص  و  شده  منجر  فرد  زندگی 
توسط این تعالیم به پیدا کردن و ساختن 
اساس  این  بر   ، کند  اقدام  خویش  هویت 
و  وجود  ابراز  برای  مناسبی  حل  راه  هنر 
انطباق و ارتباط هرچه بیشتر این کودکان 

با محیط اجتماعی شان خواهد بود.« 

نغمه یوسفی

گزارشي كوتاه از تمرين تئاتر دانش آموزان كم توان ذهني  در كرج :

فعاليت هنری زمينه ساز نقش 
پر رنگ تر اجتماعی
 كودكان استثنايی
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برای آنکه به جذابیت پیک توانا بیفزاییم 
کنیم.  طرح  چیستانی   گرفتیم  تصمیم 

البته با جایزه.
دهم  می  قول  مجله  محترم  سردبیر  طرف  از 
که به کسانی که پاسخ درست دهند جایزه ای 
یک  نام  چیستان  این  شود.  اهدا  نفیس  بسیار 
مشخصات  سازمان.  یک  واقع  در  است.  مکان 
باید بگویید  سازمانی را می گوییم و بعد شما 

آن سازمان کجاست.
این سازمان بخشی زیادی از جامعه را پوشش 
ما  نظر  مورد  سازمان  نه.  آب؟  اداره  دهد.  می 

کمی کوچکتر از اداره آب است.
زندگی  در  مهمی  بسیار  نقش  سازمان  این 
جامعه هدفش ایفا می کند. مربوط به هدفمند 
کردن یارانه ها؟ نه عزیز من! موضوع را سیاسی 

نکنید!
جامعه  محرومیتهای  است  قرار  سازمان  این 
هدفش را بر طرف کند. بانک مرکزی؟ نه. نه. 

بانک مرکزی باید نرخ ارز را ثابت نگه دارد!
خدمات  معلوالن  به  است  قرار  سازمان  این 
دیگر جواب  اصال  آقا  بهزیستی؟  دهد. سازمان 
شود!  جذابیت چیستان حفظ  بگذارید  ندهید! 
بعد از پایان توضیحات، جواب درست را به دفتر 

نشریه ارسال کنید.
این سازمانی که می گویم یک سازمان محترم 
است. یک سازمان عریض و طویل با یک عالمه 

کارهای پیچیده!
اینجا جایی است که به قول یکی از دوستان، 
بسیار  سازمان  این  است.  معلوالن  امید  خانه 
این  بسیار.  بسیار  است.  کش  زحمت  بسیار 
این  دهد.  می  را  معلوالن  خرج  اصال  سازمان 
شانس  خوش  معلوالن  از  برخی  به  سازمان 
تا  دهد  می  مستمری  تومان  هزار   32 ماهی 
بروند حالش را ببرند. این سازمان اگر بدانید با 
این مستمری ها چقدر معلوالن را از گرسنگی 
دار  خانه  را  معلوالن  چقدر  دهد!  می  نجات 
این   ، سطور  این  راقم  نظر  به  البته  کند.  می 
شود!  قطع  باید  مواقع  برخی  در  مستمری 
داری  سرمایه  فرهنگ  ترویج  باعث  که  چرا 
معلوالن  از  بعضی  ایم  شنیده  آخر  شود!  می 
قناری  جزایر  در  اند  توانسته  مستمری  این  با 
ویال بخرند! و این اصال درست نیست که با این 

این  آقا قطعش کنید!  پول فخر فروشی کنند! 
معلوالن آنقدر از مستمری ذخیره کرده اند که 

عین خیالشان نباشد!
این  گفتم  می  داشتم  نشویم.  دور  چیستان  از 
سال  چند  همین  است.  خوب  خیلی  سازمان 
زمینی  سیب  کیلو  کیلو  معلوالن  به  پیش 
معلوالن  معرفت!  این  به  احسنت  داد!  رایگان 
روزها توانسته اند کوکو سیب زمینی و چیپس 

رایگان بخورند! 
که  این  آن  و  بکنم  هم  دیگر  راهنمایی  یک 
خوشی  دل  سازمان  این  از  چندان  معلوالن 
سخت  حقیر،  بنده  نظر  به  البته  که  ندارند. 
دیگر  کشورهای  معلوالن  کنند.  می  اشتباه 
آرزوی داشتن چنین سازمانی را دارند. شنیده 
کشورهای   معلوالن  که  است  آن  از  حاکی  ها 
دیگر هر شب خواب داشتن این سازمان را می 
بینند. اما خب بگذارید سماق بمکند. دارندگی 

و برازندگی. این سازمان مال خودمان است.
این سازمان هر چند ماه فراخوان می دهد که 
می  ایجاد  شغل  و  دهیم  می  خانه  معلوان  به 
می  نام  ثبت  و  دوند  می  هم  معلوالن   . کنیم 
کنند. البته فکر نکنید بر روی کاغذها نه! خیلی 
باکالس از طریق سامانه اینترنتی! حاال این که 
خانه و مسکن به معلوالن می دهد یا نه به ما 

ربطی ندارد. مهم نفس ثبت نام است!
البته این سازمان دوست داشتنی تا امروز هم 
است.  کرده  ایجاد  معلوالن  برای  شغل  هزاران 
را  شغلها  آن  کند  نمی  وقت  کسی  آنکه  حاال 
بشمارد و یا بپرسد کجا ایجاد شده است، چیزی 

از ارزشهای این سازمان محترم کم نمی کند!
از  وام می دهد.  بخواهد  دلتان  تا  این سازمان 
جکوزی!  خرید  وام  تا  گرفته  ویلچر  خرید  وام 
باور ندارید بروید سایت این سازمان را ببینید 
که پر است خبرهای اهدای وام! البته از قدیم 

گفته اند وام را که داده که گرفته!
این سازمان در تقویم یک هفته بنام خود دارد. 
که در این هفته تلویزیون پر است از معلوالن 
این  مفید  بسیار  کار  گزارش  البته  و  مختلف 

سازمان به صورت مبسوط!
این سازمان به تمام دانشجویان معلول خدمات 
ویژه می دهد. شهریه همه را می پردازد. بدون 
از  البته یک چند صد هزار نفری  هیچ سوالی. 
اوال  این سازمان شاکی هستند که  از  معلوالن 
به آن دانشجویان ربطی ندارد و ثانیا آنها اصال 

دانشجو نیستند! چند دانشجو نما هستند!
نوبتی  پشت  کمی  بسیار  تعداد  سازمان  این 
دارد. )پشت نوبتی کسی است که پشت نوبت 
ایستاده است!( البته این چند صد هزار معلول 
در  که  منتظرند  اینها  ندارد.  را  حرفها  این  که 
نوبت دریافت خدمات این سازمان قرار بگیرند. 
منتظرند تا صبح دولتشان بدمد. شاید امسال، 
شاید 10 سال دیگر! مهم این است که اینها مد 

نظر هستند!
این سازمان شبها خواب ندارد تا شهرها را برای 
که  این  کند!  سازی  مناسب  معلوالن  حضور 
جاهای دیگر با این سازمان همکاری نمی کنند 
مشکل خودشان است! مهم نیت خیر است که 

این سازمان زیادش را هم دارد!
سازمان  این  مدیون  معلوالن  رفاه  خالصه 
در  را  خود  روزه  هر  ها  خیلی  است.  بزرگوار 
زیر ماشین می اندازند تا معلول شوند و تحت 

پوشش خدمات این سازمان قرار بگیرند.
حاال اگر گفتید این سازمان کجاست؟

دنيا به همين صورت هم زيباست!
بعضي از عیب هاي ظاهري در دست و صورت و شکل 
بپندارد  را زشت  که شخص خود  مي شود  باعث  اندام 
و در نتیجه اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و از 
خود خجالت بکشد و فکر کند که در نظر دیگران زننده 

است.
 دختري که اندازه دهان و بیني او با ملکه زیبایي تازه 
برگزیده سینما مطابقت ندارد خود را زشت مي پندارد 
یا اینکه جواني که زخمي بر روي صورت دارد دائمًا در 
یا  و  نشوند  او  زخم  متوجه  دیگران  که  است  این  فکر 
انظار  از  را  خود  است  جسمانی  نقص  دچار  که  فردی 

عمومی پنهان می کند.
ارتوپدی  های  عمل  و  پالستیک  جراحي  موارد  این  در 
رواني،  اختالالت  و  باشد  گر  معجزه  حدي  تا  تواند  مي 
ناکامي و نبود اعتماد به نفس را تا حدي رفع و درمان 
کند. اما اگر اینطور باشد همه اشخاصي که قیافه هاي 
طبیعي و مقبول دارند و یا دچار نقص جسمانی نیستند 
باید شاداب،  باشند.  از هر نوع اختالل رواني مبرا  باید 
خوشحال و متکي به نفس و عاري از هر گونه اضطراب 
اینطور  که  دانیم  مي  خوب  خیلي  اما  باشد،  نگراني  و 

نیست. 
تحقیقات و آمارها نشان داده است که 90 درصد افراد 
از قیافه خود راضي نبوده و هر یک به دلیلي از شکل 
و جسمانی خجالت  به مشکالت ظاهری  بنا  بدني خود 
دهند  مي  نشان  واکنش  چنان  افراد  این  کشند.  مي 
اضطراب  دچار  و  دارند  زشتي  واقع  به  قیافه  گویي  که 
زندگي  توانایي  افراد  این  بنابراین  هستند.  دلواپسي  و 
از دست مي دهند و همیشه دچار  واقعي را در جامعه 

ضعف شخصیتي مي شوند. 
نکنید  و ضعف  احساس حقارت  زندگي  در  اینکه  براي 
اندیشه هاي مثبت  با  باشید.  را قبول داشته  باید خود 
و نیرو بخش به خودتان دل و جرأت بدهید. سعي کنید 
خود را از دیگران برتر احساس کنید آنگاه خواهید دید 
که چقدر احساس نیرومندي و اعتماد به نفس به شما 

دست مي دهد. 
احساس حقارت را کنار بگذارید زیرا باعث شکست و 
عدم موفقیت شما خواهد شد. شما همان کسي هستید 
که در ذهن، خود را تصور مي کنید پس همواره سعي 
کنید که ارزشهاي تان را دائم به خود بگویید و به خود 
بقبوالنید که خیلي عالي هستید و از عهدۀ هر کاري بر 
مي آیید ، مي توانید بهتر از این باشید. روزي چند بار با 

اندیشه هاي مثبت به خود اعتماد به نفس بدهید.
از میان  را  باید محدودیت هاي ساخته ذهن خود  شما 
تا  دهید  تغییر  خود  به  نسبت  را  احساستان  بردارید. 
دنیاي  نتیجه  در  و  بیابید.  را  اعمال خود  بر  رمز تسلط 
خود را کشف کنید. بدانید که شرط اساسي براي کسب 
موفقیت خود باوري و توانایي در عمل است. پس خود 
و  را فراموش کنید  نقاط ضعفتان  نگیرید،  را دست کم 
توانایي هاي خود را مد نظر داشته باشید. همواره این 
را به خاطر داشته باشید که شما بهتر از آن هستید که 

فکر مي کنید.
به  تنها  احترام هستید  و  که شما سزاوار عشق  بدانید 
این خاطر که شما، شما هستید. اغلب افراد به ندرت به 

زیبایي و قدرت دروني خویش توجه مي کنند.
اشک  انگیز  غم  هاي  فیلم  و  ها  صحنه  تماشاي  با  ما   
ورزیم  مي  عشق  خود  وجود  عمق  در  زیرا  ریزیم  مي 
عشقي  ها  انسان  همه  درون  در  داریم.  مي  دوست  و 
خود  هاي  ارزش  پس  زیباست.  حقیقتًا  که  دارد  وجود 
که  کنید  نشان  خاطر  خود  براي  مرتب  و  بشناسید  را 

سزاوار بهترین رفتارها هستید.

نکاتی برای زندگی بهتر

گرد آوری : پری چگینیمرتضی رویتوند
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 در را که باز مي کنند یک دنیا تازگي و زیبایي مي 
ریزد توي چشمت و نمي داني که به کدام اثر نگاه 
کني اما چیزي که متعجب ترت مي کند این است 
که این آثار را دختري خلق کرده که روي ویلچر 
نشسته و دستانش هم قدرت کافي و الزم را براي 

خلق آثار معرق کاري ندارد.
اینجا گوشه اي از کالن شهر تهران است و اعظم 
مجتمع   32 شماره  واحد  از  اي  گوشه  در  عزیزي 
مهرآباد  ستاري  شهید  هوایي  دانشگاه  مسکوني 
او  با  که  است  باریکي  هاي  چوب  با  کار  مشغول 

حرف مي زنند انگار.
نیکوکاري  مجتمع  در  و  گرفته  را  دیپلمش  فوق   
تکمیلي  هاي  دوره  توانسته  غرب  در شهرک  رعد 
زبان انگلیسي، دورهاي معرق را تا مرحله پیشرفته، 
طراحي وب سایت و انیمیشن، تدوین فیلم و صدا 
گذاري با SSP ، سفالگري و حجم سازي و طراحي 
کامل  مهارت  با  روزها  این  و  گذرانده  را  نقاشي 
معرق کاري مي کند و کارهایش در نمایشگاه هاي 
داخلي در معرض دید شهروندان قرار مي گیرد اما 
آنچه مسلم است اگر کسي او را در کنار کارهایش 
دست  کارهاي  این  که  کند  نمي  هم  تصور  نبیند 

معلول جسمي حرکتي است.

 پرده اول: پدر و مادرم غصه مي خورند 
خواهر  و  نبودم  خانواده  فرزند  تنها  اگر  شاید 
وبرادري داشتم مشکل کم تواني ام کمتر دیده مي 

شد و پدر و مادرم کمتر غصه مي خوردند .
اعظم تواناست این را هم خودش مي داند و هم پدر 
و مادرش و هم اطرفیان اما قبول کنید که اعظم 
براي عده اي که او را روي ویلچر مي بینند فقط 
با خودم فکر مي کنم که  یک معلول است و من 

کاش مي شد....
برادري  یا  خواهر  »اگر  گوید:  مي  باره  این  در  او 
داشتم این همه تنها نبودم و توجه خانواده ام هم 

بین چند نفر تقسیم مي شد.«
و  دیپلم  فوق  مقطع  تا  دانشگاه  در  تحصیل  ادامه 
و  فني  سازمان  در  دفتري  رییس  دوره  گذراندن 
حرفه اي و گرفتن کارت پایان دوره هاي هنري و 
تخصصي کامپیوتر از اعظم عزیزي دختري موفق و 
توانا ساخته که بیشترین زمان روز خود را با ورزش 
کردن و انجام تابلو هاي معرق و منبت مي گذراند.

 
پرده دوم : انگار بد راه مي روي    

مادر بزرگ با دقت به پاها و طرز راه رفتن اعظم 
نگاه کرد و گفت: »مادر جون چرا پایت را کج مي 

گذاري؟«
 دلش نمي آمد نظر قطعي دهد و مرتب مي گفت 
مادر  هاي  دلشوره  و همین  روي  مي  راه  بد  انگار 

مطب  ثابت  پاي  اعظم  شد  باعث  که  بود  بزرگ 
پزشکان با تخصص هاي مختلف شود.

 او در این باره مي گوید: »بارها عکس و آزمایش 
و ام آر آي و دو ماه  بستري شدن در بیمارستان 
شهداي تجریش و باز ادامه درمان و دارو و حتي 
اکسیژن  آخر  در  و  درماني  انرژي  و  سوزني  طب 
درماني هم نتیجه نداد و پزشکان تشخیص دادند 
که به بیماري ضعف عضالني دچار شده ام. اوایل 
راه مي رفتم شاید تا 17 سالگي اما زود خسته مي 
شدم و باالرفتن از پله ها برایم دشوارتر مي شد تا 
اما  اینکه مهمان همیشگي صندلي چرخدار شدم 
مي  حس  االن  و  بیایم  کنار  معلولیتم  با  توانستم 
کنم که فقط پاهایم راه نمي روند و با کمک  هنر 
که  بزرگترین اتفاق زندگي من بود موفق هستم.«

 پرده سوم: معلوالن منزوي شده اند  
 پدر سروان است و مثل همه نظامي ها مقرراتي و 
سخت گیر اما  هر چه در توان داشته براي درمان 

و آسایش دختر انجام داده و مي دهد.
اهل  »من  گوید:  مي  مورد  این  در  عزیزي  احمد   
مسافرت  براي  کوچکي  فرصت  هر  از  و  سفرم 
استان  همه  به  را  ام  خانواده  و  کنم  مي  استفاده 
معلول  فرزند  که  کسي  اما  ام  برده  کشور  هاي 
من  طلبد.  مي  را  خاصي  امکانات  و  شرایط  دارد 
صندوق  در  را  فرزندمان  ویلچر  باید  من  امثال  و 
عقب اتومبیل قرار دهیم در حالیکه تولید کنندگان 
خودروها به این مورد فکر نکرده اند و عمال جایي 
براي گذاشتن ویلچر در کنار چند تکه وسایل مورد 
نیاز سفر وجود ندارد. نبردن ویلچر هم که ممکن 

نیست.«
هاي  دغدغه  دیگر  از  معلوالن  سوخت  سهمیه   
خانواده این هنرمند موفق است. پدر اعظم در این 
مورد مي گوید: »نقل و انتقال معلوالن کار راحتي 
عمومي  نقلیه  وسایل  از  توانند  نمي  آنها  نیست 

لحظاتي در كنار هنرمند معرق كار معلول 

میان خواستن و رسیدن 
فقط یك گام فاصله است  

                                                                                               زهره حاجیان
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استفاده کنند و براي آمد و رفت و فعالیت هاي اجتماعي مجبورند 
از آژانس استفاده کنند که اصال مقرون به صرفه نیست و اختصاص 
کم  و  متوسط  اقشار  از  معموال  که  قشر  این  براي  سوخت  سهمیه 

درآمد جامعه  هستند الزم و ضروري به نظر مي رسد.«   
اند  جامعه  شهروند  اقشار  دیگر  مانند  »معلوالن  کند:  مي  تاکید  او 
توانند  نمي  تواني  کم  دلیل  به  تنها  و  دارند  کردن  زندگي  حق  و 
و  بنزین  گراني  به  توجه  با  روزها  این  اما  شوند  محبوس  خانه  در 
و  اند  شده  گیر  گوشه  و  منزوي  ها  تاکسي  کرایه  هزینه  باالرفتن 
این درحالي  است.  آنها محدود شده  بیشتر  اجتماعي  فعالیت هاي 
است که مسووالن قبل از شروع طرح هدفمند کردن یارانه ها قول 

تامین سوخت معلوالن را  داده بودند.«  

پرده چهارم: اطالع رساني بهزیستي  ضعیف است
مشکلي  بود  آزادي  مجتمع  در  من  بودن  پوشش  تحت  پرونده  »تا 
نداشتیم و کم و بیش در جریان تسهیالتي که براي معلوالن در نظر 
مي گرفتند و مراسمي که بهزیستي برگزار مي کرد قرار مي گرفتیم 
از زماني که پرونده به مجتمع شهید کلهر منتقل شد به علت  اما 
دوري مسافت کمتر مراجعه مي کنیم و در جریان خدمات سازمان 

قرار مي گیریم.«
  اعظم عزیزي با بیان این مطلب مي گوید: »من مشکل را در عدم 
اطالع رساني به معلوالن مي دانم و اگر سامانه اي تعریف شود 
که خدمات ارائه شده از طرف سازمان را به اطالع معلوالن و 
خانواده هاي آنها برساند بسیاري از مشکالت حل مي شود.«

پرده پنجم : هنر نزد ایرانیان است و بس 
از همان بچگي به کارهاي هنري عالقه داشت. گاه ساعت ها کنار 
دست پدر مي نشست و به ساختن ماکت هواپیما و کشتي و ناوهاي 

بزرگ نگاه مي کرد.
اعظم با یادآوري ایام کودکي و نوجواني خود مي گوید: »آن روزها 
در بندر عباس زندگي مي کردیم و با اینکه مي توانستم راه بروم به 
دلیل گرماي بیش از حد هوا  در خانه مي ماندیم و ساختن ماکت با 

کمک پدر تنها سرگرمي و تفریح خانواده محسوب مي شد.«
از گذشت سال ها اعظم سرگرمي هاي زیادي دارد مي  بعد  امروز 
تواند هر روز صبح به کمک مادر به محوطه سبز مجتمع برود و با 
در  تواند  کند مي  ورزش  کرده  نصب  ورزشي که شهرداري  وسایل 
خانه روي دوچرخه ثابتش بنشیند و مدت ها رکاب بزند، مي تواند  
چوب ها را کنار هم بچیند و طرحي که  ذهنش  را درگیر کرده را 
رو کاغذ بیاورد و ساعت ها بدون اینکه گذر زمان را بفهمد طرح  را 

روي چوب پیاده کند و... 
تنها مشکل اعظم این است که قلب مهرباني دارد و نمي تواند مقابل 
درخواست دوستان و آشنایان براي بردن تابلوها و کارهاي معرق و 

منبت اش نه بگوید.
 او در این باره مي گوید: »بارها اتفاق افتاده که تابلویي را پس از 
هفته ها و ماه ها تمام کرده ام ویکي از دوستان یا اقوام خوشش آمده 
و با خودش برده است این ماجرا بارها و بارها تکرار شده و اگر مي 
توانستم نه بگویم شاید بیشتر از 3-2 نمایشگاه کار در دست داشتم 

و در معرض نمایش مي گذاشتم.«

پرده آخر: مادراني که فرزند معلول دارند مادر ترند 
مهین آوانلو مادر این هنرمن موفق زن زحمت کشي است که چشم 
با  او  و  کند  طلب  چیزي  او  تا  است  آماده  و  دارد  برنمي  دختر  از 

مهرباني انجام دهد .
این  از  اعظم  اما  این حساسیت و مهرباني خصلت همه مادرهاست 
و  است  معلول  اینکه  دلیل  به  شاید  است  برخوردار  بیشتر  نعمت 
برخي از کارها را نمي تواند به تنهایي انجام دهد و شاید هم تک 
فرزند بودن این توجه بیشتر نمود پیدا مي کند. آنچه مشخص است 
اینکه مادر فرزندان معلول چه جسمي حرکتي باشد و چه معلول کم 
توان ذهني و نابینا و ناشنوا بیشتر از مادران دیگر مادري مي کنند 

و زحمت مي کشند . 
 امروز روز تولد اعظم بود. اعظم عزیزي امروز 24 ساله مي شود و 
کارهاي هنریش 10 ساله و  کسي چه مي داند شاید در یکي از  همین 
فرداهاي نزدیک او را در کنار کارهاي هنري معرق و منبت اش در 

نمایشگاه هاي بین المللي ببینیم. کسي چه مي داند. 

کُل َمن َعَلیها فان
 

 همکار گرامي » ندا تنهایي مقدم« 
مصیبت وارده را به شما و 

خانواده محترم تسلیت مي گوییم.
 

 از طرف همکاران تان در  تحریریه
پیک توانا
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کانون  مدیره  هیات  رئیس 
ناکامی  علت  قزوین  معلولین 
کاهش  در  بهزیستی  سازمان 
را  معلوالن  های  محرومیت 
تعدد  سازمان،  عرضی  رشد 
فاصله  و  آن  وظایف  تنوع  و 
واقعیت  از  گرفتن مدیران آن  
های زندگی معلوالن دانست .   

گفتگو  در  موسوی«  محمد  »سید 
با پیک توانا با  اشاره به محرومیت 
های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
مسووالن  توجهی  کم  و  معلوالن 
بیش  زندگی  تلخ  های  واقعیت  به 
گفت:  معلول شدید،  میلیون   3 از 
»بهزیستی  به عنوان یک سازمان 
تنها  متنوع،  وظایف  با  و  عریض 
معلوالن  متولی  دولتی  سازمان 
وظایف  تعدد  متاسفانه  که  است 
از  مانع  آن  غلط  و ساختار  محوله 

رشد کیفی آن بوده و هست.«
وی ضمن انتقاد از عملکرد وزارت 
عدم  در  اجتماعی  تامین  و  رفاه 
بهزیستی  سازمان  رئیس  معرفی 
کشور گفت: »بیش از 2 سال از 
جمعیت  به  فقیه  دکتر  انتقال 
ولی  گذرد  می  احمر  هالل 
انتصاب ریاست جدید  از  هنوز 
که  کشور  بهزیستی  سازمان 
و  خدماتی  کامال  سازمان  یک 
نیست.  خبری  است،  حمایتی 
چرا  که  است  این  بنده  سوال 
پذیر  آسیب  قشر  سرنوشت 
جامعه را به یک سرپرست می 
سرپرستی  حکم  با  آیا  سپارید؟ 
می توان برنامه ریزی دقیق و بلند 
چگونه  رفاه  وزارت  داشت؟  مدت 
می تواند از یک سرپرست گزارش 

کار بخواهد ؟«     
مطلب  این  به  اشاره  با  موسوی 
بهزیستی  سازمان  وظایف  که 
 : افزود   ، است  تخصصی  کامال 
های  گروه  که  کنیم  قبول  »باید 
سازمان  هدف  جامعه  گانه  چهار 
زنان،  کودکان،  یعنی  بهزیستی 
به  معلوالن،  و  سالخوردگان 
نیاز  تخصصی  و  خاص  خدمات 
با  آنان  نیازهای  رفع  که  دارند 
و  بهزیستی  سازمان  فعلی  بضاعت 
روش های معمول و مرسوم، امکان 

پذیر نیست .«
توانا  کانون  مدیره  هیات  رئیس 
خداپسندانه  نیات  به  اشاره  با 
به  بهزیستی  سازمان  بنیانگذاران 
گفت:  بخش،  فیاض  شهید  ویژه 
»امروزه در اغلب کشورهای توسعه 
اصلی  متولیان  ها  شهرداری  یافته 
خدمات رسانی به معلوالن هستند 
و اقشار آسیب پذیر جامعه با بهره 
سازمان  های  حمایت  از  مندی 

تامین اجتماعی کشورشان دغدغه 
ای برای گذران امور ندارند.« 

داریم  انتظار  »ما  افزود:  موسوی 
وظایف  راستای  در  بهزیستی  تا 
توان  و  نگهداری و مراقبت   ، خود 
نفر  میلیون   3 از  بیش  بخشی 
معلول شدید و ایجاد بستر مناسب 
برای  حضور اجتماعی برای بیش 
از 20 میلیون معلول و سالمند را 
فراهم کند، از سوی دیگر  توسعه 
پژوهش های کاربردی برای پیش 
گیری از معلولیت ها و آسیب های 
 70 از  بیش  میان  در  اجتماعی 
میلیون ایرانی، بازپروری، اصالح و 
ارشاد آسیب دیدگان اجتماعی در 
حوزه های توان بخشی، اجتماعی 
و حمایتی نیز از جمله وظایف این 
امکان  متاسفانه  که  است  سازمان 
نظارت بر عملکرد آن وجود ندارد. 
زیرا در این گستره وظایف ، امکان 
نظارت زمانی وجود خواهد داشت 
با  و  خاص  نظارتی  دستگاه  که 
داشته  وجود  مختلف  تخصصهای 

باشد .«
وی با اشاره به اینکه اجرای قوانین 
المللی  بین  و  داخلی  مصوبات  و 
کنوانسیون جهانی  الخصوص  علی 
متولی  معلوالن،  از حقوق  حمایت 
: »در حال  ،گفت  ندارد  مشخصی 
حاضر در کشور ما معلوالن از امتیاز 
تفاوت  نیستند و  برخوردار  خاصی 
عمده ای میان آنان با دیگر اقشار 
وجود ندارد زیرا آنان مدافع خوبی 
قانونی  حمایت  مورد  تا  ندارند 
روز  به  و  عینی  مثال  و  قرارگیرند 
هدفمندی یارانه ها و مسئله بنزین 
و مشکالت ناشی از سهمیه بندی 
آن است که با گذشت 3 سال هیچ 
عهده  به  را  آن  مسوولیت  مرجعی 

سرپرست  اخیرا  و  گیرد  نمی 
سازمان بهزیستی توپ را به زمین 

وزارت نفت می اندازد.«
که  مطلب  این  بیان  با  موسوی   
بزرگنمائی  با  نباید  مسووالن 
مشکالت  خود  کوچک  کارهای 
دهند،  جلوه  کوچک  را  معلوالن 
حرکتهای  منکر  »ما  گفت: 
کوچک  فعالیتهای  و  ای  نمونه 
باید  ولی  نیستیم  مسووالن 
کارهای  این  که  کنیم  قبول 
سطحی به تناسب نیازمندیهای 
نیازهای  پاسخگوی  معلوالن 
آنان نیست. ما زمانی می توانیم 
مدعی خدمت باشیم که در جامعه 
وجود  نیازمندی  معلول  اسالمی 
کنونی،  شرایط  در  باشد.  نداشته 
مستمری  هزارتومان   32 پرداخت 
و  نیازمند  معلوالن  از  جمعی  به 
حمایتهای موردی از آنان مشکالت 
آنچه  بلکه  داد.  نخواهد  کاهش  را 
که امروز یک ضرورت است چیزی 
که  اشتغال  ایجاد  جز  نیست 
متاسفانه سازمان بهزیستی در این 

زمینه موفق نبوده است.«  
کانون  مدیره  هیات  رییس   
که  مطلب  این  پیشنهاد  با  توانا 
باید  بهزیستی  وظایف سازمان 
و  مختلف  های  وزارتخانه  به 
شهرداری ها محول شود، افزود: 
این  عملکرد  ساله   33 »تجربه 
رسیدگی  نحوه  بررسی  و  سازمان 
به وضعیت معلوالن در کشورهای 

توسعه یافته نشان می دهد که در 
های  محرومیت  رفع  ما  کشور 
آنان  های  خانواده  و  معلوالن 
اصل  صحیح  رعایت  مستلزم 
به  که  است  اساسی  قانون   29
تأمین  از  برخورداری  صراحت 
همگانی  حقی  را  اجتماعی 
موظف  را  دولت  و  داند  می 
از  قوانین  طبق  تا  نماید  می 
و  عمومی  درآمدهای  محل 
مشارکت  از  حاصل  درآمدهای 
حمایتهای  و  خدمات  مردم، 
یک  یک  برای  را  فوق  مالی 

افراد کشور تأمین نماید.«  
»سید محمد موسوی« در خاتمه با 
ابراز تاسف از اینکه پس از گذشت 
جامع  قانون  تصویب  از  سال   7
بر  بنا  معلوالن  حقوق  از  حمایت 
امر  کارشناسان  و  مسووالن  اظهار 
فقط 30 درصد از این قانون عملی 
گردیده است، افزود: »اجرای ناقص 
مبتنی  توانبخشی  نافرجام طرح  و 
مناطق  در   )CBR( جامعه  بر 
عدم  کشور،  روستاهای  و  محروم 
هدفمندی  در  معلوالن  به  توجه 
بخش  از  حمایت  عدم  ها،  یارانه 
غیر دولتی در ایجاد اشتغال برای 
معلوالن، عدم آموزش مهارت های 
ها ضعف  ده  و  این قشر  به  فردی 
کوچک و بزرگ دیگر، گویای این 
واقعیت است که یا مسووالن تالش 
جهت  آنان  تالش  یا  و  اند  نکرده 

صحیحی نداشته است.«  

مسووالن با 
بزرگ نمايی 
كارهای ناچيز 
خود مشكالت 
معلوالن را 
كوچك جلوه 
ندهند  

سید اکبر حسینی
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یکی از معضالتی که کشورهای 
مواجه  آن  با  سومی  جهان 
یافتگی  توسعه  مقوله  هستند 
با  یافتگی  توسعه  رابطه  و 

معلولیت و معلوالن است.
چیز  هر  از  قبل  نگارنده  نظر  به 
حقوق  »کنوانسیون  به  نگاهی 
معلوالن« ضروری به نظر می رسد 
در بند)ز( ماده 3 کنوانسیون چنین 

آمده  است:
»با تاکید بر اهمیت به رسمیت 
و  فعلی  مشارکت  شناختن 
بالقوه معلوالن در رفاه همگانی 
جوامع  تنوع  به  توجه  با  نیز  و 
برخوداری  ارتقاء  که  واین  آنان 
کامل معلوالن ازحقوق انسانی و 
آزادی های بنیادین و مشارکت 
افزایش  عامل  آنان  کامل 
و  دلبستگی  و  تعلق  احساس 
توسعه  در  بارز  های  پیشرفت 
انسانی، اجتماعی و اقتصادی و 

فقر زدایی می شود.«   
روند  در  فعال  مشارکت  فرصت 
خصوص  به  و  گیری  تصمیم 
به  مربوط  مستقیم  راهبردهای 
توسعه  مختلف  عرصه  خودشان 
با جامعه معلوالن پیوند  را  یافتگی 

خواهد زد.
و  بازسازی  به  را  یافتگی  توسعه 
مي  تعبیر  نیز  جامعه  نوسازی 
کنند و برخی با تکیه بر زیرساخت 
بازسازی  به  را  اولویت  های جامعه 
به  را  اولویت  جامعه  نوسازی  و 
اقتصاد دموکراتیک بخصوص بخش 
خصوصی تولید داده اند، برخی نیز 
توسعه  مترادف  را  اجتماعی  رفاه 

یافتگی دانسته اند.
 نگارنده این سطور معتقد است که 
بین  ملي،  کارشناسان  از  بسیاري 
توسعه  که  کنند  مي  تاکید  المللي 
یافتگي، پویه اي متوازن در عرصه 
هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، 
مدني علمي، سیاسي است که زیر 
بنا و رو بناي جامعه را متحول مي 

کند. 
بدون  اجتماعي  رفاه  به  توان  نمي 
تکیه کرد، چرا که  تولید  گسترش 
گستردگي تولید از یک سو موجب 
از  پیشگیري  و  اشتغال  افزایش 
رکود و تورم خواهد شد و به دنبال  
آن رفاه نسبي را ایجاد خواهد کرد.

برنامه  که  بود  راستا  همین  در   
اولویت  ایران  در  توسعه  عمران 
و  دولتي  بخش  از  اعم  تولید  به  را 
را  اعتباري  تسهیالت  و  خصوصي 
داد  اختصاص  خصوصي  بخش  به 
از  و  افزایش  تولید  آن  دنبال  به  و 
بهره بانکي در این بخش کاسته شد  
و  اعتباري  تسهیالت  اینکه  )ضمن 
بهره آن تا مرحله بهربرداري تولید 
بخش  در  نشود(  اخذ  خصوصي 
موارد  شدن  شامل  با  نیز  معلوالن 
یاد شده  براي  مشارکت در توسعه 
اساسي   قانون   44 اصل  بر  تکیه  با 
سه  به  تولید  و  مالکیت  تقسیم 
بخش خصوصي، تعاوني، و دولتي( 
بیمه  سهم  پرداخت  از  کارفرمایان 
معلوالن  حمایت  قانون  و  معاف 
تخصیص  به  رویکرد  خواستار 
معلوالن  به  تسهیالت  و  اعتبارات 
شده است  و از آنجا که ورود کاال به 
کشور در تعارض با توسعه یافتگي 

است، بخش خصوصي تولید را نیز 
ایجاد  امکان  آن  تبع  به  و  رکود  با 
مشاغل با مشکل مواجه خواهد شد.

جبران  براي  اقتصاد  کارشناسان   
توسعه  کشورهاي  در  کاال  کمبود 
جایگزین  مقررات  پیشنهاد  نیافته، 
ترتیب  این  به  دادند  ارائه  واردات، 
بنیادهاي  و گسترش  تقویت  با  که 
واردات  حجم  از  هرسال  تولید 

کاسته شود. 
سیاست  به  اشاره  با  کارشناسان   
آمریکا که  ایاالت متحده  اقتصادي 
90درصد  تا  کشاورزي  بخش  به 
مخالف  کند،  مي  پرداخت  یارانه 
حذف یارانه ها در بخش کاال هاي 
سوم  جهان  کشورهاي  در  اساسي 
مانع  که  باورند  این  بر  و  هستند 
توسعه یافته گي خواهد شد. نمونه 
توان  مي  چین  ازجمهوري  دیگر 
تولیدات  بر  تکیه  با  که  زد  مثال 
داخلي 20 میلیون معلول را شاغل  
و ساالنه حدود 450میلیارد دالر به 
به  و  ایاالت متحده صادر مي کند 
اقتصاد  نیز در بحران  همین لحاظ 

جهاني کمتر صدمه دیده است .
فاصله  کاستن  براي  رو  همین  از 
فیلسوف  قول  به  و  شکاف طبقاتي 
گسترش  راولز  جان  آمریکایي 
عدالت توزیعي که موجب »عدالت 
بعدي  یک  شد،  خواهد  اجتماعي« 
نگري توسعه، توسعه آمرانه و از باال 
هرچند  تکثرگرایي  به  توجه  بدون 
که ممکن است معلوالن را در کوتاه 
مدت حمایت کند، اما در بلند مدت 
به تدریج آنان را به حاشیه خواهد 

کشید.
کشورهاي  در  سرمایه  گردش 
پول  تمرکز،  با  که  سومي  جهان 
آن  آمرانه  اقتصاد سیاسي،  شویي  
هم در یک بخش )مثل منابع زیر 
غیره(  و  مس  نفت،  نظیر  زمیني 
بدون مد نظر داشتن منابع انساني، 
نوین  تکنولوژي  و  طبیعي  ذخایر 
رکود  به  را  سوم  جهان  کشورهاي 
و تورم یا همان افزایش قیمت هاي 
کاالهاي اساسي )نظیر مواد غذایي 
توانبخشي(  و  بهداشت  انرژي،  و 
کشانیده و دولت را ناگزیر از چاپ 
اسکناس )پول( بدون پشتوانه تولید 

خواهد کرد.
 سرمایه داري مالي 30 سال است 
که پشتوانه اقتصادي را طال یا دالر 
که  صورتي  در  کرده  اعالم  آمریکا 
ملي  تولید  هرکشور  مالي  پشتوانه 
عواملي  و  است  و خصوصي  دولتي 
نظیر بورس بازي در زمین خرید و 
فروش سکه طال و دالر صرفاً جنبه 
تزریق مسکن به یک بیمار را دارد.

شناخت  با  چین  ماتوشیت  دولت   
تولید  این مهم و تقسیم بندي در 

)از  طبقاتي  صورت  به  کاالها 
ترین قیمت که کاالهاي بي  ارزان 
قیمت  گران  تا  تولید  را  کیفیت 
توسعه  کشورهاي  به  که  آن  ترین 
و  نگریسته  شود(  مي  صادر  یافته 
گستاخي را در دیپلماسي سوسیال 
که  رسانید  جاي  به  امپریالیزم 
و  دولتي  تولیدي  هاي  بخش  به 
کرد،  اعالم  ایران  بزرگ  خصوصي 
کشور  همان  کاالي  تولید  آمادگي 
را  تولید  متقاضي  تجاري  مارک  با 
به  داشت،  خواهد  قیمت  نصف  به 
عبارت دیگر ترجمان این پیشنهاد 
معناي  به  اقتصادي  دیپلماتیک– 
بخش  ملي  تولیدات  رفتن  بین  از 
اشتغال  و  دولتي شده  و  خصوصي 
را به حد پایین تنزل مي دهد که 
اشتغال  رقابت  عرصه  در  معلوالن 
جایگاه خود را در مشارکت و تولید 

از دست خواهند داد .
جهان  کشورهاي  در  معلوالن 
سوم در مقابل سیاست اقتصاد 
در  قاطع  موضعي  باید  جهاني 
تولید  خصوصي  بخش  تقویت 
اجتماعي(  تامین  استثناء  )به 
آینده  در  وگرنه  باشند  داشته 
چرخه  از  دور  چندان  نه  اي 
هاي  اتاق  به  و  خارج  مشارکت 
پناه  خویش  تاریک  و  تنگ 

ببرند.

احمدآملي

تصحيح و پوزش 
 در شماره  سي و سوم ماهنامه  
پیک توانا در مقاله اي با عنوان 
»مقررات استاندارد برابر سازي 
کم  اشخاص  براي  ها  فرصت 
توان و ناتوان« جمله اي با این 
»از   : بود  شده  چاپ  مضمون 
 ...... تاکنون  تباری  مادر  عصر 
معلوالن دو برابر اشخاص عادی 
می  شرطی  به  ومرد  برده  ارث 
کنند  مجدد  ازدواج  توانست 
که تاپایان عمر از او مراقبت و 

نگهداری کند«
شود  مي  اعالم  وسیله  بدین 
)که  تاکنون  کلمه  جاي   به  که 
تا  واژه  بوده(  تایپي  اشتباه 
پایان سلسله ساسانیان صحیح 

است .
آملي  احمد  از  بابت  این  از   
مي  پوزش  مقاله  این  نویسنده 

طلبیم .

   جايگاه معلوالن در 
توسعه پايدار



  مرتضی رویتوند

وقتی به کنسرت یک خواننده محبوب فکر می کنیم به یاد شلوغی 
و ازدحامی سرسام آور قبل و بعد از کنسرت  می افتیم.  اما وقتی 
به فکر مصاحبه با همان خواننده می افتیم یه یاد ممانعت و انکار 
کلی  از  بعد  تازه  افتیم  می  ابرام خبرنگار  و  اصرار  و  او  اطرافیان 
اصرار، باید منتظر جواب های سرد و تک کلمه ای خواننده باشیم. 

اما این اصل در مورد همه خواننده ها صدق نمي کند.
 گاهی یک خواننده می تواند با لبخند جواب سوال هایت را بدهد؛ 
حتی اگر یکی دو ساعت با دو عصا بر روی صحنه ایستاده  باشد.

کنسرت رضا صادقی در قزوین فرصتی مناسبي بود تا بتوانیم چند 
دقیقه اي با خواننده مشکي پوش گفتگو کنیم. 

دالیل موفقیت رضا صادقی چیست؟
داد  یاد  من  به  پدرم  که  است  این  من  موفقیت  دلیل  مهمترین 
تحت هر شرایطی خدا را شکر کنم. این را برای خوش آمدن کسی 

نمی گویم، به این حرف اعتقاد دارم.
نمی  من  و  دویدند  می  ها  بچه  همه  که  زمانی  که  این  دوم  و   
سرانجام  و  کردم  فکر  دویدن  جای  به  و  نشستم  بدوم،  توانستم 

موفق شدم. 

چرا بین همه هنرها، موسیقی را انتخاب کرده اید؟
در بین هنرها موسیقی برای من در وهله چندم است. من یک 
انسان متفکرم که دوست دارم تفکراتم را ارائه کنم و هیچ ویترینی 

بهتر از موسیقی برای ارائه تفکرم ندیدم. 
دارم.  دوست  دهد  می  من  به  که  آرامشی  حکم  به  را  موسیقی 

موسیقی، نماز لطیفی است برای هر انسان.

برخی معلولیت را یک بال می دانند و برخی موهبت الهی. 
به نظر شما معلولیت کدام یک از اینهاست؟

من یک چیز را بی تعارف می گویم: شاید آنها که عصا ندارند و 
روی ویلچر نیستند معلولند. ما چون تعدادمان کم است، اسممان 

را گذاشته اند معلول.
توضیحات،  این  با  است.  حالمان خوب  ما  و  مریضند  بقیه  شاید 

جوابی برای این سوالتان ندارم.

گپ و گفتي كوتاه با رضا صادقي 

اسم عصاهايم را 
گذاشته ام
 همسـفر

شما وضعیت معلوالن را در جامعه چگونه می بینید؟ 
حضور  جامعه  در  دیگران  همانند  توانند  می  آنها  آیا 

یابند؟
نه. اصال. درصد کمی به معلوالن توجه می شود.

به عنوان مثال هر کسی که مشکل حرکتی داشته باشد و 
بخواهد به دکتر ارتوپد برود باید قبل رفتن به این فکر کند 
که چند نفر باید  در باال رفتن از پله ها کمکش کنند و او را 

به باالی پله ها بکشند.

معلولیت شما در محبوبیتتان تاثیر داشته است؟
نه. من صاحب تفکرم. وقتی می خوانم با صدایم به قلب ها 

راه پیدا می کنم.

تا حاال شده است در تصاویری که از شما می گیرند 
بخواهند و یا شما بخواهید عصاهایتان دیده نشود؟

معموال از من خواسته اند اما من دوست نداشتم. من اسم 
عصاهایم را گذاشته ام همسفر. خودم آنها را ساخته ام.

اولین کلمه اي که با شنیدن این واژه ها به ذهنتان مي 
رسد چیست؟ 

مشکی: رنگ عشقه
بابک بیات: اسطوره

موسیقی: نماز
سهراب سپهری: تمام جوانیم

بندرعباس: خودم
عصا: همسفر

معلولیت: کشکه!
پّله: پوزش را می زنم!

بهزیستی: کاش بهتر از این بود!
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موازات  به  که  است  قرن  نیم  به  نزدیک 
حضور در جامعه معلوالن کشور شنیده ایم 
که مي گویند برابر اعالم سازمان بهداشت 
جهاني 10 درصد از کل جامعه در جهان به 
ارائه   از معلولیت رنج مي برند و در  نوعي 
این آمار، گاه سهم جهان سوم و کشورهاي 
از آمار  به اصطالح در حال توسعه را جدا 
عمومي ذکر کرده و درصدي به آن اضافه 

مي کنند .
ارائه   که  است  این  است  مسلم  که  آنچه  اما   
و  فرضي  منبعي،  هر  سوي  از  آماري  چنین 
منبع  هیچ  کنون  تا  و  نبوده  بیش  احتمالي 
سوي  از  چه  جهاني  آمارگیري  داعیه   موثقي 
خود و چه به نقل از دیگر منابع غیررسمي را 
نداشته و تردیدي نیست که چنین اقدام مهمي 
با توجه به شرایط سیاسي جهان و حداقل در 
این آشفته بازار سیاسي امروز ممکن بنظر نمي 

رسد .
بین  زندگي  کیفیت  که  نیست  شکي   
تفاوت  سوم  جهان  و  اول  جهان  ساکنان 
رشد  نرخ  و  طبعًاتراکم  و  داشته  عمیقي 
فاصله  جهان  دو  آن  بین  نیز  معلولیت 

چشمگیري خواهد داشت . 
منطقه  قومي،  هاي  تفاوت  که  دانیم  مي  همه 
نادرست  باورهاي  فرهنگي،  هاي  ویژگي  اي، 
خاص  اعتقادات  مختلف،  قبائل  در  مذهبي 
و  ها  معلولیت  بروز  از  آگاهي  عدم  اي،  قبیله 
از طرفي بالیاي طبیعي مانند زلزله و سونامي 
و خشکسالي و همچنین پدیده هاي سیاسي و 
متقابل  هاي  گروه  برخورد  به  منجر  اجتماعي 
اساسي  نقش  مختلف  هاي  معلولیت  بروز  در 
افریقا  شاخ  در  و  سومالي  در  اکنون  هم  دارد. 
حدود 5 میلیون نفر بر اساس  اعالم رسانه هاي 
معتبر در معرض وبا ،سوء تغذیه و بیماري هاي 

مختلف منجر به معلولیت هستند. 
 همچنین خیزش هاي مردمي در مصر ، بحرین، 
بروز  به  مسلماًمنجر  که  سوریه  و  لیبي   ، یمن 
به  با توجه   . فراواني شده است  معلولیت هاي 
این اوضاع و احوال سیاسي اجتماعي دسترسي 

به آماري که مورد وثوق صاحب نظران و برنامه 
ریزان بوده باشد ممکن نخواهد بود . 

با این همه ، چنانچه بر مبناي این آمار فرضي 
انجام  مختصري  محاسبه   بتوان  درصدي،   10
داد و بر مبناي آن برنامه هاي الزم را پي ریزي 
کرد، در کشور ما- بدون توجه به آمارهاي پلیس 
راه در تصادفات رانندگي و بدون توجه به توزیع 
بخصوص  درماني  و  بهداشتي  امکانات  محدود 
 8 همچنین  و  دوردست  روستاهاي  سطح  در 
هاي  معلولیت  به  منجر  تحمیلي  جنگ  سال 
مختلف- نهایتا حدود 7/5 میلیون نفر از انواع 
. وضعیت  برند  معلولیت هاي مختلف رنج مي 
روحي رواني خانواده  معلوالن که خود درگیر 
با این مشکل هستند  بحثي است روانشناختي 
نمي  مقال  این  در  فعال  که  شناختي  جامعه  و 

گنجد . 
براستي در این راستا سهم متولیان پیشگیري 
و  محیط  سازان  مناسب  و  بازتواني  درمان،  و 

مسووالن رفاه معلوالن چه مي تواند باشد؟
نهاد  تشکیل  و  تجمیع  در  خود  که  نگارنده 
مستقیم  نقش  معلوالن  بخشي  توان  مختلف 
سازمان  بنیانگذاران  از  عبارتي  به  و  داشته 
بهزیستي بوده و شاید تمام توان خود را براي  
بطوریکه  است،  گرفته  بکار  معلوالن  تواني  باز 
پس از گذشت 32سال از عمر سازمان بهزیستي 
با  ترتیبي  به  هنوز  بازنشستگي،  دوران  طي  و 
یاد  به  دارد،  را  معلول همبستگي الزم  عزیزان 
مي آورد که این سازمان با وجود تعداد پرسنل، 
مردمي،  هاي  مشارکت  جلب   ، شعبات  تعدد 
همکاري هاي نهادهاي موازي، وجود نهادهاي 
به  شده  واگذار  واحدهاي  همچنین  و  خیریه 
قسمت  پاسخگوي  شاید  خصوصي،  بخش 
از معلوالن  نیازهاي عمومي درصدي  از  اندکي 

کل جامعه بوده و هست. 
همزمان  را  خود  که حرکت  بهزیستي  سازمان 
با انقالب اسالمي آغاز کرده است و در مواردي 
مي  قلمداد  نیز  انقالبي  نهادهاي  جزء  حتي 
شود، متاسفانه آنچنان که شاید و باید نتوانسته 
بار گران معلولیت که بر دوش معلول  از  است 

و خانواده اش سنگیني مي کند به میزان قابل 
قبولي بکاهد و مسلما این مهم از دو حالت کلي 
خارج نیست که یا تعداد معلوالن و افزایش 
آنها، بقدري است که سازمان بهزیسیتي با 
توجه به امکانات موجود خود قادر به ارائه  
این  یا  و  نیست  آنها  به  مطلوب  خدمات 
سازمان در دهه  چهارم عمر خود بواسطه  
سیاستگذاري فرادستان خود و یا بواسطه 
تغییر ساالنه و دوساالنه مدیران ارشد و به 
تبع آن مدیران میاني و یا تغییر وابستگي 
و  نسبي  استقالل  به  درمان  و  بهداشت  از 
مجددا وابستگي به وزارت رفاه و اینک نیز 
در تعلیق وابستگي، از اهداف نهایي خود 

دور مانده است. 
دولتي  غیر  هاي  بخش  اظهارات  به  توجه 
معلوالن مانند جامعه معلوالن جسمي نابینایان، 
ذهني،  معلولین  خصوصي  متولیان  ناشنوایان، 
انجمن M.S و. . . صحت موضوع را روشن تر 

خواهد کرد . 
لذا پیشنهاد مي شود: فاصله  عمیقي که بین 
و  بهزیستي  سازمان  توسط  شده  ارائه  خدمات 
دریافت خدمات توسط خود و خانواده  معلوالن 
وجود دارد، کارشناسان خبره و کارآمد و صاحب 
منتخب  مسووالن  با  بهزیستي  سازمان  نظر 
مي  فعالیت    N.G.O نهادها  در  که  معلوالن 
ها  کمیته  و  برگزار  را  مشترکي  جلسات  کنند 
و کارگروه هاي مشترکي تشکیل داده و نسبت 
به درخواست و دوباره سنجي نیازهاي معلوالن 

اقدامات شایسته اي انجام دهند . 
به جرات مي توان گفت خدمات نسبي که در 
اینکه  نه  شده  ارائه  متمادي  هاي  سال  طول 
پرثمرتر  توانست  بلکه مي  است  نداشته  ثمري 

از این هم که هست بوده باشد . 
نیازها  سنجي  دوباره  نگرش،  در  تغییر 
و  گذشته  در  شده  انجام  کارهاي  مرور  و 
تغییر  تواند  مي   ، نو  نگاه  با  ریزي  برنامه 
به  نوین  خدمات  ارائه   در  را  مطلوبي 

معلوالن عزیز ایجاد کند . 

بهزيستي  پاسخگوي 
قسمت اندكي از 
نيازهاي عمومي 

درصدي از معلوالن كل 
جامعه بوده و هست 

علي ساالرزاده امیري
کارشناس مسایل اجتماعي  و   رئیس اسبق بهزیستي تبریز



دوستان و همراهان 

همیشگی پیک توانا
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این شماره در صفحه  تاالر گفتگویمان  عملکرد 
سازمان بهزیستي را به بحث گذاشتیم و معلوالن 
ساکن در شهرها و استان هاي کشور نظرشان را 
نسبت به عملکرد بهزیستي در محل سکونت شان 

گفتند .
و  است  معلوالن  نظرات  بازتاب  تنها  بخش  این   
و  ،انتقادها  آن  خواندن  با  مسووالن  امیدواریم 

پیشنهادهاي جامعه هدف را  مد نظر قرار دهند.
 ما پرسیدیم با توجه به قرار گرفتن در هفته 
بهزیستي  نظرتان راجع به  سازمان بهزیستي 

چیست ؟
 آیا از عملکرد سازمان راضي هستید؟

  حسن فاتحی
از فرهنگيان شاغل از  اردبيل 

جسمی حركتی
بر  بهزیستی  سازمان  که  دانیم  مي  همه   
بخش  فیاض  شهید  های  تالش  اساس 
و  جامعه  پذیر  آسیب  قشر  به  کمک  هدف  با 

گرفت  معلولیت شکل  داری  افراد  آنها،  مهمترین 
ولی با گذشت زمان، منشور اولیه سازمان در مورد 
پذیر  آسیب  قشر  این  به  بهینه  رسانی  خدمت 

جامعه، دچار مشکالت ساختاری شد.
افراد  سازمان بهزیستی عمال درخدمت رسانی به 
رو  به  رو  ای  عدیده  مشکالت  با  معلولیت،  داری 
بوده که من به عنوان یک شهروند فرهنگی دارای 
معلولیت به مهمترین این آسیب ها اشاره می کنم:

بهزیستی،  سازمان  ساختاری  مشکل  اولین   -1
و  سیاسی  ریاکارانه،  مدیریتی  های  نگرش 
آن  دود  نهایت  در  متاسفانه  که  است  باندگرایانه 
ندانم کاری ها به چشم افراد دارای معلولیت می 

رود.
داری  افراد  حامی  سازمان  تنها  در  مدیرانی 
معلولیت، مدیرکل شده اند که توانمندی معلوالن 
را باور ندارند و نه تنها حامی فکری معلوالن شاغل 
در ادارات محل مسوولیت شان نیستند، بلکه هر از 
چند گاهی به خاطر بیان حقایق آنها را تحت فشار 
اینکه  ویا  باشی  باید ساکت  یا  قرار می دهند که 
)من فرهنگی شهادت می  و...  بیکار می شوی 
دهم مدیرکل بهزیستی اردبیل با من علیرغم 
اینکه در آموزش و پرورش هستم، چنین کرد 

و دوستان در جریان هستند(.
 2-  قوانین ناقص نوشته شده در مورد معلوالن 
از قبیل قانون جامع و یا قانون بازنشستگی پیش 
از موعد، نه تنها  دنبال نمی شود، بلکه بهزیستی 
خود مدافع سازمان های خطی دراجرای ماده 2 
شود،  می  اماکن  سازی  مناسب  در  جامع  قانون 
یعنی گزارش برای وظایفش از سوء کارکردها تهیه 
نمی کنند که هیچ، با نگرش سیاسی به باندگرائی 

ها هم دامن می زند.
سازمان  کارشناسی  و  مددکاری  بخش   -3  
بهزیستی مشکالت فراوانی دارد. یعنی وقتی  به 
بهزیستی مراجعه کني  می بینی مددکاری با 
مدرک دیپلم و یا کمتر مشاور مددجویی می 

شود که فوق لیسانس یا لیسانس دارد.
نیست،  عزیزان  این  به  جسارت  من  منظور  البته 
بلکه می خواهم بگویم که معلوالن موفق شرمنده 
از  و  کرده  دل  و  درد  افرادی  چنین  با  شوند  می 

مشکالتشان بگویند.
سازمان  نظر  زیر  که  غیردولتی  تشکالت   -4

اینکه عامل  به جای  فعالیت می کنند،  بهزیستی 
داری  افراد  اجتماعی  و  فرهنگی  جایگاه  ارتقاء 
معلولیت شوند، با هدایت های نامحسوس سازمان 
بهزیستی، عمال اسباب موانع پیشرفت و یا فعالیت 
و مطرح شدن معلوالن موفق  را فراهم مي کنند.

مالی  حمایت  دلیل  به  بهزیستی  سازمان  یعنی 
افراد داری  به  را  اهداف خود  از چنین تشکالتی، 

معلولیت تحمیل می کند

مهرداد زندی/ 39 ساله از تهران
ضايعه نخاعی 

سازمان  در   ساعت  یک  پیش  روز  چند 
می  کولر  اش  خانه  برای  یکی  بودم.  بهزیستی 
خواست، یکی برای شوهرش حقوق می خواست، 
یکی آمده بود و می گفت پدر خواهرش معلولش  
حق  شده  باعث  این  و  آسایشگاه  بود  گذاشته  را 
به  را  نگهداریش قطع شود حاال که دوباره دختر 
خانه برگردانده است، درخواست حق نگهداری می 
کرد. یکی برای کودکش ویلچر می خواست، و من 
هم شخصی را برای ازدواج می خواستم. پس می 
به  سودا!  هزاران  و  دارد  سر  یک  بهزیستی  بینید 
نظر من بهزیستی حداکثر خدمت را به مددجوها 

می دهد.
 من عملکرد بهزیستي را با توجه به حوزه اختیارات 

و تعداد زیاد جامعه هدف خوب ارزیابي مي کنم.

فرزانه حبوطی  از تهران
جسمي حركتي 

هر چند برخی عملکردها و رسیدگی ها را نمي 
تومان  ماهیانه 32 هزار  اما   . نادیده گرفت  توان  
پاسخگوی نیاز معلوالن نیست. خود مسووالن هم 
می دانند این مبلغ فقط نیاز یک تا  دو روز یک 
فرد را تامین می کند. حال فردی با معلولیت و با 
نیازهای ویژه ای اعم از تهیه وسائل توانبخشی و 
بهداشتی و هزینه های درمان چگونه می تواند با 

این مبلغ نیازهایش را رفع کند؟ 
ازدواج،  اشتغال،  جمله  از  دیگر  موارد  همچنین 
حل  کامال  معلوالن  برای  هنوز  نیز  و...  تحصیل 
معلوالن  حوزه  در  اینکه  به  توجه  با  است.  نشده 
تالش می کنم و از مشکالت دوستان معلول آگاهم 
نتوانسته  بهزیستی  هنوز  که  گویم  می  جرات  به 

های  سرمایه  مخاطبان  که  باوریم  این  بر  ما 
ارزشمند رسانه های گروهی هستند.

دیدگاه  و  نظرات  تا  است  توانا مصمم  پیک   
موضوعات  پیرامون  را  خود  مخاطبان  های 
مشخص شده )مسایل اجتماعی ویژه معلوالن( 

درج نماید.
دیدگاهای  توانید  می  عزیز  دوست  شما 
به  یا فکس  نامه  به صورت  را  شخصی خود 
به  پیامک  قالب  در  یا  و  ارسال  مجله  دفتر 

شماره 30007545 ارسال نمایید .
بهشتی-  شهيد  بلوار   - قزوين  نشانی: 

كانون توانا 
تلفکس 02813339212 

موضوع اين شماره: 
با توجه به قرارگرفتن هفته بهزيستی 
در  تير ماه  لطفا نظرتان را در مورد 

عملکرد سازمان بهزيستی بگوييد
 آيا بهزيستی پاسخگوی نيازهای 

معلوالن بوده است؟

موضوع شماره بعد :

ثبت نام مسكن  در سايت بهزيستي

 آيا شما  در سايت ثبت نام كرديد ؟ 
اگر بله از چه راهي آشنا شدين 

 اگر نه چكار بايد كرد ؟
توانسته  شهرستاني  معلوالن  از  درصد  چند   

اند ثبت نام كنند ؟ 
و  دسترسي  اينترنت  به  كه  معلوالني  تكليف   

آشنايي ندارند چيست ؟
 راهكارها و پيشنهادات را بگوييد  

موضوع : 
آيا بهزيستی پاسخگوی 

نيازهای معلوالن بوده است؟
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است پاسخگوی معلوالن باشد و پیشنهاد می 
کنم همه سازمان ها و ارگان ها نیز در قبال 
معلوالن احساس وظیفه کنند و حمایت ها 
را فقط به بهزیستي محول نکنند. البته پروژه 
و  است  اقدام  دست  در  معلوالن  مسکن  های 
سایت اشتغال معلوالن نیز  شروع به کار کرده 
بلند مدت  است ولی تمامی این ها پروژه های 
است و  معلوالن ما امروز مشکل دارند. تصورش 
را بکنید معلوالن تا چه زماني باید نیازمند تامین 

شدن از طرف خانواده باشند؟
معلولیت  شدید  که  معلوالني  من  نظر  به   
کار کردن  توانایی  به  هیچ عنوان  و  دارند 
بیکاری  حقوق  مزایای  از  باید  ندارند 
معلوالنی  همه   همچنین  شوند.  برخوردار 
اما شغل  هستند  کردن شغل  پیدا  بدنبال   که 
قانون  شامل   باید  نیز  کنند  نمی  پیدا  مناسب 
بهره مندی از حقوق بیکاری شوند. معلوالنی که 
در صدد ازدواج هستند باید از مزایای وام های 
ازدواج بلند مدت با اقساط بسیار کم بهره مند 
شوند و  اقساط وام ها به اندازه همان مستمری 

هاي ماهانه شان باشد نه بیشتر.
و  بهتر  فرداهایی  داشتن  به  امیدواریم   همیشه 
ما معلوالن امروز تالش می کنیم برای معلوالن 
معلول  کسی  دیگر  که  انشاهلل  البته   - فرداها 
در  ها  ارگان  و  ها  سازمان  تمامی  اما   - نشود 
قشر  از  قسمتی  معلوالن مسوول هستند،  قبال 
معلوالن از تامین نیازهای طبیعی و اولیه شان 
هم برخوردار نیستند چه برسد به رفاه و آسایش.

مريم 20 ساله/  از اصفهان 
جسمی حركتی

بهزیستی  از  خیری  گونه  هیچ  حال  به  تا 
ندیدم. قرار بود نصف شهریه دانشگاهم را 
پرداخت کنند، اما اکنون دو ترم است که هیچ 
می  دانشگاه  به  زحمت  به  است.  نکرده  اقدامی 
رویم آن هم دانشگاه راه دور ولی حقمان ضایع 

می شود.

اصفهان  از  ساله   21 هادي/  نجمه 
جسمی حركتی

که  پیشرفتي  تنها  ما  استان  بهزیستي 
بوده. دانشجوها  شهریه  دادن  است،  کرده 

گاهي  و  کنند  مي  پرداخت  کامل  اوقات  گاهي 
اوقات نصف. چند وقت پیش هم عابر بانک هایي 
دلمان  کمی  که  بودند  کرده  درست  برایمان 
خوش شد، اما بعد از چند ماهي عابر بانک 
ها را هم قطع کردند و دیگر پولي به حساب 
مان نریختند. از طرفي هم براي  کارت سوخت 
بنزین که  درخواست کردیم گفتند به دانشجوها 
کارت سوخت تعلق نمي گیرد چون آنها  شهریه 

دریافت مي کنند. 

مريم
من تا حدی عملکرد بهزیستی تو شهرهای 
بزرگ را در وبالگ معلوالن دیگر و  وبالگ بردیا 
راجع به عملکردها و خدماتي  که بهزیستی براي  
معلوالن ارائه مي دهد خوانده ام ولی جالب این  
است که  درشهر ما براي یکی مثل من هیچکدام 
را  اش  نمونه  یه  فقط  ام.   ندیده  را  خدمات  از 
برایتان   عنوان مي کنم  خودتان قضاوت کنید. 
من یک معلول جسمی –حرکتی از ناحیه 2 پا 

هستم که در  شهري خیلی کوچک به دنیا آمدم 
و تمام سال های زندگی ام را  با عمل جراحی 

پشت سر گذاشتم .
و  کتاب  با  و  هستم  خواندن  درس  عاشق  من 
درس هایم زندگی کرده ام در تمام سال هایی 
که عمل می شدم و ماه ها روي تخت بودم و 
مونس  هایم  کتاب  بروم  مدرسه  توانستم  نمی 
بشینم  توانستم  نمي  بودند  شده  روزم  و  شب 
گرفتم  می  باال  را  کتاب  بود  در گچ  بدنم  اکثرا 
بهانه  شرایطم  خواستم  نمي  میخواندم  درس  و 
براي  کم کاریم شود بعضی سال های درس ها 
را در خانه مي خواندم و فقط براي  امتحانات به 
مدرسه مي رفتم ولي با معدل باال دیپلم گرفتم  
و وارد دانشگاه دولتی معتبري شدم آن هم در 

رشته شیمی.
و  خوابگاه  بین  تردد  مشکل  با  ورودم  بدو  در   
نمی  معلولیتم  خاطر  به  شدم  مواجه  دانشگاه 
به  کنم  استفاده  دانشگاه  سرویس  از  توانستم 
بهزیستی رفتم تا هزینه هاي سرویس را بدهند. 
براي  و  بود  آژانس  اما  داشت  سرویس  دانشگاه 
خانواده ام سخت بود. دوباره به  بهزیستی رفتم 
و در کمال تعجب شنیدم اگر دانشگاه آزاد 
حاال  ولی  کردیم  می  کمکت  خواندي  مي 
نه. پرسیدم حاال چی کارکنم؟ گفتند اگر 
جالب  برایم   نرو.  دانشگاه  سخته  برایت 

بود.
امور  با  گرفتم  را  ام  لیسانس  گذشت  سال   4  
جواب  کردم  صحبت  خوابگاه  آن  رفاهی 
بهزیستی رو به آنها گفتم تعجب کردند و نصف 
هزینه سنگین سرویس را  قبول کردند که واقعا 
بین  من  مسیر  تنها  سال   4 این  در  ممنونم. 
هزینه  کردن  کم  واسه  بود  دانشگاه  و  خوابگاه 
راننده  که  جایی  تا  نرفتم  جا  هیچ  آمد  و  رفت 
این 4 سال  ها سال آخر می پرسیدن شما در 
هیچ جا نرفتی و من با لبخند می گفتم اشکال 
ندارد تا دانشگاه هم خوب است و خیابان ها را 

که می بینم! 
کالس هایم را طوری می گرفتم که گاهی از8 
بین  حتی  بودم  دانشگاه  در  6-7 شب  تا  صبح 
کالس هایم که گاهی  2-3 ساعت خالی بود و 
بچه ها راحت سوار سرویس دانشگاه می شدند 
مي  دانشگاه   در  من  رفتند  می  خوابگاه  به  و 

ماندم . وقتی استاد ها کالس های حل تمرین 
را روزهاي  5شنبه ها مي گذاشتند می ماندم 
بچه های کالس می  به  اوقات  گاهی  کنم!  چه 
گفتم شما را به خدا براي من 5شنبه ها سخته 
بگذارید یک ساعت تو روزهای هفته که  نخواهم 

سرویس بگیرم.
 همیشه با این دغدغه ها درسم را  خواندم 
و مرحله اول امتحان ارشد را با رتبه خوب 

قبول شدم. شهرما خیلی کوچک است کاش 
یک  بود   گفته  بهزیستی  این  در   نفر  یک  

ارشد   کنکور  در  شرایط  این  با  معلول  دختر 
من  گفتم  و  بهزیستی  زدم  زنگ  شده.  قبول 
لیسانسم  تسویه حساب  براي  قبول شدم  ارشد 
نشده؟  خبری  هیچ  دادم  نامه  خوابگاه(  )هزینه 
می گویند: خانم شما دولتی بودی یا آزاد؟ می 
گویم دولتی. می گویند اگر آزاد بودی هزینه را 
می دادیم. جالبه هزینه هر ترم دانشگاه آزاد در 
رشته های آزمایشگاهی می دانید چقدر است؟ 

بخدا مانده ا م چه بگویم! 

فرشته/34 ساله از اصفهان
جسمی و حركتی

در استان اصفهان عملکرد بهزیستی بسیار 
ضعیف است، من از عملکرد بهزیستی سایر 
استان ها تا حدی اطالع دارم، نه کمک هزینه 
ای، نه رسیدگی به امور روزمره، نه اشتغال زایی، 
بهزیستی  قراردادی  نیروی  چند  )پارسال 
از  ها  رجوع  ارباب  و  بودند  معلول  که  را 
برکنار  کار  از  بودند  راضی  عملکردشون 
کردند!(، نه اردویی، نه حتی جشن روز جهانی 

معلوالن!
دادی  قرار  نیروهای  آن  حقوق  کنید  می  فکر 
چقدر بود که با وجود نیاز  برکنارشان کردند؟ 

فقط 120 هزار تومان در ماه!
کار  بهزیست  هنوز  اصفهان  بزرگی  به  شهری 
ندارد. استان های دیگر کلی امکانات در اختیار 
نابیناها قرار می دهند، اما اینجا دریغ از وسایل 
ترین  موفق  بهزیستی  مسوالن  اینجا  واجب. 
که  تجلیل  شناسند،  نمی  را  شهرشان  معلوالن 

پیشکش... 

دانا/ 29 ساله از اهواز
جسمی حركتی

طرح  یعنی  است.   خوب  بهزیستي  عملکرد 
اند.  نشده  اجرا  هنوز  که  دارند  خوبي  هاي 
بهزیستی تا حدودی جوابگوی نیازهای معلوالن 
می  تحصیل  خرج  مثال   عنوان  به  است  بوده 
دهد و من معتقدم مقصر بعضی از کم کاری 
سازمان  هستند.  سازمان  کارمندهاي  ها 
کند  مي  پرداخت  هم  دانشجویی  هزینه  کمک 
که متاسفانه من زمان دانشجویی اطالع نداشتم 
و نگرفتم. بهزیستی طرح های جالب دیگري 
اشتغال  بر  تاکید  و  مسکن  درزمینه  هم  
تکمیلی  بیمه  زمینه  در  دارد.  معلوالن  
که  ویلچر  مثل  وسایل  از  بعضی  متاسفانه 
نیاز شدید یک معلول است در نظر گرفته 
بیمه  هاي   شرکت  نفع  به  بیشتر  و  نشده 

هست. 

ساغر/ 26 ساله از همدان
جسمی حركتی

نیاز معلوالن نیست. مگر  بهزیستی پاسخگوی 
به معلوالني  در حد بسیار کم. بهزیستی فقط 
که فکر مي کند نیاز شدید دارند کمک مي کند. 
حداقل در  شهر ما این طور است . حتی  زماني 
محروم  هم  اردو  از  شدم،  شاغل  وقتی  من  که 
شدم، اردویی که  رفت و برگشت و محل اقامتش 
متناسب با نیاز من بود. از  سهمیه بنزین هم که 

خبري نیست .

سميرا/ 22 ساله از اصفهان
جسمی و حركتی

به  مرتب  و  باشي  درخواستت  پیگیر  اگرخیلي 
به  نگاهي  ببري   نامه  و  کني   مراجعه  سازمان 
معلول مي اندازند. شهریه دانشگاه راهم  اول گفتند  
کامل می دهند ، بعد گفتند نصف اش را پرداخت 

مي کنیم و ، بعد هم قطع شد..

حميده/ 29 ساله از يزد
جسمی و حركتی

و  است  ضعیف  بسیار  بهزیستی  عملکرد 
پاسخگو نیستند  در واقع نه آنها با ما کار دارند 

و نه ما با آنها. مثل این که اصال عضو نیستم. 
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از همان روز اول، چشمهایت 
را پشت عینک دودی پنهان 
حس  نتوانم  من  تا  کردی 
ای،  شده  »من«  از  پر  کنم 
مگو  بگو  گرفتار  راستش من 
های عاشقانه مان شده بودم. 
آمدم ثابت کنم چشمم شور 
که  نیست  حسود  نیست، 
حفظ  حفظ  تو  با  را  آینده 
شدم و حاال دیگر هر دو زیر 
یک سقف زندگی را از بر می 

خوانیم...

یلداي  شب  سرلکي«  »حسین 
کند  نمی  فراموش  را   1358
سال  هر  عادت  حسب  بر  چون 
همین شب تعدادي شمع را روي 

کیک تولدش فوت مي کند. 
هم  هاي  بچه  از  زودتر  یکسال 
و  رفته  مدرسه  به  خودش  سن 
ادبیات  دیپلم  مدرک  سال7۶ 
کرده  دریافت  را  انساني  علوم 
است. او از سال 77 فعالیتش را 
در کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان آغاز کرده و در بخش 
مشغول  مجموعه  این  مخابرات 
به  او  هاي  فعالیت  است.  کار  به 
همین جا ختم نمي شود، او ارائه 
دهنده انواع خدمات نرم افزار و 
سخت افزار و تعمیرات کامپیوتر 
است و بیشتر اوقات تنهایی اش  

گیتار مي نوازد...

 5۶ متولد  ها«  تقي  »مرجان 
شمیران  هاي  محله  از  یکي  در 
علوم  لیسانس  فوق  آمده  بدنیا 
علوم  واحد  از  را  ارتباطات 
حال  در  و  گرفته   تحقیقات 
حاضر در مخابرات صدا و سیما 
شعبه رادیو تهران کار می کند. 
در سن 12 سالگي بر اثر بیماري 
مرور  به  و  بینا  کم  »لوپوس« 

زمان نابینا شده است. 

كارد و پنير
از طریق اردوهایي که موسسات 
انجمن نابینایان برگزار مي کرد 
با هم آشنا شدیم، اوایل بر سر 
کردیم  مي  بحث  علمي  مسائل 
حرفمان،  کردن  ثابت  براي  و 
کردیم  مي  کم  را  همدیگر  روي 
اما کم نمي آوردیم،ظاهرا بسیار 
اما  کردیم  مي  مبارزه  دوستانه 
نقشه ایي هم براي شکست هم 
نداشتیم، تنها سالح این مبارزه 
به  هم  از  که  بود  مهري  برابر، 
کلمات  پشت  بودیم.  گرفته  دل 
»عالقه«  خشن  گاهي  و  جدي 
شد  می  باعث  گاهی  که  بود 

دست دل مان  رو شود.

تفاوت يا شباهت؟؟
درآمدیم،  هم  عقد  به   82 سال 
با  ها  »تفاوت«  بخاطر  شاید 
خیلي  چون  کردیم  ازدواج  هم 
ایجاد  ازدواج  از  بعد  عالیق  از 
نابینایي  شباهتمان  تنها  شد. 
سلیقه  و  نظر  در  تضادها  و  بود 
به ما کمک زیادي کرد. آستین 
ها را باال زدیم و از کسي کمک 
سال  و  نکردیم  دریافت  مالي 
تجربه  را  مشترک  زندگی   83

کردیم.

يك تجربه  تازه
من  بود،   87 سال  زمستان 
فرساي  طاقت  روزهاي  آخرین 
بارداري را سپري کردم، مشکل 
خاطر  به  تنها  نداشتم  خاصي 
آمپول   2 لوپوس،     بیماري 
تزریق  خون  شدن  رقیق  براي 
مي کردم حتي دکتر استراحت 
و  بود  نکرده  تجویز  را  مطلق 

مي  کار  سر  راحت  خیال  با  من 
و  شدن  مادر  احساس  رفتم. 
تازه  تجربه ي  این  بتوانم  اینکه 
مشغول  را  فکرم  کنم  لمس  را 
حتي  خوشبختانه  اما  کرد.  مي 
زماني که افکارم به بن بست مي 
رسید به کلمه  سنگین و ناتوان 
»نمي توانم« در مورد نگهداری 

فرزندم فکر نمي کردم.

يك خبر خوش.. يك خبر ناخوش..
همسرم  صداي  زد  زنگ  تلفن 
خوشحالي  با  که  شنیدم  را 
را  سونوگرافي  آخرین  گفت: 
آمدن  بدنیا  تاریخ  و  داده  انجام 
پسرم مشخص شده فقط 10 روز 
دیگر... و فقط خدا مي داند آن 
لحظه از شنیدن این خبر چقدر 
مي  که  بطوري  شدم.  خوشحال 
خانه  به  زودتر  چه  هر  خواستم 
چاهي  اداره  محوطه  در  برسم 
را  کنده بودند به ارتفاع 4 متر 
فرط  از  من  و  آب  منبع  براي 
در  و  نشدم  متوجه  خوشحالي 
ماندنم   زنده  کردم...  سقوط  آن 
به  خدا  و  بود  الهي  معجزه  یک 
نشد  یتیم  و  کرد  رحم  فرزندم 
پایم شکست و در  تنها  و بس.. 

بیمارستان بستري شدم...

زود بگوكه می بينی... 
روز  دقیقا   ،87 دي   5 آرمین 
کریسمس بدنیا آمد. بساط دید 
راه  به  تبریک  و  تلفن  بازدید  و 
بود و انگار همه یک سوال براي 
مي  »بچه  داشتند...  پرسیدن 
بیند؟؟« البته با وجودي که روز 
اولي که آرمین را از بیمارستان 
به خانه مي آوردیم چشمهایش 
نور خورشید بسته  مقابل  را در 
بود باز هم چشمهاي نوزاد تا 40 

روز کمتر مي تواند عکس العمل 
و  گفتند  اینقدر  و  دهد  نشان 
نوزاد  شدیم  مجبور  تا  گفتند 
بینایي  تست  براي  را  روزه   27
خوشبختانه  که  ببریم.  سنجي 

مشکل دید نداشت.

بفرماييد .. زندگی با طعم ملس 
خاص  طعم  کس  هر  زندگي   
شور،  »شیرین،  دارد  را  خودش 
تجربه  اعتماد،  ایمان،  تلخ...« 
هاي مختلف به زندگي مشترک 
زندگي  طعم  دهند،  مي  طعم 
طعم  همین  و  است  »ملس«  ما 
باعث شده درجه  صبر و تحمل 
هر دوي ما را در برابر نامالیمات 

و سختي ها باال ببرد.

هم صدا با آرمين..
موسیقي را دوست دارم و گاهي 
مي  »گیتار«  را  فراغتم  اوقات 
همین  خوانم  مي  آواز  و  زنم 
قافله  از  هم  آرمین  شده  باعث 
عقب نماند و با میکروفونش مرا 
از  همسرم  و  من  کند.  همراهي 
خواندن آرمین لذت مي بریم ما 
نمي توانیم شیطنت و بازي او را 
ببینیم اما او توانایي هایش را با 
نشان مي دهد...  ما  به  صدایش 

من مي خوانم...

دست من نیست نفسم    
           از عطر تو کالفه می شه

لحظه ای که حسی از تو       
             به دلم اضافه می شه

و او مي خواند:..
تو حوض خونه  ما    

          ماهي هاي رنگارنگ
باال پایین میرن    

                با پولک هاي قشنگ...

اينطور قبول نيست...

چشمهايت را 
زمين بگذار 
بيا با

 دست خالی 
بجنگيم
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خاطراتی از مقام معظم رهبری 
یکي از اسناد ساواک که ارتباط مقام معظم رهبري را با نسل جوان مورد 
تأکید قرار مي دهد، سند شماره3003/9 به تاریخ 1353/8/1 است که 
مي نویسد:  مطهري از این که نماز جماعت سید علي خامنه اي در مشهد 
)توسط ساواک( تعطیل شده ابراز ناراحتي کرده و گفته است: سید علي 
خامنه اي از نمونه هاي ارزنده اي است که براي آینده موجب امیدواري 
است و در این مدت کوتاه در مشهد کارهاي پر ثمري انجام داده که یکي 

از آن ها جمع کردن جوانان روشنفکر حوزه و دانشگاه است.
 

 سالله االبرار، ص 88، به نقل ازاسناد ساواك، آرشیو وزارت 
اطالعات، ش27، به ارزیابي573 مرکزاسناد انقالب اسالمی

 
نماي  در  را  کشور  قیمت  گران  هاي  سنگ  اقسام  و  انواع  وزرا  از  یکي 
وزارتخانه اش به کار برده بود.من او را خواستم و به او گفتم: شما چرا 
این کار را کردي؟ او گفت: مسافران خارجي وقتي به وزارتخانه مي آیند 
و سنگ ها جلو چشمشان قرار مي گیرد، باعث جذب مشتري مي شود! 
گفتم: شما را به خدا آیا این منطق قابل قبول است؟! این همه خرج کنیم 
براي اینکه مشتري پیدا کنیم؟! شما مي توانید در سالن اصلي وزارتخانه 
نمایش  به  زیبا  و  بدیع  خیلي  شکل  به  را  هایتان  سنگ  اقسام  و  انواع 
بگذارید، هر مهماني که آمد، به عنوان اداي احترام، او را به آن جا ببرید 
تا سنگ ها را تماشا کند، هم تماشا و هم جذب مشتري است. این کارها 

بهانه اي است براي تجمل سازي و اصاًل مناسب نیست.

 رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای

یکي از مسووالن نظامي دستور تصرف مکاني را صادر کرده بود. گرچه 
حق با او بود، اما شیوه اقدام قانوني نبود. سازمان قضایي نیروهاي مسلح 
گزارش حادثه را تنظیم و خدمت مقام معظم رهبري ارسال کرد. ایشان 
در زیر آن گزارش، مرقوم فرمودند: با متخلف برخورد کنید ولو پسر من 

باشد             
حجت االسالم نیازی

یک روز که در منزل مقام معظم رهبري در خدمت ایشان بودم بحث ما 
قدري به طول انجامید و نزدیک مغرب شد. پس از اقامه نماز در محضر 
ایشان، معظم له رو به من کردند و فرمودند: آقا رحیم! شام را مهمان ما 
باشید. بنده در عین حال که این را توفیقي مي دانستم، خدمتشان عرض 
کردم: اسباب زحمت مي شود. مقام معظم رهبري فرمودند: نه! بمانید هر 
چه هست با هم مي خوریم. وقتي سفره را پهن کردند و شام را آوردند، 
دیدم غذاي ایشان و خانواده شان چیزي جز املت ساده نیست. من نیز بر 

آن سفره مهمان بودم و مقداري از همان غذاي ساده را خوردم.
سردار سرلشکر رحیم صفوي )فرمانده کل سپاه(

 

چند روز پس از خواستگاري خانواده بزرگوار حضرت آیت اهلل خامنه اي 
از دختر بنده، خدمت مقام معظم رهبري رسیدم. ایشان فرمودند: آقاي 
دکتر!  اگر خدا بخواهد با هم خویشاوند مي شویم . عرض کردم چطور؟ 
فرمودند: آقا مجتبي و دختر خانم شما ظاهراً یکدیگر را پسندیده اند و 
در گفتگو به نتیجه رسیده اند. حاال نظر شما چیست؟ عرض کردم: آقا 
اختیار ما هم دست شماست! آقا فرمودند: شما و همسرتان استاد دانشگاه 
هستید و زندگي شما با زندگي ما متفاوت است. تمام زندگي ما غیر از 
کتاب هایم، یک وانت لوازم کهنه است. خانه ما هم دو اتاق اندروني دارد 
با من دیدار مي کنند. من  بیروني که مسووالن مي آیند و  اتاق  و یک 
پولي براي خرید خانه ندارم. خانه اي اجاره کرده ایم که قرار است، در 
یک طبقه آن آقا مصطفي و در طبقه دیگر آقا مجتبي زندگي کنند. ما 
زندگي معمولي داریم و شما زندگي خوبي دارید، مثل ما زندگي نکرده 
اید. آیا دختر شما حاضر است با این وجود زندگي کند؟! زیبایي و دقت 
سخن رهبر معظم انقالب براي من بسیار جالب بود. موضوع را به دخترم 

گفتم و او با روي باز استقبال کرد       
 غالمعلي حداد عادل 
نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي

حقوق اجتماعی معلوالن 
دستخوش چالشها

جامع  قانون  مفاد  اکثر  که  دهد  مي  نشان  معلوالن  اجتماعي  وضعیت 
حمایت از حقوق افراد معلول به فراموشي سپرده شده است. در بررسي 
علل این مسأله به نکات مهمي برمي خوریم که مهمترین آن به مشکالت 
ساختاري این قانون بر مي گردد که پیگیري مفاد آن را دشوار ساخته 
است. ضمانت اجرایي ضعیف قانون جامع از جمله نقایص مهمي است که 

با دقت در مفاد آن آشکار مي شود.
 به عنوان مثال در ماده 2 قانون مذکور ،  بر لزوم مناسب سازي ساختمان 
ها و خدمات در موسسات و نهاد هاي دولتي و عدم صدور مجوز ساخت 
براي متخلفین تاکید شده اما روشن نیست که برخورد با وزارتخانه ها و 

سازمان هاي متخلف بر عهده کدام یک از مراجع قانوني است؟
 همچنین ماده 7 این قانون حاکي از لزوم دستیابي معلوالن به فرصت 
موظف  را  ها  وزارتخانه  و  است  جامعه  اقشار  سایر  با  برابر  شغلي  هاي 
ساخته تا سه درصد از سهمیه استخدامي خود را به معلوالن اختصاص 
به  نگاهي  با  نیز  اشتغال  به  مربوط  ماده  اجرایي ضعیف  دهند. ضمانت 
مصادیق تلخ آن )مانند عدم پذیرش شرکت کنندگان معلول در آزمون 

استخدامي وزارت آموزش و پرورش( نمایان مي شود.
 در هیچ یک از این موارد نیز مشخص نیست که کدام مرجع قانوني، دفاع 
از حقوق معلوالن را ضمانت خواهد کرد. فقدان ضمانت اجرایي در قانون 
جامع حمایت از حقوق معلوالن، نه با توصیه ها و مکاتبه هاي اداري حل 
خواهد شد و نه با سخنراني هاي پرحرارت، بلکه حل آن درگرو تدوین 
طرح ها یا لوایحي است که در آن به مرجع اخذ تصمیم جهت مجازات 

نقض کنندگان قانون به روشني اشاره شود. 
نقص دیگر این قانون به منابع اعتباري آن بر مي گردد،  چرا که بخش 
عمده اي از آن تا کنون تخصیص نیافته  و بخش دیگر آن نیز اصوال قابل 
برآورد نیست. از جمله مهمترین این منابع، اعتبارات پیش بیني شده در 
بودجه ساالنه دستگاه هاست که به جز سازمان بهزیستي تا به حال به 
هیچ یک از وزارتخانه ها یا سازمان ها اختصاص نیافته و همین مساله نیز 
توجیه به ظاهر محکمه پسندي را براي مدیران اجرایي براي  تخطي از 
این قانون فراهم ساخته است. وجوه حاصل از اجراي طرح هدفمندي 
یارانه ها از دیگر منابع مورد نیاز درجهت احیاء حقوق معلوالن 
با وجود گذشت چندین ماه از اجراي این طرح، هنوز  است  که 
نشده  گرفته  درنظر  آن  براي  اعتباري مشخصي  هاي  ردیف  هم 
است. بر اساس  قانون مذکور دستگاه هاي اجرایي مي بایستي از 
منابع حاصل از صرفه جویي هزینه ها نیز براي حمایت از حقوق 
صرفه  اینگونه  دقیق  رقم  برآورد  که  آنجا  از  کنند.  استفاده  معلوالن 
جویي ها عمال امکانپذیر نیست لذا منابع حاصله نمي تواند مبناي برنامه 
ریزي هاي دراز مدت قرار گیرد. بنابر این در تدوین لوایح اصالحي این 
برآورد  ها  واقعي دستگاه  نیاز  به  توجه  با  آن  اعتباري  منابع  باید  قانون 

گردد تا موانع اجرایي آن از میان برداشته شود. 
پیگیري  مشکالت،  اي  پاره  وجود  مزبور،  قانون  نقایص  از  نظر  صرف 
نحوه اجراي آن را با چالش هایي مواجه ساخته است. سازمان بهزیستي 
کشور از سال 1383، یعني زمان تصویب و ابالغ این قانون به دستگاه 
سازمان   این  کارشناسان  از  متشکل  اي  کمیته  تشکیل  با  دولتي،  هاي 
دار  عهده  معلوالن،  امور  در  فعال  دولتي  غیر  هاي  تشکل  نمایندگان  و 
حاضر  درحال  مزبور  کمیته  البته  شد.  قانون  این  اجراي  روند  پیگیري 
توجه  مستلزم  آن  فعالیت  تداوم  و  نیست  برخوردار  سابق  انسجام  از 
به  تا  کمیته  این  هرچند   . است  بهزیستي  سازمان  مسووالن  تر  جدي 
به عمل  تبیین حقوق معلوالن  براي  را   قابل توجهي  حال تالش هاي 
آورده است با این حال عدم حضور نمایندگان دستگاه هاي اجرایي در 
این کمیته، تأمین مطالبات افراد معلول را دشوار ساخته است. جایگاه 
حقوقي سازمان بهزیستي نیز در سطحي نیست که بتواند این دستگاه 
اثرگذاري  که  رسد  مي  نظر  به  لذا  سازد.  ملزم  قانون  اجراي  به  را  ها 
به  ارتقاء جایگاه حقوقي کمیته مزبور  به  انجام شده منوط  تالش هاي 
ریاست جمهوري  راهبردي  معاونت  یعني  کشور،  اجرایي  رده  عالیترین 
است. البته این اقدام زماني مي تواند ضمانت اجرایي قوي تري را براي 
تنها پشتوانه حقوقي معلوالن فراهم آورد که رییس جمهور یا معاون اول 
این کمیته  به ترتیب، ریاست و دبیري  وي و رییس سازمان بهزیستي 
را عهده دار شوند و نمایندگان سایر دستگاه ها نیز به حضور موثر در 
کمیته و پیگیري مصوبات آن ملزم شوند. لذا احیاء حقوق معلوالن درگرو 
اصالحات قانوني و همگامي تصمیم گیراني است که به تحقق آرمان هاي 

عدالت محوري مي اندیشند. 

حمداله خواجه حسیني
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پزشك اورژانس خط مقدم كه باشی ...

از خیابان شهید  همه کسانی که 
عبور  فردوس  کوی  در  بیگلو 
که  هم  بار  یک  برای  اند  کرده 
تابلوی مطب دکتر »شهاب  شده 
داروخانه  روبروی  را  وحیدیان« 
کمتر  شاید  اما  اند  دیده  نوبهار 
پزشک  این  که  داند  می  کسی 
استخوان  های  بیماری  متخصص 
آزادگان  از  رماتیسم  و  مفاصل  و 
در  که  ماست  منطقه  جانبازان  و 
به  پزشک  عنوان  به   ۶۶ سال 
و  شد  اعزام  جنگ  های  جبهه 
یک سال بعد به اسارت نیروهای 

عراقی در آمد.

كه  مقدم  خط  اورژانس  پزشك 
باشي....

بیماران  غم  درگیر  باشی  که  پزشک 
و  فهمي  مي  را  دردشان  شوی،  می 
و  مرهمی  تا  کنی  می  را  تالشت 
تسکینی بر دردشان شوی. حاال اگر 
پزشک باشی و در جبهه های جنگ 
ها  زخمی  و  مجروحان  تن  طبیب  

باشی کارت سخت تر می شود.
بیشتر  کیلومتر  چند  بیمارستان  تا 
بود و  بود نوبت مرخصی اش  نمانده 
می دانست که همسر و پدر و مادرش 

سخت انتظارش را می کشند.
»دکتر  همراهش  پزشک  با  بارها 
این  اما  بود  کرده  صحبت  تیموري« 
براي  دکتر  هاي   حرف  و  اصرار  بار 
ماندن و نرفتن او به مرخصي جنس 

دیگري داشت.
هنوز  شهاب  رسیدند.  بیمارستان  به 
به حرف هاي دکتر تیموري فکر مي 
دیدن  براي  دلش  طرف  یک  از  کرد 
طرفي  از  و  تپید  مي  اش  خانواده 
را  فکرش  دکتر  خواهش  و  تاکید 

مشغول کرده بود.
وضعیت  به  و  ایستاد  اي  گوشه   
اوضاع  کرد.  نگاه  جنگي  مجروحان 
خوبي نبود زمزمه  انجام عملیات تازه 
مي  دکتر  و  رسید  مي  گوش  به  اي 
است  مساوي  عملیات  انجام  دانست 
تعداد مجروحان و زخمي  افزایش  با 
ها. تصمیمش را گرفت و با قاطعیت 
به دکتر تیموري گفت مي مانم .....   

 52 روزها   این  که  وحیدیان  دکتر 
آبان  در  کند   مي  تجربه  را  سالگي 
66 بعد از فارغ التحصیل شدن برای 
جبهه  به  سربازی  دوران  گذراندن 
هاي جنگ  اعزام و در بهمن همان 
سومار  جبهه  خط   دراورژانس  سال 

مشغول به خدمت شده بود.
با  همیشه  »جنگ  گوید:  مي  او   
تصاویر و صحنه هاي تلخ همراه است 
حاال اگر پزشک باشي و با تن و روح 
تر  شرایط سخت  ارتباط  در  مجروح 
آنها  و  بروم  توانستم  نمي  شود.  مي 
را در شرایط کمبود پزشک در جبهه 

هاي جنگ  تنها بگذارم  اما هر روز 
که مي گذشت آستانه تحمل ام کمتر 
مي شد و نیاز به دیدن خانواده و پیدا 
در  معموال  که  نسبي  آرامشي  کردن 
شرایط بحراني و انجام عملیات چه از 
طرف ما و چه حمله ها و پاتک هاي 

دشمن حاصل نمي شد.«
 

 شما برويد؛ من مي مانم 
ها  بچه  بود.  اي  گسترده  حمله   
و  زمین  از  عراق  شدند.  غافلگیر 
تعداد  و  بود  کرده  حمله  آسمان 

زیادي شهید و مجروح شده بودند.
صادر  که  هم  نشیني  عقب  دستور   
تقریبا  ما  نداشت.  اي  فایده  شد  مي 
دکتر  و  من  و  بودیم  شده  محاصره 
کارهاي  بهیار  سرباز  دو  و  تیموري 
اولیه مجروحان را انجام مي دادیم و 

آنها را به عقب مي فرستادیم.
 شرایط  وحشتناکي بود به سربازان 
به  تا زمان دارید  کمکي مان گفتیم 

عقب برگردید من و دکتر مي مانیم. 
گوش نکردند فکر مي کردند اگر کنار 
ما بمانند وضعیت شان امن تر است. 
بیشتر زخمي ها با کمک رزمندگان 
به بیمارستان هاي پشت خط منتقل 
به سمت  بر جیپي  ما سوار  و  شدند 

بیمارستان براه افتادیم.
مطلب  این  بیان  با  وحیدیان  دکتر 
و  نداشتیم  اسلحه  »ما  گوید:  مي 
دشمن از زمین و هوا حمله مي کرد 
و در نهایت به همراه تعداد زیادي از 
رزمندگان سالم و مجروح به اسارت 
سال  تیر   31 ز  رو  آن  آمدیم.  در 
عملیات  شروع  از  قبل  روز  چند   67

مرصاد بود....«

بيماري در اردوگاه ها بيداد مي 
كرد 

پزشکاني  که  کرد  ادعا  بتوان  شاید 
که در اسارت بودند کمتر از دیگران 
اند اما  کتک خورده یا شکنجه شده 
با  آنها  که  گفت  توان  مي  جرات  به 
به  و  هموطن  مجروحان  درد  دیدن 

دلیل نداشتن داروي کافي  دردهاي 
روحي بیشتري را تحمل کرده اند.

و  شستيم  مي  تايد  با  را  باندها 
دوباره استفاده مي كرديم 

 باور کردنش شاید براي جوان هاي 
امروزي سخت باشد اما در روزهاي 8 
سال دفاع مقدس  اتفاقاتي مي افتاد 
دالیل  و  برهان  و  دلیل  به  نیاز  که 

علمي و... نداشت.
این آزاده عزیز در این مورد مي گوید: 
باند معمولي مي  »به ما تعداد کمي 
اصال  که  استریل  هاي  .باند  دادند 
براي  وجه  هیچ  به  و  نداشت  وجود 
زخم  و  ها  عفونت  کردن  پانسمان 
من  و  نبود  کافي  مجروحان  هاي 
شده  استفاده  باندهاي  بودم  مجبور 
پودرهاي شستشو بشویم  با  را کامال 
بسته  و روي طنابي که در درمانگاه 
بودم پهن کنم و دوباره استفاده کنم. 
آنتي بیوتیک بسیار کم بود و درمان 

آنتي  به  نیاز  عفوني  هاي  بیماري 
بیوتیک زیاد داشت که در اختیارمان 
مي  مجبور  گاه  و  گذاشتند  نمي 
به  که  اي  عده  درمان  براي  شدیم 
بودند  مبتال شده  روي خوني  بیرون 
از ترفندهایي استفاده کنیم به عنوان 
بیماري  این  دچار  که  کساني  مثال 
نبودند به درمانگاه مراجعه مي کردند 
داداند  مي  بیوتیک  آنتي  تقاضاي  و 
من  اختیار  در  مخفیانه  را  داروها  و 
مي گذاشتند تا براي درمان بیماران 

واقعي استفاده کنم.«

 لطفا حالتان بد نشود 
بیماري  است  سخت  هم  تصورش   
و علم شما  به تخصص  ببیني که  را 
امکانات  با  نتواني  تو  و  دارد  نیاز 
موجود به دادش برسي آیا مي توانید 
شوید  مجبور  روزي  که  کنید  تصور 
با  را  عفونت  انسان  یک  نجات  براي 
کسي  ناسور  هاي  زخم  از  دست 
امااین  است  سخت  بیاورید؟  بیرون 
دربیمارستان  که  پزشکاني  را  کار 

و  جنگ  هاي  جبهه  هاي صحرایي  
درمانگاه هاي اردوگاه هاي عراقي  به 

کرات انجام داده اند.
این  بر  تاکید  با  وحیدیان  دکتر   
عراقي  »سربازان  گوید:  مي  مطلب 
زندان  در  سلولي  در  که  دادند  خبر 
الرشید سربازي 18-17 ساله حالش 
خورده  کمرش  در  تیر  است.  خراب 
که  باالي سرش  بود  کرده  عفونت  و 
رسیدم پسر بچه اي دیدم که به طرز 
وحشتناکي الغر و ضعیف بود و درد 
بلندش کردم  سبک بود  مي کشید 
برگرداندم باورتان نمي شود بیش از 
2 لیتر از کمرش عفونت با بوي تعفن 
شدید خارج شد با کمک اسیران  هر 
چه باند بود در زخمش گذاشتم و با 
تزریق چند آمپول دردش کمي آرام 
شد. آن روز باندهاي تازه داده بودند 
اختیارم  در  کافي  اندازه  به  دارو  اما 
افسران  از  چه  هر  روز  آن  بعد  نبود 
عراقي خواستم مرا به دیدنش ببرند 
چندي  متاسفانه  و  نکردند  موافقت 
شدت  دلیل  به  که   شنیدم  بعد 

جراحت شهید شده بود.«

سال 90 
دکتر وحیدیان شلوغ  روزها سر  این 
است اما با روي باز مي پذیردمان. مي 
گوید: » دردهایي که بیماران دچارش 
مي شوند مشترک نیست هر کدام به 
بیماري خاص رنج مي  از یک  نوعي 
و  دردمندند  همه  اینکه  در  اما  برند 
نیاز به توجه دارند مشترک هستند.«

دکتر وحیدیان این روزها گاهي به یاد 
روزهاي جبهه و جنگ مي افتد و با 
یادآوري خاطرات جوشاندن لباس ها 
و پتوها ، ساختن سرویس  بهداشتي 
آوري  یاد   ، اسیران  خود  توسط 
روزهاي سخت شیوع بیماري گال در 
اردوگاه و تالشش براي گرفتن دارو و 
روز  و  بیماري  این  ریشه کن شدن  
آزاد شدن از اسارت مي افتد و معتقد 
است که همه مردم ما چه آنهایي که 
در جبهه ها جنگیدند و چه کساني 
که عوارض و صدمات ناشي از جنگ 
با کمک و همدلي  را تحمل کردند  
روزهاي سخت را پشت سر گذاشتند 
دفاع  »در 8 سال  کند:  مي  تاکید  و 
مقدس همه مردم جنگیدند و در روز 
اردوگاه ها همه مردم  از  آزادي اسرا 

آزاد شدند.«   

زهره حاجیان
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رقیه بابایی

سرپرست سازمان  بهزیستی کشور:

 کارت سوخت معلوالن را
 از دوستانمان در شرکت نفت سؤال کنید !

بهزیستی  بزرگداشت  هفته  در 
سرپرست  میثاق  تجدید  و 
جمعی  و  بهزیستی  سازمان 
با  سازمان  این  کارکنان  از 
فرصت  راحل  امام  آرمانهای 
ضمن  تا  کردیم  پیدا  خوبی 
مرقد  به  جمع  این  همراهی 
برویم  انقالب  بنیانگذار  مطهر 
احمد  دکتر  با  گفتگو  در  و 
از  بسیاری  پاسخ  اسفندیاری، 
بخواهیم.  وی  از  را  سؤاالتمان 
کوشیدیم  گفتگو  این  در 
سؤاالتی  پرسیدن  ضمن  تا 
معلول  قشر  روز  دغدغۀ  که 
هم  اطالعاتی  است،  کشورمان 
از روند طرح نهضت مسکن  به 

دست آوریم. 

با  اسفندیاری  آقای  جناب   
صحبت  اخیراً  اینکه  به  توجه 
مستمری  افزایش  از  هایی 
لطفًا  آمده  میان  به  معلوالن 
بفرمایید آیا مستمری معلوالن 
را افزایش خواهید داد یا خیر؟

یک  منتظر  حاضر  حال  در  ما  ـ 
که  هستیم  وزارتخانه  از  بخشنامه 
به  بخشنامه  آن  طی  خانوار  ابعاد 
افزایش  برای  فعاًل  شود.  ابالغ  ما 
این  منتظر  معلوالن  مستمری 

بخشنامه هستیم.

تا  بخشنامه  این  ابالغ  از   -
چقدر  ها  مستمری  افزایش 

طول خواهد کشید؟
ـ مستمری مددجویان بهزیستی و 
کمیته امداد امام خمینی )ره( هر 
دو، تا شهریور ماه افزایش خواهند 

یافت.

ـ در خصوص کارت های سوخت 
بفرمایید.  توضیحاتی  معلوالن 
از شما  آخرین اخبار نقل شده 
وزارت  موافقت  عدم  از  حاکی 
و  ها  کارت  این  صدور  با  نفت 
اول  معاون  با  شما  مکاتبات 

رئیس جمهور بوده است.
های  کارت  صدور  مورد  در  ـ 
در  دوستانمان  از  بروید  سوخت 
شرکت نفت سؤال کنید. ما مرتب 
موضوع  این  پیگیری  حال  در 
هستیم. آخرین نتیجه هم این بوده 

که انشااهلل قرار است اقدام بشود. 
هم  ما  کنیم،  می  اقدام  اند  گفته 
بکنند.  اقدام  که  هستیم  منتظر 

لیست هم از ما گرفته اند.

طرح  روند  نحوۀ  از  لطفا   -
نهضت مسکن بگویید.

 60 ساخت  گذشته  سال  در  ما  ـ 
هزار واحد مسکونی را شروع کردیم 
واحدها  تحویل  به  امسال شروع  و 
روز  چند  همین  در  کرد.  خواهیم 
واحد  گذشته هم 2 هزار و 463  
هفته  در  انشااهلل  و  داده  تحویل  را 
دولت هم 11 هزار واحد را تحویل 
تدریج  به  و  دهیم  می  مددجویان 
آماده  که  واحدهایی  سال  پایان  تا 
داد.  خواهیم  تحویل  را  شوند  می 
هزار   70 هم  مان  امسال  سهمیه 
شروع  زودی  به  که  است  واحد 

خواهد شد.

موضوع  این  آیا  دکتر،  آقای   -
صحت دارد که از زمان به میان 
مسکن  نهضت  طرح  آمدن 
حمایت سازمان از تعاونی های 
مسکن معلوالن کم شده؟ قبل 
از این طرح، سازمان از تعاونی 

ها حمایت بیشتری می کرد؟
مسکن،  نهضت  طرح  وقتی  ـ 
تر  ارزان  قیمت  با  را  مهر  مسکن 
پس  کند  می  تأمین  تر  مناسب  و 
در  و  بیایند  ها  تعاونی  اگر  قطعاً 
این چهار چوب قرار بگیرند، هزینه 
های اضافی را بزنند و مسکن را با 
قیمت مناسب تر تأمین کنند ما از 

آنها حمایت می کنیم. 

- اما قیمت های تأمین مسکن 
توسط  قبل  از  ها  تعاونی  در 
برایشان  مربوطه  های  سازمان 
قیمت  تعیین  و  شده  تعریف 
نیست.  ها  تعاونی  اختیار  در 
در  دخالتی  هیچ  ها  تعاونی 
اند،  نداشته  ها  قیمت  تعیین 
توانند  می  چگونه  آنها  پس 
چهار  در  ها  قیمت  تغییر  با 
چوب طرح نهضت مسکن قرار 

بگیرند؟
اگر  ها  تعاونی  این  از  کدام  هر  ـ 
کرده  اقدام  سازمان  هماهنگی  با 
باشند سازمان به تعهداتش نسبت 

تعاونی ها عمل می کند. چون  به 
نیست  هم  اینطور  ها  تعاونی  این 
و  باشند  معلوالن  برای  صرفا  که 
بعضی از آنها در قالب کارهایی که 
خودشان انجام می دهند پیش می 
روند و بعضی هایشان هم سر خود 
عمل می کنند، و ما به جز در قبال 
بهزیستی هیچ  مددجویان سازمان 
تعهدی نداریم ما. فقط در خصوص 

مددجویان سازمان تعهد داریم.  
ویژه  اصاًل مجتمع سازی  ما  ضمناً 
برای معلوالن را قبول نداریم. این 
موضوع نه از نظر علمی مورد قبول 
است و نه از نظر منطقی. مثاًل اگر 
صرفاً  واحدی   200 مجتمع  یک 
موضوع  این  باشد  معلوالن  برای 
نظر  از  و هم  اجتماعی  نظر  از  هم 
ارزش  آمدن  پایین  )با  اقتصادی 
افزوده آن( درست نیست و با ضرر 
روبه رومی شود. به همین خاطر ما 
را  ایم مسکن معلوالن  سعی کرده 
در قالب پروژه های مختلف عملی 
تعاونی  از  کدام  هر  بنابراین  کنیم. 
قالب  در  بیایند  اگر  معلوالن  های 
طرح نهضت مسکن با شرایط فعلی 
قرار بگیرند قطعاً ما از آنها حمایت 

می کنیم.
این است که  آیا منظور شما   -
در  تعاونی  حالت  از  ها  تعاونی 
بیایند و در قالب نهضت مسکن 

قرار بگیرند؟
در  تعاونی  حالت  از  اینکه  نه  ـ 
همان  صورت  به  بلکه  بیایند. 
نهضت  طرح  قالب  در  مهر  مسکن 

مسکن قرار بگیرند.

جاری  سال  ماه  خرداد  در   -
خبری از جانب شما منتشر شد 
پایان سال  تا  این اساس که  بر 
برای  شغل  هزار  یکصد  جاری 
کرد.  خواهید  ایجاد  معلوالن 
این  ایجاد  نحوۀ  خصوص  در 
توضیحاتی  شغل  هزار  یکصد 
بفرمایید  همچنین  بفرمایید. 
های  یارانه  پرداخت  نحوۀ  که 
سهم  بیمه  بویژه  حمایتی 
این  در  که  افرادی  کارفرمای 
طرح صاحب شغل خواهند شد 

چگونه است؟
ـ بله ؛ قرار شده است ما یکصد هزار 
شغل تا پایان سال برای مددجویان 

شغل  هزار  یکصد  ما  کنیم.  ایجاد 
ها،  تعاونی  خوداشتغالی،  قالب  در 
شرکت  و  خیریه  خصوصی،  بخش 
های مختلف را فراهم خواهیم کرد. 
ما در این اقدام فرصت ها را ایجاد، 
واجد  مددجویان  به  و  پیگیری 
شرایط معرفی می کنیم. ما در این 
های  ظرفیت  از  چنین  هم  بحث 
بانک ها هم استفاده می کنیم. وام 
خانگی  مشاغل  قالب  در  که  هایی 
خواهند  پرداخت  ها  شغل  سایر  و 
شد هم از جمله اقداماتی است که 
یاد  هزارشغل  یکصد  ایجاد  برای 
بر  عالوه  داد.  خواهیم  انجام  شده 
بیمه  سهم  پرداخت  طریق  از  این 
کارفرما هم در حال اقدام هستیم. 
و  بیاید  کسی  اگر  هم  االن  همین 
با  مددجویان  کارگیری  به  برای 
سازمان تفاهم ببندد ما بیمه سهم 

کارفرمایش را پرداخت می کنیم.
 

ولی  رسید  پایان  به  مصاحبه 
گفته  به  اگر  اسفندیاری:  آقای 
ها  نفتی  شرکت  خودتان 
بالطبع  باشند،  شما  دوستان 
بیشتر  را  دوستانتان  شما 
این  به  پس  بینید.  می  ما  از 
در  که  بفرمایید  دوستانتان 
از  زیادی  تعداد  اخیر  سال   2
یارانه  حذف  از  کشور  معلوالن 
دیده  جدی  آسیبهای  سوخت 
به مقدساتتان قسم  را  اند.شما 
محض رضای خدا و برای تحقق 
را  جماعت  این  شعارعدالت، 

دریابید .

در شماره بعد موضوع 
اشتغال معلوالن، شعار 

ایجاد یکصد هزار شغل 
در سال جاری،  بویژه  
کم  و کیف پرداخت 
یارانه های حمایتی 
بخش اشتغال را از 

جناب آقای اسفندیاری 
سرپرست سازمان 

بهزیستی کشور پیگیری و 
درج خواهیم نمود .                            
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فرم اشتراک
نام مركز/ نام و نام خانوادگي : ...................................................... تاريخ تولد:    /     /        شماره فيش : .....................................................
شغل: ..................................................................................... تحصيالت: ...................................................................................   

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

عالقه مندان می توانند تحليل خود از اين 
كاريکاتور را حداكثر در
 5 جمله 
به آدرس پيك توانا ارسال كنند.
ضمنا به بهترين تحليل ضمن اعالم در
 شماره 36، جايزه اي 
اهداء  خواهد شد.

برنده مسابقه شماره 34: 
زهرا طاهری

از سمنان 

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

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

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

كارت معلوليت براي عزيزان معلول(، به نشاني دفتر ماهنامه پيک توانا ارسال نمايند.
نشاني ماهنامه پيك توانا : قزوين- بلوار شهيد بهشتي - كانون معلولين توانا- دفترماهنامه پيك توانا – تلفن : 3339212 - 0281 

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

فرهنگ سازی عمومی، تغيير نگرش جامعه نسبت به معلوليت و تحقق شعار برابری فرصتهاست.
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دنیای معلوالن دنیای جالبی است  تا زمانی 
اند  نشده  واقف  خود  های  توانایی  به  که 
خودشان  با  و  گزینند  می  عزلت  گوشه 
حرف می زنند و در دل به زمین و زمان 
از  پر  همیشه  شان  ذهن  و  گویند  می  بد 
بی  معموال  که  است  هایی  سوال  عالمت 
را  خود  که  زمانی  اما  ماند  می  جواب 
شناختند و به توانایی های خود آگاه شدند 
راهی برای حضور در اجتماع و پرداختن به 

عالیق خود پیدا می کنند.
بعضی  که  راه هاست  این  از  یکی  موسیقی 

از معلوالن به نت های  آن پناه می برند .
از این شماره به بعد تصمیم گرفته ایم تا به 

معرفی موسیقی و آالت آن بپردازیم.  

بین  بیشتر  موسیقي  که  شود  مي  سالي  چند 
پیدا  زیادي  و طرفدارهاي  ایرانیان محبوب شده 
کرده است.ولي متاسفانه نه موسیقي ایراني بلکه 
وارد  دیگر  هاي  فرهنگ  از  که  هایي  موسیقي 
ایران شده اند. مثال پاپ، راک، رپ و...که کم کم 
دارد جاي موسیقي ایراني را مي گیرد وهمچنان 

موسیقي سنتي ما طرفداران خاص خود را دارد.
و  ها  نوازنده  و  سازها  مردم  از  بسیاري  حتي   
به  یا  و  شناسند  نمي  یا  را  ایراني  آهنگسازان 
غرب  موسیقي  از  ولي  شناسند  مي  زحمت 
دانشگاه  در  متاسفانه  و  دارند  بیشتري  شناخت 
آواز  و  جهاني  ساز  رشته  اغلب  موسیقي  هاي 
جهاني طرفداران زیادي دارد و بیشتر دانشجویان 
از  اند.هدف  برگزیده  خود  براي  را  رشته  این 
نوشتن این مطلب این است که دوستان معلول را 
هرچه بیشتر با سازها و موسیقي ایراني آشنا کنم 
چون معلوالن تواناي زیادي هستند که در عرصه 

موسیقي)ایراني( فعالیت مي کنند.
با  را  شما  اول  دارد  تصمیم  این سطور  نگارنده   
بعد  و  آنها  دهنده  تشکیل  ساختمان  و  سازها 
و  حال(  تا  گذشته  )از  آهنگسازان  و  نوازندگان 

دستگاه ها وردیف هاي ایراني آشنا کند .
به امید اینکه روزي موسیقي ایراني به دست شما 

عزیزان معلول برموسیقي غربي چیره شود
تار

تار از سازهاي زهي مضرابي است که در ساخت 

آن از چوب، پوست، استخوان ، زه)روده  تابیده  
چهار پایان( و فلز استفاده مي شود وطول کلي 
آن حدود 95 سانتي متراست اگر چه در گذشته 
از  ولي  است  نشده  برده  آن  از  نامي  دور  هاي 
حدود 200سال پیش تار یکي از سازهاي اصلي 

موسیقي ملي ایران بوده است.
به  را  تار  نشسته  حالت  در  ایراني  تار  نوازنده   
صورت افقي روي ران پا قرار مي دهد به طوري 
طرف  طنیني  کاسه  و  چپ  طرف  تار  دسته  که 

راست نوازنده قرار مي گیرد.
روي  را  چپ  دست  هاي  انگشت  سر  نوازنده   
دستان هایي که در طول دسته تار بسته شده اند 
حرکت مي دهد و با مضرابي که در دست راست 

دارد به سیم ها زخمه مي زند.

اجزاي تشكيل دهنده ي تار
1- کاسه طنیني

 که از چوب یک تکه در دو حجم تو خالي تقریبا 
کوچکتر  دیگري  و  بزرگتر  یکي  شکل  گالبي 
و  کاسه  را  بزرگتر  قسمت  است.  شده  تشکیل 
قسمت کوچکتر را نقاره مي  نامند. بر روي دهانه  
باز کاسه و نقاره پوست مي کشند و خرک بر روي 
پوست کاسه قرار مي گیرد چوب کاسه ها معموال 

از درخت توت تهیه مي شود.
2- پوست

پایاني  چهار  پوست  نازک  قسمت  از  تار  پوست 
مانند بز و بره انتخاب مي شود.

3- خرک:
درروي  رفته  کار  به  استخوان  جنس  از  معموال 
 2 ارتفاع  و   5 تقریبي  به طول  وشیطانک  دسته 
سانتي متر ساخته مي شود که با دو پایه کوچک 
خود روي پوست کاسه قرار مي گیرد و سیم ها 
عمقي  کم  شیارهاي  درون  از  گانه  جدا  یک  هر 
که بر سطح خرک ایجاد شده اند عبور مي کنند.

4- دسته
دسته هاي تار از چوب هاي سخت مانند گردو و 
یا توت به صورت لوله اي تو پر به طول تقریبي 
50 وقطر تقریبي 4 سانتي متر ساخته مي شود 
صاف  گذاري(  انگشت  )محل  جلو  طرف  از  که 
و  است  دایره  نیم  از طرف پشت  و  برش خورده 
مي  بسته  آن  روي  معین  فواصل  با  ها  دستان 

شوند. دسته تار از یک طرف به نقاره و از طرف 
دیگر به سر پنجه  تار متصل است. 

5- سرپنجه
سرپنجه یا جعبه  کوک )جعبه  گوشي ها( جعبه  
کوچک تو خالي است که در ابتداي طول دسته 
قرار گرفته و به تعداد سیم هاي تار شش گوشي 

)در هر طرف سه گوشي( روي آن قرار دارد 
۶- گوشي ها

به  ها  کاسه  چوب  جنس  از  گوشي  عدد   6 تار 
میخ  صورت  به  که  دارد  تار  هاي  سیم  تعداد 
که  قسمتي  شود.  مي  ساخته  پهن  سر  درشت 
هنگام کوک کردن با دست چپ نوازنده به چپ 
وراست گردانده میشود پهن تراست وبیرون سر 
به  سیم  سر  یک  که  قسمتي  و  دارد  قرار  پنجه 
دورآن پیچیده مي شود باریک تر است و داخل 

فضاي خالي سر پنجه قرار دارد.
7- شیطانک

عرض  به  ارتفاعي  کم  و  باریک  استخوان  قطعه 
دسته تار و به ارتفاع 2 میلي متر است که بین 
دسته و سرپنجه قرار گرفته و داراي شیار هاي 
کم عمقي است که سیم ها هریک از درون یکي 
از این شیارها مي گذرند و به طرف گوشي مي 

روند.
8- دستان ها

امروزه به طور معمول 28 دستان بر روي دسته 
نخ  یا  زه  از  آنها  جنس  که  شوند  مي  بسته  تار 
نایلون است هر دستان را در فواصل معین 4یا3 
را گره مي  بندند و آن  تار مي  دور، دور دسته  
زنند به طوري که گره ها در شیاري که در سطح 

باالیي طول دسته ایجاد شده قرار بگیرند.
9- سیم گیر

قطعه اي است کوچک از جنس چوب یا استخوان 
داراي  و  شده  نصب  کاسه  بدنه   انتهاي  در  که 
شیاره هایي است که حلقه تابیده شده یا گره یک 

سر سیم به آن میافتد.
10- سیم ها

تار ایراني داراي 6  سیم از جنس فلز با قطر هاي 
مختلف است که به طور معمول سیم هاي اول و 
دوم )فلزي سفید رنگ( و سیم هاي سوم و چهارم 
)زرد از جنس برنج( دو به دو با یکدیگر هم صدا 
کوک مي شوند. سیم پنجم به نام و اخوان فلزي 
و  و دوم  اول  سفید رنگ( هم صداي سیم هاي 
سیم ششم سیم بم )فلزي زرد رنگ( یک اکتاو بم 

تر از سیم هاي اول و دوم کوک مي شود.
11- مضراب

به  برنج  جنس  از  معموال  فلزي  است  اي  قطعه 
طول  از  نیمي  و  متر  سانتي  3تا4  تقریبي  طول 
موم  با  گیرد  مي  جاي  نوازنده  دست  در  که  آن 

پوشیده شده است.

نوازندگان مطرح تار از گذشته تا حال
نور  حسینقلي-  آقا  غالم حسین-  آقا   : گذشته 
صبا-غالم  خان  ابوالحسن  برومند-  خان  علي 
حسین درویش معروف به درویش خان- آقا علي 

اکبر خان فراهاني و...
حسین  شهناز-  جلیل  درخشاني-  مجید  حال: 
علیزاده- محمد رضا لطفي- صهبا مطلبی- داریوش 

پیرنیاکان- حمید متبسم- بهاره فیاضي- و.....

آرامش در كنار نت ها
گردآوری: مهسا خیاطان
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ادامه  فیزیوتراپی  و  ورزش  همچنان  عمل،  از  بعد 
داشت تا بتونم دوباره مثل قبل راه رفتن با وسایل 
قدم  به چند  که  رفتنی  راه  کنم.  را شروع  کمکی 
توانی  تمام  نرسیده،  به گام دهم  محدود می شد. 
که ذخیره کرده بودم را از دست می دادم. نیروی 
پاها تحلیل می رفت و از شدت خستگی و فشاری 
که بهم وارد می شد خیس عرق می شدم. شاید اگر 
اصرار مامان و بابا نبود هیچ وقت دلم نمی خواست 
رنجی که موقع قدم برداشتن بهم دست می داد را 

تجربه کنم. 
زمستان  سرمای  و  برف  و  تابستان  گرم  ظهرهای 
دلیل نمی شد جلسات فیزیوتراپی را کنسل کنیم. 
مرکز  پله های  از  و  بغل می گرفت  را  مامان، من 
درمانی باال می برد.  بعد از چند جلسه فیزیوتراپی، 
همیشه  بودم.  شده  دوست  دکتر  خانم  با  حسابی 
قدرت  خواستم  می  ازشون  کار  شروع  از  قبل 
به  اون شوکی که  از  تا  را کم کنند  برق   دستگاه 
ای  بچه  وقت  هر  بشه.  کاسته  وارد می شد،  بدنم 
برای اولین بار می خواست کار با دستگاه ها و درد 
حاصل از اون را تجربه کنه، من باید باهاشون حرف 
می زدم تا ترس شون بریزه و خودشون اجازه شروع 

کار را بدهند.
و شجاعتم  دادم  می  دلداری  اونها  به  در شرایطی 
را به رخ شون می کشیدم که خودم بیشتر از اونها 
نیاز داشتم کسی تو گوشم زمزمه کنه: تحمل کن. 
این دردها و سختی ها را تحمل کن تا تو هم یک 
روزی مثل بقیه و بدون سختی و تحمِل فشار زیاد 
ها  رفتن  این دکتر  روزی همه  یه  بری.  راه  بتونی 
تموم می شه.  و درد کشیدن ها  فیزیوتراپی ها  و 
باشه  زیاد  تحملش  بده  یاد  روحت  به  کن.  تحمل 

و کم نیاره.
این  روزهام،  اون  عالقه  مورد  های  بازی  از  یکی 
ها،  عروسک  روی  و  بشم  دکتر  خانم  من  که  بود 

فیزیوتراپی و کار درمانی انجام بدم.
عالی  نمرات  کسب  و  عالقه  با  را  مدرسه  و  درس 
دنبال می کردم. وقتی با کمک نیمکت، چند دقیقه 
ای روی پاهام می ایستادم، بچه ها کلی ذوق می 
کردند و با خوشحالی، معلم و ناظم را صدا می زدند 
که  ایستادنی  باشند،  ایستادنم  شاهد  هم  اونها  تا 
برام دست  به دقیقه هم نمی رسید. همگی  شاید 
می زدند و تشویقم می کردند. عادت نداشتم مثل 
بقیه بچه ها به کوچکترین بهانه ای بزنم زیر گریه. 
بچه ها با هم دعواشون می شد، می زدند زیر گریه. 
نمره کم می آوردند، می زدند زیر گریه. مادرشون 
شد.  می  سرازیر  همچنان  ها  اشک  کرد،  می  دیر 
ولی برای من خیلی اُفت داشت که اجازه بدم کسی 

اشک هام را ببینه. اما از خوشحالی و دیدِن 
تا  و  شد  می  جمع  گلوم  در  بغض  ها،  بچه  ذوق 
اونجایی که در توانم بود سعی می کردم به زانوهام 
اجازه ندم خم بشوند و تا آخرین لحظات، تعادلم را 

حفظ می کردم.
نبود  کنارم  مامان  که  مدرسه  در  حضور  ساعات 
بچه ها به هیچ عنوان تنهام نمی گذاشتند و حتی 
تفریح  زنگ  اینکه کدوم شون  ها سر  وقت  بعضی 
پیشم بمونه، کدوم شون بره برام آب بیاره، کدوم 
شون در باز کردن خوراکی و به دهان گذاشتنش 
کمکم کنه، با هم بحث و دعوا می کردند. بچه ها 
اومده  کنار  شون  دوست  معلولیت  با  راحت  انقدر 
بودند که هیچ وقت حرفی نزدند یا حرکتی نکردند 

که باعث ناراحتی و دلخوری من بشه. 
یکبار مواجه شدن با سوالی در مورد معلولیتم، از 
طرف یک بچه هم سن و سال خودم اثر بدی در 
ذهنم گذاشت. چند روزی از تعطیالت تابستانی را 
شمال  شهر  تفریحی  های  مجتمع  از  یکی  ساکن 
به  را  من  بابا،  و  مامان  شد  می  که  غروب  بودیم. 
تاب،  از  بتونم  تا  بردند  می  کودکان  بازی  قسمت 
بشم،  سوارش  تونستم  می  که  بازی  وسیله  تنها 
نگاه  تاب سواری  ابتدای  از  روز  اون  استفاده کنم. 
خودم  روی  را  بچه شیطون  دختر  تا  دو  خیره ی 
وقت  کردن  بازی  ساعتی  از  بعد  کردم.  می  حس 
برند  خواستند  می  بابا  و  مامان  و  بود  شده  اذان 
نماز بخونند، بچه ها موقعیت را مناسب دیدند، از 
اومدند  دوتایی  و  کردند  استفاده   سو  من  تنهایی 

نزدیکم و شروع کردن به سوال پرسیدن: 
بغلت  راه بری؟ چرا همش مامانت  تونی  »تو نمی 
می کنه؟ پاشو مثل ما راه برو ببینیم می تونی!« 
اطراف را نگاه می کردم و سکوت کرده بودم. هیچ 
جوابی نداشتم که بهشون بدم. خیلی دوست داشتم 
حرفی می زدم، چیزی می گفتم که دست از سرم 
بردارند و دیگه کاری به کارم نداشته باشند. وانمود 
می کردم صداشون را نمی شنوم و حرفاشون برام 
به  بودم  مونده  اونجا  تنها  اینکه  از  نداره.  اهمیتی 
شدت پشیمون بودم. آرزو می کردم مامان زودتر 
برگرده، اما قبل از اینکه مامان بیاد، مامان و بابای 
بچه ها از راه رسیدند و هر دو دختر سمت پدر و 
خیلی  نظرشون  به  که  ای  پدیده  تا  دویدند  مادر 
عجیب و غریب می اومد را به آنها هم نشان بدهند. 
اولین کاری که کردند، انگشت اشاره را سمت من 
گرفتند و تند تند یه چیزهایی می گفتند. نگاه پدر 
و مادر هم، مثل بچه هاشون روی من ثابت مونده 
در  بودم  و مطمئن  با هم صحبت می کردند  بود. 
مورد من حرف می زدند اما خوشبختانه صداشون 
را نمی شنیدم. سعی می کردم خودم را بی تفاوت 
نشون بدم. احتماال به ذهن شون خطور هم نمی 
من  روی  منفی  و  ماندگار  تاثیر  چنین  که  کرده 
بگذارند! از اون روز به بعد دیگه دلم نمی خواست 
ها  بچه  رفتار  این  مورد  در  برم.  بازی  محوطه  به 
بودم.  نزده  بابا  و  مامان  به  پدر مادرشون حرفی  و 
اولین بار نبود چنین اتفاقی توی زندگیم می افتاد 
و مطمئن بودم آخرین بار هم نمی تونه باشه. اگر به 

اصرار مامان یا بابا به محوطه بازی می رفتم ، تمام 
با نگرانی و دلهره، اطراف را نگاه می کردم.  مدت 
دلهره ی حضور بچه ها و رویارویی مجدد و تکرار 
بازی  قسمت  در  هم  اونها  وقتی  قبل.  تلخ  تجربه 
ازشون  را  نگاهم  کردم  می  سعی  داشتند،  حضور 
بدزدم، حواسم را جای دیگه معطوف کنم و توجهی 

بهشون نکنم.
خدا را شکر که اتفاقاتی از این دست زیاد برام رخ 
نداد. تکرار نشدنش، غیر ممکن بود، اما وقتی هم 
اتفاق می افتاد سعی می کردم زود فراموش کنم و 

زیاد بهش فکر نکنم.
بعد از چند سال بار دیگه مامان دوران بارداری را 
برای سومین بار تجربه می کرد. با توجه به بارداری 
سخت قبلی و تنها سه روز زنده موندن بچه، این 
دفعه دیگه نمی دونستیم باید خوشحال باشیم یا 
به خونه  فرد جدیدی  ورود  انتظار  ناراحت؟ چشم 

باشیم یا زیاد به اومدنش دل خوش نکنیم؟ 
امید  نا  امیدمون  قبل  از  تر  سریع  خیلی  بار  این 
انتظار  چشم  ماه   9 دیگه  شد.  تباه  آرزوهامون  و 
هم  باز  رفت.  بین  از  بچه  ماه   4 از  بعد  و  نبودیم 
مثل همیشه و طبق قانون خلقت، مشیت الهی بر 
مشکلی  »هیچ  گفتند:  می  که  دکترها  قاطع  نظر 
نیست«، غالب شد و جنینی که دکترها می گفتند 
سالمه، از بین رفت. هیچ دکتری نمی تونست علت 
اصلی سقط را تشخیص بده. یکی می گفت: مادر 
بیماری  یکی می گفت:  بچه سقط شده.  ترسیده، 
توکسو پالسموز مادر موجب سقط شده. یکی می 

گفت: علت ژنتیکی داشته.
تشخیص قطعی هم دردی از ما دوا نمی کرد. مهم 
این بود که یکبار دیگه تمام اون روزهای پر درد و 
سراسر اندوه، تکرار می شد و ما باز باید با این غم 
بزرگ کنار می اومدیم. خدایا تحمل دوبار متوالی 
داغ فرزند دیدن کم دردی نیست که بشه راحت 
روی  دندون  طوری  چه  دوباره  اومد،  کنار  باهاش 

جیگری که قبال پاره پاره شده، بگذاریم؟ 
اینکه  نیست، جز  ای  دونستیم که هیچ چاره  می 

خودش آرامش را در دل هامون قرار بده. 
پر  نشکفته،  گل  دو  یاد  به  را  ما  نوزادی  هر  حاال 
تازه  را  مون  دل  داغ  و  انداخت  می  مون  شده  پر 

می کرد.
روی  زندگی  دوباره  که  تلخ  اتفاق  این  از  بعد 
نگران  نوعی  به  بهمون نشون داد. همه  را  زشتش 
سالمی  و  جدید  عضو  نتونیم  هیچوقت  که  بودند 
را در کنارمون داشته باشیم. خواهر یا برادری که 
بتونه من را از تنهایی در بیاره و کمک حال من و 
مامان باشه. بچه دار شدن که توی اغلب خانواده ها 
راحت و بدون درد سر اتفاق می افتاد، برای ما به 
بزرگترین آرزو تبدیل شده بود. مراجعه ی مامان 
برابر  چند  مختلف،  های  متخصص  و  ها  دکتر  به 
و  آزمایش  زیادی  تعداد  دفعه  هر  بود.  شده  قبل 
تست مختلف انجام می شد که در هیچ کدوم مورد 

خاصی به چشم نمی خورد.

hamezendegiam@yahoo.com

مقــاوم بـاش

قسمت هفتم: 
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فیلم ) اسم من خان( به کارگردانی )Karan Johar( کاران جوهار 38 ساله )هندی( 

کاجول  و   )Shahrukh Khan( خان  شاهرخ  هنرپیشگی  با  سال2010،  محصول 

)Kajol( دو هنرپیشه مطرح سینمای بالیود ساخته شده است.

 آنچه در ساخت این فیلم  حائز اهمیت است همکاری هالیوود و بالیوود توسط بیش 

از 5 شرکت سینمایی در این فیلم است که از بارزترین آنها »فوکس قرن بیستم« می 

توان نام برد که جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین موسیقی از جشنواره 

فیلم Filmfare را نصیب خود کرده است. این فیلم در سه هفته اول در بیش از 119 

سینما در آمریکا و کانادا اکران شده و در 17روز اول 3۶3500 میلیون دالر فروش 

داشته که رکورد جدیدی برای بالیود به حساب می آید.
خالصه داستان:

خاص  جسمی  معلولیت  وجود  با  که  است  هندی  مسلمان  جوان  یک  خان  رضوان 

)اسپرگرسندرم( دارای قدرت حافظه و هوش خارق العاده ای است. رضوان توانایی های 

بالقوه فراوانی دارد، اما در هند از به ظهور  رساندن آن  عاجز است. او بنا به وصیت 

مادر به آمریکا می رود تا شاد زندگی کند و استعدادهای خود را شکوفا سازد. کاری 

که برادر کوچکتر او قباًل انجام داده است. به آمریکا رفتن وی باعث آشنایی با یک 

است  هندویسم  به  معتقد  و  )ماندیرا(  است  آرایشگری  او  شغل  که  هندی  دختر 

نمی شود  ترک  نمازش  هرگز  و  است  معتقد  مسلمان  اینکه  با  رضوان،  ولی  می شود 

تفسیر  را  آن  مادر رضوان  که  باور شریعتی  به  بنا  نمی بیند.  او  با  ازدواج  در  ایرادی 

می کند، مسلمان و غیرمسلمان معنا ندارد و تنها خوبی و بدی وجود دارد. ماندیرا 

خوب است پس می تواند همسر مناسبی برای رضوان خان باشد.
نقدي بر فيلم:

برمي انگیزد.شاهرخ خان در نقشش قوي ظاهر شده و حس همدردي بیننده را با قهرمان فیلم 

او با وجود بیماري آنقدر باهوش است که در سکانسي از فیلم با پسرش به شهر بازي 

مي رود و در مسابقه اي که حل یک جدول کلمات است شرکت مي کند. او به سرعت 

این سکانس  با  بازي مي شود. که کارگردان  برنده  و  را مي دهد  پاسخ هاي درست 

توانایي قهرمان معلولش را نشان مي دهد.

رضوان خان همه چیز را ساده و ابتدایي مي بیند. شخصیتي پایبند قوانین و مقررات 

از شنیدن  به دینش اسالم عالقه زیادي دارد، در هر مکاني که باشد پس  او  است. 

صداي اذان نماز خود را به جاي مي آورد. در سکانسي از فیلم او با یک زن و شوهر 

که آنها هم به دین اسالم گرایش دارند آشنا مي شود. هنگامي که او صداي اذان را مي 

شنود بي درنگ میخواهد براي نماز خواندن آماده شود اما آنها مي گویند میان این 

همه افراد مسیحي نمي توان نماز بجاي آورد اما رضوان به حرف آنها گوش نمي دهد.

در تمامي فیلم صحنه هاي اشک آور زیادي مي بینیم از کشته شدن پسر رضوان 

خان »سم« تا زنداني شدن او به جرم تروریست بودن. کارگردان براي همسو کردن 

تماشاچیان با رضوان و وقایعي که در فیلم مي گذرد تمام مردم در فیلم خود را همسو 

به کمک مردم طوفان زده مي رود،  او  فیلم نشان مي دهد. هنگامي که  با قهرمان 

بیشتر مردم بخاطر او و بعضي ها هم براي ترحم به علت معلولیتش به کمک رضوان 

او  افتد خبرنگاران مسلمان براي آزاد کردن  او به زندان مي  تالش مي کنند.رفتند یا در زماني که 

خوبي  به  و...  عشق  همدردي،  انسانیت،  معلولیت،  مسائل  به  فیلم  در  کارگردان 

پرداخته و هر کدام را در جاي خود آورده است اما برخي از مسایل سیاسي یا همان 

اسالم هراسي غربي که هالیوود بدنبال آن است در این فیلم به خوبي حس مي شود.

در  مسلمانان  مشکالت  و  افتد  مي  اتفاق  سپتامبر   11 فاجعه  از  بعد  فیلم  داستان 

آمریکا را به تصویر مي کشد. رضوان هم دچار همین مشکالت مي شود اما او براي 

مقابله تصمیم عجیبي مي گیرد و آن مالقات با رییس جمهور آمریکا است . او در هر 

سخنراني حاضر مي شود و هدف خود را دیدار با رییس جمهور گذاشته است تا به 

او بگوید که: »بن الدن را مسلمان حساب نمي کند و مسلمانان تروریست نیستند«، 

این هدف را مي توان نمونه اي از اسالم هراسي غرب دانست.

نشان  معلول  با  و  استفاده کرده است  معلولیت سوء  از  کارگردان  بتوان گفت  شاید 

تمام مشکالت  بیننده  به شکلي که  بیشتر کرده است.  را  فیلم  تاثیر  دادن قهرمان 

رضوان را مشکالت خودش مي داند و با هر حرکت او احساس نزدیکي مي کند. 
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دنیای معلوالن دنیای جالبی است  تا زمانی 
اند  نشده  واقف  خود  های  توانایی  به  که 
خودشان  با  و  گزینند  می  عزلت  گوشه 
حرف می زنند و در دل به زمین و زمان 
از  پر  همیشه  شان  ذهن  و  گویند  می  بد 
بی  معموال  که  است  هایی  سوال  عالمت 
را  خود  که  زمانی  اما  ماند  می  جواب 
شناختند و به توانایی های خود آگاه شدند 
راهی برای حضور در اجتماع و پرداختن به 

عالیق خود پیدا می کنند.
بعضی  که  راه هاست  این  از  یکی  موسیقی 

از معلوالن به نت های  آن پناه می برند .
از این شماره به بعد تصمیم گرفته ایم تا به 

معرفی موسیقی و آالت آن بپردازیم.  

بین  بیشتر  موسیقي  که  شود  مي  سالي  چند 
پیدا  زیادي  و طرفدارهاي  ایرانیان محبوب شده 
کرده است.ولي متاسفانه نه موسیقي ایراني بلکه 
وارد  دیگر  هاي  فرهنگ  از  که  هایي  موسیقي 
ایران شده اند. مثال پاپ، راک، رپ و...که کم کم 
دارد جاي موسیقي ایراني را مي گیرد وهمچنان 

موسیقي سنتي ما طرفداران خاص خود را دارد.
و  ها  نوازنده  و  سازها  مردم  از  بسیاري  حتي   
به  یا  و  شناسند  نمي  یا  را  ایراني  آهنگسازان 
غرب  موسیقي  از  ولي  شناسند  مي  زحمت 
دانشگاه  در  متاسفانه  و  دارند  بیشتري  شناخت 
آواز  و  جهاني  ساز  رشته  اغلب  موسیقي  هاي 
جهاني طرفداران زیادي دارد و بیشتر دانشجویان 
از  اند.هدف  برگزیده  خود  براي  را  رشته  این 
نوشتن این مطلب این است که دوستان معلول را 
هرچه بیشتر با سازها و موسیقي ایراني آشنا کنم 
چون معلوالن تواناي زیادي هستند که در عرصه 

موسیقي)ایراني( فعالیت مي کنند.
با  را  شما  اول  دارد  تصمیم  این سطور  نگارنده   
بعد  و  آنها  دهنده  تشکیل  ساختمان  و  سازها 
و  حال(  تا  گذشته  )از  آهنگسازان  و  نوازندگان 

دستگاه ها وردیف هاي ایراني آشنا کند .
به امید اینکه روزي موسیقي ایراني به دست شما 

عزیزان معلول برموسیقي غربي چیره شود
تار

تار از سازهاي زهي مضرابي است که در ساخت 

آن از چوب، پوست، استخوان ، زه)روده  تابیده  
چهار پایان( و فلز استفاده مي شود وطول کلي 
آن حدود 95 سانتي متراست اگر چه در گذشته 
از  ولي  است  نشده  برده  آن  از  نامي  دور  هاي 
حدود 200سال پیش تار یکي از سازهاي اصلي 

موسیقي ملي ایران بوده است.
به  را  تار  نشسته  حالت  در  ایراني  تار  نوازنده   
صورت افقي روي ران پا قرار مي دهد به طوري 
طرف  طنیني  کاسه  و  چپ  طرف  تار  دسته  که 

راست نوازنده قرار مي گیرد.
روي  را  چپ  دست  هاي  انگشت  سر  نوازنده   
دستان هایي که در طول دسته تار بسته شده اند 
حرکت مي دهد و با مضرابي که در دست راست 

دارد به سیم ها زخمه مي زند.

اجزاي تشكيل دهنده ي تار
1- کاسه طنیني

 که از چوب یک تکه در دو حجم تو خالي تقریبا 
کوچکتر  دیگري  و  بزرگتر  یکي  شکل  گالبي 
و  کاسه  را  بزرگتر  قسمت  است.  شده  تشکیل 
قسمت کوچکتر را نقاره مي  نامند. بر روي دهانه  
باز کاسه و نقاره پوست مي کشند و خرک بر روي 
پوست کاسه قرار مي گیرد چوب کاسه ها معموال 

از درخت توت تهیه مي شود.
2- پوست

پایاني  چهار  پوست  نازک  قسمت  از  تار  پوست 
مانند بز و بره انتخاب مي شود.

3- خرک:
درروي  رفته  کار  به  استخوان  جنس  از  معموال 
 2 ارتفاع  و   5 تقریبي  به طول  وشیطانک  دسته 
سانتي متر ساخته مي شود که با دو پایه کوچک 
خود روي پوست کاسه قرار مي گیرد و سیم ها 
عمقي  کم  شیارهاي  درون  از  گانه  جدا  یک  هر 
که بر سطح خرک ایجاد شده اند عبور مي کنند.

4- دسته
دسته هاي تار از چوب هاي سخت مانند گردو و 
یا توت به صورت لوله اي تو پر به طول تقریبي 
50 وقطر تقریبي 4 سانتي متر ساخته مي شود 
صاف  گذاري(  انگشت  )محل  جلو  طرف  از  که 
و  است  دایره  نیم  از طرف پشت  و  برش خورده 
مي  بسته  آن  روي  معین  فواصل  با  ها  دستان 

شوند. دسته تار از یک طرف به نقاره و از طرف 
دیگر به سر پنجه  تار متصل است. 

5- سرپنجه
سرپنجه یا جعبه  کوک )جعبه  گوشي ها( جعبه  
کوچک تو خالي است که در ابتداي طول دسته 
قرار گرفته و به تعداد سیم هاي تار شش گوشي 

)در هر طرف سه گوشي( روي آن قرار دارد 
۶- گوشي ها

به  ها  کاسه  چوب  جنس  از  گوشي  عدد   6 تار 
میخ  صورت  به  که  دارد  تار  هاي  سیم  تعداد 
که  قسمتي  شود.  مي  ساخته  پهن  سر  درشت 
هنگام کوک کردن با دست چپ نوازنده به چپ 
وراست گردانده میشود پهن تراست وبیرون سر 
به  سیم  سر  یک  که  قسمتي  و  دارد  قرار  پنجه 
دورآن پیچیده مي شود باریک تر است و داخل 

فضاي خالي سر پنجه قرار دارد.
7- شیطانک

عرض  به  ارتفاعي  کم  و  باریک  استخوان  قطعه 
دسته تار و به ارتفاع 2 میلي متر است که بین 
دسته و سرپنجه قرار گرفته و داراي شیار هاي 
کم عمقي است که سیم ها هریک از درون یکي 
از این شیارها مي گذرند و به طرف گوشي مي 

روند.
8- دستان ها

امروزه به طور معمول 28 دستان بر روي دسته 
نخ  یا  زه  از  آنها  جنس  که  شوند  مي  بسته  تار 
نایلون است هر دستان را در فواصل معین 4یا3 
را گره مي  بندند و آن  تار مي  دور، دور دسته  
زنند به طوري که گره ها در شیاري که در سطح 

باالیي طول دسته ایجاد شده قرار بگیرند.
9- سیم گیر

قطعه اي است کوچک از جنس چوب یا استخوان 
داراي  و  شده  نصب  کاسه  بدنه   انتهاي  در  که 
شیاره هایي است که حلقه تابیده شده یا گره یک 

سر سیم به آن میافتد.
10- سیم ها

تار ایراني داراي 6  سیم از جنس فلز با قطر هاي 
مختلف است که به طور معمول سیم هاي اول و 
دوم )فلزي سفید رنگ( و سیم هاي سوم و چهارم 
)زرد از جنس برنج( دو به دو با یکدیگر هم صدا 
کوک مي شوند. سیم پنجم به نام و اخوان فلزي 
و  و دوم  اول  سفید رنگ( هم صداي سیم هاي 
سیم ششم سیم بم )فلزي زرد رنگ( یک اکتاو بم 

تر از سیم هاي اول و دوم کوک مي شود.
11- مضراب

به  برنج  جنس  از  معموال  فلزي  است  اي  قطعه 
طول  از  نیمي  و  متر  سانتي  3تا4  تقریبي  طول 
موم  با  گیرد  مي  جاي  نوازنده  دست  در  که  آن 

پوشیده شده است.

نوازندگان مطرح تار از گذشته تا حال
نور  حسینقلي-  آقا  غالم حسین-  آقا   : گذشته 
صبا-غالم  خان  ابوالحسن  برومند-  خان  علي 
حسین درویش معروف به درویش خان- آقا علي 

اکبر خان فراهاني و...
حسین  شهناز-  جلیل  درخشاني-  مجید  حال: 
علیزاده- محمد رضا لطفي- صهبا مطلبی- داریوش 

پیرنیاکان- حمید متبسم- بهاره فیاضي- و.....

آرامش در كنار نت ها
گردآوری: مهسا خیاطان
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ساعت، چوب خط عمر است 

سفیری از انگلیس با مقداری تحفه و هدایا  نزد کریم خان زند 
که  تفصیلی  به  او  هدایای  از  یک  هر  برای  وکیل  آمد.  )وکیل( 
معروف است عیبی گرفت و آن را رد کرد. از جمله درباره  ساعتی 
ایراد گرفت که : »این ، چوب خط عمر است و به درد نمی خورد.«

داستان نامه بهمنياری

اين كاله برای سر من گشاد بود

مردی کالهش در آب افتاد، هر چه دنبال کاله دوید نتوانست به 
آن برسد عاقبت خسته شد و ایستاد و با خودش گفت: این کاله 

برای سر من گشاد بود .    

ادبيات عاميانه سنگسر

قناعت
حکیمی را گفتند: »چیزی برتر از طال دیده ای؟« 

گفت: »بله! قناعت«.
گلستان سعدی

دل صاف
 

یکی شیخ را گفت: »دل، صافی کن تا با تو سخنی گویم« 
شیخ گفت: »30 سال است که از حق، صاف دلی می خواهم 
از  دل صافی  تو،  برای  از  به یک ساعت،  ام؛  نیافته  هنوز  و 

کجا آرم؟«  
تذكرة االولياء 

 

هنر
حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که 
ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل 
خطر است یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما 
هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و گر هنرمند از دولت 
بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است. هرجا که رود 
قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند.   
گلستان سعدی
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ادامه  فیزیوتراپی  و  ورزش  همچنان  عمل،  از  بعد 
داشت تا بتونم دوباره مثل قبل راه رفتن با وسایل 
قدم  به چند  که  رفتنی  راه  کنم.  را شروع  کمکی 
توانی  تمام  نرسیده،  به گام دهم  محدود می شد. 
که ذخیره کرده بودم را از دست می دادم. نیروی 
پاها تحلیل می رفت و از شدت خستگی و فشاری 
که بهم وارد می شد خیس عرق می شدم. شاید اگر 
اصرار مامان و بابا نبود هیچ وقت دلم نمی خواست 
رنجی که موقع قدم برداشتن بهم دست می داد را 

تجربه کنم. 
زمستان  سرمای  و  برف  و  تابستان  گرم  ظهرهای 
دلیل نمی شد جلسات فیزیوتراپی را کنسل کنیم. 
مرکز  پله های  از  و  بغل می گرفت  را  مامان، من 
درمانی باال می برد.  بعد از چند جلسه فیزیوتراپی، 
همیشه  بودم.  شده  دوست  دکتر  خانم  با  حسابی 
قدرت  خواستم  می  ازشون  کار  شروع  از  قبل 
به  اون شوکی که  از  تا  را کم کنند  برق   دستگاه 
ای  بچه  وقت  هر  بشه.  کاسته  وارد می شد،  بدنم 
برای اولین بار می خواست کار با دستگاه ها و درد 
حاصل از اون را تجربه کنه، من باید باهاشون حرف 
می زدم تا ترس شون بریزه و خودشون اجازه شروع 

کار را بدهند.
و شجاعتم  دادم  می  دلداری  اونها  به  در شرایطی 
را به رخ شون می کشیدم که خودم بیشتر از اونها 
نیاز داشتم کسی تو گوشم زمزمه کنه: تحمل کن. 
این دردها و سختی ها را تحمل کن تا تو هم یک 
روزی مثل بقیه و بدون سختی و تحمِل فشار زیاد 
ها  رفتن  این دکتر  روزی همه  یه  بری.  راه  بتونی 
تموم می شه.  و درد کشیدن ها  فیزیوتراپی ها  و 
باشه  زیاد  تحملش  بده  یاد  روحت  به  کن.  تحمل 

و کم نیاره.
این  روزهام،  اون  عالقه  مورد  های  بازی  از  یکی 
ها،  عروسک  روی  و  بشم  دکتر  خانم  من  که  بود 

فیزیوتراپی و کار درمانی انجام بدم.
عالی  نمرات  کسب  و  عالقه  با  را  مدرسه  و  درس 
دنبال می کردم. وقتی با کمک نیمکت، چند دقیقه 
ای روی پاهام می ایستادم، بچه ها کلی ذوق می 
کردند و با خوشحالی، معلم و ناظم را صدا می زدند 
که  ایستادنی  باشند،  ایستادنم  شاهد  هم  اونها  تا 
برام دست  به دقیقه هم نمی رسید. همگی  شاید 
می زدند و تشویقم می کردند. عادت نداشتم مثل 
بقیه بچه ها به کوچکترین بهانه ای بزنم زیر گریه. 
بچه ها با هم دعواشون می شد، می زدند زیر گریه. 
نمره کم می آوردند، می زدند زیر گریه. مادرشون 
شد.  می  سرازیر  همچنان  ها  اشک  کرد،  می  دیر 
ولی برای من خیلی اُفت داشت که اجازه بدم کسی 

اشک هام را ببینه. اما از خوشحالی و دیدِن 
تا  و  شد  می  جمع  گلوم  در  بغض  ها،  بچه  ذوق 
اونجایی که در توانم بود سعی می کردم به زانوهام 
اجازه ندم خم بشوند و تا آخرین لحظات، تعادلم را 

حفظ می کردم.
نبود  کنارم  مامان  که  مدرسه  در  حضور  ساعات 
بچه ها به هیچ عنوان تنهام نمی گذاشتند و حتی 
تفریح  زنگ  اینکه کدوم شون  ها سر  وقت  بعضی 
پیشم بمونه، کدوم شون بره برام آب بیاره، کدوم 
شون در باز کردن خوراکی و به دهان گذاشتنش 
کمکم کنه، با هم بحث و دعوا می کردند. بچه ها 
اومده  کنار  شون  دوست  معلولیت  با  راحت  انقدر 
بودند که هیچ وقت حرفی نزدند یا حرکتی نکردند 

که باعث ناراحتی و دلخوری من بشه. 
یکبار مواجه شدن با سوالی در مورد معلولیتم، از 
طرف یک بچه هم سن و سال خودم اثر بدی در 
ذهنم گذاشت. چند روزی از تعطیالت تابستانی را 
شمال  شهر  تفریحی  های  مجتمع  از  یکی  ساکن 
به  را  من  بابا،  و  مامان  شد  می  که  غروب  بودیم. 
تاب،  از  بتونم  تا  بردند  می  کودکان  بازی  قسمت 
بشم،  سوارش  تونستم  می  که  بازی  وسیله  تنها 
نگاه  تاب سواری  ابتدای  از  روز  اون  استفاده کنم. 
خودم  روی  را  بچه شیطون  دختر  تا  دو  خیره ی 
وقت  کردن  بازی  ساعتی  از  بعد  کردم.  می  حس 
برند  خواستند  می  بابا  و  مامان  و  بود  شده  اذان 
نماز بخونند، بچه ها موقعیت را مناسب دیدند، از 
اومدند  دوتایی  و  کردند  استفاده   سو  من  تنهایی 

نزدیکم و شروع کردن به سوال پرسیدن: 
بغلت  راه بری؟ چرا همش مامانت  تونی  »تو نمی 
می کنه؟ پاشو مثل ما راه برو ببینیم می تونی!« 
اطراف را نگاه می کردم و سکوت کرده بودم. هیچ 
جوابی نداشتم که بهشون بدم. خیلی دوست داشتم 
حرفی می زدم، چیزی می گفتم که دست از سرم 
بردارند و دیگه کاری به کارم نداشته باشند. وانمود 
می کردم صداشون را نمی شنوم و حرفاشون برام 
به  بودم  مونده  اونجا  تنها  اینکه  از  نداره.  اهمیتی 
شدت پشیمون بودم. آرزو می کردم مامان زودتر 
برگرده، اما قبل از اینکه مامان بیاد، مامان و بابای 
بچه ها از راه رسیدند و هر دو دختر سمت پدر و 
خیلی  نظرشون  به  که  ای  پدیده  تا  دویدند  مادر 
عجیب و غریب می اومد را به آنها هم نشان بدهند. 
اولین کاری که کردند، انگشت اشاره را سمت من 
گرفتند و تند تند یه چیزهایی می گفتند. نگاه پدر 
و مادر هم، مثل بچه هاشون روی من ثابت مونده 
در  بودم  و مطمئن  با هم صحبت می کردند  بود. 
مورد من حرف می زدند اما خوشبختانه صداشون 
را نمی شنیدم. سعی می کردم خودم را بی تفاوت 
نشون بدم. احتماال به ذهن شون خطور هم نمی 
من  روی  منفی  و  ماندگار  تاثیر  چنین  که  کرده 
بگذارند! از اون روز به بعد دیگه دلم نمی خواست 
ها  بچه  رفتار  این  مورد  در  برم.  بازی  محوطه  به 
بودم.  نزده  بابا  و  مامان  به  پدر مادرشون حرفی  و 
اولین بار نبود چنین اتفاقی توی زندگیم می افتاد 
و مطمئن بودم آخرین بار هم نمی تونه باشه. اگر به 

اصرار مامان یا بابا به محوطه بازی می رفتم ، تمام 
با نگرانی و دلهره، اطراف را نگاه می کردم.  مدت 
دلهره ی حضور بچه ها و رویارویی مجدد و تکرار 
بازی  قسمت  در  هم  اونها  وقتی  قبل.  تلخ  تجربه 
ازشون  را  نگاهم  کردم  می  سعی  داشتند،  حضور 
بدزدم، حواسم را جای دیگه معطوف کنم و توجهی 

بهشون نکنم.
خدا را شکر که اتفاقاتی از این دست زیاد برام رخ 
نداد. تکرار نشدنش، غیر ممکن بود، اما وقتی هم 
اتفاق می افتاد سعی می کردم زود فراموش کنم و 

زیاد بهش فکر نکنم.
بعد از چند سال بار دیگه مامان دوران بارداری را 
برای سومین بار تجربه می کرد. با توجه به بارداری 
سخت قبلی و تنها سه روز زنده موندن بچه، این 
دفعه دیگه نمی دونستیم باید خوشحال باشیم یا 
به خونه  فرد جدیدی  ورود  انتظار  ناراحت؟ چشم 

باشیم یا زیاد به اومدنش دل خوش نکنیم؟ 
امید  نا  امیدمون  قبل  از  تر  سریع  خیلی  بار  این 
انتظار  چشم  ماه   9 دیگه  شد.  تباه  آرزوهامون  و 
هم  باز  رفت.  بین  از  بچه  ماه   4 از  بعد  و  نبودیم 
مثل همیشه و طبق قانون خلقت، مشیت الهی بر 
مشکلی  »هیچ  گفتند:  می  که  دکترها  قاطع  نظر 
نیست«، غالب شد و جنینی که دکترها می گفتند 
سالمه، از بین رفت. هیچ دکتری نمی تونست علت 
اصلی سقط را تشخیص بده. یکی می گفت: مادر 
بیماری  یکی می گفت:  بچه سقط شده.  ترسیده، 
توکسو پالسموز مادر موجب سقط شده. یکی می 

گفت: علت ژنتیکی داشته.
تشخیص قطعی هم دردی از ما دوا نمی کرد. مهم 
این بود که یکبار دیگه تمام اون روزهای پر درد و 
سراسر اندوه، تکرار می شد و ما باز باید با این غم 
بزرگ کنار می اومدیم. خدایا تحمل دوبار متوالی 
داغ فرزند دیدن کم دردی نیست که بشه راحت 
روی  دندون  طوری  چه  دوباره  اومد،  کنار  باهاش 

جیگری که قبال پاره پاره شده، بگذاریم؟ 
اینکه  نیست، جز  ای  دونستیم که هیچ چاره  می 

خودش آرامش را در دل هامون قرار بده. 
پر  نشکفته،  گل  دو  یاد  به  را  ما  نوزادی  هر  حاال 
تازه  را  مون  دل  داغ  و  انداخت  می  مون  شده  پر 

می کرد.
روی  زندگی  دوباره  که  تلخ  اتفاق  این  از  بعد 
نگران  نوعی  به  بهمون نشون داد. همه  را  زشتش 
سالمی  و  جدید  عضو  نتونیم  هیچوقت  که  بودند 
را در کنارمون داشته باشیم. خواهر یا برادری که 
بتونه من را از تنهایی در بیاره و کمک حال من و 
مامان باشه. بچه دار شدن که توی اغلب خانواده ها 
راحت و بدون درد سر اتفاق می افتاد، برای ما به 
بزرگترین آرزو تبدیل شده بود. مراجعه ی مامان 
برابر  چند  مختلف،  های  متخصص  و  ها  دکتر  به 
و  آزمایش  زیادی  تعداد  دفعه  هر  بود.  شده  قبل 
تست مختلف انجام می شد که در هیچ کدوم مورد 

خاصی به چشم نمی خورد.

hamezendegiam@yahoo.com

مقــاوم بـاش

قسمت هفتم: 
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فیلم ) اسم من خان( به کارگردانی )Karan Johar( کاران جوهار 38 ساله )هندی( 
کاجول  و   )Shahrukh Khan( خان  شاهرخ  هنرپیشگی  با  سال2010،  محصول 

)Kajol( دو هنرپیشه مطرح سینمای بالیود ساخته شده است.
 آنچه در ساخت این فیلم  حائز اهمیت است همکاری هالیوود و بالیوود توسط بیش 
از 5 شرکت سینمایی در این فیلم است که از بارزترین آنها »فوکس قرن بیستم« می 
توان نام برد که جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین موسیقی از جشنواره 
فیلم Filmfare را نصیب خود کرده است. این فیلم در سه هفته اول در بیش از 119 
سینما در آمریکا و کانادا اکران شده و در 17روز اول 3۶3500 میلیون دالر فروش 

داشته که رکورد جدیدی برای بالیود به حساب می آید.

خالصه داستان:
خاص  جسمی  معلولیت  وجود  با  که  است  هندی  مسلمان  جوان  یک  خان  رضوان 
)اسپرگرسندرم( دارای قدرت حافظه و هوش خارق العاده ای است. رضوان توانایی های 
بالقوه فراوانی دارد، اما در هند از به ظهور  رساندن آن  عاجز است. او بنا به وصیت 
مادر به آمریکا می رود تا شاد زندگی کند و استعدادهای خود را شکوفا سازد. کاری 
که برادر کوچکتر او قباًل انجام داده است. به آمریکا رفتن وی باعث آشنایی با یک 
است  هندویسم  به  معتقد  و  )ماندیرا(  است  آرایشگری  او  شغل  که  هندی  دختر 
نمی شود  ترک  نمازش  هرگز  و  است  معتقد  مسلمان  اینکه  با  رضوان،  ولی  می شود 
تفسیر  را  آن  مادر رضوان  که  باور شریعتی  به  بنا  نمی بیند.  او  با  ازدواج  در  ایرادی 
می کند، مسلمان و غیرمسلمان معنا ندارد و تنها خوبی و بدی وجود دارد. ماندیرا 

خوب است پس می تواند همسر مناسبی برای رضوان خان باشد.

نقدي بر فيلم:
شاهرخ خان در نقشش قوي ظاهر شده و حس همدردي بیننده را با قهرمان فیلم 

برمي انگیزد.
او با وجود بیماري آنقدر باهوش است که در سکانسي از فیلم با پسرش به شهر بازي 
مي رود و در مسابقه اي که حل یک جدول کلمات است شرکت مي کند. او به سرعت 
این سکانس  با  بازي مي شود. که کارگردان  برنده  و  را مي دهد  پاسخ هاي درست 

توانایي قهرمان معلولش را نشان مي دهد.
رضوان خان همه چیز را ساده و ابتدایي مي بیند. شخصیتي پایبند قوانین و مقررات 
از شنیدن  به دینش اسالم عالقه زیادي دارد، در هر مکاني که باشد پس  او  است. 
صداي اذان نماز خود را به جاي مي آورد. در سکانسي از فیلم او با یک زن و شوهر 
که آنها هم به دین اسالم گرایش دارند آشنا مي شود. هنگامي که او صداي اذان را مي 
شنود بي درنگ میخواهد براي نماز خواندن آماده شود اما آنها مي گویند میان این 
همه افراد مسیحي نمي توان نماز بجاي آورد اما رضوان به حرف آنها گوش نمي دهد.
در تمامي فیلم صحنه هاي اشک آور زیادي مي بینیم از کشته شدن پسر رضوان 
خان »سم« تا زنداني شدن او به جرم تروریست بودن. کارگردان براي همسو کردن 
تماشاچیان با رضوان و وقایعي که در فیلم مي گذرد تمام مردم در فیلم خود را همسو 
به کمک مردم طوفان زده مي رود،  او  فیلم نشان مي دهد. هنگامي که  با قهرمان 
بیشتر مردم بخاطر او و بعضي ها هم براي ترحم به علت معلولیتش به کمک رضوان 
او  افتد خبرنگاران مسلمان براي آزاد کردن  او به زندان مي  رفتند یا در زماني که 

تالش مي کنند.
خوبي  به  و...  عشق  همدردي،  انسانیت،  معلولیت،  مسائل  به  فیلم  در  کارگردان 
پرداخته و هر کدام را در جاي خود آورده است اما برخي از مسایل سیاسي یا همان 
اسالم هراسي غربي که هالیوود بدنبال آن است در این فیلم به خوبي حس مي شود.
در  مسلمانان  مشکالت  و  افتد  مي  اتفاق  سپتامبر   11 فاجعه  از  بعد  فیلم  داستان 
آمریکا را به تصویر مي کشد. رضوان هم دچار همین مشکالت مي شود اما او براي 
مقابله تصمیم عجیبي مي گیرد و آن مالقات با رییس جمهور آمریکا است . او در هر 
سخنراني حاضر مي شود و هدف خود را دیدار با رییس جمهور گذاشته است تا به 
او بگوید که: »بن الدن را مسلمان حساب نمي کند و مسلمانان تروریست نیستند«، 

این هدف را مي توان نمونه اي از اسالم هراسي غرب دانست.
نشان  معلول  با  و  استفاده کرده است  معلولیت سوء  از  کارگردان  بتوان گفت  شاید 
تمام مشکالت  بیننده  به شکلي که  بیشتر کرده است.  را  فیلم  تاثیر  دادن قهرمان 

رضوان را مشکالت خودش مي داند و با هر حرکت او احساس نزدیکي مي کند. 

  

امیرحسین سربیشه
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غنچۀ تنهايی 

به پيشواز گام هايت می آيم. 
تو با هر قدم، زمين خسته را زير پايت بيدار می كنی 

و من با تمام خستگی هايم طنين گام هايت را از بر می كنم. 
تو خورشيد را به دست های كوچکم هديه می كنی و بی اعتنا 
به تمام گل های پژمردة باغچه، در گلدان كوچك تنهايی من 

گل می كاری. 
حيف كه مثل هميشه زمان وداع فرا می رسد و با اينکه دير 

آمده ای 
می خواهی زود بروی. 

به دستانم نگاه می كنم. 
باز من مانده ام و غنچه های نيمه باز تنهايی ام ... 

اعظم عزیزي - شاعر توانا

دلبستگی

از آن ساعت كه رفتی، خستگی ماند
دل و پيغام اين دلبستگی ماند
تو رفتی با نگاهی پر ز الماس

من و احساس اين وابستگی ماند

*******

همصحبت آالله

بيا شايد كمی دلتنگ باشيم
برای شيشه ها بی رنگ باشيم

بيا همصحبت آالله گرديم
برای آسمان كم رنگ باشيم

مریم رحیمی – شاعر توانا

در اين هياهوی تنهايی

كه آرامش در من نيست
نمی دانم كجا و چه زمان به تو می رسم

كاش می شد به زمان اعتماد كرد
به اين دنيا و به اين روزها اعتماد كرد
در من هيچ اميدی نيست به حضور تو

نمی دانم هستی و آيا به سراغم می آيی؟!
اگر بيايی چطور می آيی؟!

به رنگ رويا يا به رنگ رنگی؟!
به رنگ بودن يا حسرت

دل من دست كدامين دل هاست؟
دلی كه می سازد

يا دلی كه می بازد
دل من حسرت نداشتن توست

در من حسرت و ديدن دل پاک است
من با تمام غم ها به سادگی رسيده ام

در من هيچ باوری نيست به رسيدن تو...

ناهید کاظمی – شاعر توانا

 همراه شدن دو نفر از همکارانمان در مسیر 
زندگي مشترك از خبرهاي خوب این 

روزهایمان بود .
  دکتر المیرا آملي و دکتر پیام دادوند 

پیوندتان را تبریك گفته و آرزوي خوشبختي و 
سعادت شما را داریم. 

 همکاران تان در تحریریه مجله پیک توانا  
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را فرد چه قدر در هريك از مراحل احساسی باقی می ماند. برای با معلوليت مشابه غلبه كردن بر غم و اندوه است. مهم نيست كه پذيرفتن معلوليت آخرين مرحله  سازگاری با آن است. سازگاری  زندگی  واقعيت  است  شده  معلول  تازگی  به  كه  فردی  انگليسی اين مراحل عبارتند از:مراحل حياتی است. از نظر »آليس الدكين«، نويسنده و شاعر بپذيرد و با معلوليت خود مواجه شود، گذراندن هريك از اين آنكه 

از دست دادن همراه باشد.را احساس نکند. این حالت ممکن است با زوال شخصیت و حس ادامه یابد. در این مرحله ممکن است فرد معلول جسم و روح خود مواجه می شود. این احساس می تواند از چند ساعت تا چند روز به محض اینکه فرد از معلولیت خود مطلع می شود با شوک بزرگی شوک

با مسائل دشوار است انكار دهد که درک موقعیت به تدریج آسان شود و از 3 هفته تا 2 ماه که شخص را از پذیرفتن کامل واقعیت باز می دارد. انکار اجازه می انکار مکانیزم دفاعی و استراتژی مواجهه 
به طول می انجامد.

و محیط خود کنار بیاید، ابراز عصبانیت یا افسردگی می کند. خشم ممکن در مرحله ای که فرد معلول به این نتیجه می رسد که با ناتوانی افسردگی و خشم دیگران  با  به صورت عصبانیت  و   باشد  ریز  برون  به است  را  گناه  احساس  و  باشد،  درونی  خشم  یا  شود،  ظاهر  کرده اطراف  ارزشی  بی  احساس  شخص  زیرا  بگیرد،  نشانه  خود  وی سمت  همچنین  است.  معلولیت  مقصر  خود  که  دارد  اعتقاد  یا  نشان دهد. و  از خود  پریشانی  و  امیدی  نا  افسردگی،  از اندام و عملکرد آن به عنوان یک موجود زنده است. نخواهند شد؛ زیرا این تغییر نه تنها در جسم او بلکه در تصویر وی های آینده و یا رضایت مندی های پیشین باشد، که دیگر برآورده در افسردگی شخص ممکن است ناراحت از دست دادن موقعیت ممکن است 

است و سعی می کند با بدن تغییر یافته خود راحت باشد. پذیرش لزوما می شود. شخص می پذیرد که آرزوهای غلط خود را کنار گذاشته پذیرش و دانش نسبت به معلولیت موجب کناره گیری و بی طرفی پذيرفتن خود خوشحال  معلولیت  با  که شخص  نیست  معنی  این  و به  با زندگی جدید خود سازگار شده  این معنی است که  به  محدودیت ها و پتانسیل های جدید خود را کشف می کند.بلکه 

ترجمه: پریسا یزدی

پذيرفتن معلوليت و مراحل سازگاری با آنناتوانی چه احساسی دارد
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سال 2008 یکی از مهمترین سال های زندگی یک دختر دبیرستانی به نام »کاتلین کوون« بود. در حالی که 

دوستانش خود را برای جشن پایان تحصیالت آماده می کردند او لحظاتش را در انتظار عمل تومور ساقه 
مغزش مي گذراند .

 عمل تا حدی موفقیت آمیز بود. پزشکان توانستند تومورمغزی کاتلین را خارج کنند ولی لبخند او را نیز 

محو کردند. در طی این عمل قسمتی از مغز کاتلین که سمت چپ بدن و راست صورت او را کنترل می 
کرد آسیب دید.

کاتلین وقتي بهبودي نسبي پیدا کرد و توانست به چهره  خود در آینه نگاه کند، به سرعت پی برد که 

قسمت راست دهانش هیچ کنترلی ندارد. آب دهانش از گوشه لبش می چکید و دیگر نمی توانست لبخند 

بزند. او به شدت شوکه شده بود و احساس می کرد که صورتش را از دست داده است.

وی همچنین دچار بینایی دوگانه شده بود و باید برای دوباره راه رفتن تالش می کرد. 

کاتلین ماه ها در ویلچر بود تا سرانجام توانست بر ضعف خود غلبه کند و راه برود، ولی از دست دادن 

توانایی لبخند زدن برای این دختر 17 ساله از همه چیز سخت تر بود. کسی که سالم باشد، نمی تواند درک 

کند که توانایی حرکت دادن عضله ای که گوشه لب را باال می آورد، چقدر اهمیت دارد.

برای  راهی  باید  حتما  که  بود  مطمئن  است،  دیده  آسیب  بیماران  توانبخش  پزشک  یک  که  کاتلین  پدر 

کمک کردن به دخترش وجود داشته باشد. بعد از جستجو کردن در کتاب های پزشکی و پرس و جو از 

کارشناسان، موفق شد در بوستون دکتر »تسا هادلوک«  یک پزشک متخصص اعصاب صورت را پیدا کند، 

او در عمل های گوناگون توانسته بود لبخند را به چهره کودکانی که به صورت مادرزادی دارای این مشکل 

بودند، یا بر اثر یک حادثه و یا مانند کاتلین بر اثر عمل جراحی توانایی لبخند زدن را از دست داده بودند، 
برگرداند.  

این یک عمل طوالنی و پیچیده بود و نتیجه آن تنها موجب می شد کاتلین بتواند به اندازه یک سانتی متر 

صورت خود را حرکت دهد. ولی همان حرکت کوچک گوشه  دهان می توانست زندگی او را دگرگون کند. 

 free( سرانجام  یک عمل جراحی دومرحله ای در سال 2009 میالدی بر صورت کاتلین انجام شد. در عمل

از عضله  میان ران، همراه عروق و اعصاب اش برداشته و به صورت پیوند  gracilis transfer( قسمتی 

یا سه قلوی سمت سالم دریافت  از عصب صورتی  را  پیام های عصبی  پیوند شده،  زده شد. عصب عضله 

می کرد و می توانست  صورت سمت فلج را مقدار کمی در حد یک سانتیمتر تکان دهد. یک سانتیمتری که 

البته زندگی بیماران دچار فلج صورت را کامال متحول می کرد و می توانست با حرکت دادن گوشه لب آنها 

عملکرد اجتماعی شان را ارتقا دهد.

 حاال کاتلین توانسته به زندگی عادی خویش بازگردد، در جشن پایان سالی که به افتخار او گرفتند شرکت 

کرده و لبخند بازیافته اش را به دیگران هدیه کند. 

بازيابی يك لبخند
ترجمه: نفیسه قدوسی
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همه ما دوست داریم شکمی صاف 

به  شاید  باشیم،  داشته  کوچک  و 

های  هزینه  سال  هر  دلیل  همین 

هنگفتی صرف تحقیقات در زمینه 

یافتن روش های جدید برای از بین 

بردن چربی های اطراف شکم می 
شود. 

از 200 مدل  در حال حاضر بیش 

دستگاه مختلف برای کوچک کردن 

های  دستگاه  دارد،  وجود  شکم 

غلطکی، ضربه زننده، لرزاننده و ... .

این  تمام  تبلیغاتی  شعارهای   

با  که  کنند  می  ادعا  ها  دستگاه 

شکم  توانید  می  آنها  از  استفاده 

سایز  به  و  کرده  کوچک  را  خود 
مطلوب برسانید. 

از  استفاده  کنید  می  فکر  اگر  اما 

برای  تنهایی  به  ها  دستگاه  این 

های  اندام  سایز  کردن  کوچک 

سخت  است،  کافی  بدن  مختلف 

وسایل  قبیل  این  اشتباهید.  در 

رسیدن  برای  ناچیزی  کمک  تنها 

هستند.  شما  نظر  مورد  هدف  به 

به منظور کوچک شدن شکم، الیه 

های چربی موجود در اطراف شکم 

این  آنجا که  از  و  برود  بین  از  باید 

دستگاه های ابتکاری قادر به انجام 

این کار نیستند، استفاده از آنها به 

تنهایی کافی نیست. 

مورد  در  اولیه  اطالعات  داشتن 

و  شکم  اطراف  عضالت  کار  طرز 

را  بدن شما چربی  که چگونه  این 

می سوزاند، قدم اول برای موفقیت 

در کوچک کردن شکم و کم کردن 

سایز دور کمرتان است. 

به طور کلی عضله یا ماهیچه بافتی 

است که در هنگام حرکت منقبض 

عضله  که  همانطور  شود.  می 

هیچگاه به چربی تبدیل نمی شود، 

چربی نیز هیچگاه به عضله تبدیل 

نخواهد شد. اما اضافه وزن و چربی 

زیادی باعث کم شدن حجم عضله 

رفتن  بین  از  گاهی  و  شما  های 

تدریجی آنها می شود.

 در اکثر افرادی که پا به سن می 

می  ناخودآگاه  اتفاق  این  گذارند 
افتد. 

داشتن  شما  هدف  اگر  بنابراین 

صاف  شکمی  و  متناسب  اندامی 

است، اولین قدم از بین بردن الیه 

های چربی موجود روی عضله های 

طور  به  واقع  در  است.  شکمتان 

طبیعی شکم همه افراد صاف است 

اضافی  با چربی  اما در مواردی که 

می  بزرگ  نظر  به  شده،  پوشیده 
رسد. 

موثرترین روش برای کوچک کردن 

حرکات  از  است  ترکیبی  شکم، 

و کمر  روی شکم  متمرکز  ورزشی 

و نیز تالش برای ثابت نگه داشتن 

قند  میزان  بودن  ثابت  خون.  قند 

و  شدن  تر  چاق  از  شما  خون 

در  اضافی  های  چربی  افزایش 

بدنتان جلوگیری می کند و کمک 

می کند که بدن شما آسانتر بتواند 

چربی های اضافی را بسوزاند. 

حرکات  سری  یک  باید   .1

شروع  را  تصاعدی  ورزشی 
کنید. 

عضله های شکم معموال برای خم 

جلو،  به  باالتنه  و چرخاندن  کردن 

عقب و یا طرفین مورد استفاده قرار 

حرکاتی  اصلی  هدف  گیرند.  می 

اکثر  در  که  نشست  و  دراز  شبیه 

کوچک  مخصوص  های  دستگاه 

کردن شکم انجام می شود، استفاده 

و فعال کردن این عضالت است. 

شکم  عضالت  کردن  قوی  برای 

ترکیبی  صورت  به  را  زیر  حرکات 
انجام دهید : 

عقب  جلو،  سمت  به  شدن  خم   -
و پهلو

- چرخاندن کمر به حالت دورانی

مانند همه   عضله های شکم شما 

عضالت بدن الزم است حداقل سه 

باشند.  داشته  فعالیت  هفته  در  بار 

اگر می خواهید از پیشرفت کارتان 

مطمئن شوید هر بار ورزش ها را با 

جدیت بیشتری انجام دهید. 

با  را  بدنتان  ساز  و  سوخت   .2

تمرینات کوتاه و سنگین شکم 
افزایش دهید

ورزش های شکم اگر درست انجام 

شوند به راحتی می توانند سوخت 

و ساز بدن شما را به مقدار زیادی 

می  باعث  کار  این  دهند.  افزایش 

شما  بدن  در  اضافی  چربی  شود 

مصرف شده و ذخیره نشود. در زیر 

مدت زمان الزم برای انجام حرکات 

ورزشی  حرکت  نوع  هر  در  تناوبی 

پیاده  سواری،  دوچرخه   : از  اعم 
روی و شنا:

 - 2 تا 5 دقیقه با حرکات آرام بدن 
خود را گرم کنید

سنگین  حرکات  ثانیه   30 مدت   -

تر را با حداکثر سرعت ممکن انجام 
دهید

مالیم  حرکات  دقیقه   1 مدت   -

زمان  این  واقع  در  دهید.  انجام  تر 

مجدد  شروع  و  گیری  نفس  برای 
الزم است 

حرکات فوق را به تناوب 6 الی 10 
دقیقه تکرار کنید. 

3. ثابت نگه داشتن میزان قند 

خون کلید موفقیت است.

شد  گفته  قبال  که  همانطور 

مهمترین فاکتور در از دست دادن 

از  جلوگیری  و  بدن  اضافی  چربی 

داشتن  نگه  ثابت  آن،  بازگشت 

منظور  به  است.  خون  قند  میزان 

باید  بماند  ثابت  اینکه قند خونتان 

به طور مداوم هر 3-2 ساعت یک 

این  در  کنید.  تغذیه  را  بدنتان  بار 

مرحله رمز کار این است که در هر 

که  غذایی  مقدار  همان  تنها  وعده 

در آن لحظه نیاز دارید بخورید نه 

بیشتر. بدن شما در کل روز کالری 

مصرف می کند، پس چرا باید خود 

را مجبور کنید که تنها 2 یا 3 وعده 

در روز غذا بخورید ؟

میوه  نیاز:  مورد  بدنتان سوخت  به 

و  آجیل  سبزیجات،  غالت،  جات، 

مرغ،  لخم،  )ماهی،گوشت  پروتئین 

تخم مرغ و ...( را برسانید. 

زیادی  توجه  اشتباه  به  مردم  اکثر 

به میزان چربی موجود در غذایشان 

است،  کالری  کالری،  کنند.  می 

فرقی هم نمی کند که از چه مواد 

غذایی بدست  آمده باشد. اگر بیش 

در  شود،  مصرف  الزم  میزان  از 

به  تبدیل  بدن شما  در  هر صورت 
چربی خواهد شد. 

البته غذاهایی که می خوریم مهم 

می  را  ها  چربی  وقتی  اما  هستند. 

ندارند. پس  تاثیر چندانی  سوزانید 

غذاهای  است  ممکن  که  جایی  تا 

سالم تر بخورید، در عین حال هیچ 

یک  خوردن  که  نکنید  فکر  وقت 

به بدن شما چربی  چیزبرگر حتما 
اضافه می کند. 

ای  حرفه  مربی  یک  از   .4

کمک  او  از  و  بگیرید  مشورت 
بخواهید 

در  که  است  این  ما  اکثر  مشکل 

تمرینات  و  صحیح  تغذیه  مورد 

به  رسیدن  برای  مفید  ورزشی 

اطالعات  اندام،  تناسب  و  سالمتی 

کافی نداریم. اگر بدون مربی ورزش 

می کنید، از خودتان سئوال کنید: 

ام  فیزیکی  فعلی  شرایط  از  »آیا 

راضی هستم یا خیر؟ آیا پیشرفتی 

»اگر  ؟  زمینه حاصل شده  این  در 

جواب خیر است، بهتر است حتما با 

یک مربی ورزش حرفه ای مشاوره 

مجالت  از  که  اطالعاتی  به  کنید. 

دریافت  اندام  تناسب  به  مربوط 

می کنید بسنده نکنید. یک مربی 

کند  می  کمک  شما  به  ای  حرفه 

کمتر  خیلی  زمانی  مدت  در  که 

اهداف  به  کنید  می  تصور  آنچه  از 

اندام  تناسب  برای  نظرتان  مورد 
دست یابید. 

متناسب،  اندامی  داشتن  برای  اگر 

باریک،  کمری  و  کوچک  شکمی 

عزم خود را جزم کرده اید، پیشنهاد 

می کنیم با 4 روش باال کار خود را 

به شما  راهکارها  این  کنید.  شروع 

ساز  و  سوخت  که  کند  می  کمک 

بدن خود را افزایش دهید و چربی 

های اضافی را بسوزانید، نتیجه این 

به  سالمت  و  شادابی  احساس  کار 

متناسب  ظاهری  داشتن  همراه 
خواهد بود.

منبع: سایت وطن دار

روشهای كوچك 
كردن شكم
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گفت  می  مادرم  بودم،  ساله  پنج  است. وقتی  زندگی  در  خوشبختی  کلید  خواستند شادی  من  از  رفتم،  مدرسه  به  خواهید وقتی  می  آینده  »در  موضوع  با  می انشائی  نوشتم  من  بنویسم.  شوید«،  کاره  زندگی را درک نکرده اند.موضوع انشاء نشده ام و من گفتم که آن ها خواهم »شاد« باشم. به من گفتند که متوجه چه 

یونانی معنای واژه واژگان  از   )Euthanasia( کامبخش اتانازی  و  خوب  و  راحت  معنای  به   »EU« »مرگ« معنای  به   »THANASIA« واژه  از و  خود   Thanasia واژه  است.  شده  بوده مشتق  یونان  در  مرگ  الهه  که   »Thanatos« پزشکی که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ  این واژه برای اولین بار توسط« فرانسیس بیکن« خوب یا راحت« معنا می دهد.است، گرفته شده است و به صورت ساده  »مرگ قضایی  و  حقوقی  شورای  شد.  و آمریکا اتانازی را اینگونه تعریف می کند: »اتانازی پزشکی  نسبتًا سریع  روشی  با  است  مرگ  ایجاد  آسان«، بیماری العالجی رنج می کشد.«بدون درد -به دالیل ترحم انگیز- در فردی که از عمل  »مرگ  »هومرگ«،  آن  به  فارسی  و چگونگی انجام اتانازی»قتل ترحمی« یا »به مرگی« نیز گفته شده است.در  سرم  قطع  بیمار،  یک  درمان  روند  از توقف  جلوگیری  اکسیژن،  قطع  وریدی،  از دستگاه های تغذیه  دادن تراکافت)دیالیز( و جداکردن فرد  همچنین  حیاتی،  ارگان های  حمایتی 

کاهش  موجب  که  باال،  دز  با  مسکن  از پرستار خود عامل مرگ بیمار هستند. اختیاری می شود. اما در روش مستقیم، پزشک یا می کند و بیمار با آگاهی کامل به استقبال مرگ تجویز دارویی، فقط مقدمات مرگ بیمار را فراهم وجود دارد؛ مثال در روش غیرمستقیم، پزشک با برداشت های متفاوت از مفهوم هومرگ )اتانازی(، اتانازی به حساب می آیند.هوشیاری و تسریع مرگ می شوند، از روش های داروهای  بیمار  کردن  جدا  و  کشنده  داروی  روش تزریق  این  از  مثال هایی  حمایتی،  بیمار دستگاه های  اطالع  بدون  اوقات  بعضی  که  بیمار هستند  جداکردن  ترتیب  بدین  می شوند.  نظر انجام  از  نیز  دستگاه های حمایتی  از  مغزی  به مرگ  فعال«  غیر  داوطلبانه،  غیر  »اتانازی  بسیاری 
شمار می آید.

از روایت های تاریخی مثالی  شانزدهم،  قرن  جراح  پار«  هنگام »آمبریوس  وی  است.  کرده  بیان  را  ترحم  با  به شدت کشتن  سرباز  زده، سه  به شهری جنگ  منفی  یک سرباز پیر از »پار« پرسید آیا درمانی برای شده روی زمین افتاده بودند.زخمی را مشاهده کرد که کنار چهار سرباز کشته ورود  جواب  متعاقب  دارد.  وجود  زنده  شده و در متون باقی مانده از قرن نوزدهم به آن این مساله به عنوان عادتی بسیار قدیمی گزارش دادن به رنج بیمار در حال مرگ، خفه کردن بود. یکي از  راه هاي  مستقیم و تهاجمی برای خاتمه پار، سرباز پیر با چاقو سه سرباز زخمی را کشت. سربازان 
بالشی اشاره شده است. گاهی  بیمار  نزدیک  اقوام  انگلستان  در   

می  آن  روی  و  گذاشتند  می  وی  صورت  تخت نشستند تا بیمار خفه شود. در بسیاری از نواحی روی  در  بیمار  که  داشت  وجود  باور  این  1678 زمین قرار داده می شدند تا بمیرند.خود نمی میرد، پس بیماران در حال مرگ روی اروپا،  سال  در  کواستل«  »کاسپار  گفته  به  خدا باعث تسریع در مرگ می شود. از نظر کواستل، عقیده داشتند برداشتن بالش از زیر سر بیمار،   قوانین  برخالف  افراد  زندگی  کردن  از کوتاه  افراد  کردن  محروم  بنابراین  بود،  طبیعت  نشانی از قتل داشت. سایر نویسندگان نیز عمدتًا بالش، عملی بد از نظر اخالقی محسوب شده و و 
به این دیدگاه را داشتند. اتانازی  برنامه  در  هیتلر   ،1939 سال  داد. در  زیادی  قدرت  براندت  کارل  خود  انتخاب شدند پزشک  دولتمردان  و  پزشکان  از  عقیم تا »رنج کشیدن« افراد سالمند، معلول، مجنون گروهی  و  دهند  پایان  را  بیماری العالج  دچار  معلولیت یا  اسکیزوفرنی،  به  مبتال  افراد  صرع سازی  دپرسیو،  سایکوزمانیک  مادرزادی،  و مادرزادی، کره هانتینگتون، نابینایی و ناشنوایی ذهنی  جسمی  مادرزادی  های  ناهنجاری  مادرزادی، 

اعتراضاتی که از اتاق های گاز برای کشتن بیماران استفاده  در سال 1940، 6  مرکز اتانازی تاسیس شدند الکلیسم مزمن آغاز شد. از  بعد   ،1942 سال  در  کردند.  کشنده می  داروی  با  مرگ  شد،  کشتار  این  به  المللی رخ داده بود به تدوین کد اخالقی نورنبرگ منجر دفن می شدند. افشای فجایعی که در آلمان نازی اندام های بیماران برای تحقیقات پزشکی، اجساد یا گرسنگی آغاز شد. بعد از خارج کردن بعضی که  بین  کد  اولین  را  آن  توان  می  که  رغم میل بیمار به ادامه زندگی، سخن نگفت.پزشکی رایج، دیگر کسی از قتل خیرخواهانه علی دوران، تاریخ اتانازی ورق خورد و در حوزه اخالق اخالق در پژوهش در جهان جدید دانست.از این شد 
قرن بحث در مورد اصول اخالقی و قانونی بودن مرگ قوانین و اصول اخالق آخر  نیمه  در  بیشتر  )اتانازی(  شد. داوطلبانه  مطرح  یکم  و  بیست  قرن  اوایل  و  از آن رومی ها و یونانیان باستان بیستم  را بسیار قبل تر  زندگی  قیمت  به هر  نباید  داشتند که  به اعتقاد  نسبت  اعتقاد  همین  براساس  و  کرد  ای »توماس مور«، فیلسوف انگلیسی قرن شانزدهم نداشت نرمش نشان می دادند.خودکشی افرادی که امیدی به درمان آنان وجود حفظ  جامعه  گوید  می  آرمانی  جامعه  تعریف  طاقت در  رنجی  که  افرادی  مرگ  که  است  را آرمانی  کنند  می  تحمل  را  العالج  بیماری  از  بود فرسا  اخیر  سال   100 در  تنها  ولی  سازد،  فراهم 

اتانازی
»ِبه زيستی« يا »ِبه مرگی«

گردآوری: نفیسه قدوسی
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پذيرفتن معلوليت آخرين مرحله  سازگاری با آن است. سازگاری 
با معلوليت مشابه غلبه كردن بر غم و اندوه است. مهم نيست كه 
فرد چه قدر در هريك از مراحل احساسی باقی می ماند. برای 
را  زندگی  واقعيت  است  شده  معلول  تازگی  به  كه  فردی  آنكه 
بپذيرد و با معلوليت خود مواجه شود، گذراندن هريك از اين 
مراحل حياتی است. از نظر »آليس الدكين«، نويسنده و شاعر 

انگليسی اين مراحل عبارتند از:

شوک
به محض اینکه فرد از معلولیت خود مطلع می شود با شوک بزرگی 
مواجه می شود. این احساس می تواند از چند ساعت تا چند روز 
ادامه یابد. در این مرحله ممکن است فرد معلول جسم و روح خود 
را احساس نکند. این حالت ممکن است با زوال شخصیت و حس 

از دست دادن همراه باشد.

انكار
با مسائل دشوار است  انکار مکانیزم دفاعی و استراتژی مواجهه 
که شخص را از پذیرفتن کامل واقعیت باز می دارد. انکار اجازه می 
دهد که درک موقعیت به تدریج آسان شود و از 3 هفته تا 2 ماه 

به طول می انجامد.

افسردگی و خشم
در مرحله ای که فرد معلول به این نتیجه می رسد که با ناتوانی 
خود کنار بیاید، ابراز عصبانیت یا افسردگی می کند. خشم ممکن 
و محیط  دیگران  با  به صورت عصبانیت  و   باشد  ریز  برون  است 
به  را  گناه  احساس  و  باشد،  درونی  خشم  یا  شود،  ظاهر  اطراف 
کرده  ارزشی  بی  احساس  شخص  زیرا  بگیرد،  نشانه  خود  سمت 
وی  همچنین  است.  معلولیت  مقصر  خود  که  دارد  اعتقاد  یا  و 
نشان دهد.  از خود  پریشانی  و  امیدی  نا  افسردگی،  ممکن است 
در افسردگی شخص ممکن است ناراحت از دست دادن موقعیت 
های آینده و یا رضایت مندی های پیشین باشد، که دیگر برآورده 
نخواهند شد؛ زیرا این تغییر نه تنها در جسم او بلکه در تصویر وی 

از اندام و عملکرد آن به عنوان یک موجود زنده است. 

پذيرفتن
پذیرش و دانش نسبت به معلولیت موجب کناره گیری و بی طرفی 
می شود. شخص می پذیرد که آرزوهای غلط خود را کنار گذاشته 
و سعی می کند با بدن تغییر یافته خود راحت باشد. پذیرش لزوما 
است  خود خوشحال  معلولیت  با  که شخص  نیست  معنی  این  به 
و  با زندگی جدید خود سازگار شده  این معنی است که  به  بلکه 

محدودیت ها و پتانسیل های جدید خود را کشف می کند.

ترجمه: پریسا یزدی

ناتوانی چه احساسی دارد

پذيرفتن معلوليت و مراحل سازگاری با آن
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شیرینش  چهره  دارد.  بزرگ  دلی  کوتاهش،  قامت  این  با 
همیشه خندان است و دست های کوچک و نرمش همیشه 
بسیاری  دوستان  گشوده.  دیگران  کشیدن  آغوش  در  برای 
این  در  گیرند.  می  مثبت  انرژی  بودن  او  کنار  از  که  دارد 
شماره پای سخن اعظم.چ می نشینیم و از تجربیات جالب و 

آموزنده ی او استفاده می کنیم.
به  بیماری در من  این  به دنیا آمدم. می گویند  نانیسم  من 
لغت  یک  نانیسم  است.  شده  ایجاد  ژنتیکی  مشکالت  دلیل 

التین به معنای سندرم قد کوتاه است.
شیرخوارگی،  دوره  دارد:  مرحله  سه  انسان  در  رشد  دوره   
دوران کودکی و بلوغ. هر نوزادی که به دنیا می آید حدود 50 
سانتی متر قد دارد که در سال اول 25 سانتی متر و در سال 
دوم 12 تا 13 سانتی متر به این قد اضافه می شود. بعد از آن 
ساالنه  کودک  آن،  در طی  که  می شود  کودکی شروع  دوره 
بلوغ  به دوران  قد می کشد. سپس  تا 7 سانتی متر  حدود 5 
می رسیم. دوران بلوغ یک دوره 4 یا 5 ساله است که در طی 
آن 17 درصد به قد فرد اضافه می شود، یعنی فرد حدودا 20 
تا 25 سانتی متر قد می کشد. ولی در یک فرد نانیسم این 

روند طی نمی شود.
 او مي گوید:»خدا را شکر می کنم که کوتاهی قدم مشکلی 
تنها  است.  نکرده  ایجاد  خوابیدنم  و  خوردن  رفتن،  راه  در 
مشکل من کوتاهی دست ها و پاهایم است. وقتی می خواهم 
از  رسد،  نمی  آن  به  دستم  و  بردارم  میز  روی  از  را  چیزی 
راه حل های مخصوص به خودم استفاده می کنم. من یک 
چهارپایه برای این کار دارم. حتی می توانم برای استفاده از 
کابینت های ردیف باال کشوها را بیرون کشیده و از آنها مثل 

پله باال روم. 
به  نانیسمی دغدغه های خاصی  برای یک  نیز  خرید کردن 
همراه دارد. من معموال لباس هایم را می دوزم و برای پیدا 
کردن کفش مناسب وقت زیادی می گذارم. پوشیدن دامن 
کوتاه برای من خوشایند نیست. ترجیح می دهم از شلوارهای 

راحت استفاده کنم.«
 اعظم تاکید مي کند :»نانیسم برای بعضی خانم ها مشکالت 
بارداری به همراه دارد و در بعضی افراد به دلیل کوچک بودن 
از  ها  نانیسمی  ما  ندارد.  وجود  شدن  دار  بچه  امکان  رحم 
نظر هوش با افراد عادی تفاوتی نداریم. تنها تفاوت ما قامت 

کوتاهمان است.«
مشکل  ام  نانیسمی  دوستان  از  »بعضی  دهد:  مي  ادامه  او   
که  پرانتزی  پاهای  خاطر  به  همچنین  دارند.  نفس  تنگی 
و  برایشان سخت  رفتن  راه  نانیسمی ها است،  اغلب  مشکل 
خسته کننده است. به نظر من بهتر است آن هایی که قدشان 
یک متر یا کوتاه تر است، در مسافت های طوالنی و مسافرت 

از ویلچیر استفاده کنند.
و در نهایت توصیه من به دوستان هم نوع خودم این است که 
مواظب افزایش وزن خود باشند. چاقی در راه رفتن، خوابیدن، 
برخواستن، نفس کشیدن و به طور کلی در امورات زندگیشان 

مشکالت بسیاری ایجاد می کند.«

نـانـيســم
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در شماره قبل شما را با سرطان 
و  ساختیم  آشنا  رتینوبالستوما 
به این سرطان  ابتال  عوامل خطر 
شماره  این  در  کردیم  عنوان  را 
به روش های تشخیص، درمان و 
می  رتینوبالستوما  از  پیشگیری 

پردازیم.

آیا می توان رتینوبالستوم را در 
مراحل اولیه آن تشخیص داد؟

کودکانی که در خانواده های با سابقه 
می  دنیا  به  رتینوبالستومایی  ژن 
آیند، با خطر بیشتری در زمینه ابتال 
مواجهند.  ارثی  رتینوبالستومای  به 
سال  طی  در  باید  کودکانی  چنین 
معاینات  تحت  زندگی،  اولیه  های 
مکرر چشم قرار بگیرند تا تومور، در 
آن  اولیه   مراحل  در  وجود،  صورت 

کشف شود.
 معاینات در طی اولین روزهای پس 
از تولد، در سن 6 هفتگی و سپس هر 
2 تا 3 ماه تا سن 3 سالگی صورت 
به  ابتال  موارد  بیشتر  گرفت.  خواهد 
رتینوبالستومای ارثی در خالل چند 
می  داده  تشخیص  زندگی،  اول  ماه 

شوند.
در مورد کسانی که سابقه خانوادگی 
نیز  ندارند  رتینوبالستوم  ژن  نظر  از 
خالل  در  را  ها  چشم  است  الزم 
دوران  معمول  فیزیکی  معاینات 
اوقات  گاهی  نمود.  بررسی  کودکی، 
امکان دارد که در چنین مواردی هم 
بتوان بیماران مبتال به رتینوبالستوم 

را تشخیص داد.

مراحل تشخیص رتینوبالستوم
توسط  اول  وهله  در  رتینوبالستوم 

کودک و یا توسط پزشک متخصص 
اطفال وبا توجه به ظاهر غیرطبیعی 
می  قرار  شک  مورد  مبتال،  چشم 
که  هنگامی  طبیعی  طور  به  گیرد. 
تابانده  کودک  یک  چشمان  به  نور 
رنگی  قرمز  نمای  می شود، مردمک 
پیدا می کند. این تغییرات رنگ در 
نور تابانده شده، به علت وجود عروق 
خلفی حفره چشم  دیواره  در  خونی 
به وجود می آید. به عنوان یک اصل 
نوری  رفلکس  جای  به  هرگاه  مهم، 
قرمز، مردمک به رنگ سفید درآید، 
بررسی بیشتر و دقیقتر، الزامی است.

مورد  در  که  ای  پزشکی  اصطالح 
برده  کار  به  بالینی،  ی  یافته  این 
 )leukokoria( می شود، لکوکوریا
است که گاهی اوقات با عنوان بازتاب 
چشم گربه ای هم نامیده می شود. 
وجود  به  این شک  موارد،  برخی  در 
رتینوبالستوم، به این ترتیب به وجود 
می آید که در نگاه ظاهری به صورت 
چشم  رسد  می  نظر  به  کودک، 
هایش در یک راستا قرار نگرفته اند. 
پزشکی،  اصطالح  در  وضعیت  این 
چشمی(  چپ  یا  )لوچی  استرابیسم 
استرابیسم  البته  شود.  می  نامیده 
رتینوبالستوم  ی  نشانه  همیشه 
لوچی  نادر  موارد  برخی  و  نیست 
های  نشانه  از  یکی  تواند  می  چشم 

رتینوبالستوم باشد.
تکنیک های تصویربرداری

برای  که  آن  بدون  تکنیک  این  در 
از  شود،  ایجاد  ای  نارحتی  یا  درد 
بدن،  داخلی  اعضای  و  ها  بافت  این 
تصویرسازی می شود. این تکنیک ها 
در تعیین این که تومور تا چه اندازه 
بزرگ شده و تا چه حدودی گسترش 

این  است.  مفید  نیز  است  یافته 
سونوگرافی،  از  عبارتند  ها  تکنیک 
تصویربرداری MRI، سی تی اسکن 

و اسکن هسته ای استخوان.
سونوگرافی 

در این تکنیک از امواج صوتی براي  
داخلی  های  بافت  از  تصویرسازی 
داخل  فضاهای  چون  هم  بدن 

چشمی، استفاده می شود.
تصویر برداری )MRI(: اسکن های 
با استفاده   ،X به جای اشعه   MRI
از امواج رادیوئی و میدان های قوی 
کنند.  می  تصویرسازی  مغناطیسی، 
از  که  آن  از  پس  بدن  های  بافت 
کردند،  انرژی جذب  رادیویی،  امواج 
آن را در قالب الگویی آزاد می کنند 
است.  بافت  آن  سلولی  نوع  تابع  که 
در  بافتی  درگیری  نوع  هر  بنابراین 
الگویی خاص  بیماری های مختلف، 
از آزادسازی این انرژی جذب شده را 

به وجود می آورد.
سی تی اسکن

 این تکنیک با استفاده از یک دسته 
مطالعه  مورد  بافت  به   X اشعه  از 
تابیده می شود. سی تی اسکن قادر 
و  رتینوبالستوم  تومور  اندازه  است 
داخل چشم  در  آن  گسترش  میزان 
دقت  به  را  اطراف  های  بافت  و 
براي   موارد  برخی  در  نماید.  ارزیابی 
تشخیص این که آیا رتینوبالستوم به 
ریه ها متاستاز داده است یا نه، انجام 

سی تی اسکن ضروری خواهد بود.
اسکن هسته ای استخوان

که  این  تشخیص  به  تکنیک  این   
آیا رتینوبالستوم به جمجمه و سایر 
)مهاجرت  متاستاز  ها  استخوان 
بافت  یک  از  سرطانی  های  سلول 
خیر،  یا  است  داده  دیگر(  بافت  به 
ناراحت  تنها مرحله  کمک می کند. 
کننده بیماران در این تکنیک تزریق 
است. آنها  بدن  به  رادیواکتیو  ماده 

در سرتاسر سیستم  رادیواکتیو  ماده 
فقط  اما  شود  می  منتشر  اسکلتی، 
استخوان هایی را که درگیر متاستاز 
خواهد  قرار  تاثیر  تحت  اند  شده 
به  مبتال  بیماران  بیشتر  البته  داد. 
اسکن  انجام  به  نیازی  رتینوبالستوم 
آن  انجام  اصوال  و  ندارند  استخوانی 
بود که  تنها در صورتی الزم خواهد 
چشمی  خارج  گسترش  مورد  در 
رتینوبالستوم شواهد محکمی وجود 

داشته باشد.
تشخیص  های  روش  دیگر  از 
از مایع  رتینوبالستوم، نمونه برداری 
از مغز  نمونه گیری  مغزی نخاعی و 

استخوان است. 
درمان رتینوبالستوم 

که  پزشکان  از  معدودی  شمار  تنها 

چشم  تخصصی  های  بیمارستان  در 
کار  کودکان  سرطان  اصلی  مراکز  و 
مهارت  آن،  درمان  کنند،در  می 
تیم  اعضای  داشت.  خواهند  را  الزم 
درمان عبارتند از، متخصص عمومی 
اطفال، متخصص بیماری های چشم، 
و  اطفال  شناسی  سرطان  متخصص 
متخصص پرتو درمانی سرطان ها به 
سایر  شامل  تیمی  گروه  این  همراه 
و  درمانگران  پرستاران،  پزشکان، 
است  هایی  تکنولوژیست  همچنین 
بیماران،  درمان  و  تشخیص  در  که 
امر  در  ها  آن  به  کمک  با  همراه 
بازتوانی فعالیت های طبیعی پس از 

درمان، نقش مهمی ایفا می کنند.
درمان های اصلی برای رتینوبالستوم 
عبارتند از: جراحی، فوتوکواگوالسیون 
لیزر(  اشعه  کمک  به  )جراحی 
کرایوکواگوالسیون )جراحی با کمک 
و  پرتودرمانی  زننده(،  یخ  سرمای 

شیمی درمانی.
مهم ترین عواملی که بر نحوه درمان 

اثر می گذارند عبارتند از:
آیا تومور فقط در یک چشم یا در هر 

دو چشم وجود دارد؟
رفته  بین  از  حدی  چه  تا  بینایی 

است؟
کره  از  فراتر  محدوده  توموربه  آیا 
یا  است  کرده  اندازی  دست  چشم، 

خیر؟
درصد   90 از  بیش  در  کلی  طور  به 
و  کامل  درمان  توان  می  کودکان  از 
قطعی رتینوبالستوم را انتظار داشت. 
محدوده  به  تومور  که  صورتی  در 
نیافته  از کره چشم، گسترش  خارج 
نیز  بهتری  نتایج  به  توان  می  باشد، 
درگیری  در صورت  اما  داشت؛  امید 
نتایج  چشمی،  خارج  های  بافت 

چندان رضایت بخش نخواهد بود. 
پیشگیری  قابل  رتینوبالستوم  آیا 

است؟
های  سرطان  از  بسیاری  برخالف 
اجتنابی  قابل  خطر  عوامل  بالغین، 
مواد  با  مواجهه  یا  سیگار  )مثل 
محیطی(  آور  زیان  شیمیایی 
به  کودک  ابتالی  ی  زمینه  در 

رتینوبالستوم وجود ندارند.
بنابراین هیچ روشی وجود ندارد که 
پیشگیری  برای  کودک  یا  والدین 
دهند.  انجام  این سرطان  به  ابتال  از 
که  است  الزم  نکته  این  به  توجه 
تشخیص زودرس این سرطان، امکان 
می  افزایش  را  درمان  آمیز  موفقیت 

دهد.

منبع:خالصه ای از کتاب 
رتینوبالستوما 

سرطان چشم )بخش دوم(

رتینوبالستوما

ترجمه فاطمه فقان زاده گنجی
انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران

تها
ولی

معل
ی 

رف
مع
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سال 2008 یکی از مهمترین سال های زندگی یک دختر دبیرستانی به نام »کاتلین کوون« بود. در حالی که 
دوستانش خود را برای جشن پایان تحصیالت آماده می کردند او لحظاتش را در انتظار عمل تومور ساقه 

مغزش مي گذراند .
 عمل تا حدی موفقیت آمیز بود. پزشکان توانستند تومورمغزی کاتلین را خارج کنند ولی لبخند او را نیز 
محو کردند. در طی این عمل قسمتی از مغز کاتلین که سمت چپ بدن و راست صورت او را کنترل می 

کرد آسیب دید.
کاتلین وقتي بهبودي نسبي پیدا کرد و توانست به چهره  خود در آینه نگاه کند، به سرعت پی برد که 
قسمت راست دهانش هیچ کنترلی ندارد. آب دهانش از گوشه لبش می چکید و دیگر نمی توانست لبخند 

بزند. او به شدت شوکه شده بود و احساس می کرد که صورتش را از دست داده است.
وی همچنین دچار بینایی دوگانه شده بود و باید برای دوباره راه رفتن تالش می کرد. 

کاتلین ماه ها در ویلچر بود تا سرانجام توانست بر ضعف خود غلبه کند و راه برود، ولی از دست دادن 
توانایی لبخند زدن برای این دختر 17 ساله از همه چیز سخت تر بود. کسی که سالم باشد، نمی تواند درک 

کند که توانایی حرکت دادن عضله ای که گوشه لب را باال می آورد، چقدر اهمیت دارد.
برای  راهی  باید  حتما  که  بود  مطمئن  است،  دیده  آسیب  بیماران  توانبخش  پزشک  یک  که  کاتلین  پدر 
کمک کردن به دخترش وجود داشته باشد. بعد از جستجو کردن در کتاب های پزشکی و پرس و جو از 
کارشناسان، موفق شد در بوستون دکتر »تسا هادلوک«  یک پزشک متخصص اعصاب صورت را پیدا کند، 
او در عمل های گوناگون توانسته بود لبخند را به چهره کودکانی که به صورت مادرزادی دارای این مشکل 
بودند، یا بر اثر یک حادثه و یا مانند کاتلین بر اثر عمل جراحی توانایی لبخند زدن را از دست داده بودند، 

برگرداند.  
این یک عمل طوالنی و پیچیده بود و نتیجه آن تنها موجب می شد کاتلین بتواند به اندازه یک سانتی متر 
صورت خود را حرکت دهد. ولی همان حرکت کوچک گوشه  دهان می توانست زندگی او را دگرگون کند. 
 free( سرانجام  یک عمل جراحی دومرحله ای در سال 2009 میالدی بر صورت کاتلین انجام شد. در عمل
از عضله  میان ران، همراه عروق و اعصاب اش برداشته و به صورت پیوند  gracilis transfer( قسمتی 
یا سه قلوی سمت سالم دریافت  از عصب صورتی  را  پیام های عصبی  پیوند شده،  زده شد. عصب عضله 
می کرد و می توانست  صورت سمت فلج را مقدار کمی در حد یک سانتیمتر تکان دهد. یک سانتیمتری که 
البته زندگی بیماران دچار فلج صورت را کامال متحول می کرد و می توانست با حرکت دادن گوشه لب آنها 

عملکرد اجتماعی شان را ارتقا دهد.
 حاال کاتلین توانسته به زندگی عادی خویش بازگردد، در جشن پایان سالی که به افتخار او گرفتند شرکت 

کرده و لبخند بازیافته اش را به دیگران هدیه کند. 

بازيابی يك لبخند
ترجمه: نفیسه قدوسی
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عضالت خود را با خوردن سيـب
 تقويت كنيد

محققان با بررسی های صورت گرفته روی سیب، ترکیبات طبیعی 
باال  از  ناشی  عضالنی  قوای  تحلیل  از  که  یافتند  سیب  پوست  در 
رفتن سن و بیماری جلوگیری می کند. طبق این مطالعات، محققان 
امیدوارند که با کشف این ترکیبات بتوانند دارویی تولید کنند که 

ماهیچه ها را قوی کند.
دنبال  به  که  است  فرآیندی  معموالً  عضالت  تحلیل  یا  آتروفی   
افزایش سن در سالمندان و نیز در پی بروز بیماری در افراد ایجاد 
می شود و همین امر روزهای بستری شدن در بیمارستان را افزایش 
داده و روند بهبودی را به تأخیر می اندازد و تاکنون هیچ درمانی 

برای آن وجود نداشته است.
 محققان ژن های فعال در ماهیچه های ضعیف شده را روی موش 
ها مورد مطالعه قرار دادند و متوجه تغییر حدود 29 ژن از 63 ژن 
شدند. آنها توانستند با اسید اورسولیک یافت شده که نوعی ترکیب 
طبیعی در پوست سیب به شمار می رود، اثرات این ضعف عضالنی 
محققان  همچنین  کنند.  خنثی  آزمایش  تحت  های  موش  در  را 
متوجه شدند که اسید اورسولیک می تواند از ماهیچه ها در مقابل 
تحلیل رفتن و ضعیف شدن جلوگیری کند. با افزودن این اسید به 
رژیم غذایی موش ها، عضالت آنها شروع به رشد کرده و از قبل قوی 
تر می شوند، عالمت دهی انسولین در ماهیچه ها باال رفته و تحلیل 

آن را اصالح می کند.
 این اسید باعث پایین آمدن میزان قند ، کلسترول و تری گلیسیرید 
ها  آزمایش ها روی موش  این  نیز می شود. در حال حاضر  خون 
صورت گرفته است. در صورت مثبت بودن نتایج این تحقیقات روی 
انسان، می تواند امیدهای زیادی را در پیش روی پزشکان و محققان 
قرار  اند،  بیمارانی که دچار تحلیل عضالنی شده  در زمینۀ درمان 

دهد.

ساخت شبكيه چشم از سلول های 
بنيادی

دانشمندان با استفاده از سلول های بنیادی جنینی، شبکیه 
چشم 8 الیه ای تولید کردند. این پیشرفت نخستین گام به 
سوی تولید شبکیه های آماده پیوند برای درمان اختالالت 
چشمی مانند تخریب ماکوالست، که میلیون ها بیمار را در 

سراسر جهان مبتال کرده است.
ایروین  دانشگاه  از  طرح  این  مجری  کرستید«  »هانس 
کالیفرنیا می گوید: »ما ساختار پیچیده ای متشکل از انواع 
با  چشمگیر  پیشرفت  این  ایم.  ساخته  ها  سلول  از  زیادی 

هدف درمان بیماری های شبکیه بدست آمده است.«
گروه کرستید در تحقیقات پیشین در مورد صدمات نخاعی 
روشی را ابداع کردند که در آن سلول های بنیادی جنینی 
می  هدایت  خاص  های  سلول  انواع  به  شدن  تبدیل  برای 
شدند. آنها در تحقیقات جدید خود از این روش برای خلق 

انواع سلول های الزم برای شبکیه استفاده کرده اند.
شبکیه یک پرده نازک حساس به نور )شبیه فیلم عکاسی( 
است که در عقب کره چشم قرار دارد. پرتوهای نوری که 
به شبکیه برخورد می کنند به پیام های عصبی تبدیل می 
بینایی به مغز منتقل شده و در  از طریق عصب  شوند که 

مغز تفسیر می شوند. 
شکل  مخروطی  و  استوانه ای  های  سلول  از  چشم  شبکیه 
تشکیل یافته است که حساسیت آنها در تمام سطح شبکیه 

یکسان نیست.
برای دید در محیط  بیشتر  ای  استوانه  نوری  گیرنده های 
برای  گیرنده های مخروطی  روند.  کار می  به  تاریک  های 

تشخیص رنگ و جزئیات ظریف تمایز یافته اند.
ترتیب قرار گیری این سلول ها در شبکیه طوری است که در 
ناحیه مرکزی شبکیه )ماکوال( تعداد گیرنده های مخروطی 
به  مستقیم  صورت  به  فردی  وقتی  بنابراین  است.  بیشتر 
شیئی نگاه می کند تصویر آن شیء مستقیماً روی ماکوال 
بیشتر  مخروطی  های  سلول  تعداد  که  افتد  می  جایی  در 
است و در نتیجه شیء با وضوح بیشتری مشاهده می شود.

آزمایش  حال  در  کالیفرینا  ایروین  دانشگاه  پژوهشگران 
شبکیه در مدل های حیوانی هستند تا دریابند این شبکیه 
مثبت  نتایج  بخشند.  می  بهبود  را  دید  چقدر  جدید  های 
این آزمایش های حیوانی می تواند به آزمایش بالینی این 

شبکیه ها بر روی انسان منجر شود.
نتایج این تحقیقات در نشریه روش های علم عصبی منتشر 

شده است.



ارتباط بيماری های دهان و دندان و 
بيماری های قلبی 

دانشمندان می گویند اگر بطور مرتب روزی حداقل دو نوبت 
مسواک بزنید، خطر بیماری های قلبی در شما کاهش می 

یابد .
افرادی  دهد  می  نشان  پژوهشگران  جدید  تحقیقات  نتایج 
که کمتر از دو بار در روز مسواک می زنند، بیش از دیگران 

با خطر مبتال شدن به بیماری های قلبی رو به رو هستند.
ارتباط  به  از گذشته  بیش  طی 20 سال گذشته، محققان 
لثه  بیماری های  و  قلبی  بیماری های  و  مشکالت  بروز  بین 
پی برده اند و مدارک علمی به اثبات رسانده است که وجود 
مهمی  نقش  لثه  و  دهان  التهابات  مانند  بدن  در  التهاب 
در  اما  ایفا می کند.  و تشکیل پالک در عروق  در گرفتگی 
نوبت  چند  و  اندازه  چه  که  شد  مشخص  جدید  پژوهش 
مسواک زدن می تواند خطر ابتال به بیماری های قلبی را در 

افراد کاهش دهد.
و  اسکاتیش  دانشگاه  لندن  کالج  پروفسور  وات«  ریچارد   «
دستیاران وی در این تحقیق اطالعات مربوط به 11 هزار 
فرد بزرگسال را که در پژوهش سالمت اسکاتلندی شرکت 
تیم  این  دادند.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  بودند  کرده 
الگوی  رفتارهای  جنبه های  از  را  فوق  اطالعات  تحقیقاتی 
بهداشت  و  بدنی  فعالیت  دخانیات،  استعمال  مثل  زندگی 

روزانه دهان و دندان را بررسی کردند.
محققان خاطرنشان کردند، نتایج بدست آمده تایید می کند 
ابتال  خطر  کاهش  با  دندان  و  دهان  بهداشت  رعایت  که 
این  دارد.  مستقیم  ارتباط  عروقی  و  قلبی  بیماری های  به 
محققان تاکید می کنند که دو نوبت در روز مسواک زدن در 
پیشگیری از بیماری های قلبی تاثیر قابل مالحظه ای دارد. 
زنند،  می  مسواک  مرتب  که  افرادی  کردند  اعالم  محققان 
قلبی  های  بیماری  به  دیگران  از  کمتر  درصد   70 حداقل 

دچار می شوند.
و  دندان  جرم  تشکیل  بود  کرده  ثابت  ها  بررسی  پیشتر 
بیماری های لثه از عوامل ابتال به بیماری های قلبی است 
اما این نخستین بار است که تاثیر دفعات مسواک زدن در 

جلوگیری از بیماری های قلبی مطرح می شود .
رگهای  تنگی  خطر  توان  می  زدن  مسواک  دوبار  روزانه  با 

خونرسان قلب را به یک سوم کاهش داد .
 British انگلیس  پزشکی  مجله  در  یافته  این  شرح 

Medical Journal منتشر شده است .
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لیوان  نوشیدن یک  هوا،  با گرم شدن 
به  است  بخش  لذت  خنک  میوه  آب 
خصوص اگر این آب میوه خانگي و از 
میوه هاي تازه تهیه شده باشد. خالصه 
اینکه بازار آبمیوه ها با گرم شدن هوا 
آبمیوه  دانید  مي  اما  شود  مي  تر  داغ 
چه  خاصیت  نظر  از  مختلف  هاي 
تفاوتي باهم دارند یا بهتر است بگوئیم 
چه آب میوه اي براي چه کسي توصیه 
همان  سوال  این  به  پاسخ  شود؟  مي 
این  در  خواهیم  مي  که  است  چیزي 

شماره به آن بپردازیم.

آب هندوانه 
رنگ قرمز هندوانه و آب به دلیل وجود 
آنتي  خاصیت  لیکوپن  نام  به  ترکیبي 
نشان  تحقیقات  نتایج  دارد.  اکسیداني 
هندوانه  روزانه  مصرف  که  اند  داده 
آقایان  در  پروستات  سرطان  بروز  از 
که  است  بهتر  پس  کند.  پیشگیري 
فصل  که  تابستان  در  خانواده  مردان 
این میوه است، دم را غنیمت بشمارند 
میوه  آب  سایر  به  را  میوه  این  آب  و 

هاي خانگي ترجیح دهند.

آب انگور
است  پتاسیم  از  نوشیدني سرشار  این 
100گرم  هر  در  که  اند  داده  نشان 
ماده  این  از  گرم  میلي   210 انگور، 
مصرف  بنابراین  دارد.  وجود  معدني 
مرتب آن مي تواند تنظیم کننده فشار 

خون باشد.
این میوه داراي آنتي اکسیداني به نام 
»آالیژیک اسید« است که دریافت آن 
به  ابتال  احتمال  تواند  مي  هفته  در 
سرطان را به خصوص در محیط هایي 

که آلودگي هوا وجود دارد. کم کند.

آب انبه 
به  بتاکارون  عالي  بسیار  منابع  از  انبه 
عاملي  همان  یعني  آید  مي  حساب 
داده  میوه  این  به  را  نارنجي  رنگ  که 
است. شاید باور نکنید اما 100گرم از 
بتاکارون  2000میکروگرم  میوه  این 
دارد. بنابراین کساني که دچار کمبود 
ویتامین A هستند، کم خوني دارند و 
انواع  و  به دفعات دچار سرماخوردگي 
عفونت هاي دیگر مي شوند، بهتر است 
که آب میوه را در هفته چند بار میل 

کنند.

آب گريپ فروت 
مقدار  بیشترین  مرکبات،  میان  در 
پتاسیم را گریپ فروت دارد به همین 
فشار  بیماران  به  آن  خوردن  دلیل 
دریافت  زیرا  شود  مي  توصیه  خوني 
این ماده معدني به تنظیم فشار خون 
کمک مي کند و مي تواند از شدت آن 
بکاهد. قند موجود در این نوع فروکتوز 
توانند  می  نیز  دیابتي  بنابراین  است 
براي رفع عطش خود از آب این میوه 

بدن هیچ نگراني استفاده کنند.

آب پرتقال
ویتامین  عالي  منابع  از  یکي  پرتقال 
نیز  آن  آب  خوردن  بنابراین  است   C
این  از  توجهي  قابل  مقدار  تواند  مي 
بدن  به  را  آب  در  محلول  ویتامین 
برساند. جالب است بدانید که محققان 
معتقدند که با خوردن یک پرتقال در 
روز، بدن دو برابر نیاز روزانه ویتامین

قرمز  پرتقال  اگر  کند  مي  دریافت   C
یا به اصطالح یک پرتقال خوني است، 
بتاکارون  اي  مالحظه  قابل  میزان  به 
خواهد  نیز   A ویتامین  ساز  پیش  یا 
داشت. پس براي تقویت سیستم دفاي 
کم  اگر  و  پرتقال  آب  گاهي  بدنتان 
خون هستید، آب پرتقال خوني را که 
مواد  سایر  از  دریافتي  آهن  جذب  به 

غذایي کمک مي کند، بنوشید.

آب سيب
مصرف  درباره  بسیاري  هاي  مطالعه 
سیب و آب آن ثابت کرده اند که وجود 
آنتي اکسیداني به نام »کوئرستین« آن 
میزان کلسترول بد خون را پایین مي 
ابتال  احتمال  ترتیب  این  به  و  آورد. 
به  نیز  و سکته  قلبی  هاب  بیماری  به 
میزان قابل مالحظه اي کم مي شود، 
بنابراین اگر آب این میوه را براي کسي 
قدمي  دارد،  قلبي  بیماري  سابقه  که 
اش  جسماني  بهبود  جهت  در  مثبت 

برداشته اید .

گردآوری: زینب اکبری
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گفت  می  مادرم  بودم،  ساله  پنج  وقتی 
است.  زندگی  در  خوشبختی  کلید  شادی 
خواستند  من  از  رفتم،  مدرسه  به  وقتی 
خواهید  می  آینده  »در  موضوع  با  انشائی 
می  نوشتم  من  بنویسم.  شوید«،  کاره  چه 
خواهم »شاد« باشم. به من گفتند که متوجه 
موضوع انشاء نشده ام و من گفتم که آن ها 

زندگی را درک نکرده اند.

معنای واژه
یونانی  واژگان  از   )Euthanasia( اتانازی 
کامبخش  و  خوب  و  راحت  معنای  به   »EU«
»مرگ«  معنای  به   »THANASIA« واژه  و 
از  خود   Thanasia واژه  است.  شده  مشتق 
بوده  یونان  در  مرگ  الهه  که   »Thanatos«
است، گرفته شده است و به صورت ساده  »مرگ 

خوب یا راحت« معنا می دهد.
 این واژه برای اولین بار توسط« فرانسیس بیکن« 
که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ 
پزشکی  قضایی  و  حقوقی  شورای  شد.  پزشکی 
آمریکا اتانازی را اینگونه تعریف می کند: »اتانازی 
و  سریع  نسبتاً  روشی  با  است  مرگ  ایجاد  عمل 
بدون درد -به دالیل ترحم انگیز- در فردی که از 

بیماری العالجی رنج می کشد.«
آسان«،  »مرگ  »هومرگ«،  آن  به  فارسی  در 
»قتل ترحمی« یا »به مرگی« نیز گفته شده است.

چگونگی انجام اتانازی
و  سرم  قطع  بیمار،  یک  درمان  روند  توقف 
از  جلوگیری  اکسیژن،  قطع  وریدی،  تغذیه 
از دستگاه های  تراکافت)دیالیز( و جداکردن فرد 
دادن  همچنین  حیاتی،  ارگان های  حمایتی 

کاهش  موجب  که  باال،  دز  با  مسکن  داروهای 
هوشیاری و تسریع مرگ می شوند، از روش های 

اتانازی به حساب می آیند.
برداشت های متفاوت از مفهوم هومرگ )اتانازی(، 
وجود دارد؛ مثال در روش غیرمستقیم، پزشک با 
تجویز دارویی، فقط مقدمات مرگ بیمار را فراهم 
می کند و بیمار با آگاهی کامل به استقبال مرگ 
اختیاری می شود. اما در روش مستقیم، پزشک یا 

پرستار خود عامل مرگ بیمار هستند. 
از  بیمار  کردن  جدا  و  کشنده  داروی  تزریق 
روش  این  از  مثال هایی  حمایتی،  دستگاه های 
بیمار  اطالع  بدون  اوقات  بعضی  که  هستند 
بیمار  جداکردن  ترتیب  بدین  می شوند.  انجام 
نظر  از  نیز  دستگاه های حمایتی  از  مغزی  مرگ 
به  فعال«  غیر  داوطلبانه،  غیر  »اتانازی  بسیاری 

شمار می آید.
روایت های تاریخی

از  مثالی  شانزدهم،  قرن  جراح  پار«  »آمبریوس 
هنگام  وی  است.  کرده  بیان  را  ترحم  با  کشتن 
به شدت  سرباز  زده، سه  به شهری جنگ  ورود 
زخمی را مشاهده کرد که کنار چهار سرباز کشته 

شده روی زمین افتاده بودند.
 یک سرباز پیر از »پار« پرسید آیا درمانی برای 
منفی  جواب  متعاقب  دارد.  وجود  زنده  سربازان 
پار، سرباز پیر با چاقو سه سرباز زخمی را کشت. 
یکي از  راه هاي  مستقیم و تهاجمی برای خاتمه 
دادن به رنج بیمار در حال مرگ، خفه کردن بود. 
این مساله به عنوان عادتی بسیار قدیمی گزارش 
شده و در متون باقی مانده از قرن نوزدهم به آن 

اشاره شده است.
بالشی  گاهی  بیمار  نزدیک  اقوام  انگلستان  در   

می  آن  روی  و  گذاشتند  می  وی  صورت  روی 
نشستند تا بیمار خفه شود. در بسیاری از نواحی 
تخت  در  بیمار  که  داشت  وجود  باور  این  اروپا، 
خود نمی میرد، پس بیماران در حال مرگ روی 

زمین قرار داده می شدند تا بمیرند.
 1678 سال  در  کواستل«  »کاسپار  گفته  به   
عقیده داشتند برداشتن بالش از زیر سر بیمار، 
باعث تسریع در مرگ می شود. از نظر کواستل، 
خدا  قوانین  برخالف  افراد  زندگی  کردن  کوتاه 
از  افراد  کردن  محروم  بنابراین  بود،  طبیعت  و 
بالش، عملی بد از نظر اخالقی محسوب شده و 
نشانی از قتل داشت. سایر نویسندگان نیز عمدتاً 

این دیدگاه را داشتند.
به  اتانازی  برنامه  در  هیتلر   ،1939 سال  در 
داد.  زیادی  قدرت  براندت  کارل  خود  پزشک 
انتخاب شدند  دولتمردان  و  پزشکان  از  گروهی 
تا »رنج کشیدن« افراد سالمند، معلول، مجنون 
عقیم  و  دهند  پایان  را  بیماری العالج  دچار  یا 
معلولیت  اسکیزوفرنی،  به  مبتال  افراد  سازی 
صرع  دپرسیو،  سایکوزمانیک  مادرزادی،  ذهنی 
مادرزادی، کره هانتینگتون، نابینایی و ناشنوایی 
و  جسمی  مادرزادی  های  ناهنجاری  مادرزادی، 

الکلیسم مزمن آغاز شد.
 در سال 1940، 6  مرکز اتانازی تاسیس شدند 
که از اتاق های گاز برای کشتن بیماران استفاده 
اعتراضاتی  از  بعد   ،1942 سال  در  کردند.  می 
کشنده  داروی  با  مرگ  شد،  کشتار  این  به  که 
یا گرسنگی آغاز شد. بعد از خارج کردن بعضی 
اندام های بیماران برای تحقیقات پزشکی، اجساد 
دفن می شدند. افشای فجایعی که در آلمان نازی 
رخ داده بود به تدوین کد اخالقی نورنبرگ منجر 
المللی  بین  کد  اولین  را  آن  توان  می  که  شد 
اخالق در پژوهش در جهان جدید دانست.از این 
دوران، تاریخ اتانازی ورق خورد و در حوزه اخالق 
پزشکی رایج، دیگر کسی از قتل خیرخواهانه علی 

رغم میل بیمار به ادامه زندگی، سخن نگفت.
قوانین و اصول اخالق

بحث در مورد اصول اخالقی و قانونی بودن مرگ 
قرن  آخر  نیمه  در  بیشتر  )اتانازی(  داوطلبانه 
شد.  مطرح  یکم  و  بیست  قرن  اوایل  و  بیستم 
باستان  از آن رومی ها و یونانیان  بسیار قبل تر 
را  زندگی  قیمت  به هر  نباید  داشتند که  اعتقاد 
به  نسبت  اعتقاد  همین  براساس  و  کرد  حفظ 
خودکشی افرادی که امیدی به درمان آنان وجود 

نداشت نرمش نشان می دادند.
»توماس مور«، فیلسوف انگلیسی قرن شانزدهم 
ای  جامعه  گوید  می  آرمانی  جامعه  تعریف  در 
طاقت  رنجی  که  افرادی  مرگ  که  است  آرمانی 
را  کنند  می  تحمل  را  العالج  بیماری  از  فرسا 
بود  اخیر  سال   100 در  تنها  ولی  سازد،  فراهم 

اتانازی

»ِبه زيستی« يا »ِبه مرگی«

گردآوری: نفیسه قدوسی
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شدن  قانونی  و  داوطلبانه  مرگ  موضوع  که 
آن به صورت جدی مطرح شد. با وجود آنکه 
سال هاست مساله کمک به خودکشی تحت 
به  قانونی  شرایط خاص در سوییس صورت 
در  اواخر  همین  تا  هنوز  است،  گرفته  خود 
نشده  )اتانازی( تصویب  قانون  هیچ کشوری 

بود.
در برخی کشورها مانند هلند، سوئد، بلژیک 
روش  به  اوتانازی  آمریکا،  ایاالت  از  یکی  و 
کمیسیون  البته  است.  قانونی  غیرمستقیم 
بررسی  کامال  را  بیمار  باید وضعیت  پزشکی 

کند. 
بیماران  که  دارد  وجود  کلینیکی  سوئد  در 
سراسر اروپا از مدت ها قبل وقت می گیرند 
تا به آنجا بروند و اقدام به اتانازی کنند. در 
استرالیا هم که اتانازی غیرقانونی است، یک 
کشتی،  یک  روی  مجهز  دریایی  بیمارستان 

اتانازی را انجام می دهد.
داوطلبانه   تعریف  در  مساله  گره  اکنون 
برای  این معنی که فرد  به  خودکشی است. 
تصمیم به پایان حیات خود و تقاضای قانونی 
برای آن توان ذهنی کافی داشته باشد. اگر 
فرد نتواند تمایل صریح به پایان حیات خود 
برای  کافی  ذهنی  توان  یا  و  کند  اعالم  را 
تجزیه و تحلیل این تصمیم را نداشته باشد با 
هر وضعیت دردناکی هیچ مقام دیگری نمی 
تواند در جای قضاوت و تصمیم گیری قرار 
به  و  بررسی  و  بحث  ها  سال  از  پس  گیرد. 
خصوص با در نظر گرفتن اصول اخالقی که 
اتانازی بسیار مهم تلقی می شوند  در مورد 

شرایطی برای آن تعریف شده است.
باید  مسووالن  شرایط  این  احراز  از  پس 
برای کمک  پزشکی  و  قانونی  رسمی،  اجازه 
براساس  کنند.  صادر  را  بیمار  خودکشی  به 
های  بیماری  به  مبتال  بیماران  تنها  قانون، 
داوطلبانه  مرگ  کاندید  توانند  می  کشنده 
شوند و آنان که بر اثر تصادف دارای نارسایی 
که  بیمارانی  یا  و  مزمن هستند  های جدی 
این  شامل  آلزایمر هستند،  اولیه  مراحل  در 
شرط  مورد  در  شوند.  نمی  اولیه  اصل  پنج 
دوم به صورت طبیعی و براساس یافته های 
پزشکی زمان احتمالی مرگ اکثریت بیماران 
را به طور تقریب می توان پیش بینی کرد، 
ولی به گزارش خبرنگاران جنجالی در مورد 
بهبود معجزه آسای بیماران در معرض مرگ 
چه قدر می توان تکیه کرد؟ آیا واقعا به دلیل 
اعتقاد به معجزه الهی مرگ داوطلبانه افرادی 
که ادامه حیات دردناک خود را نمی توانند 
انداخت؟  تاخیر  به  توان  را می  تحمل کنند 
بسیاری که شرط سوم را محدود کننده می 
تحمل  غیرقابل  درد  تنها  گویند  می  دانند 

نباید مجوز انجام اتانازی باشد.
 به عنوان مثال در کشور هلند قانون گذاران 
دایمی  وابستگی  درد  بر  عالوه  دارند  اعتقاد 
افراد برای ادامه حیات به دیگران یا وسایل 
است.  اتانازی  انجام  شرایط  از  نیز  پزشکی 
طرفداران این نظریه می گویند شاید بتوان 
درد  دیگر  های  روش  یا  دارو  از  استفاده  با 
بیماران محتضر را به نوعی تسکین داد، ولی 

از  بیش  بیماری حتی  گاهی عوارض جانبی 
درد حیات بیمار را غیرقابل تحمل و کیفیت 

حیات را دگرگون می کند.
موافقین چه مي گویند ؟

داوطلبانه  مرگ  به  که  افرادی  از  بسیاری   -
فکر می کنند تنها نگران درد غیرقابل تحمل 
یا ترس از مراحل آخر زندگی نیستند. آنان 
به عزت نفسی می اندیشند که در تمام طول 
تا  خواهند  می  و  است  بوده  آنان  با  حیات 

آخرین دم آن را حفظ کنند. 
ادامه  برای  پیشرفته  ابزارهای  مداخله   -
امیدبخش  و  کننده  دلگرم  گرچه  حیات 
است، گاه باعث ادامه زندگی می شود که با 
از دست دادن توان فیزیکی، هوش و آگاهی 

بیمار غیرانسانی است.
نظر مخالفان چیست؟ 

اتانازی  قانون  تصویب  دارند  اعتقاد  برخی   -
پذیر  آسیب  قشر  بر  را  بسیار  روانی  فشار 
معلوالن، سالمندان و بیماران وارد می کند 
از  کنند  احساس  ها  آن  شود،  می  باعث  و 
لحاظ قانونی و اخالقی باری بر دوش خانواده 
به زندگی خود  باید سریعتر  و  خود هستند 

پایان دهند.
- در اعتراض به یکی از علل اتانازی که درد 
با  دارند  عقیده  مخالفان  است  فرسا  طاقت 
توجه به پیشرفت داروها و روش های دیگر 
روز کم  دلیل هر  این  درد،  پزشکی تسکین 

رنگ تر می شود.
- هرگز نمی توان به طور قطعی قضاوت کرد 
آگاهانه،  زندگی  پایان  برای  فرد  تصمیم  که 
پایدار و با استفاده از تمام صالحیت و توان 

مغزی بوده است.
- در یک بحث فلسفی و با تعبیر اصل سنتی 
)نظریه تاثیر و تاثر دوگانه( تنها در صورتی 
که:  دانست  مجاز  را  بد  عمل  یک  توان  می 
عوارض جانبی آن مستقیما به حصول نتیجه 
کمک کند و عمل از نظر اصول اخالقی خوب 
اصل  این  اساس  بر  باشد.  خنثی  حداقل  یا 
فلسفی مثال می توان برای بیماری که درد 
مهلک دارد با وجود عوارض جانبی درازمدت 
مورفین تزریق کرد ولی نمی توان با تجویز 
آنی  مرگ  باعث  دارو  همین  اندازه  از  بیش 

بیمار شد.
- برخی نیزعقیده دارند انجام مرگ داوطلبانه 
غیرفعال که در آن توقف دستگاه هایی که 
باعث طوالنی تر شدن حیات بیمار هستند، 
اخالقی  اصول  نظر  از  باعث مرگ می شود، 
و  بدن  واقع  در  این  است، چون  قبول  قابل 
ذهن بیمار نیست که باعث دوام حیات می 
شود، ولی شکل فعال آن که بیمار هوشیار و 
نظر  از  قتل  انجام عمل  دلیل  به  است  زنده 

مذهبی و اخالقی قابل قبول نیست.
هنوز  که  غرب  جهان  خصوص  به  جهان   -
و  اجباری  امحای  خشن  و  دردناک  قانون 
خاطر  در  را  نازی  آلمان  رژیم  غیرداوطلبانه 
و  محدود  شکل  تسری  از  شدت  به  دارد 
به صورت محو  اتانازی  و مشروط  داوطلبانه 
اجباری سالمندان، بیماران العالج و یا آنچه 
در رژیم های نژادپرست افراد نژادپست می 

تواند تلقی شود در هراس است.
 اتانازي در فیلم هاي سینمایي 

در پایان فیلم دختر میلیون دالری از روش 
اتانازی برای کشتن یک ناتوان و براساس در 
این  پایان  گیرد.  می  انجام  او  خود  خواست 
ناتوانان  حقوق  طرفداران  انتقاد  مورد  فیلم 
فیلم  که  بودند  معتقد  آنان  زیرا  گرفت  قرار 

مشوق عمل اتانازی ناتوانان است.
 اتانازي از نگاه دین

تورات  آموزه های کتاب  استناد  به  یهودیان 
به ویژه فرمان ششم از فرمان های ده گانه 
یعنی »قتل ممکن« بر این باورند که اتانازی 
به معنای اقدام ارادی فرد به مرگ با استفاده 
هر  در  و  نیتی  هر  با  دیگر  موارد  یا  دارو  از 
شرایطی نادرست و ممنوع است و نوعی قتل 

نفس به شمار می آید.
در آیین مسیح هم خودکشی مورد نکوهش 
قانون  وسطی  قرون  در  است.  گرفته  قرار 
مرتکب  که  افرادی  دفن  از  اینکه  ضمن 
عمومی  قبرستان  در  شدند  می  خودکشی 
را  آنها  اموال  همچنین  کرد  می  ممانعت 

توقیف می کرد.
دیدگاه مسیحیان بر این باور استوار است که 
پروردگار  جانب  از  موهبتی  و  هدیه  زندگی 
روند طبیعی  در  انسان دخالت  قتل  و  است 
هستی است. در باور مسیحیت تنها خداوند 
باز  را  آن  و  مي بخشد  را  زندگي  که  است 
هردو  خودکشي  و  اتانازی  مي گیرد.  پس 
همین  واسطه  به  هستند  بي ایماني  نتیجه 
دیدگاه روزگاري بود که مسیحي ها قربانیان 
تا  مي کشیدند  صلیب  به  را  خودکشي 

روحشان به آرامش نرسد.
بشر  حیات  و  زندگی  هم  اسالم  دین  در 
مقدس است و این بعد بارها در آیات مختلف 

قرآن مورد تاکید قرار گرفته است. 
در آیه 29 سوره نسا اشاره شده است: »خود 
را نابود نسازید که مطمئناً خداوند نسبت به 
همچنین  است.«و  مهربان  و  آمرزنده  شما 
جان  در  تصرف  و  دخل  حق  کس  هیچ 
خود را ندارد زیرا موهبت و امانتی از سوی 
پروردگار است چنانچه در آیه 145 سوره آل 
عمران خداوند می فرماید: »هیچ کس جز به 
فرمان خداوند نخواهد مرد که اجل و زمان 
مرگ هر کس در لوح قضای الهی ثبت شده 
است.«همچنین در آیه 61 سوره نحل آمده 
است: »... و آنگاه که اجل آنها )مردمان( فرا 
رسد دیگر یک لحظه مقدم و موخر نخواهد 
شد.« در اسالم از سختی زندگی و مشکالت 
شده  یاد  الهی  آزمایش  و  امتحان  عنوان  به 
است. بنابراین مسلمانان با اعتقاد به معجزه 
و کرامت انبیا و امامان معصوم)ع( اتانازی را 

مطرود دانسته و آن را نمی پذیرند.

مجله  محترم  : خوانندگان  نوشت  پی 
اتانازی  لطفا نظرات خود را در مورد 
از طریق آدرس پستی یا ایمیل برای ما 
ارسال کنید تا در شماره بعد به بررسی 

آن از دیدگاه شما بپردازیم.
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تصوير 
نانيسم در 
موزه ی

 پرادو 

یک پزشک ایتالیایی شیفته معاینه تابلوهای نقاشی معروف در اقدامی عجیب 
کشف کرد که تابلوی لبخند ژکوند از کلسترول باالی خون رنج می برد و اسید 

اوریک میکل آنژ در تابلوی رافائل باال است. 
پروفسور ویتو فرانکو با اولین هواپیما خود را از پالرمو به فلورانس رساند و موزه 
اوفیتزی این شهر را به یک مطب پزشکی تبدیل کرد و به بهترین کپی لبخند 
عمیق  نفس  یک  »مونالیزا  گفت:  شود،  می  نگهداری  موزه  این  در  که  ژکوند 

بکشید و بگویید سی و سه!«
در حقیقت این پزشک سیسیلی یکی از معدود پزشکان دنیا است که نه تنها 
شیفته ویزیت کردن بیماران مرده است بلکه عالقه زیادی به معاینه بیماران در 
تصویر دارد. به اعتقاد این پزشک، پرتره هایی که به عنوان شاهکارهای نقاشان 
بزرگ معرفی می شوند جاودانه هستند؛ بنابراین در هر زمانی بیماری های آن 
ها از مشکالت قلبی عروقی تا کلسترول باال و پرکاری تیروئید می تواند کشف 
که  تابلویی  »در  داشت:  اظهار  معاینات خود  نتایج  مورد  در  پزشک  این  شود. 
رافائل از میکل آنژ کشیده است به وضوح دیده می شود که اسید اوریک میکل 

آنژ بسیار باال است«. 
همچنین مونا لیزا )لبخند ژکوند( از کلسترول باال رنج می برد چون زیر چشم و 

روی دستش چربی جمع شده است«. 
و  )کوتولگی(  نانیسم  ژنتیکی،  های  بیماری  تواند  می  همچنین  پزشک  این 

تومورها را هم در بیماران حاضر در قاب تصویر تشخیص دهد.
این پزشک در مورد سایر پرتره های بزرگ توضیح داد: »آه... بله... آیا تصور 
می کنید که تابلوی ونوس اثر بوتیچلی پاهای ورم کرده ای دارد؟ اما وی مثل 

یک ماهی سالم است!«
این پزشک ایتالیایی که  به نوعی »پزشک هنر« است تاکنون 200 اثر نقاشی را 
معاینه کرده و دریافته است که به خصوص بیشتر تابلوهایی که در موزه »پرادو« 

در مادرید نگهداری می شوند از بیماری نانیسم رنج می برند.
همچنین کودک تابلوی » Amorino Dormiente« )فرشته کوچک آرمیده( 

اثر کاراواجیو از بیماری ورم مفاصل متاثر است.
نام  به  ژنتیکی  نادر  بیماری  یک  به  بوتیچلی  اثر  »جوان«  پرتره  عالوه،  به 

»ارکنوداکتیلی« )انگشت عنکبوتی( مبتال است.
درحالی که تابلوی »مریم عذرا« در تابلوی »پارمیجانینو« گردن بسیار بلندی 

دارد و بنابراین از سندرم مارفان رنج می برد.

منبع : جام جم آنالین
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همه ما دوست داریم شکمی صاف 
به  شاید  باشیم،  داشته  کوچک  و 
های  هزینه  سال  هر  دلیل  همین 
هنگفتی صرف تحقیقات در زمینه 
یافتن روش های جدید برای از بین 
بردن چربی های اطراف شکم می 

شود. 
از 200 مدل  در حال حاضر بیش 
دستگاه مختلف برای کوچک کردن 
های  دستگاه  دارد،  وجود  شکم 
غلطکی، ضربه زننده، لرزاننده و ... .

این  تمام  تبلیغاتی  شعارهای   
با  که  کنند  می  ادعا  ها  دستگاه 
شکم  توانید  می  آنها  از  استفاده 
سایز  به  و  کرده  کوچک  را  خود 

مطلوب برسانید. 
از  استفاده  کنید  می  فکر  اگر  اما 
برای  تنهایی  به  ها  دستگاه  این 
های  اندام  سایز  کردن  کوچک 
سخت  است،  کافی  بدن  مختلف 
وسایل  قبیل  این  اشتباهید.  در 
رسیدن  برای  ناچیزی  کمک  تنها 
هستند.  شما  نظر  مورد  هدف  به 
به منظور کوچک شدن شکم، الیه 
های چربی موجود در اطراف شکم 
این  آنجا که  از  و  برود  بین  از  باید 
دستگاه های ابتکاری قادر به انجام 
این کار نیستند، استفاده از آنها به 

تنهایی کافی نیست. 
مورد  در  اولیه  اطالعات  داشتن 
و  شکم  اطراف  عضالت  کار  طرز 
را  بدن شما چربی  که چگونه  این 

می سوزاند، قدم اول برای موفقیت 
در کوچک کردن شکم و کم کردن 

سایز دور کمرتان است. 
به طور کلی عضله یا ماهیچه بافتی 
است که در هنگام حرکت منقبض 
عضله  که  همانطور  شود.  می 
هیچگاه به چربی تبدیل نمی شود، 
چربی نیز هیچگاه به عضله تبدیل 
نخواهد شد. اما اضافه وزن و چربی 
زیادی باعث کم شدن حجم عضله 
رفتن  بین  از  گاهی  و  شما  های 

تدریجی آنها می شود.
 در اکثر افرادی که پا به سن می 
می  ناخودآگاه  اتفاق  این  گذارند 

افتد. 
داشتن  شما  هدف  اگر  بنابراین 
صاف  شکمی  و  متناسب  اندامی 
است، اولین قدم از بین بردن الیه 
های چربی موجود روی عضله های 
طور  به  واقع  در  است.  شکمتان 
طبیعی شکم همه افراد صاف است 
اضافی  با چربی  اما در مواردی که 
می  بزرگ  نظر  به  شده،  پوشیده 

رسد. 
موثرترین روش برای کوچک کردن 
حرکات  از  است  ترکیبی  شکم، 
و کمر  روی شکم  متمرکز  ورزشی 
و نیز تالش برای ثابت نگه داشتن 
قند  میزان  بودن  ثابت  خون.  قند 
و  شدن  تر  چاق  از  شما  خون 
در  اضافی  های  چربی  افزایش 
بدنتان جلوگیری می کند و کمک 

می کند که بدن شما آسانتر بتواند 
چربی های اضافی را بسوزاند. 

حرکات  سری  یک  باید   .1
شروع  را  تصاعدی  ورزشی 

کنید. 
عضله های شکم معموال برای خم 
جلو،  به  باالتنه  و چرخاندن  کردن 
عقب و یا طرفین مورد استفاده قرار 
حرکاتی  اصلی  هدف  گیرند.  می 
اکثر  در  که  نشست  و  دراز  شبیه 
کوچک  مخصوص  های  دستگاه 
کردن شکم انجام می شود، استفاده 

و فعال کردن این عضالت است. 
شکم  عضالت  کردن  قوی  برای 
ترکیبی  صورت  به  را  زیر  حرکات 

انجام دهید : 
عقب  جلو،  سمت  به  شدن  خم   -

و پهلو
- چرخاندن کمر به حالت دورانی

مانند همه   عضله های شکم شما 
عضالت بدن الزم است حداقل سه 
باشند.  داشته  فعالیت  هفته  در  بار 
اگر می خواهید از پیشرفت کارتان 
مطمئن شوید هر بار ورزش ها را با 

جدیت بیشتری انجام دهید. 
با  را  بدنتان  ساز  و  سوخت   .2
تمرینات کوتاه و سنگین شکم 

افزایش دهید
ورزش های شکم اگر درست انجام 
شوند به راحتی می توانند سوخت 
و ساز بدن شما را به مقدار زیادی 
می  باعث  کار  این  دهند.  افزایش 
شما  بدن  در  اضافی  چربی  شود 
مصرف شده و ذخیره نشود. در زیر 
مدت زمان الزم برای انجام حرکات 
ورزشی  حرکت  نوع  هر  در  تناوبی 
پیاده  سواری،  دوچرخه   : از  اعم 

روی و شنا:
 - 2 تا 5 دقیقه با حرکات آرام بدن 

خود را گرم کنید
سنگین  حرکات  ثانیه   30 مدت   -
تر را با حداکثر سرعت ممکن انجام 

دهید
مالیم  حرکات  دقیقه   1 مدت   -
زمان  این  واقع  در  دهید.  انجام  تر 
مجدد  شروع  و  گیری  نفس  برای 

الزم است 
حرکات فوق را به تناوب 6 الی 10 

دقیقه تکرار کنید. 
3. ثابت نگه داشتن میزان قند 

خون کلید موفقیت است.
شد  گفته  قبال  که  همانطور 
مهمترین فاکتور در از دست دادن 
از  جلوگیری  و  بدن  اضافی  چربی 
داشتن  نگه  ثابت  آن،  بازگشت 
منظور  به  است.  خون  قند  میزان 
باید  بماند  ثابت  اینکه قند خونتان 
به طور مداوم هر 3-2 ساعت یک 
این  در  کنید.  تغذیه  را  بدنتان  بار 
مرحله رمز کار این است که در هر 

که  غذایی  مقدار  همان  تنها  وعده 
در آن لحظه نیاز دارید بخورید نه 
بیشتر. بدن شما در کل روز کالری 
مصرف می کند، پس چرا باید خود 
را مجبور کنید که تنها 2 یا 3 وعده 

در روز غذا بخورید ؟
میوه  نیاز:  مورد  بدنتان سوخت  به 
و  آجیل  سبزیجات،  غالت،  جات، 
مرغ،  لخم،  )ماهی،گوشت  پروتئین 

تخم مرغ و ...( را برسانید. 
زیادی  توجه  اشتباه  به  مردم  اکثر 
به میزان چربی موجود در غذایشان 
است،  کالری  کالری،  کنند.  می 
فرقی هم نمی کند که از چه مواد 
غذایی بدست  آمده باشد. اگر بیش 
در  شود،  مصرف  الزم  میزان  از 
به  تبدیل  بدن شما  در  هر صورت 

چربی خواهد شد. 
البته غذاهایی که می خوریم مهم 
می  را  ها  چربی  وقتی  اما  هستند. 
ندارند. پس  تاثیر چندانی  سوزانید 
غذاهای  است  ممکن  که  جایی  تا 
سالم تر بخورید، در عین حال هیچ 
یک  خوردن  که  نکنید  فکر  وقت 
به بدن شما چربی  چیزبرگر حتما 

اضافه می کند. 
ای  حرفه  مربی  یک  از   .4
کمک  او  از  و  بگیرید  مشورت 

بخواهید 
در  که  است  این  ما  اکثر  مشکل 
تمرینات  و  صحیح  تغذیه  مورد 
به  رسیدن  برای  مفید  ورزشی 
اطالعات  اندام،  تناسب  و  سالمتی 
کافی نداریم. اگر بدون مربی ورزش 
می کنید، از خودتان سئوال کنید: 
ام  فیزیکی  فعلی  شرایط  از  »آیا 
راضی هستم یا خیر؟ آیا پیشرفتی 
»اگر  ؟  زمینه حاصل شده  این  در 
جواب خیر است، بهتر است حتما با 
یک مربی ورزش حرفه ای مشاوره 
مجالت  از  که  اطالعاتی  به  کنید. 
دریافت  اندام  تناسب  به  مربوط 
می کنید بسنده نکنید. یک مربی 
کند  می  کمک  شما  به  ای  حرفه 
کمتر  خیلی  زمانی  مدت  در  که 
اهداف  به  کنید  می  تصور  آنچه  از 
اندام  تناسب  برای  نظرتان  مورد 

دست یابید. 
متناسب،  اندامی  داشتن  برای  اگر 
باریک،  کمری  و  کوچک  شکمی 
عزم خود را جزم کرده اید، پیشنهاد 
می کنیم با 4 روش باال کار خود را 
به شما  راهکارها  این  کنید.  شروع 
ساز  و  سوخت  که  کند  می  کمک 
بدن خود را افزایش دهید و چربی 
های اضافی را بسوزانید، نتیجه این 
به  سالمت  و  شادابی  احساس  کار 
متناسب  ظاهری  داشتن  همراه 

خواهد بود.
منبع: سایت وطن دار

روشهای كوچك 
كردن شكم
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دارای ضعف سا برای یک کودک  نظر شما  به 

بینایی، کدام یک از این تصویرها می تواند 
نماد ملموس تری از یک درخت باشد؟

برجسته  به شکل  درخت  یک  طرح خطی 
به  شدنی؟  لمس  برگ  یک  یا  سایه  نما  و 
نماد درخت  را  ما طرح خطی  طبیعی  طور 
می شناسیم، اما معنا کردن این شکل برای 
کودک نابینا دشوار است. درک شکل یک 
درخت در اندازه کوچک در واقع بر دانش 
فقط یک  این شکل  است.  استوار  دیداری 
با  چندانی  ارتباط  و  است  کلی  تصویر 

درخت واقعی ندارد.

خود  دانش  و  ها  تجربه  بیشتر  نابینا  افراد 
به  المسه  حس  با  پیرامون،  دنیای  از  را 
دست می آورند. بنابراین، با توجه به اینکه 
را  برگ ها  خش خش  صدای  نابینا  کودک 
هنگام قدم زدن در پارک شنیده یا پوست 
لمس  است،  کرده  لمس  را  درخت  سخت 
کردن یک برگ یا تکه ای از پوست درخت 
او  برای  تواند  می  درخت  نماد  عنوان  به 

معنای بیشتری داشته باشد.
این نمونه ها نشان می دهند که با بررسی 
نابینا  کودکان  برای  توان  می  بیشتر، 
ها  کتاب  به  معنادار  لمسی  تصویرهای 

افزود.

که  طور  همان  وبیش،  کم  تصویرها  این   
دارد،  کاربرد  بینا  کودکان  برای  عکس 
می توانند به درک متن کمک کنند. در تمام 
کتاب های کودکان، تصویرها نه تنها جذاب 
و سرگرم کننده اند، بلکه به افزایش دانش 

و سواد کودک نیز کمک می کنند.
لمس  تصویرهای  که  تصویری  کتاب های 
می دهند  نشان  را  چیزهایی  دارند،  شدنی 
حس  با  تمامی  به  را  ها  آن  توان  می  که 

المسه جستجو  و درک کرد.
به  را  فرصت  این  شدنی،  لمس  عناصر   
را  چیز  همه  که  می دهند  نابینا  کودکان 
در روند داستان لمس کنند، نوازش کنند، 
به  بلند کنند، تکان دهند،  جابه جا کنند، 
ارتعاش و صدا درآورند. کودکانی که بینایی 
مشکالت  دچار  یا  است  ضعیف  ها  آن 
دیگری در یادگیری هستند نیز از این اجزا 

لذت می برند. 
به  که  است  این  رو  پیش  نوشته  هدف 
انتقال  برای  را  راه  بهترین  شما کمک کند 

داستان ها به یاری حس المسه برگزینید.
به  نیز  متن  ساده   تصویرهای  و  ها  نمونه   
شما الهام می بخشند و ایده هایی می دهند 

که می توانید آن ها را گسترش دهید.
و  گیرا  های  ترکیب  از  گرفتن  بهره  با 
زندگی  داستان  به  می توان  ناهمسان، 
با  را  بسیاری  چیزهای  توان  می  بخشید. 
تصویرهای لمسی درهم آمیخت، هر چیزی 
یا  داستان  ماجراهای  شکل  بهترین  به  که 
متن را بیان کند. می توان از اجزا و عناصر 
صدا  و  بو  مانند  دیگر  حواس  که  ارتباطی 
تا  کرد  استفاده  نیز  کنند،  می  تحریک  را 
داستان فهمیدنی تر شود. ناهمسانی زیاد 
بینا  کم  کودکان  برای  هم  رنگ ها  میان 
کودکان  بعضی  همچنین  است.  سودمند 
اجسام  پرتو  بازتاب  بینایی،  ضعف  دارای 

صیقلی را دوست دارند. 
در زیر، نمونه هایی از موادی که می توانند با 

تصویرها ترکیب شوند، آمده است:
تور،  سی،  وی  پی  خز،  پارچه  مخمل، 
روبان، دکمه، مهره، چرم مصنوعی، پارچه  
های  پوش  کف  اسفنج،  شده،  پنبه  دوزی 

چوب  سفال،  یا  گل  موکت،  الستیکی، 
سرپوش  قاشق،  زده،  سمباده  و  سبک 
کش  جوراب،  بستنی،  چوب  پالستیکی، 
وسایل  براق،  پوشال  منگوله دار،  موی 
خانگی، ترقه اسباب بازی یا هر اسباب بازی 
دکمه هایی  جغجغه،  دیگر،  غافلگیرکننده 
تولید می شود،  با فشار دادن شان صدا  که 
زنگوله، گل و برگ مصنوعی، توپ کاموایی، 

پر)خریدنی(، قیطان و ....

توجه: 
نباید یک صفحه را آن قدر با عناصر مختلف 
پر کنیم که سبب سردرگمی مخاطب  شود. 
محکم  جای شان  در  باید  عناصر  تمام 
شوند و برای کند و کاو شوق آمیز کودک 
مناسب باشند )اشیای متحرک را می توان 
با چسبانک چسباند یا در کیسه گذاشت(. 
استفاده  تیز  اشیای  و  از چسب های سمی 

نکنید. 
کودکان،  تصویری  های  کتاب  همه  در 
داستانی  قالب های  با  لمسی  تصویرهای 
داستان هایی  اند.  متناسب  آسان  و  ساده 
هم  اند،  همراه  شوخی  و  شعر  با  که 
کننده.  سرگرم  هم  و  آموزنده  هستند 
شناخته  لمسی  کتاب های  از  بسیاری 
به  گام  روایت های  از  گرفتن  بهره  با  شده، 
پی  در  پی  که  توانا  شخصیت های  و  گام 
خوانندگان  به  می شوند،  ظاهر  داستان  در 
کوچک در خواندن داستان کمک می کنند. 
تصویرهای لمسی برای کودکان باید مانند 

متن ساده و بدون جزئیات زیاد باشند.

چگونه برای كودک نابينايم كتاب لمسی بسازم

قـصه گفـتن 
به كمك حس المسه



عدد آموزها برای خردساالن
عناصر  شامل  کتاب ها  این  های  صفحه 
لمس شدنی برای شمارش هستند: شکل 
ها، اسباب بازی ها، انگشتان یک دست.

برای  واقعی  های  ترکیب  و  اشیا 
تصویرهای لمسی بسیار مناسب هستند. 
می توان خود این اشیا را در صفحه کتاب 
ترکیب کرد یا چسباند یا از روی آن ها 
قالب های  ساخت.  پالستیکی  قالب های 
کپی  رفته(  فرو  )یا  برجسته  پالستیکی 
دست  به  اشیا  از  شدنی  لمس  و  دقیق 
های  قالب  ساخت  برای  می دهند. 
قالب گیری  ماشین  به  باید  پالستیکی 
با  که  داستانی  باشید.  داشته  دسترسی 
خواننده  به  باشد،  همراه  واقعی  اشیای 
کمک می کند با متن ارتباط برقرارسازد. 
داستان های ساده درباره زندگی روزمره ، 
کمک  کودک  سواد  سطح  بردن  باال  به 
می کنند و منابع  آسان می توانند زمینه 
فراهم  ها  مضمون  کردن  مطرح  رابرای 

سازند.

می توان  پیچیده تر  مفاهیم  انتقال  برای 
استفاده  شدنی  لمس  ساده   اشیای  از 
کرد، مانند یک کاشی کوچک یا یک تکه 
فضای  تمام  نمایانگر  می تواند  که  حوله  
از  پالستیکی  قالب  یک  یا  باشد  حمام 
نمایانگر  می تواند  که  چنگال   و  کارد 

رفتن به رستوران باشد.
چاپی  عکس  یک  ها،  وقت  بیشتر 
به  باشد،  شده  برجسته  فقط  که  عادی 
در  ندارد.  مفهومی  لمسی  تصویر  عنوان 
روشن ها،  تغییر سایه  تصویرهای چاپی، 
جزئیات ظریف و تصنعی  را می توان دید. 
در شکل  جزئیات  این  از  بسیاری  وجود 

می انجامد.  سردرگمی  به  لمسی  های 
نمادهای تخیلی مانند تصویرهای طراحی 
شده، بالونی که فکرها را نشان می دهند 
دهنده  نشان  که  کوچکی  های  خط  یا 
دارای  کودکان  برای  هستند،  حرکت 
نمی توانند  و  اند  گنگ  بینایی،  ضعف 

معنای آن ها را بفهمند.
تمام  با  جانوران  و  انسان ها  اشیا،  اگر   
ها  آن  درک  شوند،  داده  نشان  جزئیات 
آسان تر است، اما گاهی شاید بهتر باشد 
تنها یک جزء بدن جانور، مانند سر گربه 
نشان  برای  را  خوک  فرخورده   دم  یا 

دادن تمام اندام آن به کار برد.

نمونه  برای  که  هایی  شکل  و  اشیا  فهم 
تر کردن  یا کوچک  دید  زاویه   تغییر  با 
دار  زاویه   صورت  به  شکل  از  قسمتی 
دارای  کودک  برای  شده اند،  داده  نشان 
ذهن  در  است.  دشوار  بینایی  ضعف 
بعدی  سه  شیء  یک  نابینا  خواننده  
بافت درهم و بر  برجسته، مشتی خط و 
زاویه  در  که  شکلی  نیست.  بیشتر  هم 
چرخیده باشد، به نظر او دفرمه یا مسخ 
که  است  این  کار  بهترین  می آید.  شده 
اشیا را روی یک سطح صاف و به تمامی 
از نمای روبه رو نمایش دهید )به صورتی 
تشخیص  بگیرند(.  قرار  شما  به  رو  که 
شکل ها، صورت ها و جانوران اگر از روبه 

رو یا نیمرخ باشند، آسان تر است.

 پيشنهاد: هنگامی که مشغول طراحی یا 
ساخت تصویر هستید، آن را لمس کنید. 

راه سودمند دیگر این است که از کسی 
که تصویر را ندیده باشد )یا فردی دارای 
آن  بسته  چشم  بخواهید  بینایی(  ضعف 
ترتیب،  این  به  کند.  معنا  و  امتحان  را 
تصویرتان  آسان  فهم  درباره   می توانید 

نظرخواهی کنید. 
شکل های نمادین توپر را که جنس شان 
ارتباط  در  می دهند،  نشان  که  چیزی  با 
باشد بهتر می توان فهمید. می توان یک 
گربه  به شکل  را  پارچه خز مشکی  تکه 
برید. این شکل ویژگی های یک گربه را 
به ساده ترین شکل نشان می دهد: چهار 
و  سبیل  با  گربه  سر  و  دم  پنجه ها،  پا، 
و  تیز. یک تصویر ساده  نوک  گوش های 
دقیق ویژگی های یک شیئی را که کودک 
شناخته  کردن  لمس  راه  از  شاید  نابینا 
باشد، نشان می دهد. کودک دارای ضعف 
بینایی شاید با لمس کردن بتواند اجزای 
یک  و  پایه  چهار  شکل  به  را  میز  یک 
دهد.  تشخیص  ها  آن  روی  صاف  سطح 
بنابراین، یک شکل تجسمی با چهار پایه  
لمس شدنی و سطحی صاف را، بیشتر از 
پایه دارد،  تنها دو  نیمرخ که  یک شکل 

می توان درک کرد.

 این مبحث ادامه دارد...    

  منبع: سایت کتابک

معلوالن
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ترجمه: فاطمه كارگری

ها  آرزو  شدن  دار  بچه  از  قبل  والدین  همه  
دارند.  خود  کودک  برای  زیادی  های  امید  و 
معلول  و  آید  می  دنیا  به  کودکی  وقتی  اما 
تشخیص داده می شود، غم و اندوه جایگزین  
چه  اگر  شود.  می  والدین  امیدهای  و  آرزوها 
یک  به  را  کودکشان  شرایطی  هر  در  والدین 
اندازه دوست خواهند داشت؛ اما ممکن است 
را  زندگی  اندک   آگاهی  و  امیدی  نا  با وجود 
برای خود و کودکشان سخت تر کنند. با اینکه 
بسیار  ای  تجربه  درکودک،  ناتوانی  تشخیص 
هراس انگیز برای والدین به همراه دارد، اما در 
این شرایط والدین باید بیش از همیشه با خود 
و فرزندشان با عطوفت و مهربانی رفتار کنند. 
به طور  توانند  نمی  بدانند که هرگز  باید  آنها 
کامل بر غم و اندوه خود فایق آیند و با این غم 
و اندوه،  بارها در سطوح مختلف زندگی روبه 

رو خواهند شد .
راهكارها:

به ناراحتی و اندوه خود اعتراف کنید
امیدی  نا  احساس  که  بدهید  حق  خود  به   
تجربه می  که  به خاطر غمی  و  کنید  یاس  و 
کنید خود را سرزنش نکنید. مهم این است که 
همچنان کودک خود را دوست داشته باشید و 

از عشقتان نسبت به او کم نشود.
در  که  مشکالتی  با  شدن  روبرو  آمادگی 
روزهای خاصی از زندگی کودک پیش می 

آیند را داشته باشید

نزدیکی  در  است  ممکن  ها  ناراحتی  این 
بخصوص  بیافتد.  اتفاق  کودک  تولد  روزهای 
داده  تشخیص  تولد  لحظه   در  او  ناتوانی  اگر 

شده باشد. 
و  معلول  کودک  یک  مادر  فیالکا«   »جنیس 
نویسنده  کتاب هاي زیادي در زمینه معلولیت، 
کامال  آسیب  و  ناراحتی  »احساس  گوید:  می 
داشته  وجود  تواند همیشه  می  و  است  عادی 
باشد. در چنین مواردی حتی فرد می تواند در 
ضمن داشتن احساس شور و هیجان در یک 

زمان ناراحت و غصه دار هم باشد.«
یک شبکه حمایتی ایجاد کنید

 این شبکه می تواند شامل معلمان و افرادی 
این  باشد.  روانی  سالمت  زمینه  در  ای  حرفه 
با کودک معلول  افراد تجربه سرو کار داشتن 
و والدینش را دارند. آنها به سمت ایجاد آرمان 
ها و اهدافی جدید و ایجاد سازگاری با زندگی 

جدید حرکت می کنند.
آرمان ها و آرزوهایتان را از نو بسازید

نیست  معنی  این  به  معلول  کودکی  داشتن   
که شما دیگر نمی توانید رویا و آرزویی داشته 
برای  پربار  زندگی  یک  ایجاد  بلکه  باشید. 
نیازمند  تازه  آرمان های  به  را  فرزندتان، شما 
ها،  ناتوانی  ها  آرمان  این  ایجاد  در  می سازد. 
توانایی های فرزند خود را مد نظر قرار دهید 
و براي  ساختن یک زندگی کامل برای خود 
و فرزندتان گام بردارید. شاید مسوولیت هایی 
معلول  کودک  یک  والد  عنوان  به  اکنون  که 

دار  بچه  از  قبل  که  چیزی  با  دارید  برعهده 
شدن انتظار داشتید متفاوت باشد؛ اما هنوزمی 
بار  پر  و  شاد  انگیز،  هیجان  را  زندگی  توانید 

کنید.
از دیگران کمک بخواهید

 به مشاوری مراجعه کنید که بتوانید با او در 
خود  های  ناراحتی  و  احساسات  دردها،  مورد 

صحبت کنید.
کودک خود را بی قید و شرط پذیرفته و 

دوست بدارید
ارزشی  معلول  کودک  یک  که  است  آشکار   
کودک  به  دارد.  عادی  کودکی  با  برابر  کامال 
خود بپیوندید، لمسش کنید و او را به همان 
اندازه که کودک عادی خود را دوست دارید، 
کودک  به  وقتی  بگیرید  یاد  بدارید.  دوست 
نه  کنید  نگاه  به خودش  کنید  می  نگاه  خود 

به ناتوانی اش.
گریه کنید

 هر کس تصوری از خانواده ی ایده آلش دارد. 
شود  می  متولد  معلولیت  با  کودکتان  وقتی 
تصورات  تمام  باید  و  کنید  یأس می  احساس 
را  فرزند خود داشتید  برای  نقشه هایی که  و 
می  گریستن  مواقع  اینگونه  در  دهید.  تغییر 
تواند تجربه ای آرامش بخش  باشد و به شما 
برای برون ریزی احساس و تقویت مهارت های 

سازگارانه کمک کند.
گفتگوهای  و  اینترنتی  های  گروه  در 

آنالین شرکت کنید
به  را  حمایتی  های  گروه  از  دنیایی  اینترنت   
خانه هر فرد می آورد. انجمن های آنالین به 
والدینی که با مشکالتی شبیه به هم مواجهند 
کمک می کند که با هم ارتباط بر قرار کرده و 
تجربیات و اطالعات خود را با هم تقسیم کنند. 
شما  که  کسی  با  دارید  احتیاج  اوقات  گاهی 
ها  انجمن  این  بزنید.  کند حرف  را درک می 
برای تقسیم درد ها، منابع، اطالعات و کمک 

به یکدیگر بسیار مفیدند.
وقتی را به خود اختصاص دهید 

 والد بودن همیشه کاری خسته کننده است 
نیرو  بودن  خاص  های  نیاز  با  کودکی  والد  و 
و  کند  می  طلب  شما  از  را  بیشتری  توان  و 
باعث می شود استرس بیشتری را تجربه کنید. 
بودن،  والد  کنید.  با خود خلوت  اوقات  گاهی 
همسر بودن و یا سرپرست بودن خود را برای 
لحظاتی فراموش کنید. این لحظات را مقدس 
و منزه سازید و بدانید که این زمان تنها برای 
به  رسیدن  و  شما  روحی  قدرت  بردن  باال 
آرامش است تا بتوانید با هر آنچه که باید خود 

را تطبیق دهید.   
»جنیس فیالکا« طرفدار افراد معلول در یکی 
از کتاب هایش نوشته است: »تنها کسی می 
از  که  برسد  روحی  قدرت  و  آرامش  به  تواند 
احساساتش نترسد و آنها را بپذیرد. احساسات 
در درون بشریت است. دفن کردن احساسات 
با دیگران.  ارتباطی  نوع  یعنی دفن کردن هر 
اطراف خود را مملو از دوستانی کنید که شما 
را با هر نوع احساسی که دارید اعم از خشم، 

غم، گناه یا شادی می پذیرند«.

بهترین پدرو مادر دنیا

چگونه با غم كودک معلولمان 
كنار بياييم؟
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یک گروه تحقیقاتی نسل جدیدی از روش های سریع و بسیار دقیق 

توالی  ژن ها را با استفاده از تجزیه DNA در چند فرد تحت کنترل 

خویش درآوردند و توانستند جهشی بیماری زا را در نوعی اختالل 

ژنتیکی نادر شناسایی کنند.

 قدرت و سرعت ابزار بیو-انفورماتیک، گامی برای کشف جهش های 

بیماری زا در والدین افراد است.

ژنومیک  مرکز  محقق  و  روانپزشک  گروه،  سرپرست  »لیون«  آقای 

افزار  نرم  توانایی  بر  آنها  فیالدلفیا، معتقد است تحقیق   اطفال  بیمارستان  کاربردی 

جدید صحه می گذارد که با استفاده از تجزیه DNA چند نفر، جهش های بیماری 

زا را بسیار سریع تر و دقیق تر از قبل شناسایی می کند. 

همچنین، وی اضافه مي کند که  این نرم افزار، کاشف احتمالی ژنوم های فرد است و 

می تواند میلیون ها ژن گوناگون را در DNA فرد کنار هم قرار دهد تا جهش های 

بیماری زا را شناسایی کند.

»لیون« خاطرنشان مي کند  که اگرچه چندین ابزار موجود که توالی ژن را تجزیه می 

کردند به اندازه کافی قدرتمند ظاهر شده اند که جهش های ژنتیکی مسبب اختالالت 

از قبل شناخته شده را تشخیص دهند، اما گزارش موجود، اولین ابزار تجزیه ژن برای 

شناسایی سندرم ناشناخته است.

انگیزترین  و هیجان  ترین  مهم  از  یکی  که  گوید  علمی، می  مدیر موسسه  »اریک« 

فرصت ها در طب ژنتیک، توانایی یافته جدید در اشاره دقیق به علت ریشه ای بیماری 

توالی های  تفسیر  برای  را  نشده  برآورده  نیاز  ابزار،  این  است.  فرد  ناشناخته در یک 

ژنتیکی کامال محقق می سازد و تاثیر شگرفی در تشخیص درست ژنتیک بسیاری از افراد خواهد داشت.

 جهش ژنتيکی مرگ آور در نوزادان پسر دو خانواده

گروه »لیون« برای شناسایی علت یک اختالل ژنتیکی بسیار نادر که به کروموزوم X مربوط است و در کودکان منجر به مرگ می شود از این ابزار 
استفاده کردند. 

این جهش بیماری زا در ژنی رخ می دهد که فقط روی مردها تاثیر می گذارد و موجب بروز ظاهری پیر، ناهنجاری های صورت، تاخیر در رشد و بی 

نظمی های قلب می شود. 

»لیون« و همکارانش روی خانواده ای در »اوتا« مطالعه کردند که چند پسر آنها سابقه بیماری با این عالئم را داشتند و در کودکی مردند؛ و گروه تحقیقات 

DNA پنج پسر خانواده را تجزیه و تحلیل کرد. محققان بیماری را به طور آزمایشی »سندرم اوگدن« نامیدند که  برگرفته از نام شهر اقامت خانواده بود.

تحقیق روی خانواده دوم که د ارای سه فرزند پسر بودند نیز همین نتایج را نشان داد. تجزیه و تحلیل بیشتر ثابت کرد که دو خانواده ارتباطی با یکدیگر 

نداشتند و این بدان معناست که این اختالل، یک سندرم است و صرفا منحصر به یک خانواده نیست.

»لیون« با نگاهی به گذشته گفت که نمودار ابزار فقط با استفاده از داده های دو نفر )یک پسر مبتال در یک خانواده و یک مادر ناقل در خانواده ای دیگر( 

جهش بیماری زا را شناسایی کرد. این ابزار ثابت کرد که می تواند براساس DNA دو فرد بی ارتباط با هم، جهش های بیماری زا را شناسایی کند. بر 

اساس این واقعیت، این ابزار، کشف جهش های بیماری زا  را هم در اختالالت عادی و هم در اختالالت پیچیده تسریع می بخشد.

دی  ـِ ترجمه: معصومه آم

استفاده از كامپيوتر و اينترنت 

در ميان افراد معلول

تکنولوژي هاي کامپیوتري موجب افزایش استقالل افراد معلول مي شوند. کساني که در بیرون آمدن از خانه با مشکل روبرو هستند مي توانند به راحتي از طریق 

اینترنت )دهکده جهاني( وارد فروشگاه هاي آنالین شوند و خرید کنند، مي توانند از افراد متخصص درباره وضعیت سالمت خود سؤال کنند و همین طور مي 

توانند وارد شبکه هاي دوستي شوند و با افراد زیادي در تماس باشند.

افراد نابینا نیز دیگر نیازي ندارند مدت زیادي صبر کنند تا اطالعات و اخبار به صورت خط بریل در اختیار آنها قرار گیرد، این افراد مي توانند از اخبار و اطالعات 

صوتي در دهکده جهاني استفاده کنند و یا به کمک پرینترهاي مخصوص اطالعات متني را 

به صورت خط بریل پرینت کرده و مطالعه کنند.

افرادي که مشکالت حرکتي دارند و نمي توانند از کیبورد استفاده کنند نیز مي توانند از نرم 

افزارهاي »تشخیص سخن« کمک بگیرند و متن مورد نظر خود را تایپ کنند.

به نظر مي رسد افراد معلول در مقایسه با سایر افراد جامعه، با استفاده از تکنولوژي هاي 

نتایج یک  اما  باشند،  زندگي خود داشته  بهبود  را در  بهره  بیشترین  اینترنت  و  کامپیوتري 

تحقیق در دانشگاه کالیفرنیا   نشان مي دهد که افراد معلول معموالً داراي درآمد کمتري 

امکانات  از  استفاده  یا  و  نیاز«  مورد  افزار هاي  با »سخت  کامپیوتر  توانایي خرید  و  هستند 

»آموزش اینترنت« را ندارند. به نظر مي رسد براي اینکه این تکنولوژي ها با پیشرفت سریع 

شان معلوالن را پشت سر نگذارند باید به دنبال راه حل هاي ارزان تري بود. ما سعي مي 

کنیم در شماره هاي بعدي نرم افزارهاي رایگان و سخت افزارهاي ارزان تري را براي کمک 

به معلوالن معرفي کنیم. 

الهه راشدی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

شناسايی نوعی جهش ژنتيكی 

در سندرم جديد
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شنی«  قلعه  های  »کرم   به  موسوم  کرم  هایی 
شنی  ساحلی  های  کناره   در  که  دارند  وجود 
آنجا که  تا  دریاها، زندگی جالب توجهی دارند 
گفته می  شود زندگی آنها قوای تخیل و آینده 
با  تا  است  کرده  تحریک  را  دانشمندان   نگری 
در دانش پزشکی جهان ایجاد کنند.الهام گرفتن از ساختار زندگی  آنها، تحولی نوین 

این کرم  ها با استفاده از چسب مخصوص خود، 
مثال  زدنی هستند.ای شکل ایجاد می  کنند که از حیث استحکام شن  های ساحلی و پوسته  شان، خانه  های لوله  

دانشگاه  شناسی  زیست   مهندسان  اکنون،   
این  از  ترکیبی  نسخه  ارائه  به  موفق  »یوتا« 
ترمیم چسب فوق  العاده مستحکم شده  اند و امیدوارند  برای  از آن  نه چندان دور  آینده  ای  در 

زیست شده صورت استفاده کنند.استخوان ها، مفاصل و حتی استخوان  های خرد  مهندسی  استادیار  استوارت«،  »راسل 
می  گوید:  پروژه  این  اصلی  محقق  و   شناسی 
می  توان  قوی  بسیار  این چسب  از  استفاده  با 
ریزترین قطعات را به راحتی به یکدیگر چسباند. 
مفصل  محل  در  ها  استخوان   سر  که  هنگامی 
و  ها  ترک  خوردگی   ترمیم  در جای خود قرار نگیرند، استخوانی غیراصولی شکستگی کار مشکلی است؛ زیرا اگر به درستی شکسته می  شوند، 

پیش خوبی نخواهد داشت. تولید می  کنند که مفصل مرتبط با آن عملکرد  نمونه  نخستین  »یوتا«  دانشگاه  محققان 
محیط  در  را  قوی  بسیار  این چسب  از   ساخته 
خرد  قطعات  چسباندن  برای  و  آزمایشگاهی 
از شده استخوان های گاو بررسی کردند و با نتایج  پس  آنها  شدند.  مواجه  نیز  موفقیت  آمیزی 

نظر 37 درصد چسب  های قدرتمند فعلی، انجام چنین آزمایشی اعالم کردند چسب مورد 

پروژه  این  محققان  و  »استوارت«  دارد.  کارایی 
پیش بینی می  کنند چسب ترکیبی این نوع کرم 
کالن ساحلی طی یک تا 2 سال آینده بر روی نمونه  ابعاد  در  هم  آن  حیوانی،  استخوان  های 

مورد آزمایش قرار گیرد، اما برای وارد کردن آن 
توجه به این نکته ضروری است که استفاده از حدود 10 سال زمان نیاز است.به دنیای تحقیقات پزشکی مرتبط با انسان ها به 

های چسب این کرم ساحلی برای ترمیم شکستگی  استخوان   نظیر  طوالنی  و  بزرگ   های 
حال،  این  با  ندارد.  کارایی  پا  کشیده  و  بزرگ 
از  بتوان  که  بیند  می   را  ای  آینده  »استوارت« 
استخوانی  قطعات  چسباندن  برای  چسب  این 
استخوان  مانند  هایی  استخوان   در  کوچک  تر 
مفصل زانو، مچ دست  ها، آرنج و سایر مفاصلی 
این  از  استفاده  البته  برد.  بهره  دست،  این  از 
نیز یکی از هدف  های محققان دانشگاه »یوتا« چسب در استخوان  های صورت و حتی جمجمه 

است.
دارد:  نیز  این محقق حرف  های جالب دیگری 
همواره از بست های مخصوص پزشکی برای نگاه 
کنار  در  استخوانی  شده  خرده  قطعات  داشتن 
شکستگی  جای  تا  شود  می   استفاده  یکدیگر 
کامال ترمیم شود، اما به کمک این چسب، دیگر 
وزن  و حتی  نیست  پرهزینه  کار  این  به  نیازی 
آسیب   استخوان  های  و  مفاصل  بر  نیز  دیده تحمیل نمی  شود.اضافی 

»استوارت« و گروه تحقیقاتی در گزارش مربوط 
به این پروژه اظهار کردند که همواره این مشکل 
با استفاده از پیچ و مهره  های فعلی مخصوص، خرد شده یک استخوان بزرگ در امتداد یکدیگر، سخت وجود داشته است که نگاه داشتن قطعات 

کار بسیار سختی است. اما استفاده از این چسب 
نگهدارنده  های  این  از   ترکیبی می توان کمتر 

نتیجه  ای  دستاورد،  این  و  کرد  استفاده  فلزی 
سبب جز کاهش هزینه  های درمانی برای فرد آسیب  به  گذشته،  آن  از  داشت.  نخواهد  دیده 

گرفته  کار  به  تکنیک  این  در  که  باالیی  دقت 
آسیب  دیده،  استخوان  ترمیم  نتیجه  می  شود، 
بسیار رضایت  بخش خواهد بود. در حال حاضر، 
گونه  های مختلفی از چسب  های پزشکی ویژه  
پزشکان  که  دارند  وجود  مفاصل  و  استخوان 
آنها  از  دارند،  که  کمی  بسیار  کارایی  سبب  به 
استفاده چندانی نمی  کنند؛ زیرا این چسب  ها 
در محیط  های مرطوب و خونی کارایی خود را 
از دست می  دهند، حال آن  که محیط اطراف 
و  مرطوب  همواره  شکسته  استخوان  و  مملو از خون است.مفصل 

این چسب بسیار قوی قابلیت  های دیگری نیز 
خود  با  نیز  را  داروها  می  تواند  جمله  از  دارد، 
به محل شکستگی و ترک خوردگی حمل کند. 
در نتیجه استفاده از آن برای انتقال مسکن  ها، 
فاکتورهای رشد، آنتی  بیوتیک  ها، داروهای ضد 
محل  به  بنیادین  سلول  های  حتی  و  دقیق شکستگی بسیار سودمند خواهد بود. التهاب 

»استوارت« در این  باره می  گوید: در حالی که 
و چسب، موجب ترمیم استخوان و مفصل آسیب  ها  ژن   انتقال  به  می  توان  می  شود،   دیده 

البته این دستاورد بسیار ارزشمندی است.داروهای موثر به نقطه آسیب  دیده اقدام کرد و 
از سوی دیگر در مواردی که تومورهای سرطانی 
و  استخوان  ترمیم  راه  سر  بر  مانعی  عنوان  به 
به  توان  می   شوند،  ظاهر  آسیب  دیده  مفصل 
بود؛  امیدوار  قدرتمند  چسب  این  از  استفاده 
لبه  به  را  خود  مشکلی  گونه  هیچ   بدون  نقطه مورد نظر می  پردازد.شکسته می  رساند و به تحریک رشد سلولی در چون 

»استوارت«  نگرانی  ترین  مهم   در حال حاضر   
در  تا  است  این چسب جدید  رساندن  ثبت  به 
انبوه  تولید  و  توسعه  برای  را  راه  بعدی  مرحله 
این محصول ارزشمند باز کند. او امیدوار است 
نسخه  های بهتری از این چسب را تولید کند؛ 
نسخه  هایی که ضریب استحکام بیشتری دارند 
از  نیز  بزرگ  تر  ترمیم شکستگی  های  برای  کارایی بیشتری برخوردارند.و 

کرم قلعه شنی بالغ موجودی است که تنها 2/5 
لوله  ای  های  خانه   اما  دارد،  طول  خودش سانتی متر  برابر  چندین  و  مستحکم  بسیار  می  سازد. این کرم  ها هرگز از خانه  های خود شکل 

توجه  جالب  موجودات  این  نمی  شوند.  دارای ریزشاخک  هایی هستند که با استفاده از خارج 
آنها تغییرات محیطی را زیر نظر دارند. چسبی 
که این موجود از خود ترشح می  کند، تنها پس 
از 30 ثانیه مستحکم می  شود و به کارایی مورد 
نظر حیوان می  رسد. این موجودات خانه  های 
بدین  تا  می  سازند  یکدیگر  امتداد  در  را  ترتیب کلونی بزرگی را تشکیل دهند.خود 

و  توجه  جالب  موجود  این  می  رسد  نظر  به 
کمک زیادی به دانش پزشکی انسانی کند و در چسب فوق  العاده قدرتمندی که تولید می  کند، 

عنوان  به  مفاصل  و  استخوان  ها  ترمیم  یاری  رسان جدیدی وارد عمل شود.زمینه 

به كمك كرم هاترميم استخوان
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گرد آوری و ترجمه : سمیه جعفری 

از شود، و پس از پردازش و تقویت به بلندگو )رسیور سمعک( در تمام سمعک ها، صدا از طریق میکروفن جمع آوری می  صدا  گوش،  داخل  هاي  سمعک  در  شود.  می  در سمعک در سمعک های آنالوگ، سیگنال اکوستیکی اصلی به شکل به قالب گوش و سپس به مجراي گوش انتقال می یابد. سمعک هاي پشت گوشي، صدا از طریق شیلنگی کوچک طریق بلندگو مستقیمًا وارد مجرای گوش می شود؛ ولي در فرستاده  اما  شود،  می  پردازش  الکتریکی  سیگنال  0( یک  و   1( کدهاي  به  اکوستیکی  سیگنال  دیجیتال،  سپس های  شود،  می  پردازش  سمعک  داخل  در  و  کد بندی شده و در هر زمان بلندي و شدت صدا مشخص در پردازش دیجیتال صوت، صدا به صورت سري از اعداد پردازش دیجیتال صوتکیفیت صوتي مطلوبی نخواهیم داشت.تهیه کپی مجدد از روی یک فتوکپی است که در این حالت از صدای اصلی ارائه می دهد. در واقع این پردازش شبیه صدای آنالوگ مثل تهیه فتوکپی است و یک تصویر کلی یک جریان همسان ولی پیچیده الکتریکی تبدیل می شود.در پردازش آنالوگ صوت، حرکت هوا توسط میکروفن به پردازش آنالوگ صوت مجدداً به پیام اکوستیکی آنالوگ تبدیل می شود.رمزبندي 

با  و  تر  دقیق  دیجیتال،  روش  با  صدا  پردازش  شود.  از یک تصویر اسکن شده است.بی نهایت تکرار کرد. این کار مانند تهیه کپی های متعدد صداي دیجیتال را می توان بارها، بدون کاهش کیفیت تا صدای دیجیتال به صورت کاماًل دقیق قابل تکرار است.جزئیات بیشتری همراه خواهد بود.می 

منبع: آلتون شنوا

سرازير كننده  فنجان
بسیار  بازی  و  آشپزی  برای  فنجان  کننده   و شن یا آرد را در ظرف مورد نظر بریزند.مفید است. این وسیله به افراد کمک می کند مایعات، سرازیر  شود  فعال  اول  کلید  است  کافی  استفاده  را  شود. کلید دوم، فنجان را به وضعیت ایستاده برمی محتویات فنجان در کاسه، سطل یا جعبه شن ریخته برای  سنی  های  رده  تمام  کاربران  وسیله،  این  های گرداند.  بازی  یا  آشپزی  در  فعاالنه  تا  می  سازد  کردن را آسان می  کند.های میز می  چسبند.  فنجان پیمانه جداشدنی، تمیز شدنی که به آسانی به سطوح صاف، میله  ها و پایه  شکل ساخته شده اند: روی پایه ایستا یا با کابل خم برای آموزش حفظ منابع زیستی، عالی است و در دو نمایشی شرکت کنند. قادر 

ارتباط دهنده دیواری
است  شده  طراحی  کودکانی  برای  دهنده  ارتباط  این وسیله این  آنجا که  از  دارند.  اندکی  قدرت کالمی  ثانیه که   20 های  پیام  انواع  شود،  می  نصب  دیوار  ای را می توان در مکان های مختلفی اطراف کالس یا روی 

را ضبط و پخش کودک به راحتی می تواند با فشردن کلید مربعی بزرگ منزل ضبط کرد. قرار دارد، صدا  راهنمای که در جلوی وسیله  کلیدها  روی  بزرگ  اشکال  همچنین،  چشمی خوبی برای کودک محسوب می شود.کند. 

پارچ سخنگو
اندازه  براي   سخنگوي  پارچ  این  و از  شود  می  استفاده  مایعات  ظرفیت در مقیاس های اونس، پیمانه یا سانتی آب، شیر، روغن های آشپزی و غیره را کاربرد بسیار ساده دارد؛ مایعاتی نظیر برای افراد کم بینا بسیار مناسب است، گیری  کند.  می  گیری  اندازه  ولتی متری   9 باتری  از  و  است  لیتر   2 پارچ 

استفاده می کند.

فن آوری سمعك 
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كليدهای رنگی و بزرگ

این صفحه کلید دارای کلیدهای رنگی و بزرگ است که خواندن را ساده می 

به شکل مربع  بینا بسیار مفید است. کلیدهای بزرگ  افراد کم  برای  کند و 

که کلمات برجسته دارند و در رنگ های متنوع هستند، تشخیص کلمات را 

تسهیل می کنند.

گيره و مجموعه چهارتايی 

شيشه های درشت نما

انواع  برای  متفاوت  نمایی  بزرگ  قدرت  با  ها  شیشه  این 

دچار  یا  و  بینا  کم  افرادی  ویژه  و  اند  شده  تهیه  کاربردها 

اختالالت بینایی است. 

این مجموعه دارای چهار لنز است که می توان آنها را روی 

و  لنزها سبک  این  وزن  کرد.  نصب  نمایش  های  گیره  اکثر 

نگهداری می شوند.  حدود 14 گرم است که در یک جعبه 

فرد می تواند با استفاده از این گیره های نمایش و لنزها بدون 

پروژه  در  نیاز  مورد  نمایی  بزرگ  هایش،  دست  از  استفاده 

هایش را تامین کند. 

ساعت زنگ دار با قابليت لرزاننده

این ساعت ویژه افراد ناشنوا یا کم شنواست. دارای هشدار زنگ 

چشمک زن و صدادار است. صفحه نمایش LCD بزرگ و خوانا، 

نمایش دهنده دمای اتاق و زمان سنج چشمک زن دارد و با چهار 

باتری کار می کند. لرزاننده ای قوی دارد که حین مسافرت یا 

در منزل، فرد را بیدار می کند. صداهای متنوع زنگ و هشدار 

چشمک زن درخشان دارد.

رمپ قابل حمل

می  قابل حمل  رمپ  به کمک یک  تنها  و  راحتی  به  امروزه 

توان برای افراد دارای معلولیت و کاربران ویلچر وحتی کاربران 

اسکوتر مناسب سازی کرد.

این رمپ ها به راحتی تا می شوند و در اکثر مکان ها قابل 

از  استفاده هستند. کاربردهای ساده وفراوان دارند و معموال 

قوی  و هم  آلومنیوم ساخته می شوند که هم سبک  جنس 

هستند و می توانند وزنی حدود 300 کیلوگرم را تحمل کنند. 

این رمپ ها را می توان به راحتی در هر جایی نصب و از آن 

استفاده کرد.
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یک گروه تحقیقاتی نسل جدیدی از روش های سریع و بسیار دقیق 
توالی  ژن ها را با استفاده از تجزیه DNA در چند فرد تحت کنترل 
خویش درآوردند و توانستند جهشی بیماری زا را در نوعی اختالل 

ژنتیکی نادر شناسایی کنند.
 قدرت و سرعت ابزار بیو-انفورماتیک، گامی برای کشف جهش های 

بیماری زا در والدین افراد است.
ژنومیک  مرکز  محقق  و  روانپزشک  گروه،  سرپرست  »لیون«  آقای 

افزار  نرم  توانایی  بر  آنها  فیالدلفیا، معتقد است تحقیق   اطفال  بیمارستان  کاربردی 
جدید صحه می گذارد که با استفاده از تجزیه DNA چند نفر، جهش های بیماری 

زا را بسیار سریع تر و دقیق تر از قبل شناسایی می کند. 
همچنین، وی اضافه مي کند که  این نرم افزار، کاشف احتمالی ژنوم های فرد است و 
می تواند میلیون ها ژن گوناگون را در DNA فرد کنار هم قرار دهد تا جهش های 

بیماری زا را شناسایی کند.
»لیون« خاطرنشان مي کند  که اگرچه چندین ابزار موجود که توالی ژن را تجزیه می 
کردند به اندازه کافی قدرتمند ظاهر شده اند که جهش های ژنتیکی مسبب اختالالت 
از قبل شناخته شده را تشخیص دهند، اما گزارش موجود، اولین ابزار تجزیه ژن برای 

شناسایی سندرم ناشناخته است.
انگیزترین  و هیجان  ترین  مهم  از  یکی  که  گوید  علمی، می  مدیر موسسه  »اریک« 
فرصت ها در طب ژنتیک، توانایی یافته جدید در اشاره دقیق به علت ریشه ای بیماری 
توالی های  تفسیر  برای  را  نشده  برآورده  نیاز  ابزار،  این  است.  فرد  ناشناخته در یک 

ژنتیکی کامال محقق می سازد و تاثیر شگرفی در تشخیص درست ژنتیک بسیاری از افراد خواهد داشت.

 جهش ژنتيکی مرگ آور در نوزادان پسر دو خانواده
گروه »لیون« برای شناسایی علت یک اختالل ژنتیکی بسیار نادر که به کروموزوم X مربوط است و در کودکان منجر به مرگ می شود از این ابزار 

استفاده کردند. 
این جهش بیماری زا در ژنی رخ می دهد که فقط روی مردها تاثیر می گذارد و موجب بروز ظاهری پیر، ناهنجاری های صورت، تاخیر در رشد و بی 

نظمی های قلب می شود. 
»لیون« و همکارانش روی خانواده ای در »اوتا« مطالعه کردند که چند پسر آنها سابقه بیماری با این عالئم را داشتند و در کودکی مردند؛ و گروه تحقیقات 
DNA پنج پسر خانواده را تجزیه و تحلیل کرد. محققان بیماری را به طور آزمایشی »سندرم اوگدن« نامیدند که  برگرفته از نام شهر اقامت خانواده بود.

تحقیق روی خانواده دوم که د ارای سه فرزند پسر بودند نیز همین نتایج را نشان داد. تجزیه و تحلیل بیشتر ثابت کرد که دو خانواده ارتباطی با یکدیگر 
نداشتند و این بدان معناست که این اختالل، یک سندرم است و صرفا منحصر به یک خانواده نیست.

»لیون« با نگاهی به گذشته گفت که نمودار ابزار فقط با استفاده از داده های دو نفر )یک پسر مبتال در یک خانواده و یک مادر ناقل در خانواده ای دیگر( 
جهش بیماری زا را شناسایی کرد. این ابزار ثابت کرد که می تواند براساس DNA دو فرد بی ارتباط با هم، جهش های بیماری زا را شناسایی کند. بر 

اساس این واقعیت، این ابزار، کشف جهش های بیماری زا  را هم در اختالالت عادی و هم در اختالالت پیچیده تسریع می بخشد.

دی  ـِ ترجمه: معصومه آم

استفاده از كامپيوتر و اينترنت 

در ميان افراد معلول
تکنولوژي هاي کامپیوتري موجب افزایش استقالل افراد معلول مي شوند. کساني که در بیرون آمدن از خانه با مشکل روبرو هستند مي توانند به 
راحتي از طریق اینترنت )دهکده جهاني( وارد فروشگاه هاي آنالین شوند و خرید کنند، مي توانند از افراد متخصص درباره وضعیت سالمت خود 

سؤال کنند و همین طور مي توانند وارد شبکه هاي دوستي شوند و با افراد زیادي در تماس باشند.
افراد نابینا نیز دیگر نیازي ندارند مدت زیادي صبر کنند تا اطالعات و اخبار به صورت خط بریل در اختیار آنها قرار گیرد، این افراد مي توانند از اخبار و اطالعات 

صوتي در دهکده جهاني استفاده کنند و یا به کمک پرینترهاي مخصوص اطالعات متني را 
به صورت خط بریل پرینت کرده و مطالعه کنند.

افرادي که مشکالت حرکتي دارند و نمي توانند از کیبورد استفاده کنند نیز مي توانند از نرم 
افزارهاي »تشخیص سخن« کمک بگیرند و متن مورد نظر خود را تایپ کنند.

به نظر مي رسد افراد معلول در مقایسه با سایر افراد جامعه، با استفاده از تکنولوژي هاي 
نتایج یک  اما  باشند،  زندگي خود داشته  بهبود  را در  بهره  بیشترین  اینترنت  و  کامپیوتري 
کمتري  درآمد  داراي  معموالً  معلول  افراد  که  دهد  مي  نشان  کالیفرنیا  دانشگاه  در  تحقیق 
امکانات  از  استفاده  یا  و  نیاز«  مورد  افزار هاي  با »سخت  کامپیوتر  توانایي خرید  و  هستند 
»آموزش اینترنت« را ندارند. به نظر مي رسد براي اینکه این تکنولوژي ها با پیشرفت سریع 
شان معلوالن را پشت سر نگذارند باید به دنبال راه حل هاي ارزان تري بود. ما سعي مي 
کنیم در شماره هاي بعدي نرم افزارهاي رایگان و سخت افزارهاي ارزان تري را براي کمک 

به معلوالن معرفي کنیم. 
الهه راشدی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

شناسايی نوعی جهش ژنتيكی 
در سندرم جديد
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شنی«  قلعه  های  »کرم   به  موسوم  کرم  هایی 
شنی  ساحلی  های  کناره   در  که  دارند  وجود 
آنجا که  تا  دریاها، زندگی جالب توجهی دارند 
گفته می  شود زندگی آنها قوای تخیل و آینده 
با  تا  است  کرده  تحریک  را  دانشمندان   نگری 
الهام گرفتن از ساختار زندگی  آنها، تحولی نوین 

در دانش پزشکی جهان ایجاد کنند.
این کرم  ها با استفاده از چسب مخصوص خود، 
شن  های ساحلی و پوسته  شان، خانه  های لوله  
ای شکل ایجاد می  کنند که از حیث استحکام 

مثال  زدنی هستند.
دانشگاه  شناسی  زیست   مهندسان  اکنون،   
این  از  ترکیبی  نسخه  ارائه  به  موفق  »یوتا« 
چسب فوق  العاده مستحکم شده  اند و امیدوارند 
ترمیم  برای  از آن  نه چندان دور  آینده  ای  در 
استخوان ها، مفاصل و حتی استخوان  های خرد 

شده صورت استفاده کنند.
زیست  مهندسی  استادیار  استوارت«،  »راسل 
می  گوید:  پروژه  این  اصلی  محقق  و   شناسی 
می  توان  قوی  بسیار  این چسب  از  استفاده  با 
ریزترین قطعات را به راحتی به یکدیگر چسباند. 
مفصل  محل  در  ها  استخوان   سر  که  هنگامی 
و  ها  ترک  خوردگی   ترمیم  شکسته می  شوند، 
شکستگی کار مشکلی است؛ زیرا اگر به درستی 
در جای خود قرار نگیرند، استخوانی غیراصولی 
تولید می  کنند که مفصل مرتبط با آن عملکرد 

خوبی نخواهد داشت. 
پیش  نمونه  نخستین  »یوتا«  دانشگاه  محققان 
محیط  در  را  قوی  بسیار  این چسب  از   ساخته 
خرد  قطعات  چسباندن  برای  و  آزمایشگاهی 
شده استخوان های گاو بررسی کردند و با نتایج 
از  پس  آنها  شدند.  مواجه  نیز  موفقیت  آمیزی 
انجام چنین آزمایشی اعالم کردند چسب مورد 

نظر 37 درصد چسب  های قدرتمند فعلی، 

پروژه  این  محققان  و  »استوارت«  دارد.  کارایی 
پیش بینی می  کنند چسب ترکیبی این نوع کرم 
ساحلی طی یک تا 2 سال آینده بر روی نمونه 
کالن  ابعاد  در  هم  آن  حیوانی،  استخوان  های 
مورد آزمایش قرار گیرد، اما برای وارد کردن آن 
به دنیای تحقیقات پزشکی مرتبط با انسان ها به 

حدود 10 سال زمان نیاز است.
توجه به این نکته ضروری است که استفاده از 
چسب این کرم ساحلی برای ترمیم شکستگی 
های  استخوان   نظیر  طوالنی  و  بزرگ   های 
حال،  این  با  ندارد.  کارایی  پا  کشیده  و  بزرگ 
از  بتوان  که  بیند  می   را  ای  آینده  »استوارت« 
استخوانی  قطعات  چسباندن  برای  چسب  این 
استخوان  مانند  هایی  استخوان   در  کوچک  تر 
مفصل زانو، مچ دست  ها، آرنج و سایر مفاصلی 
این  از  استفاده  البته  برد.  بهره  دست،  این  از 
چسب در استخوان  های صورت و حتی جمجمه 
نیز یکی از هدف  های محققان دانشگاه »یوتا« 

است.
دارد:  نیز  این محقق حرف  های جالب دیگری 
همواره از بست های مخصوص پزشکی برای نگاه 
کنار  در  استخوانی  شده  خرده  قطعات  داشتن 
شکستگی  جای  تا  شود  می   استفاده  یکدیگر 
کامال ترمیم شود، اما به کمک این چسب، دیگر 
وزن  و حتی  نیست  پرهزینه  کار  این  به  نیازی 
آسیب   استخوان  های  و  مفاصل  بر  نیز  اضافی 

دیده تحمیل نمی  شود.
»استوارت« و گروه تحقیقاتی در گزارش مربوط 
به این پروژه اظهار کردند که همواره این مشکل 
سخت وجود داشته است که نگاه داشتن قطعات 
خرد شده یک استخوان بزرگ در امتداد یکدیگر، 
با استفاده از پیچ و مهره  های فعلی مخصوص، 
کار بسیار سختی است. اما استفاده از این چسب 
نگهدارنده  های  این  از   ترکیبی می توان کمتر 

نتیجه  ای  دستاورد،  این  و  کرد  استفاده  فلزی 
جز کاهش هزینه  های درمانی برای فرد آسیب 
سبب  به  گذشته،  آن  از  داشت.  نخواهد  دیده 
گرفته  کار  به  تکنیک  این  در  که  باالیی  دقت 
آسیب  دیده،  استخوان  ترمیم  نتیجه  می  شود، 
بسیار رضایت  بخش خواهد بود. در حال حاضر، 
گونه  های مختلفی از چسب  های پزشکی ویژه  
پزشکان  که  دارند  وجود  مفاصل  و  استخوان 
آنها  از  دارند،  که  کمی  بسیار  کارایی  سبب  به 
استفاده چندانی نمی  کنند؛ زیرا این چسب  ها 
در محیط  های مرطوب و خونی کارایی خود را 
از دست می  دهند، حال آن  که محیط اطراف 
و  مرطوب  همواره  شکسته  استخوان  و  مفصل 

مملو از خون است.
این چسب بسیار قوی قابلیت  های دیگری نیز 
خود  با  نیز  را  داروها  می  تواند  جمله  از  دارد، 
به محل شکستگی و ترک خوردگی حمل کند. 
در نتیجه استفاده از آن برای انتقال مسکن  ها، 
فاکتورهای رشد، آنتی  بیوتیک  ها، داروهای ضد 
محل  به  بنیادین  سلول  های  حتی  و  التهاب 

دقیق شکستگی بسیار سودمند خواهد بود. 
»استوارت« در این  باره می  گوید: در حالی که 
چسب، موجب ترمیم استخوان و مفصل آسیب 
و  ها  ژن   انتقال  به  می  توان  می  شود،   دیده 
داروهای موثر به نقطه آسیب  دیده اقدام کرد و 

البته این دستاورد بسیار ارزشمندی است.
از سوی دیگر در مواردی که تومورهای سرطانی 
و  استخوان  ترمیم  راه  سر  بر  مانعی  عنوان  به 
به  توان  می   شوند،  ظاهر  آسیب  دیده  مفصل 
بود؛  امیدوار  قدرتمند  چسب  این  از  استفاده 
لبه  به  را  خود  مشکلی  گونه  هیچ   بدون  چون 
شکسته می  رساند و به تحریک رشد سلولی در 

نقطه مورد نظر می  پردازد.
»استوارت«  نگرانی  ترین  مهم   در حال حاضر   
در  تا  است  این چسب جدید  رساندن  ثبت  به 
انبوه  تولید  و  توسعه  برای  را  راه  بعدی  مرحله 
این محصول ارزشمند باز کند. او امیدوار است 
نسخه  های بهتری از این چسب را تولید کند؛ 
نسخه  هایی که ضریب استحکام بیشتری دارند 
از  نیز  بزرگ  تر  ترمیم شکستگی  های  برای  و 

کارایی بیشتری برخوردارند.
کرم قلعه شنی بالغ موجودی است که تنها 2/5 
لوله  ای  های  خانه   اما  دارد،  طول  سانتی متر 
خودش  برابر  چندین  و  مستحکم  بسیار  شکل 
می  سازد. این کرم  ها هرگز از خانه  های خود 
توجه  جالب  موجودات  این  نمی  شوند.  خارج 
دارای ریزشاخک  هایی هستند که با استفاده از 
آنها تغییرات محیطی را زیر نظر دارند. چسبی 
که این موجود از خود ترشح می  کند، تنها پس 
از 30 ثانیه مستحکم می  شود و به کارایی مورد 
نظر حیوان می  رسد. این موجودات خانه  های 
بدین  تا  می  سازند  یکدیگر  امتداد  در  را  خود 

ترتیب کلونی بزرگی را تشکیل دهند.
و  توجه  جالب  موجود  این  می  رسد  نظر  به 
چسب فوق  العاده قدرتمندی که تولید می  کند، 
کمک زیادی به دانش پزشکی انسانی کند و در 
عنوان  به  مفاصل  و  استخوان  ها  ترمیم  زمینه 

یاری  رسان جدیدی وارد عمل شود.

ترميم استخوان
به كمك كرم ها
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مخترع برتر دنيا 
كفش جديد معلوالن ساخت 

دانش  آموز مخترع فریدونکناری که عنوان دومی مسابقات جهانی را در کارنامه دارد کفش 
جدیدی برای معلوالن ساخته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیده حکیمه محمدنژاد با همکاری محسن علیزاده موفق به 
ساخت کفشی برای معلوالن شد که برای افرادی که دچار آسیب رباطی شده و یا از قوزک 

به پایین دچار ناتوانی اند، کاربرد دارد.
یکی از بزرگ ترین مزیت کفش جدید معلوالن دانش آموز مخترع فریدونکناری ارزان بودن، 
سهل الوصول بودن و کاری کامال ساده و کمک به همنوعان است و قطعات مورد استفاده در 
آن فنر آلیاژی، مهره کاسه نمدی، لوله برنجی، بالشتک از جنس چرم و ابر، واشر و جلوبند 

از جنس چرم و ابر و پنبه است.
سیده حکیمه محمدنژاد در این باره با اعالم شماره ثبت 66657 از سوی اداره کل ثبت 
شرکت ها و مالکین صنعتی سازمان ثبت اسناد کشور برای این اختراع اظهار داشت: فنری را 
دور یک میله  آهنی که دو سر آن رزوه شده است پیچاندیم، علت این ترکیب این است که 
اگر از پالستیک به جای میله آهنی استفاده می کردیم مدت زمان استفاده از این محصول 

بسیار کوتاه و غیر امکان پذیر می شد.
وی افزود: علت استفاده از مهره فلزی که در انتهای آن از پالستیک فشرده استفاده کردیم 
این بود که پالستیک فشرده بعد از پیچانده شدن در میله مارپیچ موجب جالگیری از شل 
شدن یا همان لق شدن مهره یا پیچ می شود، لوله برنجی از ترکیبات فنر و پالستیک در 
قسمت کفه کفش است که این موجب می شود این فنر مستقیم با پالستیک کفه کفش 

درگیر نشود این عمل موجب از بین رفتن سریع کفه کفش می شود.
دارند  زیادی در جوامع وجود  افراد  بیان داشت:  اختراع  این  محمدنژاد در تشریح خالصه 
که دچار عارضه ناتوانی از ناحیه قوزک به پایین و پنجه پا شده باشند و یا بر اثر عواملی 
طبیعی دچار آسیب رباطی و از نقص خویش رنج می برند؛ از آنجا که همه ما هنگام برخورد 
با مشکالت خویش و دیگران سعی برای پیدا کردن راه حلی می کنیم تا نقص خویش را از 

دیگران پنهان داریم.
وی ادامه داد: امروز ما هم با بررسی های به عمل آمده درصدد بر آمدیم و کفشی برای این 
افراد بسازیم تا مشکالت آنان را حل کنیم، با توجه به توضیحات داده شده حتما خواهید 
فهمید این کفش کامال ساده و مفید است این نکته را بار دیگر تاکید می کنم منظور ما از 
کنترل بخشی از پا یعنی قوزک به پایین و پنجه پا را به دست آورند کنترل کردن و هدایت 
کردن از طریق مغز یا فرمان های مشخص نیست بلکه ثابت داشتن این بخش از پا برای 

جلوگیری از آزاد بودن تحت شرایط نامناسب است.
به گفته بانوی خوش فکر مازندرانی، این پروژه برای افرادی است که دچار عارضه ناتوانی از 
قوزک به پایین شده باشند، پای این افراد آویزان است و تنها بر روی پاشنه پا راه می روند 

حسی روی کف پا و انگشتان خویش ندارند.
وی با بیان اینکه منظور از کنترل کردن هدایت کردن از طریق مغز یا فرمان های مشخصی 
شرایط  تحت  بودن  آزاد  از  جلوگیری  برای  پا  از  بخش  این  داشتن  نگه  ثابت  بلکه  نیست 
نامناسب است، تصریح کرد: این پروژه محدود به افراد فوق نیست همچنان برای افرادی 
هم دچار آسیب های رباطی شده اند کاربرد دارد برای مثال مانند گچ پا را محکم ثابت نگه 

می دارد.
محمدنژاد با تاکید بر اینکه این پروژه در حیطه تجهیزات پزشکی و فیزیوتراپی است، اظهار 
داشت: ما در ساخت این نوع کفش به مشکل فنی خاص بر نخوردیم چون در ابتدا با پزشکان 
متخصص در ارتباط بودیم و این کاری کامال ساده و راحت است، هدف ما از ساخت این نوع 

کفش حداقل کمک به تعدادی از معلوالن بوده است.
برابر ضربه، مقاوم بودن در  این کفش مقاوم بودن در  از ویژگی های  وی خاطرنشان کرد: 
برابر کفش، مقاوم بودن در برابر عوامل طبیعی، ضد آب، سهل  الوصول بودن، دارای اتصاالت 
دانشگاه  تایید  مورد  و  کارخانه  در  و ساخت  متخصص  پزشکان  نظر  تحت  قوی،  و  محکم 

پزشکی است.

کشور انگلیس بیش از 20 میلیون فرد سالمند یا دارای معلولیت 
دارد و »ایان« نیز یکی از افراد جوان و شهروند این کشور است 
برای  را  محصوالتی  خود،  مزمن  بیماری  از  گرفتن  الهام  با  که 
افراد سالمند و دارای معلولیت اختراع کرده است که سطح کیفی 

زندگی آنها را ارتقا می بخشد.
»ایان« امیدوار است که اختراعات وی بتواند کمکی هر چند ناچیز 
به افراد آسیب پذیر کند و با اینکه این افراد از سوی دولت حمایت 
می شوند ولی »ایان« اولویت اول زندگی خود را اختراعات اش 

عنوان می کند که بیشترین کاربرد را برای او  دارد.
در بسیاری از افراد معلول یا سالمند، قدرت و توانایی دست ها 
لوازم  از  افراد  این  از  بسیاری  روزانه،  یابد.  می  کاهش  تدریج  به 
الکتریکی استفاده می کنند و ممکن است گاهی بیرون کشیدن 
دوشاخه از پریز باعث برهم خوردن تعادل و بر زمین افتادن آنها 

شود. 
تجربه آتش نشان ها حاکی از آن است که لوازمی که دو شاخه 
آنها در پریز برق بماند، خطر بالقوه برای آتش سوزی خواهند بود.

همچنین، گاهی افراد برای بیرون کشیدن دوشاخه از پریز، سیم 
متصل به آن را می کشند و این کار به سیم یا دوشاخه آسیب وارد 
می کند و تبدیل به خطر بالقوه دیگری برای آتش سوزی می شود.

افرادی که  به  که  است  وسیله ای  »ایان«،  اختراع  استر«  »پالگ 
کمک  دارند،  اجسام  داشتن  نگه  یا  گرفتن  در  اندکی  توانایی  
می کند تا راحت  تر دو شاخه وسایل الکتریکی را از پریز بیرون 

بکشند. 
این وسیله از ماده ای ساخته شده که نازک و مستحکم است و به 
آسانی می  توان روی آن چاپ کرد و بنابراین امکان تولید آسان و 
سریع آن وجود دارد و به همین دلیل، قیمتش پایین  تر از سایر 

محصوالت مشابه موجود است.
بررسی ها نشان داده است که به کمک این وسیله، افراد سالمند 
و معلول بهتر می توانند وسایل برقی را در منازل از پریز برق جدا 
کنند و به این ترتیب، خطرات بالقوه آتش  سوزی و نیز مصرف 

انرژی کاهش پیدا مي کند.

ترجمه: سمیه جعفری

مخترعی به نام 

ايـــــان
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 ترجمه : معصومه آمدی 

رابرت اچ. 
برشت ویت 

ناشنوا مخترع   
یازدهم آوریل سال  اچ. ویت برشت« در  »رابرت 
در  وی  شد.  متولد  کالیفرنیا  »اورنج«  در   1920
هنگام تولد، ناشنوا بود. مادرش شروع به تدریس 
بتواند لب خوانی کند. »ویت برشت«  تا  وی کرد 
و  رفت  مدرسه  به  ناشنوا  کودکان  سایر  همراه 

آموخت که بخواند و صحبت کند.
داشت،  فراواني   عالقه  علوم  به  برشت«  »ویت 
زیرا معلمش او را به کارخانه ها و مکان های بسته 
بندی مواد غذایی می برد و در آنجا به ماشین و 

دستگاه ها عالقه مند شد.
زمانی که به مدرسه معمولی می رفت، ناراحت بود 
زیرا سایر کودکان او را به این دلیل که ناشنوا بود، 

تحقیر می کردند.
»ویت برشت« در مدرسه راهنمایی به نجوم عالقه 
برنده  و  ساخت  را  خودش  تلسکوپ  و  شد  مند 

جایزه »علوم افتخاری »باوش« و »المب«« شد. 
تحصیل  ادامه  آنا«  مقدماتی »سانتا  دانشکده  در 
داد و پس از آن، به دانشگاه کالیفرنیا در »برکلی« 
رفت و موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته 
به  بنابراین  و  بودند  عالی  نمراتش  شد.  نجوم 
دانشگاه شیکاگو رفت توانست مدرک کارشناسی 
از  او   مدت  این  در  کند.  دریافت  را  نجوم  ارشد 
و  کرد  نمی  استفاده  اشاره  زبان  رابط   و  مفسر 
قرار  او  اختیار  در  را  کالس  های  جزوه  دوستش 

می داد.

در حالی که در دانشگاه مشغول تحصیل بود، چندین شغل داشت؛ به عنوان 
فیزیک دان در آزمایشگاه پرتوافکنی دانشگاه کالیفرنیا مشغول به کاربود و 
سپس، به عنوان دانشمند الکترونیک در مرکز آزمایش موشک هوایی دریایی 

ایاالت متحده کار می کرد.
 وی عضوی از پروژه »منهتن« بود و حین کار در آنجا موفق به کسب جایزه 
پیشرفت ممتاز دریایی شد. »ویت برشت« روی طرح های زیادی مانند کمک 

به ایجاد ابزار ایمنی کار کرد که به حفظ جان مردم کمک کرد.
مند  عالقه  رادیو  طریق  از  ارتباط  برقراری  به  برشت«  »ویت   ،1948 سال  در 
اکنون، مردم می  رادیویی در جهان کمک کرد.  ارتباط  اولین  ایجاد  به  و  شد 
توانستند با استفاده از دورنگار، تایپ کنند و پیام خود را در تمام جهان منتشر 

کنند.
سپس، وی دوربینی را اختراع کرد که خود به خود روی ستاره ها متمرکز می 
شد؛ همچنین، دوربینی را اختراع کرد که  مي توانست عکس های حرفه اي و  

خوبی از فضا بگیرد.
کار  وارد  دیگر  ناشنوای  مرد  دو  با  و  داد  تغییر  را  شغلش  سال،  چند  از  پس 
ارتباط  بنگاه  آنها  کار  بود.  مارسترز«  سی.  »جیمز  آنها  از  یکی  شد.  دیگری 
کاربردی نام داشت و قصد داشتند تا کوپلر اکوستیک )ترویج کننده صوت( 
به آن  اکنون  و  بود  ناشنوا  افراد  تلفن مخصوص  که  کنند  اختراع  تلفن  شبیه 

دورنگار می گویند.

اما »ویت برشت« به دلیل تصادف با خودرو در نوزدهم ماه می 1983 درگذشت.
معلوالن؛  برای  جمهور  رئیس  اشتغال  کمیته  از:  هستند  عبارت  او  افتخارات 
جایزه »الورنت کلرک«؛ جایزه ناشنوایان موسسه الکساندر گراهام بل؛ دکترای 
»جونز  دانشگاه  از  لیاقت  ابراز  مدرک  جایزه  »گاالودت«؛  از  علوم  افتخاری 

هاپکینز«؛ عضو افتخاری پیشگامان تلفن آمریکا.
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گرد آوری و ترجمه : سمیه جعفری 

در تمام سمعک ها، صدا از طریق میکروفن جمع آوری می 
شود، و پس از پردازش و تقویت به بلندگو )رسیور سمعک( 
از  صدا  گوش،  داخل  هاي  سمعک  در  شود.  می  فرستاده 
طریق بلندگو مستقیماً وارد مجرای گوش می شود؛ ولي در 
سمعک هاي پشت گوشي، صدا از طریق شیلنگی کوچک 

به قالب گوش و سپس به مجراي گوش انتقال می یابد. 
در سمعک های آنالوگ، سیگنال اکوستیکی اصلی به شکل 
در سمعک  اما  شود،  می  پردازش  الکتریکی  سیگنال  یک 
 )0 و   1( کدهاي  به  اکوستیکی  سیگنال  دیجیتال،  های 
سپس  شود،  می  پردازش  سمعک  داخل  در  و  رمزبندي 

مجدداً به پیام اکوستیکی آنالوگ تبدیل می شود.
پردازش آنالوگ صوت 

در پردازش آنالوگ صوت، حرکت هوا توسط میکروفن به 
یک جریان همسان ولی پیچیده الکتریکی تبدیل می شود.

صدای آنالوگ مثل تهیه فتوکپی است و یک تصویر کلی 
از صدای اصلی ارائه می دهد. در واقع این پردازش شبیه 
تهیه کپی مجدد از روی یک فتوکپی است که در این حالت 

کیفیت صوتي مطلوبی نخواهیم داشت.
پردازش دیجیتال صوت

در پردازش دیجیتال صوت، صدا به صورت سري از اعداد 
کد بندی شده و در هر زمان بلندي و شدت صدا مشخص 

با  و  تر  دقیق  دیجیتال،  روش  با  صدا  پردازش  شود.  می 
جزئیات بیشتری همراه خواهد بود.

صدای دیجیتال به صورت کاماًل دقیق قابل تکرار است.
صداي دیجیتال را می توان بارها، بدون کاهش کیفیت تا 
بی نهایت تکرار کرد. این کار مانند تهیه کپی های متعدد 

از یک تصویر اسکن شده است.

منبع: آلتون شنوا

سرازير كننده  فنجان

بسیار  بازی  و  آشپزی  برای  فنجان  کننده   سرازیر 
مفید است. این وسیله به افراد کمک می کند مایعات، 

شن یا آرد را در ظرف مورد نظر بریزند.
و  شود  فعال  اول  کلید  است  کافی  استفاده  برای 
محتویات فنجان در کاسه، سطل یا جعبه شن ریخته 
 شود. کلید دوم، فنجان را به وضعیت ایستاده برمی 
را  سنی  های  رده  تمام  کاربران  وسیله،  این  گرداند. 
های  بازی  یا  آشپزی  در  فعاالنه  تا  می  سازد  قادر 

نمایشی شرکت کنند. 
برای آموزش حفظ منابع زیستی، عالی است و در دو 
شکل ساخته شده اند: روی پایه ایستا یا با کابل خم 
شدنی که به آسانی به سطوح صاف، میله  ها و پایه  
های میز می  چسبند.  فنجان پیمانه جداشدنی، تمیز 

کردن را آسان می  کند.

ارتباط دهنده دیواری

است  شده  طراحی  کودکانی  برای  دهنده  ارتباط  این 
این وسیله  آنجا که  از  دارند.  اندکی  قدرت کالمی  که 
ثانیه   20 های  پیام  انواع  شود،  می  نصب  دیوار  روی 
ای را می توان در مکان های مختلفی اطراف کالس یا 

منزل ضبط کرد.
کودک به راحتی می تواند با فشردن کلید مربعی بزرگ 
را ضبط و پخش  قرار دارد، صدا  که در جلوی وسیله 
راهنمای  کلیدها  روی  بزرگ  اشکال  همچنین،  کند. 

چشمی خوبی برای کودک محسوب می شود.

پارچ سخنگو

اندازه  براي   سخنگوي  پارچ  این  از 
و  شود  می  استفاده  مایعات  گیری 
برای افراد کم بینا بسیار مناسب است، 
کاربرد بسیار ساده دارد؛ مایعاتی نظیر 
آب، شیر، روغن های آشپزی و غیره را 
در مقیاس های اونس، پیمانه یا سانتی 
ظرفیت  کند.  می  گیری  اندازه  متری 
ولتی   9 باتری  از  و  است  لیتر   2 پارچ 

استفاده می کند.

فن آوری سمعك 
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این صفحه کلید دارای کلیدهای رنگی و بزرگ است که خواندن را ساده می 
به شکل مربع  بینا بسیار مفید است. کلیدهای بزرگ  افراد کم  برای  کند و 
که کلمات برجسته دارند و در رنگ های متنوع هستند، تشخیص کلمات را 

تسهیل می کنند.

گيره و مجموعه چهارتايی 
شيشه های درشت نما

انواع  برای  متفاوت  نمایی  بزرگ  قدرت  با  ها  شیشه  این 
دچار  یا  و  بینا  کم  افرادی  ویژه  و  اند  شده  تهیه  کاربردها 

اختالالت بینایی است. 
این مجموعه دارای چهار لنز است که می توان آنها را روی 
و  لنزها سبک  این  وزن  کرد.  نصب  نمایش  های  گیره  اکثر 
نگهداری می شوند.  حدود 14 گرم است که در یک جعبه 
فرد می تواند با استفاده از این گیره های نمایش و لنزها بدون 
پروژه  در  نیاز  مورد  نمایی  بزرگ  هایش،  دست  از  استفاده 

هایش را تامین کند. 

ساعت زنگ دار با قابليت لرزاننده

این ساعت ویژه افراد ناشنوا یا کم شنواست. دارای هشدار زنگ 
چشمک زن و صدادار است. صفحه نمایش LCD بزرگ و خوانا، 
نمایش دهنده دمای اتاق و زمان سنج چشمک زن دارد و با چهار 
باتری کار می کند. لرزاننده ای قوی دارد که حین مسافرت یا 
در منزل، فرد را بیدار می کند. صداهای متنوع زنگ و هشدار 

چشمک زن درخشان دارد.

رمپ قابل حمل

می  قابل حمل  رمپ  به کمک یک  تنها  و  راحتی  به  امروزه 
توان برای افراد دارای معلولیت و کاربران ویلچر وحتی کاربران 

اسکوتر مناسب سازی کرد.
این رمپ ها به راحتی تا می شوند و در اکثر مکان ها قابل 
از  استفاده هستند. کاربردهای ساده وفراوان دارند و معموال 
قوی  و هم  آلومنیوم ساخته می شوند که هم سبک  جنس 
هستند و می توانند وزنی حدود 300 کیلوگرم را تحمل کنند. 
این رمپ ها را می توان به راحتی در هر جایی نصب و از آن 

استفاده کرد.


