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یقین داشته باش کسانی که به دنبال واقعیت می گردند،
به آنچه می رسند شک می کنند.
آندره ژید

sina.3563@yahoo.com

به کرامت انسانی معلوالن
احترام بگذاریم
کرامت انسانی از جمله مفاهیم عمیقی است که دستیابی به آن برای هر انسانی
مستلزم پایبندی به باورها و اعتقادات قلبی در قبال خود و دیگران است و الزمه
آن حفظ شئون زندگی فردی و اجتماعی و احترام به همنوعان است .

کرامت واژه ای مقدس و در برگیرنده واالترین خصایص اخالقی و
تربیتی در هر انسان است و دستیابی به آن بهای خاص خود را دارد
که بخش اعظم این بها از سوی دولتها به حساب شخصیت شهروندان
واریز می گردد و متاسفانه معلوالن در این رابطه چه خود بخواهند
و چه نخواهند همواره حساب شخصیتشان خالی از کرامت است
زیرا امروزه معلولیت در کشورهای جهان سوم ،نمادی از بیچارگی و
درماندگی است که هر جا سخن از مشارکتهای مردمی ،جمع آوری
اعانات ،صندوقهای خیابانی ،بازارچه های خیریه و  ...به میان آید،
معلوالن نماد و سمبل اینگونه حرکتها هستند!
ایجاد بستر مناسب برای آموزش ،اشتغال ،ازدواج ،رفع موانع
شهری ،حضور اجتماعی و در یک جمله «فراهم آوردن زمینه استقالل
فردی برای معلوالن» از جمله وظایفی است که کوتاهی دولتها در
تحقق آن عالمت سوال بزرگی را در مقابل عزت و کرامت انسانی
معلوالن قرار می دهد .عالمت سوالی که پاسخگویی برای آن وجود
ندارد و تنها راه حل ممکن حذف دائمی واژه کرامت از صفحه ارزشها
و پیامد آن فقر ،محرومیت ،تکدی گری و ...و نهایت ًا سیر کردن شکم
به هر قیمت ممکن خواهد بود.
تامین رفاه اجتماعی و نیازهای ویژه معلوالن شاید به خودی خود
تامین کننده کرامت معلوالن نباشد و لیکن راهگشای موانع بزرگی
است که به این واژه ارزشمند اعتبار می بخشد .اعطای کرامت به یک
انسان به معنای تامین نیازهای مادی و روزمره وی در قالب پرداخت مستمری
ماهیانه و یا کمکهای موردی نیست بلکه معنای آن توانمندسازی واقعی مبتنی بر
اجرای قوانین است تا معلوالن بتوانند در مقاطع مختلف تحصیل نموده و آموزش
ببینند ،به سهولت در شهرها تردد نمایند ،شغل مناسب خود را داشته باشند،
زندگی مشترک تشکیل دهند و همچون یک شهروند عادی و بدون آنکه شهروند
درجه دو تلقی گردند ،زندگی آرام و سالمی را تجربه کنند.

اینکه در کشور ما زندگی معلوالن توام با عزت و کرامت انسانی
است یا خیر ،سوالی است مبهم که پاسخ آنرا به شما خوانندگان
گرامی می سپاریم!

دو چيز را خداوند در اين جهان كيفر
ميدهد :تعدي و ناسپاسي پدر و مادر.
رسول اکرم (ص)
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دب و ﻫﻨﺮ
 11هزار دانشجوی معلول در نوبت دریافت شهریه
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از پشت نوبت بودن  11هزار دانشجوی معلول پشت نوبت دریافت شهریه
خبر داد و گفت :در حال حاضر شهریه  7هزار دانشجو پرداخت می شود.

یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت« :به منظور رفع مشکل شهریه
دانشجویان تحت پوشش با دانشگاه آزاد اسالمی مذاکراتی انجام داده ایم تا با تخفیف
در شهریه بتوانیم مشکل تعداد بیشتری از دانشجویان معلول پشت نوبت را نیز برطرف
کنیم».
وی تاکید کرد« :با وزارت علوم و وزارت بهداشت نیز مذاکره شده تا دانشجویان را
رایگان پذیرش کنند و همچنین در صورتی که معاونت راهبری رئیس جمهوربراساس
مذاکرات و مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن که مورد بازنگری قرار گرفته،
تحصیل دانشجویان را بپذیرد تمامی دانشجویان پشت نوبت پذیرش می شوند».
سخنگویی در مورد مبلغ شهریه دانشجو.یان در مقاطع مختلف نیز اظهار داشت« :در
حال حاضر  300هزار تومان به دانشجویان مقطع کاردانی  500 ،هزار تومان در مقطع
کارشناسی ،یک میلیون تومان در مقطع کارشناسی ارشد و تا دو میلیون تومان نیز بابت
شهریه دانشجویان مقطع دکترا پرداخت می شود».
به گفته وی  ،در سال جاری اولویت در پرداخت شهریه به دانشجویان معلولی است که
در مقطع کاردانی و کارشناسی تحصیل می کنند تا این افراد سریعتر وارد بازار کار شده
و بتوانند بخشی از شهریه خود را پرداخت کند.

ﻋﻠ

ﺳﻼﻣﺖ

اختصاص  9.6میلیارد ریال برای جهیزیه زوج های
بهزیستی مازندران
خبرگزاری مهر :مدیرکل بهزیستی مازندران از اختصاص  9میلیارد و  600میلیون

ریال اعتبار برای جهیزیه زوج های تحت پوشش بهزیستی استان خبر داد.

ردایی ،تسهیالت ارائه شده بهزیستی را در سه بخش اعالم کرد و
افزود« :در بخش اول خدمات پزشکی و توانبخشی ،در بخش دوم
توانبخشی اجتماعی و آموزش مهارت زندگی اجتماعی و در بخش
سوم توانمندسازی مبتنی بر جامعه یا توانبخشی حرفه ای برای
ورود معلوالن به بازار کار است».
شیوه نامه ثبت نام نوآموزان و دانش آموزان استثنایی
در سال تحصیلی  91-92اعالم شد

ﺟﺘﺎﻋ

ﺎددﺷﺖ

30میلیون تومان تخفیف گمرکی به معلوالن برای واردات خودرو

ثبت نام همه دانش آموزان در مدارس دولتی و غیردولتی استثنایی فقط از طریق همشهری :معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اعالم کرد« :برای واگذاری خودروهای معلوالن
برنامهریزی شدهاست».
سامانه الكترونیكی انجام میشود.

دانش آموزان گروههای آسیب دیده شنوایی ،بینایی ،معلول جسمی
 حركتی ،اختاللهای رفتاری  -هیجانی ،چند معلولیتی بدونكم توانی ذهنی و طیف اوتیسم بدون كم توانی ذهنی در صورت
توانمندی و معرفی مدیر آموزشگاه استثنایی به ستاد ثبت نام اداره
آموزش و پرورش استثنایی ،میتوانند بر اساس شیوه نامه آموزش
تلفیقی  -فراگیر در مدارس عادی ثبت نام كنند.
دریافت هر گونه وجه به استثنای حق بیمه و بهای كتابهای درسی
هنگام ثبت نام ممنوع است.

یحیی سخنگویی ،معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اعالم این خبر گفت:
«هماهنگیهای اولیه برای انجام این کار به پایان رسیده است و بهزودی نام و مشخصات
4هزار و  700نفر از معلوالن جسمی حرکتی برای صدور مجوز ورود خودرو در اختیار
وزارت تعاون ،کار و رفاهاجتماعی قرار خواهد گرفت».
او با اشاره به اینکه افراد به قید قرعه انتخاب میشوند ،توضیح داد« :تعداد معلوالن
جسمی حرکتی که متقاضی وارد کردن خودرو هستند زیاد است بنابراین افراد به قید
قرعه از میان متقاضیان انتخاب میشوند و بهزودی فهرست افراد به وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی فرستاده میشود».

وزارت راه باید به بهزیستی غرامت بدهد
سالمت نیوز :معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ،گفت :چون
بخشی از معلولیتها ،حاصل وقوع تصادفات در کشور هستند
وزارت راه و شهرسازی باید به سازمان بهزیستی غرامت بدهد.

انزوای ناشنوایان ،معلول مشکالت ارتباطی است

دانشگاه ها باید معلوالن را به صورت رایگان پذیرش کنند

سالمت نیوز :دکتر یحیی سخنگویی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در گفتگو
با باشگاه خبرنگاران گفت :هیچ همکاری در زمینه پرداخت شهریه دانشجویی از
طرف موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت و وزارت علوم و دانشگاه آزاد
دانشجویان معلول انجام نگرفته است.

وی گفت :طی مکاتباتی که با این سه ارگان درخصوص تحصیل
رایگان و تخفیف شهریه انجام دادیم ،هیچ جوابی دریافت نشد.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی تصریح کرد :سازمان بهزیستی
مسئول پرداخت شهریه دانشجویی نیست.

سالمت نیوز :فرناز طارمیان ،کارشناس ارشد روان شناسی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران
گفت« :انزوای ناشنوایان معلول مشکالت ارتباطی است حتی اگر ناشنوایی شدید نباشد
اما کودک را دچار مشکالتی می کند و کودک ناشنوا در همه جنبه های رشد زبان در
یک وضعیت نامطلوب قرار می گیرد».
مابهالتفاوت سهميه سوخت معلوالن از ابتداي تير پرداخت مي شود

خبرگزاری مهر :معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي از پرداخت مابهالتفاوت سهميه سوخت معلوالن
از ابتداي تير خبر داد و گفت 10« :هزار معلول در سراسر کشور سهميه سوخت دريافت ميکنند».

يحيي سخنگويي افزود« :بيش از  2سال است که معلوالن هيچ سهميه سوختي
دريافت نکرده اند و رايزني هاي بهزيستي نيز با ستاد مديريت حمل و نقل سوخت
نتيجه اي نداد».
وي تاکيد کرد« :به همين دليل با توجه به مشکالت حمل و نقل معلوالن ،بهزيستي
خود دست به کار شد و اعتبار خاصي را براي پرداخت مابه التفاوت سهميه سوخت اين
افراد در نظر گرفت .اين مابه التفاوت سهميه بنزين ،بین  25تا  50ليتر براي معلوالن
متغير است».
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کیفیت زندگی شما بستگی دارد به کیفیت
مدیریت شما در استفاده بهتر از وقت.
برایان تریسی

دب و ﻫﻨﺮ
وقتی همه مراکز خرید
ﻋﻠ
در شهر قزوین هستند...
ﺳﻼﻣﺖ

چندی پیش اخباری منتشر شد مبنی بر این که استان ها
بن های غیر نقدی بین مددجویان بهزیستی توزیع کرده اند
و همه مددجویان تحت پوشش بهزیستی در تمام استان ها،
این بن ها را در آستانه ورود به سال جدید دریافت کرده اند،
با در نظر گرفتن این موضوع که چرا این بن کارت ها در سطح
استان قزوین توزیع نشده و چرا مددجویان استان قزوین از
دریافت این بن کارت ها بی بهره مانده اند ،اقدام به پیگیری
دلیل این مساله کردیم( .البته استان های دیگری هم هستند
که این بن ها را هنوز توزیع نکرده ان و یا با تاخیر توزیع
کرده اند که در شماره های بعدی به آنها هم می پردازیم)
گروه خبری پیک توانا ،در این خصوص با معاون امور
توانبخشی بهزیستی استان قزوین مرتبط شد و موضوع را
این گونه عنوان کرد« :سازمان بهزیستی کشور عنوان کرده
که تمام مددجویان سازمان ،در اسفند ماه سال  90در تمام
استان ها ،بن هایی را در غالب بن کارت دریافت کرده اند،
دلیل این که این بن ها در استان قزوین هنوز توزیع نشده
چیست؟»
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان قزوین ،علت تاخی ِر
توزیع بن کارت ها در این استان را ،عدم شارژ آنها تا چند
هفته پیش دانست و به صورت کتبی برای پیک توانا ،نوشت:
سازمان بهزیستی کشور در پایان سال گذشته مبادرت به
توزیع بن غیر نقدی به صورت کارت های الکترونیکی کرد
که این استان نیز طبق آمار مستمری بگیران خود کارت های
مذکور را از سازمان تحویل گرفت.
مبلغ اعتبار کارت ها در ابتدای سال جاری ابالغ و پس از آن
این اداره کل مبادرت به عقد تفاهم نامه با مدیریت فروشگاه
های زنجیره ای رفاه در استان کرد تا مددجویان وجه مذکور،
که معادل یک ماه مستمری آنهاست را به صورت خرید کاال و
اقالم استاندارد بر طبق مفاد تفاهم نامه هزینه کنند.
بر این اساس و جهت رفاه حال مددجویان و طبق رایزنی به
عمل آمده از مدیریت فروشگاه رفاه خواسته شد که نمایندگی
های این فروشگاه را در سطح شهرستان های استان معرفی
کند تا از ایاب و ذهاب مددجویان به مرکز استان جلوگیری
شود .بدیهی است پس از مشخص شدن نمایندگی ها در
سطح استان ،نسبت به توزیع کارت ها بین مددجویان اقدام
خواهد شد.
راحله جاتن هم چنین اضافه کرد :این بن کارت بعد از شروع
سال جدید به دست ما رسید اما همان موقع هم شارژ نشده
بود و شارژ آنها سه هفته پیش انجام شده است.
جاتن یکی از دالیل این تاخیر را رایزنی با مدیریت فروشگاه
های زنجیره ای دانست و گفت :منتظر بودیم نمایندگی های
فروشگاه رفاه در شهرستان ها مشخص شوند تا از هزینه رفت
و آمد مددجویان جلوگیری کنیم اما سه نشانی که مددکاران
بهزیستی به مددجویان داده اند تا از آن مراکز خرید کنند هر
سه متعلق به خود شهر قزوین هستند،

ﺟﺘﺎﻋ

ﺎددﺷﺖ

رقیه بابایی

ﺧﺒﺎ

هر چه داریم ،به برکت جانفشانیها و فداکاری هاست،
به برکت روحیه شهادت طلبانه است.
مقام معظم رهبری

اهمال از طرف خودشان
است...
تکلیف بن کارت ها در اسفند ماه مشخص بود
در پی گفت و گو با معاون توانبخشی بهزیستی قزوین (در
خصوص عدم توزیع بن کارت بین معلوالن استان تا هفته
آخر اردیبهشت ماه) با واحد اعتبارات و هم چنین بخش بن
نقدی بهزیستی کشور وارد گفت و گو شده و علت
های غیر
ِ
این که چرا بعضی استان ها بن ها را در اسفند ماه 90توزیع
کرده و بعضی دیگر هنوز این بن ها را توزیع نکرده اند را
سوال کردیم.
پیک توانا :آیا علت این که بعضی از استان ها در توزیع بن
کارت ها تا اردیبهشت ماه تاخیر داشته اند این است که
اعتبارات این استان ها با تاخیر برایشان منظور شده است؟
واحد اعتبارات بهزیستی کشور :خیر .چون ما اعتبار تمام
استان ها را همزمان با هم و در همان اسفند  90به حساب
هایشان ریختیم.
پیک توانا :اما این استان ها علت را تاخیر بهزیستی کشور در
پرداخت اعتبار می دانند؟
واحد اعتبارات بهزیستی کشور :اهمال فقط از طرف
خودشان است ،یقه خودشان را بگیرید جانم ،دالیل دیگر
می آورند تا مسئله را از خودشان دور کنند.
پیک توانا :آیا بهزیستی کشور پس از پرداخت اعتبار به نحوه
عملکرد استان ها نظارت نمی کند تا جلوی رفتارهای این
چنینی گرفته شود؟
واحد اعتبارات بهزیستی کشور :بهزیستی استان ها باید به
وظایفشان درست عمل کنند ،حتی اگر کسی به آنها نظارت
نکند ،اما ما هم که نمی توانیم همه کارهایمان را بگذاریم و
سر هر مسئله تمام وقتمان را بگذاریم و نگران این باشیم
که ممکن است یک استان خارج از چهارچوب و طبق رویه
خودش عمل کند ،اگر این طور باشد که پس بهزیستی
استان ها را می خواهیم چه کنیم؛ خب همه کارها خودمان
انجام می دهیم دیگر.
پیک توانا :بن کارت های معلوالن به طور دقیق چه موقع باید
بین مددجویان توزیع می شدند؟
بخش بن های غیر نقدی معلوالن :این بن کارت ها به طور
کلی برای شب عید مددجویان در نظر گرفته می شوند ،بنا
براین به طور طبیعی باید طوری به دست افراد برسند که
بتواند کمکی برای خرید عید آنها بشوند.
پیک توانا :پس چگونه است که استان هایی مثل استان قزوین
از دیر شارژ شدن و دیر رسیدن اعتبار گله مند بوده و اظهار
می کنند که بن کارت ها بعد از عید به دست آنها رسیده
است؟
بخش بن های غیر نقدی معلوالن :خیر ،تکلیف همه بن
کارت در اسفند ماه مشخص شده بود و همان موقع هم در
اختیار استان ها گذاشته شده بود ،حتی اگر هم بن کارت ها
بعد از عید به دست استان ها می رسید آیا در آن صورت
هم نباید استان ها همزمان اقدام به توزیع می کردند؟

سال چهارم  -شماره  - 41خردادماه1391
وﺷ

یحیی سخنگویی:
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توزیع بن های غیرنقدی بین معلوالن سراسر کشور

در چند سال گذشته روال سازمان بهزیستی کشور به این
صورت بوده که در اعیاد مختلف مبالغی به عنوان عیدی به
حساب مددجویان سازمان می ریخت ،این مبالغ درغالب
عیدی در عید نوروز جامعیت بیشتری می یافت و معلوالن
سراسر کشور (به جز افراد پشت نوبتی که مستمری دریافت
نمی کردند) را شامل می شد و معلوالن هر سال بسته به
اعتبارت سازمان به اندازه یک یا دو برابر مستمری ماهانه
خود عیدی دریافت می کردند در حالی که همه آنها حتی
افراد پشت نوبتی هم از بن های غیر نقدی برخوردار می
شدند.
اما در دو سال گذشته نه از بن ها خبری به میان آمد و نه از این که مبلغ عیدی چقدر است
خبری منتشر شد ،عیدی هایی که در اعیاد دیگر پرداخت می شدند هم که ناپدید شدند.
در این خصوص با معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور وارد گفت و گو شدیم:
یحیی سخنگویی مبلغ عیدی که در نوروز  91به معلوالن پرداخت شد را برابر با مبلغ یک ماه
مستمری هر مددجو اعالم کرد و گفت :ما به هر مددجو به اندازه مبلغی که ماهانه از سازمان
مستمری دریافت می کند عیدی دادیم.
سخنگویی ادامه داد :در نوروز  90بن های غیر نقدی به معلوالن داده نشد اما در نوروز 91
این بن ها به تمام مددجویان در سراسر کشور تعلق گرفت ،ما در نوروز  91برای تمام استان
ها بن های غیر نقدی در نظر گرفته و در اسفند ماه  90آنها را تحویل استان ها دادیم تا بین
مددجویان توزیع کنند.

ﻋﻠ

ﺳﻼﻣﺖ

ﺟﺘﺎﻋ

ﺎددﺷﺖ

پس از گذشت 25ماه بالتکلیفی
 30تا  50لیتر ،سهمیه ماهانه معلوالن از بنزین
چندی پیش معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور خبر از پرداخت ما به التفاوت مبلغ
سوخت به معلوالن داد و گفت :در برنامه های جدید بنا داریم مابه التفاوت مبلغ سوخت
معلوالن را از طریق سازمان بهزیستی و هر ماه به حساب معلوالن واجدالشرایط پرداخت
کنیم.
یحیی سخنگویی در توضیح این مطلب به خبرنگار پیک توانا گفت :با توجه به سیاست
دکتر هاشمی و برنامه هایی که سازمان دارد قرار شده میزان مابه التفاوت مبلغ سوخت را به
معلوالن بپردازیم.
وی در پاسخ به این سوال که مقدار بنزینی که برای پرداخت مابه التفاوت در نظر گرفته اید
چقدر است؟ گفت :میزان سوختی که برای پرداخت مابه التفاوت در نظر گرفته ایم ماهانه بین
 30تا  50لیتر است که ما بین قیمت ِ بنزین ِ آزاد و دولتی قیمتی را به عنوان قیمت متوسط
در نظر گرفته و مبلغ را به مددجویان پرداخت می کنیم.
سخنگویی در پاسخ به این سوال که این مبلغ به چه افرادی تعلق می گیرد گفت؟ این مبلغ بر
اساس نوع و میزان معلولیت افراد به آنها تعلق می گیرد؛ افرادی که شدت معلولیت بیشتری
دارند ،افراد شاغل ،معلوالنی که دانشجو هستند و در کل افرادی که گواهینامه دارند در
الویت قرار دارند.
سخنگویی هم چنین در پاسخ به این سوال که این طرح در چه تاریخی و چگونه در کشور
اجرایی خواهد شد گفت :این طرح از ابتدای تیر ماه سال جاری اجرا خواهد شد ،ما در مرحله
اول  10هزار معلول را در سراسر کشور زیر پوشش این طرح می بریم و بعد به مرور اجرای آنها
را در سراسر کشور گسترش می دهیم.
معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور در توضیح مبلغ ریالی که از طریق این طرح به هر فرد
معلول پرداخت می شود گفت :اگر هر لیتر بنزین دولتی 400و هر لیتر بنزین آزاد  700تومان
باشد میزان تفاوت این دو مبلغ یعنی  300تومان مبلغ مورد نظر ماست؛ یعنی ماهانه هر فرد
بین  30تا  50لیتر بنزین مابه التفاوت دریافت خواهد کرد.
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نشان منافق سه چيز است:
- 1سخن به دروغ بگويد -2 .از وعده
تخلف كند -3 .در امانت خيانت نمايد.
رسول اکرم (ص)

وﺷ
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ﻋﻠ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺘﺎﻋ اختصاص مبلغ منوط به دستور مقام باالتر است

ﺎددﺷﺖ

در پرداخت کمک هزینه نمی توانم قولی بدهم

سازمان بهزیستی کمک هزینه هایی را در قالب های مختلف برای معلوالن ارائه
می دهد که اغلب آنها به دلیل عدم آگاهی معلوالن پرداخت و اجرایی نمی
شوند؛ یکی از این کمک هزینه ها ،کمک هزینه خرید اعضای مصنوعی است.
داستان از این قرار است که سازمان بهزیستی در ساخت و خرید اعضای
مصنوعی ِ معلوالنی که نیاز به استفاده از اعضای مصنوعی دارند ،بسته به میزان
هزینه این اعضا ،تمام یا قسمتی از هزینه را تقبل می کند.
چگونگی اجرای این طرح را از استان های مختلف جویا شده ایم ،چندگانگی
عملکرد در استان های مختلف و پاسخ های متفاوت به سه سوال مشترک یک
استان قزوین ،بهزیستی شهرستان البرز:
 -1حاال باالخره یک وقت هایی اگر پول باشد می
شود یک کارهایی کرد.
 -2مبلغش معلوم نیست .تعداد دفعات استفاده
از این کمک هزینه بستگی به این دارد که اعتبار
باشد یا نه؟
 -3نمی دانیم.
استان قزوین ،اداره کل بهزیستی:
 -1االن که اعتباری نداریم ،بروید  2ماه دیگر
مراجعه کنید.
 -2بین  250تا 300هزار تومان .دستورالعمل
استفاده بیشتر از یکبار را اجازه نمی دهد ،شما
همین یک بارکمک هزینه را بگیرید بعد به فکر
نوبت های بعدی باشید.
 -3معلوم نیست.
استان ایالم ،اداره کل بهزیستی:
بگذارید پاسخ همه سواالتتان را یک جا بدهم؛
بیمه تکمیلی بحث اندام مصنوعی را نمی پذیرد،
بیمه آتیه سازانی که سازمان با آن قرارداد دارد
شامل پروتز نمی شود چون این مورد جزء موارد
زیبایی محسوب می شود ،قرار دادی که بهزیستی
کشور با بیمه دارد هم فقط شامل موارد تخصصی
مثل :سونوگرافی ،نوار مغز ،ام آر آی ،فیزیوتراپی
و جراحی می شود و حتی عینک و پیوند چشم
مصنوعی را هم نمی پذیرد چون این ها هم زیبایی
محسوب می شوند.
سوال :پس یک معلول برای تهیه اعضای مصنوعی
اش باید چه کند؟ ما نمی دانیم.

طرح مشترک را بخوانید و خودتان قضاوت کنید .
توضیح( :پاسخ های دریافتی عینا منعکس شده اند)
 -1آیا سازمان بهزیستی کمک هزینه ای برای خرید اعضای مصنوعی و کمک
توانبخشی برای معلوالن دارد؟
 -2مبلغ این کمک هزینه چقدر است؟ هر معلول چند بار می تواند از این
کمک هزینه استفاده کند؟
 -3از زمان اقدام چقدر طول می کشد تا مددجو این کمک هزینه را دریافت
کند؟

استان یزد ،اداره کل بهزیستی:
 -1اگر فرد تحت پوشش سازمان باشد و فرم های
مربوطه را پر کرده باشد بله.
 -2مبلغ بسته به این است که مقام باالتر چه
دستوری بدهد ولی فرد به محض این که عضو
سازمان بشود کمک هزینه را به او می دهند.
 -3الزم نیست فرد صورت حسابی بیاورد ،ما فرد
را به مراکز ساخت اعضای مصنوعی که سازمان با
آنها قراداد دارد می فرستیم و فرد معلول به حساب
سازمان در آنجا عضو مصنوعی مورد نظرش را می
سازد.
استان تهران ،بهزیستی شهرستان تهران:
 -1بله.
 300 -2تا  400هزار تومان .فکر می کنم هر معلول
ساالنه یا دو سال یک بار بتواند از این کمک هزینه
استفاده کند.
 -3یک یا دو ماه.
استان کردستان ،اداره کل بهزیستی:
-1در صورتی که فرد در اینجا پرونده داشته باشد.
-2بستگی به بودجه دارد ،اگر بودجه باشد می
دهیم اما اگر نباشد بروید بعدا بیایید.
-3بستگی دارد به شرایط.
استان کهگیلویه و بویر احمد،
اداره کل بهزیستی:
 -1حاال یک درخواست بنویسید ببینیم چه می
شود.
 -2مبلغ مشخص نیست .هر فرد طی چند سال
فقط یک بار می تواند از این کمک هزینه استفاده
کند.
 -3نمی دانیم ،معلوم نیست.

استان هرمزگان ،اداره کل بهزیستی:
 -1اگر بگویم چنین چیزی را نداریم و این کمک
هزینه را نمی دهیم درست نیست اما در برنامه
هایمان هم چنین چیزی نداریم و من نمی توانم در
زمینه پرداخت این کمک هزینه قولی بدهم.
 -2کل مبلغ را که نمی دهیم چون این اعضا
بسیار گران هستند و یک پروتز خوب دست کم
بین 2تا  3میلیون هزینه برمی دارد ،ما تازه اگر
امکانش برایمان باشد فقط قسمتی از این هزینه
که مقدارش را مددکار تعیین می کند پوشش می
دهیم.
 -3سیاست سازمان در پرداخت کمک هزینه،
کمک به نیازمندان است بنابراین مکنت مالی افراد
مالک چنین کمک هایی است.
استان فارس ،بهزیستی شهرستان سروستان:
 -1یک تقاضا بنویسید ،بچه های توانبخشی
بررسی می کنند اگر اعتباری بود می دهند.
 -2به طور معمول یک سوم یا دو سوم کل هزینه را
پرداخت می کنیم.
 -3تا ببینیم چه می شود.
استان کرمانشاه،
بهزیستی شهرستان جوانرود:
 -1ما فرد را به مرکز ساخت اعضا معرفی می کنیم.
 -2مبلغی نمی دهیم ،همان مرکز یک تخفیف ویژه
می دهد .چند بارش را دیگر نمی دانم.
 -3به خدا قسم نمی دانم.

ﺧﺒﺎ
فرهنگ یک جامعه ،اساس هویت آن جامعه است.
امام خمینی (ره)
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سهم معلوالن از فرصت های
شغلی چیست؟
«اشتغال» یا اگر بهتر بگوئیم« ،بیکاری» در
جوامع امروز به یک معضل اجتماعی و یک مساله
جهانی تبدیل شده است و در این بین معلوالن
بیشتر از همه زیر فشار هستند و فشارهای ناشی
از این معضل را بیش از هر قشر دیگری به دوش
می کشند.
اگر درست بنگریم ،در چند سال اخیر ،دنیا در
هاله ای از بحران هایی که سرانجام اغلب آنها به
بحران های اقتصادی ،فقر و درنهایت به بیکاری
ختم شده ،فرورفته است.
بحران هایی که نتایج مخرب آن دامن جامعه را
گرفته و در میان جوامع ،بزرگترین اقلیت دنیا ،به
نوعی به فراموشی سپرده شده است.
وقتی صحبت از معلوالن به میان می آید ،شاید
بتوان گفت هر شنونده ای بی درنگ ،محرومیت
ها ،نیازها و عدم توانایی آنها را متصور می شود،
در حالیکه در مورد سایر اقشار جامعه ،آنچه در
ذهن ها می گنجد حقوق ،وظیفه ها و رفاه است.
البته منظور این نیست که در مورد سایر اقشار
نیز نگرش تغییر یابد بلکه صحبت از تبعیض
هاست .از نگرش های ناصحیح و از دیدگاه های
نادرست است.
اقلیتی که اغلب ما یا نحوه ی نگرش به آنها و
قضاوت درباره آنها را نمی دانیم و یا در بهترین
و احساسی ترین حالت به دیده ترحم به آنها
می نگریم ،اقلیتی هستند که قوانین اختصاصی
خود را دارند ،حقوق تعیین شده دارند ،سهمیه
های لحاظ شده دارند و ...اما این موارد همه
یا بیشترشان در قالب جوهر به دل کاغذ های
سپید نشسته اند و معلوم نیست در کشوی کدام
میز از یاد رفته است.
بگذریم؛ هدف این سطور بیان دوباره بی
توجهی ها نیست ،چرا که هفته جهانی کارگر،
بهانه ای شد برای نگاشتن این سطور و یادآوری
توانمندی های معلوالن .معلوالنی که علیرغم
داشتن معلولیت (که البته داشتن معلولیت
دلیلی بر ناتوانی آنها نیست) بارها خود و توانایی
های خود را به اثبات رسانده اند و در این مقال
نیازی به توصیف زیاده نیست.
صحبت این است در جامعه ای که مسووالن
دلسوزش شرایط کاری یک زن باردار را در نظر
می گیرند و مرخصی با حقوق و سایر خدمات او را
لحاظ می کنند؛ در جامعه ای که شرایط استخدام
و یا بازنشستگی بارها برای رفاه حال کارگران
تغییر کرده و می کند و خالصه در جامعه ای که
هر جا الزم به نظر آمد قانون انعطاف پذیرفت و
گام های خود را به عقب کشید ،چرا باید قوانین
مربوط به معلوالن کاربرد پیدا نکند و چرا باید
اکنون با گذشت چند سال از تصویب کنواسیون
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حقوق معلوالن (براساس آنچه که مسووالن اعالم
کرده اند) تنها 20درصد از قوانین جامع حمایت از
معلوالن اجرایی شود؟
قانون جامع در چندین بند و تبصره به صراحت
به اشتغال معلول ،به بازنشستگی پیش از موعد
معلول ،به معافیت های معلول و ...اشاره کرده
است اما ما هنوز کارگران معلولی را داریم که نه
تنها از اجرای این قوانین بهره ای نمی برند بلکه
به کل از وجود چنین قوانینی نیز بی خبر هستند!
مسووالن ذیربط می آیند و می روند ،هر یک
وعده هایی می دهند و اقداماتی را تضمین می
کنند ،اما کدام یک از آنها تمام و کمال اجراء می
شود؟
در این میان واقعا سهم معلوالن از فرصت های
شغلی چیست؟
چه راهی برای تعیین و ارزیابی وجود دارد؟
در کمتر از یک سال گذشته وعده شد که تا پایان
سال  40 ، 90هزار شغل برای معلوالن ایجاد خواهد
شد.
اما آیا در سال  ، 90چهل هزار معلول شاغل شده اند؟

آیا اعطای وام های  1تا 3میلیونی و بعض ًا 10
میلیونی به افراد معلول ،شاغل شدن آنها و کسب
درآمد آنها را نشان می دهد؟
آیا اگر بگوییم این نوع رفتارکردن با معلوالن و
تزریق اخبار این چنینی در اذهان عمومی تنها به
بازی گرفتن این افراد است ،ناصحیح گفته ایم؟
آیا خط کشی وجود دارد که توسط آن دغدغه
های مسووالن و در مقابل میزان عملی شدن آنها
را بتوان اندازه گرفت؟
اگر وجود دارد که باید بپرسیم کدام خط کش و
کدام معیار؟
و اگر هم وجود ندارد که باید بگوییم وا اسفا؟
ما وقتی خط کشی برای میزان دغدغه های
مسووالن خودمان نداریم پس چگونه می توانیم
میزانی برای شناسایی نیازها داشته باشیم؟
قانون را تصویب می کنیم و سال ها به انتظار
می نشینیم تا شاید روزی قسمتی از آن به اجرا
درآید ،اما قسمتهای زیادی از آن اجراء نمی شود
و باز دوباره دور هم جمع می شویم و قانون تصویب
شده چند سال قبل خودمان را بازنگری می کنیم!
تا راهی برای اجرای آن بیابیم! درست مانند اینکه
به چیز عجیب و ناشناخته ای برخورده باشیم.
شما شاید بگویید عجیب است ولی من می گویم
نه ،عجیب نیست ،فقط جالب است .جالب و اثر
گذار.
امیدواریم که در سال جاری ،دیگر مسووالن تنها
نیایند و بروند تا صرف ًا آمده باشند که بروند .بلکه
هرکدام بیایند تا گره ای باز کنند و راهی جلوی
پاهای رنجورمان بگذارند .پاهای رنجور خودمان
را می گویم ،پاهای رنجور ما معلوالن ،همین
بزرگترین اقلیت دنیا ،که عالوه بر تحمل فشارها
و بحران ها و نامالیمات ،مجبورند وزن سنگین
بریس ها و عصاها و کفش های طبی مان را هم با
خود حمل کنند ،حال آنکه حمل خودشان را هم
تاب ندارند!

ﻋﻠ
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دوست زمان احتیاج ،دوست حقیقی است.
ضرب المثل انگلیسی

رقیه بابایی
دب و ﻫﻨﺮ
سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به تامین نیازهای معلوالن جامعه نیست
کرمانشاه  -خبرگزاری مهر :معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت:
سازمان بهزیستی نمی تواند به تنهایی تمام نیازهای معلوالن جامعه را تامین کند.
تازه وارد :خود معلوالن هم به تنهايي قبال به اين نتيجه رسيده بودند كه بهزيستي با اين
تنوع و تعدد وظايف پاسخگوي نيازهاي معلوالن نخواهد بود!

ﻋﻠ

ﺳﻼﻣﺖ

نمایشگاه دستاوردهای مددجویان و معلوالن سازمان بهزیستی
خانه ملت :نمایشگاه دستاوردهای مددجویان و معلوالن تحت حمایت سازمان بهزیستی
از  ۱۷تا  21اردیبهشت در تاالر آفتاب مجلس برگزار شد.
تازه وارد :هدف چه بوده است؟  .1معرفي بهزيستي  .2تبليغ بهزيستي؟

ﺟﺘﺎﻋ

ﺎددﺷﺖ

 70درصد معلولیت ها قابل پیشگیری هستند؟
خبر آنالین :رئیس مجتمع کنترل اختالالت رشد ،تکامل و ناهنجاریهای زمان تولد ،هدف
اصلی این مرکز پزشکی را جلوگیری از معلولیت قبل و بعد از دوران بارداری دانست و
گفت :بیش از  70درصد معلولیت ها قابل پیشگیری هستند.
تازه وارد :جدی؟ خب پس چرا پیشگیری نمی کنید؟!
معلوالن بزرگترین اقلیت جهان هستند.
خبرگزاری فارس :معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت:
معلوالن بزرگترین اقلیت جهان هستند که  10درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص
داده اند.
تازه وارد :بهتر نيست از آمارهاي واقعي خودمان هم حرفي به ميان بياوريد؟!
مناسب سازی  32درصد از فضاهای اداری اصفهان
خبرگزاری فارس :مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت :در حال حاضر تنها  32درصد
از فضاهای اداری موجود در سطح اصفهان مناسب سازی شده است و مناسب سازی 100
درصدی این اماکن باید در دستور کار تمام مسووالن قرار بگیرد.
تازه وارد :كجاي كاري آقاي مدير؟! اين موضوع  8سال است در دستور كار مديران قرار
گرفته!
اجرای طرح اطلس معلوالن در شاهین شهر
برگزاری فارس :مشاور مناسب سازی معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان گفت :حدود
سه ماه پیش طرح اطلس معلوالن در شاهین شهر اجرا شده است و در این اطلس محل
اسکان و مکانهای پرتردد معلوالن موجود در شاهین شهر جانمایی شده است .
تازه وارد :جانمایی شده است که بعدش چه بشود جانم؟!
تمام شهرداری ها از مشاوران مناسب سازی استفاده کنند
خبرگزاری فارس :معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت :ساختمان های دولتی و شهرداری
ها باید به منظور رعایت حقوق معلوالن به ویژه در اجرای پروژه ها از مشاوران مناسب
سازی استفاده کنند.
تازه وارد :باشد ،باشد ،به روی دیدگانمان ،حتما استفاده می کنیم ،منتها اگر نکردیم
تقصیر خودتان است ،می خواستید پیگیری کنید!
 42درصد از بانکهای اصفهان مناسب سازی شده است
اصفهان– خبرگزاری مهر :مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت :از سال  1388طرح
مناسب سازی به صورت رسمی در کشور اجرا شده و به دنبال این موضوع در حال حاضر
 42درصد از بانک های اصفهان مناسب سازی شده اند.
تازه وارد 42 :درصد! آمار قشنگی است جانم! البته مناسب سازي داريم تا مناسب سازي!
خدمات بهزیستی به  32هزار معلول گیالنی
خبرگزاری فارس :مدیرکل بهزیستی گیالن گفت :بیش از  32هزار معلول زیر پوشش
خدمات بهزیستی گیالن هستند .
تازه وارد :به به ،به به ،چقدر خوب ،البته كاش قبل از دادن آمار ،مي فرموديد «زيرپوشش»
يعني چه؟؟

خبر خوش رئيس دانشگاه آزاد براي معلوالن
 50درصد تخفیف برای دانشجویان معلول و جانبازان وظیفه ای
اخالقی است.
تازه وارد :فقط اخالقی است؟ یک وقت صحبت از وظایف قانونی
به میان نیاورید ها!
موفقیت پرتاب گر نیزه قم
در مسابقات دو و میدانی قهرمان معلوالن کشور
خبرگزاری فارس :رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن
استان قم از موفقیت پرتابگر نیزه قم در مسابقات دو ومیدانی
قهرمانی معلوالن کشور خبر داد.
تازه وارد :فقط خبر داد؟ يعني كار ديگري نمي تواند برايش
بكند؟!
مناسب سازی شهری برای معلوالن
مورد غفلت واقع شده است
خبرگزاری فارس :رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از معلوالن
گرمی گفت :بحث مناسب سازی و روانسازی تردد معلوالن در
شهرستان گرمی مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته است.
تازه وارد :تازه وارد به قربانت ،فقط همین یک مورد ،مورد غفلت
واقع شده است؟!
حضور ده هزار و  767دانشجو در پشت نوبت
دريافت شهريه
یحيي سخنگويي در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران با
بيان اينكه مقرر شده بود در سال  90هفت هزار و  780دانشجو
از كمك هزينه پرداخت شهريه بهره مند شوند ،اظهار كرد :به
دليل كمبود اعتبار كمك هزينه شهريه تنها به پنج هزار و 652
دانشجو پرداخت شد.
تازه وارد :بفرمایید اين تعداد دانشجوي باقیمانده بايد چه
کنند؟ راستي اين دانشجويان را با چه مالكي حذف مي كنيد؟؟
مددجویان از برنامه های
ارتقاء توانمندی فرهنگی برخوردار می شوند
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ،همايون هاشمي اظهار
كرد :مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی به غیر از كمك
های معیشتی ،درمانی ،تحصیلی ،مسكن و اشتغال از برنامه های
ارتقاء توانمندی فرهنگی نیز برخوردار میشوند.
تازه وارد :يعني االن مددجويان بهزيستي از كمك هاي
معیشتی ،درمانی ،تحصیلی ،مسكن و اشتغال برخوردار
هستند؟! جل الخالق!
ارائه خدمات با کیفیت در بوشهر
اکبر گرگوری مطلق به بهره مندی  55هزار نفر از خدمات
مستمر و غیرمستمر بهزیستی در استان بوشهر اشاره کرد و
بیان داشت :تالش کرده ایم باکیفیت ترین خدمات را برای این
عزیزان ارائه کنیم.
تازه وارد :منظور از باکیفیت ترین خدمات همان سیب زمینی
ها که نیستند؟
95درصد از معلوالن بینایی
در خراسان رضوی بیکار هستند
خبرگزاری فارس :کارشناس مسئول بهزیستی خراسان رضوی
گفت 95 :درصد از معلوالن بینایی در استان بیکارند.
تازه وارد :نگران نباش جانم ،اين آمار در ساير نواحي به 100
درصد هم مي رسد!

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی
باشی ،بکوش که کمال آنچه هستی باشی.
دی سلز
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دب و ﻫﻨﺮ
ﻋﻠ
ﺳﻼﻣﺖ

پس از گذشت 8سال از تصویب
قانون جامع حمايت از حقوق
معلوالن

چـرا
بـاید هر
ماه تن
معلوالن
بلرزد؟

شفاف :تجمع جمعی از معلوالن کشور مقابل
مجلس بار دیگر نگاه ها را متوجه این قشر از
جامعه کرد .قشری که اگرچه همچون سایر
افراد حق برخورداری از تمام حقوق طبیعی هر
شهروندی را دارا هستند؛ اما باید برای موضوعی
پیش پا افتاده مقابل مجلس تجمع کنند تا شاید
بتوانند بخشی از حقوق خود را مطالبه کنند.
تجمعی که در تازه ترین خبرها از سوی رئيس
هيات مديره انجمن باور در گفتگو با شفاف با
قول مساعد ریاست سازمان بهزیستی به پایان
رسیده است و ای کاش تنها قول نباشد.
اگرچه تجمع معلوالن به دلیل قطع هزینه ایاب
و ذهاب آنان از ابتدای اردیبهشت ماه است ولی
وقتی پای دردودل آنها می نشینیم ،صحبت ها
حکایت از مشکالت بزرگتری دارد .مشکالتی
که همه فکر می کردند با تصویب قانون جامع
حمايت از معلوالن در مجلس که سال  82به
تصويب رسید خیلی کمرنگ تر خواهد شد ؛ اما

ﺟﺘﺎﻋ
ﺎددﺷﺖ
حاال 8سال گذشته
و هيچ اتفاق مهمي
در اين حوزه نيفتاده
و مشكالت اين افراد
كم توان روز به روز
بيشتر ميشود.
این روزها سالگرد
تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن
است .اين قانون  16مادهاي ،كاملترين سند
حقوقي در كشورمان است كه اگر كامل اجرا
شود ،ميتواند به احقاق حقوق شهروندي
دست كم  7ميليون نفر معلول در كشورمان
كمك كند اما از سال  1383تاكنون ،بخشهاي
فراواني از اين قانون به شكل كامل اجرا نشده
است كه يكي از مهمترينشان ماده هفت است.
سوال اینجاست :مشکل کجاست که با گذشت
این مدت طوالنی هنوز هیچ کدام از مصوبات
این قانون به طور شایسته اجرایی نشده است
و معلوالن همچنان با مشکالتی از قبیل بیکاری،
بنزین ،آموزش ،تردد در شهر و...دست و پنجه
نرم می کنند.
«سهيل معيني» رئيس هيات مديره انجمن باور
در گفتگو با خبرنگار شفاف می گوید «:این قانون
اگرچه دست آوردهایی برای جامعه معلوالن
کشور داشت اما نقاط ضعفی دارد که بازنگری
و تصحیح آن کمک شایانی به اجرای کامل آن
می کند».
معینی ادامه می دهد« :در خصوص ماده  7قانون
جامع حمايت از حقوق معلوالن ،که بر اساس آن
دولت وظيفه دارد به منظور ايجاد فرصتهاي
شغلي براي اين قشر از جامعه ،تسهيالتي را
فراهم كند؛ می توان به جرات گفت که تغییرات
کم رنگی صورت گرفته است و مشکل عدم
نظارت بر اجرای قانون است».
معینی از مشکالت معلوالن می گوید ،مشکالتی
که شاید ما در زندگی روزمره خود اصال به وجود
یا نبود آن توجهی نکرده باشیم اما دسترسی به
آن برای یک معلول رویا باشد.
معینی خواهان رسیدگی بیشتر شهرداری در
خصوص رفت و آمد معلوالن است.
او در ادامه تخصیص بودجه به بهزیستی از سوی
دولت برای تردد معلوالن را که به گفته وی جز

اصلی ترین
مشکالت
معلوالن است در
تسهیل شرایط
موثر می داند
چراکه بهزیستی دیگر مجبور نیست از محل
دستورالعمل عمومی کمک به مدجویان تامین
اعتبار کند و مشکالت پیش رو تن معلوالن را
هر دو سه ماه یکبار بلرزاند که آیا این ماه هم
کارت آنها شارژ خواهد شد یا که محکوم به
ماندن در خانه خواهند شد.
وي تاكيد ميكند« :نبود نظارت ،نقطه تاریک این
قانون جامع است که حضور رئيسجمهور در راس
اين دستگاهها ميتواند عامل اجرايي خوبي براي
مصوبات اين قانون باشد چرا كه در اين صورت منابع
مالي الزم دراين خصوص زودتر به تصويب ميرسد
و نظارت قويتري بر آن ميشود».

اگرچه ،رئيس هيات مديره انجمن باور دردو
دل زیادی را از دل جامعه معلوالن به زبان می
آورد اما ما با خود فکر می کنیم که اگرچه این
روزها بودجه و کسری آن در برخی از بخش ها
و سازمان ها ،خرج کردن از جیب یک وزارت در
وزارت دیگر و خبرهایی از این قبیل تقریبا امری
عادی است اما قطع سهمیه و یا بودجه که باید به
معلوالن اختصاص یابد امر عادی به نظر نمی رسد
و دولت و مجلس باید در این خصوص پاسخی
ارائه دهند .اگرچه به قول معینی دیگر عمر این
مجلس به بازنگری و تصویب آن قد نخواهد داد
و باید چشم امید به مجلس نهم داشته باشیم.
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بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش
اندک باشد و سازگاریش بسیار.
رسول اکرم (ص)

دب و ﻫﻨﺮ

تهیه و تنظیم  :آرزو قنبری

ﻋﻠ
ﺳﻼﻣﺖ

استعدادهای جدیدی در رقابت جوانان
دوومیدانی کار معلول شناخته شدند

ﺟﺘﺎﻋ

رئیس انجمن دوومیدانی جانبازان و معلوالن ،رقابتهای
جوانان کشور را فرصتی برای شناخت استعدادها برشمرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،مسابقات دوومیدانی قهرمانی
کشور جوانان طی روزهای اول تا سوم اردیبهشتماه با
حضور ورزشکاران جوان زیر  23سال در تهران برگزار شد.
«بهمن رضایی» از روند برگزاری رقابتهای قهرمان کشوری
جوانان ابراز رضایت کرد و گفت« :این مسابقات فرصت
بسیار مناسبی برای شناخت چهرههای جوان و مستعد بود.
در مسابقات بخش آقایان  84ورزشکار از  26استان کشور
حضور داشتند و رکوردهای خوبی را نیز به ثبت رساندند،
در بخش بانوان نیز  28ورزشکار از  14استان شرکت کردند.

ﺎددﺷﺖ

اعزام شناگران جانباز و معلول خراسانی
به مسابقات برلین
خبرگزاری فارس :رئیس هیئت جانبازان و معلوالن
خراسانرضوی گفت« :تیرماه امسال تیم شنای جانبازان
و معلوالن استان ،به مسابقات بینالمللی برلین آلمان،
انتخابی بازیهای پارا المپیک  2012اعزام میشوند».
به گزارش خبرگزاری فارس ،به نقل از روابط عمومی
ادارهکل ورزش و جوانان خراسانرضوی ،هادی
رضایی اظهار داشت« :تیم شنای جانبازان و معلوالن
خراسانرضوی  10تیر ماه سال جاری برای شرکت در
مسابقات بینالمللی برلین آلمان با حمایت مالی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد به این مسابقات اعزام میشوند».
گردهمايي مدالآوران بازيهاي پارالمپيك از سال
 1988سئول تا  2008پكن اول خرداد برگزار ميشود
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ،كميته ملي
پارالمپيك از تمامي ورزشكاران مدالآور و افتخارآفرينان
معلول ،نابينا و كمبيناي ايران در ادوار مختلف بازيهاي
پارالمپيك از بازيهاي 1988سئول تا  2008پكن دعوت
كرده تا در مراسمي دور هم جمع شوند.
اين مراسم اول خرداد از ساعت  16تا  19در محل فدراسيون
جانبازان و معلوالن برگزار خواهد شد .بر اين اساس از
مسووالن وزارت ورزش و جوانان ،كميته ملي المپيك و
بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي دعوت
شده تا در اين مراسم حضور پيدا كنند.
كميته ملي پارالمپيك با هدف يادبود پيش كسوتان و
مدالآوران بازيهاي پارالمپيك اين مراسم را تدارك ديده
و قصد دارد با اهداي لوح يادبود از افتخارآفرينان معلول،
نابينا و كمبينا تقدير كند.

مراسم گشایش رسمی
ورزشگاه المپیک لندن با
حضور  40هزار نفر برگزار شد
به گزارش خبرگزاری اسپانیا  ،این مراسم
در فاصله دو ماه و نیم تا آغاز رسمی
بازی ها در منطقه استراتفورد شرقی
برگزار شد و سباستین کو رئیس کمیته
برگزاری بازیهای لندن  2012که خود
سابقه قهرمانی در دو ومیدانی المپیک
را دارد ،پس از افتتاح ورزشگاه در زمان
نمادین  2012ساعت مانده تا آغاز بازی
ها گفت « :این لحظه ای تاریخی است
اکنون زحمات  7ساله به بار می نشیند
ولی امشب تازه آغاز داستان المپیک
لندن است و ما از هزاران ورزشکاری که
به لندن می آیند می خواهیم که رقابتی
جذاب داشته باشند».
افتتاح ورزشگاه  80هزار نفری با حرکت
زیبای دانیله براون کماندار معلول
انگلیسی و قهرمان پارالمپیک پکن با
پرتاب تیر به سوی هدف صورت گرفت.
همزمان با این مراسم آخرین تدابیر
امنیتی بازی ها مورد محک قرار گرفت.
لندن از روز  27ژوئیه برای سومین بار
پس از سال های  1908و  1948میزبان
بازیهای المپیک خواهد شد.

مسابقات جایزه بزرگ
دوومیدانی معلوالن برگزار
میشود
رقابت های جایزه بزرگ دوومیدانی
معلوالن در مجموعه ورزشی آفتاب
انقالب برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ”بهمن
رضایی” رئیس انجمن دوومیدانی
جانبازان و معلوالن گفت« :در این میان
افرادی که در رقابتهای جایزه بزرگ
شرکت کرده اند ،ملی پوشان و نیز
سایر ورزشکارانی که دارای رنکینگ در
مسابقات دورههای قبل هستند و موفق
به کسب حد نصابهای مورد نظر انجمن
و کمیته فنی شدهاند نیز حضور دارند
و به نفرات برگزیده یکم تا دهم این
مسابقات ،جوایز نقدی اهدا میشود».
رضایی از اعالم فهرست نهایی ملی
پوشان خبر داد و افزود« :پس از برگزاری
رقابتهای جایزه بزرگ ،فهرست نهایی
ملیپوشان تیم دوومیدانی جهت حضور
در رقابتهای پارالمپیک لندن اعالم
خواهد شد».

ورزشکاران دامغانی نایب قهرمان
مسابقات دوومیدانی جانبازان و معلوالن
کشور شدند
دامغان -خبرگزاری مهر :دو ورزشکار معلول
دامغانی در مسابقات دوو میدانی جانبازان و
معلوالن کشور نائب قهرمان شدند.
گزارش خبرنگار مهر ،در مسابقات دوومیدانی
جانبازان و معلوالن کشور «مصطفی افضلی» و
«احسان مخبریان» دو ورزشکار معلول دامغانی
در رشته های پرتاب دیسک و پرتاب نیزه با
کسب مدال طال نائب قهرمانی این مسابقات را از
آن خود کردند.
در این مسابقات ،چهار ورزشکار از شهرستان
های دامغان و سمنان در قالب تیم استان سمنان
شرکت کرده بودند.

همایش مدال آوران پارالمپیك
برگزار می شود

همایش مدال آوران تمامی ادوار بازی های
پارالمپیك به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر
برگزار می شود

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی كمیته
ملی پارالمپیك ،مسوالن این كمیته در نظر دارند
با برپایی همایشی كه ساعت  ، 16اول خرداد و در
محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن
برگزار می شود از مدال آوران تمامی ادوار
پارالمپیك تقدیر كنند.
این مراسم به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر
برگزار می شود و مدال آوران كشورمان از بازی
های پارالمپیك  1988سئول تا  2008پكن در آن
حضور خواهند داشت.
همچنین ،مسووالن كمیته پارالمپیك و دست
اندركاران ورزش كشور نیز از دیگر حاضرین
در این مراسم خواهند بود .هدف كمیته ملی
پارالمپیك از برگزاری این مراسم ،یادآوری
حماسه آفرینان ،ورزشكاران جانباز و معلول ایران
عنوان شده كه در زمان هشت سال دفاع مقدس
برای حفظ مرزو بوم ایران اسالمی تالش كردند
و هم اكنون نیز در عرصه ورزش پرچم ایران
اسالمی را به اهتزاز در می آورند.

تیم ژیمناستیک یزد در لیگ دسته
دو باشگاه های کشور نایب قهرمان
شد

یزد  -خبرگزاری مهر :تیم ژیمناستیک استان یزد
در مسابقات لیگ دسته دو باشگاه های کشور بر
سکوی نایب قهرمانی ایستاد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،چهارمین و آخرین
مرحله از رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های
ژیمناستیک کشور در سالن ورزشی المپیک شهر
گنبد کاووس برگزار شد.
تیم یزد در مجموع چهار مرحله پس از تیم استاد
اعظمی شیراز ،دوم شد و تیم های روزبهان بتن
کرمانشاه و چی چست ارومیه به طور مشترک
سوم شدند.

ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺘﺎﻋ

بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه
خاص تو با کسی.
نلسون ماندال

ﺎددﺷﺖ
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همگام با کودک نابینا

یادگیری در کودکان نابینا
این جمله را بارها از متخصصان شنیده ایم که پنج سال اول زندگی،
نقش مهمی در رشد توانایی فرد ایفا می کند .فرزندان نابینای ما
هم مانند دیگر کودکان باید طی این پنج سال در زمینه یادگیری مهارتهای
خودیاری ،برقراری ارتباط های بین فردی و تقویت ظرفیت های عاطفی و
شناختی خود ،گام های بلندی بردارند .مداخله زود هنگام برای آموزش و
توانبخشی این دسته ازکودکان هم باید در پنج سال نخست زندگی انجام
شود ،در غیر این صورت از اثر بخشی کافی برخوردار نخواهد بود .آموزش
مهارتهای مختلف به فرزند نابینا یا کم بینا کار پیچیده ای نیست و والدین
حتی اگر آموزشی هم در این رابطه دریافت نکرده باشند ،می توانند با
رعایت برخی نکات مهم ،فرزندان خود را به نحوه صحیح آموزش دهند.
برای شروع کار کافی است بدانیم که کودک نابینای ما در مقایسه با سایر
کودکان با چه ضعف ها و ناتوانی هایی مواجه است و در هر مرحله از رشد،
کدام یک از مهارت ها را نیاموخته است؟
برای آن که فرزند ما یک مهارت را بیاموزد ابتدا باید رفتارهای ساده تر را
یاد گرفته باشد .به عنوان مثال اگر بخواهیم به او بیاموزیم که قاشق را در
دست راست بگیرد و با دست چپ ،بشقاب غذا را ثابت نگاه دارد ،نخست
باید رفتارهایی مانند گرفتن اشیا در دست ،حرکت دادن آنها در جهت
های مختلف ،تشخیص شی و نگاه داشتن آن در وضعیتهای متفاوت را فرا
گیرد .بنا براین فراگیری هر مهارت مستلزم آموختن رفتاهای ساده تری
است که پیش نیاز مهارت های بعدی محسوب می شوند .نباید فرزندمان
را برای یادگیری یک رفتار تحت فشار قرار دهیم  .باید توجه داشته باشیم
که وی به دلیل محرومیت از حس بینایی و ناتوانی در الگو یابی دیداری،
زمان بیشتری را برای فراگیری صرف می کند و این یادگیری از طریق
تمرین و تکرار مداوم فعالیت ها صورت می گیرد.
مهارتهایی که به کودکان نابینا آموزش می دهیم باید شامل رفتارهایی
باشد که با فعالیت های روزمره ما مرتبطند و کودک از شناخت نسبی
درباره آنها برخوردار است .بهتر است شرایطی را فراهم کنیم تا سایر
اعضای خانواده یا حتی افراد فامیل هم بتوانند در امر آموزش به ما
کمک کنند .این کار از سویی موجب آشنایی هرچه بیشتر افراد با این
دسته از کودکان می شود و از سوی دیگر به گسترش تعامل های بین
فردی نابینایان کمک موثری می کند .از کودکان همسن و سال فرزند
خود بخواهیم تا وی را در بازی های خود مشارکت دهند .دلیل اجتناب
بسیاری از کودکان از بازی با فرزند نابینای ما ،بی اطالعی آنان از نحوه
ارتباط با کودک نابینا است .در چنین شرایطی می توان آنان را تشویق
نمود تا بازی خود را با شرایط همبازی نابینا منطبق سازند تا وی نقش
فعالی در آن ایفا نماید.
شما به عنوان والدین یا اعضای خانواده کودک ،عالقه ها ،محدودیت ها
و قابلیتهای او را بهتر از هرمتخصصی می شناسید و می توانید در مورد
فعالیتهایی که باید انجام دهد ،برنامه ریزی کنید .درباره بازی هایی که
سایرکودکان به طور روزمره انجام می دهند با فرزند نابینای خود صحبت
کنید .هنگامی که با وی به بازی و فعالیت می پردازید ،به گونه ای عمل
کنید که خود وی نقش رهبری را برعهده گیرد و درباره مراحل انجام کارها
اظهار نظر کند ،به این ترتیب او یاد می گیرد که برای خود و توانایی هایش
احترام قائل شود و مسئولیت امور را شجاعانه برعهده گیرد .بر طبق نظر
فرزندتان فعالیتی را انتخاب و درباره مراحل آن با وی صحبت کنید .ابتدا
هر مرحله از کار را خودتان انجام دهید و سپس از وی بخواهید که آن را
طبق الگویی که به او معرفی نموده اید به انجام برساند .درنهایت او باید
بتواند تمامی مراحل یک فعالیت را بدون کمک اطرافیان ،البته با نظارت
مستقیم آنان انجام دهد.

حمداهلل خواجه حسینی
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هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند،
بدون تردید بهشت بر او واجب شود.
رسول اکرم (ص)

رقیه بابایی

قانون جامع حمایت
از معلوالن در مسیر
بازنگری
همان طور که همه می دانیم قانون
جامع حمایت از معلوالن در جلسه
علنی  16اردیبهشت ماه سال
 1383در مجلس شورای اسالمی به
تصویب رسید.
این قانون  16ماده ای با این هدف
که بتواند حقوق شهروندی معلوالن
را احقاق کرده و زمینه ای برای برابر
سازی فرصت های معلوالن با سایر
اقشار ایجاد کند تصویب شد.
 8سال از تصویب این قانون می
گذرد و در این  8سال چه میزان
از این قانون اجرا شد و چقدر اجرا
نشد را فقط سازمان های مربوطه
می دانند اما میزان اجرای این قانون
هر اندازه که بوده ،امروز شاهد این
هستیم که این بازنگری الزم دیده
شده و به مرحله اجرا درآمده است.
اگر امروز این بازنگری انجام می
شود نشانه این است که ضرورتی
برای آن احساس شده و به نوعی
قرار است با این بازنگری جلوی
اجرایی نشدن این قانون گرفته
شود و جایی برای عدم اجرا باقی
نماند.
حاال چرا بازنگری احساس شده
است سوالی است که پاسخ آن را
فقط نهاد یا سازمانی که بازنگری را
تشخیص داده ،می داند و بس.
اما شاید چندان هم بد نباشد اگر
بپرسیم که چرا این بازنگری صورت
می گیرد؟
اگر پاسخ همانی باشد که مسووالن
این روزها در جراید گفته اند و
علت را ایجاد اصالحات نامیده اند
باید دوباره بپرسیم که پس چرا این
اصالحات تاکنون الزم به نظر نمی

آمدند؟
آیا دقیقا  8سال زمان الزم بود
تا به این نتیجه و به این تشخیص
برسیم؟
و حتما باید حقوق عده ای در این
 8سال پایمال می شد بدون آن
که کسی حق را از آن ِ آنها بداند
تا نتیجه این بشود که قانون نیاز به
بازنگری دارد؟
معلوالن بر اساس قانون از پرداخت
شهریه دانشگاه معاف هستند یا
اگر بهتر بگوییم سازمان بهزیستی
موظف است شهریه دانشجویان
معلول را به مراکز آموزشی پرداخت
کند اما این قانون چقدر و چگونه
اجرا شده است؟ البته در بعضی
موارد با این افراد همکاری هایی
شده است اما پس از  8سال کدام
دانشگاهی است که به معلوالن به
دیده ای که از نام بردنش معذوریم
نگاه نکند و با آغوش باز از دریافت
این شهریه چشم بپوشد و یا به طرز
محترمانه و بدون تهدید ِ عدم ثبت
نام در ترم های بعدی با دانشجوی
معلول همکاری کند؟
براساس این قانون معلوالن
از پرداخت مجوزهای ساخت
ساختمان و پروانه صدور معاف
اند اما کدام شهرداری است که
در عمل به این قانون رجوع کند و
طبق قانون رفتار کند و نگوید در
این خصوص چیزی به ما ابالغ نشده
است؟
به عنوان نمونه به تعاونی های
مسکن ِ معلوالن سری بزنید تا از
نحوه اجرای این قانون مطلع شوید.
آیا به عنوان نماینده کوچک

معلوالن می توانیم بپرسیم که چرا
این بازنگری را زودتر انجام نمی
دادید؟
آیا علت این بوده که از عدم اجرای
آن اطالع نداشته اید؟
اگر پاسخ اطالع نداشتن است که
چیزی نگفتنمان بهتر است! چرا
شخص تشخیص
که اگر وظیفه این
ِ
دهنده صرفه نظر از حقیقی یا
حقوقی بودنش تشخیص به موقع
نباشد پس چیست؟ و اگر این
شخص ،تشخیص را پیش از این
ها داده بود پس چرا برای اعالم
ضرورت آن تا به امروز دست
نگهداشته است؟ نگوییم دست
نگهداشته است ،چون ممکن است
دلیل ،چیز دیگری بوده باشد؟
ممکن است علت ،عدم اطالع
کافی ،عدم آگاهی ،عدم بررسی،
عدم مطالعه و ...بوده باشد؟ باشد؛
ما هم می گوییم علت ِ واقعی دست
نگهداشتن نبوده اما اگر علت هر
کدام از موارد باال بوده باشد که
اوضاع بدتر می شود ،می شود
آوردن عذری که خودش از گناهش
بدتر است!
اگر دلیل این دست نگهداشتن عدم
اطالع بوده آیا اجازه نداریم بپرسیم
که سازمان و نهاد مزبور چرا
نباید در این  8سال چشم بینا
و گوش شنوای دولت و معلوالن
باشد؟
آیا این نهاد اگر از قافله اطالعات و
آگاهی بخواهد جا بماند می توانیم
بپرسیم از چه چیز دیگری قرار
است جلو بیفتد که جبران کننده
این مورد باشد؟ اگر وظیفه نهادهای

این چنینی بررسی و مطالعه به
هنگام نباشد پس چیست؟
چه امر مهم تر دیگری در کار بوده
که این نهاد را از رسیدگی به چنین
وظیفه ای باز داشته است؟
تاوان این اهمال چیست و تکلیف
معلوالنی که در این  8سال از حقوق
مس ّلم خود ،محروم ماندند و کسی
به فریادشان نرسید چه می شود؟
قانون جامع حمایت از معلوالن که
در حال حاضر بازنگری آن به پایان
رسیده و از نظر حقوقی در حال
بررسی است ،پس از رفع مسائل
حقوقی از طریق وزارتخانه به دست
هیات دولت و در نهایت به صورت
یک الیحه به مجلس شورای اسالمی
می رود که البته ممکن است به
مجلس فعلی نرسد و تصویب آن
به دست مجلس بعدی سپرده شود؛
حاال این بررسی ها و تصویب نهایی
چقدر زمان ببرد و پس از چند وقت
به تصویب برسد چندان مشخص
نیست و زمان بندی خاصی ندارد اما
حاال که در سال تولید ملی ،حمایت
از کار و سرمایه ایرانی قرار داریم
آرزو می کنیم که امر بازنگری قانون
جامع زودتر محقق شده و نتایج آن
سریع تر جامه عمل بپوشد ،و خدای
نکرده نیاید روزی که این قانون
بازنگری شده هم بماند البه الی
کشوها و فایل هایی که خودمان
هم فراموششان کنیم و باز بعد از 8
سال یادمان بیفتد و تصمیم دوباره
برای بازنگری آن بگیریم.
به امید آن روز

ﺳﻼﻣﺖ
ما ندرت ًا دربارۀ آنچه که داریم فکر می
کنیم ،در حالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی
هستیم که نداریم.
شوپنهاور
عباس یزدانی
کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی
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خانواده ،مهمترین رکن تیم

توانبخشی

خانواده مهمترین رکن درمان است .این جمله ای
است که در میان تیم های درمان جسمانی-روانی-
اجتماعی معلوالن بسیار مشهور و در واقع ازگزاره
های پذیرفته شده است .اما چه منطقی پشت این
جمله است؟
برای پاسخ به این پرسش الزم است کمی در جزئیات
زندگی معمول افرا ِد دارای معلولیت دقیق شویم.
چنانکه می دانیم معلولیت درجه های مختلف دارد و
از خفیف تا بسیار شدید طبقه بندی می شود.
در تعریف معلولیت آمده است :ناتوانی در انجام
تمام یا قسمتی از ضروریات عادی زندگی فردی
یا اجتماعی به علت وجود یک نقص مادرزادی یا
عارضی در قوای جسمانی و یا روانی.
نقطه کلیدی در این تعریف ،از بین رفتن توانایی
و کارآیی اجتماعی و خانوادگی فرد است وگرنه
فردی که نقصی در ذهن روان یا جسم اش ایجاد
شده اما قادر به ایفای نقش های مورد انتظار
خانواده و جامعه است اساس ًا «معلول» نیست.
به این معنا فرد در ایفای برخی از نقش های اجتماعی
اش دچار مشکل و در واقع خالء نقشی پیدا می کند.
در این شرایط ،پر کردن خالءهای نقشی بر عهده
حمایت کنندگان و عموماً خانواده وی قرار می گیرد.
این فرایند را گاهی «حمایت اجتماعی» می نامند.
حمایت اجتماعی در اصطالح به مجموعه کمک های
مادی و معنوی (یا به عبارت دیگر ،حمایت ذهنی و
عینی) گفته می شود که اطرافیان ،خانواده و دوستان
(سه منبع اصلی حمایت اجتماعی) در قبال فرد روا
می دارند.

اما از میان منابع مذکور خانواده نقش متمایزی دارد.
خانواده تنها منبع از این منابع سه گانه است که
همواره در کنار فرد حضور دارد و در نتیجه بسیار
متأثر از کنش و واکنش های فرد معلول است .از
سوی دیگر خانواده در جریان کمک رسانی به فرد
معلول ،ذینفع است زیرا افزایش توانمندی فرد معلول
در نهایت به افزایش کارآیی خانواده به عنوان یک
گروه منجر می شود و برآیند فعالیت های همه
اعضای خانواده است که ارزشیابی نهایی ،مشخص
کننده میزان موفقیت آن است .اما جور و جرحی که
ناخواسته به اعضای خانواده تحمیل می شود با سایر
منابع قابل مقایسه نیست.
انتساب خونی فرد معلول به خانواده اش آنها را به یک
مجموعه کام ً
ال مرتبط تبدیل می کند .بدیهی است
که مجموعه ارتباطات درون خانواده با ورود یک عضو
دارای معلولیت ،تغییر می کند و تعامالت بین اعضاء
می بایست با تغییر پیش آمده سازگاری داشته باشد.
اما مشاهده ها به ما نشان می دهد که اعضای خانواده
معموال آمادگی این تغییر را دست کم در بدو ورود
معلولیت ندارند .پدر ،مادر ،همسر و برادر و خواهر ،هر
یک وظیفه ای بر عهده دارند.
قدم نخست برای ایجاد سازگاری و بازآرایی روابط،
گذر از انکار و پذیرفتن اتفاقی است که رخ داده است.
فرد دارای معلولیت باید بپذیرد که بخشی از جسمش
با ظاهر بسیاری از همنوعانش متفاوت است .اما این
تفاوت دلیل کناره گرفتن و یا بی ارزش بودن او
نیست .به عبارت دیگر تصویر ذهنی درستی از هست
هایش ایجاد کند .در عوض ،خانواده نیز باید از بهانه
جویی پرهیز کند و باور کند که یکی از اعضایش دچار

اتفاق ماندگاری شده است .واقعیت این ست که بخش
اعظم مسائل و مشکالتی که برای فرد دارای معلولیت و
خانواده اش ایجاد می شود از تأخیر در پذیرش واقعیات
است .تنها وقتی که بپذیریم که مسئله ای وجود دارد
در پی رفع آن برخواهیم آمد.
اما همین که خانواده موضوع را پذیرفت مشکل دیگری
رخ می نماید« :چگونه رفتار کنیم؟» .این همان نقطه ای
است که معموالً دغدغه جدی تیم درمان و توانبخشی
است .افرادی از جامعه با رخداد جدیدی مواجه شده اند
و طبیعی است که بهترین راه مواجهه با آن را ندانند.
اینکه مادری نداند اگر کودکش نتواند مانند کودکان
دیگر غذا بخورد چه باید بکند و یا برادری نداند که
برادر یا خواهری که نمی دود یا حرف نمی زند چگونه
تعامل کند اصال عجیب نیست .این هم طبیعی است
که بعد از سال ها زندگی با او بتوانند به تجربه تعامل
کردن با او را یاد بگیرند .اما این تجربه به چه قیمتی
است؟ اعضای خانواده باید بدانند که بخش اعظم عزت
نفس فرد معلول وابسته شیوه پر شدن خالءهای نقشی
توسط افراد مهم زندگی اوست .کودک رشد می کند و
بزرگ می شود .او منتظر نمی ماند تا والدینش به تجربه
و با طی زمان بفهمند که توجه افراطی و دلسوزانه به
معلولیت او ضربه جبران ناشدنی به وی وارد می کند.
اما چه کسی باید این آموزش را به خانواده و به خود
فرد دارای معلولیت منتقل کند؟
بخشی از این وظیفه برعهده دولت و مشخصا سازمان
های حمایتی مانند بهزیستی است .اما بخش مهمتر آن
خود والدین اند .آنها باید این احساس نیاز را به سازمان
های دولتی و یا حتی خصوصی نشان دهد و به دنبال
ایفای حق آموزش خود به عنوان شهروند باشند.
در حال حاضر هر چند به گونه ای نسبتا محدود،
آموزش هایی در مراکز دولتی و با هزینه های بسیار
اندک وجود دارد که بعضی از موارد و در کمال تعجب
استقبالی از آن نمی شود .اگر چه عدم آگاهی و ضعف
اطالع رسانی مانع مهمی در عدم مشارکت خانواده
هاست اما همه مشکل از این نیست.
یکی از فرضیات و تحلیل ها می تواند این باشد که
مانند بسیاری از موارد دیگر قدر آموزش در این حیطه
نیز شناخته نمی شود و افراد خود را قادر به انجام امور
بدون هر گونه کمک تخصصی می دانند .عقیده ای که
مدت هاست در جوامع توسعه یافته تر خریداری ندارد.
باید پذیرفت که مسائل تخصصی ،راه حل های
تخصصی و دانش تخصص الزم دارد که باید اکتساب
شود.
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روابط عمومی کانون توانا

کانون توانا در ماهی که گذشت

 همزمان با بزرگداشت مقام شامخ معلم :بازديدمعلمان و دانش آموزان مدرسه راهنمايي فجر صادق
منطقه  2تهران از مجموعه فعاليتهاي فرهنگي و
کارگاهی كانون توانا
 به درخواست واحد درمان کانون :بازديد رياستدانشگاه علوم پزشكي شهید بابائی قزوین از مجموعه
فعاليتهاي فرهنگي ،حمایتی و کارگاهی كانون توانا
 بازدید معاونت سياسي و امنيتي استاندار قزویناز مجموعه فعالیتهای اداری ،فرهنگی ،کارگاهی و
برگزاری نشست مشترک وی با هیئت مدیره کانون و
سازمان بهزیستی استان
 به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر اتفاقافتاد :دیدار جمعی از فعاالن کانون با مدیرکل صنايع
و معادن و سازمان بهزیستی استان قزوین و اهدای
شاخه گل به ایشان
 به میمنت انتصاب فصیحی رامندی  ،مدیرکل جدیدسیاسی و امنیتی استانداری قزوین  :مدیران کانون در
دفتر وی حضور یافته و ضمن اهدای شاخه گل برای
وی توفیق روز افزون آرزو کردند .
 بازدید ،تقدير و تبریک روز جهانی کارگر توسطمدیرعامل و اعضای هیئت مدیره کانون توانا به پاس
قدردانی از تالش و همت کارگران شاغل در کارگاههای
کانون
 اعزام تیم دو و میدانی کانون توانا (گروه بهداشتیفیروز) به مسابقات آزاد انتخابی پارالمپیک لندن
 برگزاری اردوی فرهنگی و تفریحی کارکنان و فعاالنکانون درشمال کشور
 تماشای نمایش «بانوی آب و آینه» توسط  30نفر ازاعضای کانون و عالقه مندان به تئاتر در تاالر اندیشه
حوزه هنری تهران
 آخرین آمار و اطالعات از اعضای کانون توانا :اعضایتندرست توانمند (وابسته)  370نفر و مجموع اعضای
محدود( پیوسته )  2586نفر شامل 1630 :جسمی و
حرکتی  362 ،نابینا  594 ،ناشنوا

عبادت هفتاد جزء است و باالترین و
بزرگترین جزء آن کسب حالل است.
رسول اکرم (ص)

ﺳﻼﻣﺖ
آدمهای آرمانگرا هنگامیکه به نادرست
بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن
پافشاری نمی کنند.
ارد بزرگ

فعاالن کانون معلولین توانا در حرکتی نمادین
قسمتی از ساحل خزر را پاکسازی کردند

دریا نگاهم می کرد...

شاید که نه ؛ حتما اگر کسی به شما بگوید که
عده ای از افراد برای تفریح و گشت و گذار به
سواحل دریای خزر رفته و با دیدن زباله هایی
که به امان خدا رها شده اند آزرده خاطر شده
و شروع به جمع آوری زباله های ریز و درشت
کرده اند در دلتان می خندید و با بیان کلمه
آدمای بیکار ..با چند عالمت تعجب افکارتان
را کات می کنید و سعی می کنید به اتفاقا ت
جدی تری فکر کنید.
حال اگرکسی به شما بگوید که این افراد ،آدم
های خاص بامحدودیت های خاصتربودند چه
می گویید؟
بدون شک عالمت های تعجب ذهن تان بیشتر
می شود و کنجکاو می شوید بدانید قصه
چیست و چراافراد معلول دست به این کار زده
اند !!!!!!
داستان از این قرار بود که کانون معلولین
توانا توانا در پنجا همین اردوی خود تصمیم
گرفت معلوالن را به سفری تفریحی ببرد و
چه جایی بهتر از مجتمع فرهنگی تفریحی
کارگران که تا ساحل و دریا چند متر بیشتر
فاصله نداشت و معلوالن جسمی و ویلچر
نشینان به راحتی می توانستند خودشان را به
ساحل برسانند .
اما این فقط شروع داستان بود 54 .نفر از
افراد دارای محدودیت جسمی و حرکتی در
اردوی سه روزه کانون به بندر انزلی شاهد
وجود زباله ها در ساحل بودند و این مورد
آزارشان می داد.
دریافت کیسه های بزرگ زباله از مسووالن

اردوگاه ،راندن ویلچرها و خم شدن و برداشتن
زباله ها و حرکت سخت عصاها روی زمین
شنی زمانی با صدای موج های دریا به هم می
آمیخت صحنه های زیبایی به وجود می آورد
و این را محمد ساربان که از بازیگران قدیمی
و پیش کسوت در عرصه سینما و تلویزیون
است و همراه همیشگی معلوالن توانا خوب
می فهمید .
قصه به اینجا ختم نمی شد اما .خلق این صحنه
های زیبا برای افرادی که به ظاهرسالم می آیند
شاید حدود یک ساعت طول بکشد اما بدون
شک برای افراد با محدودیت ساعت ها به طول
می انجامد و این فرصت را برای عکاسان سایت
و مجله پیک توانا فراهم می کرد تا تصاویر
خوبی را از این اقدام نمادین تهیه کنند.
جمع آوری ده ها کیسه زباله از یک تکه از
سواحل خزر اتفاق خوشایندی بود چه برای
دریا و چه برای راننده نیسان آبی رنگی که
وظیفه انتقال زباله های مجتمع فرهنگی و
تفریحی کارگران را بر عهده داشت.
شایدتصورش کمی سخت باشد اما باور کنید
شدنی است.
به راستی چرا بعضی ها فکر می کنند که
معلوالن نمی توانند ارزش آفرین باشند؟
معلوالن هم می توانند دلسوز محیط زیست
باشند حتی اگر روی ویلچر نشسته باشند و
چرخهایشان در شن فرو برود و یا دنیا را از
پشت عینک سیاه خود لمس کنند.
شما چگونه می اندیشید؟!

ﺟﺘﺎﻋ
ﺎددﺷﺖ
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زهره حاجیان
فرهنگ سازی اساس کار کانون معلولین توانا

کمک بالعوض در تقابل با
کرامت انسانی است

عضو شورای سردبیری پیک توانا به عنوان نماینده
کانون معلولین توانا در سمینار یک روزه آشنایی
کاردرمانگران با موارد اخالقی و قانونی ،به هنگام
درمان کودکان مبتال به اختالالت ذهنی و حرکتی،
در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حاضر شد.
مرتضی رویتوند غیاثوند در این سمینار که با حضور
اعضای هیات علمی دانشگاه ها ،کاردرمانگران،
کارشناسان ارشد حقوقی ،مدرسان توانبخشی،
اساتید تخصصی علوم و اعصاب ،اساتید تخصصی
اخالق و عرفان و ....برگزار شد،در بخش مربوط به
کارشناسان ارشد حقوقی حاضر شده و به ارائه مقاله
ِ
حقوقی با موضوعیت کودکان معلول دارای اختالالت
ذهنی پرداخت.
رویتوند غیاثوند در این مراسم ضمن معرفی کانون
توانا ،به موضوع فرهنگ سازی و تغییر نگرش جامعه
اشاره کرد و گفت :اساس کار کانون توانا ،تصحیح
دیدگاه های جامعه نسبت به معلولیت بوده و در واقع
کانون به دلیل احساس نیاز ی که در این زمینه می
کرد تاسیس شد.
عضو شورای سردبیری ماهنامه پیک توانا :پیک توانا
را با رویکرد اجتماعی ،فرهنگی از نمونه فعالیت های
فرهنگی این کانون دانست و گفت :پیک توانا اولین
و تنها مجله ای است که با موضوع معلول و معلولیت
منتشر و در سراسر کشور توزیع می شود.
رویتوند هم چنین ضمن دعوت از کلیه حاضران
در سالن به عضویت کانون توانا گفت :کانون توانا
معتقد است که معلولیت ناتوانی نیست و تنها یک
محدودیت کوچک است و همه انسان ها با تعاریف
مختلف این محدودیت را دارند ،وی تصریح کرد:
عدم دریافت کمک بالعوض از امتیازات منحصر به
فرد این کانون است وکانون معلولین کمک بالعوض
قبول نمی کند ،چرا که معتقد است این کار کرامت
انسانی فرد معلول را خدشه دار می کند.
این عضو کانون توانا افزود :سرمایه ما در کانون توانا
فکر و اندیشه انسان هاست و ما به جز افراد معلول،
افراد تندرست را نیز به عضویت می پذیریم.
این سمینار یک روزه با موضوعات دین و اخالق در
بکار گیری روش های درمان و فرآیند ایجاد روش
های جدید درمانی کودکان دارای اختالالت ذهنی
و حرکتی ،توسعه امنیت روانی ،اجتماعی آنها،
اختالالت ذهنی و حرکتی ،اخالق و حقوق جزایی و...
در آمفی تئاتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
برگزار شد.
الزم به ذکر است گروه های آموزشی کاردرمانی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،انجمن
کاردرمانی ایران ،دانشگاههای علوم پزشکی تهران،
شهید بهشتی ،سمنان ،اهواز و اصفهان برگزار
کنندگان این سمینار بوند.
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ﺟﺘﺎﻋ

از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله
آتش بر آسمان ميرود.
رسول اکرم (ص)

ﺎددﺷﺖ
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جنگی برای به دست آوردن استقالل
در دوران کودکی بزرگترین ترس خانواده ام و من ،آسیب دیدن من بود .اینکه باز
استخوانم بشکند ...اینکه باز روانه ی بیمارستان ،آواره ی این مطب و آن دکتر و آن
بخش شویم .پس خانواده ام همواره تالش میکردند تا من را از هر خطری و از هر
شرایطی که ممکن است خطر آفرین باشد دور کنند .اما من کودک بازیگوشی بودم.
کنجکاو به هرآنچه در اطرافش بود .تشنه ی یادگیری و مشتاق برای کشف هر چیز
غیر معمول .پس زمانی که با مخالفت پدر و مادرم برای پیوستن به بچه های هم سن و
سالم که در کوچه بازی می کردند مواجه می شدم برایم سخت بود که موافقت کنم و
همچون «بچه ی خوب» در اتاقم با عروسکهایم بازی کنم یا در کنار مادرم در مجلس
های زنانه ی شان بنشینم و با حسرت به دخترکان و پسرکانی نگاه کنم که همچون
مرغانی قفس ندیده ،از این سو به آن سو می دویدند .صدای خنده ی شان در گوشم
آفریننده ی رنجی بود که هرگز پایان نپذیرفت .می دانستم برای «گوشه نشینی»
آفریده نشده ام .اما به دلیل خواسته ی مادر و پدرم و گاهی هم ضعف حرکتی خودم
مجبور میشدم به «بازی های نشستنکی» رضایت دهم و این گونه شد که هرگز قوانین
گرگم به هوا را نیاموختم .البته من کودک فرمانبرداری نبودم  ...گاهی می شد که
عطشی کودکانه مرا از زیر دستان مراقبشان فراری می داد و به سوی ناشناخته می
کشاند ...که خب می توانم به جرات بگویم هر بار نافرمانی من ،خسارات دردآوری نیز
برایم به ارمغان می آورد .اما این گونه مسائل هرگز باعث سرخوردگی من نشد ،شاید
بیشتر به حرف مادرم گوش کردم و درخانه ماندم اما به گواه مادرم هرگز از شیطنت
من کاسته نشد .کم کم با بیشتر شدن سنم و عبور از دوران کودکی و ورود به دوران
پر تالطم نوجوانی ،مراقبت و نگرانی والدینم و اطرافیانم ،بیشتر و بیشتر برایم آزار
دهنده می نمود .دوستانم و همکالسی هایم را می دیدم که با هم بیرون میرفتند،
در اردوهایی شرکت می کردند که برای من «نامناسب» تشخیص داده می شد و از
زندگی ای لذت میبردند که من هرگز نتوانستم آنرا بچشم .آزادی ...و استقالل فردی.
تا آن دوران حضور مادرم در کنارم ،آوردن و بردن من توسط او و وجودش در تقریبا
تمام لحظات زندگی برایم غیر عادی و یا آزاردهنده نبود ،اما هرچه بیشتر می گذشت.
من بیشتر به تفاوت هایم با دیگران پی می بردم و سعی می کردم  -حال چه منطقی
و یا غیر منطقی  -آنها را از بین ببرم .من استقالل می خواستم .می خواستم خودم به
مدرسه بروم .خودم به خانه برگردم .دیگر نمی خواستم کسی همواره مراقب من باشد.
این ایده در ابتدا با مخالفت شدید مادرم مواجه شد .مادرم ،زنی که از خود و از زندگی
اش گذشته بود تا مرا همراهی کند .او حاضر شده بود تا از روزهای بهاری زندگی اش
به خاطر من بگذرد و مرا در تمام لحظاتم یاری کند تا مبادا آسیبی دیگر ببینم و از
پیشرفت و تحصیل دور نمانم .اما من سرکش شده بودم .خواستار چیزی بودم که حتی
خودم هم در اعماق وجودم از آن واهمه داشتم .می ترسیدم بدون همراه به خیابان
قدم بگذارم ...اما هرگز ترسم را بیان نکردم و هر بار بیشتر برای استقالل جنگیدم تا
توانستم کمی از آن را بدست بیاورم.
اولین باری را که به تنهایی بیرون رفتم کامال به خاطر دارم ...می خواستم به کتابخانه
بروم ...و کتابخانه برای من ،که بسیار آرام و از نظر دیگران با سختی راه می روم ،کمی
دور محسوب می شد .اما من اصرار کردم که «خودم» تنهایی بروم .و مادرم با قیافه ای
نگران مرا راهی کرد .به یاد می آورم که حتی از عبور کردن از خیابان هم می ترسیدم.
اما من که کنجکاوی ام و حس استقالل طلبی ام بر ترسم غلبه کرده بود ،با جرات
قدم به راه نهادم .به یاد دارم هر قدمی که از خانه دور میشدم ،ضربان قلبم باالتر می
رفت  .گر چه اصال به نظر نمی آمد اما از هر چیز کوچکی می ترسیدم و هر قدمم را
با احتیاط بر میداشتم ...با اینکه بارها آن مسیر را چه با ماشین و چه پیاده با دیگران
طی کرده بودم اما همه چیز برایم جدید و شگفت انگیز بنظر میرسید.گویا همه چیز
پر رنگ تر شده بود .احساس لذتی که درآن غوطه ور شده بودم هرگز نه قابل وصف
خواهد بود و نه فراموش شدنی .دستهایم سرد شده بودند و عرق میریختم اما لبخندم
واقعی بود .راه خسته ام کرده بود اما روحم تازه شده بود .احساس میکردم حتی اگر
همان لحظه اتفاقی برایم بیفتد و من هرگز به خانه نرسم باز هم ارزشش را داشته .خب
صد البته که من سالم و سرحال به خانه رسیدم .مشتاق برای دفعات بعد و آماده برای
تالش بیشتر تا کسب استقالل کامل فردی.
زهرا بیک

مــــن و
کـــــــیانـــا
امروز و روزگذشته از بهترین روزهای زندگی من بود.
13سال از زندگی پر مفهوم و زیبای کیانای عزیز من سپری شد .شاید اول
به سختی باور داشتم ،داشتن وخواستش را .ولی حاال ...چقدر دلنشین می
نشیند بر لوح دلم ،گفتار شیرینش که از جان مایه گرفته است.
روزی که از توانبخشی به منزل آمد و در گوش پدرش به آرامی این گونه
روز مادر را یاد آوری کرد « :برای مامان کادو بخر با دسته گل قشنگ...
مامان خیلی برای من زحمت کشیده. »...این گفتار یک کودک  13ساله
است که حتی بیان مفهوم های ساده زندگی برای بقا (مثل خواستن آب)
برایش بسیار دشوار است .اختالل در گفتار بخشی از ناتوانی اوست که از
نابینایی بیشتر او را محاصره کرده ،و حاال این گونه شیرین این انتظار مرا
و نیاز خودش را تواناست .کیانایی که هیچ زمانی نمی توانست خودش
را ،خواسته اش را ،استعدادش را اثبات کند (حتی در بین کسانی که از
جنس خودش بودند) حاال اینگونه مطالبه میکند خواسته هایش را ،برای
روز مادر.
روزهای سختی در این روزگار پر مدعا و در این جامعه ی به اصطالح
امروزی بر ما گذشت و می گذرد ،مثل همیشه .این که چرا در بین مردمی
زندگی میکنم که خیلی متفاوت بودنم احساس میشود...
مهم نیست اگر مورد توجه انها قرار میگیرم ،وگاهی با تاسف آنها روبه رو
می شوم .برای ادامــه آماده ام ،ولی خسته ...آنقدر خسته ام که دیگر هیچ
خوابی مرا آرامش نمی دهد .فقط رسیــدن به مقـصـد....
آرامش من آنجاست .روزی را آرزو دارم که کیانا و کیاناهای دیگر این
سرزمین ،بیشتر از گذشته حضورشان را فریاد بزنند! چرا که گاهی
فرهنگ سازی نیست که آدمها را متوجه و بیدار میکند ،بلکه موفقیتهای
پیاپی وغیره منتظره است که به انسانها این هشدار را میدهد «توانایی در
داشتن جسم به ظاهر سالم نیست بلکه در روح بزرگ انسانهاست. .همان
چیزی که بشریت امروز آرزویش را دارد» .و کـیانـا بزرگ است در رفتار
کودکانه اش ،وعمیق ،با تمام ابزارهای نداشته اش ،بسیار قوی....
من سالهای بسیاری را پا به پای فرزند دلبندم راه پیموده ام .دراین مدت،
بسیار پیش آمده که خسته شده ام.....خم شده ام....گریه کرده ام......ولی
نشکسته ام! من ایمان دارم که از دست دادن داشته ها به خاطر نداشته
ها ،حماقت است! پس با وجود تمام مشکالت و نامالیمات ،دست از تالش
نکشیده ام .پویا بودن فرزندم نتیجه تالش بی وقفه هر دوی ماست (من
و همسرم) .هنوز وقتی به جلو نگاه میکنم ،راه خیلی طوالنی است .چقدر
هم پر پیچ و خم است! مثل گذشته .ولی فکر در جا زدن هم آدم را مرداب
میکند .مادر کیانای همسایه! نکند فردا مشکالت ،تو را از راه باز دارد و
خدای ناکرده تو هم مرداب شوی! این بچه ها همیشه باید همراهی شوند،
همیشه باید حمایت شوند .مادر کیانای همسایه ،خسته نشوی! خسته
شدن تو ،در جا زدن فرزندانمان است .آنوقت چه کسی باید خواسته
هایش را برای روز مادر ،درگوش پدر زمزمه کند؟! چه کسی در آینده
باید حق خود را از این جامعه خشک و بی روح امروزی مطالبه کند؟!
من و تو تا کی ،تا چند سال دیگر باز هم توانایی های امروزمان را برای
کمک به آنها خواهیم داشت؟! پس لحظه لحظه امروز،خشت و آجر فردا
ست .اوستا بنا! خانه ای بساز که بعد از توسالها ،استوار و پابرجا ،نظاره گر
فرداهای خوب باشد.
محبوبه مجیدی خواه  -مادر یک روشندل

ﺳﻼﻣﺖ
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وقت با ارزش ترین منبع مالی و تمام موجودی شما برای
خرید چیزهایی است که در زندگی خواهان آن هستید.
برایان تریسی
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تاریخچه
شکل گیری
بیمه

اینکه کدام قوم یا ملت نخستین بار با بیمه
آشنا شد معلوم نیست .اما می توان گفت
که بیمه به مفهوم امروزی آن در قرن 14
به وجود آمده است و از این زمان به سرعت
جای خود را باز کرد و توسعه یافت به گونه
ای که برخی از تجار حرفه خود را صرفا بیمه قرار دادند.
از نخستین انواع بیمه می توان به بیمه باربری دریایی اشاره کرد این نوع بیمه مورد استفاده بازرگانانی
بود که کاالی خود را بین دریاها حمل و نقل می کردند و برای انکه خسارت احتمالی ناشی از شرایط
آب و هوایی ،دزدان دریایی و بسیاری موارد دیگر را خود متحمل نشوند به فکر تقسیم ریسک این نوع
تجارت به فرد یا افراد دیگری افتادند که همین امر منجر به ظهور بیمه باربری دریایی شد.
این فعالیت پس از آتش سوزی شهر بزرگ لندن که تقریبا تمام آن را فرا گرفت وارد ابعاد جدیدی
شد .مسووالن امر و کسانی که سرمایه و زندگی شان به بروز چنین خطراتی مرتبط بود با وقوع این
حادثه به این فکر افتادند تا راهی برای کاهش شدت خسارت های وارده به افراد بشوند .این امر منجر
به ظهور شکل دیگری از بیمه شد وآن بیمه اتش سوزی بود.
انواع دیگر بیمه عموما با پیشرفت تکنولوژی و ورود فرآورده های صنعتی که علی رغم آنکه برای بشر
رفاه به همراه می آورند اما خطرهای بالقوه جانی و مالی را نیز به همراه دارند توسعه بیمه سبب شد
تا بازرگانان بیش از پیش به این مقوله توجه کنند .از قرن  15به بعد گروهی از بازرگانان فعالیت خود
را منحصرا به بیمه اختصاص دادند و حرفه بیمه گری اهمیتی خاص یافت.
به مرور با افزایش تعداد بیمه گری و ظهور اشکال جدیدی از بیمه کانون های بیمه ای شکل گرفتند.
از جمله فعالیت های این کانون ها اتخاذ تدابیری مشترک در موضوعات بیمه ای و نیز تقسیم
خطرهای بزرگ که به تنهایی قادر به پوشش آن نبودند بود.
یکی از مهم ترین کانون های بیمه ای در جهان که در حال حاضر نیز فعالیت می کند موسسه بیمه
گران لویدز در لندن است.
این موسسه در قرن  17و از یک قهوه خانه شکل گرفت .در طول سالیان به خصوص پس از انقالب
صنعتی و جنگ های جهانی با ظهور تکنولوژی وابعاد جدید زندگی بیمه به سرعت توسعه یافت.
امروزه در جهان کمتر مقوله ای دیده می شود که مورد نظر و تحت پوشش صنعت بیمه قرار نگرفته
باشد.
در واقع به تناسب گسترش تکنولوژی و باالترین رفاه میزان و ابعاد ریسک های وارده بر زندگی هر
فرد وسعت یافته است به گونه ای که بسیاری به تنهایی قادر به تامین خسارت های احتمالی وارده
نیستند.
در این حالت شرکت های بیمه ای به عنوان واسطه در ازاء دریافت مبلغی کوچکی از خسارت احتمالی
که در توان افراد نیز باشد ریسک را پوشش می دهند.
در کشور ما نیز بیمه امروزه نقش موثری در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد این صنعت در
کشور ما از سال 1310آغاز به کار کرد .در این سال با تصویب قانون و ثبت شرکت ها در ایران فعالیت
جدی در این زمینه شروع شد و متعاقب آن بسیاری ازشرکت های بیمه خارجی در ایران به فعالیت
پرداختند.
دولت ایران در سال  1314با تصویب قانونی شرکت سهامی بیمه ایران را تاسیس کرد و در سال 1316
قانون بیمه را به تصویب رساند .این امر باعث شد تا ضمن نظارت بر نحوه عملکرد شرکت های بیمه
ای و سامان دهی آنها باعث تقویت شرکت های بیمه ای داخلی شد.
نخستین شرکت بیمه خصوصی در ایران به نام بیمه شرق در سال  1329تاسیس شد .در سال 1350
به منظور نظارت بر امور شرکت های بیمه ای و نیز حفظ حقوق بیمه گذاران بیمه مرکزی ایران راه
اندازی شد.
بیمه مرکزی ایران فعالیت بیمه ای ندارد و صرفا جنبه نظارتی بر امور بیمه ای شرکت های مربوطه را
دارد و تا کنون نیز با همین وظیفه موجبات رشد صنعت بیمه در کشور را فراهم کرده است .
به طور کلی می توان گفت که توسعه بیمه به عنوان یکی از اهرم های رفاه اجتماعی در گرو پیشرفت
و توسعه اقتصاد کشوری است در صورتی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تامین ناشی از آن
نباشد اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی شماری قرار می گیرد .امید است با رشد و ترقی صنعت
بیمه در کشور در عرصه های مختلف شاهد باال رفتن رفاه و سالمت در جامعه باشیم .
 ....و این گفتار ادامه دارد ....
بیمه کارآفرین (شعبه توانا)

اگر ندانید به کجا می رويد هیچ راهی با راه های دیگر
تفاوتی نخواهد داشت و هیچ برنامهای با برنامه دیگر فرقی
نخواهد کرد« .پیتر دراکر»

به استناد اصل  44قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری
اسالمی ایران بر پایه  3بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی با
برنامهریزی منظم و صحیح استوار است وهر بخش دارای
فعالیت های مختلف هستند مثال بخش دولتی شامل کلیه
صنایع بزرگ صنایع مادر و غیره بخش تعاونی شامل شرکت ها
و موسسات تعاونی تولید و توزیع است بخش خصوصی شامل
کشاورزی ،دامداری ،صنعت ،تجارت و خدمات و غیره است
همچنین در راستای تحقق اصل  28قانون اساسی که آمده
است هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف
اسالم و مصالح و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف
است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد
امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل
ایجاد کند و یا اصل  43قانون اساسی بند  2که اشاره دارد
تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به
اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی
که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند ،در شکل تعاونی ،از
راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که به تمرکز و تداول
ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت
را به صورت کارمزدی بزرگ مطلق درآورد.
اصل چهل و ششم قانون اساسی عنوان می کند که هر کسی
مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس
نمیتواند به عنوان مالکیت ،نسبت به کسب و کار خود امکان
کسب و کار را از دیگری سلب کند .همچنین سایر ماده واحده
قانونی و اصالحات مربوطه و مصوبات شورای عالی اشتغال
به منظور فراهم کردن زمینههای اشتغال و فعالیت مولد و
پایدار برای خدمت گیرندگان تحت پوشش در جهت حفظ
کرامت انسانی داللت دارد بر :اهمیت شغل برای اشخاص و
ِ
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی
امنیت شغل و درآمد و
ِ
خودکفایی
و تامین شرایط و موجبات اشتغال پایدار برای
ِ
نسبی جمعیت هدف و تابع قوانین و مقررات و حقوق اشاره
ِ
شده در این اصول هستند که در این راستا سازمان بهزیستی
کشور كه در مورخ  59/3/24طبق اصول  21و  29قانون
اساسی تحقق یافته است برنامه هايي داشته است.
واحد اشتغال کانون معلولین توانا
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خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند.
اسکاول شین

گرد آوری  :پری چگینی

نکاتی برای زندگی بهتر

ارزیابی در توانبخشي

منتظرشانس باشيم يا راه بيفتيم؟!
به نظر شما راه افتادن و به سوي شانس قدم برداشتن بهتر است يا بي حرکت بودن
و منتظر شانس نشستن؟

در توانبخشی ،ارزيابي روشي نظام مند براي گردآوري اطالعات از
منابع مختلف به منظور دست يافتن به نتایجی درباره افراد است.
اين منابع مختلف عبارتند از:
مصاحبه :منبع اطالعاتي با ارزشي است كه عالوه بر اطالعات مبتني
برخود گزارشي ،امكان مشاهده مراجع از نزديك را نيز فراهم مي
كند.
مشاهده :قلمرو اطالعاتي وسيعي را درباره مراجع شامل مهارت هاي
بين فردي ،فرآيند هاي فكري ،عواطف و هيجانات ،هوش و حافظه و
توانايي دنبال كردن برنامه هاي تعيين شده و ميزان تعهد به آن را
فراهم مي كند.
معاينه فيزيكي :هدف از اين معاينه واضح شدن بيشتر مشكالتي
است كه در زمان گرفتن شرح حال تشخيص داده شده بودند.
آزمون هاي استاندارد روان شناختی و شغلی :طيف وسيعي از مقياس
هايي را تشكيل مي دهند كه با استفاده از مداد و كاغذ ،دستگاه
هاي مختلف يا رايانه انجام مي شوند .آزمون هاي استعداد شغلي،
پيشرفت تحصيلي ،عزت نفس ،شخصيت و … از آن جمله اند.
ساير منابع مانند پرونده پزشكي يا شغلي قبلي ،خانواده و دوستان.
هدف ارزيابي آن است كه در جهت اثربخشی اقدامات مرتبط
با توانبخشي مراجع ،با توجه و منطبق با نيازهاي او و براساس
تصميمات مشترك گام بردارد.
قلمرو ارزيابي بسيار وسيع بوده و از توانبخشي صرف فراتر رفته و
موارد زير را نيز شامل مي شود:
 )1مسائل و مشكالت لمس شده توسط مددجويان
 )2هدف گذاري توانبخشي شغلي و تعيين موانع
 )3تدوين استراتژي هاي مداخله اي و برنامه هاي توانبخشي ،شامل
سازماندهي برنامه خدماتي يا درماني جامع ،به منظور حل مشكالت
و دستيابي به اهداف.
وحید راشدی
کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی

شما به عنوان مدير و اداره کننده زندگي و جسم و روح و سرنوشت خود دو
راه بيشتر نداريد .يا مي توانيد تصميم بگيريد و دست به عمل بزنيد يا اين که
دست روي دست بگذاريد و منتظر زمان باشيد تا تصميم ها و عملکردهاي
ديگران سرنوشت شما را رقم بزند.
اگر فکرمي کنيد در عمل کردن ،زحمت و سختي و خطر وجود دارد ،پس بدانيد
که اشتباه مي کنيد و زحمت و دردسر و مشقت و دشواري هاي يکجا نشستن
صدها مرتبه بيشتر از دست به عمل زدن و راه افتادن است .در واقع هميشه
حرکتي انجام دادن و تصميمي گرفتن ،آسان تر و نتيجه بخش تر از توقف و
یکجا نشستن است.
اگر خودتان تصميم به حرکت نگيريد و به راه نيفتيد ،هرگز نمي توانيد از اين
حالت نا اميدي و افسردگي بيرون بياييد .شما دلمرده ايد .مي دانيد چرا؟ چون
دستان خود را باالي سر برده و تسليم شده ايد .بله ،بسيار ساده است .شما
تسليم زندگي شده ايد و به همين خاطر انجام هر حرکتي را بي فايده می دانید.
تا زمانی که خودتان تصميم به راه افتادن نگيريد و به اين باور نرسيد که راه
نجات شما در اقدام و عمل کردن است ،چيزي در زندگي شما تغيير نمي کند.
دست روي دست گذاشتن و کاري نکردن بدترين اتقافي است که مي تواند در
زندگي يک انسان رخ دهد .به مرور ،اعتماد به نفس شخص از بين رفته و شعله
اميد فرد براي زندگي کم رنگ مي شود .ترس و دلهره از دست دادن همين
شرایطی که هست ،تمام وجود فرد را پر مي کند و به مرور زمان شخص ديگر
هيچ راه روشني را مقابل خود نمي بيند.
دست روي دست گذاشتن ،توقع آدمي را از زندگي پايين مي آورد و هر اتفاق
بدي که رخ دهد ،شخص به آن راضي مي شود و با آن کنار مي آيد .اين سرازيري
آن قدر ادامه مي يابد که شخص همه چيزهايي را که به خاطر ترس از دست
دادن شان قادر به انجام آنها نبود ،از دست مي دهد .خود را از جاده زندگي کنار
کشيدن و دست از اقدام شستن و به ديوارتکيه کردن و عبور رهگذران را به
تماشا نشستن ،در عمل ،فرد را از درون تهي مي سازد و در کمترين زمان قابل
تصور هيچ اميد و اشتياقي براي ادامه زندگي باقي نمي ماند .اگر دلهره و تهديد

تمام وجودتان را لبريز ساخته است و اگر احساس مي کنيد اعتماد به نفسي ديگر در
وجود شما باقي نمانده ،راه چاره شما فقط يک چيز است:
برخيزيد و کاري بکنيد! همين .مهم نيست اين کار چيست .مي تواند تلفن کردن

به چند نفر از دوستان باشد ،مي تواند تميز و مرتب کردن وسايل باشد ،مي
تواند هر کاري باشد به جز تسليم شدن و نشستن و در خود فرو رفتن .به هر
حال هيچ کس براي کسي که روي زمين افتاده است دست کمک دراز نمي کند،
اما کسي که خود را کشان کشان به اطراف مي کشاند هميشه مي تواند اميدوار
دست هاي نجات بخشي از محيط اطراف خودش باشد.
راه افتادن بسيار راحت تر و کم دردسرتر از يکجا نشستن و تسليم شدن است.

آنتوني رابينز
موفق باشيد.

ﺳﻼﻣﺖ
هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در
همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم.
حضرت امام خمینی (ره)

خواندن این چند خط به شدت توصیه می شود :

نكاتي جالب درباره
فتح خرمشهر
آیا می دانستید که :
 عراق پيش از حمله متجاوزانه خودبه خاك ايران ،نقشه هايي در كتاب
هاي درسي مدارس چاپ كرده بود
كه در آن ها ،از خوزستان ايران به
عنوان «عربستان» نام برده بود و به
جاي آبادان نوشته شده بود «آبدانا»
به جاي خرمشهر «محمره» به جاي
سوسنگرد «خواجيه» و به جاي اهواز
«االحواز».
 مهرماه سال  59هنگامي كه ارتشتا دندان مسلح عراق در برابر تعداد
كمي از رزمندگان محلي مستقر در
خرمشهر زمينگير شد و  45روز تلفات
داد تا بتواند شهر را بگيرد ،رادیو عراق
در توجيه مقاومت سپاه و نيروهاي
مردمي در خرمشهر و براي اين كه بر
اين افتضاح عظيم ارتش عراق سرپوش
بگذارد اعالم كرد« :مقاومت نيروها در
خرمشهر در اثر ترس از جوخه هاي
اعدامي است كه به منظور اعدام افراد
فراري از جبهه در پشت سر نيروهاي
ايراني تشكيل شده است!!!!.
 -عراق براي اشغال خرمشهر در پاييز

سال  1359كه فقط ده ها تن از بچه
هاي سپاه و بسيج و مردم محلي با
كمترين سالح و مهمات در آن بودند،
45روز پشت دروازه هاي خرمشهر
جنگيد و تلفات داد.
 در عمليات «بيت المقدس»ارديبهشت خرداد سال 1361كه
منجر بر آزادسازي شهر خرمشهر و
مناطق وسيعي از جنوب كشور شد،
ارتش عراق با به جاي گذاردن بيش
از  16هزار كشته و زخمي و  19هزار
اسير  ،مجبور به فرار شد.
 در عمليات «بيت المقدس»5 ،هزار و  400كيلومتر مربع از اراضي
جمهوري اسالمي از جمله مراكز
مهمي ازشهر خرمشهر ،هويزه و
پادگان حميد  ،در  25روز نبرد سخت
توسط رزمندگان اسالم از اشغال
دشمن آزاد شد.
 خرداد سال  ، 61رزمندگاناسالم فقط در يك روز و نيم نبرد
در خرمشهر  ،كه ده ها هزار سرباز
عراقي مجهز به پيشرفته ترين سالح
ها  ،تانك ها و تجهيزات در آن مستقر
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بودند ،اين شهر را آزاد کردند.
 در عمليات بزرگ فتح المبين،تبليغات عراق از «تارومار شدن 12
لشكر ايران» ،در حمالت موفق عراق
و «به كنترل گرفتن اوضاع جبهه هاي
شوش و دزفول» سخن گفت و در
عمليات بيت المقدس كه به آزادسازي
خرمشهر انجاميد ،عراق از «وارد
آوردن خسارات سنگين به نفرات
و تجهيزات ايراني ها» و «سركوب
نيروهاي ايراني و به اسارت گرفتن آن
ها» سخن به ميان آورد.
 عراق در سال  ، 61سنگين ترينضربه ها را از ايران خورد كه مهمترین
آن فتح خرمشهر بود .در آن سال
رژيم متجاوز صدام كار خود را تمام
شده مي دانست .ولي با كمك هاي
تسليحاتي و مالي كشورهاي غربي
از جمله آمريكا ،اين ضعف را جبران
کرد .صدام در مراسم اعطاي نشان به
«حميد شعبان» فرمانده نيروي هوايي
عراق ،در اين باره گفته بود:
سال  1361ميالدي ( ، )1982براي
ما سال خيلي دشواري بود .در آن
سال ،از محمره (خرمشهر) عقب
نشيني كرديم كه از بوق و كرناهاي
ايران ،آهنگ اشغال بصره و اشغال
سرزمين هاي عراق شنيده مي شد .به
زعم همه اينها تصميم گرفتيم فقط از
بغداد دفاع كنيم .چون با خود گفتيم
بايد به فكر آن لحظه بود كه سربازان
ايراني به پيش مي تازند و به سوي
بغداد مي آيند .از اين رو گارد رياست
جمهوري را فقط براي دفاع از بغداد
بسيج و آماده كرديم .بنا داشتيم گارد
رياست جمهوري را در اطراف شهر
بغداد مستقر كنيم تا بتواند در خارج
از پايتخت همراه با ديگر پرسنل
ارتش ،با دشمن پيكار كند».
 ارديبهشت سال  1361در هنگامهعمليات بيت المقدس و آزادي
خرمشهر« ،الكساندر هيگ» وزير
جنگ آمريكا  ،به وزراي پيمان «ناتو»
گفت« :پيروزي هاي ايران منافع
آمريكا را به خطر انداخته است».
 هنگامي كه ارتش عراق پس از قبولقطعنامه 598از سوي ايران ،مجددا ً به
خاك ايران تجاوز كرد و تا ديوارهاي
خرمشهر پيش آمد ،حضرت امام
خميني(ره) در پيامي به فرمانده كل
سپاه ،بر ضرورت حفظ خرمشهر تاكيد
كرده و فرمود« :اينجا نقطه شكست
و پيروزي اسالم يا كفر است .بايد
متر به متر جنگيد .اينجا نقطه اي
است كه حيات و عدم حيات سپاه
در آن مشخص مي شود».
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گردآوری :آتیه شعبانی

غريب است دوست داشتن .و عجيب تر
از آن است دوست داشته شدن ...وقتي
ميدانيم کسي با جان و دل دوستمان
دارد  ...و نفسها و صدا و نگاهمان در روح
و جانش ريشه دوانده؛ به بازيش ميگيريم
هر چه او عاشقتر ،ما سرخوشتر ،هر چه
او دل نازکتر ،ما بي رحمتر .تقصير از ما
هاي عاشقانه ،اينگونه
نيست؛
تمامي قصه ِ
ِ
به گوشمان خوانده شدهاند.
*****
وقتي که ديگر نبود ،من به بودناش
نيازمند شدم ،وقتي که ديگر رفت ،من به
انتظار آمدناش نشستم ،وقتي که ديگر
نميتوانست مرا دوست بدارد ،من او را
دوست داشتم ،وقتي او تمام کرد ،من
شروع کردم ،وقتي او تمام شد ،من آغاز
شدم ،و چه سخت است تنها متولد شدن،
مثل تنها زندگی کردن است ،مثل تنها
مردن است»...
*****
عشق با دوری و نزدیکی در نوسان است!
اگر دوری به طول انجامد ضعیف می شود،
اگر تماس دوام یابد به ابتذال می کشد،
و تنها با بیم و امید و تزلزل و اضطراب و
«دیدار و پرهیز» زنده و نیرومند می ماند.
دکتر شريعتي
*****
خدایا مرا وسیله ای برای صلح و
آرامش قرارده
یاری کن ،هرجا که تنفرهست ،بذرعشق
بکارم
و هر جا آزردگی است ،ببخشم
هر جا شک است ،ایمان
هر جا یاس است  ،امید
هر جا تاریکی است ،روشنایی
و هر جا غم است شادی نثارکنم
الهی! توفیقم ده که پیش ازطلب
همدردی ،همدردی کنم
پیش از آنکه مرا بفهمند ،دیگران را درک
کنم
پیش از آنکه دوستم بدارند دوست
بدارم . . .
فرانسیس اسیسی
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دوستان و همراهان همیشگی پیک توانا
ما بر این باوریم که مخاطبان سرمایه های ارزشمند
رسانه های گروهی هستند.
پیک توانا مصمم است تا نظرات و دیدگاه های مخاطبان
خود را پیرامون موضوعات مشخص شده (مسایل
اجتماعی ویژه معلوالن) درج نماید.
شما دوست عزیز می توانید دیدگاهای شخصی خود
را به صورت نامه یا فکس به دفتر مجله ارسال و یا
در قالب پیامک به شماره  30007545ارسال نمایید .
نشانی :قزوین  -بلوار شهید بهشتی -کانون توانا
تلفکس 02813339212

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش
همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی.
ارد بزرگ

تاالر گفتگو

موضوع شماره بعد:
 با توجه به وظایف بهزیستی نسبتبه معلوالن ،آیا از عملکرد سازمان
بهزیستی رضایت دارید؟
 به نظر شما سازمان بهزیستی تا چهحد توانسته است مشکالت معلوالن را
برطرف کند؟!
 چه پیشنهادی برای انجام خدماتبهتر توسط بهزیستی دارید؟

تاالر گفتگوی این شماره به قانون جامع حمایت
از معلوالن می پردازد

قانونی که فقط تصویب
شده همین و بس!

 16خرداد ماه سالروز تصویب قانون جامع حمایت
از حقوق معلوالن است.
کلیات این قانون که در سال  83به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسید نسبتا خوب بود اما
این قانون در جامعه ای که بیش از  3میلیون نفر
از آنها دچار معلولیت شدید هستند به چه میزان
اجرایی شد ،موضوعی است که می خواهیم در
تاالر گفتگو به آن بپردازیم.
برای اینکار  4سوال را در تاالر مطرح نموده و از
مخاطبان گرامی می خواهیم تا نظراتشان را برای
ما بنویسند:
 -1چقدر قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن را
می شناسید؟
 -2به نظر شما چند ماده از آن مورد استفاده
معلوالن قرار گرفته است؟
 -3تصویب این قانون چقدر در کاهش مشکالت
معلوالن موثر بوده است؟
 -4اجرای این قانون تا چه حدی الزم و ضروری به
نظر می رسد؟

ماروت  34ساله از کیش
جسمی حرکتی

سالم
 -1راستش از این قانون هیچ اطالعی نداشتم و االن رفتم همه اش
را خواندم.
 -2به نظر من هیچکدام هنوز عملی نشده است و بیشتر به درد
شرکت ها و اداره ها خورده تا از مزایایش به اسم معلوالن بهره
مند شوند.
 -3تا حاال که به نظر من صفر درصد و همین که منفی نبوده است
یعنی خیلی!
 -4راستش داشتنش که اصال ضروری نیست اجرایش واقعا ضروری
است و می تواند در زندگی معلول ها واقعا یک تحول را به جلو
ایجاد کند و کلی امید به زندگی را در معلوالن افزایش بدهد
حسين  25ساله از بندرعباس
جسمی حرکتی
 -1به علت اطالع رسانی و عملکرد بسیار ضعیف بهزیستی و
رسانه ها در مورد این قانون اطالعات کافی ندارم
 -2شاید  10یا 20درصد
 -3در حال حاضر تقریب ًا بود و نبود این قانون و تاثیر آن در
زندگی معلوالن فرقی نداره و محسوس نیست!
 -4برای قشر کوچک معلوالن بسیار مهم هست ،شاید با مقایسه
وضعیت معلوالن سایر کشور ها با کشور خود بتوانیم ضروری
بودن این قانون ها و حمایت ها را درک کنیم.

ﺳﻼﻣﺖ
آنكه در فرو بردن خشم از ديگران پيشتر است،
از همه كس دور انديشتر است.
رسول اکرم (ص)

محمد نریمانی  32ساله از اصفهان
جسمی حرکتی
من سال  1360در اثر تزریق آمپول دچار فلج اطفال شدم و پای راستم دچار
کوتاهی شد ولی از اول خودم و خانواده ام اعتقادی به بهزیستی و کمک
دولت نداشتیم .برای همین تا یک سال پیش اصال نمی دانستم سازمانی به
نام جامعه معلوالن و  ...وجود دارد چه برسد دنبال قوانین و حق و حقوق
این چیزها بروم.
سمانه افتخاری  26ساله از تهران
جسمی حرکتی
 -1این قانون  16ماده ای در تاریخ  16اردیبهشت  1383اواخر مجلس ششم
تصویب شد که هدف از نگارش و تصویب این قانون ،قانونمند کردن حقوق
افراد دارای معلولیت بود .شکی نیست که وقتی حق و حقوقی را بخواهیم
به صورت درست و هدفمند بگیریم باید قانونی برای این حق و حقوق باشد.
 -2از بین این  16ماده تقریبا همه شان به نوعی مورد توجه قرار می گیرند
که در مورد بعضی از ماده ها بیشتر و در بعضی کمتر اما متاسفانه در هیچ
یک از موارد به طور صد در صد مورد توجه قرار نگرفته و به نوعی از زیر
قانون فرار کردند
 -3در بعضی از قوانین تاثیرش بیشتر بوده است به عنوان مثال مناسب
سازی معابر و ادارات دولتی که البته نه صد در صد و یا تحصیل رایگان
معلوالن در کلیه مقاطع تحصیلی که متاسفانه به خوبی جلو نرفت و سازمان
بهزیستی از انجام این قانون سر باز زد و یا استخدام معلوالن در سازمان
های دولتی البته خیلی موارد جزئی هست چون عمال دیگر استخدام دولتی
وجود ندارد.
 -4قطعا وجود این قانون در همه جوامع الزم و ضروری است .در طول تاریخ
سه قشر جوامع بودند که بیشترین ظلم برای حق و حقوقشان داشتند.
(زنان ،کودکان و معلوالن) که باعث شد قوانین محکمی برای این سه قشر
وجود داشته باشد.
مجتبی  27ساله از شیراز
جسمی حرکتی
چیزی از قانون حمایت از حقوق معلوالن نمی دانم ،فقط این را می دانم
که تغییری در احوال ما ایجاد نشده است.
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سیاوش از تهران
جسمی حرکتی
من این قانون را خوب می شناسم و بارها درباره آن
با سازمان ملل مکاتبه کردم و این قانون متاسفانه
10درصد اجرایی شده است و به دالیلی بنده در
شرایطی قرار گرفتم که انشاا ...سعی خواهم کرد
برای اجرای این قانون جنگ همه جانبه ای رو شروع
کنم و انشاا ...در آینده نزدیک خدمت شما دلیل آن
را عرض خواهم کرد.
داوود  44ساله از مراغه
جسمی حرکتی
از نان شب هم واجب تره ولی کو؟؟
متاسفانه از حرف تا عمل چندین سال نوری فاصله
هست ...نمونه بارزش سهمیه سوخت معلوالن که از شروع
فاز یک هدفمند سازی یارانه ها ترتیب اثری داده نشده ...
یک معلول بدون وسیله نقلیه می تواند امورات زندگی اش
را بگذراند!!! حرف زیاد است ولی حیف ناراحتی قلبی بنده
اجازه چنین کاری را به من نمی دهد!!!

امیر  24ساله از ساری
جسمی حرکتی
 -1اساسا شناخت قوانيني كه اجرا نمي شود و صرفا براي
نمايش در كنوانسيون هاي بين المللي (البته اگر همچين
چيزي هم در كار باشد) وضع شده است.
البته اين نمايش در كنوانسيون براي دادن پُز است ویکی
از كارمندان سازمان بهزيستي به من گفتند که ديگر حاال
بايد دنبال پرتقال فروش گشت ...
 -2مهم ترين بندش برای معلوالن اشتغال است كه با
عرض پوزش كشكي بيش نيست.
 -3هزاران قانون مصوب بي اجرا داریم .
آنچه عیان است ...اگر ضروري نبود كه نياز شديدش
احساس نمي شد و اصال اين چهار تا سوال مطرح نمي شد.
سمیرا  22ساله از قزوین
جسمی حرکتی
 -1اطالعی ندارم
 -2نمی دانم
 -3از قانون شهریه فقط اطالع دارم
 -4صد در صد
نیلوفر  29ساله از اصفهان
جسمی حرکتی
 -1یک چیزهایی خاطرم هست در مورد اشتغال معلوالن
و...
 -2وعده وعید زیاد دادند چه در مورد اشتغال چه مسکن
و  ....ولی من خودم به عنوان یک معلول هنوز چیزی شاملم
نشده است.
 -3تصویبش که تغییری ایجاد نکرده است!
 -4الزم و ضروری است و امیدوارم بیشتر به معلوالن
اهمیت بدهند.
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هر کس به کوبیدن دری ادامه دهد و اصرار ورزد
عاقبت از آن در وارد می شود.
امام علی (ع)

زهره حاجیان

گپ و گفتی کوتاه با مدیر پایگاه اینترنتی شمعدانی

چند سالي است كه كم پيدا شده است؛ كمتر
ديده مي شود و كمتر مي نويسد!!! و خلوتش را
با مخاطبان سايتش شمعداني بزرگترين پايگاه
اينترنتي براي معلوالن ايران پر مي كند.
اولين باري كه با او مصاحبه كردم دبير كميته
پيگيري قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن بود
حاال – اما – سرش شلوغتر است برای معرفی
خودش فقط به یک جمله اکتفا می کند :محمد
رضا دشتي هستم؛ فقط همين.
مدير روابط عمومي مركز جامع توانبخشي
معلوالن ذهني عمل است 15 .سال است كه
با كودكان و نوجوانان كم توان ذهني به قول
خودش «طي طريق» مي كند و اميدوار است راه
به «آستان حضرت دوست» ببرد و در همين مركز
سردبيري نشريه نيلوفرانه را بر عهده مي گيرد.

روزگاري نه چندان دور دبير جمعيتي مي شود
كه «حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت» را بر
عهده گرفته اند و با فعالیت جدی سه چهار سالي
است که آن حوزه معلوالن را به تكاپو انداخته
است.
«گزارش زیر ماحصل گپ و گفتی کوتاه با مدیر
بزرگترین پایگاه اینترنتی معلوالن است».
دستاوردهاي اين چند سال سخت براي او
پيگيري اجرايي شدن قانون جامع حمايت از
حقوق معلوالن است .با چند نفر از دوستان فعال
اين حوزه كميته پيگيري را تاسيس مي كند،
در راهروها مجلس شوراي اسالمي قبل و بعد از
تشكيل فراكسيون حقوق معلوالن رفت و آمد مي
كند  ،با رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام  ،وزير
رفاه چندين بار مالقات مي كند ،با كارشناسان
مركز پژوهش هاي مجلس نشست تخصصي مي
گذارد و ويرايش اولين ترجمه «كنوانسيون بين
المللي حقوق معلوالن» را بر عهده مي گيرد و در
تيم پيگيري تصويب كنوانسيون از وزارت خارجه
تا وزارت رفاه و سازمان بهزيستي همراه مي شود.
در حال حاضر با برگزار كنندگان جشنواره
حضرت علي اكبر(ع) انتخاب جوانان نمونه داراي
معلوليت در سطح ملي همكاري دارد.
«محمد رضا دشتي» چهره اي درد آشنا در حوزه
معلوالن است او به همراه همسرش «مينا آروانه»
«مددكار اجتماعي از فعاالن حوزه معلولين
هستند.
شرط دشتی برای مصاحبه با ما این است كه
بیشتر به مسائل ،مشكالت معلوالن بپردازيم تا
كالبد شكافي زندگي شخصي و مي خواهد كه
از فضاي واقعي زندگي معلوالن تصويري نمايان
نشان دهيم  .با اين رويكرد از او مي پرسم:
 مرحله اول هدفمندي يارانه را پشت سرگذاشتيم ،شما قبل از اجراي اين طرح هم
گفتگويي با يكي از رسانه ها داشتيد .حاال بعد از

گذشت يكسال واندي نظرتان درباره تاثير طرح
هدفمندي بر زندگي معلوالن چيست؟
 اجراي طرح هدفمندي مي توانست دستاوردهايخوبي داشته باشد و به ارتقا كيفيت زندگي افراد
داراي معلوليت كمك کند اما همانطور كه قبال
گفته بودم مي بايست پس از اجرا آن را بررسي
كرد .االن بعد از اين مدت نگراني ما بيشتر شده
افزايش قيمت ها به خصوص حامل هاي انرژي
مانند بنزين در اين مدت و نبود هماهنگي بين
دستگاه ها در ارائه تسهيالت ويژه به افراد داراي
معلوليت باعث به وجود آمدن مشكالت جدي
شده است .
تا همين اواخر سازمان بهزيستي و ستاد مدیریت
حمل و نقل و سوخت گناه واريز نشدن بنزين به
كارت معلوالن را به گردن يكديگر مي انداختند
و متاسفانه يك لحظه فكر نمي كردند كه يك
شخص داراي معلوليت كه بايد براي رفتن به سر
كار و تامين معاش از اتومبيل استفاده كند چگونه
مي تواند با  60ليتر بنزين سهيمه عادي يك ماه
را بگذراند.
مصاحبه ها و اخبار زيادي در اين رابطه توسط
مطبوعات و خبرگزاري ها منتشر شد اما دوستان
داراي معلوليت ما همچنان با اين مشكالت دست
و پنجه نرم مي كنند.
مجلس شوراي اسالمي هم ورود جدي به اين
قضيه نداشت .توقع اين بود كه فراكسيون حقوق
معلوالن مجلس به موقع مساله را پيگيري و حل
مي كرد.
بحث پيامك ها را هم که همه مي دانند و الزم
به توضیح نیست من شاهد بودم كه براي فردي
از همين قشر پيامك قطع يارانه ارسال شده بود.
آينده اين طرح هدفمندي يارانه را چطور مي
بینيد؟
در كل اميدواريم همانطور كه قبل از اجراي طرح

ﺳﻼﻣﺖ
مردم را از معاشرانشان بشناسيد ،زيرا
كند هم جنس با هم جنس پرواز.
رسول اکرم (ص)
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هدفمندي اميد به بهبودي وضعيت زندگي مطرح
مي شد اين رويا به واقعيت بپيوندد.
 پيشنهادي براي مسووالن اجراي طرحهدفمندي يارانه داريد؟
و از همه مسووالن دست اندركار مي خواهم كه
به موضوع معلوليت به صورت ويژه نگاه كنند .به
خصوص وزارت تعاون كه متولي اصلي امور افراد
معلول در كشور هستند .بحث زندگي حداقل 10
درصد از افراد اين جامعه است كه معلوليت دارند
و كمترين امكانات هم هميشه براي اين قشر بوده
است.
 سازمان بهزيستي فراز و فرود هاي بسياريدر اين چند سال داشته است .نظرتان در اين
باره چيست؟
 بله .سازمان بهزيستي در دوره آقاي فقيه دورانخوبي را آغاز كرد به خصوص فعاليت سازمان هاي
مردم نهاد معلوالن بيشتر شد .روابط عمومي
سازمان ارتباط محسوسي با رسانه ها داشت و
آن را مي شد در سطح رسانه ها به وضوح ديد.
در دوره جدید هم امیدواریم مسووالن بتوانند
سرمنشا خدماتي بنيادي براي معلوالن باشند.
 چندي پيش شاهد تجمع معلوالن در روبرويساختمان مجلس بوديم .مشخص است كه اين
تجمع از سرناچاري بوده است .به نظرتان چرا
معلوالن براي احقاق خود بايد چنين تجمعي
داشته باشند؟
 بله به نكته خوبي اشاره كرديد از «سر ناچاري»تجمع كردند .من يك سئوال از شما مي پرسم
چرا بايد ظرفيت هاي جامعه آنقدر پايين بيايد
و مسووالن مربوطه با عدم پاسخگویی به موقع
باعث چنين كاري شوند.
اين تجمع ها بازتاب خوبي نخواهد داشت به نظر
من مي شود با تعامل و گفتگو و جلب اعتماد از
روي دادن چنين اجتماعاتي كه به حق و براي
احقاق معلوالن انجام شده جلوگيري كرد.
مي دانيد اين عزيزان چه مي خواسته اند
خبرگزاري ايسنا نوشته بود بود كه معلوالن
«خواستار رفع برخي مشكالت خود در زمينه
اياب و ذهاب ،مستمري ،شهريه دانشگاه و
مسكن» بودند .چرا بايد معاون توانبخشي
سازمان بهزيستي بعد از اين اجتماع بگويد داريم
پيگيري مي كنيم؟ آيا واقعا نمي شود مشكل
اياب و ذهاب معلوالن را حل كرد؟ آيا امكان ندارد
مستمري ناچیز معلوالن را به موقع پرداخت كرد؟
متاسفانه شاهد بودم در مصاحبه با رييس هيات
مديره يك انجمن از مشكالتي كه عامل تجمع
معلوالن در مقابل مجلس شده بود به عنوان
«موضوعی پیش پا افتاده» ياد شده بود.

 فكر مي كنيد براي قانون جامع حمايت ازحقوق معلوالن چه بايد كرد؟
 قانون جامع را بايد جدي گرفت .قانوني كه ميتواند به حل مشكالت و احقاق حقوق معلوالن
كمك كند .سازمان بهزيستي كشور اين اواخر
بازنگري قانون را انجام داد .همين تالش ها مي
تواند به رفع مشكالت كمك كند و من اميدوارم
در اين بازنگري از كارشناسان و صاحب نظران
استفاده شده باشد.
در جمع ما معلوالن صاحب نظراني مانند دكتر
صابري و دكتر عليمحمدي و اساتيدي چون دكتر
كمالي و دكتر ميرخاني حضور دارند كه مي توان
از وجود انها براي كارهاي بزرگي مانند بازنگري
قانون جامع كمك گرفت.
 فعاليت هاي انجمن هاي معلوالن را چطورارزيابي مي كنيد؟
 وجود و حيات مستقل انجمن ها و سازمان هايمردم نهاد معلوالن براي گسترش فعاليت ها و
احقاق حقوق معلوالن بسيار الزم و ضروري است
به شرط آن كه مديران اين انجمن ها استقالل
خود را حفظ کرده و هدف واحدي را باهم دنبال
کنند.
به خاطر داريم كه كميته پيگيري قانون جامع كه
حضور  23انجمن فعال تهراني تشكيل شده بود
برنامه هاي خوبي را برگزار مي كرد.
چندين كميته در آن فعال بودند مثل كميته
حقوقي كه همين بحث بازنگري مفاد قانون جامع
در دستور كار داشتند انجمن هاي مردم نهاد مي
توانند مشورت هاي خوبي را به دولت و مجلس
بدهند و براي به دست آوردن حقوق معلوالن
تالش کرده و بسترهاي الزم براي ارتقا زندگي
معلوالن را ارائه کنند.
همين بحث مناسب سازي محيط شهري ابتدا

از طريق همين انجمن ها پيگيری و جلسه هاي
خوبي با معاونان شهرداري برگزار شد و در كميته
مناسب سازي كشور در وزارت رفاه به همراه
چندين عضو از انجمن ها حاضر بوديم.
 در پايان ممکن است پايگاه اينترنتي معلوالن«شمعداني» را براي خوانندگان مجله پیک توانا
معرفي کنید؟
 قبل از هر صحبتي به دوستان «توانا»ييبراي اداره يك نشريه در حوزه معلوالن خسته
نباشيد مي گويم .شمعداني به عنوان يك پايگاه
اينترنتي مستقل و با هدف اطالع رساني به افراد
داراي معلوليت راه اندازي شده و نشاني آن
 www.shamdani.comاست.
اين سايت بخش هاي مختلفي دارد و تالش مي
كنم آخرين اخبار و اطالعات داخلي و بين المللي
مرتبط با موضوع معلوليت روي آن قرار گيرد.
براي توسعه فعاليت هاي شمعداني برنامه هايي در
دست دارم و اگر امكانات مورد نياز را بتوانم تامين
كنم شاهد شمعداني پربارتری خواهيم بود.
البته در شمعداني بخش پذيرش آگهي هاي
اختصاصي مربوط به معلوالن و توانبخشي هم راه
اندازي شده است.
در حال حاضر شمعدانی بازديد كنندگان خوبي
دارد و بخش پاسخ به سواالت تا جايي كه امكان
داشته باشد فعال است .چندي پيش آمار بازديد
كنندگانش از مرز  2ميليون گذشت .در شمعداني
االن نزديك  3ميليون بازديد را شاهد هستيم.
خبرنامه اي هم در شمعداني داريم كه گاهي كه
اخبار مهمي باشد براي اعضا ارسال مي شود
حدود 5هزار نفر ايميل هاي شمعداني را دريافت
مي كنند.
الزم مي دانم از مديريت شركت يكتا وب مهندس
نعمتي پشتيبان پايگاه شمعداني تشكر كنم.
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آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی
باشی ،بکوش که کمال آنچه هستی باشی.
دی سلز

سیما سلطانی آذر

لحظاتی کنار زوج خوشبخت

آدم بزرگ های قصه زندگی
در حوالی همین شهر ،همین خیابان ،کسانی
زندگی می کنند که در لحظه های زندگی شان
عمیق تر از ما نفس می کشند ....کوچک تر از
تواند ..اما کوچک کردن را نیاموخته اند و کوتاه
دوست داشتن را نمی دانند می دانی چرا؟ چون
هزاران فرسخ فاصله دارند با شکستن...

آرزوهای بزرگ و آسمانی در سر دارند و تنها با
تلفظ نام خداست که روزشان آغاز و شبشان به
پایان می رسد.
ساعتی را مهمان خانه گرم و صمیمی یک
زوج کوچولو و موفق بودیم و برای اینکه حس
کنجکاوی مان را راجع به زندگی آنها راضی کنیم

با آنها به گفتگو نشستیم.
«حمید فتحی» هستم متولد سال 58در تهران
به دنیا آمدم فوق دیپلم کامپیوتردارم و فرزند
ارشد خانواده هستم .کارمند شرکت متروی
تهران و 11سال سابقه کار دارم .مدت 6سال است
با همسرم»شراره لشگری نژاد» ازدواج کرده ام.

ﺳﻼﻣﺖ
هر که علمی را بیاموزاند پاداش عمل کننده
به آن علم نیز به او هم برسد.
رسول اکرم (ص)

او دیپلم بهداشت و کودکیاری دارد و خانه دار
است .هر دو عضو انجمن «نانسیم»که همان
بیماری «آکوندروپالزی» کوتاهی اندام است
هستیم.
تنها توضیح مختصری که می توان راجع به این
بیماری داد این است که «آکوندرو پالزی» یک
عارضه ی ژنتیکی است و عالئم شایع استخوانی
آن شامل :اختالل در مهره های ستون فقرات،
کوتاهی استخوان های دراز و قوس در پاها وتنگی
کانال مهره های ستون فقرات است که گاهی نیاز
به جراحی ارتوپدیک دارد.
یک انجمن فعال
«انجمن کوچولو های ایران» در اسفند ماه سال 87
از وزارت کشور مجوز گرفت تا به سایر مجموعه
های مردم نهاد اضافه شود .علت تاسیس این
انجمن نگاهی متفاوت به جمعی از مردم جامعه
که فیزیک کوتاه و متفاوتی دارند بود .شناخت
توانایی ها،نیازها ،وبه کارگیری روش های نوین
جهت بهبود وضعیت علمی ،فرهنگی ،معیشتی و
تندرستی از جمله فعالیت های این انجمن است.
مسافران کوچک
حمید:
بدون شک همه آشنایی ها یک قصه بلند یا
کوتاه دارند و قصه آشنایی من وهمسرم مثل
خودمان کوچولو و شیرین است...
روایت چنین است که شراره مثل همه مسافران
گاهی برای ایاب و ذهاب از مترو استفاده می
کرد .آنروز به همراه مادرش از کنارم گذشت و از
آنجایی که همه آدم ها مجذوب شباهت هایشان
با دیگران می شوند من هم به شراره نگاهی گذرا
داشتم و از همان روز ،روزگار بساط خوشنویسی
خودش رادرمحل کارمن پهن کرد.
حمید :قسمت را ببین!!!!!!!
مدتی گذشت و شخصی که او هم یکی از
مسافران بود به من پیشنهاد داد که دختری
را می شناسد با شرایط ویژه خودم که اگر مایل
باشم با خانواده اش هماهنگ کند .من هم قبول
کردم و بعد از هماهنگی هایی که انجام شد ،من
و شراره همدیگر را دیدیم خیلی تعجب کردیم ما
قبال همدیگر را چند بار دیده بودیم و این تنها
یک قسمت شیرین بود.
انتخاب هم اندازه
شراره:
مدت زمان زیادی از آشنایی ما نگذشت که
توانستم خانواده ام را متقاعد کنم و جواب مثبت
بدهم و همیشه دوست داشتم با مردی ازدواج
کنم که هم قد و اندازه خودم باشد و بتواند شرایط
ویژه آدم کوچوها را درک کند.
قبل از ازدواج با حمید به کارهای هنری مثل
«نقاشی روی شیشه ،معرق ساقه گندم و کاشی،
خراش روی فلز ،پیکر تراشی و تذهیب» در منزل
مشغول بودم که در حال حاضرهم با تشویق های
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اواین رشته هارا به صورت حرفه ای دنبال می
کنم.

کنم تا در سطح های مختلف علمی ،ورزشی،
تحصیل کند و مایه افتخار من و مادرش بشود.

باز هم گالیه
حمید:
ازبرخی اهالی رسانه بسیار گله مند هستم چون
احساس می کنم به هنرمندان معلول خصوصا
قشر کوچولو ها در نوشته هایشان یا گزارش
هایی که تهیه می کنند بسیار ترحم می کنند و به
نوعی از مردم عاجزانه تقاضا می کنند که بیایند
و از آثار فالن هنرمند معلول در فالن نمایشگاه
یا جشنواره برگزار شده دیدن کنند و ما همگی
می دانیم که جامعه هنوز ما وتوانائی هایمان
راباورنکرده و به خوبی نپذیرفته اند.

راه حلی برای فردا
شراره:
خانواده آدم کوچولوها هم شهروند شهرهای
بزرگ و کوچک این کشور هستند ولی در شهر
بزرگی مثل تهران مناسب سازی در اماکن عمومی
کمتر به چشم می خورد.
به عنوان مثال آب خوری ها ،تلفن عمومی
،دستگاه خود پرداز ،ارتفاع اتوبوس ها ،حمل و
نقل عمومی و هزار و یک مشکل گفته و ناگفته
دیگر گریبان ما را می گیرد.

مانند چار دیواری شما
شراره :
شاید این تصور در ذهن مردم باشد که اندازه
وسایل خانه مان هم مثل خودمان کوچک است
و بر اساس استانداردها طراحی نشده ولی خانه
ما هم مانند خانه همه آدم های معمولی طراحی
شده و ما وسایل خانه مان را هم مناسب آدم
کوچولوها تهیه نکرده ایم .حتی ارتفاع کابینت
های آشپزخانه مان هم کوتاهتر نیست و این به
خاطر این است که ما بتوانیم از قابلیت هایمان
خوب استفاده کنیم به طور مثال شما اگر بخواهید
المپ اتاق تان را تعویض کنید از یک چهار پایه
مناسب با قدتان استفاده می کنید ولی ما فقط
یک چهار پایه بلند تر را انتخاب می کنیم فقط
همین ...
این تفاوت می تواند بین ما وشما فاصله بیندازد و
نگاه مردم را نسبت به زندگی ما کنجکاو ترکند.
تنهایی ممنوع
شراره:
روزها سرم را با کارهای منزل و فعالیت های هنری
ام گرم می کردم 5 .سال زندگی مشترک کم کم
داشت کمبود یک کوچولو را به رخمان می کشید.
تصمیم گرفته بودیم بچه دار نشویم ولی تنهایی
داشت به لحظات مان فشار روانی وارد می کرد .با
دکتر ژنتیک مشورت کردیم و آزمایش هایی را
انجام دادیم و نتیجه این بود که  25تا  50درصد
احتمال مرگ بچه وجود دارد.
بر اساس آزمایش هایی که مجدد انجام دادیم
بارداری من تایید شد و ما با توکل به خدا
فرزندمان را نذر امام رضا(ع) کردیم و درحال
حاضر براساس آخرین اخبار «محمد رضا» کامال
سالم است.
اما دنیا کوچک است
حمید:
دنیا دنیای بزرگی ست و به اندازه همه ما جا هست
باید عاشق باشی تا بتوانی هدفت را دنبال کنی...
مثل همه پدر های خوب دنیا من هم تمام تالشم را
می کنم تا بتوانم بستری را برای محمد رضا فراهم

همه چی آرومه
شراره :
تمام این مشکالت را هم نادیده بگیریم هنوز نگاه
دلسوزانه و پچ پچ های مردم ما را آزار می دهد.
وقتی می خواهی برای خرید یا تفریح به بازار یا
پارک بروی دلت که باز نمی شود هیچ  ،گاهی
دلشکسته و دل گرفته ترهم می شوی.
حتی احساس می کنم برای مردم آنقدر عجیب
هستیم که ساعت ها وقتشان را به بحث درمورد
زندگی ما می پردازند .گاهی فکر می کنم آنقدرکه
آدم های کوتاه اندام سوژه نگاه مردم هستند به
آدم های بسیار قد بلند زیاد توجهی نمی کنند.
یک دعای مشترک کوچک
خدایا کمکم کن دیرتراز نگاه تمسخرآمیز مردم
برنجم ،بتوانم آدم ها را زود ببخشم  ،کمتر قضاوت
کنم و بیشتر به آنها فرصت بدهم تا مرا آنچه که
هستم بپذیرند.
در آخرمن و شراره یک شعر زیبا را که در زندگی
مان قاب کرده ایم را تقدیم خوانندگان شما می
کنیم:
خود را ضعیف و کم ندان
تنها در این عالم ندان
تو شاهکار خالقی
تحقیر را باور نکن
بر روی بوم زندگی
هر چیزی می خواهی بکش
زیبا و زشتش پای توست
تقدیر را باور نکن
تصویر اگر زیبا نبود
نقاش خوبی نیستی
از نو دوباره رسم کن
تصویر را باور نکن
خالق تورا شاد آفرید
آزاد آزاد آفرید
پرواز کن تا آرزو
زنجیر را باور نکن
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فرمانروای شایسته به فکر انتقام از مردم
خویش نیست.
ارد بزرگ

ترجمه :نفیسه قدوسی
تنها داشتن یک ویلچر به عنوان وسیله ای برای حرکت
کردن ،کافی نیست .معلوالن به یک ویلچر مناسب نیاز
دارند و باید یاد بگیرند چگونه از آن استفاده کنند.
فقط  5درصد از  65میلیون معلول جسمی حرکتی در
جهان ،ویلچری دارند که مناسب آنها است .انتخاب
یک ویلچر مناسب برای معلوالن کشورهای توسعه
نیافته ،به دلیل کمی تولید و واردات ویلچر استاندارد،
بسیار محدود است .بیشتر این افراد مجبورند از هر
نوع ویلچری که در دسترسشان است استفاده کنند.
در ظاهر داشتن یک ویلچر نامناسب بهتر از نداشتن
آن است ،ولی ویلچری که بزرگ باشد ،برای حرکت
بسیار سنگین است و به فرد معلول فشار زیادی وارد
می کند .از طرف دیگر ویلچر ی که کوچک باشد ،می
تواند موجب دردهای کمری و ناراحتی های بسیار شود.
گروهی به نام « »USAIDدر آمریکا بدین منظور
تشکیل یافته است .اعضای این گروه به سرپرستی
«روب هوروات» تا به حال به  15کشور توسعه نیافته
رفته اند تا ویلچر ی مناسب معلوالن فراهم کنند .آنها
به منظور تهیه ویلچری که برای فرد معلول در کنار
جابجایی ،استقالل و بی نیازی از کمک دیگران را نیز
به همراه داشته باشد ،تالش می کنند .این گروه به
کشورهایی نظیر آلبانی ،گرجستان ،اندونزی ،عراق،
کنیا ،موروکو ،نپال ،پاکستان ،پرو ،رومانی ،سیرالئون،
لیبری ،سودان ،سریالنکا و توگو ،رفته و از معلوالنی که
به ویلچر مناسب نیاز داشته اند ،پشتیبانی کرده اند.
شعار آنها این است« :ویلچر وسیله ایست برای پویایی.
ولی یک ویلچر مناسب ابزاری است برای استقالل».
در حدود یک درصد از کل مردم جهان یعنی تقریبا
 65میلیون نفر ،به ویلچر نیاز دارند .اکثر معلوالنی که
در کشورهای پیشرفته زندگی می کنند ،به عضویت
موسسه های معلوالن در آمده اند .در حالی که پانزده
درصد از جمعیت جهان از دسترسی به نیازهای
ساده ای چون ،درمان ،آموزش و فرصت های شغلی
محرومند .معلوالنی که در این جوامع زندگی می کنند
شرایط به مراتب سخت تری را متحمل می شوند .آنها
به دلیل نبود دانش و فناوری الزم در تولیدات داخلی
و باال بودن قیمت ویلچر های وارداتی ،از داشتن یک
ویلچر مناسب محرومند .ویلچری که این افراد استفاده
می کنند ،معموال از سوی مراکز حمایتی معلوالن
توزیع شده است .این ویلچرها نه تنها برای ساختار
بدنی استفاده کنندگانشان مناسب نیستند بلکه از نظر
تکنیکی و علمی و پزشکی نیز مشکالت بسیاری دارند.
بسیاری از این معلوالن که بعد از سال ها معلولیت
صاحب یک ویلچر شده اند ،نمی دانند که چگونه
باید از آن استفاده کنند .مطالعات بسیاری روی فشار
و جراحتی که ویلچر به معلوالن وارد می کند ،انجام
شده است؛ ویلچر نامناسب می تواند موجب قطع عضو،
بیماری های عصبی و مرگ زودرس شود .به همین
دلیل بر لزوم استفاده از یک ویلچر مناسب برای هر فرد
تاکید بسیاری می شود.
فراهم کردن ویلچری که با توجه به شرایط بدنی ،محیط
زندگی ،کار و زندگی اجتماعی استفاده کننده اش
طراحی شده باشد از اولویت های گروه «»USAID
است .این گروه در قدم بعدی می خواهد در زمینه ی
افزایش کیفیت زندگی افرادی که از ویلچر استفاده می
کنند فعالیت کند .در این پروژه فرصت تحصیل ،دست

ویلچر وسیله ای برای استقالل

یابی به شغل مناسب و حتی ورزش کردن برای افراد
ویلچر ی فراهم خواهد شد .این پروژه در حال حاضر در
برخی از کشورهای آمریکای التین در حال اجرا است.
«اللیتاما» ،دختری اهل جنوب کشور هندوستان،
یکی از افرادی است که از خدمات گروه «»USAID
استفاده کرده است .او با دو پای ناتوان به دنیا آمده و
در روستایی فقیر زندگی می کند که فرصتی برای کار
و تحصیل برای او وجود ندارد .زندگی در این روستا
بسیار دشوار است ،خصوصا برای زنی که از هر دو پا
معلول باشد.
تنها آرزوی «اللیتاما» این است که بتواند شبیه زنان
روستایش ،زندگی کند .مانند آنها حرکت کند و از
وضعیت مالی بهتری بخوردار باشد .او در دوران نوجوانی
پدر و مادرش را از دست داده است و دو برادرش او را
به حال خود رها کرده اند و مسئولیت زندگی وی را به
عهده نگرفته اند.
فقر ،معلولیت و تنهایی بخش های اصلی زندگی اللیتاما
را تشکیل می دهند« .اللیتاما» سالها قبل ویلچر کهنه
ای داشت که برای استفاده در خانه طراحی شده بود.
او می گفت که نمی توانست بیشتر از نیم ساعت از آن
ویلچر استفاده کند .مسیر دهکده ی آن ها پر از سنگ
و سطوح ناهموار بود و ویلچر او همواره میان ماسه ها
و سنگ ها گیر می کرد .او برای جابه جایی نیاز به یک
همراه یا پرستار داشت و چون نمی توانست از عهده
ی پرداخت هزینه های آن برآید منتظر می ماند تا
دوستش در وقت بی کاری خود  ،به او کمک کند تا از
خانه خارج شود .این ویلچر قدیمی نه تنها برای محیط
زندگی اش مناسب نبود ،بلکه برای سوار یا پیاده شدن
از آن نیز به مشکل بر می خورد و به کمک دیگران نیاز
داشت .نشیمنگاه این ویلچر به جای استفاده از بالش
نرم از چوب ساخته شده بود .عالوه بر این ساختار و
بدنه ی ویلچر به گونه ای بود که برای حرکت به انرژی
زیادی نیاز داشت.
بعد از شناسایی «اللیتاما» توسط گروه «»USAID
در پروژه سالم سازی دنیای معلوالن ،این دختر جوان

ویلچر ی مناسب ساختار بدن و محل زندگی خود
دریافت کرد و گروهی از متخصصین به وی آموزش
دادند که چگونه از ویلچیر خود استفاده کرده و به
تنهایی آن را کنترل کند .حاال «اللیتاما» می تواند به
تنهایی و بدون کمک دیگران در اطراف روستا گردش
کند و برای خرید اجناس و خرده ریزهایی که در
دکه ی خود می فروشد به شهرهای اطراف رود .بعد از
توانایی وی در جابجایی و استقالل در حرکت ،او می
تواند در کنار اداره ی دکه ی کوچکش ،همه ی کارهای
خانه ی خود را به تنهایی انجام دهد .وی می گوید« :با
این ویلچر جدید اعتماد به نفس بیشتری دارم ،چون
دیگر می توانم کارهایم را بدون کمک دیگران انجام
دهم .حاال می توانم از پس سنگ ها و موانع پیش
رویم برآیم .با این ویلچر جدید ،می توانم آب بیاورم در
حالی که با یک دستم ظرف آب را نگه داشته و با دست
دیگرم ویلچرم را کنترل می کنم .می توانم به تنهایی
برای گرفتن مستمری ام به شهر بروم و نیازی نیست
به دنبال یک داوطلب بگردم تا برای جابجا شدن به من
کمک کند .حاال احساس می کنم آزاد شده ام و در
زندگی ام به دیگران وابسته نیستم».
«روب هوروات» می گوید :هدف گروه ما از فراهم
کردن ویلچر برای معلوالن تنها به معنای تهیه ی یک
وسیله مناسب برای جابجایی نیست .بلکه تالش ما این
است که کیفیت زندگی این افراد را افزایش دهیم.
افرادی مانند اللیتاما که فراهم کردن ویلچر برای او
فقط قدم اول ما محسوب می شد .ما این معلوالن را
از یک ویلچری ناتوان به معلولی تبدیل می کنیم که
در خانواده و جامعه ی خود می توانند مسئولیت های
بسیاری را به عهده گرفته و مانند دیگران از تحصیل و
کار برخوردار باشند و با پیوستن به گروه های حمایتی
معلوالن ،ناتوانی های خود را شناخته و بپذیرند ،از
حقوق خود آگاه شوند و برای به دست آوردن آن تالش
کنند.

ﺳﻼﻣﺖ
خردمندترین افراد کسی است که خدا ترس تر
از دیگران باشد و فرمان او را بیشتر اطاعت نماید.
رسول اکرم (ص)

قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن
و مشکالت پیش روی آنان
به نام خداوند جان و خرد
بنــــی آدم اعضای یک پیـــکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگـــر عضـو ها را نمانـــد قرار
تو کز محنت دیگــــران بی غمی
نشاید که نامــت نهند آدمــــی
 10درصد از اقشار جامعه جهانی یعنی حدود 650
میلیون نفر را معلوالن تشکیل می دهند که این
بزرگترین اقلیت جمعیتی جهان است.
 80درصد این جمعیت در کشورهای در حال توسعه
زندگی می کنند که با رشد جمعیت ،تعداد آنها رو به
افزایش است.
مراقبت بهتر در دوره حاملگی باعث افزایش میزان
بقای کودکان دچار معلولیت شده است و عمر افراد
معلول افزایش یافته و این مساله باعث افزایش
جمعیت افراد مسن و در نتیجه افزایش افراد معلول
در جامعه شده است.
شیوع بیماری های غیر واگیر باعث تداوم افزایش
تعداد مبتال به بیماری های مزمن و معلولیت شده
است .همچنین صدمات به علت خشونت ،درگیری
ها و حوادث ترافیک نیز زیاد شده است.
 200میلیون نفر از جوانان دنیا دارای معلولیت در
 6گروه :جسمی-حرکتی  ،ذهنی  ،بینایی  ،شنوایی،
گفتاری ،روانی هستند و با توجه به اینکه ایران
جوانترین کشور دنیا است می تواند خزینه ای از
انرژی و هم انواع آسیب پذیری ها باشد.
• همانطور که اطالع دارید آمار معلولیت مردان در
هر کشوری بیشتر از زنان است .با این وجود زنان
معلول دچار مشکالت مضاعفی نسبت به مردان
هستند.
در ایران بر اساس آمار بیش از  90درصد معلوالن
بیکارند .الزم است بگوییم اتحادیه اروپا قصد دارد تا
سال  2010نسبت معلوالن شاغل خود را به  70درصد
برساند.
* قانون برای چه نوشته می شود؟ آیا نیازی به آن
در جامعه احساس شده است؟ قانون گذاران آیا
برای آینده دور قانون می نویسند یا برای زمان
حال؟ مجری قانون کیست؟ و سواالت مهم دیگر  ...و
آخرین سوال؛ چرا قانون اجرا نمی شود؟؟؟
بدون شک صرف داشتن و وجود قانون ،بدون
عزم ملی و فشار اجتماعی برای اجرای آن گرهی
از مشکالت معلوالن باز نمی کند شاید به این دلیل
که نهضت حقوق معلوالن در ایران دارای عمری 5
ساله است.
• بر اساس ماده « 4قانون جامع حمایت از حقوق
معلوالن» :معلوالن می توانند در استفاده از امکانات
ورزشی ،فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو،
هواپیما ،قطار ) از تسهیالت نیم بها بهره مند شوند
این امر تنها توسط شرکت ایران ایر و آن هم برای
پروازهای داخلی اجرا می شود و دیگر شرکت های
هوایی آن را اجرا نمی کنند.
*مناسب سازی محیط شهری برای معلوالن عنوان

ماده  193برنامه توسعه اجتماعی ،اقتصادی است.
که در سال  1383در ماده « 2قانون جامع حمایت از
حقوق معلوالن» نیز پیش بینی شده است.
• سرویس دهی حمل و نقل عمومی شهری متناسب
با وضعیت معلوالن از ابتدایی ترین نیاز های
اجتماعی جامعه معلوالن ایران است.
• پس از انقالب شکوهمند اسالمی ،با توجه به رشد
سریع جمعیت و جنگ تحمیلی ،معلولیت سیری
فزاینده داشته است .این افراد در حال حاضر با
مشکالت زیادی روبرو هستند .یکی از این مشکالت
که عمده ترین این مشکالت محسوب می شود،
موانع شهری است  .اینها نه به دلیل محدودیت
فیزیکی ناشی از معلولیت خود ،بلکه به دلیل معلول
بودن ساختار شهری از انجام فعالیت و خالقیت ،کار
و زندگی در محیط شهری عقب می مانند .معلوالن
به هنگام خارج شدن از منزل ،با مشکالت عدیده ای
رو برو می شوند؛ مانند کوچه های باریک ،مشکالت
و موانع موجود در شبکه دسترسی پیاده رو شهری،
مشکالت موجود در شبکه حمل و نقل شهری ،وجود
پله ،جوی های آب بدون در نظر گرفتن پل ارتباطی
و  ...نگاهی به این موارد همه بیانگر در نظر نگرفتن
حداقل حقوق شهری برای این افراد از سوی برنامه
ریزان شهری است.
در حالی که هدف این افراد بایستی گونه ای از
معماری باشد که برای همه افراد و از جمله معلوالن
و افراد دارای محدودیت های حرکتی قابل استفاده
بوده و در رفت و آمد های روزانه آنان مشکلی ایجاد
نکند چراکه یک فرد معلول مانند دیگر افراد دارای
حقوقی است و یکی از ابتدایی ترین این حقوق
دسترسی آسان به اماکن شهری است.
* نیازهای افراد معلول در محیط شهری آنقدر
متنوع است که باید آنرا در ردیف نیازهای افراد
عادی جامعه در نظر گرفت .متاسفانه در نتیجه
فقدان اطالعات و آمار کافی و مناسب در این زمینه،
بسیاری از برنامه های شهری ،نیازهای آنان را در
نظر نمی گیرد یا اینکه در نتیجه عدم الزام و بازرسی
از سوی ارگان های مسئول اجرایی ،مسائل مربوط
به این قشر از جامعه بسیار سهل انگاشته می شود.
درحالیکه این افراد به عنوان انسان صاحب کرامت
و عزت نفس هستند .
هنر معماری امروز که چکیده ای از اندیشه انسان
ها است ،می تواند گامی بزرگ در راه توانبخشی،
آسایش و استقالل معلوالن به شمار رود .زمانی یک
بنا کامل محسوب می شود که آسایش تمامی افراد
جامعه چه سالم و چه معلول را فراهم کند با کمال
تاسف باید گفت که ما از این فلسفه بسیار دوریم
ولی برای جبران هیچ وقت دیر نیست.
* توجه شما را به نکاتی چند از مشکالتی که بر سر
راه معلوالن قرار دارند جلب می کنم .مواردی که هر
کدامشان در طول شبانه روز ،می تواند مورد استفاده
قرار گیرد .استفاده از پیاده رو ها ،اشیای نصب شده
روی دیوارها ،تلفن ،پارکینگ و فضای سوارکردن
مسافر ،ورودی مخصوص ویلچر از خیابان به پیاده
رو ،پله ها ،آسانسور ها ،باالبرنده ویلچر مخصوص
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اتوبوس و قطار ،درها و پنجره ها ،ورودی ها ،آبخوری
ها ،دستشویی و توالت ،آینه دستشویی ها ،وان
حمام ،دستگیره ها و نرده ها ،زنگ های خطر ،عالیم
خطر قابل لمس برای نابینایان ،عابر بانک ها ،اتاق
پرو ،رستوران ها و کافی شاپ ها ،مراکز درمانی،
مراکز اداری ،کتابخانه ها ،ایستگاههای حمل و نقل،
وضو خانه ها و  ...می تواند مشکالتی را در انجام
فعالیت های عادی افراد دارای معلولیت به وجود
بیاورد.
• مناسب سازی به عنوان یکی از اصولی ترین ارکان
حقوق معلوالن محسوب شده که به آن پرداخته
نمی شود و به دلیل رعایت نکردن این اصل ،معلوالن
از حاضر شدن در دانشگاه ها ،اماکن عمومی و حتی
مساجد معذور هستند و این امر منجر به خانه نشینی
آنها شده که از دیدگاه اجتماعی و جامعه شناسی
مانع استفاده آنها از امکانات و امتیازات فردی و
اجتماعی شان در جامعه می شود که این مشکل در
دراز مدت باعث دوری آنها از محیط پیرامون و سایر
افراد جامعه شده و اولین و تاثیرگذارترین مشکل
اجتماعی ،یعنی «انزوای اجتماعی» را برای آنان به
ارمغان می آورد.
• نارسایی قوانین صریح در رابطه با امور معلوالن
و اینکه چرا با چنین معظلی روبرو هستیم ،به نظر
من اصل قضایا به وجود نگرش منفی به معلوالن
برمی گردد .یعنی باور الزم در جامعه ما نسبت به
توانمندی و کارآیی معلوالن هنوز جا نیفتاده و
متاسفانه علیرغم اینکه هم اعتقادات مذهبی ما و
فرمایشات بزرگان دینی ما ضرورت پردازش جدی
به معلوالن و محرومان را خیلی روشن مطرح کرده
است ،باز هم نوعی آشفتگی فکری و نگرشی نسبت
به جایگاه معلوالن به صورت عمیق و دردآور
مالحظه می شود.
شاید ذکر مصادیقی به تفهیم ما کمک کند و آن
اینکه در بند الف ماده « 7قانون جامع حمایت از
حقوق معلوالن» به صراحت ،ارگان ها و ادارات را
موظف کرده است که  3درصد از سهمیه استخدامی
خود را به اشتغال معلوالن اختصاص دهند .و نیز
در بند های «و» و «ز» از همین ماده  60درصد از
پست های سازمانی تلفنچی ،متصدی دفتر و ماشین
نویسی را به معلوالن اختصاص داده است .واقعا تا
کنون کدام سازمان و ارگان دولتی بدان عمل کرده
است؟
* برابر ماده « 4قانون جامع حمایت از حقوق
معلوالن» همه اماکن ورزشی موظف هستند تمامی
خدمات خود را به معلوالن به صورت نیم بها عرضه
کنند در صورتی که به جز مجموعه وزرشی انقالب
که آنهم فقط در حق عضویت ساالنه ی خود تخفیفی
برای معلوالن قائل شده ،هیچ یک از اماکن وزرشی
از این ماده قانون تبعیت نکرده اند.
هرچند تاکنون توسط جانبازان و معلوالن کشورمان
بیش از  300بار در مسابقات بین المللی پرچم
پرافتخار جمهوری اسالمی ایران به اهتزاز در آمده
و سرود ملی کشورمان طنین افکن شده است ،با
این حال  95درصد اماکن ورزشی برای معلوالن و
جانبازان قابل استفاده و دسترسی نیستند.
ادامه دارد...
علی اصغر اکبر زاده

رییس هیئت مدیره جامعه معلوالن آذربایجان شرقی
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معلم ها بخوانند...

چگونگی برخورد با
دانش آموزان معلول
نکاتی که باید در برخورد با افراد محدود جسمی
رعایت کرد:
 پذيرش آنان همانگونه که حق همه است. فرد امانتى از جانب خدا در دست والدين و ديگراناست همگان وظيفه پذيرش او را همانگونه که هست
دارند.
 حمايت و احترام که اين هم ح ٌقى براى همه است. هدايت آنان به امر و وظيفه هاى که بايد انجام دهندو درخواست کيفيت انجام وظيفه و تکالیف که این امر
ازمهمترین نکات تربیتی و آموزشی است .
 توجه به سالمت آنان و نشان سعى و کوشش خود دراصالح اشکاالت و رفع نابسامانىها.
 اعطاى مسؤوليت در حدود توان و امکان ،به آنان وکوشش به ورزيده ساختن آنها.
 فراهم آوردن موجبات شادى و سرور آنان و موفقيتو پيروزيشان تا به خود اميدوار شوند.
 آموزش و پرورش آنان در حدود امکانات و درکتوانايى و شرايط جسمانى آنها.
 زمينه سازى براى دلگرمى و ايجاد انگيزه در آنان کهبتوانند به کار و تالش بپردازند و براى جامعه عضوى
مفيد باشند.
 اگر والدين و مربيان بخواهند و تالش کنند مىتوانندموجباتى فراهم آورند که ،تا حدودى در جبران
نارسائىهاى خود موفق شده و به سالمت و شادابى و
رضايت به وضع موجود نائل آيند.
 والدين و مربيان ،در تربيت و سازندگى آنها بايد ازبعضی برخورد ها بپرهیزند:
 پرهيز از اشاره کردن به نقص آنها و يا بيان نقايصکودکان.
خوددارى از مالمت و سرزنش آنان در رابطه با نقص و
معلوليت درحين خشم.
 پرهيز از نگاه کردن به محل نقص و عيب و خوددارىاز نظر دوختن به آن.
 خوددارى از ترحم به آنان که موجب آزار روح و نوعىبدآموزى براى آنهاست.
 خوددارى از ايجاد يأس و اعالم اين نکته که او مجبوراست مادام العمر در آن شرايط باقى بماند.
 جلوگيرى از مزاحمت ديگران که موجب دلشکستگىاو را فراهم آورد.
 خوددارى از اعالم بيمارى آنان در زمان معرفى او بهديگران.
 پرهيز از افراط در حمايت ،به گونه اى که او را دلبستهتر از گذشته به بار آورد.
با امید به اینکه ما انسانها به درجه ای از شعور اجتماعی دست پیدا
کنیم که متوجه باشیم یک فرد محدود جسمی هیچ تفاوتی با دیگران
ندارد و باید همه فرصت ها به طور برابر بین افراد برقرار باشد،
اگر کاستی دراین زمینه وجود دارد سعی درحل آن مشکل نماییم
وشخص محدود جسمی راکه با تالش و زحمت مضاعف به مراحل
موفقیت دست پیدا کرده الگوی خود قرارداده وازآنها درس بگیریم
وتالششان را ستایش نماییم.

مینا جانی

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به
دنبال شما نخواهد آمد.
مارو اکلینز

نقش سازمان های غيردولتی
در رسيدن به شهر بدون مانع
ناتوانی و معلوليت از ديرباز همراه
با انسان بوده است .در طول دوران
تاريخ ،مالحظه اين موضوع از
زوايای مختلفی صورت گرفته است
که نابودسازی ،محو و کشتن آنان
آغاز و به حضور کامل و مشارکت
واقعی ايشان در توسعه اقتصادی،
اجتماعی و در نهايت پايدار جامعه
در زمان فعلی رسيده است .ليکن
در تمامی زمانها ،حضور افراد
جدی
دارای ناتوانی با چالش های ّ
روبرو بوده است.
اين امر به داليل مختلفی صورت
گرفته است که اصلی ترين آن
وجود نگرش منفی نسبت به ايشان
ِ
نهايت غفلت از حضور آنها در
و در
برنامه ريزی ها بوده است .از اين
منظر معلوالن بايد از جامعه جدا
می شدند و در محيط هايی خارج
از اجتماع نگهداری شوند .اين طرز
تفکر تا قرن بيستم عمده ترين
نحوه نگريستن به معلوالن بوده
است.
بعد از جنگ جهانی دوم تغييرات
اساسی در اين نگرش باعث بروز
ايده های نو در توانبخشی و حضور اجتماعی معلوالن در جامعه شد .حضور افراد بسياری که
همراه با ناتوانی از جنگ باقی مانده بودند ،ايجاد سازمانها و انجمن های خوديار معلوالن را در
آمريکا و اروپا دامن زد و آنها با جديت و تالش مضاعف به پيگيری حقوق مورد غفلت واقع شده
خود ،از سوی جوامع پرداختند .ثمره اين تالش ها تصويب قطعنامه ها ،قوانين استاندارد ،برنامه
اقدام جهانی برای افراد دارای ناتوانی ،روز جهانی افراد دارای معلوليت و اين روزها کنوانسيون
جهانی حقوق معلوالن را به دنبال داشته است.
از جمله مهمترين اين دستآوردها را می توان به پذيرش دو مفهوم يک جامعه برای همه در
«تمامی سنين» و «شهر بدون مانع» در سازمان ملل متحد و نهادهای بين المللی دانست که با
جديدت تمام از سوی سازمان های غير دولتی معلولين پيگيری می شود .اين سازمان ها ،محلی
است برای بيان خواسته ها و نيازهای افراد دارای ناتوانی ،تا با هماهنگی ،برقراری ارتباط با
یکديگر و مؤسسات جامعه مدنی و نياز در تعاملی ثمربخش با نهادهای دولتی ،در تعيين سياست
ها ،استراتژی و خط مشی های کلی برنامه های توسعه کشور ايفای نقش کنند .نقشی که در طول
سالهای اخير به طور جدی مورد بی توجهی برنامه ريزان قرار گرفته است.
از سوی ديگر تحقق «شهر بدون مانع» يکی از آرمان های اساسی جوامع ،سازمان ها و انجمن
های غير دولتی معلوالن و اعضاء آنها می باشد .آرمانی که اين روزها ،نه تنها برای اين گروه از
افراد جامعه که برای جمع کثير ديگری نيز جزء آرزوها به شمار می رود .سالمندان ،کودکان و
زنان ،بيماران و  ...همه اين احساس را دارند که زندگی در «شهر بدون مانع» به سالمت روانی،
جسمی و اجتماعی و در نهايت سالمت معنوی آنان منجر خواهد شد.
در اين ميان سازمانها و نهادهای غير دولتی معلوالن نبايد اجازه دهند که بار ديگر در برنامه
ريزی برای تحقق « شهر بدون مانع» مورد فراموشی برنامه ريزان و مجريان قرار گيرند و بار ديگر
با تالش بسيار به «مناسب سازی محيط» روی آوريم.
تحقق اين امر با «توانمند سازی» آنان و حرکت به موقع در جهت يادآوری اين موضوع بر دست
اندرکاران امور شهری است که « افراد دارای ناتوانی» ،خواهران و برادران شما در جامعه هستند،
بايد به طور ويژه نيازهای آنان را دريابيد و برای حضور و مشارکت کامل آنها در صحنه های
اجتماع برنامه ريزی کنيد.

دکتر محمد کمالی
استاديار دانشگاه علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ايران

ﺳﻼﻣﺖ
مرگ يك نفر تراژديه،
مرگ يك ميليون نفر آمار!
ژوزف استالين
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رقیه بابایی

شما بگویید ؛ من می نویسم
این که مشکالت دیگران را ببینی و نخواهی کاری برای رفعشان بکنی یک بحث است
و این که مشکالت را ببینی و کاری هم بخواهی برایشان بکنی و نتوانی یک بحث دیگر.
البته دو مبحث دیگر هم وجود دارند؛ یک وقت هم پیش می آید که مشکالت دیگران
را می بینی و کاری هم از دستت برمی آید اما نمی خواهی بکنی و دیگر این که کار از
دستت برمی آید اما مشکالت را نمی بینی ،بعضی اوقات هم می بینی و هم کار از دستت
برمی آید اما شانه هایت را باال می اندازی و بی آنکه خودت هم متوجه شوی رویت را به
سمت دیگری برمی گردانی.
گاهی هم خودت را برای رفع مشکالت آماده می کنی ،راه حل هم در مشتت است اما
هر چه نگاه می کنی مشکالت را نمی بینی ،البته حالت های دیگری هم هستند ،مثال این
که برای رفع مشکالت دیگران راه حل داری اما نمی گذارند آنها را رو کنی یا مواقعی
که زیر فشارت می گذارند و تحمیل می کنند که مشکل فالن کس را رفع کن اما تو زیر
بار نمی روی ،چون دلت نمی خواهد .این را هم اضافه کنید که خیلی وقت ها هم دلت
می خواهد اما وقت نداری یا وقت داری اما دل و دماغ نداری .بگذریم؛ این ها را نگفتیم
که فقط دیدگاه های فلسفی که نسبت به مشکالت وجود دارند را گفته باشیم یا هنر
نویسندگی خودمان را به نمایش گذاشته باشیم.
قصدمان تنها معرفی یک صفحه جدید بود که به تازگی متولد شده و می خواهد در هر
شماره نمونه ای از مشکالت خانواده های معلول را منعکس کند.
از این پس دل نوشته ها و خواسته های معلوالن و خوانندگانی که مشکالتشان را در
قالب نامه ،نمابر و یا ایمیل برایمان می فرستند را در این صفحه مطرح می کنیم.
هر کدام از مشکالت مطرح شده در شماره بعدی پیگیری شده و نظر مسووالن و نتایج
به دست آمده را به اطالع خوانندگان می رسانیم.
ما اعتقاد داریم نگاهی که بتواند مشکل را ببیند ،اشتیاق رفع مشکل را هم دارد.
شما مشکالتتان را بگویید ما راه حل ها را از زیر سنگ هم شده پیدا می کنیم و در
این صفحه می پاشیم تا شاید رهنمودی شود برای آنهایی که مشکلی دارند ،اما از آن
خبر ندارند ،یا آنهایی که مشکل را دارند اما راه حل را نمی دانند ،مشکل را دارند اما
کاری از دستشان برنمی آید .دل نوشته هایتان را برای ما بفرستید و راه حل را در شماره
بعدی بخوانید.
با عرض سالم و خسته نباشید حضور شما مسووالن زحمت کش محترم.
اینجانب رقیه مولودیه معلولیت جسمی حرکتی دارم و همسرم براتعلی رجبی معلول
سی پی است .ما در استان خراسان شمالی  ،شهر سومولقان ،روستای انصار زندگی می
کنیم و تحت پوشش بهزیستی هستیم .اکنون یک سال از ازدواجمان می گذرد و در این
یکسال به مشکالت زیادی برخورده ایم.
من بعضی از مشکالتمان را به طور خالصه می گویم و خواهش می کنم مشکالت ما و
افرادی مثل ما را از طریق پیک توانا به گوش مسووالن برسانید.
 :1همسر من معلول سی پی است و سواد چندانی ندارد و به دلیل عدم تحصیالت و نوع
معلولیتی که دارد ،نمی تواند سرکار برود و تنها درآمد ما ،همان مستمری ناچیزی است
که بهزیستی می دهد .ما منبع درآمد دیگری نداریم و دریغ از حتی یک ریال که پس
انداز داشته باشیم ،اوضاع مالی ما به هیچ عنوان خوب نیست ،تا این حد که برای معاش
خودمان هم مشکل داریم.
 :2من خودم دانشجوی رشته مدیریت هستم اما به دلیل مشکالتی که دارم هنوز درسم
را تمام نکرده ام و از شما خواهش می کنم به اطالع مسووالن کشوری برسانید که برای
دانشجویان معلول از نظر پرداخت شهریه ها توجه بیشتری داشته باشند.
 :3بنده در یکی از تعاونی های مسکن مهر معلوالن عضو بودم که بعد از ازدواج چون
هیچ گونه درآمد و اعتبار مالی نداشتیم مجبور به انصراف شدم و پولی که در این تعاونی
داشتم را صرف مخارج اولیه زندگی کردم و اکنون نه از آن پول چیزی باقی مانده ،نه
مسکنی داریم و نه مشکالتمان رفع شده اند.
خواهش می کنم از مسووالن بپرسید که تکلیف خانواده هایی مانند ما که هر دو نفر در
آن معلول هستند و شرایط مالی مساعدی هم ندارند چیست؟ آیا برای افرادی مثل ما
نباید فکری بشود؟

از خدا خواستم
از خدا خواستم تا دردهایم را از من بگیرد
خدا گفت :نه ،رها کردن کار توست تو باید از آنها دست بکشی.
از خدا خواستم تا شکیبایی ام بخشد
خداگفت :نه .شکیبایی بخشیدنی نیست ،به دست آوردنی
است.
از خدا خواستم تا خوشی و سعادتم بخشد
خدا گفت :نه! من به تو نعمت و برکت دادم ،حال با توست که
سعادت را به چنگ آوری.
از خدا خواستم تا از رنج هایم بکاهد
خدا گفت :نه! رنج و سختی ،تو را از دنیا دورتر و دورتر ،و به من
نزدیک تر و نزدیک تر می کند.
از خدا خواستم تا روحم را تعالی بخشد
خدا گفت :نه!
شایسته آن است که تو خود سر برآوری و ببالی ،اما من تو را
هرس خواهم کرد تا پر ثمر شوی.
من هر چیزی را که به گمانم در زندگی لذت می آفریند ،از خدا
خواستم و باز گفت :نه.
من به تو زندگی خواهم داد ،تا تو خود از هر چیزی لذتی به
کف آری.
از خدا خواستم یاری ام دهد تا دیگران را دوست بدارم ،همان
گونه که آنها مرا دوست دارند و خدا گفت:
سرانجام چیزی خواستی تا من اجابت کنم.
گردآوری :سمیرا جمالی
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گوشه اي ا زخاطرات « ايوون ماسكرا» در کتاب زندگی با
معلولیت جسمی

هرگز تسلیم نشوید ...
سالم دوست خوبم
امروز تصمیم دارم قسمتي از
خاطرات «ايوون ماسكرا» برگرفته
از كتاب «زندگي با معلوليت
جسمي» را به صورت خالصه
برایت بنویسم.
اين كتاب خواننده را راهنمايي
مي كند كه به عمق معلوليت
جسمي پي ببرند و انسان هايي
را بشناسد كه پايي آسيب ديده،
دستي به ظاهر غيرطبيعي ،چهره

اي نامانوس و يا چشمي نابينا
دارند .دوم :این امکان را فراهم
می کند كه اين بچه ها به شيوه
خودشان احساسي را كه از ابتالء
به معلوليت جسمي دارند شرح
دهند و اثرات منفي و مثبتي را كه
رفتار ديگران از جمله پدر و مادر
و برادران و خواهران ،دوستان
و معلمان بر آنان مي گذارد بيان
كنند و در نهايت كودكان داستان
هايي را بازگو مي کنند كه به ما

محبوبترین افراد در نزد خدا کسی است که
برای بندگانش سودمندتر باشد.
رسول اکرم (ص)

امكان آن را مي دهد كه نه فقط
به توان رواني انسان و چگونگي
غلبه كردن وي بر دشواري هاي
عظيم پي ببريم بلكه هم چنين
ميزان نياز انسان را به محبت
ديدن و مورد مراقبت قرارگرفتن،
درك كنيم.
در اين كتاب جواناني هستند كه
داستان هاي خود را بازگو كردند
شايد اينان همانند جواناني ديگر
به نظر نيايند يا ممكن است قادر
نباشند تمام كارهايي را بكنند كه
كودكان ديگر مي توانند انجام
دهند .اما شرايط زندگي شان
آنان را در جهت ويژگي هاي
بسيار مثبت و توانايي هاي خارق
العاده اي از نظر جسمي و ذهني
هدايت كرده است.
گوشه اي از خاطرات «ايوون
ماسكرا»
هرگز ديدن چيزي را به خاطر
ندارم يعني نمي دانم رنگ ها،
مردم يا چيزهاي ديگر چطور
هستند .در آمريكاي جنوبي
متولد شدم .تومور دوطرفه اي در
شبكيه چشمم وجود داشت كه
مفهوم آن غده سرطاني بود و من
نابينا شدم.
پدر و مادرم همیشه یادم دادند
كه افراد نابينا مي توانند همان
كاري را انجام دهند كه افراد بينا
مي توانند پس در مدرسه عادي
در آمريكا ثبت نام شده و درس
خواندم.
اگر فردي معلول به مدرسه عادي
برود اين حركت را ورود به جريان
كلي جامعه مي دانند.
اوائل وقتي به خاطر نابينايي ام
مورد تمسخر قرار مي گرفتم دلم
مي خواست به كالس استثنايي
بروم .هيچ كس ديگر درك
نمي كرد ،آدم از نابينا بودن چه
احساسي پيدا مي كند اما بعد از
مدتي من به بچه هاي كالس و
آنان به من عادت كرديم.
در كودكستان خط بريل را ياد
گرفتم .هر روز صبح معلمي
مخصوص يك ساعت به مدرسه
مي آمد تا سواالتي را كه دارم
پاسخ دهد و نوشته هايم را كه
به خط بريل است به خط معمولي

بنويسد تا معلم كالس عادي
بتواند غلط گيري كند.
در خارج از مدرسه از آموزش
هاي گوناگوني استفاده مي كنم.
درس هاي تحرك و جهت يابي
خيلي مهم است .مربي ويژه اي
از آموزش و پرورش به من ياد مي
دهد كه چگونه خودم به تنهايي
در خيابان حركت كنم .هميشه
براي عبور از خيابان مردم مي
خواهند كمكم كنند ،اما سعي
مي كنم خودم تشخيص بدهم
براي عبور چه موقع مناسب است.
نوعي عصاي ليزري دارم كه وقتي
حدود يك و نيم متر از مانع فاصله
دارم عصاي ليزري آن را حس مي
كند و به وسيله ارتعاشات مرا آگاه
مي كند .
دركالس موسيقي شركت مي كنم.
پيانو تمرين مي كنم .
مردم سوال مي كنند آيا خودم
لباس هايم را انتخاب مي كم يا
نه .پاسخ مثبت است  .خودم صبح
ها كارهاي شخصي ام را انجام مي
دهم .گاهي دچار تشويش مي
شوم كه آيا ظاهرم خوب است؟ در
اين موقع از كسي سوال مي كنم.
خودم را خوشبخت احساس مي
كنم زيرا خانواده و دوستان خوبي
دارم كه مثل آدمي متفاوت با من
رفتار نمي كنند .گاهي دلگير مي
شوم كه چرا نمي بينم؟
تصميم دارم هر اتفاقي بیفتد
تسليم نشوم .پيام اصلي من اين
است كه هر چند نابينا هستم ،هر
چند برخي كارها كمي طول مي
كشد ،باز هم مي توانم انجام دهم.
وقتي به هدفي مي رسيد شخصا
نسبت به آن احساس خوبي پيدا
مي كند.
اگر گاهي ساير مردم به شما
تبريك بگويند ،احساس شما
بهتر مي شود و خواهيد فهميد كه
خودتان آن را انجام داده ايد ،زيرا
هرگز تسليم نشده ايد.
برگرفته از كتاب:
زندگي با معلوليت جسمي
نوشته جيل كرمنتز
ترجمه فاطمه بزرگ نيا
نشر :كتاب سرا

ﺳﻼﻣﺖ
اگر ندانید که به کجا می روید،
چگونه توقع دارید به آنجا برسید؟
باسیل اس.والش

کنوانسیون بین
المللی حقوق
افراد دارای
معلولیت
ماده  )10حق زندگی:
دولتهای عضو اذعان دارند که هر انسانی حق
مادرزادی حيات دارد و بايد تمام اقدامات الزم
برای اطمينان از بهره مندی کامل افراد معلول از
حقوق مساوی با ديگران به عمل آيد.
ماده  )11وضعيتهای خطرناک و فوريتهای
انسانی:
دولتهای عضو میبايست مطابق با تعهدات خود
در قوانين بينالمللی شامل قوانين بشر دوستانه
بينالمللی ،قوانين بين المللی حقوق بشر ،تمام
اقدامات الزم را برای اطمينان از دفاع و امنيت
افراد معلول در هنگام خطر شامل درگيریهای
نظامی ،فوريتها و حوادث طبيعی به کار ببندند.
ماده  )12به رسميت شناختن تساوی در
برابر قانون:
 1ـ دولتهای عضو اذعان دارند که افراد معلول
حق دارند در همه جا در برابر قانون به رسميت
شناخته شوند.
2ـ دولتهای عضو میبايست حق برخورداری
معلولين از صالحيتهای قانونی مساوی با ساير
افراد در تمام جنبههای زندگی را به رسميت
بشناسند.
 3ـ دولتهای عضو میبايست اقداماتی را به کار
برند تا دسترسی معلولين به حمايتی که ممکن
است در حين احقاق صالحيتهای قانونی مورد
نياز باشد؛ فراهم آيد.
 4ـ دولتهای عضو میبايست اطمينان حاصل
نمايند که تمام اقدامات مرتبط با احقاق
صالحيتهای قانونی برای فراهم کردن حمايت
مناسب و موثر در پيشگيری از سو ء استفاده،
مطابق قوانين بينالمللی بشری فراهم گرديده
است .در اين گونه حمايتها میبايست اطمينان
حاصل شود که در اقدامات مرتبط با احقاق
صالحيتهای قانونی به حقوق فرد ،خواستهها
و ارجحيتهای وی احترام گذاشته شده است
و عاری از هر گونه تعرض به منافع يا تاثيرات
ناروا میباشد؛ شايسته و مناسب با محيط فرد
است و در کمترين زمان ممکن اقدام مینمايند

و به طور مرتب مورد بازبينی يک مسئول يا مقام
اليق قضايی مستقل و بيطرف قرار میگيرند .اين
حمايتها میبايست مناسب سطوحی باشد که در
آن اقدامات ،حقوق و منافع فرد تحت تاثير قرار
میگيرد.
5ـ بر اساس اين ماده دولتهای عضو میبايست
تمام اقدامات مناسب و موثر را برای حصول
اطمينان از حقوق مساوی فرد در مالکيت يا
توارث اموال و برای کنترل امور مالی فرد و داشتن
دسترسی مساوی به وامهای بانکی ،رهن و ساير
انواع اعتبارات مالی اتخاذ نمايند و میبايست
اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول به اجبار
از دارايیهای خود محروم نشدهاند.
ماده  )13دسترسی به عدالت:
 1ـ دولتهای عضو میبايست اطمينان حاصل
نمايند که دسترسی موثر معلولين به عدالت،
مساوی با سايرين از جمله تامين انطباق مناسب
با سن ،برای تسهيل نقش موثر آنها به عنوان
شرکت کنندههای مستقيم و غير مستقيم مثل
شهود در تمام مراحل قانونی مانند بازرسیها و
ساير مراحل مقدماتی به عمل آمده است.
 2ـ برای کمک به اطمينان از اينکه افراد معلول
به عدالت دسترسی موثر دارند؛ دولتهای عضو
میبايست آموزشهای الزم را برای مجريان
عدالت مثل پليس و کارکنان زندانها ارتقا دهند.
ماده  )14آزادی و امنيت فردی:
 1ـ دولتهای عضو میبايست اطمينان حاصل
نمايند که افراد معلول مساوی با ديگران:
(الف) از حق آزادی و امينت فردی برخوردارند.
(ب) به طور غير قانونی و اجباری از آزادی خود
محروم نشدهاند و هر گونه محروميت از آزادی،
مطابق با قانون بوده و هيچگاه نبايد وجود
معلوليت ،محروميت از آزادی تلقی گردد.
 2ـ دولتهای عضو میبايست اطمينان حاصل
نمايند در صورتی که افراد معلول در روند
دادرسی از آزادی خود محروم شده اند ،آنها
مساوی با ديگران مستحق تضمينهايی مبتنی بر
قانون بينالمللی حقوق بشر هستند و میبايست
مطابق با اهداف و اصول اين کنوانسيون از جمله
موارد انطباق موجه با آنان رفتار شود.
ماده  )15رهايی از شکنجه يا رفتار و
مجازاتهای بی رحمانه ،غير انسانی يا
تحقير کننده:
 1ـ هيچ کس نبايد مورد شکنجه ،رفتار يا
مجازاتهای بيرحمانه ،غير انسانی يا تحقير
کننده قرار گيرد .به طور اختصاصی هيچ کس
نبايد بدون رضايت آزادانه اش تحت مطالعات
علمی و پزشکی قرار گيرد.
2ـ دولتهای عضو میبايست تمام اقدامات موثر
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و قانونی ،مديريتی ،قضايی و ساير اقدامات الزم
را برای حفظ افراد معلول مساوی با ديگران از
شکنجه ،رفتار و مجازاتهای بی رحمانه ،غير
انسانی يا تحقير کننده به عمل آورند.
ماده  )16رهايی از بهره کشی ،خشونت و
سوء استفاده:
 1ـ دولتهای عضو می بايست اقدامات مناسب
قانونی ،مديريتی ،اجتماعی ،تحصيلی و ساير
اقدامات الزم را برای حفاظت افراد معلول چه در
داخل و چه در خارج از خانه ،در برابر تمام انواع
بهره کشی ،خشونت و سوء استفادههای وابسته
به جنسيت اتخاذ نمايند.
 2ـ دولتهای عضو همچنين می بايست تمام
اقدامات مؤثر برای پيشگيری از تمامی انواع
بهره کشی ،خشونت و سوء استفاده در کنار
حصول اطمينان از اشکال مناسب ،مساعدتهای
وابسته به جنسيت و سن و نيز حمايت از معلولين
و خانوادهها و مراقبين آنها شامل ملزومات
اطالعاتی و آموزشهای مبتنی بر چگونگی
پيشگيری ،تشخيص و گزارش دهی بهره کشی،
خشونت و سوء استفاده را اتخاذ نمايند.
دولتهای عضو می بايست اطمينان حاصل نمايند
که سرويسهای حمايتی به سن و جنسيت و نوع
معلوليتها حساسيت الزم را دارند.
 3ـ برای جلوگيری از وقوع هر نوع بهره کشی،
خشونت و سوء استفاده؛ دولتهای عضو می
بايست اطمينان حاصل کنند که تمام تسهيالت
و برنامههای طراحی شده برای ارايه خدمات
به افراد معلول به طور مؤثری توسط مقامهای
مستقل نظارت میشوند.
 4ـ دولتهای عضو می بايست تمام اقدامات
مناسب برای پيشرفت بهبودی فيزيکی ،درکی
و روان شناختی ،توان بخشی و حضور مجدد
اجتماعی افراد معلول قربانی بهره کشی ،خشونت
و سوء استفاده را از طريق سرويسهای حمايتی
فراهم کنند .اين درمان و حضور مجدد اجتماعی
می بايست در محلی انجام شود که سالمت،
بهزيستی و احترام به نفس و حرمت استقالل
معلول را پرورش داده و نيازهای خاص وابسته به
سن و جنس را در نظر قرار میدهد.
 5ـ دولتهای عضو می بايست قانونگذاری و
سياست گذاریهای موثر شامل :قانونگذاری،
سياست گذاریها با محوريت زنان و کودکان را
انجام دهند تا اطمينان حاصل شود که عوامل
بهره کشی ،خشونت و سوء استفاده از معلولين
شناسايی ،بازپرسی و در صورت لزوم محاکمه
میشوند.
مینا آروانه
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خشم با دیوانگی آغاز می شود و با
پشیمانی پایان می پذیرد.
فیثاغورث

در حاشیه بازدید شهره سلطانی بازیگر سینما از کانون معلولین توانا

شاید خود معلوالن
نخواسته اند...

برای آنکه شهره عالم هنر شوی
نیاز به انجام دادن کارهای عجیب
و غریبب نیست .تنها کافی است
«روزی روزگاری» در «خانه ای
سبز» باشی .نیازی هم به «شعبده
و طلسم» نیست فقط کافی است
در دوران «جوانی» نگاهی به
آسمان بیندازی و رنگ «قرمز»
عشق در زندگیت جاری باشد و
بشوی همان که می خواهی.
در واقع از نقش که خارج می شوم
خودم هستم .خیلی از بازیگرها
بدون نقش هم نقابی به صورت
دارند و بازی می کنند انگار
همیشه باید بازی کنند اما من
سعی می کنم ار نقشم جدا شوم
و آن چیزی که باید ،باشم.
گزارش زیرحاصل گفتگویی
کوتاه با شهره سلطانی بازیگر
سینما ،تئاتر و تلویزیون در
حاشیه دیدارش از کانون معلولین
تواناست.
 تعریف شما از هنر بازیگریچیست؟
 بازیگری آن قدر وسیع استکه در قالب چند جمله قابل
توصیف نیست .بازیگری مفهوم
بسیار گسترده ای دارد به صورت
مختصر می توانم بگویم در قالب
دیگری فرو رفتن ،خلق کردن
شخصیت دیگری و ارائه آن
همراه با صداقت را بازیگری می
گویند.
 تا حاال نقش یک معلول رابازی کرده اید و یا نقش روبروی
شما یک معلول بوده است؟
 چند سال پیش در یکفیلم کوتاه به کارگردانی سام
درخشانی ،پسر معلولی در مقابلم
بازی می کرد .در سریالی هم به
نام «پای پیاده» نقشی را بازی
کردم که در فیلم ،من از کوه پرت
می شدم و قطع نخاع می شدم و
در همه فیلم در این حالت بودم

به جز صحنه هایی مربوط به فلش
بک .در طول فیلم بر روی ویلچر
بودم و نمی توانستم حرف بزنم.
 بازی در این نقش چقدربا نقش های دیگری که بازی
کردید متفاوت بود؟
 این نقش خیلی نقش سختی بودبه هر حال من نقش را بازی می
کردم .برای ایفای این نقش رفتم
و چند معلول که در این حالت
بودند را دیدم .من تالش کردم
با تجربیاتی که به دست آوردم
نقش را ایفا کنم .شرایط سختی
را گذراندم .من نمی خواستم فقط
بازی کنم می خواستم همانند
همان آدم باشم .من در زمان
های عادی که فیلمبرداری نبود
هم سعی می کردم بر روی ویلچر
بنشینم تا خودم بیشتر نقش را
باور کنم و تماشاگر هم بیشتر باور
کند.
 چرا هیچکدام از سوپراستارهای سینمای ما معلول
نیستند؟ به نظر شما معلول ها
نمی توانند سوپر استار سینما
باشند؟
 اینطور نیست که نتوانند سوپراستار شوند شاید واقعا شرایطش
پیش نیامده است .شاید خودشان
هم نخواسته اند .همانطور که
معلوالن در عرصه های مختلف
تالش میکنند و استعداد و توانایی
خود را نشان می دهند باید در این
زمینه هم تالش کنند.
اگر دیگران معلوالن را به بازی نمی
گیرند اشکال ندارد خود معلوالن
پیشقدم شوند .من دوستان
معلول هنرمند زیادی دارم .یکی
از دوستانم سفالگر بسیار خوبی
است و خیلی از سفال هایش را به
دوستانش هدیه می دهد معلوالن
هم می توانند مثل همین دوست
من ،خودشان را در زمینه های
مختلف اثبات کنند.

معلوالن باید تالش کنند .شاید تا
االن شرایط مهیا نبوده است اما
حتما از این به بعد می تواند مهیا
شود در زمینه نمایش هم آدم
هایی که تالش می کنند تا خود
را ثابت کنند می توانند حضور
داشته باشند و موفق باشند آنها
اگر بجنگند موفق می شوند.
 به نظر شما مهمترین مشکالتافراد معلول در ایران چیست؟
 من مشکلی برای معلوالن نمیبینم .اگر هم هست به خودشان
برمی گردد .فقط باید امکانات
بیشتری برای معلوالن مهیا کنند.
جامعه ما فقط به یک سری از آدم
های خاص توجه می کند .به آدم
های سالم هم ،همه امکانات داده
نمی شود.

برای معلوالن اگر مشکلی هست،
خودشان باید بیشتر تالش کنند.
اگر جامعه به اینها اجازه حضور
نمی دهد اینها باید بیشتر بجنگند
و حضور بیشتری در جامعه داشته
باشند.
 واژه ای که بالفاصله بعد ازشنیدن این کلمات به ذهن تان
می رسد را بگویید
روزی روزگاری :فیلمی که خودم
در آن بازی کردم
سینما :سینما سینماست
خانه سبز :خسرو شکیبایی
موسیقی :همه زندگی
بجنورد :خیلی دوست دارم
ببینمش

مرتضی رویتوند

ﺳﻼﻣﺖ
باید اشخاص امین و صادق در مجلس شورا
بروند که مقررات شما را بر طبق خواستههای
خدای متعال پیاده کنند.
امام خمینی (ره)
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اخالق ،عدالت و حقوق
کودکان معلول

بحث
خود را با این موضوع آغاز می کنم که قوانین
مدون و اجرای صحیح آن نسخ و تغییر ،اصالح و
تجدید نظر درآن بیانگر رویکرد دولت ها به دولت
ِ حقوقی ست.
در مقدمه ی مقررات استاندار ِد برابر سازی ِ
فرصت ها برای اشخاص کم توان و ناتوان می
خوانیم« :معلولیت در حال افزایش است»
خانم مارگارت جان ،مدیرکل سازمان بهداشت
جهانی در سال  2011اعالم کرد از جمعیت 7
میلیارد نفری 15 ،درصد معلول بوده که  80درصد
از آنها در کشورهای جهان سوم یا توسعه نیافته
زندگی می کنند .او در این گزارش اضافه کرده
است که جمعیت معلوالن ،فقیرتر از سایر اقشار
اجتماعی است .موضوعی که قطعنامه 1992
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص برابر
سازی فرصت ها تاکید کرده بود که دو عامل مهم
معلولیت« ،فقر اقتصادی» و «فقر فرهنگی» است.
مدیرکل WHOافزوده است حدود  76تا 87
درصد معلوالن ،به خدمات بهداشتی و توانبخشی
دسترسی ندارند و از تکنولوژی توانبخشی ،حمل
و نقل ،ارتباطات و تجهیزات پزشکی محرومند.
مرکز کنترل و پیشگیری معلولیت ها در ایاالت
متحده نیز اعالم کرده است :حدود  11درصد
معلوالن  6تا  14سال دارند و تا سال  2050به
 20تا  30درصد افزایش خواهد یافت .نتیجه این
که ،پدیده ی معلولیت ،صرف نظر از جنبه های
پزشکی ،ار فقر نشات می گیرد .بنا به گزارش
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ، 2005
حدود  1/3میلیارد انسان در فقر به سر می برند و
درآمدی معادل یک تا دو دالردر روز دارند؛ قدرت
خرید فرودستان و طبقه متوسط نسبت به دهه
 1960بیش از  50درصد کاهش یافته است؛ حال
اگر بحرانی که  5سال اخیر آغاز شده و جهان را
در حال به سقوط کشانیدن است اضافه کنیم و بنا
به گزارش بانک جهانی سرمایه در گردش سرمایه
داران 700 ،درصد افزایش داشته ایم و با وجود
 800میلیون بی سواد در جهان ،پدیده معلولیت
به وضوح مشخص می شود که از کجا سرچشمه
می گیرد.
همه می دانیم که حقوق معلوالن از سایرحقوق
انسانها جدا نیست.
معلولیت نقص ،محدودیت و تفاوت است .بنابراین
همه انسانها از حقوق یکسان برابرند ،لیکن بنا
به موارد فوق ویژگی های انسانی موجب شد تا
اعالمیه ،قطعنامه و کنواسیون برای این بزرگترین
اقلیت جهان صادر شود .ناگفته نماند که منابع
کنواسیون حقوق معلوالن به همین لحاظ از
میثاقهای بین المللی حقوق مدنی ،سیاسی،
فرهنگی اجتماعی و اقتصادی کنواسیون حقوق

زنان ،کنواسیون حقوق کودک ،کنواسیون
منع شکنجه و سایر رفتارهای تبعیض آمیز و
تنبیهات بی رحمانه غیر انسانی یا تحقیر کننده،
کنوانسیون حقوق مهاجران و خانواده آنان تصریح
و تاکیده شده است.
مطابق ماده  9مدنی قانون مدنی ایران مقررات
و عهدنامه هایی که بر طبق قانون اساسی بین
دولت ایران و سایر دول منعقد شود در حکم
قانون است.
حال با چنین رویکردی سخن را پی می گیریم:
اخالق ،عدالت و حقوق در زمره علوم هنجاری
است یعنی با قضاوت و داوری انسان ها سر و کار
دارد.
کودک مطابق بند اول کنوانسیون حقوق کودک،
شخصی است که حداکثر  18سال داشته باشد،
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ایران نیز
(مصوب سال  83مجلس) سن کودکی را تا 18
سال اعالم کرده است .اما در رابطه کودک معلول
با اخالق ،عدالت و حقوق باید گفت :واژه اخالق
از ابعاد مختلفی اعم ازدینی ،فلسفی و جامعه
شناسی مورد تحقیق قرارگرفته است.
حق عمومی یعنی حقی که بدون تبعیض و
استثناست و مربوط به حال است و نمی توان
آن را به آینده موکول کرد ،این حق قطعی و
الزم االجراست  ،غیرقابل تردید و تزلزل ناپذیر
است و از نیازهای مشترک انسان سرچشمه
می گیرد .اما حقوق به عنوان یک علم یا ،Law
مجموع مقرراتی است که براشخاص از این جهت
که در اجتماع هستند حاکم است .در این معنا
حقوق اضرار به غیر هم تعبیر می شود .صرف نظر
از تقسیم بندی حقوق  ،Lawما در بحث حاضر
از حقوق به معنای جمع حق یعنی آن چه که
باید باشد سخن می گوییم و در  5حوزه مدنی،
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی در این
خصوص بحث می کنیم .قابل ذکر است بر اساس
اصل همبستگی پدیده های اجتماعی و تاثیر
متقابل در علم جامعه شناسی ،مصوبات سازمان
ملل کلیه این مصوبات دفع تبعیض ،استثناء،
محدودیت و بازدارندگی ست تا انسان به کرامت
انسانی در راستای توانمندسازی دست یابد .در
دوم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل ِ
بند  6برکرامت و ارزش واالی انسانی تصرع و در
بند ج همین اصل بر «عدل و قِسط» تاکید و بند
سوم اصل نهم بر رفع تبعیضات و ایجاد امکانات
عادالنه ،سخن رفته است .اصل نوزدهم قانون
اساسی هم اشعار می دارد :مردم ایران از هر قوم
و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند
و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز
نخواهد بود .انسان به مفهوم عام و کودک به
مفهوم خاص باید حیثیت ،جان ،مال ،حقوق،

مسکن و شغل او طبق اصل  21قانون اساسی
مصون از تعرض باشد ،بنابراین در بحث حقوق
بندی صدراالشعار
کودکان معلول در تقسیم
ِ
اعالم می دارد که چهار حوزه را متذکر می گردد.
 -1حقوق مدنی :قانون گزاری برای کودکان
معلول ،مشارکت معلول یا خانواده آنان در
قانونگذاری ،تغییر نسخ ،تکمیل و اصالح قوانین
ناقص یا بازدارنده ومنطبق با نیازهای ویژه
کودکان معلول ،توام با عدالت اجرایی و قضایی .
 -2حقوق اقتصادی :یعنی عدالت توزیعی،
داشتن سطح زندگی مطلوب مثل مسکن،
افزایش مستمری ،رفع فقر ،یارانه های مناسب
از زمان تشخیص در چه زمینه لوازم توانبخشی،
بهداشتی ،دارو و درمان و نگهداری در منزل.
 -3حقوق فرهنگی :آموزش و پرورش و حرفه
آموزی منطبق با قوای ذهنی و جسمی ،آموزش
تلفیقی ،ارتقاء سطح آگاهی ،دسترسی به
اطالعات و ارتباطات ،زدودن نگرش منفی جامعه،
دسترسی به اماکن تفریحی و سرگرمی اعم از
ورزش ،سینما ،تئاتر و نظایر آن
 -4حقوق اجتماعی :تقویت بنیان های خانواده
و احترام به خانواده و کودک معلول ،رعایت حقوق
فردی و جمعی کودک در جامعه ،تدوین برنامه
مدون شهرسازی و معماری ،برابر سازی فرصت
ها ،پیشگیری از خشونت پنهان ،بهره کشی
جسمی و جنسی ،مشارکت اجتماعی و خصوص ًا
گسترش توانبخشی مبتنی بر (جامعه،)C-B-R
تقویت و ترویج  N.G.Oو امنیت فردی کودک
معلول ،تامین اجتماعی ،نفقه و حضانت کودک
و در نهایت براساس کنوانسیون حقوق معلوالن
خواستار تکمیل قانون جامع حمایت از معلوالن ،با
رویکرد به کنوانسیون حقوق کودک هستیم.
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وقتی هدفمان را از دست می دهیم مجبور
هستیم سعی خود را چند برابر کنیم.
مارک تواین

رقیه بابایی

تفاوتی به فاصله یک مردمک

و خدا به زمین نزدیک است
به حوالی خیابان آیت اله کاشانی که می رسی،
فقط کافی است کمی گوش هایت را تیز کنی
تا صدای هیاهوی بچه های مدرسه را بشنوی،
با خودت فکر می کنی حتما زنگ تفریح شاد
یک مدرسه است و بچه ها با شور و نشاط به
دنبال هم می دوند و یا توپ را برای همدیگر
پرتاپ می کنند .چند قدم دیگر که نزدیکتر می
شوی تابلوی مدرسه ای را می بینی« ،مجتمع
آموزشی استثنایی شهید محبی» و آنچه می
بینی را باور نمی کنی.
چشم هایت که به کلمه استثنایی برمی خورد،
ناخودآگاه کمی ته دلت می لرزد ،از در مدرسه
که وارد می شوی چند سوال بی جواب در ذهنت
نقش می بندد ،مستخدم مدرسه با لبخندی به
تو خوش آمد می گوید؛ و تو با همین لبخند می
فهمی این مدرسه با مدارس دیگر تفاوت دارد.
تفاوتی سپید ،تفاوتی به فاصله یک مردمک
چشم.
زنگ تفریح است ،به موقع رسیده ایم ،بچه ها
دور هم حلقه زده اند ،یکی نادیده مهر می ورزد
و یکی دیگر نادیده در جست و جوی محبت
است ،از میان شلوغی بچه ها -که با دیدنشان
خوب می فهمی این ها کمی متفاوتند – عبور
می کنیم و وارد سالن مدرسه وارد می شویم،
و چقدر خدا در این سرزمین به زمین نزدیک
است؛ اینجا نادیده می نویسند ،می خوانند و
زندگی می کنند؛ اما نه! اینجا هم می بینند و
هم خوب خدا را احساس می کنند.
این ها با چشم ظاهر که نه ،با دل می بینند،
نگاهی که سپید است با دلی که جایگاه
خداست .مجتمع «آموزشی استثنایی» شهید
محبی در مقاطع پیش دبستانی ،دبستان،
راهنمایی و دبیرستان بین  200الی  250دانش
آموز دختر و پسر ِ نابینا و کم بینا را در دو دوره
روزانه و شبانه تحت پوشش دارد؛ در میان
دانش آموزان این مدرسه دانش آموزان چند
معلولیتی هم دیده می شوند.
«مجید تفرشی» دانش آموز سال سوم
دبیرستان این مجتمع ،در حالی که انگشت
های دو دستش را به هم گره زده می گوید:
«چون دلم می خواست بین بچه های همنوع
خودم باشم به این مدرسه آمدم ،امکانات این
مدرسه برای نابینایان تا حدود زیادی مناسب
است و بیشتر از این خوشحال هستم که معلم
هایم هم همنوع خودم هستم ،البته منکر این

نیستم که تحصیل بین بچه های عادی هم
خوب است اما ما یک خوب داریم ،یک عالی،
و منظور من گزینه عالی است».
او می گوید« :قرآن باعث شد که به موسیقی
عالقمند شوم ،می خواستم آهنگ قرآن
را بهتر بشناسم و برای این کار بهترین راه
موسیقی بود .از طرفی موسیقی برای نابینایان
به این دلیل که گوش آنها تنها عضوی است که
برایشان از دنیای اطراف خبر می آورد بسیار
الزم است و باعث می شود آنها اجتماعی تر
بشوند و من به دیده یک علم هم به آن نگاه
می کنم».
مجید با اشاره به اینکه به خط بریل می خواند و
می نویسد می گوید «:با اینکه خط بریل را می
دانم نوشتن الفبای فارسی را هم یاد گرفته ام
آیا شما می دانید که یاد گرفتن الفبای فارسی
برای یک نابینا چقدر سخت است».
مجید که قاری و حافظ قرآن و نوازنده پیانو
است ادامه می دهد« :کاش از این مدارس برای
نابینایان بیشتر بسازند ،چون نابینان نسبت به
دیگر معلوالن از امکانات کم تری برخوردارند».
«علی صادقی» یکی دیگر از دانش آموزان
این مدرسه با لبخند می گوید «:کالس دوم
راهنمایی الف هستم 8 ،سال است که در اینجا
ِ
درس می خوانم ،اینجا را خیلی دوست دارم اما
شاید برای دبیرستان به مدرسه دیگری بروم».
علی با اشاره به اینکه با پیشنهاد خانواده اش
در این مدرسه در می خواند می گوید« :خانواده
ام ترجیح دادند به این مدرسه بیایم بهتر است
آنها گفتند بچه های آنجا مثل خودم هستند و
من با آنها راحت ترم».
او ادامه می دهد« :می دانید اسم من با اسم

یکی از بازیگران تلویزیون شباهت دارد ولی
این فقط یک شباهت است و من او نیستم».
علی ادامه می دهد :افراد مثل من در این
مدرسه زیادند و من بین آنها خوشحالم.
او می گوید« :مدرسه ما با بقیه مدرسه ها خیلی
فرق دارد مثال اینجا درخت توت دارد ،گوجه
سبز دارد ،بوته ای دارد که اسمش پنیرک است
و می شود آن را خورد ».
علی به دستگاه بریلش اشاره می کند و می
گوید :این برای من درست مثل خودکار و کاغذ
برای شماست.
«عماد پاشا» نوری با آرامش و وقار یک دانش
آموز می گوید «:من تا کالس پنجم در مدرسه
عادی درس خواندم ولی بعد از آن چشم هایم
ضعیف شد و پدر و مادرم گفتند بهتر است به
این مدرسه بیایم ،گفتند اینجا تعداد دانش
آموزان کم است و معلمم می تواند بیشتر برایم
وقت بگذارد».
عماد با اشاره به اینکه مهمترین مزیت این
مدرسه این است که تغذیه و سرویس برایمان
رایگان است می گوید« :اینجا به ما غذا می
دهند و جای تفریح داریم معلم ها خیلی خوب
هستند و توجه زیادی به ما می کنند».
او انگشت دستش را به عالمت اجازه خواستن
بلند می کند و می گوید :آسایش به معنای
تفریح و مکان خوب است  .او با بیان این مطلب
ادامه می دهد  «:اینجا فقط آسانسور ندارد اما
بچه های نابینا پله ها را می شمرند تا ببینند
چندتاست و بعد همیشه یاد می گیرند چگونه
از آنها باال بروند».

ﺳﻼﻣﺖ
هیچ یک از تمایالت نفس انسانی
خطرناکتر از تمایل به تنبلی نیست.
اسمایلز

نقش مدیریت
در سازمان های مردم نهاد

در شماره های قبل به مشکالت فراروی سازمان
های مردم نهاد و عوامل خارجی که باعث بی
انگیزگی تشکل ها می شود پرداختیم در این
شماره به یکی از مهمترین مشکالت داخلی
سازمان های مردم نهاد درکشورهای درحال
توسعه که بیشتر تشکل ها با آن مواجه اند و
شاید اصلی ترین عاملی که مانع رشد و توسعه
سازمان های مردمی است خواهیم پرداخت.
بدون شک عده ای از افراد دلسوز به عنوان کسانی
که در جامعه احساس نیاز می کنند اقدام به تشکیل
سازمانی می کنند که بتواند بخشی از مشکالت موجود
در جامعه را رفع کنند در قانون به این افراد هیأت
موسس می گویند.
پس از تدوین اساسنامه و انجام مراحل قانونی ثبت
ضبط تشکل مربوطه در یک جلسه که به عنوان مجمع
عمومی معروف است اعضا باید هیأت مدیره و بازرسان
سازمان شان را انتخاب کنند افراد برگزیده مسئولیت
هدایت برنامه ریزی و کنترل تشکل مربوطه را به عهده
می گیرند در اینجا به برخی از مشکالتی که مانع
از توسعه و پویای سازمان های مردم نهاد می شود
خواهیم پرداخت.
آیاهیأت مدیره سازمان شما دانش مدیریتی و تجربه
کافی برای اداره سازمان شما را دارند؟
يكي از ضعف هاي بارز بسياري از تشکل های مردمی
فقدان دانش مديريتي و تجربه نزد اعضاي هيات مديره
آنهاست.
با توجه به محوريت دانش در همه عرصه هاي فعاليت
اجتماعي ضروري است كه اعضا با توجه به عملکرد و
سابقه نامزد افراد متخصص را به عنوان اعضاي هيات
مديره انجمن خود انتخاب كنند و در صورت انتخاب
اعضاي هيأت مديره نيز با داشتن تحصيالت عالي به
كسب مهارت هاي مديريتي اقدام كنند تا بتوانند با
درك صحيح از ماهيت پيچيده امور اجرايي و اجتماعی
به شكلي خردمندانه و موثر براي حل مشكالت چاره
جويي كرده و راه حل هاي علمي و كارا را ارائه دهند.
شما اختالفات موجود در هیات مدیره را چگونه برطرف
می کنید؟
مشکل دومی که هیات مدیره با آن مواجه خواهند شد
بدلیل عدم دانش مدیریتی و تجربه دچار اختالف در

تصمیم گیری بر روی مسائل می شوند در این مورد
توصیه می شود یکی از اعضای هیأت مدیره که تجربه
و دانش مدیریتش باالتر از دیگران است و دارای
شخصیت کاریزماتیک است به عنوان رهبر انتخاب
کرده در صورت اختالف نظر ،نظر این فرد بر نظر دیگر
اعضا برتری داشته باشد.
شما فکری به حال پوشش هزینه های خود کرده اید؟
مسله سومی که با آن روبرو می شوند مشکالت مالی و
باالبودن هزینه های کارهای اجتماعی است.
برای حل این معضل توصیه می شود که هیات مدیره
قبل از هر هزینه ای فکری به حال منابع درآمدی خود
کرده و راه های مشروعی که می توان از طریق آن برای
سازمان خود درآمد کسب کنند پیدا کرده و از تجمالت
در تشکل خود دوری کنند.
تحقیقات نشان می دهد تشکل هایی که از همان ابتدا
به فکر درآمد برای مجموعه خود بودند اکثرا تشکل
های پایدار و قدرتمندی هستند.
آیا اعضا سازمان خود را در تصمیم گیری های سرنوشت
ساز مشارکت می دهید؟
مسئله چهارمی که هیات مدیره پس از گذشت چند
سال با آن روبرو می شود انحراف از اهداف اولیه سازمان
است بدلیل مشکالت مالی و نبود شعور مدیریتی در
بین هیات مدیره کم کم اهداف سازمان دچار فراموشی
شده و سازمان دچار انحراف می شود پس از بررسی
متوجه می شویم نه تنها مشکل جامعه هدف حل نشده
بلکه اعضا دچار یک نوع ناامیدی نیز می شوند برای
حل این معضل هیات مدیره باید تالش کند در هر ماه
اهداف اولیه خود را در جلسات بررسی کرده و درهای
بسته را به روی اعضا گشوده و آنها را در تصمیم گیری
ها مشارکت دهند و اعضا را نسبت به سازمان شان
متعصب سازند.
به نظر شما مدیران سازمانتان انگیزه کافی برای
مدیریت دارند؟
این عامل شاید یکی ازشایع ترین عواملی باشد که باعث
انحالل سازمان های مردم نهاد می شود چون به هیج
وجه این امنیت برای آنها وجود ندارد که بتوانند برای
بار دوم به عنوان هیات مدیره انتخاب شوند و از این راه
تالش خود را بیهوده می بیند کم کم برای حضور در
سازمان بی انگیزه می شوند.
در مجمع عمومی بارها دیده شده کسانی به عنوان
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هیات مدیره انتخاب می شوند که بهتر از دیگران حرف
می زنند اعضا بدون بررسی سوابق به کاندیدای خود
رای می دهند و فرد انتخاب شده هیچ گونه سابقه
فعالیت اجتماعی ندارد و چون هیات مدیره نیز به دلیل
مشکالت مالی هیچ هزینه ای دریافت نمی کنند کامال
بی انگیزه بدون ابتکار و خالقیت به کار خود تا پایان
دوره خود ادامه می دهند و سازمان پویایی و نشاط خود
را از دست داده و دچار تزلزل می شود.
ولی سازمان هایی هم پیدا می شوند که موسسان آن
از همان ابتدا این مشکل را برطرف کرده اند اول بجای
آنکه اعضا تشکل مربوطه هیات مدیره را انتخاب کنند
این انتخاب را به عهده معتمدین خود که افراد خبره و
کارشناس در جامعه هستند واگذار می کنند.
سازمان از همان ابتدا روی مدیران خود سرمایه گذاری
می کنند تا بتوانند برای مدت طوالنی از آنها بهره
برداری کنند.
و در اساسنامه خود برای پوشش هزینه های سازمان
خود محلی را در نظر می گیرند که این عوامل باعث
می شود هیات مدیره با خیال راحت و با انگیزه کافی
به کار خود ادامه داده برای بهبود و توسعه سازمان خود
تالش کنند.
آیا شما تا بحال برنامه استراتژیک مدونی برای سازمان
خود تدوین کرده اید ؟
یکی از دالیلی که باعث عدم پویایی سازمان می شود
فقدان برنامه ريزي استراتژيك هیأت مدیره برای اداره
سازمان مردم نهاد است .این عامل باعث سردرگمی
انجمن ها شده و بازدهی این سازمان ها را پایین آورده
است.
سازمان هاي مردم نهاد معلوالن بايد براساس تدوين
برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت اهداف خود را به
طور دقيق تعيين و براي رسيدن به آنها برآورد بودجه
و الزامات اجرايي را پيش بينی کنند و پس از بررسی
عوامل فوق می توان به اين نتيجه رسید كه تمركز بر
روی هدف مشخص ،داشتن يك راهبرد كلي ،عملكرد
حرفه اي ،داشتن يك مديريت مالي مناسب و انتخاب
شایسته هیات مدیره ،به كارگيري صحيح نفوذ و در
نهایت انجام ابتكارها و نوآوري هاي خاص ،همه و همه
از نمونه هاي يك شروع موفق و ادامه دار براي يك
سازمان غيردولتي به حساب مي آيند.
با اين حال همانگونه كه اتفاق نظر مشخصي بر روي
تعريف  NGOوجود ندارد نمي توان ادعا كرد كه
دستورالعمل بخصوصي نيز در مورد ايجاد كارآيي و
غلبه بر مشكالت سازمان هاي غيردولتی بدست آوردني
است.
در مجموع آنچه كه مهم است ايجاد حفظ اعتماد
به نفس در اين نهادها است و غالبا هنگامي
سازمان هاي غيردولتي اثرگذاري خود را از دست
مي دهند كه ايمان و اعتمادي كافي به توانايي
هاي خود ندارند.
بيشتر اوقات آنان صرفا به افراد و روش هاي كه
مي شناسند تكيه دارند؛ در صورتي كه يك NGO
كارآمد از صفات ديگر برخوردار است :همواره در حال
آموختن است ،راهبردهاي جديد را به بوته ي
آزمايش مي سپارد تاكتيك هاي موفقيت آميز
را از ديگران مي گيرد و از تكرار اشتباهات خود
دوري مي ورزد.
مهدی عامری
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

ﺳﻼﻣﺖ
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دوستان عبارت از خانواده ای هستند که انسان اعضای آن
را به اختیار خود انتخاب کرده است.
آلفونس کار

طرح  :صبا جاور

عالقه مندان می توانند تحلیل خود از این کاریکاتور را
حداکثر در
 5جمله
به آدرس پیک توانا ارسال کنند.
ضمنا به بهترین تحلیل
ضمن اعالم در شماره 41
جايزه اي اهداء خواهد شد.

برنده مسابقه شماره  39و :40
امیرمحمد کمندی از گلشهر

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

فرهنگ سازی عمومی ،تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصتهاست.
هزينه اشتراك:
يك ساله (براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت ) 150/000 :ريال
يك ساله (براي مراكز ،شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي) 250/000:ريال
نكته  :در صورت اشتراك شش ماهه  50درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز گردد .
عالقمندان به اشتراك و دريافت مجله مي توانند  ،بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره  0100563975007سيبا بانك ملي به نام كانون
معلولين توانا (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) واريز و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تكميل شده (گواهي معلوليت يا كپي
كارت معلوليت براي عزيزان معلول) ،به نشاني دفتر ماهنامه پيك توانا ارسال نمايند.
نشاني ماهنامه پيك توانا  :قزوين -بلوار شهيد بهشتي  -كانون معلولين توانا -دفترماهنامه پيك توانا – تلفن 0281 - 3339212 :

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

وﺷ
دب و ﻫﻨﺮ

در تهاجم فرهنگی ،هدف ،ریشه کن کردن
فرهنگ م ّلی و از بین بردن آن است.
امام خمینی (ره)
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چند داستانک زیبا از خوانندگان پیک توانا

نـقاب

آهسته و پاورچین پاورچین به سمت زیرزمین راه افتاد ،زیرزمین ِ خانه کهنه
کوچک ِ قدیمی شان ...خانه ای که دوران کودکی اش در آن همرا با کتک
های پدر و ناله های مادرش سپری شده بود.
از هر پله ای که پایین می رفت به سوژه های امشبش فکر می کرد ...آرام و بی
صدا المپ کوچک و کم نور ِ داخل زیرزمین را روشن کرد .نقابش را از چهره
برداشت و سراغ بوم ِ نقاشیش رفت.
امشب تصمیم داشت تصویری از پدرش را به نمایش بگذارد .قلم را در دست
گرفت و درست وسط بوم دو «چشم» کشید! چشمانی بی احساس و بی قید!
می خواست تمام نفرتش را از آن چشم ها روی بوم بیاورد .اما موفق نشد!
نتوانست بی شرمی ،عیاشی و هوسبازی را در آن دو چشم نشان دهد...
قلمش را به رنگ سیاه آغشته کرد و روی چشم ها خط کشید ،خط کشید
و خط کشید...
نگاهش را از روی بوم به دیوار روبه رو دوخت و به نقاب هایش لبخند زد:
نقاب ِ دختری خندان ،بی غم و مرفه که مخصوص دبیرستان کنار همکالسی
هایش بود!
نقاب ِ دختری فهمیده ،دلسوز و با کماالت که مخصوص دوستانش بود!
نقاب ِ دختری آبرودار که مخصوص کوچه و محله اش بود!
نقاب ِ دختری همدرد و مهربان که مخصوص ِ مواجه شدن با مادرش بود!
نقاب ِ دختری خنگ و بی تفاوت که مخصوص مواجه شدن با پدرش بود تا
نشان دهد متوجه نگاه های شرم آور و حرف های گستاخانه اش نمی شود!
نقاب ِ دختری نجیب و با وفا که مخصوص معشوقه اش بود ،آنکه اذعان داشت
او را بیش از هر چیزی دوست می داشت!
نقاب ِ ...نقاب ِ ...نقاب ِ...
آری ،دخترک تنها شب ها نقاب به چهره نداشت ...او شب ها در آن زیرزمین
نیمه تاریک و مخوف «درد» هایش را بر بوم نقاشی می کشید!
سمیه فایض پور

آخرين اتوبوس...
آن روز که از کالس باز مي گشت ،حرف هاي عميق استادش هنوز در ذهنش
بود و مدام آنها را با خود مرور مي کرد .هوا ابري بود نه مي شد لذت تماشاي
وسعت آسمان را از دست داد و نه مي شد وحشت غرش بي امان آسمان را
ناديده گرفت .باالخره به هر زحمتي بود قدم ها و پاهاي پر دردش را با تمام
قوا به کار گرفت تا سريع تر به مسجدي برسد و نماز ظهر و عصرش قضا
نشود .در راه به خدا گفت :خدايا کمکم کن نمازم را بخوانم و قبل از بارش
باران به آخرين اتوبوس برسم و در تاريکي آواره نمانم .خداوند کمکش کرد،
رسيد ،نمازش هنوز به پايان نرسیده بود که آسمان غريد و باران شديدي
باريدن گرفت .با خودش گفت :نترس ،تماس بگير ،تاکسي مي آيد و هر کجا
که بخواهي تو را مي برد حتي تا  90کيلومتر ديگر يعني درب منزلت ...تو
پولش را مي دهي و راننده کارش را مي کند ،بلند شد ،بيرون که آمد چتر به
دست بود .خواست چترش را باز کند ،باز نشد ،انگار از اول بسته ساخته شده
بود ،خواست تماس بگيرد ،رعد و برق به همه چيز آسيب رسانده بود و تماس
گرفتن غير ممکن ...در اوج نا اميدي زير باران مانده بود .نزديک جاده رفت تا
شايد کسي پيدا شود و از او کمک بخواهد که ناگهان شخصي با چتري که به
دست داشت از ماشين پياده شد و از فاصله صد متري او را صدا زد و با فرياد
گفت :مگر شما تاکسي نمي خواستيد؟ شخصي تماس گرفت و گفت :شما در
اين مکان منتظر تاکسي هستيد و بايد به آخرين اتوبوس برسيد .چتر باز شده
اي به دستش داد و او را به طرف ماشين هدايت کرد تا به آخرين اتوبوس
برسد .براي چند لحظه ،تمام آن چيزهايي که با خود گفته بود و برايش اتفاق
افتاد از سراچه ذهنش گذشت و تازه به خود آمده بود ...يادش آمد کس
ديگري است که چتر را باز مي کند ،آسمان را امر به باریدن می کند و در راه
ماندگان را از درماندگي نجات مي دهد....
شهال شحیطاط
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بیچـاره ستـاره ها!
ﺳﻼﻣﺖ

ﺟﺘﺎﻋ

خوابم نمی بُرد ،تلویزیون نگاه کردم ،کتاب خواندم ،آخرین شمارۀ پیک توانا
رو برای بار هزارم ورق زدم ،حتی فال دختر خالۀ دوستم رو خوندم!!
تا شد ساعت  3صبح و خسته شدم.
برد.
دراز کشیدم ا ّما باز خوابم نمی ُ
گفتم برم گوسفندها رو از رودخانه رد کنم.
ا ّولین گوسفند با یک پَرش خوب و با م ّوفقیت از عرض رودخانه گذشت.
د ّومی و س ّومی هم همینطور ا ّما گوسفند چهارم توی آب افتاد و مجبور شدم
کنار رودخانه ُدنبالش ب ِدوم و به این فکر کنم که اگر مثل بچۀ آدم خوابیده
بودم
و گوسفندهای بیچاره رو مجبور به پریدن از روی آب نکرده بودم ،اآلن این
بخت برگشته ،جایی در رؤیاهایم مشغول چریدن بود و اینطور در آب
دست و پا نمی زد!
احساس مسئولیت می کردم.
نمی دانم چقدر ُدنبالش دویدم تا خوابم بُرد.
ساعت  10صبح ،وقتی بیدار شدم هنوز سر حال نبودم و پاهایم درد می کرد
و از
خستگی هالک شده بودم...
یادم باشد دفعۀ بعد ستاره ها را بشمارم!!!

ﺎددﺷﺖ

اعظـم عـزیـزی

دو و ست داش شتن
دو و تایی َه َهمددیگه رو دو دوست داششتیم
ِر ریحانهِ ،ررضا چ چه ببهم می می اومدند ا ِ ا ِسمامون
می می خواستی َم َمن بِ ب ِرم رو و ت ِن نمی شد ب با َم َمن با باشی
فا فاصله اُف فتاده ب بود ب بینمون َو َولی دو دوست داش شتن َم َمن
َت تَمومی َن ن َداشت
ُسل ُسلیمان بو بودی و َم َمن م مور ا َ م ما
ال الیق ِع عشقم َن ن َبوو دی و َم َمن َن نفهمی میدم
سی سی ر روز سی سی م ماه سی سی...
َم َمن ن ِ نمیتون نم ُن ن ُتا ررو ف فاش َن َن گم د دیدی ب با َز م ف فاش
ش شُ د ففاش ُ
ُ
ش شُ دن
ُن ن ُتا ِد دِیگه ُم ُمهم نی نیست ایین ب بار چ چیزی که ف فاش ُ
ش شُ د
رراز ب بین َم َمنو و ُت تُو
ب بود.
ُِ
هیوا

تکه چوب عاشق
تکه چوب سرگردانی بودم روی آب شناور
کنار ساحل به انتظارم بودی،...آنقدر مشتاق که بی قرارت شدم
نزدیک شدم نزدیک ونزدیکتر
به ساحل که رسیدم نفس نفس میزدم ولی برق چشمانت خستگی را
ازمن ربود
وقتی با دستان مهربانت لمسم کردی،تپش های قلبم تندتر شد
نفهمیدم چی شد ،ولی باتمام وجود خواستمت،عاشقت شدم
منو از آب گرفتی لحظه ای فکر کردم ازین سرگردانی نجاتم میدهی ولی
در اوج ناباوری به روی آب پرتم کردی و سرگردان ترم کردی!!!
شاید نباید می فهمیدی که عاشقم
نیلوفر نوروزی

وﺷ
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نامداری بی نیک نامی ،به پشیزی نمی ارزد.
ارد بزرگ

گردآوری :آتیه شعبانی

ﻋﻠ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺘﺎﻋ
ﺎددﺷﺖ

شناخت
از مال پرسیدند :فالنی را میشناسی ؟
گفت  :آری
گفتند  :چگونه مردی است ؟
گفت  :نیمی خوب و نیمی بد.
پرسیدند  :یعنی چه؟
گفت  :با چشم هایش واقعیات را می بیند و با پاهایش از آنها می گریزد.
ذکر شبلی
روزی جمعی پیش شبلی رفتند و او در بند بود.
پرسید :شما کیستید ؟
گفتند :دوستان تو
سنگ در ایشان انداختن گرفت
پس همه گریختند .
گفت :ای دروغ زنان ! دوستان به سنگی چند از دوست خود می گریزند؟
معلوم شد دوست خودید نه دوست من .
از خود بیگانگی
مالنصرالدین تنها کفشی را که داشت برای تعمیر نزد پینه دوز روستا برد .از آنجا که پینه دوز در
صدد تعطیل دکانش بود به مال گفت« :فردا برای تحویل کفش هایت بیا»
مالنصر الدین با ناراحتی گفت« :اما من کفش دیگری ندارم تا فردا بپوشم».
پینه دوز شانه باال انداخت و گفت «:به من ربطی ندارد ،اما می توانم یک جفت کفش مستعمل تا
فردا به تو قرض بدهم».
مال فریاد کشید« :چی؟ تو از من می خواهی کفشی را بپوشم که قبال پای کسی دیگری بوده؟»
پینه دوز خونسرد جواب داد :
« حمل افکار و اعتقادات دیگران تو را ناراحت نمی کند ،ولی پوشیدن یک جفت کفش دیگری و
حمل آن با پایت تو را می آزارد؟!»
انتقاد ناپذیری
روزی حاکم شعری سر هم کرد و برای مال نصرالدین خواند .ملاّ گفت« :شعر ضعیفی است»
حاکم خیلی دلخور شد و فی الفور فرمان داد مال را در طویله به آخور ببندند و یک شبانه روز تشنه
و گرسنه نگه دارند .حاکم روز بعد او را فراخواند و شعر دیگری برایش خواند و نظرش را جویا شد.
مال بی آنکه لب باز کند مجلس را ترک کرد .حاکم به مال تشر زد که« :کجا می روی؟»
مال جواب داد« :طویله»
پر توقعی
روزی مال نزد کدخدا رفت و داسی از او به امانت گرفت .پس از مدتی کدخدا به خانه مال آمد و
سراغ داسش را گرفت .اما مال هر چه جست و جو کرد آن را نیافت.
کد خدا با عصبانیت گفت« :مال اگر داس را بر نگردانی دوستی ما به خطر می افتد».
مال گفت« :آیا تو که می خواهی داست را پس بگیری  ،رفاقتمان را به خطر نمی اندازی؟»
داشتن صبر ثروت است
روزی مال نصرالدین نشسته بود گوشه مسجد و زیر لب مناجات می کرد که مرد فقیری وارد شد.
او فکر نمی کرد کسی در مسجد باشد .سرش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت« :خدایا ! هزار
سال در نظر تو چقدر است؟»
مال خودش را آهسته کشاند پشت ستون و با صدای عجیب و غریبی گفت« :ای بنده من! هزار سال
در نظر من یه ثانیه است».

وﺷ
اگر دین ندارید ،الاقل آزاده باشید.
امام حسین (ع)

دب و ﻫﻨﺮ
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مرتضی رویتوند

ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺘﺎﻋ
ﺎددﺷﺖ
دختر جوان کنار خیابان ایستاده بود منتظر
تاکسی.
نیم ساعتی از انتظارش گذشته بود اما هنوز
سوز هوا بر روی لبخندش تاثیری نگذاشته بود.
نگاهی به ساعتش انداخت .خوشحال بود که
یک ساعت دیگر تا ساعت مقرر باقی مانده بود.
این مقدار انتظار را به خوبی پیش بینی کرده
بود.
تاکسی ها یکی پس از دیگری از مقابلش عبور
می کردند .سرانجام تاکسی ای مقابلش ایستاد.
«نارمک؟»
راننده جوان نگاهی به ویلچر دختر جوان کرد
و گفت:
«چرخ ات راهم می اوری؟ صندوق عقب ماشین
کپسول گازه .چرخ ات جا نمی شه ....
دختر جوان با لبخندی تلخ پاسخش را داد و
ویلچرش را به عقب حرکت داد.
و باز هم عبور تاکسی های بی تفاوت از مقابلش.
تاکسی دیگری در مقابلش ایستاد .پیرمرد
راننده تاکسی با مهربانی به دختر جوان لبخند
زد.
دقایقی بعد دختر جوان در صندلی پشت
نشسته بود و با خوشحالی به بیرون نگاه می
کرد .برای لحظه استخدام قطعی لحظه شماری
می کرد .این بار مطمئن بود که استخدام می
شود.
در همین فکر بود که با صدای پیرمرد به خود
آمد« .دخترم چند ساله اینجوری شدی؟»
دختر جوان با لبخندی گفت 5« :ساله»
پیرمرد آهی کشید و گفت« :طفل معصوم»
جمالتی هم زیر لب گفت که دختر جوان چیزی
از آنها متوجه نشد فقط حدس میزد دعاهایی
برای شفا باشد.
رادیوی تاکسی روشن بود ،رادیو موسیقی ای
شاد درست هماهنگ با حال دختر جوان پخش
می کرد.
پیرمرد از آینه ماشین به دختر جوان نگاه کرد
و گفت« :راسته میگن به شما خیلی میرسن؟»
دختر جوان با خنده ای گفت« :از چه نظر پدر
جان؟»
«کال دیگه .مالی .امکانات»...دختر جوان میان حرف پیرمرد پرید« .یعنی
کی به ما میرسه؟!»
«همه دیگه .دولت .بهزیستی .کمیته امداد.
تازه روی همه صندوق صدقه ها هم عکس
شماهاست .حتما پولش به شما میرسه دیگه»

دختر جوان سری به عالمت تاسف تکان داد و بی
آنکه چیزی بگوید به چراغ قرمزی که چند لحظه
ای بود که پشت آن ایستاده بودند خیره شد.
رادیو همچنان موسیقی شاد پخش می کرد تا اینکه
صدای دینگ دینگ دینگ پخش اخبار به گوش
رسید .چند خبر اول در مورد نرخ طال و سونامی
بود تا اینکه به خبری رسید که توجه دختر جوان
و پیرمرد را به خود جلب کرد«.افزایش  20درصدی
مستمری مددجویان بهزیستی».
راننده به محض شنیدن این خبر صدای رادیو را
زیادتر کرد و از آینه لبخندی تحویل دختر جوان
داد.
به شرکت مورد نظر رسیدند .پیرمرد کرایه اش
دو هزار تومان بیشتر از حد معمول بود .آن هم به
خاطر استفاده از صندوق برای حمل ویلچر.دختر
جوان آن قدر از استخدامش خوشحال بود که به
کرایه اضافه اعتراضی نکند.
مقابل شرکت رسیدند ،دختر جوان چندین پله
در مقابلش دید .به هر زحمتی بود به کمک چند
رهگذر از پله ها باال رفت.
قسمت اطالعات او را به قسمت کارگزینی راهنمایی
کردند .به اتاق کارگزینی رفت .مرد میانسالی پشت
میز نشسته بود.

«آقا ببخشید من تو آزمون استخدام قبول شدم.
می خواستم ببینم االن چکار باید بکنم»
مدیر قسمت کارگزینی با تعجب گفت« :شما
قبول شدی؟! مدرکت چیه؟!»
دختر جوان بالفاصله گفت« :فوق لیسانس
حسابداری»
مرد میانسال از پشت میزش بلند شد و نگاهی به
ویلچر دختر جوان کرد.
«مورد شما خاصه .من باید با مدیر عامل مشورت
کنم»
مرد میانسال این را گفت و از اتاق خارج شد.
دختر جوان یک ساعتی در اتاق منتظر ماند و تا
اینکه مرد میانسال وارد اتاق شد.
«خانم همون طور که گفتم شرایط شما خاصه .ما
از استخدام شما معذوریم».
لحظه ای مکث کرد و ادامه داد «برای رفتن
مشکلی ندارید؟ آژانس خبر کنم؟»
دقایقی بعد دختر جوان کنار خیابان منتظر
تاکسی بود.

وﺷ
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شادی زمان و مکان نمی خواهد ،کافی
است دل بخواهد.
مارسل پروست

ﻋﻠ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺘﺎﻋ
قسمت یازدهم:ﺎددﺷﺖ

میالد یک حس
نمی تونم بگم رابطه ی ما آروم آروم پیش می
رفت .امید هر کاری که بلد بود و به هر روشی
که ممکن بود به من محبت می کرد و سعی
می کرد توجه من را به خودش جلب کنه .هر
جای دنیا هم که بود ،داخل یا خارج تهران،
اگر خبردار می شد که من تنهام از زیر زمین
هم که شده بود تلفن عمومی پیدا می کرد و
باهام تماس می گرفت .یک بار انتهای صحبت
مون گفت :یه جمله کوتاه دو کلمه ای بگم و برم
فقط قول بده ناراحت نشی .یک لحظه از فکر
اینکه چی میخواد بگه دلهره گرفتم اما به خودم
مسلط شدم و گفتم :بفرمایید .صدای امید که
یه کم آروم تر از قبل شده بود به گوشم رسید:
دوستت دارم.
شنیدن همین دو کلمه تمام بدنم را لرزوند .بدون
اینکه اجازه بدم چیزی از صدام بفهمه چشمامو
بستم و گفتم :شما لطف دارید .خدا حافظ .از
اون روز هروقت که می خواست خداحافظی کنه
اون جمله را می گفت و همون جواب تکراری را
می شنید .اما شنیدنش برای من تکراری نمی
حس بار اول بهم دست می
شد و هردفعه همون ِ
داد.
زمانی که مامان من را از ادامه رابطه با امید نهی
کرد بهش گفتم که ازش خواستم که دیگه تماس
و ارتباطی با هم نداشته باشیم و اونم قبول کرده
اما مطمئن نبودم که مامان حرفم را باور کرده
باشه.
بعد از گذشت شش هفت ماه آشنایی اولین
باری که دیدمش ،شب نیمه شعبان بود .جوون
های محل خیابون را چراغونی کرده بودند و به
ماشین ها ،شیرینی و شربت تعارف می کردند.
تا امید با جعبه شیرینی به ماشین نزدیک شد،
مامان زد پشتم و یه جوری بهم فهموند که این
آقا همون آقا امیده .امید به بابا اصرار می کرد
که تعداد بیشتری شیرینی برداره .از اونورم به
دوستش اشاره کرد که یک شاخه از اون دسته
گل های میخک هم به ما تعارف کنه .زمانی که
داشت از جلوی ماشین رد می شد حتی توی اون
تاریکی شب هم نتونستم نگاهش کنم .فکر می
کردم تمام چشم ها به ما خیره شدند .خجالت
می کشیدم سرم را بلند کنم و راحت نگاهش

کنم .دیدن امید با قدی بلند ،اندامی مردونه
و چهره ای معصوم و خیلی زیباتر از اونچه در
تصور من بود با کت کرم رنگش در کمتر از ثانیه
ای تمام وجود منو انگار به آتیش کشید .کل
اون صحنه شاید یک دقیقه هم طول نکشید
اما تصویرش مدام تو ذهنم تکرار می شد .پس
تعریف هایی که در مورد امید شنیده بودم بی
علت نبود .امید عالوه بر صدای گرم و دلنشینی
که داشت از چهره قشنگ و اندامی بی نقص هم
برخوردار بود .اخالق و رفتارش هم که زبانزد
خاص و عام بود و از هر لحاظ که حساب می
کردم امید ،نمونه و منحصر به فرد بود.
چند بار حرفش شد که قراری بگذاریم تا بتونیم
همدیگر را ببینیم اما هر جور فکرش را می کردم
نمی شد .تنهایی که اصال امکان نداشت اگر با
مهسا هم هماهنگ می کردم که برم باز خیلی
مشکل و تقریبا غیر ممکن بود .بابا و مامان با هم
باید من را بغل می کردند و از پله ها می آوردند
پایین .به مامان و بابا چی باید می گفتم؟ اصال
کجا باید می رفتیم؟ هم ما ،هم امید اینا -15
 16سال ساکن اون محل بودیم نمی شد که توی
همون محل قرار مالقات بگذاریم! چند ماه بعد
از اولین دیدار روزی که امید خبر داشت شبش
قراره به مهمونی بریم چند ساعتی اطراف خونه
قدم زده بود تا وقتی من نشستم تو ماشین،
فقط برای چند لحظه بتونه منو ببینه .محمد و
مهسا هم توی ماشین بودند .درست لحظه ای
که امید می خواست از جلوی ماشین رد بشه،
محمد کوچولو بدون اینکه بدونه چی توی دل
من و امید داره می گذره چراغای جلوی ماشین
را روشن کرد .با این کار محمد خیس عرق شدم
و جیغ کشیدم و گفتم :خاموشش کن بچه .االن
فکر می کنه کار من بوده.
باز هم فقط برای چند لحظه تونستیم همدیگر
را نگاه کنیم.
مهمونی داشت تموم می شد اما من به جای
اینکه افراد اطرافم را ببینم ،فقط تصویر رد
شدن امید از جلوی ماشین ،اون نگاه پر از
حرفش و لبخند گرم و پر محبتش ذهنم را به
خودش مشغول کرده بود.
روز بعد ساعتی که امید می دونست من و مهسا
تنها خونه ایم ،تماس گرفت و گفت :میام پشت
درتون یه چیزی می گذارم و میرم .یادت نره
برش داری.
چند دقیقه بعد از قطع تماس به مهسا گفتم:
نگاه کن ببین پشت در چیزیه؟ اگر بود بردار
بیار تو.
مهسا با یک پاکت نامه برگشت .سریع بازش
کرد و نامه ای که داخل پاکت بود را به دستم
داد .نوشته ای خط به خط سرشار از احساس که
با زیباترین کلمات ،روز قبل و انتظار شیرین و
بقول خودش نزول اجالس بانو را با خطی بسیار
قشنگ و جمالتی تامل برانگیز توصیف کرده

بود .چند بار خوندمش .باورم نمی شد بهانه
نگارش اون متن سراسر شور و احساس دیداری
باشه در حد چند ثانیه! با وجودی که خیلی می
ترسیدم نامه به دست مامان یا بابا برسه اما به
هیچوجه دلم نمی اومد از بین ببرمش .با ترس و
لرز از مهسا خواستم نامه را تو کمد و پشت یکی
از عروسک ها پنهان کنه.
چند وقت یکبار بی بهانه و با بهانه این داستان
تکرار می شد .یکبار عکسش را می گذاشت
پشت در .یکبار خوابی که شب قبل دیده بود
را همراه با آرزوها و نقشه هایی که برای آینده
داشت را برام می نوشت ،می گذاشت پشت در.
یکبار به  30زبان زنده دنیا «دوستت دارم» را
برام می نوشت .یکبار یک شاخه گل رز قرمز
برام می گذاشت پشت در .ناب ترین و بی نظیر
ترین این هدایا دو تا دفتر شعر بود که شاعر تمام
ابیاتش امید بود و مخاطب همه ی اون اشعار،
من بودم .نگاه کردن به اون دفتر هم لذتبخش
بود .اشعاری که با دل و روح آدم بازی می کرد
با خطاطی بسیار هنرمندانه و طرح هایی که اوج
سلیقه یه جوون عاشق را نشون می داد .با تک
تک حروف اسم خودم و خودش شعر گفته بود.
از نجابت و حیای من ،از دل عاشق و بی قرار
خودش ،از شب تا سحر بیداری هاش شعر گفته
بود و توی یکی از شعرهاش به زبون بی زبونی
گفته بود :پاشو .تا کی می خوای بشینی؟ چی
دیدی از این نشستن؟ پاشو .تو هم می تونی.
امید هر روز برام تازگی و طراوت روز اول را
تداعی می کرد .یه کدوم از کارهای امید برای
بردن دل یه دختر  19ساله کافی بود ،چه برسه
به اون همه کاری که اون برای من انجام می
داد .آنقدر کارهای متفاوت و شیرین ازش سر
می زد که هیچوقت برام تکراری نمی شد .هر
روز به شیوه جدیدی ابراز عشق می کرد و به
طرز دلنشین و تاثیرگذاری غافلگیرم می کرد.
ولی من هیچوقت حس واقعی که داشتم را بهش
نشون نمی دادم و حتی گاهی برعکس اونچه بود
را نشون می دادم .بزرگ ترین علت بروز ندادن
احساسم از دید خودم ،شرم بود و از دید امید
ناشی از غرور .بعد از مدتها تالش و ابراز عشق
خالص و حقیقی وقتی که تونست من را هم
مثل خودش عاشق کنه ،تازه کار من سخت تر
شده بود چون باید خودداری می کردم و سعی
می کردم از حال درونم دم نزنم .برخالف روال
همیشگی یک وقت هایی هم اگر لبریز حس و
هیجان می شدم بلد نبودم چطور باید محبتم را
نشون بدم .بار اول بود که طعم شیرین عشق را
مزه مزه می کردم و قشنگ تر از اون ،این بود
که هر دو با هم خیلی از اولین ها را تجربه می
کردیم و با هم از داشتن هم لذت می بردیم.
ادامه دارد...

hamezendegiam@yahoo.com

وﺷ
فرهنگ یک ملت است که می تواند آن
ملت را پیشرفته ،عزیز ،توانا ،عالم ،فناور،
نوآور و دارای آبروی جهانی کند.

امام خمینی (ره)
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نقد و بررسی فیلم اینجا بدون من

یلدا و معلولیت

«بهرام توکلی» با تجارب موفق
از فیلم های «پابرهنه در بهشت»
و «پرسه در مه» در فیلم سومش
«اینجا بدون من» که اقتباسی از
نمایشنامه «باغ وحش شیشه ای
تنسی ویلیامز» آمریکایی است
دوباره توانسته به جست وجوی
حالت های درونی شخصیت هایش
بپردازد و بسیار زیبا به سبک مرثیه
وار و ملودرام آنها را در پیچ و خم
های زندگی به نمایش بکشد.
این فیلم در فستیوال های مختلف
از جمله «تیبورن آمریکا» و
«بیجینگ چین» نیز شرکت داشته
است.

خالصه داستان:

فیلم داستان خانواده ای فقیراست
که با مشکالت زندگی خود روبرو
هستند.
از این رو مادر خانواده (فاطمه
معتمد آریا) می خواهد برای فرزند

معلولش یلدا (نگار جواهریان)
خواستگار پیدا کند به پسر خود
احسان (صابر ابر) می گوید تا به
دنبال خواستگاری در میان دوست
های خود باشد...

نقد فیلم:

«اینجا بدون من» سرنوشت
شخصیت های درهم شکسته و
زخم خورده جامعه را روایت می
کند که به دنبال ذره ای امید و
روشنایی هستند.
شخصیت هایی که دوست دارند
رویا های نیمه تمام شان به حقیقت
مبدل شود تا از شرایط کنونی شان
بگریزند.
فیلم پیرامون  4شخصیت اصلی می
گردد .مادر خانواده زنی زحمتکش
است که در کارخانه مواد غذایی
کار می کند تا خرج خانواده خود
را در بیاورد .پسر خانواده احسان
که عاشق فیلم و نویسندگی است
ولی شغلش فروش قطعات اتومبیل

امیر حسین سربیشه

ﻋﻠ
است .خواهرش یلدا دختری معلول
است که از جامعه دورمانده و با
افراد کمی ارتباط داشته و از مکان
های شلوغ فراری است.
تنها دلخوشی او شستن حیوانات
شیشه ای که از کودکی آنها را
جمع می کند است .مهمان یا
همان خواستگار یلدا ،رضا (پارسا
پیروزفر) که همان نور امید برای
این خانواده 3نفره است.
یلدا شخصیت معلول فیلم
از معلولیتش رنج می برد .او
معلولیتش را مشکل بسیار بزرگی
می داند و در سکانس هایی حتی
از کلمه َ
«شل» هم در توصیف
معلولیتش استفاده می کند از این
رو خود را از جامعه دور نگه می دارد
و توانایی هایش را بروز نمی دهد.
او داستان جالبی دارد و عاشق
صدای ضبط شده دوست احسان
می شود .وقتی احسان رضا را به
شام دعوت می کند و دیالوگ های
اولیه بین آنها رد و بدل می شود.
رضا به او می گوید که چرا مشکل
به این کوچکی را آنقدر بزرگ می
بیند که توانایی کار های دیگر را از
او گرفته است .اما یلدا هم نمی داند
که رضا دوستدار همین تفاوت های
او با دیگر افراد است.
نگار جواهریان با اینکه به خوبی
توانسته نقش معلول را خوب بازی
کند اما هنوز دغدغه های معلوالن
در سینما باقی است که چرا هنوز
هم از بازیگران توانا معلول در نقش
خودشان استفاده نمی شود مانند
فیلم های خانم «پوان درخشنده»
که به خوبی از استعدادهای
سینمایی معلوالن استفاده کرده
وآنها را به جامعه سینمایی معرفی
می کند تا جایگاه خود را در مجامع
سینمایی نیز بدست آورند.
کارگردان نگاه بد جامعه نسبت به
معلوالن را در سکانسی که مادر
به احسان می گوید که در مورد
خواهرت در کارخانه صحبت نکن
نمی خواهم مردم روی دخترم عیب
بگذارند به خوبی نشان می دهد.
نوعی جنون و دیوانگی درهمه
خانواده وجود دارد که در یلدا وقتی
خود نمایی می کند که می فهمد
رضا نامزد دارد.
او به شدت افسردگی می گیرد و
خانواده می خواهند او را به دکتر
نشان دهند اما از آنجایی که هر

ﺳﻼﻣﺖ

مرثیه زیبا پایان خوشی دارد
کارگردان با غافلگیری در سکانس
های پایانی فیلم نشان می دهد
که رضا با نامزدش به هم می زند
تا با یلدا ازدواج کند .سرنوشت
این خانواده با اضافه شدن فردی
جدید دستخوش تغییرات بزرگ و
امید بخش می شود و زندگی آنها
به سمت خوشی می رود وآنها از
یک نقطه تاریک به روشنایی بزرگی
دست پیدا می کنند.
شاید بهترین سکانس برای نشان
دادن این موضوع صحنه ای ست
که احسان در فضای تاریک سینما
نشسته است و یک باره تمام نورها
روشن می شود واین با مونولوگ
های احسان همراه می شود و گویی
پایان تمام مشکالت این خانواده
است.
«صابرابر» با بازی درخشان خود
در نقش احسان که تقریبا داستان
فیلم را او برای بیننده تعریف می
کند شخصیتی است که برای شغل
و زندگی بهتر کار می کند حتی به
فکر خارج شدن از ایران نیز می
افتد .احسان درهم شکسته ترین
کاراکتر این فیلم است که به خوبی
نسل جوان با او ارتباط می گیرد.
بیننده با او همزاد پنداری می کند و
با مشکالتش همراه می شود.
بهرام توکلی که نمی خواهد فیلمش
به همین ترتیب به پایان برسد در
سکانس پایانی کلوزآپی از صورت
احسان می گیرد که لبخند به لب
دارد و به خانواده خوشبخت خود
نگاه می کند اما رفته رفته لبخند
از چهره او محو می شود و به نوعی
نگرانی از آینده در او تبدیل می
شود.
«اینجا بدون من» یکی از معدود
فیلنامه های خوب است که هر
کاراکتر خود را به طور دقیق مورد
بررسی قرار داده و برای هر یک
از آنها شخصیت پردازی کرده و
رفتارهای خاص و ویژه هر کاراکتر
را تعریف کرده است.

ﺟﺘﺎﻋ

ﺎددﺷﺖ

نام فیلم :اینجا بدون من
نویسنده وکارگردان :بهرام توکلی
بازیگران :صابرابر ،فاطمه معتمد
آریا،نگار جواهریان
محصول سال 1390 :ایران

وﺷ
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تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم.
ارد بزرگ
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ﺎددﺷﺖ
كوير هم اگر -هر شب ستاره باران باش
زنسل آدم و حوا نباش ،انسان باش
تويي كه عاشقي و زود زود مي باري
كمي به ياد لب تشنه بيابان باش
بدون بال پريدن بعيد نيست ولي
پرنده هم شدي از جنس نور و باران باش

گناه توست ،ولی
پای من ،ماللی نیست
کسی غریبه تر از م
ن در این حوالی نیست
دروغ بود ه
مه وعده های رنگینت
به قدر طعم گسش
هیچ سیب کالی نیست
چه خوب شد که
دوباره به یادم آوردی
که این زمانه دگر وق
ت خوش خیالی نیست
برای گریه من
هم دلیل می خواهی؟
بدان که هیچ دلیل
ی به این زاللی نیست
چرا میان
دلت مهر جا نمی گیرد؟
درون این دل وامان
ده جای خالی نیست؟
سکوت می کن
ی و بی جواب می مانم
برای صحبت
آخر دگر مجالی نیست
ن

رگس اسالمی شرار

مپرس راز پريشاني از من و دريا
به گيسوان رهايت بگو پريشان باش
تو بهتر از همه كس حرف درد مي فهمي
مجال حوصله تنگ است فكر درمان باش

جـ
ــنــــــ

ون

چقدر توبه و پرهيزو باز فردا هيچ؟!
بيا همان كه دلت امر مي كند آن باش
صداي دلكش حافظ هنوز در گوش است
«اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش»
نرگس رأفتي

های هر روز

غروب

سنگی ِن غم
ت وباز،هوای
د و باوزیدن
غروب اس
قلبم می شو
یان کلبه ی
ش می سازد...
م
شقت را،خامو
اموشت کنم
شمع ع
ی خواهد ،فر
شاید که م
م می گیرد...
ی هر روز ،دل
غروبها
های توست
ه گیر خنده
باران بهاری
ان
او به
ریند ،همچو
مهایم می گ
ایت شده اند
چش
شمه
ی منتظرم را
آنها دیوانه ی چ ت ،که چشمها
شده اس
می دوزم ...
کارمن این خی خورشید
ر روز به سر
ه
دلم ،هرروز..
است آرزوی
این
ایی و بمانی
بی
که تو بیایی و ی و بمانی و...
بیایی و بیای
که تو

گفت عشق چو
ن گوهری نایاب
و در دریا شده
گفت عشق
امروزه چون کا
الی بازاری شده
گفته ای آ
ن عشق در گور
فراموشی شده
سرزمین
س
بز عشق خش
از نوا و سوز نی این ق ک و بیابانی شده
عشق را آتش بدا صه در عالم شده
ن ،کن
در نیستانی شده
چند ر
وزی زندگی از ن
ور
ان روشن شده
روز دی
گر
شعله سرد و دود
ای خو
و خاکستر شده
شا
حا
ل دلی کز
ع
ش
ق
چو
ن
م
آن که
جنون شده
توحید و معاد
و
ذ
کر
آی
ات
ش
فرق ماه آیا
همه لیال شده
شکست ،یا آس
مان در هم شده
یا دمید آن
صور را ،شاید ش
ب محشر شده
قلب الله
چا
ک چاک از نا
له مجنون شده
صد چو
لی
ال
ب
ی
گمان مجنون آ
خاک از
ن مجنون شده
خو
ن
دل دلداده ا
ش رنگین شده
آسمان
از
ا
ش
ک او گریا
ن
و
با
ران
ی
ش
ده
نام مجنو
ن در جهان بر ج
ام
می
نا
ح
ک
شده
شعر و بی
ت و قافیه مجنو
ن
ع
ش
ق
او
ش
ده
آرش زرین.

طیبه هراتی

ﻋﻠ
ﺳﻼﻣﺖ
دین تحقق پندار است و پهنه پندار.
جبران خلیل جبران

معلول شدن و پس از آن پدر
شدن ،تجربه های متفاوتی
هستند که هر دو می توانند
مسیر زندگی یک انسان را
تغییر دهند« .تیم راشلوی»
وقتی که قرار بود برای اولین
بار طعم شیرین پدر شدن را
تجربه کند ،بر اثر یک حادثه
از راه رفتن ناتوان شد .او
برایمان توضیح می دهد که
چگونه توانست با مشکالت
معلولیت کنار بیاید و پدر
خوبی برای فرزندش باشد:
اول آوریل سال  ،2005در
حال قطع و برش بخش های
پوسیده درختان بودم که
ناگهان از درخت افتادم و
ستون فقراتم آسیب دید.
نتیجه این آسیب قطع نخاع
و ناتوان شدن پاهایم بود.
هنگام وقوع این حادثه
همسرم پنج ماهه حامله بود،
هرچند بعضی ها فکر می
کردند بچه دار شدن در این
شرایط یک تراژدی است که
مشکالت زیادی را به داستان
ما اضافه خواهد کرد .اما بعد
از تولد فرزندمان ،افق مثبتی در
زندگی ما ایجاد شد و ما را برای
غلبه بر مشکالت مصمم کرد.
اولین روز بعد از حادثه بسیار
دشوار بود .بعد از اطالع دادن به
دوستان و خویشاوندان ،همسرم
مجبور بود من را در بیمارستان
تنها بگذارد .من و همسرم 8
سال بدون جدایی از هم زندگی
کرده بودیم ،چون با هم کار می
کردیم و همه روزهای کاری را با
هم می گذراندیم بنابراین تحمل
این جدایی برای هر دوی ما بسیار
دشوار بود و احساس می کردیم از
پس آن بر نمی آییم.
توانبخشی
دو هفته اول پس از حادثه،
برای شروع توانبخشی ،به مرکز
آسیب های نخاعی بین المللی
« »stoke Mandevilleرفتم.
کارمندان آنجا به من قوت قلب
می دادند و می گفتند حتی اگر
مجبور باشیم تخت شما را به
بخش زایمان می بریم.
توانبخشی ،کار مشکلی بود.
اما تمرکز روی حرکات فیزیکی

بهتـرین پـدر
و مـادر دنـیا

بدن حس خوبی داشت و من را
مطمئن می کرد که می توانم از
عهده انجام کارهایم برآیم .پس
کامال در توانبخشی مصمم شده
بودم .جلسات روانشناسی که
برای پذیرفتن معلولیتم تجویز
شده بود ،آنقدر که باید موثر نبود.
حتی هنوز هم مطمئن نیستم که با
این چالش به طور کامل کنار آمده
باشم.
تولد رز
تولد دخترم رز مانند یک افق
روشن در زندگی ما بود و پس
از آن من در وظیفه پدری ام
فرو رفتم .در روز  22جوالی
 2005دقیقا یک هفته قبل از به
دنیا آمدن دخترم از بیمارستان
مرخص شدم و هنگام زایمان
در کنار همسرم بودم .خوشحال
بودم که همراهی همسرم را در
دنیا آوردن فرزندمان برای درمان
خودم از دست نداده بودم .به دنیا
آوردن رز برایش کامال سخت و
دشوار بود و اگر همراهش نبودم
شاید سخت تر از این هم می شد.
چالش بعدی که با آن مواجه شدیم
آمدن به خانه بود .چشم هایمان
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را رو به جزئیات بستیم و تصمیم
گرفتیم که خانه مان را شبیه
بیمارستان نکنیم.
نوشتن تجربه هایم
در برگشت به خانه ،تمام ایمیل
ها و یادداشت های روزانه را که
در طول دوره توانبخشی نگه
داشته بودم ،کنار هم قرار دادم .با
این ایده که شاید کتابی بنویسم.
بیشتر دوستانم به من می گفتند
که باید بنویسی .هزاران کلمه را
در کنار هم قرار دادم و ناشری
پیدا کردم که پیشنهاد کرد
قرارداد ببندیم.
این پیشنهاد در بازیافتن اعتماد
به نفس من کمک بسیاری می
کرد این ایده به ذهنم رسید که
درمورد تمام جنبه های آسیب
نخاعی بنویسم.
مرحله نوشتن تجربه ها برایم
آسان بود ،هرچند مرور بعضی از
آن ها بسیار دشوار بود و به یاد
آوردن خاطرات تلخی که سپری
کرده بودم احساس ناخوشایندی
ایجاد می کرد اما من را قادر کرد
تا ببینم چقدر زمان زود می گذرد.

45
44

ﺎددﺷﺖ
همسرم در تمام مراحل نوشتن
به طور باور نکردنی حمایتم می
کرد و داشتن همسری مهربان
و دختری شیرین هر روز به من
احساس امیدواری و موفقیت می
داد.
یادگیری با هم
پدر بودن از روی ویلچر یک
مشکل اساسی بود .اما شناخت
رز از من فقط در ویلچر نبود.
تماشای دویدنش در اطرافم گاهی
اوقات مشکل می شد .احساس
می کردم نمی توانم در صورتی که
دخترم تعادلش را از دست بدهد
او را از آسیب دیدن باز دارم .اما
رز بسیار با احتیاط عمل می کرد.
فکر می کنم هر پدری ممکن است
شبیه این مشکل را داشته باشد و
همیشه نتواند از کودک خود در
مقابل همه خطرات محافظت کند.
وقتی بیرون از منزل و در خیابان
شلوغ هستیم رز می داند که باید
روی پای من بنشیند .به خصوص
که االن خیلی سریعتر از من است.
به طور کلی کارها با بزرگتر شدن
رز آسان تر شد .او با کمک های
بی نظیرش به من توانایی و اعتماد
به نفس فراوانی داد .بیرون رفتن
آسان شده بود .ما ماشینی با در
کشویی داریم که کمک بزرگی
است .چون قبل از آن رز را در
صندلی ماشین تنها می گذاشتم
ولی اکنون در سوار شدن ماشین
بسیار راحت هستم .من زمان
زیادی را به بازی کردن با رز می
گذرانم که باعث شده در تمریناتم
با ویلچر پیشرفت کنم با آنکه در
استفاده از ویلچر در بیمارستان
مشکل داشتم.
به نظر من باید برای به دست
آوردن آنچه می خواهیم تالش
کرد .خیلی چیزها با تمرین کافی
به دست می آید .من بعد از آن
حادثه سعی کردم فعال باقی
بمانم .بسکتبال با ویلچر و اخیرا
تنیس بازی می کنم و به راحتی به
باشگاه ورزشی که پر از ویلچرهای
مناسب تمرینات ورزشی است
می روم .اعتماد به خانواده ام و
ایمان قلبی به خدا باعث بهبودی
ام و کنار آمدن با این ناتوانی شده
است تا جایی که در هر مرحله از
زندگی توانسته ام موفقیت های
بسیاری کسب کنم.

ﻋﻠ
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تجربه بهترین درس است هر چند
حق التدریس آن گران باشد.
کارالیل

معرفی معلولیتها

ﺎددﺷﺖ

دررفتگی مادرزادی لگن
تشخیص و درمان

شاید این سوالی است که در بدو تولد ،نوزاد در ذهن
بسیاری از والدین مطرح می شود آیا می توان کاری
انجام داد تا از بروز بعضی از بیماریهای ذهنی یا جسمی
در فرزندمان جلوگیری کنیم؟ جواب این سوال «آری»
است.
شما می توانید تنها با معاینه دقیق پزشکی ،چند قطره
خون و انجام آزمایش های غربالگری بیماری های
متابولیک مادرزادی ،نوزاد خود را در مقابل خطر بروز
بسیاری از بیماریهای ذهنی و جسمی محافظت کنید.
به همین منظور تمام نوزادان باید بالفاصله پس از
تولد ،توسط پزشک معاینه شوند.
بیماری های مختلفی ممکن است به طور مادرزادی
در کودک وجود داشته باشد که می توان با تشخیص
سریع و درمان به موقع از عواقب ناگوار آن جلوگیری
کرد .بیماری هایی چون زردی ،کم کاری تیروئید ،پی
کی یو ،فاویسم و در رفتگی مادرزادی لگن در ناحیه
مفصل ران از مواردی است که باید مورد توجه دقیق
پزشک و والدین کودک قرار بگیرد و در صورت لزوم از
آزمایش خون ،سونوگرافی یا رادیوگرافی برای بررسی
بیشتر استفاده شود.
علل دررفتگی مادرزادی لگن
علت این بیماری به درستی شناخته شده نیست.
بعضی از محققان معتقدند در بعضی از جنین ها حفره

استابولوم (بخشي از لگن) به درستی تشکیل نشده
و عمق کافی برای نگه داشتن سر استخوان ران در
درون خود ندارد .بعضی دیگر هم عقیده دارند که شلی
کپسول مفصل ران علت بروز این بیماری است.
در رفتگی مادرزادی لگن در بعضی خانواده ها بیشتر
است .به نظر می رسد در جوامعی که نوزاد را قنداق می
کنند شیوع این بیماری بیشتر بوده و در مناطقی که
مادر بچه را در پشت کمر یا جلوی شکم خود آویزان
می کند این بیماری شیوع کمتری دارد .این اختالف
احتماال به علت نزدیک بودن و دور بودن ران های بچه
در دو نوع متفاوت بستن و حمل کردن وی است.
در رفتگی مادرزادی لگن بیشتر مفصل ران چپ را
گرفتار می کند .بیشتر در دختر ها دیده شده (شیوع
این بیماری در دختران  9برابر پسران است) و در
نوزادانی که در شکم مادر در وضعیت عکس معمول قرار
گرفته اند (سر به طرف باال و پا به پایین) بیشتر است.
دررفتگی مادرزادی مفصل ران در موارد زیر
بیشتر دیده می شود:
فرزندان اول خانواده ،نژاد سفید ،وجود ناهنجاری های
مادرزادی دیگر مانند پا چنبری (کالب فوت)
وقتی سر استخوان ران نوزاد مدتی در خارج از حفره
استابولوم می ماند هم رشد سر و هم رشد حفره
استابولوم دچار اختالل می شود.

حفره استابولوم کوچک باقی می ماند و عمق کافی پیدا
نمی کند .سر استخوان ران هم کوچک مانده و خوب
رشد نمی کند .گردن استخوان ران نازک مانده و تنه
استخوان ران هم الغر و کم قطر می شود .این تغییرات
نشان می دهند که رشد استخوان ها وقتی سیر طبیعی
خود را طی می کند که به درستی در کنار هم قرار
داشته باشند .در کنار هم بودن است که رشد و تکامل
مناسب را تضمین می کند.
هر چه مدت زمان بیشتری از تولد نوزاد بگذرد و درمان
به تاخیر بیافتد این تغییرات بیشتر شده و درمان بچه
را مشکل تر می کند.
در صورتی که بیماری زود تشخیص داده شده و سر
استخوان ران در درون حفره استابولوم گذاشته شود
رشد استخوان ها در دو طرف مفصل سیر طبیعی خود
را باز یافته و در بسیاری اوقات عقب ماندگی خود را
جبران می کنند؛ ولی در صورتی که سر استخوان ران
در بیرون استابولوم بماند هر چه سن بچه بیشتر می
شود عقب ماندگی رشد مفصل و تغییر شکل آن بیشتر
می شود و در نهایت می تواند معلولیت ایجاد کند.
دررفتگی مادرزادی لگن یا مفصل ران از شایعترین
علل در رفتگی این مفصل در کودکان است .عالئم در
رفتگی مادرزادی سر استخوان ران در نوزادن بسته به
سن کودک متفاوت است .این عالئم را معموال در دو

ﻋﻠ
نشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد
و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند.
پور سینا

محدوده سنی قبل و بعد از سه ماهگی تعریف می کنند.
عالئم دررفتگی مادرزادی مفصل ران قبل از سه ماهگی
مهمترین این عالئم در سنین قبل از سه ماهگی عبارتند از:
 در ناحیه کشاله ران همه نوزادان چین های پوستی به طور طبیعی وجود دارد .دراین بیماری این چین ها ممکن است در دو طرف غیر قرینه بوده و چین های کشاله
ران در طرف دررفته بیشتر باشد.
 مفصل ران نوزاد دچار محدودیت حرکت شده و دو ران بچه خوب از هم باز نشوند.مادر ممکن است نتواند ران های نوزاد را برای تعویض پوشک خوب از هم باز کند.
عالئم دررفتگی مادرزادی مفصل ران بعد از سه ماهگی
مهمترین این عالئم در سنین بعد از سه ماهگی عبارتند از:
 -محدود شدن حرکات مفصل ران :در این سنین حرکت یا دور شدن ران ها از
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همدیگر محدودتر می شود .مادر و پزشک نمی توانند به راحتی ران های بچه را از
هم دور کنند.
 کوتاه بودن اندام  :ران طرف در رفته کوتاه تر به نظر می رسد. لنگش  :کودک مبتال به دررفتگی مفصل ران دیر راه میافتد و موقع راه رفتن میلنگد .وقتی در رفتگی یک طرفه است کودک موقعی که پای سالم را از روی زمین بلند
کرده و تکیه را بر روی طرف بیمار می اندازد کل تنه خود را به آن طرف خم می کند.
به این طرز راه رفتن راه رفتن «ت ِ ِرندل ِنبرگ» می گویند .وقتی دررفتگی دو طرفه
است بچه هر پایی را که بر زمین می گذارد تنه را به همان طرف خم می کند .این راه
رفتن را «اردکی» می گویند.
 در این بچه ها به خصوص در نوع دو طرفه ،موقع ایستادن قوس کمر بیش از حدمعمول است.
دررفتگی مادرزادی لگن در کودکان چگونه درمان می شود؟
درمان در رفتگی سر استخوان ران در نوزادان باید هرچه زودتر بعد از زایمان آغاز
شود .هرچه درمان زودتر شروع شود با استفاده از روش های ساده تری می توان
به نتیجه رسید؛ مدت درمان کوتاه تر است و نتیجه درمان بهتر خواهد بود .هرچه
درمان بیمار با تاخیر و در سنین باالتری انجام شود ،نتیجه درمان نامطلوب تر
خواهد شد و درمان مشکل تر می شود.
نوع درمان بر حسب اینکه بیماری در چه سنی تشخیص داده شود متفاوت است.
برای درمان این بیماران معموال از روش زیر استفاده می شود.
درمان دررفتگی مادرزادی مفصل ران در سنین نوزادی

در نوزادان درمان با بستن نوارهای پالستیکی خاصی مثل کمربند در اطراف بدن
صورت می گیرد .به این کمربند «پاولیک هارنس» می گویند .هدف این است تا
با این وسیله مفصل ران برای مدتی حدود یک تا دو ماه در وضعیت خاصی قرار
بگیرد .در این وضعیت سر استخوان ران در حفره استابولوم می ماند و ماندن سر
استخوان ران در درون حفره استابولوم به رشد بهتر آن کمک می کند .بعد از مدتی
سر استخوان در داخل حفره استابولوم پایدار می شود.
این درمان را می توان در کودکان تا سن حداکثر شش ماهگی انجام داد .البته هر
چه سن بچه کمتر بوده و درمان در سنین کمتری شروع شود نتیجه درمان بهتر
است .معموال وقتی بچه شروع به چهار دست و پا راه رفتن می کند (سنین 4-6
ماهگی) این روش درمانی دیگر تاثیر زیادی نداشته و باید درمان های مرحله بعد
انجام شود.
درمان دررفتگی مادرزادی مفصل ران در  6-18ماهگی

اگر تشخیص بیماری در سنین بین شش ماهگی تا یک و نیم سالگی داده شود
درمان مشکل تر است .در این بیماران پزشک سعی می کند مفصل ران بیمار را
در اطاق عمل و زیر بیهوشی عمومی جا اندازی کرده و اندام های تحتانی و تنه را
مدتی در یک قالب گچی ،در وضعیتی خاص نگه دارد.
درمان دررفتگی مادرزادی مفصل ران در سنین باالی  1/5سالگی

در سنین باالی یک و نیم سالگی در اکثر مواقع برای درمان از عمل جراحی کمک
گرفته می شود .در این سنین عمل جراحی به منظور جااندازی باز مفصل دررفته
انجام می شود .در سنین باالی یک و نیم سالگی معموال شکل استخوان های
لگن هم تغییر می کند و به غیر از جااندازی باز دررفتگی ،در بسیاری اوقات نیاز
به جراحی بر روی استخوان وجود دارد .بدین صورت که پزشک جراح ،استخوان
لگن را در نواحی خاصی می شکند و آنها را در وضعیت مناسبی قرار می دهد تا
در وضعیت جدید جوش بخورند و شکل تغییر یافته استخوان های اطراف مفصل
ران طبیعی تر شود.
اگر تشخیص و درمان بیماری بعد از دو سالگی انجام شود احتمال اینکه حفره
استابولوم شکل طبیعی خود را بدست آورد کم است و معموال بیمار در سنین باالتر،
زودتر از معمول دچار سائیدگی مفصل ران می شود.
دکتر مهرداد منصوری
ارتوپد فوق تخصص بیماری های لگن و مفصل ران
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بهار توبه ایام جوانی است که بار گناهان کمتر و کدورت
قلبی ناقص تر و شرایط توبه سهل تر و آسان تر است.
امام خميني (ره)
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راع
قطره

چشم

یب
ی حس

یم

وضعی

برای نخسیتن بار پژوهشگران علوم پزشكی دانشگاه
مشهد موفق به اختراع قطره چشمی بی حسی موضعی
با تركیبات كمپلكس لیدوكائین سیكلودكسترین
شدند.
قطره چشمی ساخته شده با نفوذ پذیری در عمق
چشم ،امكان استفاده بالینی در درمانگاه و عمل های
جراحی همچون انحراف چشم را فراهم كرده است.

اگر زیر چشمتان كبود است
یك قاشق غذاخوری روغن زیتون ،یك عدد سیبزمینی
پخته شده كوچك (بهصورت رنده و كامال سرد) و 2
قاشق غذاخوری شیر را به خوبی با هم مخلوط كنید و زیر
چشمهایتان بمالید .بعد از نیم ساعت چشمان خود را با آب
ولرم و صابون به آرامی بشویید.
اگر چربیها از دور چشمتان پاك نشد نگران نباشید .در
شستوشوی بعدی حتما تمام چربیها از بین خواهد رفت.
این ماسك به شما كمك میكند تا سیاهی دور چشمانتان
از بین برود.

فشار روانی مغز را كوچك میكند
فشارهای روانی طوالنی مدت نه تنها مهارت های تفكر و حافظه را کم می
کنند بلكه مغز را نیز كوچك میكنند .زندگی تحت فشار روانی شدید نه تنها
برای سالمت بدن بلكه برای مغز و قوای دماغی نیز زیان آور است .محققان در
مطالعه جدیدی تاثیر تنش درازمدت و تغییرات هورمون های استرس را بر
عملكرد مغز بررسی كرده اند .مطالعات بیانگر تاثیر فشار روانی بر سالمت قلب
و عروق از طریق افزایش سطح هورمونهای استرس مانند كورتیزول در بدن
است .در این مطالعه تاثیر باال بودن مزمن هورمون كورتیزول بر عملكرد مغز
افراد مسن ،جوان و كودك بررسی شده است.
با افزایش سطح كورتیزول در خون ،ناحیهای از مغز به نام هیپوكامپ كه
مسئول یادگیری و حافظه است كوچك میشود .این مطالعه به روشنی تاثیر
منفی تنشهای دراز مدت بر مغز و قوای دماغی را نشان داده و تنش را
مهمترین عامل تغییر عملكرد مغز می داند.

ﻋﻠ
جوانی ستاره ای است که فقط یکبار
در آسمان عمر طلوع می کند.
ژوبرت
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 -ورزش

نتایج پژوهشهای متعدد نشان داده برای داشتن شکمی تخت
دنبال کردن رژیم غذایی کافی نیست .برای آب کردن چربیهایی
که دور شکم جا خوش کردهاند الزم است که ورزش کنید.
 -از مصرف چربیهای ترانس بپرهیزید.

نتایج پژوهشی که روی میمونها انجام شده است نشان میدهد
مصرف چربیهای ترانس حتی اگر غذاهای پرکالری نخورید باز
هم باعث تجمع چربیها در ناحیهی شکم میشود.
 -گیاه شیرین بیان بجوید.

بر اساس نتایج یک پژوهش ژاپنی که در سال  2007انجام شد،
فالوونوئیدهای موجود در گیاه شیرین بیان از تجمع چربی در
ناحیه شکم جلوگیری به عمل میآورند .توصیه شده به جای
آدامس یا آب نبات چوب گیاه شیرین بیان را بجویید.

 مصرف گلوسیدها و چربیهای امگا  6را کاهش و مصرف چربیهایاشباع نشده ی مونو و امگا  3را افزایش دهید.

داشتن تغذیهای که در آن سهم کمتری به چربیهای خانوادهی
امگا  6مثل روغن آفتابگردان و روغن ذرت داده شود و در عین
حال چربیهای اشباع نشده مونو مثل روغن زیتون ،آووکادو
و همچنین امگا  3هایی مثل روغن گردو بیشتر مصرف شود،
رژیمی است که از تجمع چربیها در ناحیه شکم جلوگیری
میکند.

آلبالو
امالح موجود در آلبالو عبارتند از :آهن ،کلسیم ،فسفر ،پتاسیم ،منیزیم ،سدیم
و روی و همچنین ویتامین های موجود در این میوه شامل A.B.C.D :است.
این میوه دارای خواص اشتهاآور ،برطرف کننده تشنگی ،ضد تهوع ،رفع
خارش پوست ،تسکین دهنده اعصاب ،رفع یبوست ،بوی دهان ،قاعده آور،
مقوی معده است .آلبالو میوه ای مناسب برای کسانی است که بیماری قلبی
دارند ،زیرا این میوه ادرا آوراست و پتاسیم آن از باقی ماندن نمک در عروق
جلوگیری می کند و با دفع آن فشار قلب را کم می کند.
خانم هایی که می خواهند دارای پوستی روشن و صاف شوند برای صاف شدن
خون خود باید آلبالو مصرف کنند.
افرادی که سنگ کلیه دارند نیز می توانن مغزهای این میوه را بکوبند و عصاره
آن را جدا کرده و همراه رازیانه میل کنند.
خواص شربت آلبالو در کاهش تب  ،رفع ناراحتی کبد و ورم های مزمن روده
،معده و کلیه بوده و برای گرم مزاجان و مبتالیان به فشار خون و افراد که
چربی زیاد در شکم دارند سودمند است.
گردآوری :زینب اکبری

تصور کنید و قوی شوید
دانشمندان دریافته اند که با تصویر سازی ذهنی می توان قدرت بدنی را باال
برد .برای اثبات این ادعا در یک آزمایش از چند وزنه بردار خواسته شد برای
یک دوره زمانی ،در ذهنشان خود را در حال وزنه برداری و ورزش تصور کنند؛
پس از طی این مدت حجم ماهیچه این افراد بدون این که ورزش کرده یا وزنه
زده باشند  13درصد افزایش یافت .
دانشمندان به ورزشکارانی که در ناحیه ماهیچه ها دچار آسیب دیدگی بوده و
قادر به انجام حرکات ورزشی نیستند توصیه می کنند روزانه حدود  15دقیقه
ماهیچه های آسیب دیده خود را در ذهنشان به تصویر در آورده و انقباض و
انبساط ماهیچه را ببیند .
این روش به افراد مبتال به دیستروفی عضالنی نیز توصیه می شود .آنها می
توانند برای خود تصویر ذهنی ساخته و ماهیچه های خود را تقویت کنند .البته
این عمل به هیچ عنوان نباید جایگزین تمرین های روزانه شود.
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زنان
بارداری
MS

به جای اینکه چند کار را همزمان با هم انجام دهید ،بر روی
انجام یک کار تمرکز کنید و آن را درست انجام دهید.
برایان تریسی

ﺎددﺷﺖ

طبیعی است وقتی که برای خانم جوانی تشخیص
بیماری ام اس داده شود سؤاالت زیادی در
خصوص تأثیر بارداری روی بیماری و به عکس اثر
بیماری روی بارداری مطرح می شود .
تعدادی از بیماری های که سیستم ایمنی را درگیر
می کنند می توانند خانم ها را در دوران باروری
تحت تاثیر قرار دهند .بیماری هایی مانند :آرتریت
روماتوئید ،لوپوس ،میاستنی و ام اس .اغلب این
بیماری ها در دوران بارداری به حالت خاموش و یا
در مرحله فروکش هستند ولی از آنجا که بارداری
به دالیل مختلف سیستم ایمنی را تحت تاثیر
قرار می دهد ،مراقبت از این بیماران در دوران
بارداری الزم و اساسی است .خوشبختانه در طی
دوره بارداری سیستم ایمنی بدن موادی را تولید
می کند که اثر حفاظتی بر روی سلولهای عصبی
دارد و به طور اختصاصی در مراحل آخر بارداری
(سه ماه سوم) نقش قابل توجه تری دارد.
به طور خالصه تمام مطالعات ثابت کرده اند که
میزان عود بیماری در طی حاملگی به خصوص
در سه ماهه آخر کاهش یافته و پس ازآن ریسک
عود در طی دوره پس از زایمان ،به خصوص سه
ماه پس از آن افزایش پیدا می کند.
در بررسی های دراز مدت ،به نظر نمی رسد که
حاملگی در مسیر طوالنی مدت بیماری ام اس
اثر قابل توجهی داشته باشد .تحقیقات نشان
داده که هورمون استروژن نقش تعدیل کننده
ای بر سیستم ایمنی و ترشح هورمون پروالکتین
(تولید کننده شیر) نقش تحریک کننده ای بر
سیستم ایمنی دارد .ازآنجا که تولید استروژن
در اواخر حاملگی بیشتر است اثر تعدیل کننده
آن بر بیماری ام اس در این دوره مشخص تر می
شود ،به عکس افزایش ترشح پروالکتین در دوره
پس از زایمان می تواند توجیه کننده عود بیماری
دراین دوره باشد.
میزان عود بیماری در طی حاملگی  7درصد
کاهش و در دوره شش ماهه پس از زایمان ۷۴
درصد افزایش می یابد؛ یعنی  ۱۸برابر عود در سه
ماهه اول پس از زایمان.
عودهای بروز پیدا کرده در دوران بارداری
برخالف عودهای پس از زایمان ،معموالً خیلی
خفیف هستند.
کنترل بیماری در بارداری
سه مسئله در بارداری بیماران مبتال به ام اس باید

مورد توجه قرار گیرد:
اول زوجی که تمایل به بچه دار شدن دارند
باید در مورد اثرات بیماری ام اس برحاملگی و
برعکس ،مورد مشاوره پزشک قرار گیرند .
دوم مسئله اضطراب والدین درمورد انتقال
بیماری به نوزاد و شانس کودک برای دریافت ام
اس است .نکته مهم این است که در حال حاضر
هیچگونه تست پریناتال یا تست مایع آمنیوتیک
برای ام اس وجود ندارد .نقش استعداد ژنتیک
در مورد بیماری ام اس کام ً
ال شناخته شده است.
شیوع ام اس فامیلی در حدود  ۱۵-۱۰درصد
برآورد می شود چنانچه یکی از والدین دچار ام
اس باشد ریسک کودک در گرفتن ام اس حدود
 ۵-۳درصد است در حالی که در جامعه ی عمومی
این ریسک حدود  0/۵درصد است.
همچنین در مورد نوزادان ،تفاوتی از نظر تولد
نوزادان با وزن پائین ،اختالالت مادرزادی و یا
افزایش مرگ نوزادی بین مادران مبتال به ام اس و
افراد سالم ،وجود نداشته است .
از طرفی خانم هایی که ناتوانی عصبی بیشتری
دارند و یا بیماری آنها در سیر حاملگی فعال می
شوند ،نیازمند مراقبت های خاص و توجه خاص
متخصصان مغز و اعصاب و زنان و زایمان هستند.
به خصوص ناتوانایی های حرکتی و افزایش
خستگی ممکن است باعث اشکال در زایمان
شود .به طور کلی خانم های دچار بیماری ام اس
در گروه حاملگی های پر خطر نیستند ولی باید
در طی حاملگی از نظر بروز اختالالت نورولوژیک
مورد توجه باشند.

زایمان و بیهوشی
روش زایمان باید توسط متخصصان زنان و زایمان
مشخص شود و انجام سزارین به عنوان روش برتر
در بیماران ام اس معرفی نشده است .همچنین
انجام بیهوشی برای زایمان ،ممنوعیتی برای
بیماران ام اس ندارد .استفاده از بی حسی اپی
دورال در مورد این خانم ها مورد بحث است .در
چند مطالعه بیان شده است که بی حسی نخاعی
ممکن است ریسک عود را افزایش دهد ،البته این
یافته ثابتی در تمام مطالعات نیست.
مصرف دارو و درمان در طی حاملگی
درمان بیماری در این مرحله بستگی به نوع بروز
عالئم دارد .در مواردی که عود همراه با عالئم
حرکتی شدید ،عالئم مخچه ای و یا اختالل حسی
باشد و بیمار دچار عدم تعادل شود ،الزم است
اقدامات درمانی انجام شود چون احتمال آسیب
به مادر و در نتیجه جنین وجود دارد.
در خصوص باروری هرچند ممکن است اختالالت
جنسی در  50تا  90درصد بیماران ام اسی ایجاد
شود ( هم در زنان و هم در مردان) ولی مطالعات
وسیع نشان داده اند که ام اس اثر فیزیولوژیک
مشخصی بر باروری ندارد  .استفاده از داروهای
افزایش دهنده باروری در ام اس در دست
بررسی است به طوری که چند مورد از عود
بیماری به دنبال مصرف کلومیفن ،دیده شده
است .بیمارانی که قب ً
ال تحت درمان داروهای
ایمونوساپرسیو(مهارکننده سیستم ایمنی و ضد
سلولی ) بوده اند ممکن است دوره های طوالنی

ﻋﻠ
هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن
است ،در کارش وقفه نینداز.
ناپلئون بناپارت

بدون قاعدگی (آمنوره ) و ناباوری را داشته باشند
و آن دسته از بیمارانی که تحت درمان های
تهاجمی و شیمی درمانی هستند ازنظر کلینیکی
دارای بیماری پیشرونده بوده و اصوالً بارداری به
این بیماران توصیه نمی شود .
مراقبت های بارداری
مراقبت های پرستاری دوران بارداری در بیماران
ام اس تفاوت چندانی با خانم های بدون ام اس
ندارد .گاهی این بیماران عالئم روده و مثانه ای
را در طی حاملگی بیشتر تجربه می کنند و بدین
علت نیازمند مراقبت از نظر عفونت های ادراری
هستند.
در بررسی های وسیع مشخص شده است که
خانم های مبتال به ام اس مشکالت دوران بارداری
بیشتری نسبت به سایر خانم ها ندارند .البته
ریسک کم خونی ،در این مطالعات گوشزد شده
است .
اقدامات پس از زایمان
بیماران ام اس پس از زایمان بایستی مورد توجه
خاصی قرار گیرند و انجام مشاوره توسط پزشک
متخصص زنان و زایمان ،مغز و اعصاب و بخصوص
روانپزشک توصیه می شود .در این دوره بیماران
در ریسک اختالالت روحی و رفتاری هستند.
البته بروز اختالل روحی بخصوص افسردگی پس
از زایمان در همه زنان ممکن است بروز کند ولی
بیماران ام اس از این نظر باید به دقت تحت نظر
باشند  .علیرغم لذت بچه دار شدن ،مراقبت از
نوزاد ممکن است فشارهایی بر مادر وارد کند30 .
درصد بیماران به علت ناتوانایی های خود نیازمند
کمک های اضافی برای نگهداری نوزاد هستند و
این خود ممکن است منجر به بروز افسردگی و از
طرفی افزایش ریسک عود شود .بنابراین حمایت
خوب خانوادگی در این مرحله نقش مهمی دارد.
در صورت بروز افسردگی بعداز زایمان شروع
سریع داروهای ضد اضطراب و افسردگی توصیه
می شود.
داروهایی چون «بتا اینترفرون ها» ممکن است
تشدید کننده و یا ایجاد کننده افسردگی باشند،
البته استفاده از آنها در دوره پس از زایمان ممنوع
نیست ولی باید تحت نظارت مستقیم باشند.
شیردهی
شیردهی در خانم های مبتال به ام اس ممنوعیتی
ندارد و انتقال این بیماری به هیچ عنوان از طریق
شیردهی (گه گاه دغدغه غلطی برای بیمار پدید
می آورد) صورت نمی گیرد.
همچنین شیردهی هیچ اثر مضری بر سیر بیماری
یا تشدید بیماری ندارد .در واقع از نظر میزان عود
بیماری بین خانم های شیرده با کسانی که دراین
دوره شیردهی نمی کنند ،وجود ندارد .حتی
مطالعات جدید حاکی از نقش مثبت شیردهی
برکاهش حمالت بیماری است.
درمان عود پس از زایمان
استفاده از «ایمینو گلوبولین» وریدی به عنوان
یک درمان پیشگیری کننده از عود بیماری
بالفاصله پس از زایمان کاربرد دارد.
عوامل تعدیل کننده بیماری
به دلیل اینکه مصرف «اینترفرون» ،احتمال
ایجاد سقط جنین را باال می برد ،در طی حاملگی
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توصیه نمی شود .برای خانم هایی که بارداری
برنامه ریزی شده دارند توصیه می شود ۲-۱
ماه قبل از بارداری «اینترفرون» را قطع کنند.
همچنین بهتر است این بیماران و به خصوص
کسانی که بیماری فعال دارند قبل از بارداری ام
آر آی انجام دهند .زیرا وجود تعداد زیادی ضایعه
فعال می تواند نشان دهنده احتمال عود باشد و
در این شرایط بهتر است حاملگی برای مدت شش
ماه به تعویق بیافتد و پس از آن توصیه به ام آرآی
مجدد می شود .اما مسئله مهم تر برای پزشکان
وقتی است که بیمار بدون برنامه ریزی باردار
شده و یا حتی پس از سه ماهه اول به پزشک
مراجعه نماید که دراین موارد قطع دارو توصیه
می شود .مصرف طوالنی مدت استروئید به دلیل
عوارض خاص خود مثل افزایش وزن ،اختالل
روحی و بدتر شدن افسردگی ،چندان توصیه
نمی شود .همچنین در بیمارانی که سزارین شده
اند استفاده از دوز باالی استروئید ممکن است
تداخل درترمیم زخم ایجاد کند.
خالصه اینکه :
هیچ شواهدی وجود ندارد که ام اس روی باروری
اثر منفی دارد و یا منجر به سقط ،مرگ جنین و یا
اختالالت مادرزادی شود.
پیش از سال  ،1950این تصور وجود داشت که
خانم های مبتال به ام اس بهتر است باردار نشوند؛
اما مطالعات  40ساله اخیر نشان داده است که
حاملگی حتی حمالت بیماری را به خصوص در
سه ماهه دوم و سوم کاهش می دهد.
به نظر می رسد احتمال حمالت بیماری در  3تا 6
ماه پس از زایمان افزایش یابد.
هیچ یک از داروهای «تعدیل کننده سیستم

ایمنی (  ») DMDرا در دوره بارداری نمی توان
استفاده کرد .این لیست شامل داروهای ذیل
است:
آونکس ،بتافرون ،ربیف ،اکستاویا ،کوپاکسون،
فینگولی مود ،نوانترون ،تی سابری ،و معادالت
ایرانی آنها یعنی سینووکس ،زیفرون ،رسیژن،
فینگولید ،اسویمر و...
در دوران شیردهی نیز نباید از داروهای فوق
استفاده کرد.
براساس مطالعات ،در دوران شیردهی ،احتمال
عود بیماری بیشتر نمی شود و حتی شاید کمتر
هم شود.
مراقبت های دوران بارداری در خانم های مبتال
به ام اس مشابه سایر خانم هاست و انتخاب روش
زایمان نیز مانند سایر خانم ها و براساس نظر
پزشک متخصص زنان-زایمان است.
وضعیت خانم هائی که قبل از بارداری دچار
مشکالت راه رفتن و تعادل هستند در ماه های
آخر حاملگی ،به دلیل افزایش وزن و جابجائی
مرکز ثقل ،بدتر می شود .لذا استفاده از وسائل
کمکی و حتی صندلی چرخ دار مفید است.
مشکالت مثانه ،روده و نیز خستگی در این دوران
ممکن است تشدید شود.
به طور کلی به نظر نمی رسد حاملگی سیر کلی
بیماری را تغییر دهد .خانمهائی که مبتال به ام
اس هستند و نیز مایلند فرزند داشته باشند ،می
توانند با کمک پزشک متخصص بیماریهای مغز و
اعصاب و متخصص زنان -زایمان به این هدف نائل
شوند.
منبع  :انجمن ام اس ایران
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بزرگترين فايده دعا ايجاد رابطه با خداي
متعال و احساس محبت و شوق و تقرب به
پروردگار عالم است.
مقام معظم رهبری
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به بلدرچین می شود اعتماد کرد
در این روزها دیگر نمی شود به هیچ
چیزی اطمینان کرد ،حتی به غذایی
که می خوریم .به گوشت گوساله
ای که می گویند معلوم نیست گاو
است یا گوساله .به گوشت مرغی که
می گویند با تزریق هورمون درشت
شده ،حتی به ماهی که پرورشی
اش به خاطر داشتن جیوه کمتر
بهتر است .این روزها حتی نمی
شود به دریا هم اعتماد کرد .چطور
باید برای خرید گوشت گوسفند
یک دهم حقوقمان را هزینه کنیم
در حالی که به جای علف ،کاغذ و
آشغال می خورد.
در این آشفته بازار ،می خواهیم
یک پرنده کوچک معرفی کنیم که
در ظاهر به عنوان پیش غذا هم
نمی توان روی آن حساب کرد ،ولی
متخصصان تغذیه اسمش را گذاشته
اند بمب پروتئین.
پروتئین ماده مهمی است که باید
هر روز به میزان کافی به بدنمان
برسد .هر چند می گویند پروتئین
در مواد غذایی گیاهی نیز موجود
است ولی محققان علم تغذیه به
این نتیجه رسیده اند که پروتئین
حیوانی کامل تر از پروتئین گیاهی
است .عالوه بر این انواع اسیدهای
آمینه کمیاب که در سایر پروتئین
ها یافت نمی شود ،در گوشت این
پرنده به وفور وجود دارد.
با وجود اینکه این روزها با بیشتر
شدن پرورش این پرنده کوچک،
احتمال استفاده از آمپول های

هورمونی برای رشد سریعتر آن
افزایش یافته ،ولی به دلیل آنکه
میزان پروتئین موجود در گوشت
این پرنده  10تا  5درصد بیشتر از
گوشت سایر موجودات است ،هنوز
هم می تواند یکی از بهترین گوشت
های مصرفی برای خانواده ها و به
خصوص کودکان باشد.
این گوشت در کشور ژاپن به عنوان
بخشی از صبحانه کودکان مورد
استفاده قرار می گیرد و به خاطر
وجود خواص درمانی بسیار ،در
اغلب نقاط دنیا پزشکان برای افراد
مسن و از کار افتاده که احتیاج
مبرمی به ترمیم سلول های از
دست رفته بافت های خود و حفظ
و بازیابی سالمت و شادابی خود
دارند ،مصرف گوشت بلدرچین را
تجویز می کنند.
از طرف دیگر وجود عناصر معدنی
کمیاب و ویتامین هایی نظیر
«نیاسین ،فسفر ،مس ،تیامین،
ریبوفالوین ،ویتامین  ، B6روی،
آهن و سلنیوم» ،در گوشت این
پرنده ،از آن به عنوان درمان امراض
صعب العالجی چون آسم ،تشنج،
فشار خون  ،ضعف اعصاب و یا در
مواردی ناراحتی های روانی و عقب
افتادگی های جسمی و ذهنی و
همچنین بیخوابی ،استفاده می
کنند.
این پرنده بازیگوش به دلیل تحرک
زیاد ،گوشت فراونی را در قسمت
سینه خود ذخیره می کند و

غذا خوردن را باید
حس کرد
در زندگی شما غذا تا چه میزان اهمیت دارد و در
واقع غذا خوردن چه معنایی را برای شما تداعی
میکند؟ آرامش  ،احساس گناه یا خودداری کردن
از لذت بردن؟؟
آیا میزان خوبی و بدی روزهای شما بستگی به این
دارد که چه میزان غذا خوردهاید یا اینکه به طور
معمول به محاسبه و سنجش میزان کالریهای
خود به طور منظم و دقیق میپردازید؟
آیا برای اینکه یک تکه شکالت بخورید با خودتان
سروکله میزنید یا اینکه دائم در فکر و خیال
چیزهایی هستید که خوردهاید ولی بعد خود را
قانع میکنید و به خودتان دلخوشی میدهید.
تخمینزده شد که نیمی از ما دچار عادت به
خوردن موادغذایی به طریقی احساسی و عصبی
هستیم که باتوجه به محیط پیرامونمان این

هرچقدر تحرک بیشتری داشته
باشد گوشت آن لذیذتر می شود.
در واقع فعالیت و جنب و جوش
زیاد در بلدرچین ها ،باعث ازدیاد
ذخیره گلیکوژن در بافت های
ماهیچه ای آن ها می شود که این
امر موجب می شود گوشت این
پرنده مانند پرندگان شکاری بسیار
لذیذ شود.
هر چند هر تخم بلدرچین حدود
یک پنجم تخم مرغ است ولی
نسبت به آن دارای  5برابر فسفر،
 7/5برابر آهن 6 ،برابر ویتامینB1
یا تیامین و  15برابر ویتامین  B2یا
ریبوفالوین است و به مراتب ارزش

میزان میتواند کمتر یا بیشتر باشد این بدان
معناست که تاثیر غذا در زندگی خیلی بیشتر از
آن چیزی است که فقط بتواند با برطرف کردن
حس گرسنگی ،به شما احساس رضایتمندی
ببخشد؛ یعنی در واقع غذا دستاویزی است برای
رسیدن به آسایش یا راهی برای گریز از مشکالت
زندگی ،بنابراین به جای آنکه فقط هنگام
گرسنگی از غذا استفاده کنیم ،در واقع ما از غذا
به عنوان واکنشی در برابر احساساتمان استفاده
میکنیم.
غذا زمان شما را پر میکند .هنگامی که
خستهاید یا وقتی که تنهایید ،حس همراهی به
شما میبخشد .وقتی که استرس دارید به شما
احساس آرامش میدهد و هنگامی که احساس
محرومیت میکنید ،برای شما واکنشی است در
برابر محرومیت و زمانی هم که احساس فقدان
میکنید ،به شما حسی از کنترل و تحمل شرایط
موجود را میبخشد.
برای بعضی از ما خوردن میتواند بخشی از خأل
عاطفیمان را پر کند؛ خصوصا در مواقعی که
میخواهیم به گونهای مشکالتمان را سرکوب

غذایی باالتری دارد.
تخم این پرنده نیز بمب ویتامین
نام گرفته است .ترکیبات مغذی این
تخم میتواند باعث دفع مواد رادیو
اکتیو ،فلزات سنگین نظیر سرب
و جیوه و مواد زاید از بدن شود
وبدلیل حجم کم تخم بلدرچین و
میزان باالی پروتئین آن نسبت
به تخم مرغ  ،برای ورزشکاران
بخصوص بدنسازان نیز توصیه می
شود.
به طور خالصه این پرنده کوچک
می تواند غذای مناسبی برای همه
ی سنین و همه ی افراد باشد.

نفیسه قدوسی

کنیم یا هنگامی که احساساتمان جریحهدار شده
و به حمایت و کمک دیگران نیاز داریم.
در واقع ،غذا خوردنهای ناشی از برانگیختن
احساسات و هیجانات ،تابع چرخه معیوبی است
که فقط باعث اضافه شدن وزن میشوند؛ ضمن
اینکه باعث احساس گناه ،خشم ،درماندگی و
بیچارگی هم خواهد شد.

منبع :همشهری
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همیشه دشمنانت را ببخش ،هیچ چیز بیش از
این آنها را ناراحت نمیکند.
اسکار وایلد
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معرفی کتاب

دیستروفی
عضالنی

سندرم پس از فلج اطفال
هیچ وقت از خاطرم نمی رود وقتی
بچه بودم و مادرم می خواست برایم
قصه بگوید مصرانه می خواستم
داستان بیماری ام را تعریف کند.
مادر بیش از هزار بار تعریف کرده
بود و باز هم از شنیدنش خسته
نمی شدم .داستان جالبی نبود ولی
انگار آبی بود بر آتشی که درونم
را می سوزاند .آتشی که هر روز با
دیدن بچه هایی که شادمان «گل
کوچیک» بازی می کردند و با چوب
به دنبال یک چرخ می دویدند در
وجودم شعله می کشید .همه چیز از
یک سرماخوردگی ساده شروع شد.
تب ،سردرد ،تهوع و گلو درد .ولی
این سرماخوردگی با لیموشیرین و
قرص دارو خوب نشد .بعد از مدتی
پایانی متفاوت داشت .پایانی که در
آن من دیگر آن کودک شیطانی که
از در و دیوار باال می رفت نبودم.
همه چیز به همین ختم نشد .بعد
از چند سال اتفاقات تازه ای افتاد.
احساس ضعف ،درد و خستگی
بیشتر می شد .عضالت پای سالمم
هر روز کوچک تر می شد و مفاصلم
درد می کرد .دکترها به آن سندرم
پس از فلج اطفال می گفتند و
من به آن احساسات ناخوشایند
می گفتم بیماری «هر روز بدتر از
دیروز».
بی خوابی توانم را گرفته بود .نمی
توانستم سرما را تحمل کنم .اگر
کسی در زمستان الی در را باز می
گذاشت ،با عکس العمل شدید من
مواجه می شد .به یک عنصر ضد
اجتماعی ،بداخالق و چاق تبدیل
شده بودم .کسی که جز مادر هیچ
کس دوستش نداشت.
تا اینکه در آن دوران تاریک ،دوستی

پیدا کردم یا بهتر بگویم مرا پیدا
کرد .دوستی که بیشتر مشکالتم را
می دانست و به قولی خودش درد
کشیده بود .خیلی چیزها از او یاد
گرفتم و هنوز هم یاد می گیرم .مثال
اینکه نرمش کردن در آب گرم می
تواند خستگی عضالتم را کمتر کند
یا اینکه انجام ورزش ها هوازی برای
ما مثل نفس کشیدن حیاتی است.
او با تجربیات زیادی که داشت
تشخیص داد بریسی که استفاده
می کنم مناسب نیست و برایم یک
بریس عالی سفارش داد .حاال دارم
با این بریس پرواز کردن را هم یاد
می گیرم .ورزش و تغذیه مناسب
مهمترین مواردی بودند که به
کمک من آمدند .وزن کم کردم و
شنا کردن یاد گرفتم .کفش مناسب
خریدم و از جوراب های گرم و ساق
بلند برای گرم نگه داشتم پاهایم
استفاده کردم .البته در روزهای
سرد زمستان استفاده از کیسه آب
گرم و تشکچه های برقی هم تجربه
خوشایندی بود.
حاال حالم خیلی بهتر است .به شما
هم توصیه می کنم اول از همه یک
دوست خوب پیدا کنید بعد او به
شما یاد می دهد که اهمیت تغذیه
مناسب و ورزش کردن را فراموش
نکنید .بزرگترین چیزی که در این
سالها یاد گرفتم این بود که فلج
اطفال با اینکه دیگر جزو اطفال به
حساب نمی آیم ولی همیشه همراه
من است و به جای آنکه از آن فرار
کنم باید همراه با آن قدم بردارم
تا اگر خواست بالی جدیدی سرم
بیاورد ،آماده دفاع باشم.
محمد ابطحی

کتاب دیستروفی عضالنی نوشته « آلن ای
اچ امری» با ترجمه «مسعود روانبخش»
به چاپ رسید.
این کتاب شامل مطالب ارزشمندی در
خصوص انواع مختلف این بیماری است
که توجه شما را به خالصه ی کوتاهی از
آن جلب می کنیم:
«دیستروفی های عضالنی گروهی از
بیماری های ژنتیکی هستند که کودکان
و بزرگساالن را به شدت بیمار می کنند.
بیماری ،بیماران و خانواده های آنان را با
چالش های جسمی و روحی بسیاری رو به
رو می کند».
این کتاب که به ویژه برای مبتالیان به
دیستروفی عضالنی نوشته شده است،
به بسیاری از پرسش ها درباره علت و
چگونگی وقوع دیستروفی عضالنی پاسخ
داده و تاثیرات آن را بر زندگی فردی که
به تازگی بیماری او ت شخیص داده شده
است شرح می دهد.
کتاب عالوه بر روشنگری خوانندگان و
شرح دیستروفی عضالنی برای آن ها،
با معرفی انجمن ها و گروه های موجود
در گوشه و کنار جهان و منابع اینترنتی
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قابل اعتماد ،خوانندگان را به سوی کسب
آگاهی بیشتر هدایت می کند.
کتاب یک واژه نامه کامل نیز دارد تا
خوانندگان را در درک بیماری یاری
کنند .انواع گوناگون دیستروفی عضالنی
با استفاده از کمترین واژگان تخصصی
شرح داده شده اند .پرسش های مربوط
به ورزش ،فیزیوتراپی ،جراحی ،و تاثیرات
عاطفی بیماری پاسخ داده شده اند و
درباره مشکالت به مدرسه فرستادن
بیماران و انتخاب شغل برای آنها سفارش
هایی شده است.
از زمان انتشار ویرایش نخست کتاب در
سال  1994تاکنون ژن های تقریباً همه
انواع دیستروفی شناسایی شده اند که به
پیروی از آن امکان پیشگیری از طریق
مشاوره ژنتیک فراهم شده و به این ترتیب
تا اندازه ای از نگرانی خانواده های گرفتار
کاسته شده است.
« پروفسور اِمِری» به خاطر سالیان سال
تجربه در درمان بیماران در این کتاب
با مهربانی و دلسوزی پدرانه اطالعات
معتبری را در اختیار افرادی که با این
بیماری زندگی می کنند قرار داده است.
«این کتاب به همه افراد گرفتار دیستروفی
عضالنی شناخت و بینش ارزشمندی می
دهد»
برای تهیه این کتاب می توانید به دفتر
انجمن دیستروفی ایران مراجعه و یا برای
سفارش کتاب با شماره های دفتر انجمن:
 02133320879و 02133325586
تماس بگیرید.
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زندگي رو زياد جدي نگير ،چون هرگز
از اون زنده بيرون نميري.
البرت هوبارد

ﺎددﺷﺖ

تاثیر ورزش بر کیفیت
زندگی معلوالن

امروزه بررسی کیفیت زندگی در پژوهش های مختلف بشری
و به ویژه در گروه های معلوالن از جمله سرفصل های مهم و
کاربردی تلقی می شود.
در چند دهه اخیر سالمت به عنوان یکی از حقوق انسان ها
و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده و اخیرا ً مفهوم
جدیدتری از سالمتی مطرح شده که بهبود کیفیت زندگی
است.
شاید بتوان مواردی مانند شادی ،رضایت ،افتخار ،سالمتی،
اعتماد به نفس ،فرصت های آموزشی و موقعیت اقتصادی و...
را تعریفی از کیفیت زندگی دانست.
ما در اینجا قصد داریم نقش تربیت بدنی و ورزش را برای
ارتقاء کیفیت زندگی معلوالن مورد بررسی قرار دهیم که این
موضوع از ارزش فراوانی در افزایش کیفیت زندگی افراد معلول
برخوردار است.
فرد دارای معلولیت با انجام فعالیت بدنی مستمر ،تصویر بدنی
مطلوبتری نسبت به معلوالن یا افراد سالم غیر ورزشکار دارد
که این موضوع سبب افزایش اعتماد به نفس در وی می شود.
ورزش باعث می شود که فرد معلول استقالل فردی خود را
به طور کامل یا نسبی به دست آورد تمرینات بدنی وسیله
ای مناسب برای دستیابی به شرایط مناسب روانی و احساس
مثبت بودن در فرد معلول است.
تصویر بدنی نظیر هر جنبه روانی دیگر ،جزئی از شخصیت
انسان به حساب می آید که از سیر تکاملی نیز برخوردار است
و در زمان هایی از زندگی دچار نوسان و تغییرات بیشتری
است که از جمله این موارد می توان به پیدایش ضایعه و بروز
معلولیت در افراد اشاره کرد.
در این صورت اتکای فرد معلول بر خویشتن متزلزل و احساس
نیاز به دیگران و وابستگی به غیر ظاهر می شود و به مرور
قوت می یابد.
کاهش اعتماد به نفس ،شخصیت گرایی منفی و احساس بی
کفایتی و سربار بودن حداقل توانایی های باقی مانده فرد
معلول را تحت الشعاع قرار می دهد .در اینجا انجام ورزش به
فرد معلول کمک می کند که از موارد ذکرشده فاصله بگیرد و
سطح کیفیت زندگی خود را ارتقا دهد.

تحقیقات نشان داده است که تمرینات بدنی منظم از عواملی
است که می تواند تاثیر مثبتی برای جلوگیری از افسردگی،
خستگی ،تنش و عصبانیت داشته باشد.
انجام ورزش و فعالیت های بدنی ،با ایجاد توازن بهتر عضالنی و
افزایش کارایی بدنی در معلوالن ،باعث بهبود تصویر بدنی آنها
از فیزیک و ترکیب بدنی شان می شود.
ورزش می تواند از عدم اعتماد به نفس و احساس بی کفایتی
که در اثر کم کاری و بی تحرکی عضالنی و افزایش چربی و عدم
توازن و ترکیب بدنی نامناسب در افراد معلول ایجاد می شود،
جلوگیری کند و موجب افزایش عزت نفس آنها شود.
با توجه به افکار نامناسب و غلط عامه مردم در مورد معلوالن و
توانایی های بی شمار آنها ،فعالیت بدنی می تواند از نظر روانی
احساس خوبی به فرد معلول دهد و فشار ناشی از افکار عمومی
را تا حد زیادی کاهش دهد تا حدی که یک فرد معلول ورزشکار
توانایی های خود را بیشتر از یک فرد سالم غیرورزشکار بداند.
امید است با اتخاذ تدابیر مناسب از سوی مسووالن ،موانع و
مشکالت ورزش معلوالن برطرف شود تا این گروه از جامعه
بتوانند کیفیت زندگی خود را افزایش و مشکالت روانی ناشی
از معلولیت را تا حدود زیادی کاهش دهند.
علی کرمی کبیر

ﻋﻠ
انسانهای باهوش مسائل را حل می کنند،
نوابغ آنها را اثبات میکنند.
آلبرت انیشتین

لرزیدن برای
همه مناسب
نیست!
در قرن بیستم ،با شروع سفر انسان به فضا،
دانشمندان متوجه شدند تراكم استخوان
فضانوردان در فضا بهطور واضحی كمتر میشود.
درمان با لرزش روشی بود كه برای بازگرداندن
تراكم استخوان آنها در راه بازگشت به زمین
بهكار گرفته شد از اینجا بود كه محققان به فكر
افتادند از این روش برای درمان پوكی استخوان
سالمندان و ایجاد کشش در عضالت برخی از
معلوالن استفاده كنند.
تحقیقات بیشتر در این زمینه نشان داد كه
ارتعاش میتواند با ایجاد یك كشش رفلكسی در
عضله ،انقباض مداومی ایجاد كند.
متخصصان شوروی سابق از این اصل برای باال
بردن قدرت عضالت در ورزشكاران استفاده
كردند تا اینكه در  1970دانشمندان روسی
دریافتند كه این ارتعاش میتواند قدرت و
انعطافپذیری عضله را زیاد كرده و زمان بهبود
درد پس از نرمش را كم كند.
سپس محققان اروپایی وارد گود شدند و از این
وسیله برای ورزش ،بازتوانی و كاهش درد استفاده
كردند .این قصه ادامه یافت تا امروز كه انواع
مختلفی از دستگاههای لرزاننده ساخته شده كه
بیشتر برای تناسب اندام و تقویت عضالت بهكار
میروند اما آیا این وسایل واقع ًا تأثیری در تناسب
اندام دارند؟
امروزه استفاده از دستگاه های ورزشی برای الغر
شدن ،رواج بیشتری پیدا كرده است .ورزشگاهها
هم برای جلب نظر مشتریان سعی میكنند روز به
روز در تهیه وسایل جدید با هم رقابت كنند .شما
طرفدار كدامیك از دستگاههای تناسب اندام
هستید؟ تردمیل؟ دوچرخه؟ یا اینكه ترجیح
میدهید از دستگاه لرزاننده استفاده كنید؟
متأسفانه در عمل هیچ معیار صحیحی برای
استفاده از این وسایل و كاربرد آن برای افراد
مختلف وجود ندارد و اگر هم دارد در مراكز
ورزشی اجرا نمیشود.
اگرچه مربیان در سالنهای ورزشی حضور دارند
و در مورد تعداد حركات و كاربرد آن برای تناسب
اندام راهنمایی الزم را ارائه میدهند اما معموالً
كارشناسی وجود ندارد كه با توجه به وضعیت
جسمی و سوابق بیماریهای شما در انتخاب
دستگاه مناسب و بیخطر راهنمایی تان كند.
شماری از محققان ،میگویند هنوز اطالعات
دانشمندان در زمینه آثار لرزش با شدتهای
مختلف روی بدن انسان فاقد عمق كافی است و
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برای استفاده از این شیوه باید تامل كرد.
در نهایت این خود شما هستید كه باید انتخاب
كنید برای الغر شدن یا تقویت عضالت از كدام
وسیله استفاده كنید .پس بهتر است درباره
جدیدترین دستگاه لرزاننده كه موجب شگفتی
خیلی از كاربران شده است ،چیزهایی بدانید.
به تازگی دستگاه جدیدی كه در آمریكا معرفی
شده ،صفحهای مانند اسكیت برد ()skateboard
است كه در هر ثانیه 20 ،تا  50بار در سه جهت
میلرزد و بدن فردی را كه روی آن ایستاده است
به این ترتیب میلرزاند.
شركت سازنده این دستگاه میگوید لرزش
عملكرد ریهها و پاها را بهتر میكند ،ماهیچه
میسازد ،قابلیت انعطاف و قدرت بدن را بیشتر
میكند ،درد و اضطراب را كاهش میدهد
و روند پوكی استخوان را متوقف و فعالیت
استخوانسازی را تشدید میكند.
با این حال عدهای از محققان از خطرات احتمالی
این دستگاه ،از كمردرد گرفته تا تخریب
غضروفها ،خبر میدهند و حتی معتقدند
لرزشهای شدید میتواند به مغز هم آسیب
برساند.
این گروه از محققان میگویند علم هنوز آنقدر
در اینباره بررسی نكرده كه در مورد عواقب
درازمدت استفاده از این دستگاه نظر بدهد.
با وجود این نگرانیها سازمان فضایی
آمریكا(ناسا) استفاده از دستگاه لرزاننده را به
عنوان ابزاری برای كاستن از آتروفی ماهیچه و
از بین رفتن سلول های استخوانی در سفرهای
طوالنی فضانوردان در حالت بیوزنی ،مورد
بررسی قرار داده و متوجه شده است استفاده
از صفحه لرزان ،باعث تشدید فعالیت ماهیچهها
میشود اما در این مورد كه آیا این كار میتواند
باعث سریع تر دویدن یا پرشهای بلندتر در
ورزشكاران شود تحقیقی صورت نگرفته است.
همچنین با اینکه دستگاهی که بتواند عضالت
بدون استفاده را در افراد معلول تقویت کند می

تواند برای معلوالن کاربرد فراوانی داشته باشد
ولی نمی توان با اطمینان گفت که معلوالن می
توانند از این دستگاه استفاده کنند.
این دستگاه مانند ورزشهای هوازی (ایروبیك)
عمل نمیكند بلكه سیستم آن بیشتر مانند یك
وزنهبرداری بدون بلند كردن وزنه است.
عوارض این دستگاه ها شامل كمردرد ،آسیب به
غضروفها ،تاری دید ،كاهش قدرت شنوایی و
حتی آسیب مغزی است.
بعضی از فروشندگان این دستگاه ادعا میكنند
كه این وسیله میتواند عالوه بر افزایش قدرت
بدنی و بهبود خواب ،باعث از بین رفتن دردها
شده و مشكل بیاختیاری ادرار را نیز حل كند.
البته محققان معتقدند نباید تمام ادعاهای
فروشندگان را بهراحتی باور كرد ،چون بیشتر
این تبلیغات ،تنها بازار گرمی بوده و الزام ًا
حقیقت ندارد.
محققان بر این باورند كه لرزشهای شدید و پر
نوسان در درازمدت میتواند خطرناك باشد ،زیرا
این لرزشها میتوانند در سراسر بدن موجهای
شدید ایجاد كنند.
حتی سازندگان این دستگاه هم توصیه میكنند
كه روزانه حداكثر  30دقیقه از این دستگاه
استفاده شود ،چون استفاده بیش از حد ،برخالف
استاندارد صنعتی تعیین شده در مورد ایمنی
لرزهها در محل كار است.
این در حالی است كه اداره ایمنی و سالمت در
محل كار ،برای تجهیزات تناسب اندام ،سطح
ایمنی تعیین نمیكند.
سازندگان این دستگاه ها معتقدند زنان باردار،
افراد دچار انفصال شبكیه (جداشدگی الیههای
داخلی شبكیه از الیه رنگدانه) ،لختهخون ،تومور
استخوان و برخی دیگر از مشكالت پزشكی ،نباید
از دستگاههای لرزاننده جدید استفاده كنند.
فراموش نكنید حتی در دسترسترین دارو-
مانند آسپرین -هم برای همه مناسب نیست!
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بتینا استل و اسب استثنائی اش

به زندگی تازیانه
بزن و آن را به
پیش بران

مهم نیست تا چه میزان رشد کرده ایم  ،مهم این
است که از آرمان هایمان دور نشده باشیم.
ارد بزرگ
ترجمه :نفیسه قدوسی

وقتی با خود فکر می کنید چه روز سختی را سپری کرده اید و از انجام
کارهای زیادی ناتوان بوده اید ،کافی است به یک روز از زندگی بتینا نگاه
کنید و ببینید که او همه آن چه غیر ممکن به نظر می رسد را به سادگی
انجام می دهد.
به این عکس با دقت نگاه کنید و به مغزتان اجازه دهید تا آن را به خوبی
ارزیابی کند.

بله .دستی وجود ندارد .مهمتر از اینکه او با پا اسبش را تیمار می کند این
است که می تواند به خوبی سواری کند و در مسابقات درساژ که مسابقه
ای است برای ارزیابی هماهنگی سوارکار و اسب مقام های بسیاری کسب
کند .بتینا نه تنها بر معلولیت خود غلبه کرده ،بلکه آن را به کلی شکست
داده است.
دلیل معلولیت
داروها می توانند اثرات جانبی ناخواسته ای ایجاد کنند .او بدون دست در
سال  1961در آلمان به دنیا آمد .مادرش در زمان بارداری از قرص هایی به
نام «تالیدومید» استفاده کرده بود« .تالیدومید» دارویی آرامبخش است
که مصرف آن در دوران بارداری به نقص عضو شدید کودک منجر میشود.
این دارو که از سال  ۱۹۵۷تا  ۱۹۶۱رایج بود ،بدون بررسی کافی وارد
بازار شد .با مشاهده نقائص مادرزادی شدید در کودکانی که مادرانشان
در دوران حاملگی از این دارو استفاده کرده بودند مصرف آن در سال
1961ممنوع اعالم شد.
بتینا به تازگی کتابی نوشته است که در آن داستان زندگی خود را شرح می
دهد .در این کتاب از اثرات دارویی که باعث معلولیتش شده تا احساسات
و اتفاقاتی که در زندگی اش تجربه کرده است ،می گوید.
او در بخشی از کتابش می نویسد :می توانم به خاطر آورم که وقتی خیلی
کوچک بودم مادرم اجازه نمی داد به بچه هایی که نقص عضو داشتند نگاه
کنم  .او فقط سرش را تکان می داد و زیر لب می گفت «تالیدومید»

سریع و رو به جلو
بتینا اجازه نداده است که معلولیت او را از رسیدن به
عالیق اش باز دارد .او بدون دست به دنیا آمده و همیشه
با این شرایط زندگی کرده است .از کودکی یاد گرفته که
چگونه از پاها و انگشتان پایش به جای دست و انگشتان
دستش استفاده کند .در دوران نوجوانی با حمایت والدین
بر ترس از آسیب دیدن غلبه و تمرین اسب سواری را
آغاز کرده است.
برای آنکه بتواند اسب را به خوبی کنترل کند ،به جای
پوشیدن چکمه اسب سواری ،از گترهای مخصوصی
استفاده می کند که انگشتان پاهایش به جای دستهایش
آزاد باشند .او می تواند اسبش را زین کند ،افسار ببندد،
تیمار کند و تمام کارهایی که الزم است یک سوار کار بلد
باشد را به تنهایی و بدون کمک دیگران انجام دهد .او
با فشار پاهایش اسب را کنترل کرده و افسار اسب را با
دهانش هدایت می کند.

ﻋﻠ
ما بايد به شانس ايمان بياوريم ،تا كي مي توانيم
موفقيت كساني را كه دوستشان نداريم تفسير كنيم.
ژان كوكتو

تحصیل و کار
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در سال  1979بعد از اینکه بتینا دوران دبیرستان را به پایان
رساند وارد دانشگاه شد و در رشته تاریخ هنر و باستان
شناسی و قوم شناسی تحصیل کرد .او به طور هم زمان در

شاید برایتان عجیب باشد که یک اسب به خوبی توانسته با
شرایط بتینا سازگار شود .این اسب به خوبی محدودیت های
سوارکارش را درک و با او هماهنگ عمل می کند حتی در
بعضی مواقع از سوارکارش مراقبت می کند .بعضی از اسب ها با

رشته روانشناسی نیز مطالعه می کرد و بعد از پایان تحصیالت
در مرکز مشاوره هامبورگ مشغول به کار شد.
او در مسابقات پارا المپیک مقام ها و مدال های بسیاری را
کسب کرده است.

سوارکاران معلول روابط بهتری برقرار می کنند .نباید فراموش
کنیم که اسب حیوان باهوشی است و می تواند با انسان ارتباط
نزدیکی برقرار کند تا حدی که حتی ذهن سوارکار را خوانده و
نسبت به او ابراز احساسات کند.
بتینا در کتابش می نویسد که اسبش را با صدا ،حرکات سر و
فشار پا آموزش داده است.

داستان زندگی بتینا برای کسانی است که خیلی زود از سختی های زندگی نا
امید می شوند کسانی که ترس مانع رسیدن به اهداف و آرزوهایشان می شود.
افرادی زیادی توانسته اند مانند بتینا بر معلولیت خود غلبه کرده و به جای
شکست خوردن به خاطر ناتوانی ها ،با مشکالت خود بجنگند.
مقاالت زیادی به این نکته اشاره دارند که نباید در زندگی مایوس شد و دست از
تالش برداشت ولی دیدن نمونه هایی مانند بتینا ،انرژی فراوانی را برای تالش در
انسان بر انگیخته می کند.
تصویری که می گوید «به زندگی تازیانه بزن و آن را به پیش بران»
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ارد بزرگ
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«ریواک – آی»
و درمان فلج نیمه بدن
«ماس ریهاب» ،یک مرکز توانبخشی و نخستین موسسه ای است که
یک نمونه رسمی از «ریواک – آی» را در آمریکا عرضه کرده است.
«ریواک – آی» تنها ابزار پوششی و محافظ موتوردار است که در
درمان های بازسازی اندام تحت نظارت پزشکان استفاده می شود و
مورد تایید اتحادیه دارویی آمریکا قرار گرفته است.
به کمک «ریواک – آی» بیماران آسیب نخاعی و فلج تحتانی بدن می
توانند تمرینات راه رفتن را آغاز کنند و همچنین از این ابزار می توان
در درمان «راه افتادن مجدد» استفاده کرد و به بیمار یاد داد چطور از
این وسیله استفاده کند.
«ریواک – آی» یک لباس ارگونومیک حمایتی -کنترلی است که کاربر
به دور کمر و پاهایش می کشد و روی لباس هایش محکم می کند.
این ابزار که یک سیستم کنترلی کامپیوترمحور وتحت کنترل بیمار
است و باتری های قابل تعویض و حس گرهایی در خود دارد ،مفاصل
زانو و ران را به حرکت می اندازد.
گیره های ساعدی نیز به حفظ تعادل فرد در حین راه رفتن یا ایستادن
کمک می کند؛ و می تواند از حرکات بدنی ساده شروع کند تا به کنترل
بیشتر و شروع حرکات گام براشتن برسد.
«ماس ریهاب» به خاطر شهرت جهانی اش در برنامه های تحقیقاتی و
بازسازی های کلینیکی ،از سوی مرکز آزمایش های کلینیکی آمریکا
برگزیده شده است.
آزمایشات کلینیکی برای تعیین میزان تاثیرگذاری ،امنیت ،و رضایت
مصرف کنندگان در ماه آگوست به نتیجه رسید .این آزمایشات راه
را برای تکامل «ریواک – آی» و مفید بودن برای تعداد بیشتری از
بیماران گشودند.
پروفسور «آمیت گوفر» ،بنیانگذار شرکت فناوری های ارگومدیکال که
«ریواک – آی» را توسعه داده است ،می گوید« :این یک لحظه تاریخی
است بیش از  2000سال تنها راه چاره حرکت برای بیماران فلج از کمر
به پایین ویلچر بوده است .اما اکنون ،با «ماس ریهاب» رویای راه رفتن
برایشان به واقعیت تبدیل می شود».
دکتر «آلبرتو اسکونازی» مدیر گروه پزشکی و بازسازی بدنی در «ماس
ریهاب» که هدایت آزمایشات کلینیکی «ریواک – آی» را به عهده
دارد ،می گوید« :حتی اگرچه هنوز شواهد علمی کافی نداریم ،اما
افراد مورد تحقیق در آزمایشات ما کاهش اسپاسم ،کاهش درد ،بهبود
کارایی قلبی ،و افرایش کنترل روی مثانه و روده را گزارش کرده اند
خیلی هیجان زده ایم که نخستین انستیتوی کشور در ارائه این درمان
هستیم که به بهبود سالمت افراد دچار فلج نیم تنه کمک می کند».
ِ
«الکینزپارک» پنسیلوانیا عرضه
مرکز سرپایی «ماس ریهاب» در
«ریواک – آی» را از آگوست  2011آغاز کرده و بیماران می توانند با
متخصصان بازسازی اندام در هیات مدیره این مرکز مشورت کنند تا
مشخص شود آیا نامزدهای مناسبی برای این درمان هستند یا خیر.
در این پروژه درمانگرهایی نیز حضور دارند که آموزش دیده اند تا بر
کاربران «ریواک – آی» نظارت و با وی کار کنند.
درمان «ریواک – آی» ،به عنوان بخشی از روند درمان جسمی ،تحت

پوشش اکثر طرح های بیمه ای قرار دارد .طول مدت و دفعات استفاده
نیز براساس درجه تحمل بیمار ،پیشرفت او و نیازهای پزشکی اش تعیین
می شود.
«ریواک – آی» نخست در دسترس آن دسته از بیماران آسیب نخاعی
زیر سطح ( 6tزیر کمر) قرار خواهد گرفت که بی تعادلی پشت،
اسپاسم های شدید ،بدشکلی های مفصلی مهم ،زخم های بستر یا
شکستگی های وخیم نداشته باشند.
همچنین بیمار باید اسکن سنجش تراکم استخوان ،نسخه پزشک برای
درمان با «ریواک – آی» و گواهی جدیدی از سوی پزشک توانبخشی
مبنی بر این که می تواند بایستد ،به همراه داشته باشد.

زندگي لذت بخش است و مرگ آرامش
بخش ،اين ميان انتقال رنج آور است.
آيزاك آسيموف
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ترمیم قد استخوان
در کودکان
روشی برای اصالح بدشکلی های استخوان ابداع
شده است که به کودکانی کمک می کند که از
بدشکلی استخوان رنج می برند و این بدشکلی
منجر به کوتاه تر شدن یک عضو نسبت به عضو
دیگر می شود.
گروهی از فارغ تحصیالن دانشگاه «رایس»
وسیله ای را ابداع کردند که امیدوار هستند این
درمان را ایمن تر و راحت تر کند.
این گروه به «لیندای» اندیشیدند که یک متراکم
ساز خودکار است و خود به خود تنظیم می شود؛
تنظیم دستی پیچ را به شکل خودکار کم می
کند و از این رو ،رشد تدریجی استخوان جدید
را طبیعی تر می کند .برای نخستین بار در چنین
وسیله ای ،یک حلقه ی بازخوردی نیرو ساختند
که نمی گذارد به اعصاب و بافت های ظریف بیش
از حد فشار وارد شود.
جراحان برای اصالح بدشکلی هایی که 10
میلیون کودک به خاطر زخم ،تب یا دالیل
مادرزادی از آن رنج می برند ،از یک متراکم ساز
استفاده کردند که طول استخوان را زیاد می کند
و به آرامی ،بازو یا پا را تا طول مناسب می رساند.
متراکم ساز ،گیره های دو سر استخوان را در
شکاف جراحی به هم می پیوندد .همزمان با
بهبود استخوان ،بیمار یک حرکت پیچ خوردن

انجام می دهد که روزانه پیچ را چهار بار یک
ربع بچرخاند و گیره ها در یک لحظه کمی جداتر
شوند.
به عقیده «رایس» اگر کودک یا والدین تنظیم
پیچ را فراموش کنند ،ناخوشایند و حتی
خطرناک خواهد بود و پوشیدن بریس سنگین
نیز اثری ندارد.
«گوجوال» یکی از محققان گروه ،گفت که روند
افزایش طول اندام ،به ویژه ایجاد جهش کم رشد
موضعی ،روی استخوان ها به خوبی جواب می
دهد ،اما روی بافت های نرم مانند اعصاب و رگ
های خونی بسیار سخت است.
این گروه کار برجسته ای در طراحی خالقانه راه
حل انجام داده است .وسیله او نه تنها از بافت
های نرم محافظت می کند ،بلکه تمام فرایند را
سریع تر می کند.
«کان» محقق دیگر در این گروه می گوید:
«مشکل وسیله این است که فضای خطای زیادی
در آن وجود دارد .تصور کنید کسی فراموش
کند یک بار آن را بچرخاند ،یا اشتباه ،یا زیادی
بچرخاند ،مشکالت زیادی در بافت های نرم و
اعصاب اطراف استخوان ایجاد خواهد شد .عامل
محدود کننده این طرح همین است».
اما «لیندای» موتوری را برای ایجاد فرایند تراکم
به شکلی مداوم ایجاد می کند.
«کان» گفت که «لیندای» خودکار و دارای باتری،
روزانه تقریبا هزار بار پیچ را تنظیم می کند ،از
این رو فرایند شبیه رشد استخوان واقعی آرام تر
و مداوم تر می شود.
«مارسیا» پروفسور مهندسی مکانیک این پروژه

و مشاور گروه گفت« :یکی از بزرگ ترین ویژگی
های این طرح ،حسگر قوی است اگر بار روی
بافت ها زیاد باشد ،دستگاه موتور را خاموش می
کند .هنگام ساخت نمونه ،ابتدا میزان کشیدگی
در حد اعتماد به نفس گروه به کار رفت».
بیماران عادی تا زمان پایان روند بهبودی که
همواره از دو تا چهار ماه طول می کشد ،باید
متراکم ساز را استفاده کنند .بعد مانند قالب،
وسیله را به مدت شش هفته کنار می گذارند و
در این هنگام استخوان جا می افتد .هر یک از
گروه محققان به مدت  24ساعت ،متراکم ساز
را می پوشاند تا حس بیمار را درک کنند و این
سخت ترین قسمت تحقیق است.
مصاحبه با بیماران نشان داد که کودکان چقدر
سرسخت هستند« .هرکِز» گفت «:واقعا نگران
شدیم ،زیرا یک فرایند بسیار ترسناک و ناراحت
کننده به نظر می آید .از یک پسر خردسال که
این را پوشیده بود ،نظرش را جویا شدیم و او
گفت که لباس مدرسه اش قرمز است و رنگ این
وسیله با آن هماهنگ نیست».
گروه تحقیقاتی فرصت کرد این وسیله را در
مدت کوتاهی روی حیوانات امتحان کند و به
برخی پیچیدگی ها پی ببرد.
با این که دانشجویان محقق در حال تولید این
وسیله هستند ،امیدوارند گروه دیگری «لیندای»
را توسعه دهد .هدف ،ایجاد وسیله ای است که
وزن کمتری داشته باشد و استهالک وسیله و
بیمار را کاهش دهد.
ترجمه :معصومه ِ
آمـدی
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پيروزي يعني توانايي رفتن از يك شكست به
شكست ديگر بدون از دست دادن اشتياق.
وينستون چرچيل
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نرم افزار  Fire Voxیک مرورگر رایگان است که برای کمک به افراد
مختلف با نیازهای متفاوت طراحی شده است .این مرورگر یک متن خوان
صفحه نمایش است.
افرادی که دارای نقص بینایی هستند می توانند تمامی دستورات Fire
 Voxرا توسط صفحه کلید اجرا کنند البته تنظیمات صفحه کلید برای
انجام دستورات قابل تغییر هستند.
سایر افرادی که نیازمند یک متن¬خوان هستند (مانند مربیانی که به
دانش آموزان مبتال به نقص بینایی آموزش می دهند) نیز می توانند از
امکانات  highlightکردن متن استفاده کنند و به کمک آن قسمتی از متن
را در هنگام خواندن عالمت گذاری کنند.
این مرورگر ارتباط نزدیکی نیز با  Fire Foxدارد .البته این مرورگر صفحات
کام ً
ال متفاوتی را به کاربر نمایش می دهد و هم چنین دارای یک عالمت
مکان نمای قابل دید است که کاربر می تواند به راحتی آنرا در صفحه جابجا
کند.
این مرورگر امکانات کام ً
ال متفاوتی را ارائه می کند .شما می توانید
توضیحات بیشتری را راجع به این نرم افزار رایگان در لینک زیر مشاهده
کرده و آنرا دانلود کنید:
http://www.firevox.clcworld.net/features.html
الهه راشدی
کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

پوشش
رباتیک؛ کمک
به راه رفتن
افراد معلول
یک شرکت ژاپنی به تازگی
اختراعی کرده است که برای
افرادی که مشکل حرکتی دارند و
پاهایشان در گام برداشتن مشکل
دارد و نیز کسانی که از آسیب های
نخاعی رنج می برند ،بسیار مفید
است و روزنه های امیدی را برای
زندگی مستقل و بهتر ایجاد کرده
است.
شرکت «سایبرداین» آخرین
اختراع خود را «هال» نامیده است
که مخفف «اندام کمکی هیبریدی»
است .این اختراع یک پوشش
رباتیک است و ظاهر آن چیزی
شبیه به فیلم «مرد آهنی» است.
به گفته این شرکت ،این پوشش
رباتیک برای باال بردن قابلیت های

فیزیکی موجود در بدن انسان
طراحی شده است و کمک می کند
دوباره فرد بایستد و گام بردارد.
پوشیدن این جامه روباتیک فرد را
 2الی  10برابر قوی تر از قبل می
کند.
وزن این پوشش رباتیک10 ،
کیلوگرم است و شامل اندام های
رباتیک و یک کوله پشتی است
که در آن ،باتری و سیستم های
کامپیوتری قرار دارند.
این اختراع به بدن متصل می گردد
و با فکر انسان مدیریت می شود.

فناوری به شرح زیر کار می کند:
هر زمان که فرد می خواهد حرکت
کند ،مغز ،سیگنال های عصبی
را هر قدر هم که ضعیف باشند،
به عضالت می فرستد .پوشش
رباتیک این سیگنال های ضعیف
را از سطح پوست انسان به کمک
یک حسگر دریافت می کند که بر
روی پوست متصل است .سپس
سیگنال را به واحد قدرت «هال»
منتقل می کند و هماهنگ با اندام
فردی که پوشش را در بر کرده
است ،شروع به حرکت می نماید.

این شرکت ادعا می کند که این
پوشش ،دارای کاربردهای مختلف
است؛ به عنوان مثال ،شخص را
در انجام کارهای روزمره مثل راه
رفتن ،باال رفتن و پایین آمدن از
پله ها و حتی بلند کردن اشیای
سنگین کمک می کند .یکی از
محققان می گوید فرد معلول به
کمک این پوشش روباتیک می
تواند بارهایی حدود  100کیلوگرم
را بلند کند.
چنانچه این پوشش رباتیک به طور
کامل شارج باشد ،به مدت تقریبی
 5ساعت کارمی کند .عالوه بر این،
سیستم آن به گونه ای است که
فردی که آن را می پوشد ،احساس
سنگینی نمی کند.
محققان شرکت ژاپنی ،این پوشش
توانبخشی که ویژه افراد دارای
معلولیت از ناحیه پا طراحی شده
است را در مرکز شهر توکیو در
معرض دید مردم قرار دادند.
هم اکنون این اختراع در ژاپن
موجود است و امید می رود به
زودی وارد اروپا شود.
ترجمه :سیده فرزانه گلستانی

فرمانروا اندیشه خویش را درگیر
رخدادهای کوچک نمی کند.
ارد بزرگ
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این اختراع ،یک دست مصنوعی است که با قیمتی مناسب کارکردی مانند نمونه برقی اش دارد.
دست های مصنوعی سه گونه هستند :مدل های کامال تزیینی ،مدل های قالب دار و ضمیمه های مکانیکی ارزان قیمت که حرکت کمی دارند،
و مدل های برقی که حرکت های طبیعی دست را بهتر تقلید می کنند اما قیمت آنها ده ها هزار دالر است.
دست مصنوعی «مارک استارک» ،بهترین اجزای ممکن را دارد .با وجود این که مجموعه قطعات پالستیکی آن تقریبا به سبکی و ارزانی
نمونه های معمولی و قالب دار فوالدی است ،از نظر ظاهری و حرکتی مشابه دست های برقی گران قیمت هستند.
«استارک» که حرفه اش طراحی دریچه های خشک کن و دیگر وسایل خانگی است ،با هدف کمک به دوستش «یو ووگت» که بدون
دست چپ به دنیا آمده بود به طراحی اعضای مصنوعی عالقهمند شد .اختراع «استارک» فاقد اجزای برقی است با این حال هر یک
از انگشت های آن سه بند دارد (انگشت شست دو بند دارد) که جداگانه خم می شوند تا کاربر بتواند هر وسیله ای را در دست
بگیرد حتی اشیاء با شکل نامنظم را که دست های قالب دار نمی توانند آنها را نگه دارند.
دست های قالب دار به گیره انتهای بازوی قطع شده متصل می شوند و با کمک کابل های شانه بند کار می کنند.
وقتی کاربر شانه هایش را باال می برد ،کابل کشیده می شود و قالب را باز می کند .وقتی شانه ها را به حالت عادی بر می
گرداند ،کابل شل و قالب بسته می شود.
دست «استارک» با همان سیستم گیره و کابل عمل می کند ،با این تفاوت که یک اهرم اضافی کف دست دارد که به پنج
کابل دیگر که هر کدام یک انگشت را حرکت می دهند ،متصل است .حرکت شانه ،اهرم را به کار می اندازد تا بدین
وسیله ،پنج انگشت با هم باز شوند و هر کابل به هر انگشت اجازه می دهد که خودش حرکت داشته باشد .فنرهای
موجود در هر مفصل تا وقتی منقبض می شوند که هر انگشت روی وسیله مورد نظر قرار گیرد؛ بنابراین ،سر بعضی
از انگشتان می تواند مثال دور نی لیوان شربت بپیچد ،در حالی که بقیه انگشتان لیوان را گرفته اند .فشار فنرها
به حدی کم است که فرد می تواند تخم مرغی را در دست بگیرد و به قدری قوی است که می تواند یک صندلی
را از زمین بلند کند.
کیفیت کار دست استارک
دست مصنوعی به کابل شانه بند فرد قطع عضو وصل است .اهرم کف دست ،پنج انگشت را با هم باز می
کند و هر انگشت می تواند به کمک کابل های مجزا در هر انگشت و فنرهای بند انگشت ها ،به تنهایی
بسته شود و دور هر وسیله ای بپیچد و آن را بگیرد.
در سال « ،2004استارک» با استفاده از وسایل موجود در یک ابزارفروشی ،نمونه اولیه طرح خود را
ساخت و برای امتحان آن را به «ووگت» داد« .ووگت» در عرض یک ساعت توانست برای نخستین
بار در زندگی اش ،توپی را با دست چپ بگیرد .از آن پس« ،ووگت» به «استارک» کمک کرد تا
چهار نمونه دیگر را آزمایش و اصالح کنند« .استارک» فنرهای فشرده و قوی تری طراحی و
انگشت ها را به شکلی که برای تولید راحت تر باشد ،باز مهندسی کرد و انگشت شست را
در زاویه ای قرار داد که به دست واقعی شبیه تر باشد.
او پس از آن که بند یکی از انگشتان مصنوعی «ووگت» هنگام انجام حرکات موزون بر
اثر برخورد با چیزی شکست ،مقاومت مفصل بند انگشتان را نیز باال برد.
در حال حاض «ووگت» از دستش در همه جا استفاده می کند ،به جز در محل کار که
به عنوان ماشین کار در آنجا مجبور است اجسام سنگین را جا به جا کند و دست
های قالب دار در آنجا کارآیی بهتری دارد .مدل با دوام تری از دست استارک
در راه است که در آن از پالستیک های محکم تر و اجزای براق تر استفاده
شده است.
به تازگی ،شرکت «ادیسون نیشن» که در توسعه طرح ها به مخترعان
کمک می کند ،دست استارک را برای توسعه تجاری برگزیده است و در
حال مذاکره با تولیدکنندگان اصلی اعضای مصنوعی است تا این دست
تحت پروانه آنها ساخته شود.
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ﺳﻼﻣﺖ

تازه های دنیای فناوری

ﺟﺘﺎﻋ

نمی دانم...چه می دانم!...
که انسان بودن و ماندن چه دشوار است
چه زجری می کشد آنکس که انسان است.
دکتر شریعتی

ترجمه :معصومه آمِدی

ﺎددﺷﺖ

این جعبه ویژه افرادی است که مشکل حرکتی دارند.
شامل یک جعبه است که تمام قطعات الزم را در خود
جای می دهد .می توان میله ها را در سمت راست یا
چپ نصب کرد.
صندلی تاشوی محکم با پایه حمایت کننده دارد .دارای
دو دسته قفل شدنی در حالت عمودی است .می توان به
راحتی سیستم هشدار دهنده برایش نصب کرد.
این صندلی مطمئن برای حمام طراحی شده است و
مناسب افرادی است که نیازهای خاص دارند.

صندلی
توالت تاشو
«جولی کالید» طراح این صندلی معتقد
است که مدت هاست از ویژگی قابل حمل
بودن وسایل در بازار گذشته است.
این صندلی قابل حمل ویژه افراد دارای
معلولیت است که در مسافرت نیاز به یک
محصول سبک تر و قابل حمل دارند؛ و
برای کمک به این افراد طراحی شده است
تا آزادی و استقالل بیشتری داشته باشند.
قابلیت تاشو بودن صندلی استفاده از آن را در بیمارستان ها و آسایشگاه ها ممکن می کند که به خاطر فضای اندک ،نیاز به صرفه جویی در
فضا دارند.
این صندلی به سادگی تا می شود  .گیره های کوچک در وسط چرخ اصلی و در باالی چرخ های زیر باعث می شوند صندلی به راحتی تا شود و
در باالی قالب صندلی به شکلی قابل حمل شود.
ترجمه :معصومه آمـِدی

سکوت همچون ابدیت عمیق است و گفتار
همچون زمان سطحی.
توماس کارالیل
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ﺟﺘﺎﻋ
ﺎددﺷﺖ

این دستگاه برای افراد با و بدون معلولیت طراحی
شده است تا از باال تنه خود بیشترین استفاده را
بکنند.
از امکانات این دستگاه می توان به این موارد اشاره
کرد :دگمه فشاری انتخاب وزن ،بازوهای قابل تنطیم
برای اینکه افراد با اندازه های متفاوت بتوانند اهرم
مناسب را به کار اندازند و کنترل ها که کمی نیاز به
مهارت دستی دارند.
این دستگاه بلند دارای دو بازو است که به طرفین باز
می شوند و هر بازو به طور مستقل ،تا  180درجه می
چرخد .به عالوه ،هر بازو دارای یک دستگیره است تا
فرد بتواند به کمک آن ،باال کشیده شود .این حالت
به کاربر اجازه می دهد بدون توجه به وزن ،شکل یا
میزان تحرک خود کار شخصی خود را انجام دهد.

این تابه ویژه کسانی است که دچار اختالل بینایی هستند و به این افراد کمک می کند تا
از محتویات موجود در تابه مطلع شوند.
تشخیص مواد مختلف که شکل یکسان دارند برای کسانی که مبتال به اختالل بینایی
هستند و می خواهند مستقل زندگی کنند ،سخت است و تابه سخنگو با استفاده از پیام
ضبط شده ،مواد خوراکی را اعالم می کند.
این محصول زرد رنگ است و باالی ظرف تابه قرار می گیرد .در این تابه می توان پیام های
صوتی کوتاه را ضبط کرد که هر وقت دگمه فشرده شود ،قابل پخش شود .کار کردن با آن
بسیار ساده است و می توان پیام ها را بارها ضبط و از آن استفاده کرد.
این ظرف فقط مخصوص غذاهای تابه ای نیست .با استفاده از آداپتور می توان این ظرف
را برای بسیاری از خوراکی هایی که به سختی قابل تشخیص هستند مانند خوراکی های
داخل بطری ها ،مرباهای خانگی و ظروف پالستیکی نگهداری مواد غذایی بکار برد.
این وسیله شامل  4باتری و سه ظرف زرد رنگ ،یک نوار کشی و یک آداپتور فلزی است.
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سیاست بازان بدانند که فرمانروا
همیشه به مردم بدهکار است.
ارد بزرگ

