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روز جهـــانی معلـــوالن و یک اتـفاق خوب 
در روزهای پایانی سال 90 كار سخت بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق 
معلوالن آغاز شد و به فاصله كوتاهی در همين صفحه نوشتم: "نمی دانم چرا 
همه به فکر بازنگری قانون افتاده اند" و باز نوشتم : "مهم نيست چرا ناگهان 

همه به بازنگری افتاده اند ، مهم این است كه به معلوالن می اندیشند".  
امروز و پس از 8 سال نقص قانون و 9 ماه تالش مداوم باالخره الیحه بازنگری 
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن نيمه های آذر به هيئت دولت تحویل 

داده خواهد شد.
ارتباط حضوری و تلفنی با چند تن از فعاالن كميته تلفيق بازنگری قانون جامع 
)مستقر در وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی( همگی نوید بخش یک اتفاق 

خوب در حمایت از معلوالن بود.
مدیركل  همت  به  و  است  ثابت  عضو   7 دارای  كه  تلفيق  كميته  ظاهراً 
تا  بزند  بزرگی  كار  به  دست  توانسته  گرفته،  رفاه شکل  وزارت  توانمندسازی 
شاید مشکالت معلوالن به صورت اساسی و ریشه ای مرتفع شود. مشکالتی كه 
با 32 هزار تومان مستمری سازمان بهزیستی، یارانه ناچيز سوخت، سبدكاالی 

شب عيد و كمکهای غير مستمر، قابل حل نبوده و نيست.
اظهارات دوستان كميته تلفيق گویای آن است كه این بار قانون جامع واقعاً 
نمایندگان سازمانهای مردم  به جز جلب نظرات  جامع و بی نقص است زیرا 

نهاد فعال كشور كه جلسات متعددی را به خود اختصاص داده است، جلسات 
مختلف و متنوعی نيز با نمایندگان مجلس و وزارتخانه ها و سازمانهای مرتبط 
با موضوع معلوالن منجمله وزارت كشور، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، 
سازمان امورمالياتی، سازمان بهزیستی كشور و... برگزار گردیده تا مواد مختلف 

قانون مورد بررسی دقيق و كارشناسانه قرار گيرد.
همچنين بررسی الیحه پيشنهادی در دفتر حقوقی وزارت تعاون، كار و رفاه 
را  دولت  به هيئت  ارسال الیحه  كار  بوده كه  اقداماتی  دیگر  از  نيز  اجتماعی 

هموارتر نموده است.
و اكنون به نظر می رسد در آستانه سوم دسامبر )روز جهانی معلوالن( خبرهای 
خوبی در راه است، خبرهایی كه اميدواریم برای معلوالن رفاه و تامين اجتماعی 

را به ارمغان آورد. 
این  در  كه  آنانی  همه  به  بگویيم  نباشيد  خسته  تا  دارد  آن  جای  اكنون  و 
راه تالش صادقانه و همت عالمانه از خود نشان دادند تا راهگشای مشکالت 
گيری  نشانه  خواستن، چشم  زیاده  زبان  هایشان  خيلی  كه  باشند  انسانهایی 
فرصتها، پای دویدن برای خود، دست به زورگرفتن و توان به خود اندیشيدن 

را ندارند. 
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عضو شورای سردبيری
sina.3563@yahoo.com



5 پیک توانا/سال چهارم/شماره 44/آذر و دی  1391

ت.
س

.کار درمان دردهایمان ا

اخبـــــــــــــــــــــــــــــــار كوتاه
ـار

ــــ
خب

ا

مديركل بهزيستی مازندران: 
70 درصد مطب های مازندران برای 

معلوالن نامناسب است

خبرگزاری فارس: مدیركل بهزیستی استان مازندران گفت: 70 
درصد مطب های مازندران قابل استفاده برای معلوالن نيست. 

حقوق  ستاد  جلسه  در  ردایی  اهلل  روح  فارس:  گزارش  به 
درصد   20 اینکه  اعالم  با  مازندران  استانداری  در  شهروندی 
از جمعيت استان مازندران معلول و یا سالمند هستند، اظهار 
مرور سالمندان در سطح  و  عبور  برای  مناسب سازی  داشت: 
بررسی های  به  اشاره  با  وی  است.  نشده  انجام  استان  ادارات 
انجام شده در كميته مناسب سازی سازمان بهزیستی مازندران 
مازندران  ادارات  ورودی  درصد   40 از  كمتر  در  شد:  یادآور 
ورودی  رمپ  كه  ارگان ها  از  بخشی  در  و  شده  مناسب سازی 

ساخته شده قابل استفاده نيستند.

 احمدی با استقبال از طرح حضور دانش آموزان 
معلول حركتی در مدارس عادی:

شادابی و شکوفايی، ثمره حضور 
معلوالن در مدارس عادی

   
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با بيان اینکه امکان 
مدارس  در  حركتی  و  جسمی  معلول  آموزان  دانش  تحصيل 
عادی منجر به شادابی آنان ميشود، گفت: كسب علم، با عقل 
با  از تحصيل  نباید معلوالن را  ناتوانی جسمی  سروكار دارد و 

دانش آموزان عادی بازدارد.

كهکيلويه و بويراحمد 65 نابينای 
دانشجو دارد

بهزیستی  كل  اداره  توانبخشی  معاون  فارس:  خبرگزاری 
نابينایان  نفری   65 آمار  به  اشاره  با  بویراحمد  و  كهکيلویه 
برای  الزم  بسترهای  آوردن  فراهم  گفت:  استان  در  دانشجو 

اشتغال معلوالن و به ویژه نابينایان ضرورت دارد

لزوم اصالح قانون استخدام سه درصدی 
معلوالن ورامين

ویژه - خبرگزاری مهر: رئيس اداره بهزیستی شهرستان ورامين 
اظهار داشت: قانون سه درصدی باید اصالح شود و در مجلس 
قوانين جدیدتری برای معلوالن گذاشته شود تا بتوانند از آن 

تبصره استفاده كنند. 
بهروز هيودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث اشتغال یک 
بحث كشوری است، قانون سه درصدی طبق قانون حمایت از 
معلوالن است؛ هر ارگان و سازمان دولتی كه بخواهد كسی را 
استخدام كند باید سه درصد از معلوالن را انتخاب كند، حاال 

این معلوالن خود شاخه های گسترده تری دارند.

 

معاون امور توانبخشی بهزيستی در گفتگو با فارس:
اعتبار مرحله سوم سوخت معلوالن 

تأمين شد
 

بهزیستی  سازمان  توانبخشی  امور  معاون  فارس:  خبرگزاری   
كشور از تأمين مرحله سوم مابهالتفاوت نقدی سوخت معلوالن 
خبر داد و گفت: تا امروز بيش از 100هزار معلول از تسهيالت 

نقدی سوخت استفاده كردهاند.

تالش برای تسهيل حضور نمايندگان 
معلول در مجلس

فاطمه آليا: ضمن اشاره به توجه مجلس به امور معلوالن، گفت: 
طرحی را به مجلس داده ایم كه نمایندگان نابينا نيز بتوانند در 
مجلس حاضر شوند چرا كه معتقد هستيم با حضور این افراد 
بهتر و دقيق تر بررسی  به معلوالن  در مجلس، مسائل مربوط 

می شود.
در  می توانند  كسانی  انتخابات  قانون  اساس  بر  آليا:  فاطمه 
شنوایی  و  بينایی  كامل  سالمتی  از  كه  شوند  حاضر  مجلس 
برخوردار باشند ولی ما در تالش برای حضور این افراد و اصالح 
امور  به  بهتر  رسيدگی  جهت  انتخابات  قانون  از  بخش  این 

معلوالن هستيم.
اصالح  برای  از تالش مجلس  تهران  مردم شهر  نماینده  ایلنا: 
قانون انتخابات جهت حضور نمایندگان نابينا و كم بينا جهت 
ارائه خدمات بهتر به معلوالن كشور خبر داد و گفت: با تصویب 
این قانون بسياری از نيازهای معلوالن بهتر و دقيق تر بررسی 

می شود.

 راه اندازی كتابخانه گويا نياز ضروری 
نابينايان خراسان جنوبی است

استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  رئيس  مهر:  خبرگزاری 
خراسان جنوبی راه اندازی كتابخانه گویا برای افراد نابينایا و 

كم بينا را در استان ضروری دانست. 
استان،  های  كتابخانه  اعضای  جمع  در  هاونگی  حسن 
اظهارداشت: نبود كتابخانه مناسب برای نابينایان از مهمترین 
مشکالت فراروی این قشر بوده و ایجاد كتابخانه گویا مشکالت 

این افراد را رفع مي كند و نيازی ضروری است.

معاون فرماندار بويراحمد:
مسئوالن مصوبات مربوط به جانبازان و 

معلوالن را پشت گوش نيندازند
 

بيان  با  بویراحمد  فرماندار  سياسی  معاون  فارس:  خبرگزاری 
اینکه باید همه در تمام دستگاهها حامی جانبازان و معلوالن 
باشيم، گفت: مسئوالن مصوبات مربوط به جانبازان و معلوالن 

را پشت گوش نيندازند.

ورود خودرو مناسب سازی وارداتی ويژه 
معلوالن ممنوع شد  

بهزیستی  سازمان  توانبخشی  امور  معاون  فارس:  خبرگزاری   
خودروهای  ورود  گفت:  كشور،  تحریم های  به  اشاره  با  كشور 
قرار  و  ممنوع شد  معلوالن  ویژه  وارداتی  سازی شده  مناسب 
شود.  خریداری  معلوالن  برای  داخلی  خودروهای  از  است 
تحریم هایی  و  فعلی  شرایط  به  توجه  با  كرد:  بيان  سخنگویی 
و  مناسب سازی شده حذف  خودروهای  ورود  دارد،  وجود  كه 
بابت  بود  قرار  كه  تومانی  ميليون   30 مبلغ  همان  است  قرار 
خودروهای مناسب سازی شده و وارداتی داده شود به معلوالن 

بصورت تسهيالت پرداخت شود. 

 اختصاص 9 ميليارد تومان برای بيمه 
تکميلی معلوالن   

علت  به  هرچند  گفت:  سخنگویی  یحيی  خبر:  مركزی  واحد 
تاخير در تخصيص اعتبار، بيمه تکميلی معلوالن دو ماه قطع 
شد اما با توجه به نارضایتی جامعه معلوالن از پيمانکار بيمه ای 

با این پيمانکار قرارداد جدید منعقد نمی شود.
های  هزینه  ارائه  منظور  به  معلوالن  بيمه  افزود: صندوق  وی 
درمانی با دریافت فاكتور، در ادارات بهزیستی همه استان ها 

تشکيل می شود.

مديركل بهزيستی مازندران:
118 هزار معلول در مازندران زير 

پوشش بهزيستی نيستند

خبرگزاری فارس: مدیركل بهزیستی مازندران با بيان اینکه این 
استان 160 هزار معلول دارد، گفت: تنها 42 هزار معلول در 
استان زیر پوشش بهزیستی قرار گرفتند و از خدمات بهزیستی 

بهرهمند ميشوند.

راه اندازی سومين مركز پيشگيری از 
معلوليتهای ژنتيکی

كاظم نظم ده در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان این مطلب افزود: 
براساس برنامه ریزیهای انجام شده و در راستای اقداماتی كه در 
جهت پيشگيری از معلوليتها در سازمان بهزیستی انجام شده، 
مركز دیگری در استان فارس ایجاد خواهد شد كه متقاضيان 

این استان و شهرهای اطراف می توانند از آن استفاده كنند. 

 تهيه و تنظيم: علي محمد بابایي
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دست کم 7 تیم ديگر احتیاج داريم 
مشكلي براي پرداخت يارانه سوخت نداريم

معاون توانبخشي بهزیستي استان قم چندي پيش 
با اشاره به اینکه: 27 هزار پرونده توانبخشی در اداره 
از  است،  رسيده  ثبت  به  قم  استان  بهزیستی  كل 
استان  این  معلول   790 به  سوخت  یارانه  پرداخت 

خبر داده بود.
معاون توانبخشی اداره كل بهزیستی استان قم هم 
به  است  برنامه ریزی شده  بود:  كرده  تصریح  چنين 
با توجه به شرایط جسمی  از توان خواهان،  هرگروه 

كه دارند توان بخشی ویژه ای ارائه  شود.
برای  منزل  در  ویزیت  تيم های  حضور  از  وی   
توانبخشی به معلولين ضایعه نخاعی خبر داد و گفته 
بود: 50 نفر از معلوالن جسمی حركتی از خدمات 
پانسمان  تعویض  كاردرمانی،  فيزیوتراپی،  گوناگون 

و... تيم های ویزیت در منزل استفاده می كنند.
توانبخشي  معاون  با  خبر  این  انتشار  ادامه  در 
از  تا  شدیم  گو  و  گفت  وارد  استان  این  بهزیستي 
استان  این  بهزیستي  توسط  شده  انجام  اقدامات 

اطالع بيشتري كسب كنيم:
علي زاده در پاسخ به این سوال كه ميزان ریالي و 
ليتري این یارانه سوخت پرداخت شده به معلوالن 
 791 به  استان  این  در  ما  گفت:  است  بوده  چقدر 

یارانه  اما  كردیم  پرداخت  سوخت  یارانه  معلول 
سوخت براي معلوالن تهران براي هر نفر 15 هزار 
تومان و براي سایر شهرها  براي هر نفر ماهيانه مبلغ 
10 هزار تومان در نظر گرفته شده است كه ما هم 

این مبلغ را پرداخت كرده ایم.
علي زاده عنوان كرد: اگر چه این مبلغ با توجه به 
نياز معلوالن بسيار كم است اما من به خاطر همين 
ميزان هم از دكتر سخنگویي به خاطر زحماتي كه 

براي سوخت معلوالن كشيده اند، تشکر مي كنم،
وي به این سوال خبرنگار پيک توانا كه پرسيد: این 
معلوليت مي  با چه ميزان  افرادي  یارانه شامل چه 
خيلي  و  شدید  معلوليت  داراي  افراد  گفت:  شود، 
با  متوسط  هاي  معلوليت  داراي  افراد  نيز  و  شدید 
نظر و تایيد مددكار و با توجه به نيازهاي آموزشي 

و درماني كه داشتند، این یارانه را دریافت كردند.
یارانه  آیا  كه:  سوال  این  به  پاسخ  در  زاده  علي 
معلوالن از این به بعد به صورت سه ماه سه ماه به 
آنها پرداخت خواهد شد، گفت: بله، این یارانه هر سه 
ماه به معلوالن پرداخت مي شود و طبق قول دكتر 
سخنگویي تا پایان سال هم براي پرداخت این یارانه 

مشکلي وجود نخواهد داشت.
این مسئول بهزیستي قم درباره تيم هاي ویزیت و 
اینکه آیا معلوالن خدمات این تيم ها را به صورت 
رایگان دریافت مي كنند یا خير گفت: ما در استان 
به  تيم  این تعداد 4  از  تيم ویزیت داریم كه  قم 7 

 1 و  سالمندان  به  تيم   2 روان،  و  اعصاب  بيماران 
تيم به افراد ضایعه نخاعي خدمات دهي مي كنند. 
 83 دولت  ها  تيم  این  از  یک  هر  براي  افزود:  وي 
هزار تومان هزینه مي دهد و این تيم ها دست كم 
25 هزار تومان از این مبلغ را صرف خرید داروهاي 
كرد:  تاكيد  زاده  علي  كنند.  مي  بيماران  نياز  مورد 
این روند، روند خوبي است اما ما براي خدمات دهي 
به معلوالن، دست كم 7 تيم دیگر نيز احتياج داریم 

كه براي تامين آنها در حال حاضر بودجه نداریم.
باره  در  قم  استان  بهزیستي  توانبخشي  معاون 
به  دادن خدمات خاص  براي  كه  هایي  برنامه ریزی 
هرگروه از توان خواهان، ) با توجه به شرایط جسمی 
نياز  رفع  براي  ما  كه:  داد  توضيح  اینگونه   ) آنها 
جامعه هدف با 5 مركز خصوصي گفتار درماني و كار 
درماني وارد قرارداد شده ایم به این منظور كه افراد 
نباشند  این چنيني خود مجبور  نيازهاي  براي رفع 
به طرف دیگر شهر بروند و مسيرهاي دوري را طي 
كنند. وي گفت: این اقدام در استان قم براي اولين 
این مورد تمام  انجام شده است و در  بار در كشور 

معلوالن استان تحت پوشش قرار دارند.
كمک  مورد  در  گفت:  پایان  در  مسئول  مقام  این 
 30 مبلغ  كه  است  این  ما  پيشنهاد  هزینه سوخت 
گرفته  نظر  در  معلوالن  ماه  یک  براي  تومان  هزار 

شود.

ـار
ــــ

خب
ا
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فكـــري براي اشتغـــال نابیـــنايان 
نـــكرده ايم، نــكرده ايد، نكرده انـد؟!!!
خبرگزاری فارس: معاون توانبخــشی اداره کل 
بهزيستی کهكیلويه و بويراحمد با اشاره به آمار 65 
نفری نابینايان دانشجـو در استان گفـت: فراهم 
آوردن بسترهای الزم بــرای اشتغال معلوالن و به 

ويژه نابینايان ضرورت دارد.

از  بویراحمد  و  كهکيلویه  اینکه  یادآوری  با  قاسمی 
لحاظ نابينایی نرخ كمتری نسبت به دیگر معلوليت ها 
 500 بویراحمد  و  كهکيلویه  در  داشت:  ابراز  دارد، 
نابينا وجود دارد كه این افراد نياز به خدمات و كمک 

مسئوالن و مردم دارند.
بویر  و  كهکيلویه  استان  معلوالن  درخواست  پي  در 
احمد با معاون توانبخشي بهزیستي این استان مرتبط 

شدیم تا پاسخ برخي از سواالت آنها را جویا شویم. 
مطلب زیر حاصل گفت و گوي خبرنگار پيک توانا با 
غضنفري، كارشناس مسئول بيماران رواني بهزیستي 
این استان است. )الزم است بگویيم معاون توانبخشي 
وي  از  نيابت  به  غضنفري  خانم  و  بودند  جلسه  در 

سواالت ما را پاسخ داد.(
پيک توانا: با توجه به اینکه تعداد دانشجویان نابينا در 
این استان زیاد است بفرمایيد بهزیستي این استان به 

این دانشجوها چه تسهيالتي ميدهد؟
مي  پرداخت  را  آنها  دانشگاه  شهریه  ما  غضنفري: 
مي  اختيارشان  در  نابينایان  ساعت  و  عصا  كنيم، 
گذاریم، كتاب و نوار كاست به آنها مي دهيم و تمام 

موارد مورد نياز آنها را تامين مي كنيم.
پيک توانا: آیا این دانشجوها با توجه به اینکه نابينا 
سازمان  از  دارند،  همراه  به  احتياج  اغلب  و  هستند 

بهزیستي حق منشي هم دریافت مي كنند؟
غضنفري: نه، ما فقط براي آنهایي كه كنکور دارند آن 
هم فقط رور كنکور، منشي در نظر مي گيریم ولي به 
آنها مستمري مي دهيم. بين 70 تا 80 درصد آنها 

مستمري دریافت مي كنند.
پيک توانا: آیا بهزیستي این استان براي این دانشجوها 
با توجه به اینکه تعداد آنها زیاد هم هست و با توجه 
به اینکه در سال هاي آینده این جمعيت زیاد فارغ 
التحصيل شده و نياز به اشتغال خواهند داشت اقدام 

یا فکر خاصي كرده است؟
غضنفري: نه، اما سعي مي كنيم از طریق 3 درصد 

سهميه اشتغال برایشان پيگيري كنيم.
پيک توانا: آیا شهریه دانشگاه افراد نابينا را به صورت 

كامل پرداخت مي كنيد؟ 
غضنفري: خير، این بستگي به سطح توانایي خانواده 
و به ميزان معلوليت آنها دارد. ميزان پرداخت شهریه 

افراد كم بينا و نابينا با هم فرق دارند. 

راه اندازی نخستین مرکز آموزش خط بريل 
در استان ايالم 

درمان ويژه روشندالن مناطق روستايی ايالم

چندي پيش مدیر كل بهزیستی ایالم در آیين تجليل 
از روشندالن موفق استان ایالم گفته بود: روشندالن 
درمان  مورد  استان  این  روستایی  مناطق  در  ساكن 

ویژه قرار خواهند گرفت.
این مقام مسئول هم چنين گفته بود: در این اقدام 
نياز  كه  روستایی  روشندالنی  از  مالی  های  حمایت 
انجام می  دارند  درمانی  و خدمات  به جراحی  مبرم 

گيرد.
مركز  نخستين  اندازی  راه  از  همچنين  رستمی 
این  گفت:  و  داد  خبر  استان  در  بریل  خط  آموزش 
مركز تا ماه آینده با همکاری فنی و حرفه ای در این 

استان راه اندازی خواهد شد.
سرویس خبر پيک توانا با معاون توانبخشي بهزیستي 
شده  انجام  اقدامات  انعکاس  منظور  به  ایالم  استان 
براي نابينایان در این استان مرتبط شد تا اطالعات 
جدیدي براي خوانندگان پيک توانا و به ویژه معلوالن 

استان ایالم كسب كند:
شهریار مهردادي به این سوال كه: روشندالن ساكن 
مناطق روستایی این استان چگونه مورد درمان ویژه 
مشکالت  رفع  براي  ما  گفت:  گرفت؟  خواهند  قرار 
درماني نابينایان با معاونت روستایي استانداري تفاهم 
افراد  آن  اساس  بر  كه  ایم  كرده  منعقد  را  اي  نامه 
نابينایي كه نياز مبرم به جراحي و درمان دارند را تا 
سقف 50 نفر به این معاونت معرفي كنيم و این افراد 
با هزینه هاي معاونت روستایي استانداري مورد مداوا 

و جراحي قرار بگيرند.
معاون توانبخشي بهزیستي استان ایالم در پاسخ به 
از راه  اینکه چندي پيش  به  با توجه  این سوال كه: 
استان  در  بریل  آموزش خط  مركز  نخستين  اندازی 
انجام  اقدام چگونه  اید بفرمایيد این  ایالم خبر داده 
خواهد شد؟ گفت: ما 9 دستگاه بریل از قبل داشتيم 
حاضر  حال  در  اما  شد  نمي  اي  استفاده  آنها  از  كه 
با سازمان فني و حرفه اي كه متولي آموزش است 
سازمان  به  موضوع  این  براي  كه  ایم  كرده  صحبت 
توانخواه،  با معرفي  مربي معرفي كند و سازمان هم 
مکان و دستگاه ها را در اختيار آنها قرار دهد تا این 

آموزش صورت بگيرد.
مهردادي به این سوال كه: آیا تنها آموزش این افراد 
فکري  هم  آنها  اشتغال  براي  یا  شماست  نظر  مد 
كرده اید؟ گفت: بله، از آنجایي كه سه مشکل عمده 
نابينایان، ازدواج، مسکن و اشتغال است ما در راستاي 
این اقدام بحث اشتغال را هم در نظر داریم و در كنار 
در  اینگونه  هم  افراد  درآمد  منبع  براي  آموزش  این 
از طریق سهميه  را  تعليم دیده  افراد  نظر داریم كه 
3 درصد به ادارات و نهادهاي دولتي معرفي كنيم و 
افراد مي توانند به عنوان اپراتور در شركت ها و یا از 

طریق ایجاد كارگاه براي خود شاغل شوند.
بهروز هیودي:

بیمه ايرانیان براي معلوالني که موفق به پیدا 
کردن شغل نمي شوند...

با  گفتگو  در  پيش  چندي  ورامين  بهزیستي  رئيس 
مهر از وجود 400 نابينا در این شهرستان خبر داده و 
گفته بود اغلب كارفرماها ترغيبی  به جذب نابينایان 

ندارند  در ادامه انتشار این خبر  با رئيس بهزیستي 
ورامين گفتگوي  كتبی كوتاهی ترتيب دادیم .

پيک توانا: چندي پيش در گفتگو با خبرگزاري مهر 
به وجود 400 نابينا در این شهرستان اشاره كرده اید، 
بفرمایيد بهزیستي به نابينایان این شهرستان با توجه 

به تعداد باالي آنها، چه تسهيالتي ارائه مي دهد؟
و  توانبخشي  كمک  وسایل  واگذاري  هيودی:  بهروز 
نابينایان،  شطرنج  عصا،  شامل:  نابينایان  تجهيزات 
لوح، قلم، بهدید و...، پرداخت كمک هاي مستمر از 
جمله كمک هزینه نگهداري، كمک هاي غير مستمر 
شامل كمک هزینه دانشجویي، ایاب و ذهاب، سوخت، 
ازدواج، اشتغال و درمان از تسهيالتي هستند كه در 

این شهرستان به نابينایان داده مي شود.
پيک توانا: در خبر مذكور و در ادامه صحبت هایتان 
گفته اید كه: " بسياري از كارفرماها راغب  به جذب 
نابينایان نيستند"، به عنوان یکي از مسئوالن سازمان 
بهزیستي بفرمایيد از نظر شما علت این امر چيست؟

و سيستم  تکنولوژي  هيودی: جایگزین شدن  بهروز 
گروه  این  هاي  توانایي  محدودیت  پيشرفته،  هاي 
خاص،  مهارت  و  حرفه  به  آشنایي  عدم  عزیزان،  از 
عدم تجانس تحصيالت فرد با معلوليت بعنوان مثال 
نابينایي كه فارغ التحصيل رشته مشاوره است  و عدم 
اجرایي شدن قانون 3 درصد استخدامي می تواند از 

جمله این دالیل باشد.
پيک توانا: شما در ادامه مطلب یاد شده گفته اید:" 
براي بيمه تامين اجتماعي نابينایان تا زماني كه آنها 
داد،  انجام  كاري  توان  نمي  نشوند،  استخدام  جایي 
بيمه  را  آنها  فرما  كار  كنند،  كار  جایي  وقتي  چون 
مي كند" اما با توجه به اینکه اغلب افراد نابينا هرگز 
موفق به پيدا كردن شغل نمي شوند بفرمایيد تکليف 

این افراد در اینصورت چه خواهد شد؟
بهروز هيودی: معلوالني كه موفق به پيدا كردن شغل 
نمي شوند برای  بهره مندي از تسهيالت بيمه تحت 
خدمات  از  و  گيرند  مي  قرار  ایرانيان  بيمه  پوشش 

درماني بيمه مذكور استفاده مي كنند.
این  اماكن  سازي  مناسب  مورد  در  توانا:  پيک 
شهرستان به منظور استفاده و تردد آسان معلوالن، 
در خصوص اقدامات انجام شده و همکاري ادارات و 
سازمان ها براي خوانندگان پيک توانا توضيح بدهيد؟

بهروز هيودی: از آنجا كه اجراي مناسب سازي یک 
مناسب سازي،  اجراي  لزوم  و  است  وظيفه همگاني 
امر در عموم جامعه و ضرورت  این  به  اعتقاد  ایجاد 
توجه به مناسب سازي در برنامه ریزي ها و سياست 
با  درمکاتبه  است،  ها  بندي  بودجه  و  كالن  هاي 
هماهنگي  طي  شد  مقرر  شهرستان  این  فرمانداري 
صورت گرفته كميته مناسب سازي مشتمل از همه 
نهادها و ادارات مرتبط تشکيل شودهمچنين اقدامات 
پياده  برخي  سازي  همسطح  خصوص  در  موثري 
اساس   بر  و  روها در سطح شهرستان صورت گرفته 
اماكن  از  اداره  كارشناسان  سوي  از  كه  تحقيقاتي 
تفریحي و فرهنگي  پارك ها و مراكز  مانند  عمومي 
و ادارات و نهادها به عمل آمده و تعدادي از اماكن 
مجهز به رمپ و آسانسور برای تردد آسان معلوالن و 

جانبازان شده اند.

رقيه بابایی
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"سازمان بهزستي كشور مجاز است در قالب 
فرصت هاي  صندوق  خود،  مصوب  اعتبارات 
را  بهزيستي  مددجويان  و  معلوالن  شغلي 
هيأت  تصويب  به  را  آن  اساسنامه  و  ايجاد 

وزيران برساند."
ماده   3 تبصره  اساس  بر  بهزيستي  سازمان 
موظف  معلوالن  از  حمايت  جامع  قانون   7
براي  شغلي  هاي  فرصت  صندوق  ايجاد  به 

معلوالن در بدنه خود سازمان است. 
كند  مي  اعالم  صراحت  به  قانوني  ماده  اين 
رفع  جهت  در  بايد  بهزيستي  سازمان  كه: 
مشکل اشتغال معلوالن اين صندوق را ايجاد 
و به موازات آن براي معلوالن ايجاد اشتغال 

كند.
هاي  سال  در  بهزيستي  سازمان  اينکه 
و  معلوالن  اشتغال  روي  اندازه  چه  گذشته 
ايجاد زمينه هاي شغل آفرين  براي اين گروه 
كار كرده و اين ماده قانوني را به كار گرفته يا 
نه در اينجا مورد نظر ما نيست، آنچه مورد 
نظر ماست اين است كه اين سازمان چنين 
يا  و  كرده  ايجاد  خود  بدنه  در  را  صندوقي 
يا  است  كرده  احساس  را  آن  ايجاد  به  نياز 
خير؟ و آيا مراكز بهزيستي در شهرستان ها 
و استان هاي مختلف و حتي كارمندان اين 
عنوان  به  ايجاد چنين صندوقي  به  سازمان 
يکي از وظايف خود، اشراف و نسبت به آن 
آگاهي دارند؟ در همين راستا به سراغ مراكز 
اين  در  و  رفتيم  استان  چند  در  بهزيستي 
سعي  و  پرسيديم  سواالتي  آنها  از  خصوص 
كرديم پاسخ هاي دريافت شده را "عينا" به 

اطالع شما خواننده گرامي برسانيم.
و  عملکردها  ايم  خواسته  شماره  اين  در 
در  بهزيستي  مختلف  مراكز  هاي  ديدگاه 
مورد  سوال   3 طرح  با  را  مختلف  استانهاي 

بررسي قرار دهيم.
هاي  پاسخ  و  شده  مطرح  ها  سوال 

دريافتي را مشاهده مي كنيد: 
خود  بدنه  در  بهزيستي  سازمان  آيا   -1
بخشي به نام صندوق فرصت هاي شغلي 

براي معلوالن دارد؟
برابر  در  اي  وظيفه  چه  صندوق  اين   -2

معلوالن دارد؟
از  توانند  مي  چگونه  معلول  افراد   -3
اقدامات و خدمات اين صندوق بهره مند 

شوند؟

استان يزد، اداره كل بهزيستي: 
1- بله، دارد.

3- همه معلوالن اگر بخواهند مي توانند بيایند و 
در این صندوق ثبت نام كنند.

استان مركزي، بهزيستي شهرستان خنداب: 
1- نخير.

شاید  بپرسيد  اراك  از  اگر  نداریم،  خبر  ما   -2
چيزي بدانند ، خود شهرستان خنداب كه چنين 

چيزي ندارد.
شهرستان  بهزيستي  مازندران،  استان 

بابلسر:
1- نه، ما فقط مي توانيم  افرادي كه داراي یک 
مهارت فني یا داراي جواز كسب هستند را ثبت 
نام كنيم تا اگر امکان داشت و اعتبار بود به آنها 

وام بدهيم.
شهرستان  بهزيستي  لرستان،  استان   

اليگودرز:
1- ما فقط ثبت نام براي وام اشتغال داریم.

استان گيالن، بهزيستي شهرستان سياهکل:
داشته  وجود  چيزي  چنين  كنم  نمي  فکر   -1

باشد، اگر هم باشد ما در جریان نيستيم.
استان كرمان، بهزيستي شهرستان بافت:

1- صندوق فرصت هاي شغلي نداریم؛ خود اداره 
متقاضي  فرد  اگر  و  بياید  پيش  مورد شغلي  اگر 
شغل، تحت پوشش بهزیستي باشد فرد را معرفي 

مي كند.
استان كردستان، بهزيستي شهرستان قروه:

1- نخير نداریم، حضوري بيایيد.
استان قزوين، اداره كل بهزيستي:

همان  نداریم،  شغلي  هاي  فرصت  صندوق   -1
واحد مشاركت هاي مردمي شغل ایجاد مي كند، 
صندوقي وجود ندارد، حرف هاي رادیو تلویزیون 

هم باد هواست.

رقيه بابایی

حرف هاي راديو تلويزيون باد هواست.

فكر نمي كنم  صندوق فرصت هاي شغلي داشته باشيم.

یک سـازمان
 یک ســوال
 و چند پاسخ! 
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ک نخواهد بود.
ب روحی پا

صاح
. دانای بی وجدان هیچ گاه 

تفسير خبر

مستــــمــري همـــان
 حــق پرستاري اســـت؟
آیين نامه ها از شهري به شهر دیگر
چـــه  فــــرقــي مي كنند؟ 
پيش رو داشتن روز 12 آذر ) و  امسال 13 آذر( روز جهاني معلوالن بهانه اي 
شد تا در ميان وظایف مختلفي كه سازمان بهزیستي در قبال معلوالن دارد، 

به یکي از مشکالت اساسي و ابهامات اصلي معلوالن بپردازیم.
مشکلي كه گر چه ارزش ریالي آن چندان باال نيست اما سالهاست به دغدغه 

بزرگ عده زیادي از معلوالن مبدل شده است.
سازمان محترم بهزیستي در كنار خدمات مختلفي كه به معلوالن مي دهد، 

به پرداخت مستمري ماهانه به این افرادنيز مي پردازد.
این مستمري كه مبلغ آن به قول برخي مسئوالن 48 هزار تومان است )كه 
البته در مورد عده اي هنوز این مبلغ افزایش نيافته و هم چنان 40 هزار 

تومان است( به صورت ماهانه به حساب هاي بانکي افراد ریخته مي شود.
اگر بخواهيم درباره فلسفه پرداخت این مستمري به مددجویان بحث كنيم، 
باید گفت كه سخن زیاد است اما ما در اینجا به چند نکته كه تعدادي از آنها 

هم ابهامات و سواالت مخاطبان مجله بوده است مي پردازیم. 
مهم ترین و برجسته ترین سوالي كه در جریان بحث مستمري وجود دارد 
به معلوالن،  با دادن مستمري  بهزیستي  اگر وظيفه سازمان  این است كه: 
پوشش دادن قسمتي از هزینه هاي زندگي آنهاست، آیا این مستمري 40 

هزار توماني كفاف حتي یک قسمت كوچک این هزینه هارا مي دهد؟ 
مراكز  به  تواند  بار مي  معلول چند  فرد  مقدار مستمري يک  اين  با 
درماني مراجعه كند و اين مبلغ تا چه اندازه مي تواند كفاف داروهاي 

مورد نياز معلوالن باشد؟
اگر مقصود سازمان محترم بهزیستي خدمت دهي به معلوالن است آیا ارائه 
یک خدمت در حد عالي بهتر از ارائه چندین و چند خدمت جور و واجور 
و دست و پا شکسته اي كه هر كدام نيز همواره با مشکالتي مانند كمبود 

اعتبار، عدم تخصيص بودجه و ... روبه رو هستند؛ نيست؟
چنين مواردي شایسته سازماني چون سازمان بهزیستي نيست اما در اینگونه 
مواقع، جلوي سواالتي از این دست كه:  "دادن این گونه خدمت ها و این 
اندازه مستمري ها اگر تنها رفع تکليف نيست پس چيست؟" را مي توان 

گرفت؟
و اینکه: اگر پرداخت مستمري جزء وظایف سازمان نيست پس سازمان با 
چه هدفي آن را به مددجویان پرداخت مي كند؟ و اگر این از وظایف سازمان 

است پس چرا روش صحيح تري اتخاذ نمي شود؟
آیا یک ده آباد به از صد شهر ویران نيست؟

و آیا گذشت این همه سال و این همه بودجه و رفت و آمد این همه مسئول 
افراد معلول  نيازهاي  این نتيجه نرسانده كه سطح  به  این سازمان را  واقعا 
هم مانند سایر اقشار جامعه و به موازات تغيير و تحوالت صورت گرفته در 
جامعه، افزایش یافته و بنابراین این مبالغ ناچيز دیگر جوابگوي حتي یک 

درصد از نيازهاي این افراد هم نيست؟
از موارد دیگر، به عملکرد مراكز این سازمان در شهرستان ها و به یکسان 
نبودن الگوها در عملکرد مراكز مي توان اشاره كرد. با این نگرش كه اگر چه 
قطعا مستمري براي معلوليت هاي شدید و خيلي شدید ضروري تر است 
مشکالت  و  شدید  هاي  معلوليت  داشتن  بر  عالوه  كه  كساني  بسيارند  اما 
درماني از دریافت همين مبلغ ناچيز هم بي بهره اند و نيز بسيارند خانواده 
هاي داراي چند فرزند معلول و یا معلوالني كه سال هاست با وعده هایي 
چون:  "شما پشت نوبت هستيد و در حال حاضر اعتبار نداریم" از دریافت 

مستمري محروم مانده اند.
و اما مقوله " پشت نوبتي" شدن افراد براي دریافت مستمري خود از بحث 

برانگيزترین موضوعات در این حيطه است.
رقيه بابایی

رقيه بابایی

حرف هاي راديو تلويزيون باد هواست.

فكر نمي كنم  صندوق فرصت هاي شغلي داشته باشيم.

اگر این دو  موضوع كه اخيرا صحبت از كنار گذاشته شدن افراد پشت نوبتي براي 
دریافت مستمري و خارج كردن عده اي از افراد مستمري بگير از چرخه سازمان را 

نادیده بگيریم، خود مسئله پشت نوبت ماندن افراد ابهام بزرگي است.
اگر همانطور كه اشاره شد دادن مستمري وظيفه بهزیستي است و اگر بهزیستي از 
معلوالن آمار دقيقي در دست دارد آیا نباید بحث پشت نوبت ماندن افراد را زیر سوال 
این  نباید فکري براي  آیا  برد و گفت كه: سازمان عریض و طویلي چون بهزیستي 
قسمت كرده و اعتباري براي افراد تازه شناسایي شده بکند تا بعضي از آنها مجبور 

نباشند سالها در انتظار دریافت این مبلغ بمانند؟
یکي دیگر از موضوعات مرتبط در این حوزه این است كه: آيا مستمري همان حق 
اسم  پرستاري است پس چرا دو  اگر مستمري همان حق  پرستاري است؟ 
اند  گذاشته  آن  براي  متفاوت  اسم  دو  اگر  و  اند  گذاشته  آن  روي  متفاوت 
هدف چه بوده است؟ و اگر این دو از هم جدا هستند پس چرا مراكز بهزیستي در 
شهرستانها این موضوع را كتمان كرده و در پاسخ خانواده هایي كه معلول شدیدي 

كه نياز به نگهداري دارد مي گویند: مستمري همان حق پرستاري است.
آیا الگوها و عملکرد مراكز بهزیستي از هم گسيخته نبوده و آیين نامه ها از شهري 
به شهر دیگر فرق مي كنند؟ یا نحوه برخورد به كاركنان واگذار شده كه در صورت 
صالحدید و بسته به شرایط مددجویان، برخوردهاي متفاوتي نسبت به  اعمال شود؟

در ادامه این بحث اگر چه كه اميدواریم این مشکالت به زودي مرتفع شوند اما به 
سازمان محترم بهزیستي در راستاي محقق شدن این هدف سازمان و پوشش دادن 
از  بخشي  تنها  سازمان،  این  كه  كنيم  مي  پيشنهاد  معلوالن  هاي  هزینه  از  بخشي 
هزینه هایي كه در چند حوزه براي معلوالن در نظر مي گيرد، مانند بخشي از هزینه 
هاي حوزه درمان، كمک هزینه هاي لوازم كمک توانبخشي، كمک هزینه هاي ازدواج 
)كه كمتر كسي موفق به دریافت آن شده( و به خصوص هزینه هایي كه براي اعزام 
معلوالن به اماكن زیارتي و ویژه تر از آن "بخشي" و تنها بخشي از هزینه هاي طرح 
آفتاب را به طور یک جا،  نقدي و به صورت ماهانه به معلوالن پرداخت كند تا از این 

روش، معلوالن بتوانند ماهانه از عهده قسمتي از مسائل و مشکالتشان برآیند.
اگر این روش، روش قطعي اي نباشد، شاید تنها ارزش امتحان كردن را داشته باشد، و 
از نگاهي دیگر شاید بتواند كمي از دغدغه ها و بار اجرایي سازمان بهزیستي را بکاهد.

ـار
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ا
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تازه وارد.هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نی
سازمان بهزيستی قوانین معلوالن را اجرايی کند

به  اشاره  با  مجلس  اجتماعی  كميسيون  عضو  ملت:  خانه  خبرگزاری 
عملکرد سازمان بهزیستی در نحوه انجام وظایف خود گفت: این سازمان در 
مورد برخی از افراد تحت پوشش خود مانند معلوالن، عملکرد خوبی نداشته 

و نتوانسته قانون را در خصوص این قشر اجرایی كند.
تازه وارد: جانا سخن از زبان ما مي گويي!

70 درصد مطبهای مازندران برای معلوالن نامناسب است
درصد  مازندران گفت: 70  استان  بهزیستی  مدیركل  خبرگزاری فارس: 

مطبهای مازندران قابل استفاده برای معلوالن نيست.
تازه وارد: برادر از استان هاي ديگر خبر نداريد؟

 خريد و توزيع 10 هزار ويلچر برای معلوالن 
خبرگزاری فارس: رئيس سازمان بهزیستی از رفع نياز معلوالن به ویلچر 
خبر داد و گفت: 10 هزار ویلچر خریداری و ميان معلوالن توزیع شده است.
تازه وارد: 10 هزااااار ويلچر؟ اصال ما 10 هزار معلول داريم كه به 10 

هزار ويلچر نياز داشته باشيم؟!

افزايش ارائه خدمات کمک توانبخشی 
افزود: در  با خبرنگار مهر  همایون هاشمی در گفتگو  خبرگزاری فارس: 
سال جاری با توجه به افزایش ميزان اعتبارات سازمان به خصوص در بخش 
افزایش  نيز  معلوالن  به  توانبخشی  ارائه خدمات كمک  ميزان  توانبخشی، 

یافته است.
افتاده  هم  ديگري  اتفاق  بودجه  افزايش  جز  مطمئنيد  وارد:  تازه 

باشد؟!

 20 هزار مددجوی بهزيستی توانمندسازی شدند  
خبرگزاری مهر: رئيس سازمان بهزیستی كشور از توانمندسازی 20 هزار 

خانوار مددجوی تحت پوشش این سازمان خبر داد.
تازه وارد: بله درست است البته اگر معناي توانمند سازي وام هاي 

1 تا 3 ميليوني باشد!

بیشترين مشكالت معلوالن
تحت  افراد  مشکالت  بيشترین  گفت:  هاشمی  همایون  مهر:  خبرگزاري 

پوشش این سازمان مربوط به مسکن و اشتغال است.
دانستيم؛ خوب  نمي  بابا! چه جالب!  نکن  وارد:جدي؟ شوخي  تازه 

شد گفتيد ها !

شناسايي20 هزار خانوار
خبرگزاري مهر: همایون هاشمي با اشاره به اینکه اجرای طرح آفتاب در 
مدتی حدود شش ماه انجام می شود گفت: در این مدت 20 هزار خانوار 

نيازمند شناسایی و توانمندسازی شدند.
تازه وارد: 20 هزار نفر در 6 ماه هم شناسايي شدند هم توانمند؟؟ 
آقای دكتر تکليف آنهايی كه قبال شناسايی شده اند چيست؟ آنها 

كی توانمندسازی می شوند؟

موفقیت ناشنوايان به رفع مشكالت مالی بستگی دارد
داشت:  بيان  ناشنوایان  كاراته  انجمن  رئيس  ايران:  معلولين  سايت 
مسئوالن باید فدراسيون ناشنوایان را حمایت مالی كنند در غير این صورت 

ارائه برنامه فایده ای ندارد. 
تازه وارد: نکند مسئوالن انتظار دارند  هزينه اجراي برنامه هايشان 
را خود ناشنوايان بدهند؟؟ آن هم از محل مستمري هاي هنگفت 

سازمان؟

افتتاح فروشگاه زنجیره اي بهزيستي
عنوان  تحت  مددجویان  محصوالت  ای  زنجيره  فروشگاه  دومين  ايسنا: 
)هوبر( با حضور همایون هاشمی و جمعی از مسئوالن سازمان بهزیستی 
و  دارد  قرار  بهزیستی  مركزی  ساختمان  در  فروشگاه  این  شد،  افتتاح 
مددجویان و عموم مردم ميتوانند برای خرید به این مجموعه مراجعه كنند.
تازه وارد: باالخره ما نتوانستيم از وظايف كامل اين بهزيستي سر در 

بياوريم! كسي اگر توانست، ما را هم در جريان بگذارد. 

امسال ؛ سه میلیون کودک تحت پوشش طرح جلوگیري از تنبلي چشم
واحد مركزی خبر: رئيس سازمان بهزیستی با اشاره به تحت پوشش قرار 
گرفتن بيش از دو ميليون كودك 3 تا 6 سال در طرح جلوگيری از تنبلی 
چشم در سال گذشته گفت: امسال این تعداد، به مرز سه ميليون كودك 

می رسد.
ِ تحت درمان كامل قرار گرفته، معلوالن  تازه وارد: تعداد معلوالن 

توانمند شده و... به مرز چند نفر مي رسد؟!

بیكاری، مهمترين مشكل معلوالن است 
قوانين  تصویب  مجلس  اجتماعی  كميسيون  عضو  فارس:  خبرگزاری 
در  و گفت:  دانست  معلوالن  رفع مشکالت  برای  موثر  راه حلی  را  كارآمد 

حال حاضر بيکاری از عمده ترین مشکالت پيشروی معلوالن است.
تازه وارد: از كرامات شيخ ما اين است شيره را خورد گفت شيرين 

است!
از نگاه کمیته پارالمپیک به ورزش نابینايان ناراضی هستیم

پارالمپيک  از نگرشی كه كميته  نابينایان گفت:  ریيس فدراسيون  ايسنا: 
ایران به فدراسيون و ورزش نابينایان دارد، ناراضی هستيم.

تازه وارد: اين كميته هنوز تغيير نگرش پيدا نکرده است!

اشتغال مهمترين مشكل نابینايان است
رضوی  خراسان  نابينایان  جامعه  مدیره  هيئت  رئيس  مهر:  خبرگزاری 
گفت: برای اشتغال فارغ التحصيالن نابينا لوازم و زمينه هایی باید ایجاد 

شود كه متأسفانه در دستگاههای اجرایی، این مقدمات فراهم نيست.
انگار خيلي چيزهاي ديگر  تازه وارد: فقط مقدمات فراهم نيست؟ 

هم فراهم نيست!

ـار
ــــ

خب
ا

علی بابایی 
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ويلچر  بهزيستي  سازمان  مددجويان 
رايگان دريافت مي كنند 

چالش  و   مسائل  از  بسياري  پيگيري  اگر چه 
اما  ماست  هميشگي  دغدغه  معلوالن  هاي 
این بار پيش رو داشتن 12 آذر و روز جهاني 
بار  اینکه یک  براي  بهانه جدیدي شد  معلول، 
توانبخشي  معاون  از  را  سواالتمان  پاسخ  دیگر 

بهزیستي كشور بخواهيم.
توانبخشي  معاون  سخنگویي،  یحيي  دكتر 
سازمان بهزیستي كشور، در آستانه روز جهاني 
معلول یکي از جلسات كاري خود را نيمه كاره 
گذاشت تا امکان این مصاحبه براي پيک توانا 

ميسر شود.
خبرهاي  اما  بود  تلفني  اگرچه  مصاحبه  این 
داشت  و مخاطبان مجله  معلوالن  براي  خوبي 

كه با هم پاي این گفت و گو مي نشينيم:
از  لطفا  سخنگویي  دكتر  آقاي  توانا:  پيک 
سازي  مناسب  خودروهاي  واردات  وضعيت 

معلوالن براي خوانندگان پيک توانا بگویيد.
متقاضي  هزار   88 بين  از  حاضر  حال  در  ما 
كرده  نام  ثبت  سامانه  در  كه  خودرو  دریافت 
نفر  هفتصد  و  هزار   4 استخراج  حال  در  اند، 
كه داراي شرایط دریافت این خودروها باشند 
هستيم و شاخص هاي تعيين الویت افراد، نوع 
اهداف  و شدت معلوليت، داشتن گواهينامه و 
را  خودرو  فرد  اینکه  است.  خودرو  از  استفاده 
براي موارد درماني، تحصيل، اشتغال و... به كار 
مي گيرد در تعيين الویت افراد دخيل است و 
معلوالن جسمي از این جهت در الویت هستند.

در حال حاضر مركز آي تي سازمان در حال 
از  پس  ما  و  است  متقاضيان  اسامي  استخراج 
صحت  تایيِد  براي  را  افراد  اسامي  استخراج، 
مي  ها  استان  به  شده  درج  اطالعات  سقم  و 
فرستيم و پس از اینکه اطالعات افراد متقاضي 
توسط استان ها تایيد شد آنها را به وزارتخانه 
ارسال مي كنيم تا از آنجا به گمرك فرستاده 

شوند.
ممکن  خودروها  واردات  اگرامکان  توانا:  پيک 
نشود اقدام سازمان در این مورد چگونه خواهد 

بود؟

اگر احيانا اجازه ورود خودرو به ما داده نشود ما 
معلوالن  از گمرك  معافيت  ميليوني  مبلغ 30 
تزریق  آنها  به  داخلي  خودروهاي  خرید  در  را 

خواهيم كرد.
بيمه  وضعيت  اینکه  به  توجه  با  توانا:  پيک 
تکميلي معلوالن در ماه هاي گذشته با مشکل 
بيمه  فعلي  وضعيت  بفرمایيد  بود  شده  روبرو 
این  آیا  و  است  چگونه  مددجویان  تکميلي 

مشکل برطرف شده یا خير؟
ما در حال حاضر براي بيمه تکميلي مددجویان 
با  واقع  در  و  ایم  نشده  قرارداد  وارد  جایي  با 
اي  بيمه  برداشتن واسطه كه همان موسسات 
بودند؛ هزینه هاي این چنيني را به خود استان 
ها اختصاص مي دهيم و اعتبار این بخش در 
اختيار خود استان ها قرار مي گيرد تا معلوالن 
بتوانند با ارائه فاكتور هزینه هاي درماني خود 

را بگيرند.
پيک توانا: در این روش هم سقف خاصي براي 

افراد تعریف مي شود؟
اما  شود  مي  گرفته  نظر  در  قاعدتا  كه  سقف 
اقدام معلوالن  شمول آن بيشتر است، در این 
مي توانند به هر مركز درماني كه مي خواهند 
مراجعه كنند و با آوردن فاكتور، مبالغ پرداخت 

شده را دریافت كنند.
پيک توانا: در خبرها گفته اید كه اعتبار مرحله 
باره  این  تامين شد، در  سوم سوخت معلوالن 
توانا  پيک  خوانندگان  براي  جدیدي  اطالعات 

دارید؟
به  و  شده  تامين  هم  مرحله  این  اعتبار  بله، 
زودي به حساب افراد واریز مي شود، البته باید 
بگویم این مرحله، مرحله دوم است و در خبرها 

به اشتباه مرحله سوم آمده است.
اعتبار  بخش  این  براي  سازمان  آیا  توانا:  پيک 
این  اعتبار  تامين  كه  نگرفته  نظر  در  خاصي 

بخش این اندازه با مشکل مواجه است؟ 
رئيس  راهبردي  معاونت  را  بخش  این  اعتبار 
این  هنوز  چون  اما  كنند  تامين  باید  جمهور 
ها  هزینه  سازمان  خود  فعال  نيوفتاده،  اتفاق 
اگر معاون رئيس جمهور  را پوشش مي دهد، 
اعتبار این حوزه را زودتر تامين مي كرد ما هم 

ـار
ــــ

خب
ا

 تهيه و تنظيم: فاطمه بابایيعلی بابایی 

یحيي سخنگویي:

معلــوالن با  ارائـــه فاكتــور؛
 هزینه هاي درماني خود را بگيرند

مبالغ را زودتر به افراد پرداخت مي كردیم.
هزینه  كمک  مبلغ  دارید  قبول  آیا  دكتر  آقاي  توانا:  پيک 

سوخت براي معلوالن بسيار كم و ناچيز است؟
درست است اما در نظر داشته باشيد كه همين مبلغ كم هم 

تا چندي پيش وجود نداشت و انشاهلل بهتر هم مي شود.
پيک توانا: در صحبت هایتان خبر از افتتاح ترمينال مركزي 
ویژه معلوالن تا پایان آبان داده بودید؛ در این مورد توضيح 

بدهيد.
اینجا به بعد كار را  از  انجام شده و  تقسيم بندي هاي الزم 
استان تهران باید پيش ببرد و مراكز را راه اندازي كند. شهر 
تهران قرار شده در دو نقطه، این ترمينال ها را داشته باشد، 
فعال جاي دقيق استقرار این مراكز  مشخص نشده ولي نقاطي 
كه تمركز معلوالن در آن دو نقطه بيشتر باشد مد نظر ماست.

پيک توانا: در مورد 10 هزار ویلچري كه رئيس سازمان وعده 
توضيح  هم  است  داده  معلوالن  به  را  آنها  رایگان  واگذاري 

بدهيد.
در این مورد ما اعتبار را به خود استان ها مي دهيم تا خود 
دارند  نياز  آنها  به  كه  افرادي  براي  را  ویلچرها  این  استان، 
خریداري كند، ویلچر برقي شامل این موضوع نمي شود ولي 
ویلچر حمام و توالت را در بر مي گيرد كه تعداد آنها به دليل 
اینکه قيمت این ویلچر ها گران است و استفاده كنندگان آنها 
نيز تعداد كمي هستند، كم است. به هر حال این ویلچرها به 

طور رایگان به مددجویان داده مي شود.
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عرصه  در  نو  رويکردی  حاضر،  يادداشت 
توجه به نيازهای معلوالن است كه به بهانه 
روز  با  مصادف  دسامبر  سوم  فرارسيدن 
جهانی معلوالن، توسط نگارنده اين سطور و 
به نمايندگی از كانون معلولين توانا، منتشر 
مي شود و اميد است كه در سايه توجهات 

پروردگار متعال، مورد توجه قرار گيرد.
زنان  و  مردان  به همه  فرستم  و درود می  سالم 
دلها  بر  مهرشان  سراپا  نگاه  كه  جهان  آزاده 
برای  پاكشان  های  قلب  و  كند  می  حکمرانی 
همنوعانشان می تپد و دردها و رنج هاي بشری 

را دردهاي خود می دانند.
مي  زندگي  دنيایي  در  امروز  ما  خوشبختانه 
مشاركت  و  عمومی  ترحم  جلب  كه  كنيم 
براي  بالعوض  كمک  آوري  جمع  برای  مردمی 
معلوالن دیگرجایگاهی ندارد و جهت دهی حس 
سوی  به  انسانها  ترحم  برانگيختن  و  نوعدوستی 

معلوالن، فاقد وجاهت است.
و اكنون ما نيز این اقدام را محکوم می كنيم ؛ زیرا 
نفس این عمل یعنی جمع آوری كمک بالعوض ، 
استقالل  و  نهادینه  معلوالن  در  را  ناتوانی  حس 

فردی را ازآنها سلب می كند.
به  پرداختن  و  مداری  قانون  كه  باوریم  براین  ما 
حقوق اجتماعی معلوالن و در نتيجه ایجاد فرصت 
های برابر برای عزیزانی كه از محدودیت جسمی 
اجتماعی،  های  عرصه  در  را  آنها  برند،  می  رنج 
اقتصادی و حتی سياسی به بالندگی و توانمندی 
سوق داده و در همه زمينه ها شرایط را برای رشد 

استعدادهای بالقوه آنان مهيا خواهد كرد.
را  فرصت  معلوالن  روز جهانی  آستانه  در  اكنون 
غنيمت می شمارم و با رهبر معظم انقالب ، درد 
و دلی خودمانی می كنم تا شاید این درد و دل 
سنگين  رسالت  از  پرده  بی  سخنی  سو  یک  از 
مسووالن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را 
برای  باشد  از سوی دیگر مرحمی  نماید و  بازگو 
كه  ادعا  بی  مردمانی  پنهان  و  آشکار  های  زخم 
می  روح  پرواز  سرآغاز  را  تن  قفس  شکستگی 

دانند.
رفيع  درجه  به  شما  كه  روزی  بزرگوار،  سيد 
جانبازی نائل آمدید، یقيناً مشيت الهی این گونه 

رقم خورد تا حضرتعالی نيز همچون من و دوستان 
تا  باشيد  برخوردار  جسم  محدودیت  از  معلولم 
ما  و  بچشيد  را  معلوليت  تلخ  طعم  اندكی  شاید 
نيز جراتي پيدا كنيم تا به راحتی به حضرتعالی 
نيست  ناتوانی  "معلوليت  چه  اگر  بگویيم: 
بلکه محدوديت در كالبد انسانهاست و اين 
ليکن  روح است"  پرواز  محدوديت سرآغاز 
رويکردی نو و حمايتی ويژه از سوی متوليان 
تالش  سايه  در  تا  است  الزم  مسووالن  و 
محدوديتها  ناخواسته   ، قانونمند  و  صادقانه 
، رويکردی بديع  به  محروميت نکشانند  را 
كه بهای اصلی را برای انديشه انسانها قائل 
است و كمک بالعوض را در تناقض با كرامت 

انسانی معلوالن می داند . 
آری در چنين شرایطی محدودیت می تواند یک 
. نعمتی  برای معلوالن به شمار آید  الهی  نعمت 
كه  دوست  خالق  جانب  از  اي  هدیه  و  بزرگ 
درونی  استعدادهای  رشد  برای  عاملی  تواند  می 
از  گيری  بهره  ساز  زمينه  و  شود  تلقی  معلوالن 
قدرت اندیشه و گرایش به امور تحقيقی، پژوهشی 

و مدیریتی در جامعه اسالمی باشد.
قله  این  كه  واقفيد  خوبی  به  رهبرم، حضرتعالی 
های بلند  موفقيت و توانمندی  فقط و فقط در 
سایه تحقق برابری فرصتها برای معلوالن در كنار 
و  بود  خواهد  یافتنی  د ست  جامعه  اقشار  دیگر 
انسانی  و  قانونی  ، حقوق  این خواسته  البته  صد 
و سازمانهای حمايتی  دولت  و  است  معلوالن 
مشکالت  به  آميز،  ترحم  نگاه  با  نبايد 
مختلف  اشکال  به  يا  و  بپردازند  معلوالن 
آنها را به عنوان سمبل محروميت و فقر به 
كه  رود  می  انتظار  امروز  بلکه  بگيرند،   كار 
های  راهنمايی  سايه  در  ملت  اين  خادمين 
حضرتعالی،  شائبه  بی  حمايتهای  و  مدبرانه 
معلوالن  اجتماعی  حقوق  به  ای  ويژه  توجه 
معطوف كنند تا یک رویکردی صحيح، بسترساز 
باشد  مختلف  های  عرصه  در  معلوالن  حضور 
ومنزلت  شان  به  نهادن  ارج  از  موفقی  الگوی  و 
به جهانيان معرفی  را  اسالمی  انسانها در جوامع 
الهام  با  نيز  مدعی  های  حکومت  دیگر  تا  كند 
پذیری از نگاه دین مبين اسالم به حقوق انسانها 

را  معلوالن  انسانی  كرامت  و  عزت  به  احترام   ،
سرلوحه امورخود قرار دهند.

را  ما حضرتعالی  كه  مطلب  این  اعالم  لذا ضمن 
صميمانه  دانيم،  می  توانا  معلولين  كانون  عضو 
با  حضرتعالی  همياری  و  همگامی  خواهان 
ایران  در  كه  تشکلی  تنها  هستيم.  تشکل  این 
مخرب  را  بالعوض  كمک  هرگونه  درخواست 
شخصيت معلوالن می داند و- به تحقيق - فلسفه 

فکری آن در سراسر جهان بی نظير است. 
لذا از حضرتعالی انتظار داریم تا انشاا... در راستای 
رفع محروميتهای  و  فرصتها  برابری  تحقق شعار 
دولت  و  معزز  مجلس  به   ، معلوالن  اجتماعی 
فرمایيد  دستور  ایران  اسالمی  جمهوری  محترم 
نسبت به حقوق اجتماعی معلوالن ، بيش از پيش 

بکوشند . 
است  عزيزانی  با  سخنم  روی  اكنون  اما  و   
 ، جسمی  محدوديت  دارای  من  همچون  كه 

حركتی و يا حسی هستند : 
را  حقير  این  صميمانه  تبریک  خوبم،  دوستان 
پذیرا بوده و از اینکه خداوند منان شما را اینگونه 
پسندیده است خرسند باشيد و بدانيد كه انسان 
بنابراین  شد.  توانا  و  سازنده  محدودیت  پی  از 
یقين بدانيد كه شما می توانيد از دیگران تواناتر و 

سازنده تر باشيد، زیرا "محدودترید".
برادر و خواهر عزیزم، بدان كه سهم تو در جامعه 
و  فکر  عرصه  در  باید  تو  بلکه  نيست  كارگری 

اندیشه و مدیریت جامعه خود بکوشی ...!
اكنون كه با تو سخن می گویم،  بغض در گلویم 
پنهان است؛ چرا كه در اغلب كشورهای جهان، 
اجتماعی  حقوق  به  ناآگاهی  پی  از  ها  دولت 
معلوالن و عدم ایجاد فرصت های برابر این گونه 
تو را به استضعاف كشيده و با نگرشی غلط تو را 

مستحِق ترحم و دلسوزی می دانند.
برادر و خواهر معلولم، سخت در اشراف به حقوق 
َحقه ات بکوش و توانمندی هایت را با كانون توانا 
با دیدگاهي  و  تا دست در دست هم  بزن  پيوند 
كارشناسانه، قانونگذاران و مجریان قوانين را یاری 

وحقوق اجتماعی خود را مطالبه كنيم.
متوليان،  دولتی،  حمايتِی  سازمانهای  اما  و 
سازمانهای  خيرانديش  مديران  و  موسسان 

پیام بنیـانگذار کانون معلولیـن توانا 

به بهانه فرارسیدن روز جهانی معلوالن
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در حوزه  به خصوص  نهاد جهان  مردم 
معلوالن ! 

روي صحبت من با شما فرشتگان آسمانی 
است كه انسان دوستانه در آسمان ارزشهای 
های  خيلی  بر خالف  و  پروازید  در  انسانی 
به  بينندیشيد  به خود  آنکه  از  بيش  دیگر، 
دیگران اندیشيده اید؛ پس حاال كه فراتر از 
زمان  هر  كه  بدانيد  اندیشيد،  می  زمينيان 
خيرین  دوستانه  انسان  احساسات  بر  كه 
با جذب كمک  تا  تمركز می كنيد  اغنيا  و 
مرتفع  را  معلوالن  مادی  نيازهای  بالعوض، 
خوبی  احساس  لحظه  آن  در  شاید  كنيد، 
معلوالن  به  ناخواسته  ولی  باشيد  داشته 

محروميت و ناتوانی را القا می كنيد.     
نفِس  كردن  محکوم  ضمن  بنابراین 
معلوالن،  برای  بالعوض  كمک  درخواست 
قلبًا آرزو می كنم روزی برسد كه همه 
يا همان تشکل هاي مردمي،  ngo ها 
سهوي،  طور  به  البته  اينکه  از  بيش 
را صرف تخريب شخصيت  انرژی خود 
آنها  قانونی  حقوق  به  كنند،  معلوالن 
تا  بينديشند  فرصتها  برابری  تحقق  و 
اِعمال روش های غير اصولی از سوی ما 
و ديگر نمايندگان معلوالن بيش از اين، 
محو  زندگی  پرتالطم  صحنه  از  را  آنها 
نکند و دست كم ماكه خود را مدافعان 
ناخواسته  دانيم،  می  معلوالن  حقوق 

آنها را به استضعاف نکشانيم.
باید پذیرفت كه معلوالن صرف نظر از توان 
جسمی، می توانند در عرصه فکر و اندیشه، 
و  بردارند  خود  جامعه  در  بلندی  های  گام 

جامعه خود را یاری كنند.
با آرزوی سالمت ، سعادت و سربلندی برای 
جمهوری  مقدس  نظام  خادمين  فردفرد 
اجتماعی  حقوق  احقاق  مسير  در  اسالمی 

معلوالن

سيد محمد موسوی
بنيانگذار و رئيس هيئت مديره
 كانون معلولين توانا
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.بهترین و عالی ترین آرزو ها را در خود بپرورانید. امام علی )ع(

نگاه ترحم آميز مردم صحبت كنم كه   می خواهم در مورد 
كه  است  ایران  معلوالن  تمام  حرف  این  نيست.  من  مختص 
را  موضوع  این  اول  بنشينی  كدامشان  هر  دل  درد  پای  اگر 
مطرح می كنند. به نظر من مردم باید كاری كنند تا ما كه از 
نظر جسمی دارای توانایی كمتری هستيم  بتوانيم مثل افراد 
عادی زندگی كنيم و اگر هم  اصرار دارند دعایی كنند اول از 
باشند  سالم  هميشه  برای  كه  كنند  دعا  خودشان  برای  همه 
ودوم برای كسانی دعا كنند كه از ما نگهداری می كنند چون 
خداست كه ما را این طور آفریده است و خودش هم بيشتر از 

همه  بنده هایش هوای ما را دارد.
یک گله دیگر از مسئوالن كشور دارم و آن این است كه خيابان 
های شهر، پر از چاله  است و ماشين یا وسایل نقليه عمومی كه 
مخصوص معلوالن باشد وجود ندارد و فردی مثل  من حتما 
باید از وسيله شخصی استفاده كند كه هم هزینه زیادی باید 
بابت سوخت متحمل شود و هم باعث ترافيک در شهر شود. 
تازه اگر هم وسيله نقليه نداشته باشد، مجبور است خانه نشين 
نداشته  ما  امروزی  در جامعه  اجتماعی  فعاليت  و هيچ   شود 
باشد. باید كاری كنيم كه هيچ وقت به آنها احساس بی مصرف 
بودن دست ندهد. ما هيچ سازمانی نداریم كه در مورد زندگی 
آنها  با زندگی  باشد و مردم را بيشتر  معلوالن فيلمی ساخته 
آشنا كند. ما فقط یک روز را در ایران داریم كه اختصاص  به 
معلوالن دارد و آن هم 12 آذر است كه این اصال كافی نيست. 
ما هر مغازه یا فروشگاهی بخواهيم برویم یا پله دارد یا به خاطر 
موتور سوارها بسته شده است. در هر كالسی كه بخواهيم ثبت 
نام كنيم باید اول شرایطش را بسنجيم. آیا  مسئوالن در روز 
جهانی معلوالن سعی كرده اند كاری كنند كه مشکالت ما را 
حتی برای ذره ای كم كنند و یا باری از روی دوش ما بردارند؟

آیا ما این همه درس خواندیم كه فقط یک مدرك بال استفاده 
از  من  خواهش  كنيم؟  قاب  دیوار  به  را  آن  و  باشيم  داشته 
مسئوالن این است كه به ما كمک كنند كه بتوانيم به راحتی 
از توانایی خودمان استفاده كنيم و به ما اعتماد كنند كه ما 
هم می توانيم برای جامعه  خود مانند فردی عادی مفيد فایده 
باشيم. این حرف من نيست حرف تمامی معلوالن ایران است 
كه به نمایندگی از همه آنها به شما گفتم. اميدوارم كه یکی از 
مسئوالن درد و دل ما را كه قشر كمی از جامعه هم نيستيم 

بشنود و فکری به حال این موضوع بکند.
یک جامعه  خوب وقتی كامل است كه همه با هم همکاری 
داشته باشند این همه هزینه هایی كه دولت برای تحصيل ما 
این  بشود؟  استفاده  كجا  باید  شما  نظر  به  است  كرده  صرف 
سوال وچندین سوال دیگر در ذهن ما وجود دارد كه هيچ وقت 
جوابی برایش پيدا نکردیم و هميشه ذهنمان درگير این گونه 

مسائل هست وخواهد بود.
می  زندگی  های   آسايشگاه  در  دارند  معلول  همه  اين 
رفاهی  تامين وسايل  با  كه  ندارد  راهی وجود  آيا  كنند 
آنها بتوانند در كنار خانواده های خود با عشق و محبت 
زندگی كنند؟ چون خانواده یک محيط امن و پر از آرامش 
است كه ما باید این را با تمام سلول های بدن خود لمس كنيم 
و در قالب كالم و شعاری كه هميشه داده می شود گنجانده 
نمی شود. ما باید به جامعه و كل مردم این آموزش را بدهيم 
كه چطور در بهتر زندگی كردن به ما كمک كنند و با ما همراه 
شوند نه این كه برای ما دلسوزی كنند و باعث رنجش ما شوند. 
دلسوزی زمانی خوب است كه انسان نتواند برای كسی كاری 
توانایی  انسان  خود  كه  است  زمانی  مال  ترحم  و  دهد  انجام 
انجام كاری را دارد ولی نمی كند. این جمله را هميشه باید به 
خاطر داشته باشيم كه معلوليت تنها محدودیت است. اميدوارم 

كه این حرف ها برای همه مفيد باشد.

عبادت یکی از مهم ترین و با ارزش ترین جنبه های دین اسالم است. عبادتی كه همراه با 
خلوص و توجه و برای خداوند متعال و سرشار از معنویت و پاكی باشد. در اسالم روح عبادت، 

ارتباط و پيوند بنده با خدا و شکستن دیوار غفلت و توجه به خداست.
اسالم به شکل های گوناگون فردی و اجتماعی عبادت و نيایش، توجه بسياری داشته و در عمق 
این عبادت ها برنامه های تربيتی بسياری را وارد كرده است. طهارت و پاكی، حقوق اجتماعی 
و نظم و انضباط و وقت شناسی در هنگام عبادت، همه این ها مثال هایی از وسعت عبادت و 

نظام هدفمند نيایش در اسالم است.
در فرهنگ اسالمی و دینی بر حضور همه افراد در عبادات جمعی و اجتماعات سفارش شده 

است تا همه از فرصت حضور در اجتماعات مسلمانان  استفاده كنند.
 هميشه بُعد اجتماعی دین اسالم یکی از بهترین مصادیق برای لمس و درك بهتر آموزه ها 
ی دینی است، اما اگر بخواهيم این بُعد عالی از دین اسالم را در جامعه  خود لمس كنيم، باید 

امکان حضور همه افراد در اجتماعات دینی را فراهم سازیم.
یکی از بهترین موارد، فراهم سازی فضایی برای حضور معلوالن است.می توان به جرات گفت 
كه این قشر از جامعه  بيشتر از افراد دیگر به حضور در محيط های اجتماعی نياز مند هستند. 
حضوری كه فراهم آورنده  اراده و عزت نفس در آنان است. ارتباط مستمر و عميق انسان ها با 
خدا راه حل بسياری از مشکالت و كاهش بسياری از آالم است. محيط های معنوی بر تقویت 

اراده و حس با ارزش بودن می افزاید .
یکی از مکان های معنوی پر كاربرد و مهم، مساجد هستند كه می توان با فراهم ساختن امکان 
لزوم  اما  به نفس و تغيير نگرش ها هموار كرد،  اعتماد  برای تقویت  را  راه  افراد  حضور همه 
مناسب سازی مساجد یکی از دغدغه های معلوالن جسمی حركتی و نابينایان است. بسياری 
از مساجد با داشتن ورودی های بدون سطح شيب دار، ورود معلوالن را به این اماكن مقدس 
با مشکل روبرو می كند، تا جایی كه حتی حضور یک معلول در مسجد هم امکان پذیر نيست.

سهمی از این حضور مربوط به حقوق مساوی افراد برای شركت در اجتماعات مذهبی و دینی 
است. 

اميدواریم كه نگاهی خاص و ویژه به موضوع مناسب سازی مساجد و اماكن مقدس شود تا 
شاهد حضور پر رنگ مومنان در این اماكن باشيم.

عی
تما

اج

  شهال شحيطاطراحيل رحمان

  صدايمان را می  شنويد؟؟

 مساجد را برای حضور معـلوالن
 همـــــــــــوار كنيد لطفا...
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  شهال شحيطاط

 مساجد را برای حضور معـلوالن
 همـــــــــــوار كنيد لطفا...

ت نکن.
ضاو

سته ندیدی ، ق
شای

ت کامل و 
.تا  خود را از هر جه

مردم  سازمانهای  اخير  سال  چند  در  ایران،  ما  دركشور 
نهاِد معلوالن از لحاظ كمی بسيار رشد كرده ا ند.

در هر استان هم حداقل شاهد  10 تشکل هستيم كه 
این  كنند.  می  فعاليت  معلوليت  مختلف  های  در حوزه 
امر نشانگر توسعه اجتماعی و فرهنگی معلوالن در ایران 
این  از  دولت  نشده  تعریف  حمایت  دليل  به  ولی  است 
تشکلها و عدم مدیریت موسسان و هيئت مدیره، كمتر 
سازمانی را پيدا می كنيد كه توانسته باشد به مشکالت 
كوتاهی  عمری  تشکلها  این  از  برخی  كند.  غلبه  خود 
داشته اند و بعد از چند سال فعاليت منحل شده و دیگر 

قادر به ادامه حيات نبوده اند.
بزرگترین معضل این تشکلها نيز مشکالت زیاد مالی و 
كسی  بر  سازمانها  این  بودن  مفيد  است.  آنها  مدیریت 
این  به  باید  زمان  از  برهه  دراین  ولی  نيست  پوشيده 
مسئله فکر كرد كه چگونه این سازمانها را می توان كمک 
بتوانند  و  رها شده  موجود  بار مشکالت  زیر   از  تا  كرد 
به عنوان حامی و یار معلوالن به صحنه آمده و بتوانند 

حضور اجتماعی  معلوالن را در جامعه اثبات كنند.
مراحل رفع مشکالت تشکلهای معلوالن در ايران

1-ایجاد نگرش مثبت در معلوالن
2-كار آفرینی و تقویت پایه های اقتصادی

برای  آمد  كار  نيروهای  آموزش  و  تربيت  3-گزینش، 
مدیریت در تشکل ها

4-نياز سنجی از مشکالت معلوالن
برای حل معضالت معلوالن  5-ارائه راهکارهای مناسب 

در ایران

ايجاد نگرش مثبت در معلوالن
تعریف  را  نگرش  ما  كه  است  نياز  موضوع  هر  از  قبل 
برای  را  نگرش  دهنده  تشکيل  عوامل  و  اهميت  كرده، 

خوانندگان شرح دهيم.
نگرش چيست؟

به عبارت دیگر، هر نگرش نوعی موضع گيری قبلی برای 
و  اشيا  اشخاص،  نسبت  به  منفی  مثبت  یا  عمل  انجام 
حاالت  تبدیل  در  جهت  دهنده  نقش  و  است  حوادث 

روانی – عاطفی به حاالت حركتی ایفا می كند.
به  توجه  با  نگرش ها،  كه  گرفت  نتيجه  توان  می  پس 
به  شکل دهی  و  زمينه سازی  در  شده،  گفته  تعاریف 
رفتارها، ایجاد انگيزش ها، ارضای نيازها و جهت دهی به 
مطالعه  دليل،  همين  به  دارند.  جدی  تاثيری  گرایش ها 
آنها بخش عمده ای از روان شناسی اجتماعی را به خود 

اختصاص داده است.
چگونه يک نگرش شکل می گيرد؟

شکل گيري نگرش در ابتدا به صورت یک فرایند یادگيري 
تجربيات  و  اطالعات  معرض  در  شخص  شود،  مي  آغاز 
بر  و  قرارمي گيرد  یا موضوع خاص  به یک شي  مربوط 
اثر فرایندهاي تقویت و تقليد، نگرشي نســـبت به آن 
شـــــي یا موضــــوع پيدا مي كند. اما وقتي كه نگرش 
شکل گرفت اصل ثبات شناختي  اهميت افزایشي پيدا 

مي كند یعني فرد دیگر حالت منفعلي، نخواهد داشت او 
اطالعات رسيده تازه را بر حسب آنچه كه قباًل آموخته 
است تفسير و تعبير مي كند. در این راستا او اطالعات 
ناهمساز را رد یا تخریب مي كند و اطالعات همساز را به 

آساني مي پذیرد. 
تغييرنگرش

چارچوب  در  و  ناخودآگاه  صورتی  به  نگرش ها  چه  اگر 
افکار و عقاید قالبی، به بقا و استمرار هميشگی متمایل اند 
و افراد كمتر به خانه  تکانی و تغيير و اصالح ساخت روانی 
اقتضای  به  و  ناگزیر  مواردی  در  اما  عالقه مندند،  خود 

برخی ضرورت ها، به این كار تن می دهند. 
بعد  به  نگرش ها  تثبيت  و  شکل گيری  درحقيقت، 
ابزاری،  سازگارانه،  كاركردهای  اعمال  آنها،  كاركردی 
متنوع  نيازهای  تامين  در  كه  نقشی  و  ارزشی  و  دفاعی 
آنها  كارایی  عدم  می شود.  مربوط  می كنند،  ایفا  افراد 
جایگزینی  و  تغيير  به دستکاری،  را  فرد  این جهت،  در 

نگرش های مناسب تشویق می كند. 
پدیده ي  به  نسبت  مردم  خوشبختانه  اخير  درسال هاي 
معلوليت آگاه تر شده اند. هم  چنين معلوالن نيز توانسته اند 
در برخي صحنه ها مثل ورزش و حضور در تشکلهای غير 

دولتی بيشتر خود را به اثبات برسانند.
نگرش، اولويت اول

دليل  به  حاضر  درعصر  جهان  معلوالن  كّمي  افزایش 
زندگي  كيفيت  بهبود  و  پزشکي  دانش  هاي  پيشرفت 
عامه و افزایش سن »اميد به زندگي« خصوصا در جوامع 
توسعه یافته و همچنين وقوع جنگ جهاني دوم، باعث 
شد، تا معلوالن خواسته و ناخواسته بيشتر از گذشته در 
معرض دید عمومي قرار بگيرند. جامعه جهاني آرام آرام 
آماده مي شد، تا »چشمهایش را بشوید« و به معلوالن از 

منظري دیگر بنگرد.
توسعه و گسترش خارق العاده رسانه هاي جمعي به ویژه 
اخير  هاي  دهه  در  و  شنيداري  و  دیداري  هاي  رسانه 
همين طور ظهور »معجزه اینترنت« و امکانات و قابليت 
هاي جانبي آن جهانيان را وادار كرد، تا خيز و رستاخيز 

با شکوه معلوالن را به چشم ببيند و باور كند. 
وی ژه  به  معلوالن  از  بسياري  هم  هنوز  حال  این  با 
حداقل  از  توسعه،  و  رشد  از  گذر  در  كشورهاي  در 
چنبره  در  و  هستند،  محروم  زندگي  استانداردهاي 

»دشوار زندگي« به سر مي برنند.
در  نهاد  مردم  سازمانهای  و  غيردولتی  تشکلهای  نقش 

تغيير نگرش نسبت به معلوليت
سازمانها  مديران  و  موسسان  در  مثبت  نگرش   -1

غير دولتی به معلوالن
كسانی كه به عنوان افراد خير در كنار معلوالن هستند 
باید با مسئله معلوليت عجين شده و آن را به عنوان یک 
نادیده  را  معلوالن  توانایی های  و سایر  بپذیرند  واقعيت 
نگرفته و آنها را در تصميم گيریها سهيم نمایند. به نظر 
می رسد حضور معلوالن در راس سازمانهای مردم نهاد 

نقطه قوت تشکل هاست.

متاسفانه در برخی از تشکلها  مدیران معلوالن را ابزاری 
های  هزینه  تامين  برای  ای  وسيله  و  ترحم  جلب  برای 
سازمان خود می كنند كه این موضوع عامل بسيار موثر 
درجهت ایجاد نگرش منفی به معلوالن خواهد شد. این 
با  بلکه  كنند  نمی  معلوالن  به  كمکی  تنها  نه  مدیران 
عملکرد تخریبی خود باعث می شوند كه معلول نتواند 
با عزت  واعتماد به نفس درجامعه ظاهر شده و دست به 

سازندگی بزنند.
و  فرهنگی  مسئوالن  بين  در  مثبت  نگرش   -2

حاميان سازمانهای معلوالن
معلوالن  به  مردم  منفی  نگرش  از دالیل  یکی  متاسفانه 
كه  است  ملی  رسانه  و  بهزیستی  مسئوالن  بد  عملکرد 

نقش مهمی در حوزه فرهنگ سازی دارند.
از مدیران بهزیستی كه  ما بعضی مواقع شاهدیم برخی 
باشند معلوالن  از جامعه  این قشر  قرار است خدمتگزار 
معلوالن  مشکل  تنها  و  كرده  تلقی  ناتوان  افراد  جزء  را 
را پر كردن شکم این افراد عنوان می كنند بدون آنکه 
بستری برای رشد و شکوفایی سایر توانایی های آنها مهيا 
سازند و با خدشه دار كردن عزت نفس معلوالن و از هر 
راهی كه می توانند برای معلوالن صدقه و اعانه جمع می 
كنند. این عامل در ایجاد نگرش منفی به معلوالن بسيار 

موثر است.
وخانواده  اعضا  بين  در  مثبت  نگرش  اهميت   -3

های معلوالن
بر كسی پوشيده نيست كه اگر فرد معلول نگرش خود 
شوند  كائنات جمع  تمام  اگر  ندهد  تغيير  بر خودش  را 
این  بود  نخواهند  قادر  یکدیگر دهند  و دست در دست 
نگرش را تغيير دهند. پس اولين مرحله این است كه فرد 
معلول كاستی ها را بپذیرد و توانایی های دیگر خود را 
باور كرده و با اعتماد به نفس كامل دوشادوش تشکلهای 

معلوالن در صحنه حضور پيداكرده و تالش كند.
فرهنگی  مهندسی  و  منظم  های  برنامه  ارائه   -4

برای تغيير نگرش مردم
مردم فهيم ایران در هر زمان كه مسئوالن و رسانه های 
لبيک  كنند  فرهنگسازی  كه  اند  كرده  تالش  تبليغاتی 
با  ابعاد مثبت و منفی قضيه آن را  گفته، ضمن بررسی 

جان دل قبول كنند.
مهندسی  یک  با  موظفند  تشکلها  مسئوالن  تمام  حال 
با  كه  كنند  كوشش  جامعه  در  شده  تعریف  فرهنگی 
جذب نخبگان فرهنگی در راستای تغييرنگرش مردم به 
معلوالن فعاليت كرده و گامی موثر در حضور اجتماعی 

معلوالن در جامعه بردارند.  
این برنامه ها باید تالش كنند معلوالن را در كنار سایر 
اقشار جامعه جمع كرده و توانایی ها و استعدادهای آنها 
را به صورت مستقيم به مردم نشان دهند و یا سعی كنند 
از طریق رسانه ملی توانایی های اعضا خود را به مردم  
و  برخورد  آموزشی،  سازمانهای  ازطریق  و  داده  انعکاس 

طرز نگاه به معلوالن را به دانش آموزان آموزش دهند.

عی
تما

اج

محمد حسن هادی

بررســـی تشکلهـــــــای  معلــــوالن در ایــــران
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س

گ ا
صبرو درن

شم، 
تبليغ در لغت از ریشه "بلغ" به معنی رسيدن و تبليغ .بزرگترین داروی خ

در  اما  است،  چيزی  رساندن  معنی  به  تفعيل   باب  از 
به  از رساندن مجموعه اطالعاتی  تبليغ عبارت  اصطالح 
به  او  احساسات  برانگيختن  و  اقناع  منظور  به  مخاطب 

سود یا بر ضد یک موضوع است.
 به طوركلی می توان گفت كه تبليغ به معنای رساندن 
پيام است، بيشتر تبليغات باید آگاهی دهنده وهمراه با 
برای كاال ها و خدمات  ایده های جدید  ارائه و معرفی 
گزینه  از  یکی  تبليغات  شيوه  مدرن  تبليغات  در  باشد. 
های موثر در موفقيت آن تبليغ است. اما ترسيم اهداف 
واهميت تعيين هدف، گام موثری در پيشبرد یک تبليغ 

دارد.
جذب  باعث  عاطفی،  مطلوب  گرایش  ایجاد  با  تبليغات 
تعداد عظيمی از مخاطبان می شود. در جوامع امروزی 
برای تغيير ذائقه مردم یا برای ارایه یک وسيله جدید یا 
حتی برای سپرده گذاری در یک بانک جدید بيشتر از 
تبليغات استفاده می شود كه این تبليغات توسط رسانه 

های دیداری، شنيداری و مکتوب انجام می شود.
رسانه ها نقش به سزایی در ارائه  تبليغات دارند و گاهی 
نيز دیده ایم كه حتی نام  بی معنی برخی كاال ها پس 
از تبليغ مستمر و مکرر، به راحتی وارد فرهنگ واژگان 
كه  شود  می  دیده  حتی  و  شود  می  جامعه  یک  مردم 
سينماها  های  گيشه  رونق  باعث  فيلم  یک  برای  تبليغ 
و  فيلم می شود  آن   بيشتر  فروش  موجب  و  می شود 
همچنين تبليغ برای یک خوراكی فانتزی باعث فروش 
برای  تبليغ  نيز  و  شود  می  خوراكی  آن  پيش  از  بيش 
بستن كمربند ایمنی باعث می شود بستن كمربند ایمنی 

به سرعت به یک فرهنگ تبدیل شود.
در یک كالم می توان گفت تبليغات مفيد وهدف دار دید 
گاه ها  و نظرات و فرهنگ مردم یک جامعه را تغيير می 
دهد. حال با توجه به تاثير بسيار مهم تبليغات رسانه ها، 
آیا وقت آن نشده برای معرفی قشر آسيب پذیر و مستعد 

این جامعه اقدامی كرد؟
 قشری كه با توجه به تمام كمبودها و درد هایی كه دارند 
با دستانی خالی و پرشور به جنگ با مشکالت می روند.

آیا  وقت آن نشده مدت كوتاهی از تبليغات رنگارنگ و 
گاهی بی سود را به معرفی قشر معلول اختصاص داد؟

 وقت آن نرسيده كه با تبليغات گسترده نيازهای معلوالن 
اهدافشان  را هدفمندتر نشان دهيم  را معرفی كنيم و 
واینکه با تبليغات شيوه  برخورد با معلوالن در جامعه را 

به مردم آموزش دهيم؟
 این نکات گام های اوليه و زیر بنایی برای رسيدن به 
پيش  از  بيش  را  انسانی  كرامت  كه  است  بلند  اهداف 
متعالی می كند و روحيه  استقامت را تقویت می كند. 

انقالبی  روحيات  احياگر  باید  انقالبی  كشوری  نام  با  ما 
باشيم،  انقالبی  های  چهره  معرفی  صدد  در  و  باشيم 
را  صبر  كه  انقالبيونی  درون،  انقالب  جنس  از  انقالبی 
جامعه   این  ميليونی   3 و جمعيت  اند  كرده  پيشه خود 

انقالبی را تشکيل می دهند.
 آیا وقت آن نرسيده كه برای دیده شدن این جمعيت 

تالشی كنيم؟!

عی
تما

اج

شهال شحيطاط وحيد راشدی- عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

در جامعه ای كه در آن به جوانی، شادابی، سرزندگی و جذابيت ارج بسيار می نهند، سالمندان 
معموالً نمایان نيستند. با این وجود در سال های اخير شاهد دگرگونی در نگرش جامعه نسبت به 
آن ها بوده ایم. سالمندی اگرچه روندی طبيعی در زندگی هر فرد است و نمی توان مانع از ورود به 
آن شد، با این وجود می توان با برنامه ها و روش های مختلف، زوال توانایی های جسمی، روحی، 
عاطفی، شناختی را كاهش داد یا به تأخير انداخت. با افزایش اميد به زندگی، كاهش مرگ و مير و 

كاهش ميزان تولد، جمعيت سالمندان در جهان رو به افزایش نهاده است.
براساس سرشماری سال 1390 بيش از 6 ميليون )8/2 درصد( جمعيت ایران را افراد 60 ساله و 
باالتر تشکيل می دهند. مطابق برآوردهای مراجع بين المللی، جمعيت سالمند ایران از سال 1419 
رشد سریعتری نسبت به سایر نقاط و حتی ميانگين جهان خواهد یافت و تا سال 1424 از ميانگين 
رشد جمعيت سالمند جهان و 5 سال بعد، از آسيا نيز پيش خواهد گرفت. با توجه به افزایش سریع 
جمعيت سالمندان مسأله بهداشت، سالمت و تأمين آسایش و رفاه آنان در جامعه هر روز ابعاد تازه و 
گسترده تری پيدا می كند. رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در سالمندان، تأثير بالقوه ای در پيشبرد 
سالمت آنان داشته و به همان نسبت، موجب كاهش هزینه های مربوط به مراقبت های بهداشتی 

خواهد شد.
ناتوانی و  احتمال  از سایرین  بيشتر  افراد سالمند  به معنای معلوليت نيست، ولی  لزوماً  سالمندی 
معلوليت را دارند. این امر می تواند به این دليل باشد كه اثر عوامل ایجاد كننده نقص و ناتوانی در 
سنين جوانی و ميانسالی بر روی هم انباشته شده و سبب معلوليت در دوران سالمندی گردد. در 

زیر به برخی از آن ها اشاره شده است:
1- بيماری های ناشی از كار یا سبک زندگی

2- اثرات فقر و محروميت مزمن، تغذیه نامناسب و عدم دسترسی به مراقبت های بهداشتی اوليه 
3- جراحات و نقائص ناشی از جنگ، ناآرامی های اجتماعی یا آوارگی 

برخی از نقائص و ناتوانی ها نيز ممکن است به عنوان سيری طبيعی در فرایند سالمندی انسان 
تلقی شوند. به عنوان مثال: 

زوال عقل كه سبب فراموشی در سالمند می شود، كاهش یا فقدان شنوائی، اختالالت بينائی مثل 
آب مروارید، درد و بی حركتی در مفاصل و استخوان ها و بروز بيماری هائی مانند سکته مغری یا 

قلبی كه تحرك و برقراری ارتباط با فرد را تحت تأثير قرار می دهد. 

دی
المن
س

معلولیت
و

نقـش تبليغات در 
معرفی معلــوالن
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ک بگیرید
ت خود کم

شه و آرزوهای دیگران ،برای موفقی
.از اندی بيند،  می  خوب  كه  است  شهری  خوب  شهر 

خوب می شنود، هيچکس را از ياد نمی برد و 
جای كسی در آ ن خالی نيست.          

باشد.  منتقد  ذهن  در  كه  نيست  چيزی  معماری 
معماری در مورد زندگی واقعی است. درباره مسکن 

دادن به مردم و تامين نيازهایشان .
از  استفاده  و  دارد  تعلق  شهروندان  همه  به  شهر 
عهده  بر  اقشار  همه  برای  مدنی  زندگی  امکانات 

مدیریت شهری است .                    
یک محيط و فضای كار آمد كه به خوبی طراحی 
شده باشد برای افراد كم توان از اهميت به سزایی 

برخوردار است.
در سال های اخير طراحی فضاهای قابل دسترس 
برای همگان دغدغه متخصصان بوده طرح ها  باید 
طيفی گسترده از استفاده كنندگان را مد نظر قرار 
محدود)  های  توانایی  با  افرادی  كه  طيفی  دهند. 
نابينایان، كم بينایان، ناشنوایان،كم شنوایان و همه  
افرادی كه دارای ضعف های فيزیکی هستند( رادر 
از  بعضی  علت  به  كنون  تا  متاسفانه  گيرد.  می  بر 
اینگونه   كه  طرحی  كشور  در  موجود  های  ضعف 
نيازها را برآورده كند به اجرا در نيامده است.                                                                        
 پنج اصل مهم ساختار شهری :                                                                                                                    
1- دسترسی : بناها وفضاهای شهری باید به گونه 
قرار  در دسترس همگان  آسانی   به  كه  باشد   ای 
گيرد .                                                            

2- كاربری: بناها و فضاهای شهری باید بر اساس 
نهایت  آن  از  بتوانند  همه  و  باشد  مردمی  نيازهای 

استفاده را ببرند.                   
3- جهت يابی: بناها و فضاهای شهری باید طوری 
طراحی شود كه  جهت یابی و یافتن  راه آسان با

شد.                                 
طوری  باید  شهری  فضاهای  و  بناها   : ايمنی   -4
طراحی شود كه مردم در نهایت آسودگی و بدون 
هيچگونه مخاطره ای تردد داشته باشند.                                                                                                                                          
5- كار پذير: محل كار اعم از اداره وكارگاه و..... 
باید طوری طراحی شود كه به مشاركت و اجرای  
نقش كم توانان امکان دهد.                                                                                   
طراحی  جریان  در  مقررات  این  به  مداوم  مراجعه 
شهری موجب مشاركت  این دسته از افراد می شود 
تا این عزیزان از فعاليت های اجتماعی دور نمانده 
استقالل  در  هایشان  توانایی  از  را  استفاده  ونهایت 
كامل فردی و اجتماعی داشته باشند.                                                                                                          
محيط خوبی كه این خواسته ها را فراهم می سازد 
از  شود.  حاصل  مختلف  های  روش  به  تواند  می 
جمله این روش ها  رفع موانع فيزیکی  در سطح 

شهر است.                                                                                
با وجود آنکه انسان ها هر یک ابزار متفاوتی را برای 
جهت یابی استفاده می كنند مانند رنگ، بو، فرم، 
حركت  امکان  طراحان  لمس.  و  صدا  نور،  حركت، 
وجهت یابی هر فرد  درون محيط شناخته شده را 
مستقيما با كيفيت و كميت عالئم بصری موجود در 
ادراكی  های  پتانسيل  و  فضا  كننده  تعریف  عناصر 
نبود  مرتبط می سازند كه در صورت عدم  بيننده 
یا عدم كفایت این عالئم یا فقدان سازماندهی آنها 
می  ایجاد  افراد  در  ترس  حتی  اضطراب  از  حسی 
آنها  روانی  وضعيت  تعادل  بر  منفی  تاثير  كه  شود 
دارد. این شرایط اغلب برای افرادی رخ ميدهد كه 
دارای توانایی های محدودی هستند.                                                                                                                    
كه  كنيم  می  زندگی  ای  جامعه  در  ما  متاسفانه 
به علت محدودیت  افرادی كه  و  است  تصویرغالب 
بصری توان استفاده از این عالئم بصری را ندارند در 
اطراف دچار مشکل  با محيط  برقرار كردن  ارتباط 
می شوند.                                                                        

از  تركيبی  عنوان  به  را  فضاها  توان  می  واقع  در 
استفاده  و  درك  قابل  حسی  های  نشانه  و  عالئم 
گرفت.                                                                                                                                             نظر  در  افراد  حركت  و  یابی  جهت  برای 
توجه به نيازهای كم توانان به عنوان بخشی از افراد 
جامعه امری منطقی و معقول است و چه بهتر كه در 
ابتدای شروع كار به نيازهای همه اقشار اندیشيده 
شود و در واقع مناسب سازی فضای شهری فعاليتی 
با  محيطی  طراحی  فرآیند  طرح  در  باید  كه  است 
هدف ارتقای زندگی شهروندان به آن پرداخته شود.

افرادی  باشيم كه  باید توجه داشته  این فرآیند  در 
با توانایی محدود چنانچه یک سری از توانایی های 
خود را از دست داده باشند  باید كه  به سایر حواس 
فعاليت  به  آنها  طریق  از  كه  داشت  توجه  موجود  

های اجتماعی خود ادامه دهند.   
در  تردد  توان  كم  افراد  مشکالت  عمده  امروزه 
سطح شهر بوده و چه بسا كه اكثرا خطرات جانی و 
گرفتاری هایی را  برای آنان به همراه داشته است.                                                                                                                                     
 نامناسب  بودن پياده روها و معابر عمومی یکی از 
موانع بزرگ در عبور و مرور این قشراز مردم است به 
همين علت ما به اجرای مناسب سازی محيط های 
شهری نياز داریم و این مقوله  باید از مبدا یعنی از 
خانه  آغاز شود. زیرا اگر فردی با محدودیت های 
جسمی نتواند از خانه اش به خاطر نا مناسب بودن 
راه ها و معابر محلی بيرون بياید فرایند فوق برای او 

معنایی نخواهد داشت.
یکی از عمده مشکالت دیگر حفاری های متفاوت در 
سطح شهر است كه توسط اشخاص یا سازمان های 

بطوریکه  ایجاد می شود  برق(  گاز،  )آب،  مختلف  
وجود این موانع آسيب های زیادی را برای آنان  به 
همراه داشته و متاسفانه هيچ یک از این سازمان ها 
خود را موظف نمی دانند كه با استفاده از رسانه ها 
و اطالع رسانی به موقع و درست، مردم را از وجود 

چنين موانعی مطلع كنند.
 به عنوان مثال  اگر درحفاری ها از چراغ چشمک 
افتد  نمی  اتفاقی  شود   استفاده  حفاظ  و  زن 
ومشکالت فراوانی را برای اقشار مردم به ویژه قشر 
آسيب دیده نمی افتد.                                                                                                                          
و  شهر  در سطح  بزرگ  نهرهای  و  ها  جوی  وجود 
جدول های خيابانی و از همه مهم تر عبور وسایل 
نقليه سبک همچون دوچرخه و موتور از پياده روها 
مشکالتی  با  را  جامعه  در  افراد  این  حضور  امکان 
مواجه می كند .                                                                         

 مواردی كه در بهبود وضعيت شهری بايد 
به آنها  پرداخته شود:                                                                         
آماده سازی معابر عمومی                                                                                                                          
ميادین  در  الزم  فيزیکی  های  ونشانه  عالئم  نصب 
ومعابر اصلی و تقاطع ها                                                                                                                                    
آماده سازی چراغ های راهنمایی معابر و برجسته 
كردن سطح پياده روهای نزدیک به تقاطع ها برای 

نا بينایان                            
ایجاد محل های ویژه برای توقف وسایل نقليه كم 
توانان در توقفگاه های عمومی                                                                 
توانان  كم  برای  ویژه  خدمات  و  تسهيالت  تامين   
نقل  و  از طریق حمل  آمد  و  رفت  امر  در  جسمی 
عمومی)اتوبوسرانی-مترو- تاكسيرانی(                                                                                                                      
بيمارستان،  عمومی)  های  سازمان  سازی  مناسب 
معماری  موانع  رفع  و...(  ادارات  آموزشی،  مراكز 
در اماكن عمومی  و در نظر گرفتن ارتفاع مناسب 
در  موثری  عامل  وسایل  دادن  قرار  یا  نصب  جهت 
رفع نيازهای این افراد است.                                             

با توجه به این مسائل  می بينيم كه عناوین ذكر 
نظر  از  اغلب  كه  هستند  مواردی  ازجمله  شده 
وعدم  شده  محسوب  بزرگ  مانعی  شهری  ساختار 
وجود خدمات شهری و تطبيق نداشتن آن با محيط 
زیستی امکان  یک زندگی مطلوب را از عموم مردم 
به ویژه افراد مورد نظر گرفته و این امر خود موجب 

بروز مشکالت روحی روانی خواهد بود. 

شيوا حسينی

یک شهر خوب                                     

عی
تما

اج



پیک توانا/سال چهارم/شماره 44/آذر و دی  181391

ت.
س

. رمز کلیه پیروزی ها، اراده ا

چراغ روشن
روابط عمومی کانون توانا

كانون توانـــا دریـــک نــــگاه

عی
تما

اج

1-بازدید اعضای شورای كارآفرینی كانون از شركت ویستر با هدف تعامل و همکاري در كارآفرینی و اشتغال  
2-برگزاري كالس آموزشي اعتماد به نفس براي پرسنل شعبه الوند كانون توانا

3-بازدید و نشست گروه تخصصي كانون توانا با هيئت مدیره انجمن ضایعات نخاعي استان تهران در قالب 
طرح تعامل ملي تشکلها 

4-برگزاري اردوي 3 روزه شمال كشور براي پرسنل و مدیران كانون 
5-همکاري با رسانه های استان قزوین به مناسبت روز جهاني نابينایان 

6-حضور كانون توانا در نوزدهمين نمایشگاه بين المللي مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي و خارجی  
7-انتخاب غرفه ماهنامه پيک توانا بعنوان غرفه برتر در بخش نشریات ادواری نمایشگاه بين المللي مطبوعات 

كه با شعار "رسانه،  كالم صادقانه،  نگاه منصفانه "در مصالی امام خمينی تهران برگزار گردید.
 MBC  3( كودك  مادر،  نوزاد،  نمایشگاه  سومين  در  كودك  محصوالت  توليدي  كارگاه  غرفه  8-فعاليت 

2012( همچنين حضور این كارگاه در اولين نمایشگاه kitex  )ارائه محصوالت بهداشتي كودك و نوزاد(
9-بازدید كميته درمان كانون از شركت راهيان طب صبا با هدف آشنایي با تجهيزات توانبخشي و نشست 

با مدیر عامل این شركت 
10-كل اعضا كانون توانا در حال حاضر 2704 نفر شامل 1701 نفر جسمي حركتي، 391 نفر نابينا، 612 

نفر ناشنوا است.

به پاس گراميداشت  روز جهاني معلوالن
نخستين جشنواره سراسري عکس 

معلوالن برگزار مي شود

معلوالن  موضوع  با  عکس  سراسري  جشنواره 
براي نخستين بار برگزار مي شود.

عکس،  جشنواره  این   : توانا  پيک  گزارش  به 
موضوع  با  كه  است  اي  جشنواره  نخستين 
یک  توسط  كشوري  صورت  به  و  معلوالن 

سازمان مردم نهاد برگزار می شود.
مدیر برگزاري این جشنواره به خبرنگار پيک 
نو"  نگاه   " عنوان  با  این جشنواره  توانا گفت: 
معلوالن  به  مربوط  محورهای  به  پرداختن  با 

برگزار مي شود.  
معلولين  كانون  داد:  ادامه  اكبر حسيني  سيد 
این  كننده  برگزار  و  دهنده  سازمان  توانا، 
فراخوان  مردمي  تشکل  این  و  است  جشنواره 
روز  گراميداشت  پاس  به  را  عکس  جشنواره 
عالقه  دراختيار  آذرماه  در  معلوالن  جهاني 

مندان قرار می دهد . 
آثار  ارسال  مهلت  اینکه  به  اشاره  با  حسيني 
است  ماه  آذر  پایان   ، ها  كننده  شركت  براي 
گفت: تغيير نگرش جامعه نسبت به معلوليت، 
در  مردم  عموم  مشاركت  هاي  زمينه  ایجاد 
ثبت تصویري موضوعات معلوالن، جلب توجه 
شناسایي  معلوالن،  موضوع  به  هنرمندان 
انتشار  و  معلوالن  حوزه  در  هنرمند  عکاسان 
ابزار  سایر  و  كتاب  صورت  به  جشنواره  نتایج 
جشنواره  این  اهداف  ترین  مهم  اي،  رسانه 

هستند.
دبيرجشنواره  عکس معلوالن هم در گفت و گو 
با خبرنگار پيک توانا گفت: این جشنواره در دو 
و  اجتماعي  فرهنگي،  هاي  محروميت  بخش: 
اقتصادي معلوالن و نيز توانمندي هاي فردي 

و اجتماعي آنها برگزار مي شود.
به  توانا  افزود: كانون معلولين  كاووس صادقلو 
براي  این جشنواره،  برگزار كننده  نهاد  عنوان 
افراد و آثار برتر جوایز ارزنده اي در نظر گرفته 
كه تندیس جشنواره و هدایاي نقدي از جمله 

این جوایز هستند.
در  شركت  به  عالقمندان  داد:  ادامه  صادقلو 
برگزاري  از  بيشتر  اطالع  براي  جشنواره،  این 
جشنــــواره مي تـــوانند به سایــت اینترنتی

 irantavana.com  مراجعه كنند.
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رقيه بابایی

پيک توانا، غرفه برتردر نمایشگاه نوزدهم

ما تواناتر از آنيم كه می پندارید... 

اينجا نمايشگاه مطبوعات است...
یک سالن پُر از ازدحام و همهمه، پُر از سر و صدا، پُر از رفت و آمد. یک 
سالن پُر از شلوغي، پُر از بدو بدو به هر سو، پُر از دست هایي كه پُرند 

از روزنامه، مجله، عکس و...
یک نمایشگاه به بزرگي تمام نشریات و خبرگزاري ها؛ اما نه فقط به 
بزرگي نشریات و خبرگزاري هاي داخلي كه نشریات و خبرگزاري هاي 

خارجي نيز در این بزرگي جا دارند، سهم دارند، حضور دارند.
و اینجا نمایشگاه مطبوعات است.

حضور يعني اين! دست راست، راهروي دوم... 
در سالن اصلي نمایشگاه، دست راستت را كه نشانه بگذاري و از همان 
سمت مستقيم جلو بيایي كافيست مقابل راهروي دوم یک توقف كوتاه 
داشته باشي و به داخل راهرو نگاهي بيندازي، همان جاست كه چشمت 
بدون درنگ ماكت روزنامه پوش شده مردي كه روي ویلچر نشسته را 
مقابل یکي از غرفه ها تشخيص مي دهد، همان جاست كه ذهنت به 
استناد سال هاي گذشته یادآوري مي كند: از "باز هم مثل هر سال" 
كه تنها نمونه اي از تالش هاي كانون تواناست  تا "پيک توانا" كه پيک 

توانمندي هاي معلوالن است! و حضور یعني این!
وقتي چشم هايت آواز مي خوانند...

مقابل غرفه كه مي رسي نگاهت از دست خودت در مي رود، مي شود 
بزرگترش نمي  را توي دست  بازیگوش ِ شيطان كه دستش  یک بچه 
گذارد، مدام جست و خيز مي كند، به این سو آن سو مي دود، به سمت 
مرد روزنامه اي مي رود، روي پوشش روزنامه اي اش گير مي كند، بين 
كلمات و عبارات روزنامه تاب مي خورد، به پاهایش مي آویزد و باالتر 
مي رود و در دستهایش درنگ مي كند و آرام روي شانه هایش مي 
پََرد، و از همان جا پایين را نگاه مي كند و تو خبر نداري كه از همان 
آواز مي خوانند و آهسته زمزمه مي كنند: معلوليت،  جا چشم هایت 

محدودیت نيست اگر كمي بي اندیشي...

در ديوارها ُگل هاي اميد جريان دارند 
پشت سر مرد روزنامه پوش را كه نگاه مي كني یک دنيا حرف، یک 
دنيا صحبت نگفته درگيرت مي كنند، دیوارها نبِض "سرمایه ما فکر و 
اندیشه ماست" را مي زنند و در دیوارها گل هاي اميد جریان دارند و  
به هر سو سرك مي كشند. نه اشتباه نمي كني، راه را درست آمده اي، 

اینجا غرفه"پيک توانا" است.
غرفه اي كه نمایانگر توانایي هاي معلوالني است كه خود را نه معلول 
مي دانند و نه محدود مي بينند و نه نشانه اي از این دو در خود راه 

داده اند..!
پيک توانا ميزبان ميهمانان زيادي است 

پيک توانا در نوزدهمين نمایشگاه مطبوعات، براي پنجمين سال متوالي، 
حضور خود را اعالم مي كند، جمع زیادي از معلوالن از نقاط مختلف 
خود را براي بازدید از غرفه پيک توانا به نمایشگاه رسانده اند و پيک 
توانا مانند هر سال ميزبان ميهمانان عزیز زیادي است. مسئوالن اداره 
كل ارشاد قزوین و مسئوالن معاونت مطبوعات نيز از این دسته هستند.

پذیرایي مي  از ميهمانان خود  با آخرین شماره هاي مجله  توانا  پيک 
كند، همه در كنر هم عکس یادگاري مي گيرند و پنجمين حضور پيک 

توانا را در نمایشگاه مطبوعات جشن مي گيرند.
پيک توانا همچنان افتخار مي آفريند..

دلت  داشت،  خواهي  خاصي  آرامش  باشي،  كه  "توانا"  خانواده  جزء 
خيالت  و  كنند  نمي  لرزشي  هایت  دست  شود،  مي  قرص  ناخودآگاه 
آسوده مي شود. این آسودگي، زماني كه غرفه ات رتبه مي آورد و به 

عنوان غرفه برتر انتخاب مي شود، دو چندان نيز مي شود.
پيک توانا پس از اینکه سال گذشته رتبه برتر را بين نشریات معلوالن 
بين  دوم  رتبه  عنوان  به  را  خود  رتبه  دومين  نيز  امسال  كرد،  كسب 
نشریات ادواري  به دست آورد و یک بار دیگر توانایي خود را به خود و 
به همه ثابت كرد و نشان داد كه: خواستن براي هميشه، توانستن است 

و توانستن مي ماند...
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سکو
شد. یون

شد،هیچ آرزویی برآورده نمی
. اگر همه ی آرزوها برآورده می

اما  ام كه نوشتن كار سختی نيست  به مناسبت های مختلف گفته  بارها و 
وقتی كه قرار باشد از افراد خاص بنویسی وضعيت كمی فرق می كند زمانی 
كه  بخواهی در مورد افرادی با نيازهای ویژه بنویسی باید بيشتر دقت كنی 
باید مراقب باشی  تا  كلمه هایت دلشان را نلرزاند  باید حق و حقوق شان 
از  با قدمت   با قلمت و  با كالمت،  بتوانی  تا  باشی  به آن معتقد  بدانی و  را 

حقوقشان دفاع كنی.
باور كنيد  نيست شاید كمتر  ازآنها هميشه هم آسان  نوشتن  باور كنيد  اما 
برای بودن دركنارشان هميشه مسير هموار و راحتی را پشت سر نمی گذاریم 
خبرنگار حوزه معلوالن كه باشی و حوزه نوشتن ات،  مقوله معلوليت باشد 
تصدیق می كنی  كه برای بودن در كنارشان باید گاه اتفاقات سختی را تحمل 
كنيم و اعتراف می كنی كه با همه مشکالت نمی توانيم براحتی كنارشان 
بگذاریم نمی توانيم به راحتی از كنار توانایی ها، حس خوب و انرژی مثبت 
و بيان در خواست های به حق شان  بگذریم راستش را بخواهيد نمی توانيم 

حوزه نوشتارمان را تغيير دهيم و دیگر از آنها ننویسيم.
  نوشتن كار سختی نيست اما وقتی كه قرار باشد از افراد با نيازهای ویژه 
بنویسی باید گوشه ای  بایستی و به رفت و آمد و نگاه و رفتارشان نگاه كنی 
باید دل بدهی به حرف هایشان كه گاه  به سختی  بيان می شود و سعی می 
كنند با حركات دست و صورت حرف هایشان را منتقل  كنند. باید  دستت با 
عصای سفيدشان آشنا باشد باید  خط  بریل را حس  كرده باشی و برجستگی 
هایش رادیده باشی هر چند فکر كنی كه همه برجستگی ها شبيه هم است...

باید پا به پای ویلچرشان راه بروی و قدم هایت را كمی آرامتر برداری... باید 
از پشت سکوت شان بشنوی،  بتوانی درخواست های به حق و بجایشان را 
باید بتوانی فریاد را از نگاه شان بخوانی، باید  بتوانی اصوات نامفهومی كه از 
لبانشان خارج می  شود و دست هایشان به كمک می آیند را بفهمی، باید 
و حقوقشان  از حق  كنارشان  در  و  بگيری  را  مهربانشان  های  بتوانی دست 

دفاع كنی...
تقویم های هر سال را كه ورق بزنی به مناسبت هایی می رسی كه با رنگ 
قرمز ثبت شده برخی از  این مناسبت ها باعث به وجود آمدن جرقه اميدی 
در دل گروهی از افراد می شود مناسبت هایی مانند  روز جهانی عصای سفيد، 
روزجهانی ناشنوایان، روز جانباز، روز آزادی و بازگشت آزادگان،  روز معلم، 

روز جهانی معلوالن و....
بر آورده  اميد و آرزوهای گروه های خاص  این مناسبت ها  آیا درهمه  اما   

می شود؟
تجربه نشان داده كه با رسيدن روز جهانی معلوالن برنامه، جشن ها و همایش 
هایی  برگزار می شود و مسئوالن در كنار ارائه گزارش هایی از فعاليت یک 
ساله خود وعده هایی هم می دهند و از معلوالن موفق در عرصه های مختلف 
قدردانی و تجليل هم می شود و با پذیرایی مختصر یا مفصلی  به پایان می 
رسد و آنچه باقی می ماند خاطره خوش آن روز و انتظار برای  برآورده شدن 
از  با تحقق تعداد كمی  تا سال دیگر  وعده های مسئوالن است كه معموال 

وعده ها به طول می انجامد.
این گروه كه بزرگترین  اوليه   نيازهای  واقعا درخواست های ساده و و  اما   

اقليت كشور را هم تشکيل می دهند  محقق می شود؟
بررسی شود  و  كارشناسی  بزرگ  این گروه  نيازهای  نرسيده   آن  زمان  آیا   
بزرگترین اش  اشتغال و مسکن است گامی  آنها كه  برای رفع مشکالت  و 

محکمتر برداریم؟
گوش  وجدانمان  صدای  به  كه  است  مناسبی  فرصت  معلوالن  جهانی  روز   
بسپاریم و مجال فریاد برای احقاق حق مسلم  به این جمعيت چند ميليونی 

بدهيم؟؟؟ و نگذاریم یکی ازآنها حتی در دلش  زمزمه كند كه:

 گوش اگر  گوش  من و ناله اگر ناله  من 
                                              آنچه البته به جايی نرسد فرياد است...  

كشورهای  درون  و  المللی  بين  سطح  در  كوششهاي  گذشته  سالهای  طي  در 
افراد دارای معلوليت صورت  توانمندی های   برای شناساندن و معرفي  مختلف 
پذیرفته است.یکي از این موارد، اعالم سال 1981 ميالدي  به عنوان "سال جهاني 
معلولين" است كه توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد صورت پذیرفت. پس 
از آن مقرر شد تا فاصله سالهاي 1983 تا 1992 ميالدي دهه  جهاني معلولين 
ناميده شود تا كيفيت و شركت فعاالنه و همه جانبه افراد معلول را در زندگي 

اجتماعي و گسترش و پيشرفت آنها ارتقاء بخشد. 
مجمع   ،)1983  -1992( معلول"  "افراد  دهه  پایان  از  پس  و   1992 اكتبر  در 
دسامبر  سوم  روز  آن  طی  كه  كرد  صادر  را  ای  قطعنامه  ملل  سازمان  عمومی 
)مصادف با 12 آذرماه( هر سال به عنوان "روز جهانی افراد ناتوان" معرفی گردید. 
در برخی از كشورها به دليل مسائل اخالقی این عنوان به "روز جهانی افراد دارای 
 International Day Of People with Disability-( معلوليت" 
IDPwD( تغيير نام داد تا بيشتر بر توانایی ها و موفقيتها و انسان بودن این افراد 
تأكيد كرده باشد. در واقع با این عنوان این قطعنامه به "انسانهایی" اشاره می كند 
كه با "ناتوانی" زندگی می كنند. پس از آن سازمانها و افراد مختلف در بسياری 
از جوامع، برای برگزاری مراسمات مربوطه و یادبود این روز فعاليتهای مختلفی را 
انجام داده اند. این روز بهانه ای شد تا سازمانهای دولتی و غير دولتی و انجمنهای 
فعال در این حوزه گرد هم جمع آیند و ضمن تالش برای  یکپارچه سازی و ایجاد 
وحدت رویه و نظر دستاوردهای افراد دارای معلوليت را در همایشها، نمایشگاه ها 

و مراسمات دیگر به نمایش بگذارند. 
در حال حاضر، چيزی نزدیک به یک ميليارد نفر، حدود 15 درصد كل جمعيت 
جهان، به نحوی با یک نوع از ناتوانی زندگی می كنند. افراد دارای معلوليت كه 
با  مختلف  انحاء  به  عموماً  شود،  می  تعبير  اقليت جهان"  "بزرگترین  به  آنها  از 
موانعی برای مشاركت در جنبه های مختلف جامعه روبرویند. برخی از این موانع 
ارتباطات   و  اطالعات  آوری  به حوزه فن  برخی  است.  فيزیکی مربوط  به محيط 
مرتبط است و برخی دیگر به قوانين و مقررات یا نگرشها و تبعيضهای موجود به 
این قشر وجود دارد. نتيجه این است كه افراد دارای ناتوانی دسترسی یکسان به 
خدمات جامعه، اعم از آموزش، استخدام، مراقبت سالمت، حمل و نقل و حتی 

گاهی مشاركت سياسی هم ندارند. 
شواهد و تجارب موجود نشان می دهد زمانی كه موانع مشاركت آنها كاهش می 
توانمند می  اجتماعی موثر و كامل  ناتوانی در جهت زندگی  افراد دارای  و  یابد 
شوند، تمام جامعه منتفع شده اند. از آن سوی موانعی كه این افراد با آنها مواجه 
بنابراین برای دستيابی به توسعه همه  اند  به زیان كل جامعه منجر می شود. 
جانبه، ضروری است كه این موانع تا حد امکان محو شوند. در پيمان نامه حقوق 
افراد دارای ناتوانی )CRPD( آمده است كه بخشی از معلوليت، اساساً به واسطه 
وجود همين موانع است. مطابق اعالم این كنوانسيون، معلوليت یا ناتوانی اساسا 
ایجاد  با نقص و نگرشها و موانع محيطی  افراد  بين  تعامل  از  مفهومی است كه 
افراد در جامعه و دسترسی به فرصتها و  می شود كه مانع مشاركت موثر همه 

خدمات است.
این  فرصتهاست.  به  مربوط  اطالعات  و  آگاهی  ضعف  موانع،  این  از  دیگر  یکی 
آن  بر  می شود  امسال  معلوليت  دارای  افراد  جهانی  روز  در  كه  است  موضوعی 

تأكيد و توجه كرد. 
این روز در ایران نيز تاسال گذشته، در تقویم رسمی كشور قيد شده بود اما در 
اردیبهشت آن سال به ناگاه اعالم شد كه این مناسبت از تقویم حذف شده كه به 
طور تلویحی بيانگر آن بود كه از رسميت و اهميت افتاده است. همچنين روز 20 
مهر با عنوان روز احسان معلوالن و نيازمندان كه روز  اسکان معلوالن نام داشت 

از تقویم حذف شده است. 
به هر تقدیر،بيستمين سال بزرگداشت این روز بين المللی، در سال جاری با شعار 
"رفع موانع برای ايجاد جامعه ای فراگير و در دسترس همه " از راه خواهد 
رسيد. روز جهانی معلولين یکی از روزهای تعيين شده توسط سازمان ملل متحد 
است كه با هدف ارتقاء درك افراد دارای ناتوانی و تشویق جامعه برای حمایت از 

شأن، حقوق و رفاه آنها انجام شده است.

عباسعلی یزدانیزهره حاجيان

عی
تما

اج

باز هم روز جهانی معلوالن و تکرار مکررات ...
آنچه البته  به جایی نرسد فریــاد است... 

سوم دسامبـــر، روز جهــانی
 افـــراد    دارای معلوليـــــت
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ک آن 
.سخن داروئی را ماند که اند

از پله های حمام فين كاشان كه باال می رويم 
يا از بنای تخت جمشيد كه بازديد می كنيم، 
فکرمان خطور  به  لحظه  آن  در  اصال  شايد 
همين  شهروندان  از  گروهی  كه  نکند 
جامعه، امکان بازديد از اين بناهای تاريخی 

را ندارند.
آنها  كه  است  طبيعی  و  نيست  كم  هم  تعدادشان 
اماكن  از  دارند  حق  دیگری،  شهروند  هر  مثل  هم 
هم  متاسفانه  اما  كنند،  دیدن  كشورشان  سياحتی 
اكنون بسياری از اماكن تاریخی و گردشگری كشور 

برای بازدید معلوالن مناسب نيست.
یعنی در حالی كه مثال می توان با نصب یک سطح 
كاشان،  فين  حمام  ورودی های  در  شيبدار  ساده 
این  داخل  به  را  آنان  چرخ دار  صندلی  و  معلوالن 
راهکار ساده  اما همين  كرد،  تاریخی هدایت  حمام 
هم در بسياری از بناهای سياحتی و تاریخی كشور، 

رعایت نمی شود.
اماكن  از  بسياری  نشدن  مناسب سازی  از  جدای 
گردشگری كشور، موضوع نهادینه نشدن »گردشگری 

معلوالن« نيز بسيار حائز اهميت است.
به بيان دیگر، اغلب معلوالن كشور از امکانات برابری 
مثال  طور  به  نيستند؛  برخوردار  سایر شهروندان  با 
در حالی كه معلوالن نيز همچون سایر شهروندان، 
به دولت ماليات پرداخت می كنند، اما از تسهيالت 

حمل و نقل عمومی بی بهره اند.
نامناسب بودن معابر شهری، مشکالت مالی بسياری 
از توان یابان و تخصيص نيافتن تسهيالت ویژه برای 
رونق گردشگری معلوالن، از جمله مهم ترین دالیلی 
فرهنگ گردشگری  است كه موجب شده همچنان 

معلوالن، در جامعه نهادینه نشده باشد.
از خود معلوالن شروع كنيم 

گردشگری  برای  هم  امکانات  همه  اگر  كنيد  تصور 
معلوالن وجود داشته باشد، اما خود معلوالن رغبتی 
برای سفر به نقاط دیدنی كشور نداشته باشند، در 
آن صورت بود یا نبود امکانات گردشگری، تاثيری در 

رونق گردشگری معلوالن نخواهد داشت.

محمد حميدواری، فعال حقوق معلوالن كه تورهای 
گردشگری زیادی را با حضور معلوالن برگزار می كند، 
ابتدا  كه  است  مهم  خيلی  می گوید:  »چمدان«  به 
انگيزه الزم برای رونق گردشگری را در بين معلوالن 
مختلف  كالس های  برگزاری  با  یعنی  كنيم؛  ترویج 
گردشگری، معرفی اماكن تاریخی و سياحتی كشور 
و تاثير گردشگری در ارتقای روحيه افراد، معلول را 
ترغيب كنيم كه در تورهای گردشگری شركت كند.

بيشتر  كوچه های  و  خيابان ها  وضع  می گوید:  او 
سطح  در  آمد  و  رفت  كه  است  گونه ای  به  شهرها 
شهر را برای معلوالن بسيار دشوار می كند؛ به خاطر 
همين شرایط دشوار هم بسياری از معلوالن ترجيح 
می دهند جز در مواقع ضروری از منزل خارج نشوند. 
سخت  چقدر  شرایطی،  چنين  در  كنيد  فکر  حاال 
می شود كه بخواهيم فرهنگ گردشگری معلوالن را 

نهادینه كنيم.
يارانه های ويژه برای گردشگری معلوالن

معلوالن،  گردشگری  رونق  برای  كه  است  بدیهی 
كرد،  اكتفا  دولتی  مراكز  تالش  به  تنها  نمی توان 
بسيار  هم  دولت  فعاليت های  راستا  این  در  هرچند 

حائز اهميت است.
نظرم  به  می گوید:  رابطه  همين  در  حميدواری 
گردشگری  در  را  خود  سهم  است  نتوانسته  دولت 
به  معلوالن  كه  حالی  در  یعنی  كند،  ایفا  معلوالن 
دليل نامناسب بودن معابر شهری و مشکالت تردد 
در اماكن گردشگری، تمایل چندانی برای بازدید از 
هم  دولت  اما  ندارند،  گردشگری  و  سياحتی  اماكن 
انگيزه در جامعه معلوالن، نقش  ایجاد  نتوانسته در 

مهمی ایفا كند.
برای  می كند:  عنوان  معلوالن  حقوق  فعال  این 
دولت  معلوالن،  گردشگری  فرهنگ  شدن  نهادینه 
این  گسترش  برای  را  ویژه ای  یارانه های  می تواند 
مساله به توان یابان اختصاص دهد، در واقع دولت با 
پرداخت مبالغ بسيار اندكی می تواند معلوالن را در 

حوزه گردشگری فعال تر كند.
طور  به  ندارد  تمایل  دولت  اگر  حتی  او،  گفته  به 
كند،  هزینه  معلوالن  گردشگری  برای  مستمر 

دهد  انجام  را  كار  این  محدود  دفعات  در  می تواند 
طور  به  معلوالن  كه  دید  خواهيد  صورت  آن  در  و 
خودجوش به حضور گسترده در اماكن گردشگری، 
آغازین  مرحله  در  شاید  یعنی  می شوند؛  عالقه مند 
كار، نهادینه شدن فرهنگ گردشگری معلوالن كمی 
دشوار باشد، اما اگر دولت تنها با چند تور محدود، 
گردشگری  ببرد،  گردشگری  اماكن  به  را  توان یابان 

معلوالن جای خود را رفته رفته باز می كند.
استفــاده از قابلـيت باالی گردشگری 

معلوالن
افزایش  برای  روش  ترین  ساده  شاید  و  گام  اولين 
بر  تمركز  كشور،  گردشگری  صنعت  درآمدهای 
گردشگری داخلی است؛ یعنی منطقی نيست كه از 
یک طرف بر طبل جذب گردشگر خارجی بکوبيم، 
اما از ظرفيت باالی گردشگران داخلی غافل بمانيم.

كوتاه سخن آن كه وقتی به طور بالقوه، چهار ميليون 
این  از  می توانيم  كه  دارد  وجود  معلول  گردشگر 
ظرفيت نهفته استفاده كنيم، عاقالنه ترین ترین راه 
گردشگری  همين  روی  اول،  گام  در  كه  است  این 

داخلی تمركز كنيم.
فکر  رابطه می گوید: شما  نيز در همين  حميدواری 
كنيد كه ایجاد انگيزه گردشگری برای چهار ميليون 
به  را  باالیی  اقتصادی  درآمد  چه  ایرانی،  شهروند 
صنعت نحيف گردشگری ایران تزریق می كند، عالوه 
می شود  موجب  معلوالن  گردشگری  توسعه  آن،  بر 
بهره وری كار معلوالن در محل های كارشان نيز ارتقا 
به  یاید؛ در واقع طبيعی است وقتی یک كارمندی 
ارتقا  روحيه اش  تنها  نه  كند،  عادت  رفتن  مسافرت 
می یابد؛ بلکه بازده كاری باالتری نيز نسبت به یک 

كارمند منزوی خواهد داشت.
در  فعال  خصوصی  انجمن های  گرچه  حال،  هر  به 
حوزه حقوق معلوالن تالش می كنند با سرمایه های 
هموارتر  را  معلوالن  گردشگری  مسير  خود،  اندك 
حمایت های  بدون  كه  است  این  واقعيت  اما  كنند، 
مسير  معلوالن  گردشگری  شدن  نهادینه  دولتی، 

سخت و طوالنی را در پيش خواهد داشت. 
كسری طالبی - جام جم آنالین

عی
تما

اج

گردشگری معلوالن حياتی
               اما فرامـوش شده
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ش دهید.
ت آن را پرور

س
ت ا

ت عاد
.سعاد

و  كارشناسان  آشنايی  هدف  با  توانبخشی"  "مديريت  وبالگ 
روزترين  به  معرفی  توانبخشی،  مختلف  های  حيطه  با  معلوالن 
آموزشی  های  كليپ  و  كتب  ارائه  توانبخشی،  های  تکنولوژی 
با  مرتبط  سمينارهای  و  كنگره  معرفی  و  توانبخشی  زمينه  در 

توانبخشی و معلوالن ايجاد شده است.
در این وبالگ می خوانيد:

از  است  تلفيقي  و  تركيب  توانبخشي  مدیریت  ارشد  كارشناسي  رشته 
رشته هاي علوم توانبخشي )فيزیوتراپي، كاردرماني، ارتوز پروتز، شنوایي 
سنجي، گفتاردرمانی و…( با دانش مدیریت علمي. دانش آموختگان 
و فارغ التحصيالن این رشته با كسب مهارت هاي نظري و عملي در 
موضوعات مختلف مدیریت توانبخشي، براي احراز مسئوليت و هدایت 
مراكز توانبخشي در بخش هاي دولتي، خصوصي، مردمي و خيریه آماده 
آگاه، كاردان،  عالم،  تربيت مدیران  این رشته  مي گردند. هدف اصلي 
ماهر و مطلع در بخش توانبخشي كشور در راستاي ارتقاء اثربخشي و 

افزایش بهره وري در سازمان هاي متولي معلوالن است.

گردآوری: پری چگينی

نقش تفکر مثبت
 در زندگــــــی

عی
تما

اج

نکاتـــی برای زندگـــــی بهتر

معلوالن بالگ

با مسائلی دست و پنجه نرم  همه ما روزمره 
می كنيم یا با آگاهی و یا ناخودآگاه و غافالنه. 
گاهی اوقات آنقدر مشکالت به ما فشار روحی 
وارد می كند كه متاسفانه طاقت ما تمام می 
شود و به زمين و زمان بد می گویيم و بدبين 
می شویم و شروع به افکار نامثبت و مخرب 

می كنيم.
اوالً می خواهم به شما دوست عزیزی كه هم 
هستيد  مطلب  این  خواندن  حال  در  اكنون 
این  در  خود  رسالت  از  شما  آیا  كه  بگویم 
جهان آگاهيد؟ آیا می دانيد برای چه به این 
خبر  رفت؟  خواهيد  كجا  به  و  اید  آمده  دنيا 
این  عزیزم  دوستان  شما  به  من  خوشحالی 
پاسخ  این سه سؤال  به  بتوانيد  اگر  است كه 
مشکالت  و  مسائل  تمامی  بدهيد  صحيحی 
درونتان  و  بيرون  دنيای  و  زندگی  از  زندگی 
رنگ باخته و محو و نابود می شوند. موالی 
متقيان امام علی )ع( می فرمايند: خداوند 
سؤال  سه  این  به  كه  كسی  به  كند  رحمت 
جواب دهد: از كجا آمده؟ در كجا هست؟ و به 

كجا خواهد رفت؟
آنجا نشأت  از  زندگی  ما در  تمامی مشکالت 
این  در  رسالتمان  دانيم  نمی  كه  گيرد  می 
چرا  اصاًل  و  چيست؟  زیبا  و  شکوه  با  دنيای 

حضرت دوست ما را در این دنيا آفریده؟
گاهی وقتها می گویيم خدایا من زندگی زیبایی 
می خواهم، همسر زیبایی می خواهم، خانه و 
اتومبيل زیبا و شيکی می خواهم، كمکم كن 
تا به این اهداف برسم. خدای مهربان هم برای 
برساند، یک سری  اهدافتان  به  را  اینکه شما 
باید  این دنيا آفریده كه  قانونمندی ها را در 
بر اساس آن قانونمندی ها فعاليت كنيد تا به 
هدف مورد نظر برسيد. برای همين در طول 
مسير یک سری موانع نيز به وجود می آیند 
رسيدن  برای  باید  كه  انسان(  تکامل  )الزمه 

اما  كرد.  رد  را  مانع  آن  نظر  مورد  هدف  به 
موانع  كه  هدفمان  قدمی  چند  در  درست  ما 
بروز می كنند، به جای اینکه خوشحال باشيم 
كه این مانع بيانگر این است كه خدای رزاق 
افکار  به  شروع  كرده،  مستجاب  را  ما  دعای 
نامثبت كرده و زمين و زمان را زیر سؤال می 
بریم، كه این كار ضررهایی دارد از این قبيل 
كه اوالً شکر نعمت، نعمتت افزون كند، كفر 
نعمت از كَفت بيرون كند. با این افکار نامثبت 
شویم.  می  الهی  رحمت  درهای  بستن  باعث 
دوماً با اینگونه افکار انگيزه خود را برای تالش 
بيشتر و از بين برداشتن موانع از بين برده و 
دنيای  سوماً  و  دهيم  نمی  ادامه  تالشمان  به 
خود را خراب می كنيم. تازه با همه این كارها 
می گویيم خدایا تو كه گفتی بخواهيد تا به 
می  كه  را  آنچه  من  به  چرا  بدهم. پس  شما 
خواستم ندادی! و در نهایت بزرگترین زهری 
كه با این افکار به خود می زنيم، دچار یاس 
نکرده دست  و خدای  اميدی می شویم  نا  و 
به كارهایی كه نتيجه آنها پشيمانی است می 

زنيم.
دوستان و همراهان عزیزم، بيایيد به خودمان 
از  هرگز  كه  دهيم  قول  خودمان  خدای  و 
بباليم  آنها  به  بلکه  نناليم،  موانع  و  مشکالت 
و خوشحال باشيم كه اگر مشکل و مسئله ای 
در زندگيمان رخ داده آن را نشانه استجابت 
بابت هم شاكر و  این  از  دعای خود بدانيم و 

سپاسگزار خدای مهربان باشيم.

دلهايتان هميشه شاد و بهاری باد

http://rehabilitationmanagement.blogsky.com
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ساندردوما
ت. الک

س
.صرفه جویی خود یکی از منابع در آمد ا

نمی  از شما  است حالی  حالتان خيلی خوب   دانم  چون می 
پرسم ولی اگر شما می خواهيد بدانيد من و امثال من در چه 
حالی هستيم عرض می كنم كه حال مان خيلی  خيلی بد است 
چون ترم دانشگاه شروع شده و ما مثل هميشه پول نداریم كه 

شهریه دانشگاه را بدهيم.
آقای بهزیستی با عرض پوزش فراوان اگر ما پول داشتيم كه 
شهریه دانشگاه را بدهيم دیگر چه نيازی بود كه فيش بانکی با 
هزارویک امضا و مهر دانشگاه برای شما بياوریم آن وقت شما 
هزار دفعه اشک ما را در بياورید تا چند ماه بعد درصدی از مبلغ 
را آن هم به هزار تبصره و قانون به حساب ما واریز كنيد؟؟؟!!!

آقا جان، پدر من، برادر من، تاج سرمن، هر وقت كه ترم دانشگاه 
شروع می شود ما تب و لرز می گيریم، یک ليست از دوست 
و فاميل و آشنا می آید جلو چشممان كه هنوز پولی كه بابت 
شهریه دانشگاه ترم پيش قرض گرفته بودیم را پس نداده ایم...

ندارند یک  را  از سروری چون شما  واژه ها قصد شکایت  این 
وقت دل كوچک اما دریایی تان نگيرد، بنده را عفو فرمایيد به 
بزرگواری خودتان ولی  برای گرفتن یک مدرك ليسانس كه 
ارزش دیپلم شما را هم ندارد شهریه اش دارد آبروی ما می برد.

دل  توی  آب  گذارید  نمی  و  هستيد  مهربان  اینقدر  كه  شما 
داد  قرار  ها  دانشگاه  با  مستقيما  چرا  بخورد  تکان  معلوالنتان 

نمی بندید؟
ایم،  تا ما كاری دست خودمان نداده  خدا كند فکری بکنيد  
همه  بدبختی هایمان یک طرف این شهریه دانشکاه هم یک 

طرف!
راستی می خواهم یک گالیه كوچک از شما كنم، گوشتان را 
بياورید جلو تا كسی نشنود آخر آن روز صدای شکستنم را هم 
كسی نشنيد... چند وقت پيش همين شهریه دانشگاه باعث شد 
كه سری به شما بزنم  وارد اتاقی شدم كه كاش كار هيچ بنده 

خدایی به آن اتاق نيفتد...
 به یکی ازهمان هایی كه دليل سركار آمدنشان ما هستيم و 
خدا از طریق ما به آنها روزی می بخشد وقتی مشکلم را بازگو 
كردم، با لحنی بسيار بی رحمانه گفت: اگر پول ندارید درس 

بخوانيد بميرید بهتر است... ما بودجه نداریم...
همينطور است كه او گفت آقای بهزیستی؟؟؟!!!

اگرمابميریم مشکل بودجه بهزیستی حل خواهد شد؟ من واقعا 
معذرت می خواهم قصد جسارت ندارم ولی مگر كارمندانی كه 

برای ما كار می كنند از ارث پدرشان به ما پول می دهند؟؟؟
هر چقدر سعی می كنم واژه هایم را با مهربانی  بنویسم نمی 

شود... نمی توانم این حرف ها را نگویم  شما ببخشيد .
 به هر حال شما سهم بسيار بزرگی از این آب وخاك دارید و 
برای رفاه حال معلوالن این مرزو بوم فراوان زحمت می كشيد.

صبا نوروزی

خود  موقع  در  هم  دوستان  اکش  نيست،  دورنگی  دشمنی  در 
چون دشمنان بی ريا بودند.

فرزندم، نيکی ها اگر خردلی باشد و در خاره سنگی يا در آسمان 
ها و يا در زمين باشد ،خداوند آنها را فرا آورد که خداوند بر همه چيز 

توانا و آاگه است

در بيکران دور دو چيز افسونم مي کند :
 آبي آسمان که مي بينم و ميدانم که نيست و خدايي که نمي 

بينم و ميدانم که هست.

تصوير همه از يک زندگی مطلوب و يک دنياى ايده آل بيشک 
يکی نيست. اما با اين همه مقوالت و مفاهيم معينی در طول 
شاخص  عنوان  به  دائما  بشرى  جامعه  ساله  هزار  چند  تاريخ 
هاى سعادت انسان و تعالی جامعه به طرق مختلف برجسته 
و تکرار شده اند، تا حدى که ديگر به عنوان مفاهيمی مقدس 
در فرهنگ سياسی توده مردم در سراسر جهان جاى گرفته 
اند. آزادى، برابرى، عدالت و رفاه در صدر اين شاخص 
ها قرار دارند. تمام مبارزات طبقاتی در تاريخ بشرى بر همين 

مبنا بوده و هست.                          
 دکتر علی شريعتی              

سالم آقای بهزیستی...

  صدایم را بشنویــد لطفا ...

لحظه اى
 آرامش

عی
تما

اج

گردآوری: آتيه شعبانی
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شوند. مثل آفریقایی
سپری می

ث چون روزها 
.حواد

سعید 28 ساله از نظرآباد کرج
 جسمی حرکتی

از  خيلی  به  بستگی  سوال  این  جواب   -1
محيط  خانواده،  جمله:  از  دارد  متغيرها 
از  خيلی  و  معلوليت  شدت  و  نوع  زندگی، 

مسایل دیگر.
متاسفانه در مدارس ما شرایطی برای  افراد 
اگر كسی  بينی نشده است و  معلول پيش 
عادی  های  مدرسه  در  بتواند  معلوالن  از 
از  استفاده  با  شود  تحصيل  به  مشغول 
توانایی های فردی خود توانسته این كار را 
بکند و اگر هم كسی نتوانست، نمی توان بر 

او كوچکترین خرده ای گرفت.

افراد معلول است كه به تمام  2- این حق 
باشند. وقتی فرد  امکانات دسترسی داشته 
نظر،  از هر  باشد كه  ای  معلول در مدرسه 
مناسب سازی شده و جواب گوی نيازهای 
فکری خوبی خواهد  و  رشد درسی  اوست، 
اش  خانواده  و  خود  استرس  از  و  داشت 

كاسته می شود.

زهرا 27 ساله از اصفهان
 جسمی حرکتی

مدارس  درصد   50 فقط  من  نظر  به   -1
پذیرد.  می  را  معلول  آموزان  دانش  عادی، 
جای  كامل  هنوز  معلول  پذیرش   فرهنگ 
به  ترحم  با حس  ها   خيلی  است  نيفتاده 
آنها نگاه می كنند، اما در مدارس مخصوص  
را  و همدیگر  نيست  معلوالن هيچ مشکلی 

درك می كنند...
صورت  مدارس  در  سازی  مناسب  اگر   -2
بگيرد واقعا همه معلوالن راحت و با آرامش 
می توانند درس بخوانند و آینده خوبی برای 
اما تا جایی كه من اطالع  خود رقم بزنند، 
دارم، مدارس مناسب سازی نيستند و دانش 
ادامه  از  باشد  یا عصا  با ویلچر  آموزی مثال 
برای  شرایط  و  شود  می  محروم  تحصيل 

خانواده ها سخت می شود.

1-  به نظر شما مدارس تا چه اندازه آمادگی پذيرش 
دانش آموزان معلول رشا دارند؟

ادامه  در  تأثيری  چه  مدارس  سازی  مناسب    -2
خانواده  نگرش  و  معلول  آموزان  دانش  تحصيل 

هايشان دارد؟

- موضوع شماره بعد تاالر گفتگو: 
معلوالن  حقوق  از  دفاع  جهانی  كنوانسيون  با  آيا   -1

آشنا هستيد؟
راستای  در  است  توانسته  ما  كشور  شما  نظر  به   -2

اجرای اين كنوانسيون گام بردارد؟
3- تضمينی برای اجرای اين كنوانسيون در كشور ما 

وجود دارد؟

تاالر گفتمان

عی
تما

اج

دوستان و همراهان هميشگی پيک توانا
های  سرمايه  مخاطبان  كه  باوريم  اين  بر  ما 

ارزشمند رسانه های گروهی هستند.
نظرات و ديدگاه های  تا  توانا مصمم است   پيک 
مشخص  موضوعات  پيرامون  را  خود  مخاطبان 
شده )مسايل اجتماعی ويژه معلوالن( درج نمايد.
شخصی  ديدگاهای  توانيد  می  عزيز  دوست  شما 
مجله  دفتر  به  فکس  يا  نامه  صورت  به  را  خود 
ارسال و يا در قالب پيامک به شماره 30007545 

ارسال نماييد .
نشانی: قزوين - بلوار شهيد بهشتی- كانون توانا 

تلفکس 02813339212 
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مهناز 33 ساله از تبریز 
جسمی حرکتی

سازی  مناسب  زیادی  حدود  تا  مدارس  االن   -1
شده اند، یعنی نسبت به گذشته تغييرات زیادی 
كرده در حال حاضر  مدارس سه یا چهار طبقه  
با وجود آسانسور كار را برای دانش آموزان معلول 
راحت تر كرده البته این در مورددانش آموزانی كه 
معلوليت آنها فقط دست یا پاهایشان باشد صدق 
می كندو   متاسفانه دانش آموزان نابينا همچنان 

مشکالت  خاص خود را دارند. 
2- اگر مدارس مناسب سازی شده باشند، والدین 
دغدغه كمتری دارند. مدارسی كه مناسب سازی 
نشده باشند، تردد دانش آموز را با مشکل مواجه 
می كنند و خود پدر یا مادر هميشه باید با فرزند 
مورد  در  این  و  بيایند  و  بروند  مدرسه  به  خود 
هستند  شاغل  دو  هر  والدین  كه  آموزی  دانش 
مشکل ساز می شود و اگر مدرسه مناسب سازی 
فرزند  و شد  آمد  نگران  والدین  دیگر  باشد  شده 
خود در مدرسه نخواهند بود. این مورد برای خود 
افتاده بود و چون پدر و مادرم هر دو  اتفاق  من 
بودند و متاسفانه كالس ما در طبقه دوم  شاغل 
بود و مدرسه هم آسانسور نداشت، مادرم هر روز 
اول من را سر كالس می برد، بعد خودش سر كار 
می رفت یا موقع ثبت نام مجبور می شد مدرسه 
ای را برایم انتخاب كند كه پله نداشته باشد و به 
مي  انتخاب  برایم  را  مدرسه  دورترین  خاطر  این 
كرد. خالصه رفتن  مدرسه برایم یک معضل شده 
سر  پشت  را  دوران  آن  سختی  با  خيلی  كه  بود 

گذاشتم. 

محمد 29 ساله از کیش 
جسمی حرکتی 

آمادگی  اصال  فيزیکی  لحاظ  از  مدارس   -1
كه  طبقه  یک  های  مدرسه  به جز  یعنی  ندارند، 
شاید فقط در شهرستان ها باشند در شهر های 
بزرگ، مدارس چند طبقه هستند و تا حاال ندیدم 

آسانسور یا رمپ داشته باشند.
از نظرفرهنگی هم به معلمان درباره  نحوه رفتار 
با معلوالن آموزش صحيح داده نمی شودو اكثرا 
ميان  این  در  و  است  آميز  ترحم  برخوردشان 
برخورد اكثر  دانش آموزان هم  تحقيرآميز است.

2- مناسب سازی مدارس تا حدودی فضا را فراهم 
نکته مهمتر همان فرهنگ سازی  ولی  می كند، 
است، اگر برخورد مناسب با معلول صورت بگيرد 
و انگيزه در معلول ایجاد شود، باالی كوه قاف هم 

كه باشد خود را می رساند.

صمینا 28 ساله از بندرعباس 
جسمی حرکتی

دارد كه یک  تفکر  مدیر مدرسه  به  بستگی   -1
دانش آموز معلول را بپذیرد یا رد كند.

من خودم مدرسه معمولی درس خواندم و هيچ 
این  شاید  نداشتم،  مدرسه  های  بچه  با  مشکلی 
موضوع مربوط به نوع معلوليت من باشد. پاهایم 
ناتوان هستند، ولی آن زمان با كفش های طبی 
و عصا راه می رفتم. االن دیگر با  دوران ما فرق 

می كند.
2- همچنان معتقدم یک فرد معلول باید بين بقيه 
بچه ها درس بخواند چون ما همه در یک جامعه 
مدرسه  نباید  پس  كنيم،  می  زندگی  هم  كنار 
این  تنها راهش  باشد.  با هم فرق داشته  هایمان 
مناسب سازی شوند  ها طوری  مدرسه  كه  است 
و شرایطی فراهم شود كه همه بچه ها معلول و 
غير معلول بتوانند در یک مدرسه كنار هم درس 
بخوانند. در این صورت است  كه یک كودك سالم 
دنيا  این  تو  هم  هایی  آدم  گيرد  می  یاد  اول  از 
زندگی  كنارشان  باید  و  دارند  نقص  كه  هستند 
كند و وقتی توانایی هایشان را می بيند، دیگر در 
جامعه به یک آدم معلول به چشم یک آدم عجيب  
نگاه نمی كند و وقتی بچه ها این مسایل را یاد 
بگيرند در خانواده ها فرهنگ سازی می شود واین 

خيلی مهم است.

رضا 40 ساله از شیراز
ضایعه نخاعی 

در  خصوصا  عزیز  قشر  این  با  تاكنون  چون   -1
مدارس برخورد نزدیکی نداشتم، از ماجرا اطالعی 

ندارم و نظر خاصی نمی توانم بدهم. 
سعی  نهایت  باید  مردم  و  دولت  بگویم  باید   -2
نشود  احساس  ناكرده  خدایی  كه  بکنند  را  خود 
بين شخص معلول و شخص سالم تبعيضی صورت 
واقعا  كه  است  طوری  شرایط  اگر  و  است  گرفته 
باید  برداشت،  را  ها  محدودیت  این  شود  نمی 
مدرسه فرد معلول را با امکانات تجهيز شده آماده 

كرد و در اختيار آنها قرار داد.

الهه 24 ساله از تهران
جسمی حرکتی 

1- به نظر من به نوع و شدت معلوليت بستگی 
دارد، ولی كمتر در مدارس عادی مناسب سازی 

برای تردد معلولين انجام شده است.
2- اگر مناسب سازی همراه با فرهنگسازی باشد 
معلوالن بيشتر ترغيب به ادامه تحصيل می شوند.

محسن شریفی 23 ساله از اصفهان 
 کم شنوایی و حرکتی

و  قانون  عادی  مدارس  بيشتر   متاسفانه   -1

آمادگی الزم را برای دانش آموز معلول ندارند و 
شاید بتوان گفت كه مدارس عادی فقط برای افراد 
همان  از  امکاناتی  هيچ  و  اند  شده  ساخته  سالم 
نظر  در  معلول  آموز  دانش  برای  ساخت  ابتدای 
نمی گيرند. شتيد اصال به ذهن شان هم خطور 
نمی كند كه  شاید زمانی یک دانش آموز قصد 
تحصيل در این مدرسه را داشته باشد كه نتواند 
از پله استفاده كند و شایددوست نداشته باشددر 
مدارس معلوالن درس بخواند  من از بچگی كم 
مشکل  زادی  مادر  هم  هایم  دست  و  بودم  شنوا 
داشت. پدر و مادرم از همان اول مرا به مدارس 
عادی فرستادند  و حتی  با  گذشت  سال ها هر 
می  اشک  آورم  می  یاد  به  را  مدرسه  دوران  بار 
دوران  در  كشيدم  سختی  بچگی  همان  از  ریزم. 
ابتدایی معلمان دلسوزی داشتم كمکم می كردند 
و مرا تا حدودی درك می كردند مدارس ابتدایی 
آمادگی پذیرش دانش آموز  معلول از نظر درك 
دانش  ندارند  را  امکاناتش   اما  دارند  آموز  دانش 
آموزان  معلول زمانی كه به مقطع راهنمایی می 
توجه  با  و  شود  می  برابر  چند  ها  سختی  رسند 
از  بسياری  امکانات   كمبود  و  ها  سختگيری  به 
معلوالن متاسفانه از این دوره ترك تحصيل می 

كنند.  
است  واضح  شود  سازی  مناسب  مدارس  اگر   -2
و  شوند  نمی  محروم  علم  از  معلوالن  دیگر 
را  خود  زندگی  هدف  توانند  می  بهتر  همچنين 
می  خوشبختی  به  نهایت  در  و  كنند  مشخص 
ولی چيزی  بروم  دانشگاه  به  توانستم  من  رسند. 

كه دوست داشتم نشدم.

فاطمه 25 ساله از تهران
جسمی حرکتی 

و  فيزیکی  نظر  از  مدارس  خود  من،  نظر  به   -1
ندارند.  را  آمادگی  این  عنوان  هيچ  به  ساختاری 
اما از نظر شرایط اجتماعی، متاسفانه تعداد زیادی 
دانش  اما  ندارند،  را  آمادگی  این  هم  معلمان  از 
آموزان به خاطر شرایط سنی با بودن در كنار یک 
دانش آموز معلول، كم كم به توانایی های وی پی 

می برند و این موضوع برایشان عادی می شود. 
آموزان  دانش  شود  می  باعث  سازی  2-مناسب 
معلولی كه شرایطش را دارند بتوانند در مدارس 
می  باعث  این  كنند.  تحصيل  راحتی  به  عادی 
احساس  كمتر  معلول  آموز  دانش  خود  كه  شود 
ها  آموز  دانش  بقيه  كند،  انزوا  و  بودن  متفاوت 
معلوالن  توانایی  به  هستند  آموزش  سن  در  كه 
پی ببرند و طرز رفتار درست را با آنها یاد بگيرند 
از  همچنين خانواده دانش آموز معلول خيالشان 
بابت محيط مدرسه فرزندشان آسوده تر است و 
با معلوليت فرزند خود راحت تر كنار می آیند و 
احساس نمی كنند بچه شان با سایرین فرق دارد. 
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مردمک  در  را  خوشبختي  كه  مادري  براي 
یک  مي كند،  جست وجو  كودكانش  چشمان 
روز  هر  او  نيست  زندگی   پایان  ناموفق،  ازدواج 
آرزوهایش را مي كاود و جایي همين نزدیکي ها 

به دنبال فردایي است كه به آن ایمان دارد.
"منيژه حيدری " زنی است كه نمی داند كی و 
كجا به مقصود می رسد اما كورسوي خوشبختي 
كه  تلنگر  این  با  صبح  هر  مي كند.  اميدوارش 
یک   با  و  مي كند  حركت  است  نزدیک  مقصد 
بسم اهلل  محکم براي به دوش كشيدن تمام بار 

زندگي آماده می شود.
می خواستم  درک شوم 

بيان  مي ریزد،  چشمش  از  كه  اشکي  قطره 
معلوليت  »چون  مي كند:  ساده  را  احساسش 
داشتم مي خواستم درك شوم و به همين دليل 
اما  مي كردم  فکر  خودم  همنوعان  از  كسي  به 
هنوز  بودم.  كرده  فراموش  را  نوع  این  ملزومات 
هم دليل قانع كننده اي براي آن تصميم  بزرگ 
نيافته ام. در دوراهي سرنوشت مانده بودم. شاید 
ایمان به عالم زر و یا ترس از یک جنجال فاميلي 
وارد  برگه  پاي  امضا  با یک  تا  آن داشت  بر  مرا 

زندگي مشترك شوم«.
حيدری"  "منيژه  كه  معلوليتي  اطفال،  فلج 
نتيجه   یادداشت  این  كرده،  خود  درگير  را 
عين  در  و  سال  و  سن  كم  مادري  كم تجربگي 
اول  فرزند   ،50 متولد  »من  است:  مهربان  حال 

خانواده هستم و یک خواهر و دو برادر دارم«.
او با این معرفي مختصر اززندگی و روح ناآرامش 
آزمایشگاه  كارشناس  تمام  گوید:»با سختی  می 
شدم، رانندگي، كامپيوتر، خياطي و موسيقي یاد 
گرفتم، در شنا نفر سوم شدم و دو مدال برنز به 

گردن آویختم«.
براي  كمي  را  منيژه  معلوليت  دالیل  و  گذشته 
اینها  اما  بود  كرده  نگران  همسرش  با  پيوند 
از  انصراف  براي  محکمي  بهانه هاي  نمي توانست 
تصميمش شود: »سال 81 دوستم یک آقا را كه 
بر اثر تصادف دچار ضعف اعصاب و معلوليت پا 
شده بود، معرفي كرد. پيش متخصص اعصاب و 
روان رفتيم، مشکلي براي ازدواجمان ندیدند. تا 

چشم به هم زدم پاي سفره  عقد بودم«.
مي كردم  فکر  موقع  »آن  مي دهد:  ادامه  منيژه  
وضع مالي شان خوب است. شاید هم خوب باشد 
باید این را هم در نظر مي گرفتم كه وضع  ولي 
ندارد.  به خود شخص  ربطي  برادر  یا  پدر  مالي 
باشد.  داشته  درآمد  خودش  بتواند  باید  شخص 

دیگري  شغل  هر  یا  كاري  مدرك  فني،  مدرك 
مهم نيست؛ مهم این است كه فکر او برسد باید 

كار كند«.
صدایش  تُن  مي كند  كه  »تقدیر«  از  صحبت 
مالیم تر مي شود: »مسائلي پيش آمد كه بخشي 
بخشی  مي گذارم  خدا  حکمت  و  تقدیر  پاي  را 
كار دل خودم  را  دیگر  بخش  و  مشاوره  پاي  را 
مي دانم. خانواده ام بعد از یکي دو جلسه فهميدند 
كه شاید او نتواند زندگي را اداره كند و مخالفت 
كردند. مي گفتند: منيژه! بار زندگي بر دوش تو 
مي افتد. حرف همان ها هم شد اما من با سماجت 
من  نمي گذارید  چرا  مي گفتم  كردم.  ازدواج 
ازدواج كنم؟ ولي شاید حق با آنها بود. هيچ كس 

مثل خانواده، خوبي آدم را نمي خواهد«.
او ادامه می دهد: »براي شروع زندگي مان خانه 
برگزار  خودم  هزینه   با  را  عروسي  و  گرفتم  ای 
كار  برادرش  تعميرگاه  در  اوایل  همسرم  كردم. 
مي كرد اما بعدا تعميرگاه تعطيل و او بيکار شد. 
بعد به كارهاي موقت روي آورد. االن هم بيکار 
است و در فکر هستم تا  برایش كاري پيدا كنم.«

 منيژه با اشاره به اینکه كاش خانواده   همسرم 
اینکه به  از  كمي صادق تر بودند می گوید:»بعد 
یکدفعه  آوردند،  انگشتر  و  آمدند  خواستگاري 
گفتند پسر ما اعصابش خورد است. آن موقع دیگر 
دیر شده بود. درست است كه بله را نگفته بودم 
ولي براي خانواده  ما كه یک خانواده  سنتي است 
پس زدن نامزدي مرسوم نبود. نمي توانستم جدا 
شوم، دليلش را هم نمي دانم، شاید رودربایستي 
كردم. پدرم كه از ابتدا با ازدواجمان مخالف بود، 
بعد از نامزدي گفت اگر طالق بگيري خودم را 

مي كشم!«
تولد دو پسر برگ هاي جدیدي در دفتر زندگي 
منيژه بود. لبخند روي صورتش مي نشيند و می 
گوید: »پس از ازدواج صاحب دو فرزند به نام هاي 
مهيار و مهدي شدم و در اوج نااميدي روزنه اي 

جدید را به رویم باز شد.«
بهتر  اما شاید  تاكيد می كند: »بچه دار شدم  او 
خانواده  اقتصادي  و  فکري  زمينه هاي  ابتدا  بود 
نظر  در  مي گرفتم.  نظر  در  موضوع  این  براي  را 
مي گرفتم كه هردوي ما )من و همسرم( اعصاب 
نگهداري بچه را داشته باشيم و بتوانيم زمان هایي 
را براي رشد و تربيت كودكانمان در نظر بگيریم؛ 
كاري كه االن در زندگي من به دو دليل انجام 
نمي شود؛ مشکالت روحي همسرم و مشغله هاي 
شغلي من. شوهرم بعضي وقت ها بچه ها را كتک 

طرفش   به  كمتر  آنها  دليل  همين  به  و  مي زند 
مي روند.«

به معلوالن  می گوید: »به  توصيه اي   با  منيژه 
همه  افراد چه معلول و چه غير معلول مي گویم 
ازدواج  كسي  چه  با  كنند  فکر  ازدواج  از  قبل 
كنند؟ به نظر من ازدواج با نابينا، ناشنوا یا معلول 
جسمي ـ حركتي مهم نيست. مهم این است كه 
فرد بداند هدفش از ازدواج چيست و قرار است 

زیر بار چه مسئوليتي برود.«
 او ادامه می دهد :»تجربياتم در طول دوران پس 
از ازدواج بسيار بيشتر شد و زندگي مرا آبدیده تر 
كرد یک شب یکي از همکارانم در حالي كه در 
مي كرد.  گریه  بود  شده  رد  گواهي نامه  امتحان 
ظهر آن روز من در راه رفتن به مهماني تصادف 
كرده بودم، جرثقيل ماشينم را برده بود و با دو 
وقتي  بودم.  شده  سرگردان  اتوبان  كنار  بچه  تا 
گریه همکارم را دیدم خنده ام گرفت، گفتم مگر 
گریه  آیين نامه  امتحان  در  شدن  رد  براي  آدم 
زندگي  در  آن قدر  این چنيني  اتفاقات  مي كند؟ 
من مي افتد كه دردسرهاي كوچک زندگي را به 

تمسخر مي گيرم.«
انگار  این سختي ها  با  كردن  نرم  پنجه  و  دست 
می  است  داده  صيقل  را  منيژه  جسم  و  روح 
مشکالت  فشار  كه  وقت ها  بعضي  »شاید  گوید: 
باز  اما  مي شوم  پشيمان  ازدواجم  از  مي بينم  را 
خدا  خاطر  به  را  صباحي  چند  مي گویم  هم 
را  پاداشم  دنيا  آن  ان شاءاهلل  و  مي كنم  زندگي 
با یک روحاني صحبت  ازدواج  از  مي گيرم. قبل 
و  است  خير  ازدواج  این  ریشه   گفت:  او  كردم، 
شاید  مي كنم  احساس  كرد.  قرص  مرا  دل  این 
پا،  معلوليت  با  من  شوم.  ورزیده تر  است  قرار 
دانشگاه رفتم، از اسالمشهر ـ جنوبي ترین محله  
تهران ـ تا قلهک با اتوبوس مي رفتم، با مشکالت 
شب زنده داري بيمارستان درسم را تمام كردم و 

همه چيز مرا ورزیده تر كرد.«
یک  تنها  منيژه،  براي  بودن  همسر  حال  این  با 
امن  عنوان حریم  به  از خانواده  او  نيست.  شعار 
همسرم  براي  گوید:»هنوز  می  مي كندو  یاد 
زندگي همراهي اش  آخر خط  تا  و  قائلم  احترام 
مي شوم.  خسته  خيلي  وقت ها  بعضي  مي كنم. 
مي گيرد  دلم  شدیدا  كه  مي آید  پيش  مواقعي 
را  زندگي  و  شود  دریایي  بغضم  نمي گذارم  اما 
هستي  تمام  كودكانم  خنده   ببرد.  فرو  خود  در 
من است و به فردایي كه آنها را تا قله  موفقيت 

همراهي خواهم كرد ایمان راسخ دارم.«
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كودكي ام را كه ورق مي زنم به صفحات روشن با جامه اي سياه مي رسم 
كه نامش دهه  اول محرم بود. دهه اي شيرین و شاد براي كودكي مان و 
هزاران سؤال بي جواب در ذهن ـ سؤال هایي كه با پرسيدن از بزرگترها به 
جواب هایي مي رسيدیم-  كه گاهي با منطق كودكانه مان جور در نمي آمد. 
شيرین از آن لحاظ كه چند روزي با شربت هاي نذري رنگارنگ و غذاهاي 
حضرتي و جمِع بازي هاي دوستانه و عصرها ایستادن در كنار َعلَمي بلند كه  
با روسري هاي رنگارنگ مادرانمان كه هر كدام برای برآورده شدن حاجتي 
بود تزیين شده بود و چرخيدن به دور آن َعلَم و تکرار شعارهایي كه مداح 
مي گفت و ما نا آگاهانه تکرارش مي كردیم و تا مدت ها بعد از محرم  هم 

ورد زبانمان مي شد. 
همه  صحبت زنان همسایه هم در كمک كردن در پخت غذاي نذري و پاك 

كردن سبزی خالصه می شد.
از حسين بن علي)ع( و برادرش عباس)ع( فقط تصویرهایی در ذهنمان نقش 
بسته بود كه امام و امام زادگاني بودند مهربان و مظلوم و گره گشا، كه آخر 
كار، كوفيان نامه نوشتند كه حسين بيا و در كربال راهش را بستند و آب را 
نيز به رویشان بستند و تشنه و خسته زیر بارش خورشيد و تيرهاي جانکاه 
نازنينشان  پيکر  بر  و اسب  شان كردند  قطعه  لبان تشنه قطعه  با  دشمنان 
تاختند و در صحرا رهایشان كردند و زن و فرزند را به بند اسارت كشيدند و...

 اما هرگز كسي به ما نگفت كه چه شد حسين)ع( و خانه و كاشانه و حتي 
فرزندان و دیار پيامبر)ص( و شهري كه یادگار جد بزرگوارش بود و از كوچه 
هایش بوي مظلوميت مادر مي آمد را شبانه رها كرد و به سمت مکه شتافت. 
هرگز كسي نگفت كه چرا حسين )ع( حج اش را ناتمام رها كرد و به سمت 
به صحراي كربال  قربان  به جاي عيد  را  قرباني هایش  و  كوفه حركت كرد 

كشاند؟
یارانش چه گذشت و چه  تا كربال بر حسين و   و نگفتند در مسير مدینه 

صحبت هایي و چه اتفاقاتي بين كساني كه با او برخورد مي كردند رخ  داد.
نگفتند كه اصاًل حسين)ع( چرا قيام كرد؟ او كه مي دانست ظاهر این نبرد 
شکست است چرا مانند برادر بزرگوارش صلح نکرد؟ شرایط او و زمانه اش 
چه تفاوتي با قبل داشت؟ او مي خواست با این جهاد به بشریت چه بياموزد؟ 
همين كه باید فرزندان پيامبر را اجر نهاد و ميهمان را اكرام كرد نه قتِل عام؟ 

همين كه باید وفاي به عهد كرد و ...؟
گذشتگان ما ناخواسته یا ندانسته فقط چهره  ظاهري حسين)ع( را آن هم به 
طور ناتمام براي ما ترسيم كردند و این ها در ذهن مان نقش بست و بعدها 
تبدیل به باورهایي شد كه حتي با بزرگتر شدن ورفتن به مدرسه و دانشگاه 
و مطالعه كتاب هاي مذهبي نيز تغيير آن باورها مشکل به نظر می رسيد.  

كاش از كودكي عظمت شخصيت حسين بن علي)ع( و دیگر اهل بيت را با 
زباني كودكانه و شيرین و شيوا به ما مي شناساندند تا وقتي بر سينه هامان 
مي كوفتيم و مي گفتيم حسين جان، مي دانستيم حسين جان یعني جاِن 
مي  و  حسين،  است  ایمان  و  است  عشق  بيداري  مایه  حسين،  است  جان 
دانستيم اشک هاي گرمي كه به چهره  غمگين مان می چکد از آن همه 
بزرگي و انسانيت است نه از سوز تشنگي موال بلکه برای عطش موال براي 
انسانيت و آزادگي دعوت  از امت جدش است كه شما را به  گرفتن جواب 
كردم به اینکه به یاد بياورمتان كه اشرف مخلوقاتيد و این شرافت را نباید 

به جهالت فروخت.
 او تمام هستي اش را در راه حق، در راه جلوه حقيقت بر روي زمين قرباني 
تحقق  براي  و  خواسته  برایمان  خدایمان  كه  سعادتي  به  تو  و  من  تا  كرد 
خواسته اش در طول تاریخ هزاران هزار هادي فرستاده تا گمراه نشویم و 
نوراني ترین و بزرگ ترین چراغ هدایت خاتم النبيين  و فرزندانش و حسين 
مصباح هدي و سفينه  نجات را براي فدا شدن در این راه فرستاد تا من و 

تو رستگار شویم.
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ش تکیه کند ونادان به آرزوی خوی

.خردمند به کار خوی

پیــــــــــونـــــد

زهره حاجيان

عی
تما

اج

همراه با زوج معلولي كه افتخارات ورزشي بسياري كســـب كرده اند

خوشبختي ما كامل است
بدون هيچ مناسبتي سراغ  بگویيم كه  برایتان  تعارف  بدون  بدهيد  اجازه 
نخواهيد.  تقویمي  بهانه  ما  از  كه  گفتيم  را  این  رفتيم.  ورزشکار  2معلول 
»محمود نجفي « و همسرش »مریم رنجبران« یکي از زوج هاي موفقي 
سر  پشت  مشترك  زندگي  طول  در  را  بسياري  مشکالت  كه  هستند 
گذاشتند. زندگي آنها خالصه در فعاليت هاي روزمره نمي شود، هر 2 با 
وجود معلوليتشان، تا كنون مقام هاي كشوري بسياري را در رشته هاي 
بسکتبال و واليبال براي خود كسب كرده اند. اكنون سرگرم رسيدگي به 
تنها دخترشان نگار هستند و نگار حاال با افتخارات پدر ومـادرش به خــود 

مي بالند.

عشق به ورزش     
كه  او  است.  بسکتبال  ورزش  و شيفتگان  مندان  عالقه  از  نجفي  محمود 
اما هنوز  فعاليتش در ورزش كمتر شده،  39 سال دارد، مدتي است كه 
هم دغدغه هاي ورزشي بسياري دارد. براي همين گاهي اوقات فقط براي 
تمرین و تماشا به ورزشگاه مي رود.                                                    

25 سال سابقه در ورزش بسکتبال با ویلچر، كارنامه اي نيست كه بتوان 
با همه  باره مي گوید:»متاسفانه  این  را زد. خودش در  به راحتي قيدش 
عالقه اي كه به این ورزش دارم، مجبورم خودم را كنار بکشم و ميدان را 
به عده اي بدهم كه هنوز با مشکالت ما دست و پنجه نرم نکرده اند. نبود 
آنکه وظيفه اش  به  با توجه  بهزیستي  از درد هاي ماست.  اسپانسر یکي 
رسيدگي به ما معلوالن است، اما انگار كه هيچ مسئوليتي در قبال ما ندارد.

شما فکر كنيد من كه االن ویلچرم شکسته و و ارزان ترین ویلچر حدود 
600 یا 700 هزار تومان است. چطور مي توانم چنين ویلچري بخرم ؟ این 
درست است ورزشکاري مثل من، با داشتن بيش از 50 مدال در تمرین 
ها ویلچر دوستان را قرض بگيرم؟ بدون تعارف بگویيم كه امروزه با این 
گراني، معلوليت، محدودیت بيشتری هم مي آورد. البته این محدودیت نه 
به خاطر معلوليت بلکه به دليل بي توجهي مسئوالن است. اگر مسئوالن 
امکانات ورزشي مانند سالن مجهز مخصوص معلوالن در چند  بهزیستي 
مسابقات  در  را  اول  ما حرف  ورزشکاراني چون  بسازند،  تهران  از  منطقه 
خواهند زد و مدال هاي بسياري را از آن خود و كشورمان مي كنيم. در 
حال حاضر ما به باشگاه امام علي )ع( در خيابان خاوران مي رویم. البته 
نزدیک منزلمان ورزشگاه شهيد غيوري هست ولي آنجا مختص ورزشکاران 
یادآوران در خيابان شهيد  پرتاب وزنه است. یکبار هم در سالن ورزشي 

رجایي تمرین را شروع كردیم اما كف زمين براي ویلچر مناسب نبود.

مشکالت جامعه معلول 
محمود و مریم تشابه بسياري در گالیه ها نسبت به فدراسيون و بهزیستي 
ورزش  گرفتم  تصميم  وقتي  پيش،  گوید: »19 سال  مي  رنجبران  دارند. 
كنم، همه به من ورزشگاه سميه در ميدان خراسان را معرفي كردند. ابتدا 
با تنيس شروع كردم و بعد عالقه مند به واليبال شدم. در مدتي كه مجرد 
بودم همه مسابقات را با مشکالتي كه كم و بيش برایم داشت، شركت مي 
كردم. با گرفتن حتي رتبه هاي سومي انرژی زیادي مي گرفتم، چون برایم 
ارزش داشت. آن موقع هم اسپانسر و حامي مالي نبود و هرچه بود تشویق 
هاي خانواده و مربي ام بود. وقتي ازدواج كردم و بچه دار شدم به مشکالتم 
اضافه شد؛ اما از عالقه ام كم نشد. متاسفانه زماني كه نگارم نه ماه داشت، 
ما را به اردویي براي تمرین به مشهد بردند و اجازه ندادند كه دخترم را 

همراهم ببرم. در آن چند روز دوري من با دخترم منجر به این شد تا او 
شير خشک استفاده كند. این هم بهایي بود كه من به خاطر ورزش دادم، 
در صورتي كه مسئوالن مي توانستند امکانات بيشتري به ما بدهند تا مبادا 

ورزشکاران معلول از فعاليت دست بکشند. 

 درد دل ما يکي دو تا نيست                                              
براي  دارند،  ورزشي  مسئوالن  و  بهزیستی  از  پُري  دل  گویيم  مي  اینکه 
جامعه ورزشکاران معلول كشورمان، یک جمله عادي است. محمود نجفي 
همانطور كه عصاهایشان را به دیوار تکيه مي دهد، مي نشيند و مي گوید:

»من و همسرم  به خاطر تب دچار این معلوليت شدیم . پس از جنگ، نياز 
ما معلول ها به فراموشي رفت. جانبازان به گردن همه ما حق دارند، اما 

توقع ما این است كه توجه مسئوالن به ما نيز مستمر باشد.«

 مناسب سازي ها كم است                                         
رویکردهاي  از  یکي  جانبازان  و  معلوالن  تردد  براي  معابر  سازي  مناسب 
اصلي مدیریت شهري است. نجفي در این باره مي گوید: »همه مي دانيم 
كه تکنولو ژي، عصاي دست معلول است و با وجود مثال رمپ  ایستگاه مترو 
شهر ري و یا آسانسورهاي مخصوص معلوالن و رمپ هاي اتو بوس هاي  
بي آر تي  زندگي براي ما راحت تر شده است، اما شما فکر مي كنيد همه 
نيازهاي ما در این ها خالصه مي شود؟ چند روز پيش، ما بعد از چند سال 
تصميم گرفتيم براي تفریح با نگار به پارك چيتگر برویم. چند دقيقه در 
پارك ماندیم، اما مجبور شدیم برگردیم، چون سرویس بهداشتي این پارك 
به این بزرگي، با آن همه جمعيت – استاندارد یک فرد معلول نبود. البته 
در خيلي از پارك هاي دیگر هم وضع به این صورت است. خانم رنجبران 
با همه آرزوهایي كه مانند سایر مادرها دارد مي گوید: شما فکر مي كنيد 
من هم مثل بقيه مادرها مي توانم دست نگار را بگيرم و با هم به یکي از 
پارك هاي شهر ري برویم. شما بگویيد كدام یکي از پارك ها امکانات اوليه 

براي یک انسان معلول را دارد؟«

 معلول ناتوان نيست                                         
در سال هاي نه چندان دور، براي اینکه 2 نفر زیر یک سقف بروند، این 
بزرگ ترها بودند كه زوج ها را مي دیدند تا برایشان تصميم بگيرند، اما 
نجفي داستان ازدواجش را این گونه براي ما تعریف مي كند: »من و مریم 
در ورزشگاه سميه به هم عالقه مند شدیم. كم كم با خانواده هایمان در 
او 90 درصد معلوليت  ميان گذاشتيم، درصد معلوليت من 80 درصد و 
دارد. 21 سال بيشتر نداشتم كه ازدواج كردم، البته خانواده او خيلي به 
ازدواج جواب  این  به  آنها  بود كه  تقدیر  این  اما  نبودند،  راضي  ما  ازدواج 
مثبت دادند تا زیر یک سقف برویم. خودتان خوب مي دانيد كه زوج هاي 
سالم با هم مشکالتي دارند، اما جنس مشکالتشان خيلي مثل ما نيست. 
ما در خانه براي انجام كارها تقسيم كار كردیم تا چندان به دیگري سخت 
نگذرد؛ مثال من جاروبرقي مي كشم و یا در كارهاي آشپزخانه به او كمک 
تا به  مي كنم. در حقيقت مریم براي من نمونه یک زن كامل است كه 
حال مثل او را ندیدم. او با داشتن و نداشتن من هميشه كنار آمده است 
و اصال شبيه به هم سن و سال هایش نيست كه حتما این وسيله و یا آن 
وسيله را داشته باشد. خدا را در هرلحظه شاكرم به خاطر همسري كه براي 
فرزندمان نگار سنگ تمام گذاشته است. او دخترم را مانند خودش نمونه 

تربيت كرده است.  
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تابلوي  شمسي   1303 سال  در  بان  باغچه  جبار  استاد 
زد:  بر در كودكستان  بدین مضمون  اعالني  با  را  كوچکي 
»در باغچه اطفال كالسي براي تعليم نوشتن و خواندن و 
حرف زدن به بچه هاي كروالل گشایش یافت و هر طفل 
كرو اللي مي تواند به طور مجاني در این كالس تحصيل 
كند. از ساعت چهار تا نه بعد از ظهر براي اسم نویسي به 

دفتر باغچه اطفال مراجعه كنيد.«
صداي این اعالن مانند انفجار بمبي توجه عموم دانشمندان 
و فرهنگيان تبریز را به خود جلب كرد. تقریبا همان بالیي 
كه در آغاز دعوي نبوت به سر هر پيغمبري آمده بود به 
بي  بان  باغچه  قدم  ثبات  خوشبختانه  آمد.  نيز  جبار  سر 
فرزند  دو  اعالن،  اعالم  از  بعد  روز  دو  چون  نماند  نتيجه 
آقاي قزویني و لطفعلي رعدي آذزخشي كه كروالل مادر 
باغچه  از شش ماه در  نویسي كردند. پس  بودند اسم  زاد 
برپا  این سه كودك كرو الل  امتحان  براي  اطفال جشني 
و  تبریز  دانشمندان  و  فرهنگيان  تمام  این جشن  در  شد. 
علماي خارجي و اعضاي كنسولگري ها حضور داشتند، در 
اطفال كه محل نطق محمد خياباني  باغچه  بزرگ  حياط 
نمانده  باقي  دیگر  صندلي  یک  گذاشتن  براي  جایي  بود 
بود و عالوه بر دیوارهاي حياط درختان خانه هاي همجوار 
هم آدم بار آورده بودند. خالصه امتحان شروع شد بچه ها 
براي مردم درس خواندند و در تخته سياه دیکته نوشتند.

تقدیرها و تمجيدها از زمين مي جوشيد و از آسمان مي 
بارید. مردم از دست زدن و هورا كشيدن سير نمي شدند. 
به این ترتيب آموزش و پرورش ناشنوایان در ایران هر چند 
این است  بان در  باغچه  بود، آغاز شد. اهميت كار  دشوار 
كه او با اینکه در زمينه تعليم و تربيت كودكان ناشنوا هيچ 
تجربه اي نداشت و هيچ گونه دوره اي را طي نکرده بود با 
تالش زیاد موفق به كشف اسرار صداهاي زبان شد و آن را 
به دو گروه صداهاي تنفسي و حنجره اي و هریک از آنها را 
به دو دسته صداهاي امتداد پذیر و غير امتداد پذیر تقسيم 
كرد. این كشف معماي تعليم و اصالح تعليم و اصالح تلفظ 

كودكان كرو الل را براي باغچه بان حل كرد. 
باغچه بان در اواخر سال 1306 شمسي به طور موقت از 
تعليم به كرو اللهاي تبریز دست كشيد و به شيراز رفت و 
در اولين كودكستان شيراز شروع به فعاليت كرد كه این از 

پربارترین دوره هاي زندگي اش محسوب مي شود.
او در كودكستان شيراز هفت نمایشنامه مخصوص كودكان 
كودكان  نمایشي  ادبيات  نخستين  اقدام،  این  و  نوشت  را 
فکر  به  همواره  چون  بان  باغچه  آید.  مي  شمار  به  ایران 
مسئله تعليم به كرو اللها بود در سال 1311 شمسي كه 
به تهران آمد به دنبال تاسيس دبستان مخصوص كرواللها 

رفت.
روزنامه  بهره مند در  با تشویق دوستش دكتر  بان  باغچه 

اطالعات آذرماه 1311 شمسي اعالني به شرح زیر داد:
" مقتضي است كساني كه داراي اطفال كروالل هستند و 
مایلند اطفالشان در مدت كمي نوشتن و خواندن و حرف 
زدن آموخته و از فقر و بدبختي كه آتيه ایشان را تهدید 
مي كند نجات یابند، از این تاریخ عصرها از ساعت 3 الي 
6 بعد از ظهر براي ثبت نام به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 
ایاالت  و  والیات  قبيل  از  دست  دور  نقاط  از  كه  اطفالي 
فرستاده مي شوند با شرایط خصوصي به طور شبانه روزي 

پذیرایي خواهند شد. بدیهي است آقایان مراجعه كنندگان در مراجعه به این موسسه تسریع 
خواهند فرمود زیرا وقتي كه عده اطفال به حد كافي رسيد طفل دیگري قبول نخواهد شد. 

سوفيا لبنان و ادیک بارسقيان از اولين شاگرداني بودند كه اسم نویسي كردند و تا آخر سال، 
چند نفر همچون رضا قلي شهيدي هم به تعداد شاگردان جبار باغچه بان اضافه شد. پس از 
هشت ماه تدریس در خانه پدر سوفيا لبنان جشن امتحاني براي شاگردان ناشنوا فراهم شد و 
آقاي وزیر از مشاهده درس و نتيجه امتحان بچه هاي كروالل بسيار متعجب شد و مقرر كرد از 
همان تاریخ به این دبستان، ماهانه اعانه داده شود، بنابراین كار باغچه بان رو به بهبودي رفت و 

او توانست امتياز دبستان كرواللهاي باغچه بان را در آغاز سال 1313 شمسي بگيرد.
در آخر سال دهِم فعاليت، تعداد شاگردان ناشنوا به سي نفر رسيد و در این وضع كار باغچه 
بان بسيار سنگين بود. او بعدها به فکر افتاد كه جمعيتي براي حمایت كودكان كروالل تاسيس 
كند تا با ایجاد یک مرجع، بودجه اي براي تربيت معلمان مورد نياز فراهم كند. و به این ترتيب 

اساسنامه جمعيت حمایت كودكان كروالل در سال 1323شمسي به ثبت رسيد.
شوق روزنامه نگاري همواره در باغچه بان زنده بود تا اینکه بعد از گرفتن موافقت نامه وزارت 
فرهنگ، بار دیگر قلم در دست گرفت و به نشر اولين شماره مجله زبان در بهمن 1323 شمسي 

پرداخت. 
او هميشه دوست داشت از هر راهي كه به نظر مي آمد به ناشنوایان هویت و شخصيت مستقلي 
تاسيس  آنها پيشنهاد  به  را دعوت كرد و  ناشنوا  التحصيالن  فارغ  از  بنابراین گروهي  ببخشد، 

كانوني كه تمام اعضا و نيز هئيت مدیره آن ناشنوا باشند را داد و این كانون هم شکل گرفت.

و استاد هنوز زنده است ...
به مناسبت سالروز درگذشت  جبار باغـچه بان

سيد حسين قاسمی
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معلوليت پس از سانحه
بعد از هر رخداد بزرگ فاجعه آميز، عالوه بر تعداد كشته ها، جمعی نيز به 
روش های مختلف دچار نقص جسمانی می شوند كه می تواند معلوليت 
را برای فرد به همراه داشته باشد. همچنان كه می دانيم، معلوليت سن و 
سال، زمان و موقعيت خاصی ندارد. هر كسی در هر سن و هر موقعيتی 
در معرض اتفاقات پيش بينی نشده است و ممکن است ناخواسته پا به 
دنيای غيرمعمول معلوليت بگذارد. یکی از این اتفاقات می تواند بالیای 
طبيعی مثل زلزله باشد. در زلزله آخر بم، قریب به هزار و هفتصد نفر 
به تعداد معلوالن كشور افزوده شد و این یعنی در كمتر از یک دقيقه، 
1700 نفر از جمعيت جامعه به جمعيت افرادی كه به علت یک ناتوانی 
معلول شده اند اضافه شده اند. از بالیای بزرگی مانند زلزله رودبار، طبس 
و سيل نيشابور و بوشهر در ایران و سونامی های هایتی و ژاپن و بسياری 
فجایع دیگر  هزاران نفر به نقص عضو دچار شده اند و بالفاصله پس از 
آن واقعه به آنها نام "فرد معلول" اطالق شد. چندی پيش كه زمين اهر 
و هریس و تبریز لرزید و شنيده ها و گفته ها یک رخداد وسيع دیگر را 
بازتاب می دادند بار دیگر افسوس خوردم. نه از این جهت كه یک واقعه 
زمين شناختی رخ داده است كه این واقعه و وقایع این چنينی بخشی 
از هویت طبيعت اند. در یک نگاه زمين شناسانه، همين وقایع بودند كه 
طی ميليونها سال صفحه آسيا و فالت ایران را به شکل امروزین درآورده 
اند. بلکه افسوس من از عواقب و خسارات انسانی آن بود كه می توانستند 
بسيار محدود باشند اما با اطالعات حاصل از مسافرتهای چندباره ام به 
آن دیار مطمئن بودم كه نيستند. با مسافرتی كه با گروهی از مددكاران 
اجتماعی به مناطق آسيب دیده كردم و روستاهای صددرصد ویران شده 
ای كه دیدم اطمينانم بيشتر شد. روستاهایی كه سراسر با چوب و گل بنا 
شده بودند. بناهای معدودی كه اندكی، فقط اندكی آجر یا آهن در آنها 
به كار رفته بود استوار باقی مانده بودند. و آنجا این جمله به یادم آمد كه 
ما  مجروحين  و  ها  همه كشته  تقریبا  بلکه  نمی كشد  را  »زلزله كسی 
حاصل ساختمان های غيراستانداردی است كه خود می سازیم.« تا زمان 
نگارش این نوشته، هنوز تعداد كسانی كه در این حادثه به جرگه افراد 
این عدد صفر  ای كاش  است.  نشده  اعالم  اند  پيوسته  معلوليت  دارای 
باشد. اما برای كسانی كه احتماال بعد از این جریان به این گروه پيوسته 

اند چند كلمه دوستانه از دنيای معلوليت بگویيم. 
سخن گفتن از معلوليت برای كسانی كه از نزدیک با آن زندگی نکرده 
اند شاید آسان باشد. اما باید دید زمانی كه خودشان واقعا مخاطب این 

عنوان می شوند چه واكنشی نشان می دهند. 
ورود به دوران معلوليت مراحلی دارد. فرد دارای معلوليت معموال 
مراحل روانی مختلفی را پشت سر می گذارد تا به حدی از آرامش 
و ثبات روانی برسد و بتوانند به دنبال كشف و اتخاذ استراتژی 

در زندگی برود. فرد با ناتوانی ناخواسته اش، در حقيقت وارد دنيای 
متفاوتی می شود كه می بایست در آرمانها، هدفها و آینده اش و الاقل 
شيوه های نيل به آنها تجدید نظر كند. رسيدن به هدفهای گذشته با 
وسایل قبلی، اگر نه غير ممکن، دست كم بسيار دشوار خواهد بود. فرد 
اش  خانوادگی  و  اجتماعی  روابط  حتی  كه  بداند  باید  معلوليت  دارای 
نيازمند تغيير خواهد بود. نگاه های ترحم آميز و گاهی نفرت انگيز در 
از جمعيت  از برخی  با معلوليت، به احتمال زیاد  بود.  انتظارش خواهد 
ها و گروههایی كه پيش از این در آنها عضویت داشته جدا می شود. یا 
ترك می شود یا شرایط حضور در آنها را ندارد. اما در عوض به عضویت 
و  آن  در  عضویت  كه شرط  گروههایی  آید؛  می  در  گروههای جدیدی 
مهمترین نقطه اشتراك اعضای آنها اساساً نقص در یک عضو جسمشان 

یا ناتوانی از انجام برخی فعاليتهاست. 
بسيار طبيعی است كه تغيير وضعيت جسمانی یا روانی فرد ابتدا از سوی 
وی انکار شود. همراه با خشم و عصبانيت باشد. فرد معلول، زمين و زمان 
را به هم بدوزد و خانواده، جامعه، حکومت و حتی خدا را مقصر بداند. 
اما در نهایت تنها چيزی كه او را نجات خواهد داد اینست كه به ادامه 
زندگی بياندیشد. در این ميان، البته تبعيض ها و فقدان ها بيش از هر 
موضوع دیگری افراد معلول را آزار خواهد داد. روبرو شدن با خيابانها و 
كوچه هایی كه تنها با دو پای سالم می توان در آنها قدم زد. ساختمان 
دارند  سالم  پای  دو  كه  مانند كسانی  باید  آنها  به  ورود  برای  كه  هایی 
عمل كند و بنابراین ناچار است چندین برابر یک فرد سالم انرژی مصرف 
كند. امور روزمره ای كه برای انجام آنها باید فقط از دو دستش كمک 
بگيرد. احتماال ناچار می شود بارها با كسانی چانه بزند كه نمی دانند چه 
جایگزینی برای امضای با خودكار می توانند پيدا كنند. سوار اتوبوس و 
مترو و حتی گاهی تاكسی نمی تواند بشود چون كسی حوصله كار صبر 
كردن ندارد. و نهایتاً قوانين و مقرراتی كه او را جزو یک گروه در اقليت 
و بی قدرت می بينند و بنابراین الزامی برای اجرای صحيح قوانين در 

قبال او احساس نمی كنند. 
در شرایط فعلی، گرچه ممکن است زندگی اجتماعی چندان آسانی پيش 
روی چنين فردی نباشد اما همچنانکه بسياری از هم گروهان ثابت كرده 
اند با پذیرفتن وضعيت جدید، چه بسا ذهنی آرام تر و با دغدغه كمتر، 
می توان به طی مسير تعالی مادی و معنوی اندیشيد. در شرایط جدید، 
باید هرچه سریعتر در پی كسب مهارتهای جدید، یافتن راه حل های 
جدید برای مسائل جاری، منبع درآمد جدید و حتی دوستان جدید بود. 
كاش می شد آسانتر درك كرد كه معلوليت، ادامه زندگی اما به سبکی 

متفاوت از گذشته است.

عباسعلی یزدانی- مددكار اجتماعی

عی
تما

اج
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مترجم: رضا بهار

در  قدر  آن  ذهنی  چه  و  جسمی  چه  معلوليت، 
به  است  ممکن  كسی  هر  كه  است  شایع  جوامع 
ژنتيک،  اختالالت  سالخوردگی،  بيماری،  خاطر 
حادثه و علل بسيار زیاد  دیگر به نوعی از آن دچار 

شود.
با  آمدن  كنار  برای  هایی  شيوه  یافتن  رو  این  از 
معلوليت و استفاده بهينه از توانایی های به جای 
كيفيت  با  زندگی  یک  از  برخورداری  برای  مانده 

بسيار حائز اهميت است. 
باید  نيازهایی دارند كه  معلوالن هم مثل همه ما 
نيز حق  داد. آن ها  پاسخی درخور  نيازها  این  به 
دارند تا از رفاه و شان اجتماعی برخوردار باشند و 
معلوليت نباید وسيله ای شود كه انسان به حقوق 

خود دست نيابد یا حقوقش نادیده گرفته شود. 
و  درد  همه  وجود  با  كه  جاست  این  نکته  اما 
محدودیت هایی كه معلوليت در فرد به جای می 
و  معلول  یک  زندگی  كيفی  ارتقای سطح  گذارد، 
كار  چندان  او  برای  زندگی  مسير  كردن  هموارتر 

دشواری نيست.
در اينجا چند توصيه ساده را ذكر می كنيم كه 
با به كار بستن آن ها می توان به زندگی فرد 
موفقيت  و  آسايش  احساس  از  رنگی  معلول 

بخشيد.
گام اول: توجه به نيازهای فردی

همه ما انسان ها برای ادامه حيات نيازهای اساسی 
ما  از  هركدام  حال  عين  در  ولی  داریم  مشتركی 
نياز های فردی هم داریم كه به شيوه خاص خود 
غير  فرد  یک  شاید  بدهيم.  پاسخ  ها  آن  به  باید 
معلول هم به خاطر یک بيماری سخت، آسيب یا 
مشکالت ناشی از پيری دیگر نتواند به زندگی خود 

به بدون نياز به دیگران ادامه دهد. 
چه  ما  كه  كنيم  فکر  اگر  است  عاقالنه  بنابراین 
غذا  داریم  نياز  همه  معلول  غير  چه  و  معلول 
بخوریم، هزینه های زندگی مان را پرداخت كنيم، 
دیگر  چيزهای  بسياری  و  ایمنی  بهداشت،  به 
زندگی،  شيوه  و  توانایی  اساس  بر  اما  داریم.  نياز 

نيازهایمان كامال فردی است.
برای درك نيازهای فردی معلول هم مثل دیگران 
باید با او زندگی كرد و وقت گذراند. عالوه بر این 
از او پرسيد به چه  با فرد معلول حرف زد و  باید 

چيز هایی احتياج دارد.
ضعف  دچار  كه  فردی  با  مواجهه  در  این  بنابر 
سخن  از  ناتوان  یا  ناشنوا  نابينا،  است،  عضالنی 
گفتن است نياز به توجه ویژه است و افراد خانواده، 
معلم، دوستان و یا یک پرستار تمام وقت هركدام 
به نوبه خود می توانند به نياز های فردی آن ها 

پی ببرند.
گام دوم: مناسب سازی محل كار و زندگی

معلول  خاص  نيازهای  و  معلوليت  نوع  به  بسته 
در محل زندگی و كار می توان محيط را مناسب 
باید  كه  است  این  جا  این  مهم  نکته  كرد.  سازی 
یا  اصالح  به  است  بهتر  پرسيد كه  معلول  از خود 
مناسب سازی چه چيزهایی پرداخت. زیرا او بهتر 

از هركس دیگری به این امر واقف است.
شاید گاه الزم باشد هزینه بيشتری صرف كرد و با 
مناسب سازی اساسی محل زندگی یا كار به معلول 
اجرا  برای  ها  طرح  همه  هميشه  اما  كرد.  كمک 

شدن نياز به سرمایه گذاری زیاد ندارند.
یک  به  معلول  یک  دارد  امکان  مثال   عنوان  به   
پرستار تمام وقت یا نيمه وقت احتياج داشته باشد. 
شاید الزم باشد برای سهولت بيشتر در تحرك او 
شيبداری  سطوح  چرخدار،  صندلی  از  استفاده  با 
در مسيرهای حركت او تعبيه شود یا مسير های 
عبور او مثل درگاه ها، راهرو ها و درهای آسانسور 

عریض تر شوند.
 برخی معلوالن برای بهداشت فردی و استحمام و 
برای  نياز به وسایل بيشتری دارند.  لباس  شستن 
برخی هم نياز است تا درباره آشپزخانه و توالت آن 
ها بيشتر فکر كنيم واین ها همه به سرمایه گذاری 

های نسبتا بزرگ نياز دارند.
با هزینه های كمتر  اما طرح های مناسب سازی 
های  رخت  طناب  تهيه  مانند  داردر  وجود  هم 
مناسب سازی شده یا خرید ميز و صندلی های كه 
استفاده از آن ها برای افراد ویلچری ساده تر است. 
از این دست می توان به اصالح محل قرار گرفتن 
كردن  خاموش  و  روشن  كليد  در،  های  دستگيره 
همچنين  كرد.  اشاره  ها  پرده  طناب  و  ها  چراغ 
می توان یک سامانه هشدار دهنده در خانه افراد 
را  تا در صورت مشکل دیگران  معلول نصب كرد 

خبر كنند.
گام سوم: ديد و بازديد و سفر

در  هم  شيک  و  راحت  ای  خانه  در  دایم  زندگی 
می  قفس  در  زندگی  به  بدل  انسان  برای  نهایت 
خانه  از  بتواند  معلول  اگر  همين  خاطر  به  شود. 
به  برود،  دوستان  دیدن  یا  پارك  به  بياید،  بيرون 
خرید برود یا سری به رستوران و كافه بزند و برای 
دریا  ساحل  به  و  بزند  طبيعت  به  سری  گلگشت 
برود، زندگی اش با وقتی كه مجبور باشد پيوسته 

در خانه بماند خيلی فرق خواهد كرد.
فرد  كه  كرد  ریزی  برنامه  طوری  بشود  اگر  حتی 
معلول حتی در ماه یک بار به سفری كوتاه برود، 

باز زندگی رنگی شادتر خواهد گرفت.
البته می توان برای خرید های روزانه، خرید غدا و 
همه چيز از مراكز خرید و رستوران های اینترنتی 
استفاده كرد. اما باید به یاد داشت كه معلول هم 
مثل همه نياز دارد از خانه بيرون بياید یا دوستانش 

به دیدنش بروند.
و  خانگی  حيوانات  از  استفاده  چهارم:  گام 

دست آموز
او  اگر فرد معلول عالقه مند باشد می توان برای 
یک حيوان دست آموز تهيه كرد. اما نباید از یاد 
برد كه این حيوانات خانگی هيچگاه جای دوستان 
و خانواده را نمی گيرند و معلول هم نياز دارد كسی 

به او سر بزند.
دارد  وجود  مورد  این  در  كه  مهمی  نکته  ولی 
ها  آن  از  كسی  هميشه  كه  افرادی  كه  است  این 
به  گاه  هيچ  شاید  اند  كرده  پرستاری  و  نگهداری 
می  هم  ها  آن  خود  كه  نکند  شان خطور  مخيله 
توانند از كسی یا چيزی پرستاری و مراقبت كنند.

از یک حيوان خانگی می  نگهداری  این است كه 
تواند این فرصت را به معلول بدهد كه بيشتر برای 
بيشتری  نفس  به  اعتماد  و  قائل شود  ارزش  خود 

پيدا كند. 
گام پنجم: كالس های آموزشی و فعاليت های 

عی
تما

اج

به  ای  عالقه  پرسيد  معلول  فرد  از  توان  می  منزل  از  خارج 
يا  دارد  منزل  از  خارج  های  فعاليت  يا  آموزشی  های  كالس 
خير. در این مورد می توان به كالس های نقاشی، موسيقی، آشپزی 

یا باشگاه ها و كالس های ورزشی اشاره كرد.
فعاليت هایی از این دست باعث سالمتی و احساس رضایت بيشتر 

از زندگی خواهد شد.
گام ششم: مشاركت معلول در اجتماع

همان طور كه پيش از این هم ذكر آن رفت، اگر برای معلول شرایطی 
مهيا شود تا او هم از كسی یا چيزی مراقبت كند، حس اطمينان به 

خود و احساس توانمند بودن در او تقویت می شود.
از این رو با مشاركت دادن فرد معلول در فعاليت های اجتماعی می 
توان به او كمک كرد تا بفهمد كه او هم فرد مفيدی برای اجتماع 

است.
گام هفتم: استفاده ازتجربه مددكاران اجتماعی

تجربه ثابت كرده است تعيين قرار مالقات های منظم با یک مددكار 
اجتماعی می تواند بسيار سودمند باشد. می توان این مالقات ها را 
ماهی یک بار ترتيب داد و البته خيلی بهتر می شود اگر هفته ای 

یک بار باشد. 
مددكار اجتماعی می تواند سالمت جسمی و روحی فرد معلول را 
بهبود  را  او  زندگی  شيوه  بهتر  های  راه  پيشنهاد  با  و  كند  ارزیابی 
كه  كنند  می  پيدا  اهميت  هنگامی  ویژه  به  ها  مالقات  این  بخشد. 
می بينيم فرد معلول نياز دارد تا با یک كارشناس حرف بزند و به 
او بگوید كه به لحاظ پزشکی و مراقبتی به چه كمک های بيشتری 

احتياج دارد. 
گام هشتم: هدايت معلول به سوی زندگی پرمعنا و هدفمند

همه تالش ما باید فهم این نکته باشد كه آدم ها چه معلول و چه 
غير معلول اگر قرار است تغييری اساسی را در زندگی خود شاهد 
باشند باید بياموزند كه خود چگونه می توانند در ایجاد این تغيير 
نقش داشته باشند و یک زندگی سرشار از معنا و هدف بيافرینند.  

ما چه با معلوليت و چه بدون آن باید بياموزیم چگونه اعتماد به نفس 
بازیابيم و توان انجام كارهایی را به دست آوریم كه زمانی  خود را 

برای انجام دادنشان حتی فکر هم نمی كردیم. 
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عادت كرده ام كه شب ها قبل از اينکه بخوابم، ستاره ها را يکی يکی بشمارم تا خوابم  ببرد 
و تو تنها ستاره ای هستی كه می خواهم آخر از همه بشمارت، ولی هميشه قبل از اينکه 

همه ستاره ها را بشمارم، به خواب می روم. 
شايد به همين دليل  است كه هنوز نتوانسته ام تو را بشمارم. در عشق بايد عزيز و دست 
نيافتنی بود، مثل تو و همانندت شمارش نشدنی. گاهی كسانی را دوست می داشتم كه آن 
ها را در نهايت از دست می دادم، چون همواره قبل از اينکه بخوابم، آنها را اول از همه می 

شمردم. زيرا می گفتم اگر تو بروی، من می ميرم. و او صد در صد می رفت!
 به چند علت... 

يکی اينکه ثابت كند كه اگر برود من می ميرم ، حتی خودش هم نمی دانست كه برای اثبات 
اين مسئله رفته است.

چرا كه اين تصميم را خودش نگرفته ، بلکه يکی از خويش گرفته....
يکی از خودش كه در درونش است و وسوسه ی -  اگر- دارد. او دانشجوی جبر من است . 
دانشجوی جبر من می گفت: »اگر تو بروی ، من می ميرم« ولی استادم گفت: »تو نمی ميری«
تو هم اين جمله را به كسی نگو، چون با كشمکش درونت اول خودت صدمه می بينی. فقط 

كمی عزيز و دست نيافتنی باش، چون فقط خداست كه شمارش نشدنی است.

سکوت كرده بود، مات و مبهوت به لبهاي استاد نگاه مي كرد، 
حواسش بود كه استاد حرف مي زند. تالش مي كرد بفهمد كه 
چه مي گويد اما نمي شد، دلش مي خواست جواب بدهد اما 
نمي شد، دوست داشت تمام حرف هايي كه در ذهنش رژه مي 
رفتند و ميان كوچه پس كوچه هاي خيالش آشوب به پاكرده 

بودند را بيرون براند اما نمي شد.
و حتي  بازار، سطح شهر  بارها درخيابان،  و  بارها  اتفاق  اين   
بين خويشاوندانش براي او اتفاق افتاده بود، همه جا ساكت و 
بي سرو صدا، تحمل بار سنگين اين همه سکوت دشوار بود 

اما دشوار تر...
درجامعه كنوني ما كه مردم در آن روز به روز پيشرفت كرده 
و قله هاي تعالي را يک به يک فتح مي كنند،  افرادي در حال 
زندگي هستند كه در هر روزشان بي سر و صدا مي گذرند. 
كساني كه در سطح جامعه هر روز با مشکالتي دست و پنجه 
نرم مي كنند و هرچند كه در علم و زندگي درجاده ي رشد و 
تعالي قرارگرفته اند اما هنوز هم كساني هستند كه نمي توانند 
آنگونه كه بايد زندگي كنند، زيرا كم شنوا يا ناشنوا هستند. 
اين  از كنار  بارها  پراز مشقتي است كه بي گمان  هرروزشان 
اين دشواري  از  ايم. يکي  تفاوت عبور كرده  بي  همه سختي 
ها مسير اين افراد است. ناشنوايان و يا كم شنوايان نيازمند 
رابطي هستند كه بتواند آموزه ها و داده هاي استاد را به آنها 
انتقال دهد. يعني به زبان اشاره با آنها ارتباط بر قراركند. اما 
مشکِل  هم  هنوز  افراد،  اين  ي  ويژه  مدارس  وجود  با  اكنون 
نبود رابط و افرادي كه مسلط به زبان اشاره باشند وجود دارد 
و چه بسا كه بسياري از اين ناشنوايان و يا كم شنوايان سر 
شار از استعداد هايي باشند كه نيازمند شکوفا شدن هستند 
و استعداد های اين افراد با وجود اين گونه مشکالت شکوفا 

نخواهد شد.
كنار  مشکل  اين  با  توان  مي  چگونه  كه  انديشيد  بايد  گاهي 

آمد؟!
 فقط يک دقيقه تمام دنيا را، در طول روز بي سرو صدا، ساكت 
و پر از نشنيده هايي گنگ تصور كنيم! چقدر در زندگي مان 
و  نشدن  متوجه  نشنيدن،  از  چقدر  شود،  مي  ايجاد  اختالل 
آيد  به وجود مي  ما  امور روزمره ي  و  مشکالتي كه دركارها 
وضعيت  اين  به  زمان  مرور  به  شايد  كشيد.  خواهيم  عذاب 
را  شرايط  و  بياييم  كنار  مشکالت  اين  تمام  با  كنيم،  عادت 
بپذيريم اما عذاب آور تر از همه ي اين كمبودها، همه ي اين 
نداشته ها و مشکالت، تحمل بار سنگين ترحم ها و بي تفاوتي 
ها ست.   آدم هايي كه مي بينند اما خود را به نديدن مي زنند، 
مي شنوند و بدون عکس العمل عبور مي كنند و گاهي از روي 
ترحم و دلسوزي حركتي، كاري، حرفي، حديثي از خود بروز 
مي دهند  كه بارها  و بارها تمام غرور و روحيه فرد را خدشه 

دار مي كنند.
اين نشنيدن يا كم نشنيدن عيب نيست، قصور نيست، شايد 
تنها آرامشي است كه خداوند بعضي از انسانهايش را شايسته 
ي داشتن آن دانسته و با اين كار تمام انسا نها ي كامل را به 
انحصار امتحاني درآورده است كه شايد سربلند  بيرون آمدن 

از آنها، كمي سخت باشد.
و كاش... عينک هاي بدبيني را از چشم هاي خود دور كنيم 
و  ببينيم  را آن طور كه هستند  زندگي  را،  ها  آدم  را،  دنيا  و 
عاشقانه تر به يکديگر بينديشم. گاهي در ميان دستان سبز 
تو گلي مي رويد كه تمام نور خورشيد را جذب لبخند و عاطفه 

ي خويش مي كند. پس مهربان تر به اطراف نگاه كنيم. 

كمی دسـت نيافتنــی باش

الناز فشالنجی

گردآوری : سميرا جمالی

مهربان تر به اطراف نگاه كنيم
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بيماري هاي  از  افراد عادي، ممکن است  افراد كم توان ذهني، درست مانند 
رواني رنج ببرند. از آن جایي كه كم توانی ذهني یک مشکل بهداشت رواني 
است، اگر همراه با یک اختالل دیگر در بهداشت روان همراه باشد تشخيص 

"دوتایي" خوانده مي شود.
افراد دچار كم توان ذهنی خفيف، غالبا براي دریافت خدمات حمایتي مراجعه 
نمي كنند و این باعث مي شود تعداد افرادي كه همزمان دچار كم توان ذهنی 
و مشکالت بهداشت روان نيز هستند، كمتر تخمين زده شود. از طرف دیگر 
چون افرادي كه داراي مشکالت رواني هستند بيشتر از افرادي كه مشکل رواني 
ندارند به مراكز مراجعه مي كنند، ممکن است تعداد این افراد بيشتر از حد 

واقعي برآورد شود.
البته خود تشخيص عالئم بيماري هاي رواني در افراد دچار كم توان ذهنی مي 
تواند مشکل باشد. اگر چه فرآیند تشخيص، ممکن است كامال شبيه به فرآیند 

تشخيص در افراد بدون كم توانی ذهنی باشد، عمال كاري مشکل است.
ارتباطي  هاي  مهارت  در  ذهنی  توانی  كم  داراي  افراد  چون  آن  بر  عالوه 
ناسازگارانه دارند و غالبا منفعل هستند پس  یا رفتارهاي  محدودیت دارند و 
همه این رفتارها یا شرایط مي توانند تشخيص را مشکل ساز كند. در چنين 
شرایطي تشخيص، بيشتر بر اساس توانایي مراقبان در تشخيص عالئم و نيز 

مشاهدات فرد درمانگر است.
در كودكان و نوجوانان و بزرگساالِن دچار كم توانی ذهنی خفيف كه 

عقب  از  تر  راحت  تشخيص  دارند،  كمتري  ارتباطي  مشکالت 
بنابراین احتمال این كه  ماندگان شدید و یا كودكان است. 

فردي با عقب ماندگي خفيف به عنوان فردي با مشکالت 
رواني تشخيص داده شود بيشتر است. اما مشخص نيست 
افراد دچار كم توانی ذهنی شدید، كمتر دچار  كه آیا 

یا كمتر تشخيص  رواني مي شوند  مشکالت 
داده مي شوند.

یکي از مسائل شایع در قرن حاضر 
آن  با  مردم  از  زیادي  تعداد  كه 
درگير هستند، مسایل و مشکالت 

بهداشت رواني است.
و  كنوني  عصر  در  زندگي 

بيماري  آن  الزامات 
انسان  به  را  هایي 

كرده  تحميل 
در  ریشه  كه 
زندگي  شيوه 

به  رو  و  دارد 
افراد  است.  ازیاد 

نيز  ذهني  توان  كم 
مستثني  قاعده  این  از 

حاضر  قرن  در  زندگي  عوارض  و  نيستند 
آنها را هم درگير كرده است.

عدم  دليل  به  ذهني  مانده  عقب  افراد 
رسيدن به  مرحله تفکر انتزاعي و مهارت 
حل مسئله در سطوح باال قادر به تجزیه 
نمي  و  نيستند  مشکالتشان  تحليل  و 
توانند از شناخت درماني كه  با تفکر 
منطقي راجع به مسایل به دست مي 
آید، استفاده كنند. بنابراین طبيعي 
روان  انواع  افراد  این  در  اگر  است 

پریشي ها مشاهده  شود.
عالئم  از  بعضي  كه  آنجایي  از  اما 
ناشي  عالئم  با  رواني  هاي  بيماري 
از كم توانی ذهنی)شدید( مشابهت 

دارد، اطرافيان بيمار متوجه بيماري جدید فرد عقب مانده ذهني )بيمار رواني( 
نمي شوند و عالئم مشاهده شده را به حساب كم توان ذهنی مي گذارند. از 
طرف دیگر استفاده از درمان هاي رواني و دارو درماني در افراد كم توان ذهني 

با مشکالت بيشتري نسبت به افراد عادي همراه است.
انواع مشکالت بهداشت روان كه در افراد كم توان ذهني دیده مي شود، مشابه 
ترین مشکالت  شایع  آنهاست.  معلول  غير  در همساالن  دیده شده  مشکالت 
افراد غير معلول اختالل هاي اضطرابي، اختالل هاي عاطفي و سوء استفاده از 

مواد است و به اسکيزوفرني هم به علت شدت آن باید توجه كرد.
در مطالعات قدیمي تر از اصطالح اختالل هاي روان نژندي استفاده مي شد، اما 

امروزه اصطالح اختالل هاي اضطرابي كمتر به كار مي رود.
در اختالل هاي اضطرابي غالبا احساس هاي نامطبوعي مثل ترس و هراس و 
افراد  با استرس دیده مي شود. شيوع اضطراب در  وحشت به هنگام مواجهه 

عقب مانده ذهني 28 درصد و در افراد عادي كمتر است.
اختالل هاي خلقي شامل اختالل هاي افسردگي و یا شيدایي است و شيوع آن 

در افراد كم توان ذهني بيشتر از افراد عادي است.
اندیشمنداني چون: كاتيناري، واس، ارميلو و هرسکوي- لوي متذكر شده اند 
افراد عقب مانده ذهني كه اسکيزوفرني هم دارند، غالبا نسبت به درمان  كه 
مقاوم هستند. در این موارد باید به زمان پيدایش 
ویژه كرد، چرا  توجه  رواني  و  عالیم شناختي 
فرآیندهاي آسيب شناختِي  كه ممکن است 
نياز  كدام  هر  كه  كند  منعکس  را  گوناگوني 
دارند.   متفاوتي  و  ویژه  درماني  مداخالت  به 
اما " مک كارتي" مي گوید: مشکالت رفتاري 
در نوجواناني كه ناتواني یادگيري دارند، 40 
تا 50 درصد، یعني 4 تا 5 برابر بيشتر از 

همساالن عادي آنها ست.
یکي از بخش هاي مهم زندگي افراد 
فراغت  اوقات  ذهني،  مانده  عقب 
اوقات  گذراندن  چگونگي  آنهاست. 
فراغت در بهداشت رواني این افراد 
مطالعه  در  دارد.  بسزایي  تاثير 
ناردن"  ون  وسيله"  به  كه  اي 
نتایج نشان داد نوع  انجام شد، 
معلوليت و شدت آن در تعيين 
مهم  فراغت  اوقات  فعاليت  نوع 
است. محدودیت فعاليت ها، نياز 
پيش  نقش،  ایفاي  و  آموزش  به 
نوع  دار  معني  هاي  كننده  بيني 
فعاليت هاي اوقات فراغت براي این 

افراد هستند.
هم چنين در این پژوهش بر اهميت 
پس  خدمات  روزمره،  هاي  فعاليت 
هاي  فرصت  نيز  و  دبيرستان  از 
با  متناسب  كه  مناسب  شغلي 
نوع معلوليت باشد، تاكيد شده 

است.

نشریه تعليم و تربيت استثنایی 
گردآوری : فاطمه بابایی
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مينا آروانه - كارشناس مددكار اجتماعی

معرفی كتاب
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اج

ترجمه  و تدوين: 
مهندس منصور برجيان 
مهندس بهزاد جغتايی 

دركشورهای مختلف  دنيا از دهه هفتاد ميالدی به بعد مناسب سازی اماكن 
معلوالن  خصوصا  معلوليت،  دارای  افراد  نيازهای  با  آن  انطباق  و  عمومی 
جسمی حركتی در دستور كار قرار گرفت و تجارب كسب شده دراین مورد 
نيز  المللی  به گونه ای بين  این مسئله  به  تا پرداختن  سبب گردیده است 
مطرح و در دستور سازمان ملل متحد قرار گيرد. به طوری كه در قطعنامه 
در  معلوليت  دارای  افراد  حقوق  درباره  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 

مورخ 9 دسامبر 1975 چنين آمده است:
" معلوالن حق دارند از امکاناتی برخوردار باشند كه بتوانند به طور مستقل 

درجامعه حضور داشته باشند و زندگی كنند " 
و یا از طرف مجمع عمومی سازمان ملل سال 1981، به عنوان سال جهانی 
برای معلولين اعالم شد و درخصوص موضوع مشاركت و برابری كامل حقوق 
معلوالن تصميم گرفته شد، تا توانبخشی حدود 450 ميليون نفر از جمعيت 
جهان كه به نوعی اختالل جسمی – حركتی و روانی دارند تقویت شود و 
ویژه  به  كشورها  تمامی  كه  است  آمده  آن   5 پيوست شماره  در  همچنين 
را  مانع  بدون  محيط   مختلف  های  جنبه  باید  توسعه  درحال  كشورهای 
مجمع  درقطعنامه  یا  و  آورند  فراهم  و  بررسی  معلوليت  دارای  افراد  برای 
اقدام  برنامه  در  دسامبر 1982  مورخ سوم  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
جهانی برای معلولين در بند 12، چنين آمده است: »برابری فرصت ها در 
كشورهای درحال توسعه  به فرایندی اطالق می شود كه از طریق آن نظام 
كلی جامعه نظير محيط فيزیکی و فرهنگی، مسکن، حمل و نقل عمومی، 
خدمات اجتماعی و بهداشتی، فرصتهای شغلی و آموزشی، زندگی اجتماعی 
و فرهنگی، از جمله تسهيالت ورزشی و تفریحی دردسترس همه افراد جامعه 

خصوصا افراد كم توان قرار گيرد .«
الزم به ذكر است كه ترجمه و تدوین این مجموعه به وسيله كسانی صورت 
روی صندلی  بر  از سی سال  بيش  تجربه  نيز  تخصص  بر  عالوه  كه  گرفته 

چرخدار را داشته و با حضور فعال درسطح جامعه و انجام سفرهای بی شمار 
در سطح كشور و جهان و همکاری و هم نشينی با جمع كثيری از معلوالن و 
جانبازان، نسبت به مشکالت و معضالت عدم مناسب سازی دراماكن شهری 
و عمومی آشنا بوده و همين باعث گردیده تا این مهم به لحاظ نياز مبرم، 

ترجمه و به چاپ برسد. 
فهرست موضوعاتی كه دراین كتاب می توانيد مطالعه كنيد شامل:

هدف و كليات و دستورات و تعاریف و فضاها و مکان های قابل دسترسی و
 را ه های قابل دسترسی، اشيا برآمده یا آویزان، سطوح زمين و كف، پاركينگ 
و ایستگا ه های سوار و پياده كردن مسافر، شيب های برآمده )رمپ های 
باالبر  پله ها، آسانسورها، سکوهای  دار(،  برجسته(، رمپ ها )سطوح شيب 
)باالبرهای صندلی چرخدار(، پنجره ها، درها، ورودی ها، آبخوری ها و آب 
اطاقک های  وان حمام،  آیينه ها،  و  توالت ها، دستشویی ها  ها،  سرد كن 
انبار،  ها،  اطاق های دوش، ظرفشویی  و  تسهيالت حمام  ها،  دوش، حمام 
عالمت گذاری، تلفن ها، ميزها و صندلی های ثابت، محل های گردهمایی، 
ماشين های گوینده خودكار، اتاق های لباس پوشيدن و پرو لباس، رستوران 
ها و كافه تریاها، تسهيالت مراقبت پزشکی، كتابخانه ها، مسکن موقتی قابل 

دسترسی، تسيهالت حمل و نقل، فرودگا ه ها و ...
در پایان ضمن ارج نهادن به زحمات این محققان و تمامی كسانی كه به 
معلولين گامی  و مسکونی  مناسب سازی محيط شهری  امر  در  ترتيب  هر 
حقوق  از  حمایت  جامع  قانون  تحقق  زمينه  كه  آن  اميد  با  و  اند  برداشته 
معلوالن خصوصا موارد مرتبط با مناسب سازی فراهم شود و ما شاهد حضور 
هر چه فعال تر عزیزان جانباز و افراد دارای معلوليت در تمام سطوح تصميم 
گيری، اعم از امور عمومی جامعه یا موضوعات خاصی كه آنها را به عنوان 
اشخاص كم توان در نظر می گيرد شركت نموده، و سهم فعالی در توسعه 
عمومی اجتماعی و اقتصادی عهده دار شده و نيز برای مشاركت درتوسعه 
ملی كشور امکان حضور و فرصت برابر و كافی داشته باشند. پس به اميد 

روزی كه شاهد تحقق شعار "جامعه ای برای همه" باشيم. 

مناسب سازی دراماكن 

عمومـی و تجــاری
 ) برای افراد دارای معلوليت ( 
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اج به نام خداوند خورشيد و ماه                       خداوند سبزي و آب و گياه
كاش انسان ها هم، درك و هوشي مانند گياهان داشتند و مثل گياهان و گل ها و درختان، ذره ذره كه 

به كمال مي رسند هر لحظه خدا را سپاس بگویند.
دوستان عزیزم اكنون  اگر چه دیر است اما گياه وار بر خودم الزم مي دانم كه از همه ابرها، باران ها، ماه 

ها و خورشيد ها كه آسمان وار سایه رشد علمي، روحي و جسمي ام را فراهم كرده اند قدرداني كنم.
از خانواده، معلم ها و مدیران دوره ابتدایي مرحوم حاج عبدالرسول احمدي معلم و خانم ها: هما رزمي، 
دوره  مسئوالن  و  مصطفایي  كرامت  كاظمي،  زاده،  محقق  و  مرتضوي  عباس  سيد  آقایان  و  رمضاني 
راهنمایي به خصوص آقایان: حسين قيصراني، عباس غفاري، سيد محمود حسيني، مرحومان: محمود 
آقایان: حاج  به خصوص  دانشگاهي  پيش  و  دبيرستان  دوره  مسئوالن  یوسف مصطفایي،  پور شمس، 
عبدالرسول صحرایي زاده، حاج حسين صفري، مسئوالن، كاركنان و استادان ارجمند دانشگاه آزاد واحد 
كازرون به خصوص آقایان دكتر شهرام حافظي، دكتر محمد حسين مرحمتي زاده، دكتر علي رفيعي، 
دكتر عبداله نظري، اصغر پور محمد، محمد هادي مبصري، غالم رضا افراز، نادر رصافبخش، جمشيد 
امير عضدي، اكبر ارجي و خانم ناهيد رادمنش و حميده كشاورز و كليه قسمت هاي مربوط و ورودي 
هاي تمامي رشته هاي مختلف به خصوص ورودي سال 88 مدریت دولتي خانم ها ليال حسيني و اعظم 

جوكار كمال تشکر را دارم.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند آقایان حميدرضا صفایي، حسين شفيعي، پيمان موذني، خانم وجيهه 
پيوسته از همه شما و كساني كه اسامي آنها در این ليست نيست به خاطر قلب هاي آسماني، نفس 
هاي روحاني و دست هاي طوبایيتان كه در دوره هاي سخت و مختلف تحصيلي مرا ارشاد، راهنمایي، 
نصيحت و كمک كردید و همچنين از هيئت تحریریه، مدیر مسئول و سردبير پيک توانا و آقاي حاج 
كاظم دهقانيان فرد كه در چاپ و نشر مطالب من كوشش كردند تشکر و قدرداني مي كنم كه هيچ گاه 

از الطاف خداوند و از پرتوهاي مهربانيش محروم نشوید.
هاي  راهنمایي  و  تان  ابري  هاي  دست  بهاریتان،  هاي  خوبي  همه  خاطر  به  شما  از  عزیزم  دوستان 
سخاوتمندانه تان در درس هایم و همچنين به خاطر جزوه ها، مساعدت ها و مشاوره هایي كه صادقانه 
در اختيارم گذاشتيد تشکر مي كنم، قدرتان را مي دانم و صادقانه برایتان دعا مي كنم و اكنون كه به 

ترم آخر رسيده ام شما را به خداوند بزرگ مي سپارم و با همه وجود از شما حالليت مي خواهم.

حامد دارنگ
دانشجوي رشته مديريت دولتي- ورودي88 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون

با سالم و خسته نباشيد به مسووالن 
نشریه وزین پيک توانا.

از  یکی  نظر  اظهار  به  توجه  با   
تهران  از  سياوش  نام  به  مخاطبان 
در صفحه تاالر گفتمان  شماره 42 
حرمت  حفظ  برای   1391 ماه  تير 
قشر معلوالن در جامعه كه همواره 
سازمانها،  اغلب  مهری  بی  مورد  در 
می  قرار  دولتی  نهادهای  و  ارگانها 
یک  عنوان  به  حقوقشان  و  گيرند 
شود  می  گرفته  نادیده  شهروند 
مربوط  صفحه  مسئول  از  خاضعانه 
در  را  زیر  جوابيه  است  خواهشمند 

همان صفحه چاپ كند. 
اوال برادر گرامی )سياوش( این طور 
كه معلوم است اهل مطالعه و منطق 
اكثریت  كه  بدانيد  باید  اما  هستيد، 
دارای  جامعه  در  معلول  قشر  قاطع 
اراده  و  طبع  مناعت  نفس،  عزت 
قوی هستند و نياز به ترحم سازمان 
یا منجی ندارند تا پر توقع شوند و 
هم  مفت  پول  به  داشتی  چشم  یا 
نداشته و بلکه همواره به دنبال كار 
مناسب و روزی حالل بوده اند و با 
توجه به اینکه پيدا كردن شغل برای 
این عزیزان بسيار بسيار مشکل تر از 
افراد عادی است ولی چند برابر آنان 
زحمت  آن  آوردن  دست  به  برای 
می كشند تا دستشان را جلوی هر 

كسی دراز نکنند. 
ثانيا به گفته شما "سازمان مظلوم 
دنبال  به  واقعا  اگر  بهزیستی!" 
حمایت از معلوالن است باید بنا بر 
اظهارات خانم معصومه از شيراز كه 
است  شده  چاپ  صفحه  همين  در 
»چرا خود بهزیستی نيروهای كاری 
و كادر اداریش را از بين معلوالن با 
مدرك دانشگاهی كه كم هم نيستند 
انتخاب نمی كند، وقتی سازمانی كه 
معلوالن  ازخود  است  معلوالن  برای 
برای كادر و نيروهایش استفاده نمی 
و  ادارات  سایر  از  توقعی  چه  كند 

سازمانها می شود داشت.
ثالثا برادر گرامی ادیبی می فرماید: 
ناخن  جز  من  پشت  نخارد  »كس 
یک  خود  شما  وقتی  من«  انگشت 
معلول هستی چنين نظری در مورد 
این قشر داشته باشی چه انتظاری از 

دیگران می توان داشت!

با تشکر – شيبانی از قزوين

دوستان خوب و ياران هميشگي سالم
از  برخي  گرفتيم  تصميم  اين شماره  در 
داشته نيز ال به الي مطالب ديگر منتشر كنيم. نامه هاي رسيده شما مخاطبان عزيز را  ما  از  را  مورد  دو  يکي  اين  فعال 

و  بود  باقي  عمري  اگر  انشاهلل  تا  اين نامه ديگري از شما دوستان به دستمان باشيد  از شماره آينده به طور ثابت  رسيد 
صفحه را كار كنيم.
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هنر چيست؟ برخی هنر را پيوند خيال با واقعيت تعبير كرده اند البته این 
تخيل  هنر  است  ممکن  كه  چرا  رساند  می  را  واقعه  یک  بيان  روش  تعبير 
محض هم باشد اما دركليت نسبی هنر بيان واقعه ای است كه قدرت قضاوت 
را درپيوند با عقالنيت از یک سو  وبيدار كردن حس وعاطفه كه روانشناسان 
بيان  بنابراین  شيوه های  بيدار كند.  را   آستانه تحریک می گویند  به آن 

ممکن است كامال واقعی ویا با تخيل واحساس و عاطفه همراه باشد.
 هنر از زاویه ای دیگر به صورت غير انتزاعی در قالب وقایع الیه ها اقشار 
وطبقات اجتماعی بيان می شود كه هدف هنر مند نشان دادن خشم عشق 
محبت غم ميهن پرستی انسان دوستی آن گروه مخاطب خود را هدف قرار 
دهد . هنر عمدتا باید در ظرف زمان ومکان مطرح شود اما مکانيزم های باز 
دارنده ویا محدود كننده هنرمند را به استعاره ها هم می كشاند  ولی هنرمند 
در عين توسل به استعاره در نهایت پيام خود را به مخاطب صوتی تصویری 
ویابصری می رساند . تقسيم بندی هنر بسيار متنوع است یعنی اجتماعی 

تاریخی سياسی فرهنگی وحادثه ای ومانند آن .
 هنر در حوزه زندگی قابل طرح است وآنچه كه به توجيه وقایع انسانی می 
پردازد و یا آن را غير واقعی و واژگونه نشان دهد ضد انسانی است. در این 
رابطه مباحثی چون رئاليسم، ناتوراليسم، نيهيليسم نيز در حوزه هنر مطرح 
است اما آن چه كه مد نظر هنرمند است حتی بيان یک واقعه ساده هنجار 
های انسانی است كه ما را به قضاوت می كشاند حتی در قالب یک كارتون 

و انيميشن .
 البته تعبير تقابل خير و شر و زشت و زیبا و یا وحدت و همبستگی انسان ها 
و دلبستگی های مقطعی و جاودانه را هم نباید از خاطر دور داشت . برخی 
از تعبير هنر برای هنر در آثار خود به كار می برند كه باید گفت: این تعبير 
صرفا یک طنزی بی محتوی است كه طرفداران آن فاقد هدف وآرمان انسانی 
هستند كه بهتر است بگویيم فاقد درك انسانی در رابطه با انسان وطبيعت 
هستند. انسان موجودی است اجتماعی با محروميت ها و بازدارندگی ها كه 

دست و پای او را در برهوت زندگی بسته است  و اراده تا جنبه جمعی پيدا 
نکند من صرفا آن را در حوزه فردی یک تصادفی می دانم كه از قانونمندی 
برخوردار است چرا كه هيچ پدیده تصادفی نيست كه در پروسه زندگی از 

قانون مندی برخوردارنباشد آن مشروط به مهيا بودن شرایط تصادف.
 پس رابينسون كروزوئه اگر به دنج خلوت خویش پناه می برد به جستجوی 
خواسته هایش بر درگاه كوه ودشت پویه ومویه وضجه می كند و عطای عقل 
را به لقایش می بخشد تا دل را جایکاه رفيع دهد گریز ناگزیری است كه 

گوش نا محرمان را نيست پيغام سروش .
انسان با انسان موجودیت می یابد و این نسل ستم دیده ميليون ها سال است  

با تعامل و وفاق معنای هستی را در می یابد .
هنرمندی كه درد دل خود را فریاد می زند چرا در دل دیگران به بار می 
استثمار  با  حتی  كار  عرصه  در  پيوندی  هم  یک  در  جامعه  چون  نشيند؟ 
وتحقير باز هم عشق دوست داشتن محبت خشم وعاطفه را تجربه می كند 
گاه در قالب توتم هاو گاه تابو های ذهنی ویا درك ونمایاندن واقعيت ها برای 

رسيدن به حقيقت یعنی آن چه كه باید باشد.
 از زاویه ای دیگر از دیدگاه فلسفی شناخت از دو زاویه عينی وذهنی مورد 
بررسی وتقسيم بندی اعتباری مورد نظر قرار می گيرد عينی با این تعبير 
كه با واقعيات زندگی فرد جامعه وخانواده وطبيعت سر وكار دارد اما از زاویه 
ذهنی نه به مفهوم ذهنيت محض آنچه كه انسان براساس شرایط تاریخی 
اجتماعی فرهنگی اقتصادی و مدنی درذهنيت خود نتيجه گيری می كند 
با  تنگاتنگی  پيوند  انسان  ذهنيت  كه  است  ممکن  دهد.  می  بازتاب  وآنرا 
بای اخذ یک  واقعيت ها  ویا دگرگون كردن  باشد  اجتماعی داشته  عينيت 
نتجه منطقی یا غير منطقی ان جه كه جاذبه عمومی دارد در هر یک از این 
بسيار  از آن تخيل محضی است كه مخاطبان  انسانی ست وغير  زوایا هنر 

كمی خواهد داشت . 
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شیمانی که چرا گفتم. بوذر جمهر
شه کردن که چه گویم به از پ

.اندی

پارالمپيک لندن 2012 با افتخارآفرینی تاریخی كاروان ایران همراه بود. كسب 
10 مدال طال، 7 نقره و 7 برنز اعتبار دوباره ای به ورزش جانبازان و معلوالن 
ایران در سطح جهان بخشيد؛ چراكه نه تنها ایران با صعودی حيرت انگيز نسبت 
به پارالمپيک های گذشته، جایگاه خود را در رتبه یازدهم جدول توزیع مدال ها 
تثبيت كرد، بلکه پس از چين، به عنوان قدرِت دوم آسيا در ورزش  افراد معلول 

شناخته شد. 
در این مطلب سعی می كنم  تا به چند نکته در خور توجه بپردازم؛ نکاتی كه 
در پارالمپيک لندن بيش از هر زمانی به چشم آمد و بهتردیدم  كه مورد توجه و 
استفاده كميته ملی پارالمپيک ایران، رسانه های جمعی و دوستداران و حاميان 

ورزش معلوالن و جانبازان  نيز قرار گيرد.
تضمينی  به هيچ وجه  پارالمپيک،  مانند  رویدادی  در  مدال  اینکه كسب  اول 
نيست. به عنوان مثال، تيم جودوی ایران كه هميشه بخت مسلم حداقل یک 
مدال طال و چند نقره و برنز به حساب می آمده، از این پارالمپيک دست خالی 

برگشت.
دوره  چندين  بالمنازع  قهرمان  و  طاليی  جودوكار  رحمتی"،  "سعيد 
مسابقات جهانی، بخت اول و قطعی تيم جودو ايران برای كسب مدال 

طالی پارالمپيک بود.
 سعيد رحمتی كه معروف است به اینکه در سریع ترین زمان ممکن، حریف را 
شکست می دهد، در نخستين دیدار در پارالمپيک لندن، در سریع ترین زمان 
ممکن مغلوب اشتباه خودش شد و شکست خورد. اگر حریف او می توانست به 
فينال بازی ها راه یابد، سعيد می توانست مدال برنز بگيرد اما او چنان َقَدر نبود 
كه فرصت مدال آوری را برای خودش و حریف ایرانی اش بيافریند و با حذف 
او در دور بعدی، سعيد نيز از دور مسابقات كنار رفت. با حذف سعيد، فضایی 
از  انداخت و جودوكاران یکی پس  ایران سایه  نااميدی بر تيم جودو  از غم و 
دیگری، از دور مسابقات كنار رفتند. حذف یکایک بازیکنان جودو ایران هرچند 
با این حال، نمی توان شوِك حاصل از  در اشتباهات فردی آنها ریشه داشت، 
حذف سعيد رحمتی را نيز در عملکرد آنها بی تاثير دانست. به این ترتيب، همه 
حساب  و كتاب ها برای كسب حداقل یک مدال طال و دو-سه نقره و برنز در 

بازی های جودو پارالمپيک لندن منتفی شد.
از سوی دیگر، كسانی كه اميد چندانی به مدال آوری نداشتند، در پارالمپيک 
لندن صاحب مدال شدند. ادغام كالس های مختلف )معلوليت های گوناگون( در 
برخی رشته ها مانند مواد مختلف دو و ميدانی، گاه به ضرر ورزشکارانی تمام 
می شود كه معلوليت شدیدتری دارند و به همين سبب، مدال گرفتن آنها كمی 
این  ایران  از ورزشکاران  این حال، تعدادی  با  از واقعيت به نظر می رسد.  دور 

معادله را نيز بر هم زدند.
 كسب مدال برنز پرتاب وزنه توسط "جواد حردانی"، یکی از همين موارد بود. 
جواد كه در تخصص اصلی خود، یعنی پرتاب دیسک مدال طال گرفت، اميد 
زیادی به كسب مدال در پرتاب وزنه نداشت اما سرانجام ركوردی تماشایی زد 

و روی سکو قرار گرفت.
ديگر  از  نيز  نيزه  پرتاب  در  ايران  طاليی  قهرمان  خالوندی"،  "محمد 
ورزشکارانی بود كه فراتر از پيش بينی ها و توقعات ظاهر شد و مدال 

ارزشمندی برای ايران به ارمغان آورد.
پارالمپيک لندن بار دیگر این درس هميشگی را گوشزد كرد كه هيچ ورزشکاری 
امنيت قرار ندارد و احتمال بردن،  پارالمپيک در حاشيه  المپيک و  در سطح 

باختن، گرفتن یا از دست دادن مدال برای همگان یکسان است.
نکته دیگر اینکه پارالمپيک لندن 2012 آوردگاه خوبی برای بررسی نقاط قوت 
و ضعف تيم ها، بازیکنان و كادر فنی تيم های مختلف ایران بود. نتایج دور از 
انتظار بازیکنان و تيم های ایرانی در برخی رشته ها، مانند واليبال نشسته، و در 
برخی رشته های تک نفره، نشان دهنده ضرورت بازنگری در ساختار تيم و حتی 
در  ایران  نشسته  واليبال  نقره  مدال  مثال، هرچند  عنوان  به  است.  فنی  كادر 

پارالمپيک لندن از ارزش زیادی برخوردار است، اما وقتی پتانسيل كسب طال 
وجود دارد، چرا باید به نقره بسنده كرد؟

ديدار  در  ايران  نشسته  واليبال  ملی  تيم  فاحش سرمربی  اشتباهات   
فينال با بوسنی هرزگوين، نقطه مقابل هوشمندی مربی تيم حريف بود 
كه به محض آغاز امتيازگيری تيم ايران، به هر بهانه ای، از تعويض های 
متعدد گرفته تا درخواست زمان استراحت، زنجيره ی امتيازآوری ايران 
بود كه  برای تيم بوسنی هرزگوین برعکس  این روند دقيقا  را پاره می كرد. 
كادر فنی ایران به آنها اجازه می داد روند امتيازگيری شان را بی هيچ مزاحمتی 
پيش  ببرند و فاصله امتيازهای شان را با ایران بيشتر و بيشتر كنند. وقتی كادر 
در  بازنگری  است،  بازی حساس  یک  در  مستقيم شکست  مسئول  تيم،  فنی 

ساختار تيم ضروری تر به نظر می رسد. 
نکته دیگری كه پارالمپيک لندن به همراه داشت، بار دیگر به موضوع رسانه ها 
و پوشش خبری موضوعات مرتبط با معلوليت مطرح می شود. انعکاس گسترده 
پارالمپيک در رسانه های جمعی انگلستان، این رویداد را از منظر رسانه ای نيز 
كم نظير كرد. در حالی كه در دوره های گذشته، رسانه های جمعی كشورهای 
ميزبان اغلب متوجه المپيک بودند و از پوشش وسيع و درخور پارالمپيک امتناع 
می كردند، رسانه های جمعی كشور ميزبان پارالمپيک 2012، به ویژه شبکه 4 
تلویزیون انگلستان كه پخش كننده اصلی این رقابت ها بود، و روزنامه های این 
كشور، در انعکاس اخبار بازی ها سنگ تمام گذاشتند و بر جذابيت این رقابت ها 

افزودند. 
پوشش خبری پارالمپيک در رسانه های جمعی ایران نيز ظاهرا بی سابقه بوده 
است. پخش بازی های تيم ها و بازیکنان ایرانی و حضور دوربين های تلویزیون در 
خانه های ورزشکاران و تماشای لحظات حساس رقابت ها در كنار خانواده های 
بازی های  جریان  در  تلویزیون  ماندنی  یاد  به  و  توجه  قابل  ابتکارات  از  آنها، 
پارالمپيک لندن است كه شاید بتوان آن را نقطه عطفی در تاریخچه پوشش 

خبری وقایع مرتبط با معلوليت و به ویژه پارالمپيک در ایران به حساب آورد.
پارالمپيک لندن نکته در خور توجه دیگری نيز داشت و آن استقبال گسترده 
بازیکنان شركت  و  تيم ها  روحيه  افزایش  بر  آنها  تاثير حضور  و  ميزبان  مردم 
كننده و ارتقای سطح كيفی بازی ها بود. هرچند بيش از2 ميليون بليت بازی ها 
تا پيش از مراسم آغازین به فروش رفته بود، و هرچند برگزاركنندگان بازی ها 
از ثبت ركوردی جدید از حضور تماشاچيان در بازی ها سخن می گفتند، باز هم  
باوِر چنان استقبال گسترده ای سخت بود. ایستگاه های مترو لندن تا نزدیک 
از  یا  پارك  المپيک  استادیوم  از  بود كه  تماشاچيانی  انبوه  نيمه شب، ميزبان 
مجموعه ورزشی اِكِسل به سمت خانه های خود می رفتند. در تمامی روزهای 
برگزاری بازی های پارالمپيک، از ساعات نخستين روز تا نزدیک نيمه شب، همه 
مسيرهای منتهی به سالن های بازی ها پر از جمعيت بود و سکوهای سالن ها نيز 
اغلب پر از تماشاچی می شد. افراد ُمسن، ميان سال، جوانان، نوجوانان، و به ویژه 
كودكان و خردساالن، همراه خانواده های خود به تماشای بازی ها می رفتند و 
از نزدیک با توانایی افراد معلول آشنا می شدند. با این تجربه  بزرگ و ارزشمند 
نزدیک لمس كردند، می توان پيش بينی كرد كه  از  انگلستان  آحاد مردم  كه 
نسل هایی در راهند كه نگاه و بينش و نگرش متفاوتی نسبت به افراد معلول 
خواهند داشت؛ و این دستاورد فرهنگی بزرگی برای مردم انگلستان و به ویژه 

جامعه افراد معلول خواهد بود.
این  با شجاعت،  لندن 2012  پارالمپيک  برگزاركنندگان  كه  نيست  دليل  بی 
بازی ها را بهترین، بزرگترین و باكيفيت ترین بازی های پارالمپيک تا به امروز 

خوانده اند.
پارالمپيک در مراسم  بين المللی  "فيليپ كریون"، رئيس كميته  همانطور كه 
پایانی بيان كرد: »پس از پارالمپيک لندن 2012 بدون ترديد چيز بزرگی 
و  فراتر  است  رویدادی  تغيير،  این  شاید  و  است«؛  ما عوض شده  در همه 

مهم تر از بازی های پارالمپيک.«

عی
تما

اج

درس هایی از پارالمپيک لندن 2012

نگين حسينی 
neginh@gmail.com روزنامه نگار، محقق رسانه و معلوليت

رویــــدادی فراتــــر از پارالمپيــــک
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فرم اشتراك ماهنامه پیک توانا

مسابقه تحلیل کاريكاتور

عالقه مندان می توانند تحليل خود را از این كاریکاتور حداكثر در  5 جمله  به آدرس پيک توانا ارسال كنند.
ضمنا به بهترین تحليل ضمن اعالم در شماره 46 جایزه اي  اهداء  خواهد شد.

برنده مسابقه شماره42 : 
مهدی فارسی از البرز

پذيرش اشتراک پیک توانا به معناي مشارکت در :
فرهنگ سازی عمومی،               تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصتهاست.

هزینه اشتراك:
یک ساله )براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت (: 150/000 ریال  

یک ساله )براي مراكز، شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي(: 250/000 ریال
نکته : در صورت اشتراك شش ماهه 50 درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واریز گردد .

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

معلول(، به نشاني دفتر ماهنامه پيک توانا ارسال نمایند.
نشاني ماهنامه پيک توانا : قزوین- بلوار شهيد بهشتي - كانون معلولين توانا- دفترماهنامه پيک توانا – تلفن : 3339212 - 0281 

نام مركز/ نام و نام خانوادگي : ...................................................... تاریخ تولد:    /     /        شماره فيش : ........................................................

شغل: ............................................................................................. تحصيالت: ..........................................................................................   

درصورت داشتن محدودیت جسمی،  نوع آن را درج نمائيد: ...................................................................................................................................

 آدرس پستي)دقيق(: ........................................................................................................................................................................................................

كد پستي ده رقمي:.................................................................................................   آدرس الکترونيکی: ....................................................................
تلفن ثابت : ..................................................................................................................    تلفن همراه: ............................................................

طرح: صبا جاور 
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برنده مسابقه شماره42 : 
مهدی فارسی از البرز
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ف عقاید ان

ش
شتن ،هنر ک

.هنر نو

رقيه بابایی

دوربين،  صدا،  شود،  مي  شروع  برنامه 
حركت...
به نام خدا

با سالم خدمت همه مردم به ویژه معلوالن عزیز، 
روز جهاني معلول را به همه این عزیزان تبریک 
مي گویيم و اميدواریم كه همه آنها شاد و موفق 

باشند.
معلول  جهاني  روز  زودي  به  ما  دانيد  مي  خب 
برنامه  مناسبت  همين  به  و  داریم  رو  پيش  را 
شده  داده  اختصاص  دوستان  این  به  امروز  ما 
است، راستي یادمان رفت بگویيم امروز یکي از 
معلوالن عزیز و نيز یکي از مسئوالن این حوزه 
مهمان برنامه هستند و ما پاي گفت و گوي این 

دو دوست عزیز مي نشينيم:
جناب مجري: آقاي مسئول این حوزه خواهش 

مي كنم بفرمایيد.
بنده خدمت همه  بله،  این حوزه:  آقاي مسئول 
آنها  به  را  روز  این  و  دام  سالم  معلول  عزیزان 

تبریک مي گویم.
جناب مجري: بله، بله، چقدر خوب..خب دوست 

عزیز معلول شما هم بفرمایيد.
دوست عزیز معلول: من هم عرض سالم دارم و 
آقاي  تبریک  دليل  فقط  ندارم،  خاصي  صحبت 

مسئول این حوزه را متوجه نشدم.
حوزه  این  مسئول  آقاي  جدا؟  مجري:  جناب 
توضيح  آمده،  پيش  سوالي  شما  تبریک  درباره 

مي دهيد؟
آقاي مسئول این حوزه: بله حتما، خب تبریک 
من به خاطر روز معلول بود دیگر، وقتي روز، روز 

معلوالن است من هم باید تبریک بگویم دیگر.
عزیز  دوست  بله،  جالب،  اوه چه  مجري:  جناب 

معلول سوال شما رفع شد؟
دیگري  سوال  بلکه  نخير،  معلول:  عزیز  دوست 
هم برایم پيش آمد، آیا در این روز فقط باید به 
معلوالن تبریک گفت؟ آیا كار دیگري هم نباید 

كرد؟
جناب مجري: اوه، چه جالب، بله درست است، 
این  براي  جوابي  عزیز  حوزه  این  مسئول  آقاي 

سوال دارید؟
 آقاي مسئول این حوزه: بله البته كارهاي دیگري 

هم مي توان انجام داد كه ما انجام داده ایم.
این  بفرمایيد  ، خب  به  به  مجري: جدا؟  جناب 

كارها چه بوده اند؟
عزیز  معلوالن  براي  ما  این حوزه:  آقاي مسئول 
چند مراسم برگزار كرده ایم و چند گردهمایي 
هم در چند روز آینده برگزار خواهيم كرد و به 
حاضران شام هم مي دهيم، برگزاري دو مسابقه 
فوتبال را هم براي معلوالن عزیز دو عصایي در 
نظر داریم تا سایر افراد با برگزاري این مسابقه 
به توانمندي معلوالن عزیز پي ببرند، هم چنين 
باال رفتن یکي از معلوالن از پله هاي برج ميالد 
را هم در نظر داشتيم اما چون مطلع شدیم این 
كار در سال هاي گذشته زیر نظر آقاي مسئول 
حوزه دیگري انجام شده بود، ما دیگر اجراي آن 

را صالح ندیدیم.
مي  جدي  من؛  خداي  واي  مجري:  جناب 
فرمایيد؟ چه اقدامات خاص و منحصر به فردي، 
دیگر  هم  معلولمان  عزیز  دوست  دیگر  احتماال 
است  درست  اند،  گرفته  را  سواالتشان  پاسخ 

دوست عزیز؟
دوست عزیز معلول: پاسخ سواالتم را؟ گرفته ام؟ 
دیگر  ابهام  یک  فقط  بله،  بله  شاید؛  دانم،  نمي 

برایم مانده، اجازه دارم آن را بيان كنم؟
جناب مجري: بله دوست عزیز، ما امروز در این 
بشنویم،  را  شما  هاي  حرف  كه  هستيم  برنامه 

بفرمایيد.
دوست عزیز معلول: ابهام من این است كه من 
فکر مي كردم آقاي مسئوِل این حوزه عزیز در 
برنامه  و  معلوالن  مشکالت  رفع  به  برنامه  این 
باره هم اشاره اي خواهند كرد  این  هایشان در 
و  ندارم  سوال  دیگر  كردم،  مي  اشتباه  گویا  كه 

خدانگهدار.
جناب مجري: آقاي مسئوِل این حوزه عزیز ما تا 
پایان برنامه تنها نيم ثانيه فرصت داریم اگر براي 
ابهام آخر دوست عزیز معلول پاسخي دارید در 
همين نيم ثانيه بگویيد و اگر ندارید تيتراژ پایاني 

برنامه را برویم.

كانون معلولين توانا به منظور تسهيل در دسترسی به تجهيزات توانبخشی استاندارد و حمایت از عزیزان معلول )به ویژه معلوالن نيازمند( لوازم توانبخشي 
و كمک توانبخشي نو و مستعمل شما )اعم از ویلچر، عصا، واكر، بریس، سمعک و...( را به عنوان هدیه قبول و یا با قيمت  مناسب خریداري مي كند.

تماس از طریق تلفن 02813345222

تا 12 آذري دیگر
 خدانگهـدار....

عی
تما

اج

قابل توجه شهروندان، جانبازان و معلوالن گرامی
در شرایط سخت كنونی آیا بهتر نيست ویلچر ، عصا ، واكر و ... بال استفاده را از انبار منزل 

خود خارج و در اختيار معلوالن نيازمند قرار دهيم؟

آقاي مسئول این حوزه: نخير آقا، تيتراژ پایاني را نروید، 
من براي این ابهام هم پاسخ دارم، دوست عزیز معلولمان 
بدانند كه ما امسال برنامه هاي زیادي براي روز جهاني 
معلول داشتيم كه اجرا و برگزاري همه آنها وقت و انرژي 
زیادي از ما بُرد و فرصتي براي موارد دیگر نماند، ما مي 
دانيم كه معلوالن مشکالتي هم دارند اما مطمئن باشيد 
البته اگر  اگر عمري به دنيا داشتم 12 آذر سال آینده 

فرصت شد به برخي از آنها رسيدگي خواهيم كرد.
بهتر، دوست  این  از  جناب مجري: خب خب، چه چيز 
عزیز معلولمان هم كه دیگر قول رسيدگي به مشکالت را 
از آقاي مسئول این حوزه عزیز گرفتند و حتما خيلي هم 
خوشحالند، برنامه امروز ما هم تمام شد، من خداحافظي 
مي كنم و از دو مهمان عزیز برنامه مي خواهم اگر حرفي 
در پایان برنامه دارند بفرمایند. دوست عزیز معلول عزیز 

حرفي براي پایان برنامه دارید؟
از شما تشکر مي كنم  دوست عزیز معلول: نخير، فقط 

و خدانگهدار.
جناب مجري: آقاي مسئول این حوزه عزیز، شما چطور؟ 

صحبتي دارید؟
آقاي مسئول این حوزه: بنده هم تشکر دارم و از مردم 

خداحافظي مي كنم و تا 12 آذري دیگر خدانگهدار....
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همين ابتدای سخن می گویم كه اگر روز جهانی معلوالن هم نبود باز هم همين حرف 
هایی كه می گویم را می نوشتم...

 این حرف ها رنج نامه ای  است به تلخی تاریخ، به تلخی تمام لبخند هایی كه هيچ 
وقت متولد نشده اند.

همين اولش تکليف  را مشخص می كنم كه حرف هایم سياسی نيست.لطفا  ما را به 
جایی وصل نکنيد. این حرف ها دردهایی است واقعی...

در اینجا می خواهم در مورد گروهی بنویسم كه  با آنها چندان اخالقی رفتارنمی شود. 
بزرگترین اقليت دنيا را می گویم. معلوالن....

حتما پيش خودتان می گویيدكدام بی اخالقی؟ برایتان می گویم؛ مگر نه اینکه اخالق 
مترادف است با خوبی و عدالت و محبت و هر آنچه خوبی است؟

آن زمان كه خداوند پرسيد الست بربکم؟ وانسان گفت بلی، نه نامی ازنوع انسان برده 
شده نه نامی از جنسيتش و نه از شکل ظاهریش. انسان پای قرارداد الست نشست و 

انسان، انسان شد. و انسان بودن یعنی داشتن عقل و روح. 
اما خب، اینها فقط حرف است و به قول معروف دو صدگفته چون نيم كردار نيست. 

این حرف ها كجا و اوضاع و احوال معلوالن كجا؟بدون شک  من و شما، صدها معلول 
را می شناسيم كه شده اند پزشک و مهندس و استاد. اگر حرفی زده می شود فراموش 

كردن توانایی معلوالن نيست...
نوزادی معلول به دنيا می آید. نه، بگذاریدكمی به عقب تر باز گردم. فقط كافی است 
بدانندكه كودك دلبندشان معلول است.تازه  تولد  ماه قبل  نوزادی، چند  مادر  و  پدر 
داستان شروع می شود. اگر خانواده ای روشنفکر باشد و به سقط جنين، چه قانونی 
قانونی، فکرنکنند، زانوی غم بغل می گيرند. خداكندكه كارشان به جادو و  چه غير 

جمبل نکشد.
به هرحال با كلی نگرانی كودك به دنيا می آید. حتما باید شب به دنيا بياید كه در 
همان تاریکی، نوزاد را به خانه ببرند كه نکند خاله بلقيس و عمه عفت، بچه را ببينند 
و بزنند زیرگریه. خالصه بچه درخفا رشد می كند. خانواده ای را می شناسم كه كودك 
معلولش آن را در انباری حبس می كنند. البته نه به جرم اختالس؛ كه به جرم یک 
فقره معلوليت وخوشبختانه این محکوم: ميم الف یا سين الم نيست، این محکوم نامی 

تاریخی دارد. معلول!
همين طوركه كودِك معلول بزرگ می شود مشکالتش هم به صورت تصاعدی رشد 
می كند. حاال خدا كند كودك معلول، نياز به وسایل كمک توانبخشی نداشته باشدكه 
اگرنياز داشته باشد وا مصيبتا! چراكه قيمت این اقالم، به قول دوستان مسئول، اقالم 
كم اهميت، درهمين چند ماه اخير چند برابر شده است. بنده خدا پدران این كودكان 
چه كنند؟ البته گالیه ای هم نيست! همه دنيا دچار بحران اقتصادی شده است! ما هم 

چون دیگران! خواهيم نشویم رسوا  باید همرنگ جماعت شویم البد.
این كه  مثال  دارد.  وجود  معلول  برای یک  مدرسه هم مجموعه مشکالتی  دوران  در 
پله مواجه  با كلی  باید  ای  و در هر مدرسه  روز  كودك معلول جسمی- حركتی هر 
شود. برای ناشنوایان هم دنبال رابِط ناشنوا یان در مدرسه ها نباشيد. برای نابينایان 
هم كتاب بریلی در دسترس نيست. همين ها باعث می شود كه معلوالن رو به مدارس 
استثنایی بياورند كه خب این می شود همانی كه قرن هاست خيلی ها می خواهند. 
"جداسازی معلوالن از بسترجامعه". در مورد كودكان كم توان ذهنی هم بهتر از سکوت 

كنم كه این گروه درذهن هيچ مسئولی حضورندارند. 
همين كودك ها بزرگ هم شوند مشکالتشان هم بزرگتر می شوند. این ها حق حضور 

درجامعه را ندارند كه چه؟ جامعه مناسب سازی نيست. جامعه پذیرای آنها نيست.
برای  دیگر  كشورهای  كه  امکاناتی  ما  به  كه  بيامرزد  را  اطالعات  عصر  این  پدر  خدا 
معلوالن دارند نشان می دهد. این كافرهای بی ادب شاید برای معلوالن امکانات زیادی 
مهيا كنند آنقدركه ما درخواب هم نمی بينيم! اما حتما نيت بدی دارند، آنها امپراليسم 

غربند. كار خودمان درست است!
چندسال پيش قانونی تصویب شد با عنوان قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن. دقت 
كنيد! فقط تصویب شد. حاال اینکه چقدر اجرا شد خدا می داند! درصدهای متعددی در 
مورد اجرای این قانون ارائه شده است! 3 درصد 30 درصد، 72 درصد و نيم. اما هرچه 

باشد ما كه چيزخاصی ندیدیم.
در این قانون دوست داشتنی كلی وعده های دوست داشتنی داده شده اما در آخرین 

بند این قانون اعالم شده كه همه این قوانين در صورت داشتن اعتبار اجرا 

خواهند شد! كه خب معموال هم پول نداریم. می دانيد خب همين كه قانون باشد خوب 
است. ناشکری نکنيد!

تا معلوالنی كه به خاطر فقر  از شکنجه معلوالن گرفته  خالصه گالیه ها زیاد است. 
مجبور می شوند به گدایی رو بياورند. داستان هما بدر را هم شنيده اید. كلی به خانوده 
اش دیه دادند! چه می دانم البد هما با آن پول زنده شد! البته یک وقت فکر نکنيد 
هميشه به معضالت معلوالن این گونه می پردازند ها! نه. این موضوع به شدت خاص 

بود. 
ليوان را  باید نيمه پر  از مشکالت بگویيم.  البته درست نيست كه هميشه  می دانيد 
افتد. مثال همين  اتفاق های خوبی هم برای معلوالن می  اعتراف كنم  باید  هم دید. 
مستمری كه سازمان بهزیستی به معلوالن اهدا می كند! شما اگر بدانيد این مستمری 
چه كمک های شایانی به معلوالن می كند هرگز شکایت نمی كردید! شنيده ایم در 
این  اند! كمی در خرج كردن  ویالها خریده  این مستمری  با  معلوالنی  قناری  جزایز 
مستمری هنگفت صرفه جویی كرده اند و توانسته اند به جایی برسند. كيلومترها باالتر 
از خط فقر! همين 32 هزارتومان فکر نکنيد رقم كمی است! كم باشد هم بركت دارد! 
كلی پول است بابا! تازه قراراست بشود 46 هزارتومان! خدای من!  معلوالن چه زندگی 
ای برای خود بسازند! از فردا باید شاهد هجوم معلوالن از اروپا  باشيم برای عضویت 

دربهزیستی ایران!
"فرهنگ سازی"!  نام  به  اشاره كنم. خدمتی  معلوالن  به  به خدمتی شگرف  بگذارید 
از خدمات حيرت آور به معلوالن در ایران فرهنگ سازی تلویزیون در مورد معلوالن 
است. درروز جهانی معلوالن كلی معلول ایزوله نشان می دهندكه بگویند اینها معلوالن 
هستند. ببينيد چه شکلی هستند! درسریال ها و فيلم ها هم اگرآدم بدی بخواهد تنبيه 

شود حتما باید بنشيند روی ویلچر.
از دیگر نکته های قابل توجه در كشورمان آمار معلوالن است.به عنوان مثال می گویند 
تعدادی  به  كه  بيامرزد  را  عزیزان  این  پدر  معلول هستند. خدا  ما  مردم  از  3 درصد 
اعتقاد دارند. بعضی از عزیزان كه می گویند ما فقط چند صد هزار معلول داریم آن 
های  غربی  آن  است  نشسته  حق  جای  خدا  دانيد  می  كامل!  رفاه  در  معلوالنی  هم 
امپریاليست از بس آدم های بدی هستند خدا بر سرشان آورده و 5-4 درصد معلول 

دارند! كاش ما را الگوی خود قرار می دادند و حاال فقط چند صد معلول داشتند!
راستی شما می دانيد كنوانسيون بين المللی دفاع از حقوق معلوالن چيست؟  
ما هم می دانيم و این را هم می دانيم كه برای این به این كنوانسيون پيوستيم چون 
قانون  بودیم همان  اگر زرنگ  اال ما  نامش كه كالس دارد! و  كالس داشت! حداقل  
المثل معروف می گوید:  جذاب 16 ماده ای خودمان را اجرا می كردیم! یک ضرب 

قانون فقط به درد كتاب های تاريخ می خورد!
القصه. به هر كجا كه نگاه می كنم حرفی نهفته است. اصال بهتر است چشمهایمان را 

ببندیم و جایی را نبينيم. اینگونه بهتر است و خيالمان راحت تر است.
خوب كه فکر ميکنم معلوالن مشکلی ندارند و بيشتر كه فکر ميکنم می بينم ما اصال 

معلول نداریم.
اصال چطور  است بحث را عوض كنيم؟؟!!

سکی
ستایو

ش. دا
ش کنید ، امروز را کار کنید ، به فردا امیدوار با

.دیروز را فرامو

مرتضی رویتوند

به مناسبت روز جهانی معلوالن

چطور است بحث را 
عوض كنيم ؟!

عی
تما

اج
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مرتضی رویتوند

شد.
ک دروغگوی موفق با

س حافظه ای آنقدر قوی ندارد که ی
.هیچ ک

به نظر شما دنيای بی سرو صدا چگونه دنيایی است؟! 
دنيایی فارغ از هرگونه هياهو؟؟ دنيایی بدون فریاد، دعوا 
و هر صدایی كه گوش ها را  می خراشد؟؟ شاید هم 

دنيایی لبریز از آرامش باشد !!
 اما خوب كه فکر كنيم  می بينيم كه  این دنيای بی 
سرو صدا آنقدر هم كه  به نظر می رسد ساده و آرام 
این  با  كنارآمدن  برای  و  دارد  نيست، گاهی مشکالتی 
استقامتی  و  دریا  وسعت  به  ای  روحيه  باید  مشکالت 

چون كوه داشت.
اصال به این فکر كرده اید چه نعمت بزرگی  در اختيار 
دارید و بی خبرید؟ زمانی كه  به راحتی درخيابان راه 
می روید و صدای بوق ماشين ها را می شنوید، وقتی كه  
به  راحتی با افراد گفتگو می كنيد، مدرسه می روید، و 

درس می خوانيد....
 اصال به این فکر كرده اید كه كسانی در این دنيای پر 
از  هياهو و سر و صدا درسکوت زندگی می كنند آیا می 

دانيد  آنها چگونه با این مشکالت كنار می آیند؟ 
 اگر بپذیریم كه تحصيل امری مهم در زندگی هر فرد 
است باید به شرایط افرادی كه دچار معلوليت شنوایی 
توجه   هم  هستند  ناشنوا  یا  و  شنوا  كم  یعنی  هستند 

كنيم.
تحصيل،  نيازمند  جامعه  بقيه  مثل  هم  افراد  اين 
تربيت، رشد و بالندگی هستند اما آيا مثل افراد 
فراهم  آنها  برای  تحصيل  زمينه  جامعه،  عادی 

است؟!
مهم ترین امر درمسير رشد و تحصيل افراد كم شنوا و 
یا ناشنوا تشخيص به موقع معلوليت آنها است كه باید 
در سن 1/5 الی 2 سالگی انجام شود و این كودكان به 

عنوان  معلول شنوایی شناخته شوند.
پس از شناسایی این كودكان  آنها شروع به یادگيری 
این  كه  كنند  می  آموزشی خاص  مراكز  در  آموزش  و 
آموزش تنها به كودك اختصاص ندارد بلکه والدین این 
الزم  های  آموزش  باید  خود  فرزند  همراه  نيز  كودكان 

را ببينند. 
این كودكان در 5 سالگی وارد مقطع پيش دبستانی می 
شوند و طی 2 سال با گذراندن پيش دبستانی 1 و پيش 

دبستانی 2 آماده  ورود به دبستان می شوند.
گفتار  تحت  كودكان  دبستانی،  پيش  های  دوره  در 
آموزشی  دیگر  های  روش  و  شنيداری  تربيت  درمانی، 
كودكانی  برای  بيشتر  شنيداری  تربيت  گيرند.  قرارمی 
استفاده می شود كه از درصد شنوایی بسيار كمی قرار 
به  وادار  را  كودكان  روش  این  در  مربيان  برخوردارند. 
استفاده از اندك شنوایی خود می كنند. به عنوان مثال 

با گفتن جمله ای عاميانه و ساده و قرارگرفتن دست در 
تحریک  باعث  لب خوانی،  از  و جلوگيری  دهان  مقابل 
حس شنوایی كودك هرچند كه اندك باشد می كنند. 
تحریک  و  گيری  دریاد  توجهی  قابل  تاثير  روشی  این 
معلول  كودك  اكنون  دارد.  شنوا  كم  كودكان  شنوایی 
تازه  با چيزهای  به دبستان و مواجه شدن  آماده ورود 

شده است.
اما درمدرسه...

می  رو  به  رو  دنيایی  با  شود  می  مدرسه  وارد  وقتی 
ندیده  و  ها  نشنيده  پراز  تازه.  چيزهای  از  مملو  شود 
از  آموزگار  و  نيمکت  و  ها. سر كالس می نشيند، ميز 
همان چيزهای تازه ای است كه كودك با آنها آشنا می 
شود. سال اول دبستان، همان طور كه برای بسياری از 
كودكان یکی از حساس ترین و چه بسا دشوارترین سال 
های تحصيلی به شمار می رود، برای كودكان معلول نيز 
دشوار، حساس و مهيج است. زیرا كودك هنوز نمی داند 
مدرسه، تخته سياه، كتاب های حجيم درسی، آموزگار 

و... یعنی چه؟! 
این كودكان هم مثل بچه های عادی با كتاب های اول 

دبستان سال تحصيلی را شروع می كنند.
بدون شک حجم این كتاب ها برای این كودكان دشوار 
است. به همين دليل سال اول دبستان را نيز در دو سال 
پياپی اول مقدماتی و اول تکميلی می گذرانند و پس 
از آن به ادامه تحصيل مشغول می شوند. این كودكان 
در مدارس ویژه  ناشنوایان و كم شنوایان تحصيل می 
كنند و تا سال اول دبيرستان در همين مدارس ادامه  

می دهند.
باغچه بان یکی از این مدارس ویژه معلوالن شنوایی در 
قزوین است. آموزگاران این مدارس آموزگاران مدارس 
عادی هستند كه طی تجربه و آموزش هایی كه دیده 

اند روش ارتباط با این دانش آموزان را یاد گرفته اند.
اما در مقطع راهنمایی و دبيرستان، كه  زمينه تحصيل 
آموزان  دانش  یادگيری  مشکالت  و  شود  می  گسترده 
و  آموزش  سازمان  رو  این  از  شود.  می  بيشتر  معلول 
یا  و  اشاره  زبان  به  كه  را  افرادی  استثنایی،  پرورش 
مسلط  شنوا  نيمه  و  ناشنوا  افراد  با  ارتباط  برقراری 
هستند را به عنوان رابط در اختيار هر یک از این دانش 
در  یا  و  خصوصی  صورت  به  تا  دهد  می  قرار  آموزان 

كالس، اشکاالت درسی آنها را رفع كنند.
انتخاب  دبيرستان  اول  گذراندن  از  پس  آموزان  دانش 
رشته كرده  و متناسب با رشته  انتخابی وارد دبيرستان 
و یا هنرستان های تلفيقی كه پذیرایی این دانش آموزان 
هستند می شوند. پس از آشنایی با روش تحصيل این 

استان  ناشنوایان  مدارس  از  یکی  سراغ  آموزان  دانش 
رفتيم و با مدیر"مدرسه باغچه بان" گفتگو كردیم.

درباره  بان  باغچه  مدرسه   مدیر  محمدی"  "معصومه 
این  اداره  كه  »هرچند  گفت:  مدرسه  این  مدیریت 
مدرسه كار دشواری است اما با عالقه ای كه نسبت به 
این كار و این دانش آموزان دارم قادر به جدا شدن از 
این مدرسه نيستم و این عالقه باعث شده سختی كار به 

شيرینی و سهولت تبدیل شود.«
محمدی در پاسخ به این سوال كه وضعيت مدرسه را 
چگونه ارزیابی می كنيد گفت: »این مدرسه به كمک 
مسئوالن و رسيدگی های مادی و معنوی، از وضعيت 
این مدرسه  رضایت بخشی برخوردار است. سه كالس 
دارای سيستم آموزشی هوشمند شده و این امر موجب 
پيشرفت آموزش و سهولت كار آموزگاران و ارتقا سطح 

یادگيری دانش آموزان شده است.«
این  در  موجود  تحصيلی  مقاطع  به  اشاره  با  محمدی  
این  در  مقطعی  تا چه  آموزان  دانش  اینکه   و  مدرسه 
مدرسه قادر به تحصيل هستند گفت: »با توجه به اینکه 
تعداد  ویژه هستند  تدریس  نيازمند  آموزان  دانش  این 
و  است  كم  مقطع  هر  در  شده  پذیرفته  آموزان  دانش 
از اول دبستان تا اول دبيرستان و پایه متوسطه امکان 
تحصيل در این مدرسه وجود دارد. اما بعد از گذراندن 
رشته  انتخاب  به  موظف  آموزان  دانش  دبيرستان  اول 

هستند و وارد مدارس تلفيقی می شوند.«
دانش  برای  خوابگاه  وجود  درباره  مدرسه  این  مدیر 
خوابگاه  از  مدرسه  گفت:»این  مدرسه  این  آموزان 
برای  شده  ارائه  تسهيالت  از  یکی  كه  است  برخوردار 
تحصيل دانش آموزانی است كه از اطراف به این مدرسه 

می آیند.« 
شامل  مدرسه  این  امکانات  كرد:»  تاكيد  محمدی 
خوابگاه، آموزش و حتی سرویس رفت و آمد برای دانش 
و  مهم  ارائه می شود  رایگان  كاماًل  به صورت  آموزان 
آموزان  دانش  این  پيشرفت  و  گيری  یاد  اساس  ترین 
تاثير به سزایی در تحصيل  همراهی والدین  است كه 

خواهد داشت.«
اين  به  مسئوالن  توجه  وجود  با  خوشبختانه 
شنوايی  معلول  كودكان  تحصيل  زمينه  مدارس، 
فراهم شده است. اما اميد است كه اين توجهات 
زمينه ساز رفع مشکالت ديگر اين افراد در جامعه 
كاهش مشکل  تسهيالت، درصدد  ارائه  با  و  شود 
شنوايی به وسيله  كاشت حلزون، گفتار درمانی و 

تربيت شنيداری و... برآيند.

گفتگویی با 

مدیر مدرسه باغچه بان قزوین 

  به دنيای  سکوت  ما خوش آمدید 

الناز فشالنجی
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ت فراهم می کند.
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.هر موقعیتی که به طور 

 روزاگرى دزدها هم با شرف  بودند
در  که  يافت  بسته اى  راهی،  در  روزى دزدى  گويند 
آن چيز گرانبهايی بود و دعايی نيز پيوست آن بود. آن 

شخص بسته را به صاحبش برگرداند. 
او را گفتند: »چرا اين همه مال را از دست دادى؟« 
گفت: »صاحب مال عقيده داشت که اين دعا، مال او 
را حفظ می کند و من دزد مال او هستم، نه دزد دين. اگر 
آن را پس نمی دادم و عقيده صاحب آن مال خللی 
می يافت، آن وقت من، دزد باورهاى او نيز بودم و 

  کشف االسراراين اکر دور از انصاف است.

عاشق و نيستی
آن يکی آمد در يارى بزد     

                                   گفت يارش : کيستی اى معتمد
عاشقی به در خانه معشوقش رفت و در زد. معشوقه پرسيد 
:» چه کسی پشت در ايستاده؟«. عاشق گفت:»منم 
آدم  براى  جايی  خانه  اين  گفت:»در  معشوقه   .»
هاى خام نيست. اليق آدم خام اين است که در 

آتش جدايی بسوزد تا آتش او را پخته کند«

عاشق بيچاره رفت و يکسال را در سفر گذراند و از جدايی 
کرد،  پخته  را  او  سفرها  اين  بود.  گداز  و  سوز  در  معشوق 
با  و  رفت  معشوق  خانه  در  باز  و  برگشت  سفر  از  سپس 
ترس در زد .معشوق پرسيد: »چه کسی در می زند؟«. 
عاشق گفت :»کسی نيست.اين طرف هم تويی«. 
بينی تو هم من  را نمی  معشوقه گفت: »چون خودت 
نمی  نفر  دو  خانه  در يک  زيرا  شو  وارد  اى، پس  شده 

توانند جاى بگيرند«. سپس معشوقه در را باز کرد و گفت :
از  دواگنگی  که  چرا  خانه جاى دارى  در اين  » حاال 

ميان رفت. 
مثنوى

آب  روى  بر  کس  »فالن  گفتند:  را  شيخ 
صعوه  و  بزغی  است،  »سهل  گفت:  می رود.« 
پرد.«  هوا  در  کس  :»فالن  گفتند  برود«.  نيز  اى 
»فالن  گفتند:  می پرد.«  زغنه اى  و  گفت:»مگسی 
کس در يک لحظه از شهرى به شهرى می شود.« 
به  مشرق  از  نفس  يک  در  نيز  گفت:»شيطان  شيخ 
مغرب می شود. اين چنين چيزها را بس قيمتی نيست. 
مرد آن بود که در ميان خلق بنشيند و برخيزد و بخسبد و بخورد 
با خلق  و  کند  داد  و  ميان خلق ستد  در  بازار  ميان  در  و 

بياميزد و يک لحظه، به دل، از خداى غافل نباشد.«
اسرار التوحيد                                                                                                 

گردآوری: آتيه شعبانی

نر
 ه

ب و
اد

حــــــاکيت
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ت با تعداد زیادی توفقگاه های مزاحم ،خط ک
.جاده موفقی

شهرام مبصر

زینب اكبری 

نر
 ه

ب و
اد

هواي پایيزي
و اما اميد بهترین هدیه خداست...

از  دوري  خيلي  تصویر  خودش  اّما  دود  مي  قلبش 
دویدنش را در خاطرش دارد، اگر تا دیروز به سنگيني 
وزنه اي به نام بریس كه 30 سال به عنوان پوشاك و 
همراه هميشگي پاي راستش شده، عادت كرده بود، 

حاال شده مایه عذاب.
رنگ صورتش پایيزي، هواي چشمانش ابري و لبانش 
كویري است، مي خواهد مثل هميشه پنهان كند اّما 
جگرت،  پاره  و  باشي  پدر  شود  مگر مي  شود.  نمي 
6 ماهه پسرت، در تب بسوزد و تو بتواني غرورت را 
حفظ كني و توداري كني؟ اّما فداكاري خصلت همه  
وقت است و او الفباي آن را خوب بلد است. نيمه شب 
به جرم مادر  از همسرش كه  شده و هر دو خسته. 
بودن بيش از 24 ساعت چشم از كودك برنداشته و 
گاه تنها و گاه همراه او پرستاري كرده مي خواهد كه 
كمي استراحت كند. از تب و تشنج وحشت دارد، چرا 
كه معلوليتـــش را از آن به یادگار دارد. استامينوفن 

مي دهد و پاشویه اش مي كند و هر از گاهي به چهره 
همسرش  شده  اشک چشم شسته  با  و  باخته  رنگ 
نگاه مي كند و در حالي كه سعي دارد نگاه نگرانش را 
از او بدزدد، دلداریش مي دهد. دوست دارد خودش 
آب پاشویه را كه حاال دیگر گرم شده عوض كند اّما 
گویي این كار برایش از هميشه سخت تر است. قبل 
را سفت  بریسش  قفل  و  ببرد  زانو  به  آنکه دست  از 
كند، همسرش ظرف آب را مي گيرد و او فقط دوباره 
تأكيد مي كند: »آب نباید زیاد خنک باشد«، با این 
و  كند  كند. كودك گریه مي  جمله همراهيش مي 
باال آورده. ولي چيزي  گردد. دوباره  مادر زود برمي 
دارو  چرا  بود!  نمانده  اش  معده  در  چيزي  نخورده، 
جواب نمي دهد؟ شاید، شاید تشخيص دكتر اشتباه 
به دو روز،  نزدیک  فاصله  اّما مگر مي شود در  بوده 
و  باشد  كرده  ویزیت  اطفال  پزشک متخصص  بار   3

اشتباه كند؟
نخير، اینطوري نمي شود، بّچه دارد از بين مي رود 
و طاقت هر دو به سر آمده، مادر كه از سالمت جسم 
برخوردار است سریع مي رود و لباس مي آورد.كودك 
را آماده مي كند و مي شوید. پدر كودك می خواهد 

بند بریسش را محکم كند. عجله می كند و ناگهان 
بند بریس پاره می شود اما ... بدون بریس نمی شود 
راه رفت . خيلی زود وصله ای به جای بند بریس پيدا 
می كنند و راه می افتند. خدا رو شکر كه اگر قالي 
سليمان نيست، ماشين هست و مي شود زود رفت. 
خدا رو شکر كه كودك تشنج نکرده اّما چرا این قدر 
گرفته.  آرام  مادر  آغوش  در  رمق  بي  و  حركت  بي 
ها  خانه  بيشتر  و  نمانده  خورشيد  طلوع  به  چيزي 
چراغشان روشن است و روزه داران در پنجمين سحر 
ماه رمضان بيدارند. در حياط بيمارستان، بيماران و 
همراهان به این طرف و آن طرف مي روند و نگهبان، 
مي  پياده  مادر  كند.  مي  نگاه  آنها  كشان  خميازه 
شود و مي دود، اّما او فقط قلبش مي دود و خودش 

محکوم به آرام رفتن و بيشتر فکر كردن است.
آنها هم مثل خيلي هاي دیگر این را خوب یاد گرفته 
راه درست و درستي یک  یافتن  براي  اند كه گاهي 
نشانه، یک اشاره و یا یک تلنگر كافي است. فقط باید 
خوب به دورو برت نگاه كني،  همه چيز را ببيني و 
بعد چشمت را ببندي و با چشم دلت  راه  را پيدا 
كني و حاال كه آنها مطمئن شده اند برخالف تصور، 
مسئله فقط یک سرما خوردگي ساده نيست. آكنده 
از دلهره اما با اميد و توكل راهی پایتخت مي شوند 
اشتباه  تشخيص  امکان  دیگر  كه  باشد  جایي  باید 
وجود نداشته باشد. باید رفت و براي درمان كودك 
اميد،  این راه  دلبند به هر ریسماني چنگ زد و در 

بهترین هدیه خداست.
پس از تحمل آن همه درد و رنج و شب بيداري ها، 
گریه هاي پنهاني و آشکار، آن همه دعا و التماس، 
مگر مي شود كه خدا رحمي نکند؟!در آن روز روشن 
و در كنار نم نم باران پایيزي نسيم دلنشين لبخند 
فرزند و گفتن كلمه "ماما" روزهاي خوش آینده را 

نوید داد.

با نصب تابلوهای مکمل حمل با جرثقيل 
زير تابلوهای ويژه پارک خودرو معلوالن 

و جانبازان

گذاشته  احترام  معلوالن  حقوق  به  شايد 
شود

 تابلوهای مکمل "حمل با جرثقيل" زير 
تابلوی "ويژه پارک خودرو جانبازان و 
معلوالن" در خيابان های تهران نصب 

می شود.
ایمن  جامعه  معلوالن  تخصصي  كارگروه  رئيس 
شهرداري منطقه 2 تهران با  اعالم این خبر گفت: »به 
دنبال  اجرای  موفق طرح  شهرداری منطقه 2 تهران 
كه توسط كارگروه تخصصی معلوالن این منطقه اجرا 
شد معلوالن می توانند خودروی خود را در محل های 

مشخص شده پارك كنند.«
ابتکار  به  تاسی  با  اینکه   به  اشاره  با  مبصر"  "شهرام 
شهرداری منطقه 2 تهران می توان این طرح را در همه 
خيابان های تهران و شهرهای كشور اجرا كرد گفت: 
داشتن  مشکل   همه شهرها  در  این طرح  اجرای  »با 

متاسفانه   اما  شود  می  حل  معلوالن  پارك  فضای 
ویژه  پارك  فضای  اشغال  مشکل   با  طرح  شروع  با 

معلوالن توسط دیگر افراد غيرمعلول روبرو شدیم.«
 دبير كانون معلوالن منطقه 2 در ادامه گفت: »برای 
حل این مشکل موضوع را با "احمد قرگزلی" مشاور 
ریاست سازمان بهزیستی كشور در ميان گذاشتم و 
بهزیستی   انجام شده ریيس سازمان  پيگيری های  با 
نامه ای به فرمانده نيروی انتظامی نوشت و خواستار 

رسيدگی موضوع شد.«
نسبت  مقدم  احمدی  سردار  گزارش  این  اساس  بر 
به نصب تابلوهای مکمل  موافقت كرده  و از سردار 
مؤمنی رئيس پليس راهور كشور خواستند تا نسبت به 
نصب  تابلوهای مکمل "حمل با جرثقيل به استثنای 
خودرو جانبازان و معلوالن" زیر تمام تابلوهای ویژه 

پارك خودرو معلوالن اقدام كنند.«
بر اساس  استاندارد جهانی، در مقابل  گفتنی است 
ها،  مساجد،كلينيک  مانند  عمومی  اماكن  ورودی 
بيمارستان ها، ورزشگاه ها، ميادین تره بار، پاساژهای 
خرید و نيز در خيابان های اصلی  باید در هر 700 
متر یک تابلو ویژه پارك خودرو جانبازان و معلوالن  

نصب شود.

با  معلوالن  تخصصي  كارگروه  اقدام 
تهران   2 منطقه  شهرداري  همکاري 
خودروي  توقف  محل  تعيين  به   نسبت 
معلوالن، یکي از پسندیده ترین گام هایي 
معلوالن  براي  بزرگ  تهران  در  كه  است 

برداشته شده است.
از  یکي  كردن  آشکار  كنار  در  كار  این 
ظریف ترین مشکالت معلوالن، این نکته 
را بيان مي كند كه معلوالن ضمن داشتن 
هاي  جایگاه  اختصاص  با  و  مسلم  حق 
این حق  به  همچنان  اما  پارك،  ویژه ي 
خود دست نمي یابند و شاید كمتر كسي 

به این مشکل آنها پي ببرد.
اميدواریم  معلوالن  بزرگ  خانواده  ما  و 
كه حركت هاي این چنيني الگوي سایر 

مناطق و شهرهای كشور نيز بشود.
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ب را.
ستجو کنید، در خودتان معای

ت ها را ج
ضیل

. در دیگران ف

چقدر انتظار روزی را می كشيدم كه ماه رمضان تموم بشه و باز صدای پر انرژی 
اميد را بشنوم، باز با شوخی هاش از ته دل بخندم، باز با محبت هاش خجالت 
زده و با عشق ورزی هاش سرخ بشم. انتظار همه چيز را داشتم إاّل حرف هایی 

كه داشتم می شنيدم:
»مائده خوب به حرفام گوش كن و تا حرفام تموم نشده چيزی نگو. این ماه 
رمضون سخت ترین و بدترین ماه رمضون عمرم بود. پيش چند تا مشاور رفتم. 
همه چيز را براشون توضيح دادم. همشون باِل استثنا می گفتند شما نمی تونيد 
با هم ازدواج كنيد. كل ماه رمضون را به خودم ریاضت دادم. افطار و سحر این 
یک ماه، جز آب و 5 تا دونه خرما هيچ چيز دیگه ای نخوردم. اگر بدونی چقدر 

الغر شدم.«
دیگه صدای اميد را نمی شنيدم و فقط صدای یک سوت ممتد شکنجه آور 
توی گوشم عذابم می داد. آفتاب وسط آسمون بود اما من جز تاریکی و سياهی 
چيز دیگه ای نمی دیدم. توی خواب هم نمی دیدم یه روزی این حرفا را از 
زبون اميد بشنوم. همه اینها را كه من قبال بهش گفته بودم. مگه نگفتم: »من 
هيچ وقت نمی تونم از مامانم جدا بشم؟« گفت: »خونه می خریم، نزدیک خونه 
اینا. مگه به هزار دليل نگفتم من امکان زندگی كردن در كنار تو را  مامانت 
ندارم؟« اما هر بار حرفم را قطع كرد و گفت: » انقدر آیه یأس نخون. انقدر نگو 

نميشه. من ميگم ميشه بگو چشم.«
پس چی شد كه یک ماهه به این نتایج رسيد؟! یعنی مشاورها چی بهش گفته 

بودند؟! 
من كه می دونستم امکان نداره این رابطه به ازدواج ختم بشه پس چرا انقدر 
جا خورده بودم؟ پس چرا داشتم می ُمردم؟ من كه خودم هميشه به شوخی و 

گاهی مواقع خيلی جدی می گفتم باید ارتباط مون را قطع كنيم.
اما نمی دونم چرا شنيدن اون حرفها از دهن اميد انقدر برام دشوار بود.

باید سریع خودم را جمع می كردم و به خودم مسلط می شدم، انگار نه انگار 
كه اتفاقی افتاده بود.

»خوب اینها را كه از اول هم من می دونستم. این كه دیگه ناراحتی نداره. مگه 
جز این انتظار داشتی؟ مگه از روز اول نگفتم نميشه؟ مگه از روز اول نگفتم 
هر چی زودتر تمومش كنيم بهتره؟ مگه از روز اول نگفتم نياز نيست چيزی 
در این مورد به خانوادت بگی؟ حاال هم دیر نشده، هر وقت بگی تمومش می 

كنيم. به همين راحتی.«
مائده خيلی سنگدلی. واقعا بهم ثابت شد كه تو چيزی به اسم دل نداری. چطور 
دلت مياد انقدر راحت و بی خيال در مورد رابطمون این جوری نظر بدی؟ كاش 

منم مثل تو انقدر بی احساس بودم.
اون لحظه بزرگترین آرزوم این بود كه حرف های اميد واقعيت داشت و من 
واقعا به همون بی خيالی و بی احساسی بودم كه اميد فکر می كرد. اما باید 

نمی  هم  مردم  می  اگر  من  گفتم؟  می  باید  این چی  جز  كردم؟  می  چيکار 
تونستم به اميد بگم: »بمون. نرو. نمی تونم.«

تا اونروز غرورم اجازه نداده بود ذره ای بهش ابراز احساسات كنم یا حتی بيان 
كنم كه چقدر  این رابطه برام شيرینه و دوسش دارم. حاال چطور می تونستم 

بهش بگم كه اگر جدا بشيم من ميميرم؟
نه من مرد گفتنش نبودم، حتی اگر صد سال هم از عمر رابطه مون می گذشت! 
پس بهترین كار همين بود كه مثل تمام سال های زندگيم خودم را بی خيال 

نشون بدم اما این فقط یه تظاهر بود ؛ تظاهر به بی تفاوتی!
نمی دونستم می خواد چيکار كنه و چه نقشه ای برای آینده داره! یعنی قصد 
داشت رابطه ای را كه این همه بهش عادت كرده بودم و باهاش زندگی می 
كردم را تموم كنه؟ دل من، هيچ. با دل خودش می خواست چيکار كنه؟ می 
تونست به راحتی بره سراغ یکی دیگه؟!!! یا می خواست ...؟ نه، تصویری كه 
من از اميد توی ذهنم حک كرده بودم امکان نداشت به این راحتی خدشه دار 
بشه اما تا كی می شد این جوری ادامه داد؟ رابطه ای كه هر لحظه ش تنت 

بلرزه از وحشت جدایی.
تا چند ماه همون جور مثل سابق با هم ارتباط داشتيم. اميد توی یه آژانس 
مشغول به كار شده بود و نصفه شب ها وقتی همه می خوابيدند ما تازه شروع 
می كردیم به تلفنی صحبت كردن و این صحبت ها گاهی تا اذان صبح طول 

می كشيد! طول روز كم حرف ميزدیم، اینم از شب هامون!
چند ماهی از ماه رمضان و شنيدن اون حرف ها گذشته بود. یه شب مثل خيلی 
شب های دیگه ساعت نزدیک 2 نيمه شب بود و دل ما هنوز رضایت نداده بود 
بود. مثل هميشه شيطنت  اون شب مهسا هم پيشم  بگذاریم.  را زمين  تلفن 
های مهسا و تيکه های بامزه ای كه به ما می انداخت چاشنی صحبت هامون 
شده بود. بدون هيچ صحبت و اطالع قبلی اميد یکدفعه و بی مقدمه گفت: بيا 

همين امشب تمومش كنيم.
درخواستش انقدر غير منتظره بود كه اولش نتونستم باورش كنم و فکر كردم 
داره شوخی می كنه ولی وقتی فهميدم تصميمش جدیه، هرلحظه نفسم سخت 
تر از لحظه قبل باال می اومد. مهسایی كه تا چند دقيقه قبل مشغول شيطنت 
بود، حاال دیگه یه كم اون طرف تر از من دراز كشيده بود. دهانش را به بالش 
فشار می داد و شونه هاش می لرزید. اون لحظه چقدر دلم می خواست منم 
مثل مهسا می تونستم سرم را به بالش فروكنم و هوار بکشم تا شاید یه كم 
آروم بشم و راه نفسم باز بشه. اما انقدر نقشم را بی نقص و عالی ایفا كرده بودم 

كه اميد برگشت بهم گفت:
» هميشه همين بوده. هميشه داستان ما برعکس بوده و جای من و تو عوض 

شده بوده! ببين من اینجا دارم اشک می ریزم و تو اونور مثل كوه وایسادی!
ادامه دارد ...

نر
 ه
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اد

مقا   وم         باش
كوه بودم اما شکستم

قسمت چهاردهم
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رحم آتش بر سياوش قصه نيست
جان آرش در کمان افسانه نيست

ننگ بر آن دل که در آن شعله نيست
قلب بی آتش خدا را خانه نيست

عشق را بر قلب کندن پيشه نيست
دست فرهادى دگر بر تيشه نيست

چشم و گوشی منتظر بر راه نيست
يوسفی گويا دگر در چاه نيست

ساغر و پيمانه اى در اکر نيست
قلب مجنون را شکستن عار نيست

راه هاى زندگی هموار نيست
آرزوهايم محالی بيش نيست

بر چنين دنيا دال بايد گريست
گريه هم ديگر دواى چاره نيست

                                         آرش زرين

مادر
چه ديوارهاى سردى 

ناگه هايی بی روح تر از آن
و عقربه هايی که اناگر براى نرفتن 

از هم سبقت می گيرند 
اينجا ترس و آشفتگی

 تنها هديه اى ست که به هم می دهند 
صداى درد که بر می خيزد 

آه، بی تابی می کند 
من از هر رنجی سياهترم 

و از هر دردى دردتر 
اينجا ديوارهايش يخ زده است 

و ناگه خيره مادر  به جايی که نمی دانم کجاست  
هر چه هست من در آن جايی ندارم 

اناگر رها شده ام
     ستاره سلطانی رها...

قاصدک
تنهايم

کنار پنجره می آيم
نسيم تبسم تو جارى است

قاصدک ها آمده اند
در رقص باد و ياد

سبز
سپيد

سرخ
اين آخرين قاصدک

چقدر شبيه خداحافظی توست

                  اعظم عزيزى

نر
 ه

ب و
اد
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داشتن یک كودك به تنهایی تجربه های فراوانی را برای والدینش به همراه 
دارد. وقتی پدر و مادر می شوید، به خوبی احساس می كنيد كه دیگر آن 
مرد و زن سابق نيستيد و در زندگی خود به درجه ای باالتر دست یافته اید 
كه برای هميشه زندگيتان را دگرگون و شما را به آدم های بهتری تبدیل 

كرده است.
از كودكی خود دست می كشيم كه خودمان صاحب یک  وقتی  ما  بيشتر   
كودك شویم. اما وقتی صاحب كودكی شوید كه از بيماری شدیدی رنج می 
برد و آینده ای نامعلوم پيش رو دارد، عالوه بر پدر و مادر باید به طور هم زمان 
تبدیل به یک روانشناس، یک پزشک و یک پرستار شوید تا بتوانيد از او در 

مقابل مشکالتی كه هر روز شما را احاطه می كند، حمایت كنيد.
تمام سختی های  با  به حال  تا  و  آغاز شد  ما  اول  فرزند  تولد  با  این مرحله 
موجود توانسته ایم، خودمان را سرپا نگاه داریم و اميدمان را از دست ندهيم. 
كودك ما با سری بزرگ متولد شد. در پرونده  پزشکی اش نوشتند مشکوك 
به هيدروسفالی و آن موقع  من به عنوان مردی كه تبدیل به یک پدر شده 

بود، فهميدم كه باید برای كودكم بيشتر از یک پدر باشم.
مطالعاتم را در این زمينه افزایش دادم. اوایل بيشتر به دنبال دليل این بيماری 
بودم. ولی كم كم دریافتم كه باید به راه حل هایی كه در پيش رو دارم بيشتر 
توجه كنم. مقاالت پزشکی بسياری خواندم ولی آنچه برایم بيشتر كاربردی 
من  كودك  شبيه  مشکلی  فرزندشان  كه  بود  والدینی  تجربيات  شنيدن  بود 
داشتند. دوست دارم تجربياتی كه در این مدت به دست آورده ام را با دیگران 

در ميان بگذارم تا دینی كه نسبت به اطالعاتم دارم را بپردازم.
كودك ما با سر بزرگش نياز به توجه بيشتری دارد. باید هر 10 دقيقه یک 
بار كودك را جابه جا كنيم تا بر اثر فشار بر روی پوست سر، زخم و عفونت 

ایجاد نشود. 
به  تا  كنيد  حمایت  را  سرش  باید  كودك  كردن  جا  جابه  هنگام  همچنين 

گردنش صدمه ای وارد نشود. 
به مقدار كم و در  باید تغذیه آن ها  این كودكان  استفراغ زیاد در  به دليل 
دفعات متعدد باشد و بعد از تغذیه به دليل احتمال استفراغ باید كودك را به 

پهلو خواباند تا غذایی كه بيرون می آید موجب خفگی او نشود.
به صورت مکرر باید پشت گوش ها و چين های گردنش را از عرق و استفراغ 
تميز كرد و برای جلوگيری از انواع عفونت های پوستی او را خشک و تميز 

نگه داشت.
و در نهایت اینکه باید از هرگونه بازی های خطرناك كه احتمال ضربه به سر 

در آن وجود دارد، جلوگيری كرد. 
به دليل وجود "شنت" در سر باید محافظت خاصی از این كودكان به عمل 
آید. استفاده از كاله ایمنی در بيرون از خانه می تواند موثر باشد ولی باید دقت 

كنيد كه داخل كاله هميشه خشک و تميز باقی بماند.
به عنوان سخن پایانی، اجازه بدهيد كودكتان با بچه های دیگر بازی كند و او 
را از داشتن روابط اجتماعی محروم نکنيد. شما می توانيد با حمایت بيشتر از 

ایجاد خطرهایی كه وی را تهدید می كند جلوگيری كنيد.

طاهر عليجانی

اجازه دهيد كودكتان با بچه های دیگر بازی كند

تجربه ها
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یونانی  كلمه  دو  ریشه  از  "هيدروسفالی"  كلمه 
معنی  به  "سفالوس"  و  آب  معنی  به  "هيدرو" 
"آب  یعنی  اصطالح  در  و  است  تشکيل شده  سر 
درون سر" و به افزایش غيرطبيعی »مایع مغزی - 

نخاعی« در بطن های مغز گفته می شود.
اطراف  در  مرتب  طور  به  نخاعی،   – مغزی  مایع 
مغز و نخاع در حال چرخش است و مواد مغذی را 
در اختيار سلول های عصبی قرار می دهد و مواد 

حاصل از سوخت و ساز را دور می كند. 
این مایع در ساختمان مغز درون حفره های كيسه 
قرار  مغزی  یا حفره  مغزی  بطن  نام  به  ای شکل 
دارد. بطن های مغزی )مانند بالشتک( به عنوان 

سپر حفاظتی برای مغز عمل می كنند. 
اگر گردش این مایع به عللی دچار وقفه شود یا 
از  بيش  تجمع  شود،  توليد  نياز  مقدار  از  بيشتر 
اندازه آن موجب افزایش فشار درون مغز می شود. 
در نتيجه استخوان های جمجمه برای سازگاری 
از حد طبيعی  به اطراف كشيده می شوند و سر 
بزرگ تر می شود. در این شرایط بافت مغزی نيز 
نازك تر می شود و فشار زیاد، به آن آسيب می 

رساند.
علت هيدروسفالی

به طور كلی هيدروسفالی به دو علت ایجاد می شود:
یکی به علت افزایش ترشح مایع مغزی - نخاعی كه 

شيوع كمتری دارد.
دوم، انسدادی در مسير طبيعی حركت مایع مغزی 
این مایع،  یا محل جذب  ایجاد می شود  - نخاعی 

دچار مشکل می شود.
یا  مادرزادی  صورت  به  كودكان  در  بيماری  این 

اكتسابی بروز می كند.
شامل  اكتسابی  نوع  در  كننده  ایجاد  اصلی  عامل 
خونریزی  عصبی،  سيستم  و  سر  به  وارده  ضربات 
مغزی، تومور و عفونت هایی نظير مننژیت است كه 

بعد از تولد عارض می شود.
علت  هيدروسفالی،  علت  معروف ترین  و  شایع ترین 
مادرزادی است كه مربوط به قبل از تولد است و در 
اثر عفونت های داخل رحم و بيماری های ژنتيکی 

ایجاد می شود.
عالئم هيدروسفالی 

اگر  دارد.  بستگی  آنها  سن  به  كودكان  در  عالئم 
كودك هنگام تولد به بيماری مبتال شده باشد، سر 
به شکل غيرطبيعی بزرگ است یا هنگام تولد اندازه 
سر نوزاد طبيعی است، اما در ماه های بعد به سرعت 

رشد می كند. 
در نوزادان این عالئم دیده می شود:

مالج  و  جمجمه  استخوان  نازكی  جمجمه،  بزرگی 
سر،  دادن  تکان  در  ناتوانی   ، برآمده  و  بزرگ  های 

لوچی،  و  دید  اختالل  گردن،  عضالت  رشد  عدم 
انحراف مردمک ها به طرف پایين و خارج، پوست 
های  اندام  اسپاسم  متسع،  ورید های  و  سر شفاف 
تحتانی، تحریک پذیری، گریه متغير، استفراغ، مک 
زدن سخت، بی اشتهایی و الغری، وزن تنه و پاها 

كمتر از وزن سر و تشنج.
جمجمه  چون  بزرگساالن  و  تر  بزرگ  كودكان  در 
 ، استفراغ  و  تهوع  سردرد،  ندارد،  تغيير  قابليت 
تورم اعصاب ته چشم، دوبينی یا تاری دید، اختالل 
ادرار،  بی اختياری  رفتن،  راه  در  اختالل  تعادل، 
خستگی شدید، تحریک پذیری و یا حتی اختالالت 
رفتن  دست  از  یا  شخصيت  تغيير  مثل  مزمن تری 
حافظه و همچنين دمانس )زوال عقلی( ممکن است 

به وجود آید.
روش تشخيص

هنوز  آن  در  كه  را  خفيف  هيدروسفالی   معموال 
جمجمه تغيير نکرده است، بر اساس عالیم  عصبی 
از  سونوگرافی  انجام  سپس  و  پزشکی  معاینات  و 
تشخيص  داد.  تشخيص  توان  می  مغز  بطن های 
قطعی این بيماری با انجام سی تی اسکن و ام  آرآی 
از مغز صورت می گيرد كه در آن شکل بطن های 
مغزی و ميزان مایع مغزی- نخاعی مشخص می شود.

روش های جدیدی وجود دارند كه می توانند شکل 
جنينی  دوران  همان  از  را  مادرزادی  هيدروسفالی 
بر  هيدروسفالی  تشخيص  روش  دهند.  تشخيص 
عالیم  سن،  به  توجه  با  و  پزشک  تصميم  اساس 

انتخاب  بيماری  علت  مورد  در  حدس  و  بالينی 
می شود.

درمان هيدروسفالی
هدف اصلی در درمان هيدروسفالی، كاهش فشار 

مایع مغزی-  نخاعی است.
كه  دارویی  تركيبات  بيماری،  خفيف  موارد  در 
موجب كاهش مایع مغزی - نخاعی می شوند، 

تجویز می شود.
كمک  دارویی  های  روش  پيشرفته،  موارد  در 
چندانی نمی كند و درمان اصلی جراحی است 
بيماری حذف می  ایجادكننده  كه در آن عامل 
ایجاد  و  انسداد  موجب  توموری  اگر  مثاًل:  شود؛ 

هيدروسفالی شده باشد، آن را حذف می كنند.
گاهی نيز نمی توان عامل ایجادكننده را حذف 
كف  در  سوراخی  ایجاد  با  علت  همين  به  كرد، 

بطن سوم مغزی، بيماری را از بين می برند.
كاربردی ترین روش درمان، قرار دادن »شنت« 
مایع  كه  است  جمجمه  در  ظریف(  ای  )لوله 
كه  بدن  در  دیگری  حفره  به  مغز  از  را  اضافی 
مایع بتواند در آنجا جذب شود، منتقل می كند 
و بدین ترتيب سر به تدریج به حالت طبيعی بر 
می گردد. در واقع شنت مثل یک ناودان می ماند 
كه مایع اضافه را در جایی دیگر )مثال درون قفسه 

سينه یا درون فضای شکمی( تخليه می كند.
چنانچه فردی كه از روش »شنت گذاری« استفاده 
شود،  تصادف  مانند  ای  حادثه  دچار  است،  كرده 
»شنت« از كار می افتد. بر این اساس با بروز عالئمی 
مانند تحریک پذیری و استفراغ های مکرر، اختالل 
به  به سرعت  را  بيمار  باید  بينایی،  و  در هوشياری 
مركز درمانی منتقل كرد، زیرا عدم اصالح »شنت« 

خطرات جبران ناپذیری را برای بيمار دارد.
عالوه بر استفاده از این روش های درمانی، باید علت 
اصلی به وجود آورنده بيماری هم برطرف شود؛ مثال 
تومور مغزی كه در صورت امکان باید برداشته شود.

درمان توانبخشی
موقع  به  آنها  بيماری  كه  كودكانی  از  بسياری 
اقدامات  با  اند،  شده  درمان  و  شده  داده  تشخيص 
بازپروری، فيزیوتراپی، گفتاردرمانی و كاردرمانی )با 
و  عادی  زندگی  توانسته اند  عوارض(  نوع  به  توجه 

طبيعی داشته باشند. 
به  مبتال  بيماران  موقع،  به  درمان  با  كلی  طور  به 
هيدروسفالی قادر به زندگی عادی و طبيعی خواهند 

بود.
حال  در  مختلفی  بين المللی  موسسات  هم اكنون 
جدید  روش های  كشف  برای  بررسی  و  تحقيق 
درمان، تشخيص زودتر و در نهایت جلوگيری از به 

وجود آمدن هيدروسفالی هستند.

معرفی معلوليت

مایعی كه در اطراف مغز و نخاع می چرخد

منبع: تبيان، هفته نامه سالمت
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"ربکا ویلت" دختری شاد و پرانرژی است. وقتی 
22 سال پيش او در خانواده ای معلول به دنيا آمد 
سالم  كودك  یک  كه  كرد  نمی  تصور  هيچ كس 
بتواند در كنار والدین معلولش به خوبی رشد كند 

و مانند كودكان دیگر تحصيل كند.
مادر ربکا دچار فلج مغزی است و از ویلچر استفاده 
كارهای  و  آشاميدن  و  برای خوردن  او  كند.  می 
شخصی و اساسی خود نياز به كمک دیگران دارد. 
نيز معلوليت خفيفی دارد و به حمایت  پدر ربکا 

اعضای خانواده اش نيازمند است.
سوالی كه بيشتر افراد با دیدن این زوج به ذهنشان 
اند  توانسته  چگونه  آنها  كه  است  این  رسد  می 

فرزندشان را بزرگ كنند.
وقتی ربکا به دنيا آمد یک پرستار به پدر و مادر 
توانند  می  آنها  كه  كاری  بهترین  كه  گفت  ربکا 
او  كه  است  این  دهند  انجام  فرزندشان  حق  در 
را رها كنند تا خانواده ای سالم ربکا را به فرزند 
خواندگی بگيرند و بزرگ كنند. او اظهار می كرد 
كه ربکا هيچ وقت صحبت كردن را یاد نمی گيرد 
كه  در حالی  ندارد.  توانایی كالمی  مادرش  چون 
ربکا ثابت كرده است كه تمام انتقاد ها و نظرهای 
از  او  است.  اشتباه  اش  خانواده  به  راجع  منفی 
دبيرستان به موقع فارغ التحصيل شد و اكنون در 
حال تحصيل در دانشکده معلمی است. اگر امروز 
مادرش می توانست آن پرستار را پيدا كند شاید 
به اومی گفت:»تو فکر نمی كردی كه خانواده ما 
انجام  خوبی  به  را  كار  این  بتوانيم  و  شود  موفق 
تماشا  را  ما  موفقيت  توانی  می  حاال  ولی  دهيم 

كنی.«
فلج مغزی مادر ربکا در سن 10 سالگی پيشرفت 
شد.  مختل  اش  عصبی  مركزی  سيستم  و  كرد 
پزشکان معتقدند كه آنسفاليت - التهاب مغز، این 
شرایط را برای او به وجود آورده است. او به مدت 
6 هفته به كما رفت، وقتی به هوش آمد ذهنش 
كنترل  توانایی  دیگر  ولی  بود  نقص  و  عيب  بی 

ماهيچه های بدنش را نداشت.
وقتی مادر ربکا فقط 26 سال داشت همسرش را 
پدر  دید.  مغزی شهرشان  فلج  معلوالن  مركز  در 
او  است.  خفيف  ذهنی  ماندگی  عقب  دچار  ربکا 
در آن زمان شغل مناسبی نداشت و بعد از ازدواج 
دولت  كه  ای  هزینه  با  اكنون  و  كرد  رها  را  كار 
در  آنها  كنند.  می  زندگی  پردازد  می  ها  آن  به 
سال 1989 ازدواج كردند و یک سال بعد معجزه 
عجيبی در زندگی آن ها ظاهر شد. آن ها داشتند 
پدر و مادر می شدند و به دنيا آمدن كودكی سالم 
و نرمال از زن و مردی كه دچار معلوليت شدیدی 
ماه  در  بود.ربکا  معجزه  یک  مانند  حقيقتا  بودند 
می سال 1990 به دنيا آمد و درآغوش والدینش 

قرار گرفت. 
بفهمد  وتوانست  شد  بزرگ  ربکا  كه  هنگامی 
گاه  هيچ  نيست،  مادرها  دیگر  مانند  مادرش  كه 
اینکه  به  هرگز  و  نکرد  ناراحتی  و  شرم  احساس 
مادرش در این شرایط به سر می برد اهميت نمی 

داد.
و  ها  بچه  به  اوقات  گاهی  بود  كه كوچک  زمانی 
می  احساس  و  كرد  می  نگاه  مادرهایشان  و  پدر 
كرد مانند سایر كودكان توسط والدینش حمایت 
اگر  كه  پرسيدند  می  او  از  هرگاه  اما  شود،  نمی 
والدینش معلول نبودند چه كار می كرد، در جواب 

می گفت:» من
می توانم مانند دیگر نوجوانان بزرگ شوم، هنوز 
چيزهای  توانم  می  شدن  بالغ  تا  و  هستم  نابالغ 

زیادی یاد بگيرم.«
قوی  و  مستقل  باید  كه  گرفت  یاد  مادرش  از  او 
باشد و باید اول از خودش مواظبت كند تا بتواند 
از دیگران نيز حمایت كند. ربکا می گوید:» مادرم 
به من یاد داد تا چطور خودم را آنگونه كه هستم 
دیگران  شبيه  را  خودم  نکنم  سعی  و  بشناسم 
گاه  هيچ  است  معلوليت  دارای  او  اینکه  با  كنم. 
تالش نکرد تا شخص دیگری باشد و من مادرم را 

همچون بت می پرستم.« 
ربکا  اقوام  دیگر  و  مادربزرگ  پدربزرگ،  پدرش، 
برای نگهداری از مادرش به او كمک می كنند. او 
از موسسه ای خيریه برای نگهداری از مادر معلول 
خود ماهانه 260 دالر می گيرد. این پول می تواند 
برای گذران زندگی آن ها بسيار مفيد باشد چون 
درآمد اصلی خانواده 1524 دالر است كه از طرف 

دولت برای خانوارهای معلول پرداخت می شود.
یکی از راه های ارتباطی بين ربکا و مادرش تلپاتی 
است. ربکا می گوید: » اغلب می توانم ذهن مادرم 
را بخوانم، گاهی اوقات می دانم كه او تالش می 

كند دقيقا چه چيزی بگوید.«
روزانه  كارهای  از  یکی  را  مادرش  درمان  ربکا 
بود  تر  وقتی جوان  حاليکه  در  داند  می  ی خود 
احساس می كرد نگهداری از او كار خسته كننده 
اصلی  اكنون قسمت  ولی  است  فرسایی  و طاقت 

زندگی ربکا را مادرش تشکيل می دهد.
علی رغم ضعف بدنی، ذهن مادر ربکا قدرتش را 
می  باهوش  را  او  اش  خانواده  است.  كرده  حفظ 
دانند. او زنی اميدوار به زندگی است. با یک نگاه 
نویسد  می  كه  شعرهایی  و  ها  ایميل  به  اجمالی 
می توان به شخصيتش پی برد. او به افراد معلول 
می  زندگی  و  هستيم  انسان  هم  »ما  گوید:  می 
كه  دارد  زیادی  عالقه ی  شعر  یک  به  او  كنيم« 
توانيم خوشحال  ما می  است:»  قطعه  این  شامل 
راه برویم، ما می توانيم خوشحال صحبت كنيم، 
انجام  را  موارد  برخی  نتوانيم  اوقات  گاهی  شاید 
دهيم ولی خيلی از كارها را می توانيم حتی بهتر 

از شما افراد سالم انجام دهيم.« 
ربکا دوست دارد به مادرش ثابت كند كه بهترین 
زندگی  در  را  تاثير  بزرگترین  و  دنياست  مادر 

دخترش گذاشته است.
ربکا می گوید: »مادرم شگفت انگيز ترین و باهوش 
ترین زنی است كه در زندگی ام دیده ام. من او را 

با هيچ مادر دیگری در دنيا عوض نخواهم كرد.«

ترجمه: مهسا یزدی

بهترین پدر و مادر دنيا

تو فکر نمی كردی 
خانواده ما موفق 

شود؟
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زودرس  شروع  كه  دارند  نظر  توافق  كارشناسان 
مراقبت از دهان و دندان برای كودكان، بهتر است. 
حتی  اول  سال  در  دندان  و  دهان  بهداشت  شروع 
پيش از رویش دندان در دهان كودك، به گونه ای 
تميز شود،  دهان  داخل  مرطوب  پارچه  یک  با  كه 
تميز  دهان  داشتن  به  كودك  كه  شود  می  باعث 

عادت كند. 
مسواك زدن از 18 ماهگی شروع می شود و بهتر 
است كه با یک مسواك نرم این كار را انجام دهيد. 
برای مسواك زدن باید دندان، لثه و روی زبان را به 

خوبی تميز كنيد.
تا  ماهگی   18 بين  دندانپزشک  به  مراجعه  اولين 
برنامه  دندانپزشک  زمان،  این  در  است.  دوسالگی 
های بهداشت دهان و دندان انجام شده توسط شما 
را بررسی می كند و ناكامی های احتمالی در این 
امر را به شما گوشزد می كند. اصوال در این مراجعه 
عکس برداری از دهان انجام نمی شود و هدف اصلی 

آشنایی كودك با دندانپزشک و مطب است.
برای حفظ  مسواك زدن مهمترین فعاليت روزمره 
بهداشت دهان است و باید خيلی زود برای كودك 
عادت شود. البته نباید به حالت مبارزه پدر و مادر 
با كودك درآید. می توان زمانی از روز كه كودك 
سرحال است را برای مسواك زدن برگزید و جایزه 
ای هم جهت همکاری كودك در نظر گرفت. به این 
صورت مسواك زدن برای كودك به عنوان بخشی 

از زندگی روزمره اش پذیرفته می شود.

اگر كودك شما دارای مشکالتی در كنترل گردن و 
تنه است، الزم است او را در موقعيتی قرار دهيد كه 
بتوانيد وضعيت اش را كنترل كنيد مانند نشستن 

روی ویلچر.
انتخاب  نرم  مسواك  یک  ابتدا  زدن  مسواك  برای 
بر  عمودی  و  افقی  صورت  به  را  مسواك  و  كنيد 
روی دندان كودك بماليد. اگر مسواك برای كودك 
قابل تحمل نيست از یک ليف یا پارچه نرم و كمی 
خمير دندان یا یک محلول ضدعفونی كننده دهان 
استفاده كنيد. اگر در این صورت حالت عق زدن در 
اجتناب  دندان  ادامه شستن  از  آمد  بوجود  كودك 

كنيد.
به خاطر داشته باشيد كودك مبتال به CP نسبت 
در  بيشتر  خود  معلول  غير  همسال  كودكان  به 
اینکه  به خاطر  دارد  قرار  دندان  پوسيدگی  معرض 
را  زبان خود  با  دندان،  كردن  تميز  توانایی  كودك 
ندارد و معموال غذا در دندان ها باقی می ماند. عالوه 
بر این غدد بزاقی هم كه سهمی از تميز كردن دهان 
 CP و دندان را بر عهده دارند در بعضی از كودكان

به درستی عمل نمی كنند.
است.  حياتی  بسيار  ها  دندان  مرتب  زدن  مسواك 
سعی كنيد در هنگام آموزش نحوه  صحيح مسواك 
كه  ای  گونه  به  دهيد.  آموزش  كودك  به  را  زدن 
تميز  و قسمت هایی كه  دندان  تمام سطوح عقب 
كردن آن ها دشوار است هم به خوبی تميز شوند. 
برای راحتی این كار، می توان از یک مسواك برقی 

استفاده كرد. 
برای مسواك زدن فک پائينی مسواك را از پائين به 
باال روی دندان ها بکشيد و همچنين برای مسواك 
زدن فک باال مسواك را از باال به پائين روی دندان 

ها بکشيد.
عمل  یک  خردسال  كودك  برای  دندان  درمان 
جلوگيری  برای  است  بهتر  است.  كننده  ناراحت 
به  مرتب  طور  به  دندان  درمان  و  پوسيدگی  از 

دندانپزشک جهت مشاوره مراجعه شود.
الزم به ذكر است مسواك زدن زبان و دندان و لثه 

ها مهارت جویدن كودك را هم افزایش می دهد.
برای  الزم  دستی  های  مهارت  شما  كودك  اگر 
مسواك زدن را دارد پس از چند بار مسواك زدن 
توسط خودتان، سعی كنيد این كار را با دست خود 

كودك انجام دهيد.
اگر كودكتان توانایی حمام كردن به تنهایی را دارد 
از او بخواهيد مسواك زدن را هم به عنوان قسمتی 

از حمام كردن انجام دهد.
اینکه كودك شما  از  آور می شوم حتی پيش  یاد 
دستمال  یک  و  انگشت  كمک  با  درآورده  دندان 
مرطوب تميز لثه ها و زبان او را تحریک كنيد. به 
خاطر داشته باشيد این كار باعث تحریک لثه ها و 
زبان شده و در آینده، غذا خوردن كودك را تسریع 

می كند.
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ترجمه: سيد علی صدری ، كارشناس كاردرمانی 

 كودک  من،   مسواک بزن
پزشکـــــــی
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 هر فردی برای خود مفهومی از خوشبختی 
و شادمانی تعريف  كرده است. ولی با اين 
ندارد.  مشخصی  مفهوم  خوشبختی  حال 
برخی ثروت را نشانه خوشبختی می دانند 
و عده ای اعتقاد دارند هيچ چيزی با ارزش 

تر از سالمتی نيست. 
1- روانشناسان دو مفهوم از شادمانی را شناسایی 
كرده اند. یکی احساس آرامش و دیگری وجود 
با  جوانان  معموال  زندگی.  در  هيجان  و  شور 
انجام فعاليت های هيجان انگيز احساس شادی 

بيشتری می كنند.
 ورزش كردن و برگزاری مهمانی های دوستانه، 
موجب شادی این گروه سنی می شود. اما افراد 
بيشتری  آرامش  به  معموال  سالمند  و  ميانسال 
نياز دارند. برای آن ها خوابيدن در كنار ساحل 
و آفتاب گرفتن لذت بيشتری از قایق سواری و 

شنا كردن دارد.
2 -یک تحقيق جدید نشان می دهد افرادی كه 
افراد  به  نسبت  معلوليت جسمی هستند  دچار 

دیگر از زندگی زناشویی شادتری برخوردارند.
دانشگاه  استاد  یورگاسون"  "جرمی  پروفسور   
"بيریگهم" عقيده دارد كه با باال رفتن سن و كم 
شدن توانایی های زوجين در انجام فعاليت های 
روزانه، ميزان شادمانی و رضایت آن ها از زندگی 

مشتركشان افزایش خواهد یافت.
اند  كرده  گزارش  برابر  طور  به  زنان  و  مردان 
احساس  های جسمی  ناتوانی  ایجاد  از  بعد  كه 

رضایت بيشتری از زندگی مشتركشان دارند.
جسمی  معلوليت  دچار  همسرشان  كه  مردانی 
روابط  در  را  بيشتری  شادمانی  است  شده 
كه  زنانی  و  كنند  می  احساس  خود  زناشویی 
دست  از  را  خود  جسمی  توانایی  شوهرانشان 
داده اند، یک تغيير اساسی و مثبت در زندگی 

مشتركشان گزارش كرده اند.
آمار نشان می دهد كه همسران بعد از به وجود 
هم  به  بيشتر  جسمی،  های  محدودیت  آمدن 
توجه نشان می دهند و زمان بيشتری را برای 

آرامش و رفاه یکدیگر اختصاص می دهند. این 
نشان می دهد كه معلوليت یک خيابان دوطرفه 
است كه بيشتر مردم به جنبه منفی آن توجه 
های  جنبه  با  است  ممکن  كه  حالی  در  دارند 
مثبتی كه در زندگيشان ایجاد می كند شگفت 

زده شوند. 
این نتایج با تحقيق بر روی 1217 زوج در طی 
12 سال مطالعه به دست آمده است. مطالعات 
از  بعد  همسرشان  كه  افرادی  كند،  می  ثابت 
حمام  پوشيدن،  لباس  در  ناتوانی  دچار  ازدواج 
اند،  شده  كردن  حركت  و  خوردن  غذا  كردن، 
رضایت بيشتری از روابط زناشویی خود نسبت 

به دوران قبل از معلوليت وی دارند. 
زندگی  از  رضایت  دليل  "یورگاسون"  پروفسور 
زناشویی بعد از معلوليت را افزایش اثر متقابل و 
فعال و انفعاالت ميان زوجين می داند. بنابراین 
از  زوجين  مراقبت  كه  گرفتن  نتيجه  توان  می 
نياز  به  نسبت  ها  آن  بيشتر  توجه  و  همدیگر 
های اوليه هم می  تواند نقش موثری در روابط 
زناشویيشان ایفا كند. در حالی كه معموال چنين 
توجهی قبل از ایجاد معلوليت در زوجين وجود 

نداشته است. 
با آنکه ناتوانی جسمی موجب استرس و ناراحتی 
های روحی و روانی در فرد معلول می شود، ولی 
با توجهی كه وی از همسر خود دریافت می كند 
می تواند با بيشتر این احساسات منفی مبارزه 
كند. یکی از دالیل موفقيت ازدواج افراد سالم با 
افراد معلول نيز ميزان توجهی است كه معموال 
بين آن ها بيشتر از زوج های سالم وجود دارد.

به  رسيدن  برای  مشخصی  كليد  -آیا   3
خوشبختی وجود دارد كه هنوز شناسایی نشده 
زیادی  تفاوت  فرد  یک  زندگی  در  تواند  می  و 

ایجاد كند؟
اگر كليدی برای خوشبختی وجود داشته باشد، 
مشترك  افراد  همه  برای  آیا  و  چيست،  دقيقا 

است؟
كه  دارند  وجود  زندگی  در  مشخصی  چيزهای 

نيست  الزم  و  كنند  را خوشحال  ما  توانند  می 
متحمل  زیادی  ها سختی  آن  به  برای رسيدن 

شویم و هزینه زیادی پرداخت كنيم. 
در ادامه 6 راه كاری را بررسی می كنيم كه می 
تواند زندگی تان را تغيير دهد و به شما كمک 

كند كه از زندگی خود لذت بيشتری ببرید. 
داشتن دوست و همراه

برای بعضی از افراد پيدا كردن دوست، كار ساده 
ایجاد  در  است  ممکن  معلول  افراد  نيست.  ای 
به  زیاد  تا  دهند  قرار  موانعی  دیگران  با  روابط 
آن ها نزدیک نشوند. به هر حال هر انسانی به 
كسی نياز دارد كه با او صحبت كند، كسی كه 
واقعا به حرف های شما گوش دهد و آن را درك 
یابی  دوست  های  راه  ترین  ساده  از  یک  كند. 
با غریبه ها در گروه های حمایتی  چت كردن 
از معلوالن در اینترنت است. راه های دیگر پيدا 
)كلوب  یا  ها  گروه  به  پيوستن  دوست  كردن 
های( كتاب خوانی یا عضویت در گروه هایی كه 
با مسائل اجتماعی و حقوق معلوالن در ارتباط 

هستند، است.
مواظبت كردن از خود

دارد. در حالی كه  زیادی  اهميت  سالمت شما 
به خودتان  دادن  اهميت  به جای  است  ممکن 
نسبت به دیگر اعضای خانواده خود توجه نشان 
دهيد. مخصوصا والدین معلول كه به جای توجه 
كودكشان  فکر  در  دائما  خودشان  سالمت  به 
های  اولویت  از  یکی  را  خود  سالمتی  هستند. 

زندگی تان قرار دهيد.
رژیم  به  و  نکنيد  فراموش  را  ماهانه  چکاپ   
افرادی كه احساس  اهميت دهيد.  غذایی خود 
شادمانی نمی كنند معموال به غذایشان اهميت 
نمی دهند و سعی می كنند غذاهای راحت و 
زیادی نمک  انتخاب كنند، كه ميزان  را  سریع 
یا شکر در خود دارند، و این نوع غذا ها موجب 
برای  و  شوند  می  خون  فشار  و  وزن  افزایش 

سالمتی مضر هستند.
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. ذهن خود را از نتوان

ترجمه: نفيسه قدوسی

آرامش فکری داشته باشيد
برسيد  فکری  آرامش  به  باید  اینکه  گفتن  معموال  
به  رسيدن  است.  آن  به  كردن  عمل  از  تر  ساده 
زندگی  برای  مرتبی  ریزی  برنامه  نيازمند  آرامش 
است تا شما برای انجام فعاليت های روزانه استرس 

نداشته باشيد.
 ممکن است نپرداختن  فيش های آب و برق و گاز 
وجود  به  استرس  شما  در  ها،  آن  نيافتن  دليل  به 
آورد. تنظيم نکردن موتور و كنترل نکردن باد چرخ 
ها قبل از رفتن به سفر با اتومبيل شخصی تان می 
آورد  وجود  به  ناخوشایندی  احساس  در شما  تواند 
یک  آمدن  وجود  به  از  نگرانی  موجب  جاده  در  و 
مشکل پيش بينی نشده باشد. نامرتب بودن و كثيف 
زا  استرس  تواند  نيز می  تان  پيرامون  بودن محيط 
باشد. با برنامه ریزی و نظم دادن به كارهایتان می 
توانيد بيشتر این شرایط استرس زا را محدود كنيد. 
یک پوشه برای قرار دادن فيش های واریزی تهيه 
كنيد، از تقویم برای یادآوری برنامه های روزانه خود 
استفاده كنيد و روزی 15 دقيقه برای تميز كردن 
محيط اطراف خود صرف كنيد. این ها یکی از ساده 
ترین راه ها برای نظم بخشيدن به زندگی ما هستند.
داشتن  برای  كافی  انداز  پس  و  آمد  در 

يک زندگی راحت و معمولی 
بعضی از معلوالن مبلغ ناچيزی را به عنوان حقوق 

برای  معموال  مبلغ  این  كنند.  می  دریافت  ماهيانه 
این  نيست.  كافی  نيز  آنها  ضروری  نيازهای  تامين 
و  مناسب  لباس  و  خوراك  تهيه  برای  حتی  مبلغ 
هزینه های درمانی نيز كفایت نمی كند. اگر كسی 
را برای حمایت های مالی از خود ندارید و باید به 
تنهایی هزینه های زندگی تان را پرداخت كنيد پس 
به شغلی نياز دارید كه درآمدش را صرف پرداختن 
به نيازهای حياتی تان كنيد. به دنبال شغلی مناسب 
با توانایی های خود باشيد كه درآمدش متناسب با 

نيازهایتان باشد. 
در محيطی امن زندگی كنيد

این  در  آیا  هستيد؟  راضی  زندگيتان  محيط  از  آیا 
آسایشگاه  در  اگر  كنيد؟  می  امنيت  احساس  فضا 
كارمندان  كه  كنيد  می  احساس  آیا  دارید  اقامت 
نياز  برای  و پرستاران به شما احترام می گذارند و 
برای  ما  اوقات  بعضی  كنند؟  می  تالش  شما  های 
آنکه در زندگی خود احساس امنيت كنيم نيازمند 
ترسناك  تواند  می  دادن  تغيير  و  تغييراتی هستيم 
كه  كنيد  می  زندگی  محيطی  در  شما  اگر  باشد. 
احساس امنيت نمی كنيد، وقت آن رسيده است كه 
به دنبال خانه ای دیگر در محيط بهتری باشيد. اگر 
در آسایگاه زندگی می كنيد ، نمی توانيد به سادگی 
فرد مناسبی را برای رفع نيازهایتان انتخاب كنيد، 
دليل  و  كنيد  آنجا صحبت  با سرپرست  است  بهتر 

آنکه می خواهيد پرستارتان را تغيير دهيد توضيح 
دهيد و بگویيد كه نمی توانيد با پرستاری كه به شما 
احساس ناخوشایندی می دهد كنار بيایيد. ولی اگر 
از خود دارید، می  برای مراقبت  پرستاری در خانه 
تغيير دهيد و شخص  را  فرد  آن  به سادگی  توانيد 

دیگری را استخدام كنيد. 
اميدوار باشيد

همواره  شرایط  اینکه  به  اعتقاد  یعنی  داشتن  اميد 
و  ها  دست  آوردن  باال  است.  شدن  بهتر  حال  در 
تسليم شدن در مقابل سختی های زندگی، معموال 
برای  را  اميدمان  كه  وقتی  ولی  ایست.  ساده  كار 
فردای بهتر از دست دهيم مطمئنا دچار افسردگی 
می شویم. اگر احساس می كنيد كه دارید اميدتان 
را از دست می دهيد، مشکلتان را با یک دوست یا 
گروه دوستانتان در ميان بگذارید. اگر امکان چنين 
كاری برایتان وجود ندارد با یک مشاور مشکل تان را 
درميان بگذارید. آنها می توانند در بهتر شدن حال 

و هوایتان مفيد باشند.
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با  از زندگی يک مرد  ايد يک روز  تا به حال فکر كرده 
دو پای مصنوعی چگونه می گذرد؟ مردی كه وقتی برای 
اولين بار با او روبرو می شويد نمی توانيد تشخيص دهيد 
و  قرص  را  هايش  قدم  ندارد.  معلوليتی  كوچکترين  كه 
محکم بر می دارد و چهره شادمانش نشانه اميد فراوانی 

است كه به زندگی و آينده اش دارد.
ایران  حسين فرزانه، عضو تيم ملی واليبال نشسته كشورمان 
است. او می گوید: »هيچ گاه احساس نکردم با آدم های عادی 
تفاوتی دارم و مادرم طوری با من رفتار می كرد كه هيچ گاه 
احساس ناتوانی نکنم. پدر و مادرم از هم جدا شده بودند با این 
حال هر وقت پدرم برای دیدنم می آمد به من ترحم نمی كرد 

و با من مثل یک فرد عادی رفتار می كرد.«
تنهایی مسافرت  به  بار  اولين  برای  حسين در سن 7 سالگی 
كرد و به دیدن یکی از همکالسی هایش كه از قزوین به اهواز 
نقل مکان كرده بود رفت. حسين معتقد است مادرش به جای 
پنهان كردن و حمایت های افراطی از فرزندش وی را به درون 
یادگرفته  از دوران كودكی  او  بنابراین  است.  داده  جامعه هل 

چطور به تنهایی گليم خود را از آب بيرون بکشد. 
هيچ كس دليل معلوليت اش را نمی داند. بعضی ها می گویند 
مشکل به زمانی برمی گردد كه مادرش باردار بوده ودر مناطق 
این  حسين  خود  ولی  كردند  می  زندگی  شيميایی  و  جنگی 

معلوليت را خواست خدا می داند.
دوران  در  آمد.  دنيا  به  پرانتزی  دوپای  با   1364 سال  در  او 
حتی  و  كند  بازی  فوتبال  پا  دو  آن  با  توانست  می  كودكی 
دوچرخه سواری كند. ولی در سال 77، وقتی پزشک معایناتی 
روی او انجام داد، به این نتيجه رسيد كه اگر با همان وضعيت 
به راه رفتن ادامه دهد پاهایش از لگن خارج و سياه می شوند. 
تصميم  و  شد  بستری  تهران  معيری  بيمارستان  در  بنابراین 
گرفتند دو پایش را قطع كنند و پاهای مصنوعی را جایگزین 

كنند تا مشکالت لگنی به وجود آمده در وی حل شود.
عمل  را  پای چپم  بعد  و  راست  پای  »اول  گوید:  می  حسين 
كردند و در طول سه ماه هر دو پایم را از دست دادم. دوماه 
و نيم بعد از پایان عمل ها با پاهای مصنوعی راه افتادم و به 

فعاليت های عادی زندگی ام ادامه دادم.«

آلبـــــوم
حسین + فرزانه= یک پدر، یک همسر، یک ورزشکار نمونه
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دوران  آرزوهای  بيشتر  به  است  توانسته  حال  به  تا  حسين 
اش  عالقه  مورد  رشته  در  تحصيل  ادامه  برسد.  اش  كودكی 
حاال  نشسته،  واليبال  ملی  تيم  در  حضور  و  بدنی"  "تربيت 

تبدیل به یک واقعيت شيرین در زندگی اش شده اند.
یکی از خواهران حسين پرستار است و تا به حال در زمينه 
های پزشکی و تامين نيازهایش به او كمک های زیادی كرده 

است. 
او می گوید: »خانواده ام به من ترحم نکردند و در تربيت من 
تفاوتی قائل نشدند. آن ها طوری رفتار كردند كه من متوجه 
معلوليتی  نمی كنم كه  احساس  و هنوز هم  نشدم  معلوليتم 
دارم و فکرم درگير این مسئله نيست كه شاید از انجام برخی 

كارها ناتوان باشم.«
های  مدال  المللی  بين  مسابقات  در  حضور  با  تاكنون  او 
اسلوونی  جوانان  مسابقات  در  است.  كرده  كسب  گوناگونی 
اميد  بوسنی 2006، مسابقات  المللی  بين  تورنومنت   ،2005
بين  تورنومنت  روسيه،  المللی  بين  تورنومنت   ،2007 برزیل 
و  مالزی  مسابقات  آسيا،  بزرگساالن  مسابقات  چين،  المللی 
مسابقات بزرگساالن آمریکا 2010 ، شركت كرده و موفق به 
كسب مدال طال شده است. وی در مسابقات جام بين قاره ای 
این  بهترین اسپکر  به عنوان  بر كسب مدال طال  مصر عالوه 
مسابقات انتخاب شده است. عالوه بر این توانسته است مدال 

نقره تورنومنت بين المللی صربستان را نيز از آن خود سازد.
حسين فرزانه از 12 سالگی واليبال نشسته را آغاز كرده و در 
كنار این ورزش به صورت تفریحی فوتبال هم بازی می كند. 

ولی ترس او از آب باعث شده، به شنا كردن عالقه ای نداشته 
باشد.

او ازدواج كرده و ثمره زندگی مشترك او با همسرش پسری 
یک ساله است كه قرار نيست ورزش حرفه ای را دنبال كند. 
ورزش  كه  زیادی  های  خاطر سختی  »به  گوید:  می  حسين 
حرفه ای دارد دوست ندارم پسرم به صورت حرفه ای ورزش 
كند. ترجيح می دهم پسرم ادامه تحصيل دهد و مدارج باالی 

تحصيلی را كسب كند.«
به گفته  حسين همسرش سالم است ولی اهميتی به معلوليت 
او نمی دهد. آن ها در زندگی مشتركشان درك متقابلی از هم 
دارند و به عالیق یکدیگر هرچند كه بسيار با هم متفاوت اند، 

احترام می گذارند. 
ندارد. وقتی كه  پایانی  اميدوار هيچ گاه  انسان  آرزوهای یک 
و  شاد  انسانی  را  او  توان  نمی  ندارم  آرزویی  بگوید  فرد  یک 
موفق دانست . آرزوهای حسين مانند هر انسان خوشبخت و 

موفقی كه به زندگی اميدوار است، ادامه دارد.
كه  است  این  واليباليستی  هر  آرزوی  گوید:»  می  حسين 
بهترین دفاع یا اسپکر باشد.« او هم آرزو دارد بهترین اسپکر 
یا آبشار زن شناخته شود و در آینده به عنوان تحليل گر و 
مفسر واليبال مشغول به كار شود. او می خواهد تحصيالتش 
را تا رسيدن به مقطع تدریس در دانشگاه ادامه دهد وهر آنچه 

یاد گرفته  به همنوعان خود بياموزد.

نفيسه قدوسی
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این روزها كودكان در محيط بسيار آلوده ای زندگی می كنند و در معرض 
به  كه  كادميوم هستند  و  فلزات سنگينی چون سرب، جيوه  با  تماس 
مرور زمان در بدن آن ها جمع می شود. این تجمع می تواند باعث بروز 
مشکالتی مانند ناتوانی در یادگيری، بيش فعالی و افسردگی دركودكان 
شود، بنابراین در برهه ای از زمان كه رشد كودك سریع تر می شود، باید 
به مسئله تنوع و تعادل در برنامه غذایی آن ها توجه بيشتری داشت و 

مراقب بود خوراكی های كم ارزش نخورند.
ژله یکی از همين خوراكی های كم ارزش است ولی بيشتر والدین با این 
تصور اشتباه كه در استحکام استخوان ها تأثير دارد، آن را به عنوان دسر 
در برنامه غذایی فرزندان خود می گنجانند، درحالی كه می توان به جای 
آن منابع غذایی بسيار غنی ازكلسيم مانند شير، ماست، كنجد، بادام و 
انواع كلم ها را كه تأمين كننده كلسيم مورد نياز بدن هستند، در برنامه 

غذایی آن ها قرار داد.
در حال حاضر، ژله های آماده موجود در بازار كه با رنگ ها و طعم های 
مختلف عرضه می شوند، از نظر تغذیه ای مناسب كودكان نيستند زیرا 
بروز  باعث  دارند،  آلرژی  زمينه  كه  بچه ها  از  برخی  در  است  ممکن 

حساسيت به صورت خس خس سينه یا كهير شوند.
ميوه  مغزها،  انواع  باشند،  داشته  سالمی  تغذیه  بچه ها  می خواهيد  اگر 
مخلوط  از  استفاده  با  و  بگنجانيد  غذایی شان  برنامه  در  را  سبزی ها  و 
كنيد.  تهيه  خانگی  ژله  استاندارد،  ژالتين های  با  طبيعی  آب ميوه های 
می توانيد عالوه بر آب ميوه های طبيعی، انواع ميوه ها یا بستنی را نيز به 

ژله اضافه كنيد.
هرچند بهتر است به جای اینکه ذائقه كودك را به چنين خوراكی هایی 
عادت دهيد، تركيبی از انواع مغزها یا مخلوطی از ساالد ميوه )تركيب 
ميوه ها همراه با كنجد، بادام یا گردو( را در برنامه غذایی او بگنجانيد و به 
عنوان ميان وعده ای سالم در اختيارش قرار دهيد تا قسمتی از نيازهایش 

به انواع ریزمغذی ها تأمين شود.
توان مقاومتی كودكان امروزی در مقابل عوامل بيماری زا و آلودگی های 
احتمالی به دليل بدغذایی، كم خوابی و رعایت نکردن تناسب در مصرف 
مواد غذایی، بسيار ضعيف است و معموالً بعد از سن 3 سالگی، مصرف 
می شود  آن ها  شدن  چاق تر  باعث  كودكان  در  كم تحركی  و  تنقالت 
بنابراین زمانی كه می توان كودك را به خوردن انواع مغزها تشویق كرد، 

لزومی ندارد خوراكی هایی مانند ژله را در برنامه غذایی آن ها گنجاند.

سایيدگی غضروفی و التهاب، عوامل ایجاد خشکی و درد مفاصل هستند. آرتروز و 
آرتریت، از جمله رماتيسم های بسيار شایع محسوب می شوند. داروهای ضد التهاب 
آرامش مؤثری را با خود به همراه دارند؛ اما در اینجا اقدامات و ترفندهایی را به شما 

معرفی می كنيم كه می توانند به تسکين دردهای رماتيسمی كمک كنند. 
این اقدامات كه عوارض جانبی هم ندارند را امتحان كنيد:

- گرم كردن مفاصلی كه درد می كنند، می تواند درد را كاهش دهد. یک حمام گرم 
نيز می تواند منبع آرامش باشد و این در حالی است كه سرما نيز در تسکين درد 

التهاب مفاصل مؤثر است. 
- امگا 3 خاصيت ضد التهابی دارد، همين ویژگی باعث می شود كه بتواند در كاهش 
درد مؤثر باشد.به این منظور می توانيد از مکمل های غذایی كمک بگيرید، در غير 
این صورت خوراكی هایی را كه حاوی امگا 3 هستند، بيشتر مصرف كنيد؛ مانند: 

ماهی) سه بار در هفته(، روغن كلزا، دانه كتان و ميوه های روغنی مانند گردو. 
- ویتامين C آنتی اكسيدانی است كه به محافظت از سلول ها از جمله سلول های 
مفصلی كمک می كند. حواستان باشد كه ميزان كافی از این ویتامين در رژیم غذایی 
روزانه تان وجود داشته باشد، به طور منظم از خوراكی هایی مانند، كيوی، پرتقال 
از  باید ميزان قابل توجهی از سبزیجات سرشار  البته  و دیگر مركبات بهره ببرید، 

ویتامين C مانند فلفل، بروكلی، سيب زمينی و ... را در تغذیه تان بگنجانيد. 
- اضافه وزن باعث ایجاد و شدت گرفتن آرتروز می شود، خصوصاً در نواحی زانوها 
و ران ها، زیرا این مناطق مجبور به تحمل فشار بيشتری هستند. بنابراین اگر وزن 
تان مناسب است، مراقب باشيد كه بيشتر نشود و اگر اضافه وزن دارید برای كاهش 

این اضافه وزن تالش كنيد. 
- كف نرم كفش ها، می توانند از شدت ضربه ها بکاهند و از مفاصل مراقبت كنند، 
پاشنه های تخت و مدل های پوشاننده، به همان ميزان كه از پاها محافظت می كنند 

از زانوها هم محافظت خواهند كرد. 
- آنچه كه در نهایت باید مورد توجه بسيار زیادی قرار گيرد، این است كه تا جایی 
كه می توانيد تحرك داشته باشيد، یعنی در اوقاتی غير از زمان هایی كه دچار بحران 
های رماتيسمی می شوید، تکانی به خودتان بدهيد. به این منظور باید، بنابر توانایی 
تان و البته به طور بسيار منظم، فعاليت جسمی داشته باشيد و ورزش كنيد. پياده 
روی، ایروبيک، یوگا و... ورزش هایی هستند كه به واسطه آنها می توانيد ساختمان 
عضالنی بدن و مفاصل تان را حفظ كنيد. شنا هم در موارد آرتروز، ورزش ایده آلی 

است، نرمش در آب به حفظ و تقویت مفاصل تان كمک می كند. 

ژله دردسری نامطمئن
 بـــرای کــودک شما
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به  موفق  آمریکا  سالمت  ملی  موسسه  محققان 
كشف شواهدی در خصوص ارتباط یک نوع منحصر 
به فرد سلول های ایمنی با بيماری ام اس شده اند 
برای  دارویی جدید  توليد كالس  به  تواند  می  كه 

درمان این بيماری كمک كند. 
ملی  موسسه  محققان  از  بيلکوآ"  "بيبيانا  دكتر 
اختالالت عصبی و سکته مغزی تأكيد می كند:» 
این یافته می تواند نحوه تأثير یکی از جدیدترین 
داروها برای درمان بيماری ام اس را مشخص كند.«

بافت  به  ایمنی  سيستم  خودایمنی،  اختالالت  در 
های سالم بدن حمله می كند؛ آزمایش های بالينی 
 daclizumab صورت گرفته حاكی از اثر داروی
بافت  القایی  های  سلول  صفوف  كردن  نازك  در 

لنفاوی دارد.
"بيلکوآ" خاطر نشان می كند:» این مطالعه برای 
نخستين بار بر نقش سلول های القایی بافت لنفاوی 

در بروز اختالالت خود ایمنی داللت می كند.«
به گفته محققان، باید مطالعات بيشتری در خصوص 
نقش سلول های القایی بافت لنفاوی، در بروز این 
اختالالت صورت بگيرد، اما نتایج این تحقيق می 
برای  جدید  داروهای  توسعه  دهنده  نوید  تواند 

درمان ام اس و اختالالت خود ایمنی باشد.
 Science مجله  در  تحقيق  این  نتيجه 
شده  منتشر   Translational Medicine

است.

بيشتر كم شنوایی ها به تدریج رخ می دهند و تشخيص عالئم آن تا حدودی دشوار است. به عنوان 
مثال افراد كم كم صدای تلویزیون را بلند كرده و یا از دیگران می خواهند كه صحبت خود را تکرار 
كنند. به تدریج به همراه افت شنوایی بوجود آمده خاطره برخی صداهای آهسته مثل صدای باران و 

یا پرندگان از یاد می رود . 
با مشاهده یکی از عالئم زیر به متخصص شنوایی مراجعه كنيد:

صحبت كردن افراد به نجوای زیر لب تبدیل شده است.وقتی فردی صحبت می كند برای فهميدن 
آن باید به خود فشار آورید و صدای افراد را به سختی متوجه می شوید.اگر از یک اتاق دیگر و یا از 
پشت سر با شما صحبت كنند مشکل دارید. وقتی فردی صحبت می كند باید به صورت و لب های او 
خيره شوید و یا لب خوانی كنيد. در جاهای شلوغ مانند یک مهمانی كه همهمه وجود دارد صحبت 
های افراد را درك نمی كنيد. صدای رادیو یا تلویزیون را بلند می كنيد. صدای تلفن را به خوبی نمی 
شنوید. وقتی در سينما، تأتر یا جاهای تفریحی شلوغ هستيد، مشکل دارید. در محيط بيرون از خانه 
مثل داخل ماشين درك صحبت دیگران برای شما دشوار است. به خاطر مشکل شنوایی كه دارید در 
فعاليت های اجتماعی شركت نمی كنيد. خانواده یا اطرافيان باید حرفهای شان را برای شما تکرار كنند.

ناف  بند  خون  بنيادی  های  سلول  از  استفاده 
برای یک دختر كوچک در ایاالت متحده باعث 

كاهش صدمات مغزی وی شد.
قرار  و  استخر  در  سقوط  دليل  به  كودك  این 
صدمه  دچار  اكسيژنی  بی  شرایط  در  گرفتن 
به  قادر  كه  طوری  به  بود،  شده  مغزی  شدید 

نشستن و یا صحبت كردن نبود.
این خانواده خون بندناف فرزند خود را در بانک 
خون نگهداری می كردند. به گفته والدین این 
این  آنها اصال تصور نمی كردند روزی  كودك 
قرار  استفاده  مورد  شده  ذخيره  های  سلول 
پزشکان   ، آسيب  این  از  پس  ماه   15 بگيرد. 
درمانش  برای  كودك  بندناف  های  سلول  از 
استفاده كردند، مدتی بعد از تزریق این سلول 
دختر  این  در  رفتن  راه  و  تکلم  توانایی  ها٬ 
بهبود قابل توجه ای یافت. پزشکان ومحققان 
بند  خون  های  سلول  از  استفاده  معتقدند 
نوع  همه  روی  بر  مثبتی  اثرات  تواند  می  ناف 
اختالالت وبيماری ها از سرطان تا فلج مغزی و 

یا شنوایی داشته باشد.

شناسایی سلول های دخیل در  افت شنوایی را جدی بگیریم  

بیماریهای ام اس

خون بند ناف، بیمه ای برای سالمت کودک
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ش را در زیان دیگران مخواه.
سود خوی

.نیکی و 

روانشــناســـی

شيرین بشيری    كارشناس ارشد روانشناسی
ت

الم
س

امروز به مدرسه نمی روم!

بسيار مشکل است در مورد آنچه كودكان در سطوح زیادی با آن در گير هستند بی تفاوت ماند. 
جامعه نيازمند رسيدگی به این مساله است كه دست اندكاران تعليم و تربيت چه مسئوليتی در 
قبال بهتر زندگی كردن كودكان دارند. تمركز اصلی مدارس تنها پيشرفت تحصيلی، رعایت یکسان 
سازی موضوع های متفاوت درسی، به پایان رساندن كتاب درسی، برگزاری آزمون ها و امتحانات 
است. اما سوال پيش رو این است :»پس خود كودكان و نيازها و رشد مهارت هایی كه نياز دارند 

چه می شود؟«
كودكان هنگامی كه پا به مدرسه می گذارند كنجکاو و آماده كشف دنيای واقعی هستند، در حالی 
كه  جزوه ها و كتاب های درسی پر از حقایق، قادر به تحریک قوه تخيل و حس كنجکاوی آن 
ها نيست. ازسویی دیگر بسياری از كودكان در چنين محيطی  احساس عدم امنيت دارند كه این 

می تواند مخرب باشد. 
"امروز من به مدرسه نمی روم. مریضم. دل درد دارم!" جمله  مورد عالقه  بسياری از كودكان است 
كه هر روز صبح به كار می برند. در چنين شرایطی معلمان و مراقبان مهدكودك ها برای حمایت 

از رشد همه جانبه كودكان چه باید بکنند؟      
برنامه "ان ال پی":

 برنامه "ان ال پی" یا زبان شناسی عصبی به معلم ها 
و مراقبان كمک می كند تا نسبت به روش تفکر و به 
كار گيری زبان هوشيار تر باشند. انتخاب بيشتر واژه 
های مثبت نسبت به انتخاب واژه های منفی می تواند 
تاثير بسزایی در عواطف كودكان داشته باشد. یک راه 
برای پی بردن به مقدار استفاده از واژه های مثبت و 
منفی این است كه معلمان صدای خود را در هنگام 
تعامل با كودكان ضبط كرده و فهرستی از واژه های 
منفی به كار برده در صحبت هایشان را تهيه و آن ها 
را با واژه های مثبت جایگزین كنند.                           

آيين نامه های رفتاری : قوانين كالس درس نباید 
محدود به تميز نگه داشتن یا صف بستن هنگام ترك 
آیين  شامل  همچنين  باید  قوانين  این  باشد.  كالس 
نامه هایی از رفتار، كه كودكان را به لحاظ عاطفی و 
اجتماعی حمایت می كنند نيز باشد. این مهم است 
كه آیين نامه ها در حالتی مثبت نگارده شود، برای 
مثال به جای درج "زورگویی ممنوع" یا " حرف بد 
نزنيد" از مواردی مانند " احترام متقابل نشان دهيد" 
یا "از یکدیگرقدردانی كنيد" استفاده شود.                                                                                      
طريق   از  شناسی  خود  به  كودكان  تشويق 
يادداشت نويسی: یادداشت نویسی می تواند به آزاد 
توان  می  كند.  كمک  كودك  روانی  فشارهای  كردن 
برای ثبت احساسات طراحی  یادداشت  یک دفترچه 
تا احساساتشان، موفقيت  از كودكان خواست  كرد و 
ها وشکست ها یشان را به شيوه ساده یادداشت كنند.                        
كتاب درمانی: كتاب درمانی ، یعنی استفاده از كتاب 
حل  را  مشکالتشان  كه  این  تا  افراد  به  كمک  برای 

كنند. 
بود كه  اولين كسی  در  سال 1930  اوایرلند   . جی 
پيشنهاد كرد از ادبيات و داستان به عنوان راهی برای 
حل مشکالت رایج و كاهش دادن آشوب های درونی 
به شکل  تواند  این شيوه می  استفاده شود.  كودكان 
كودك  موقعيت  یک  از  بازتابی  كه  داستانی  انتخاب 

باشد انجام شود.
برای  درمانی  كتاب  مثبت  نتایج  گلمن)1995(   
كودكان را خشونت فيزیکی و توهين و تحقير كمتر 
و  اختالف   بهتر حل  راهبردهای  یکدیگر،  به  نسبت 
افزایش همدلی ذكر می كند.                                                                                 
كردن  درست  چون  هم  هایی  شيوه  این  بر  عالوه 
نشان  آن  وسيله   به  كودكان  كه  احساسات  ماسک 
غمگين  خوشحال،  را  ها  آن  چيزی  چه  دهند  می 
كودكان  كه  تخليه"  "صندوق  كند،  می  عصبانی  یا 
احساسات منفی یا ناشی از عصبانيت خود را روی تکه 
ای كاغذ می نویسند و آن ها را دور می ریزند، پرورش 
موسيقی،  اجرای  و  خلق  با  موسيقيایی  احساسات 
پانتوميم هيجانی با ساختن عروسک های خيمه شب 
ویژگی های شخصيتی  بروز  در  تواند  ... می  و  بازی 
مثبت كودك و رشد ابعاد همه جانبه هوش موثر بوده 

و كودكان را برای آینده ای موفق آماده سازد.   
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شمارید. افالطون
ش نکنید،و آن را اچیز ن

ت را فرامو
.محب

تحولی در زندگی ميليون ها بيمار ضایعه نخاعی

عينک ردیاب حركات چشم

ترجمه: شيوا مقانلو         

ـی
لمـ

ع

كه  كرده اند  طراحی  چشم  حركات  ردیاب   عينک  نوعی  انگليسی  مبتکران 
می تواند شيوه زندگی ميليون ها بيمار مبتال به اسکلروز چندگانه، پاركينسون، 
را  شده  قطع  پایشان  یا  دست  كه  افرادی  و  نخاعی  ضایعات  دیستروفی، 

دستخوش تحول كند. 
از  استفاده  با  كه  بود  خواهند  قادر  سيستم  این  با  افراد  ایسنا،  گزارش  به 

چشمانشان با رایانه و محيط اطراف تعامل برقرار كنند. 
را  وی  كردن  نگاه  مکان  فرد،  چشم  حركات  ردیابی  با  می تواند  عينک  این 
تعيين كند و به وی امکان كنترل كردن یک مکان نمای واقع بر روی نمایشگر 

را درست مانند یک ماوس معمولی بدهد. 
افزار هوشمند  از یک دستگاه ردیاب چشم و یک نرم  فناوری طراحی شده 

تشکيل شده است. 
دانشمندان كالج سلطنتی لندن عملکرد این عينک را با مجاب كردن تعدادی 
از افراد به انجام بازی رایانه ای معمولی پونگ بدون استفاده از هر گونه گوشی 
ثابت كردند. كاربران همچنين می توانند بدون استفاده از دست، وب خود را 

به روز كنند و ایميل بزنند. 
این ابزار از دو دوربين كنسول بازی ویدیویی سریع تشکيل شده كه كمتر از 
20 پوند قيمت دارد و در بيرون از خط بينایی به یک جفت عينک با قيمت 

سه پوند متصل اند. 
این دوریبن ها همواره تصاویری را از چشم تهيه كرده و محل اشاره مردمک ها 
را شناسایی می كنند. در نتيجه محققان از مجموعه  ای از درجه بندی ها برای 
پی بردن به این كه فرد دقيقا به كجای نمایشگر نگاه می كند، بهره می برند. 

آن ها همچنين قادرند از درجه بندی های دقيق تر برای شناسایی نگاه خيره سه 
بعدی سوژه ها استفاده كنند، یعنی این كه آن ها تا چه فاصله  ای نگاه می كنند. 
این امر به فرد امکان كنترل یک ویلچر الکترونيکی را با نگاه كردن به مکانی 

كه می خواهد برود و یا كنترل یک بازوی مصنوعی رباتيک را می دهد. 
محققان برای اثبات كارآمدی این ردیاب چشم، از سوژه ها خواستند كه بازی 
ویدیویی پونگ را انجام دهند. در این بازی آن ها از چشمانشان برای حركت 
دادن یک چوب برای ضربه زدن به یک توپ كه به دور نمایشگر می جهيد، 
استفاده كردند. انجام این عمل با مکانيزم های خوانشگر از قبيل امواج مغزی 

دشوار است. 
6 نفرازاین افراد كه هيچ گاه از چشمانشان برای كنترل ورودی استفاده نکرده 
بودند، توانستند پس از فقط 10 دقيقه استفاده از این دستگاه برای نخستين 

بار در بين 20 درصد از كاربران توانا یک نمره كسب كنند. 
این فناوری فقط یک وات برق استفاده می كند و داده ها را به طور بی سيم و 

از طریق "وای.فای" یا كابل "یو.اس.بی" به رایانه منتقل می كند. 
همچنين كاربر با كليک روی یک آیتم نمایشگر توسط چشم ها به جای دكمه 

ماوس در این سيستم "مشکل لمسی"اش حل می شود. 
قبال این مشکل با خيره شدن طوالنی مدت به یک آیتم یا پلک زدن غيرعمدی 
حل شده بود. پلک زدن بخشی از رفتار طبيعی ماست و به طور غيرعمد رخ 
تنظيم  به گونه ای  را  این سيستم  انگليسی  دانشمندان  این حال  با  می دهد. 

كردند كه یک چشمک زدن عمدی ساده، نشانگر یک كليک ماوس باشد. 
دانشمندان با طراحی این سيستم به دو هدف عمده دست یافته اند: نخست 
از سيستم های تجاری  ارزان تر  برابر  طراحی یک چشم سه بعدی كه صدها 
است و دوم استفاده از آن در ساخت یک رابط ماشين مغزی كه به بيماران 
امکان تعامل آسان تر و سریع تر را نسبت به فناوری های موجود می دهد كه 

ده ها برابر گران تر هستند. 
طراحی نرم افزار و سخت افزار هوشمندتر برای خلق دستگاه هایی كه به مردم 
این  بعدی  گام  از شرایط جسمانی شان كمک كند،  سراسر جهان صرف نظر 

دانشمندان است. 
بهای این عينک حدود 40 پوند است.

به گزارش مهر، دكتر مجتبی بلباسی از 
جذب 700 شركت دانش بنيان در این 
اقماری  رشد  مركز   8 و  فناوری  پارك 
ایده   60 »تاكنون  وگفت:  داد  خبر 
ارسال  فناوری  پارك  این  به  فناورانه 
شده است كه پس از بررسی، 30 مورد 
این پارك  ایده ها پذیرش و در  این  از 

مستقر شدند.«
اشار  با  مازندران  فناوری  پارك  رئيس 
پارك  این  دستاوردهای  از  برخی  به 
فناوری خاطر نشان كرد: »محققان یکی 
از شركت های دانش بنيان مستقر این 

پارك موفق به طراحی و ساخت رایانه ویژه نابينایان شدند.«
 وی با اشاره به جزئيات این طرح  ادامه داد: »كامپيوتر توليد شده قادر است 
برنامه ورد )word( را به خط بریل و برعکس تبدیل كنند و نابينایان با استفاده 
از این رایانه می توانند خدمات فضای مجازی را برای نابينایان در حوزه رسانه، 

انتشارات، امور پژوهشی و یا خدمات الکترونيکی را به نابينایان را ارائه دهد.«
نابينایان  رایانه ویژه  فناوری مازندران در خصوص ساختار  رئيس پارك علم و 

گفت: »این رایانه به غير از صفحه نمایش از 
تشکيل  نابينایان  مخصوص  كليد  صفحه  یک 
شده است كه مطالب نمایش داده شده بر روی 
صفحه نمایش را با خط بریل برای نابينایان بر 

روی صفحه كليد نمایان می كند.«
بلباسی با بيان اینکه در این كامپيوتر نرم افزار 
ترجم فارسی نصب شده است، یادآور شد: »از 
بریل  خط  طریق  از  هم  نابينایان  طریق  این 
را  مطالب  توانند  می  از طریق شنوایی  هم  و 
درك كنند كه این امر به درك باالتر و سریع 

تر آنها كمک می كند.«
را  اینترنت  نابينایان در  امکان جستجوی  وی 
از دیگر قابليت های این كامپيوتر نام برد و گفت: »بر روی صفحه نمایش این 
رایانه كليدهایی تعبيه شده كه نابينا با استفاده از آنها می تواند در اینترنت به 

جستجو بپردازد.«
بلباسی از كاربردی شدن كامپيوتر عرضه شده در 8 دانشگاه بزرگ كشور خبر 
داد و گفت: »بر اساس مذاكراتی كه صورت گرفته است به زودی این كامپيوتر 
در اختيار 8 دانشگاه بزرگ كشور برای ارائه خدمات به نابينایان قرار می گيرد.«

تازه ترین  كشفيات در دنيای پزشکی

عرضه كامپيوتر ویژه نابينایان
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نرم افزار هوشمند برای ساخت دست رباتیک

محققان بيونيک استراليا در تحولی بزرگ، 
اوليه  بار موفق به كاشت نمونه  اولين  برای 

یک چشم بيونيک با 24 الکترود شده اند.
بيماری  علت  به  كه  آشورث'  'دیان  خانم 
كاهش  به  مبتال  پيگمانتر"،  "رتينيت  ارثی 
شدید بينایی بود در بيمارستان تحت عمل 
كاشت یک نمونه اوليه چشم بيونيکی قرار 

گرفت.
ریزی،  برنامه  و  كار سخت  ها  از سال  پس 
از  پس  ماه  یک  "آشورث"  خانم  ایمپلنت 

كاشت در كلينيک بيونيک آغاز شد.
چه  باید  دانم  »نمی  گفت:  'آشورث'  خانم 
توانستم  ناگهان،  اما  داشتم  می  انتظاری 
یک نور كوچک را ببينم و این شگفت انگيز 

بود.«
پروفسور "دیوید پنينگتون" ریيس كلينيک بينایی 
نتایج  »این  گفت:  باره  این  در  استراليا  بيونيک 
انتظارات ما را برآورده ساخت و به ما اطمينان داد 
كه با توسعه بيشتر می توانيم به بينایی بهتر دست 

یابيم.«
اینکه  به  اشاره  با  بوركيت"  "آنتونی  پروفسور 
تيم  یک  كه  است  ای  نتيجه  بهترین  نتيجه  این 
تحقيقاتی چند منظوره می تواند به آن دست یابد 
استراليا  دولت  ازسوی  مالی  های  »كمک  گفت: 
در رسيدن به این هدف بسيار موثر بود. كلينيک 
استراليا  چشم  تحقيقات  مركز  جراحان  و  بيونيک 

نقش مهمی در رسيدن به این هدف ایفا كرده اند.«
در  متخصص  جراح  یک  كه  آلن"  دكتر"پنی 
جراحی  تيم  است،  استراليا  چشم  تحقيقات  مركز 
"رویال  بيمارستان  در  اوليه  نمونه  كاشت  برای  را 

ویکتوریان" رهبری كرد.
جهان  در  بار  اولين  »برای  گفت:  "آلن"  دكتر 
شبکيه  پشت  در  موقعيت  این  در  را  دستگاه  یک 
برنامه  قبل  از  رویکرد  این  مراحل  تمام  كاشتيم، 
ریزی و آزمایش شده بود، طوری كه من احساس 
با اعتماد به نفس باال در حال رفتن به  می كردم 

تئاترهستم.«
این ایمپلنت پس از این كه چشم به طور كامل از 

یافت،  بهبود  جراحی  عمل  از  ناشی  اثرات 
بعدی،  مرحله  شود.  می  تحریک  و  روشن 
آزمایش سطوح مختلف تحریک الکتریکی 

روی خانم "آشورث" است.
پروفسور "شفرد"  نيز در این مورد گفت: 
را  امکان  این  ما  به  اطالعات  این  »داشتن 
می دهد كه فنآوری خود را حداكثر تا سال 

2013 و 2014 تکميل كنيم.«
نحوه كار:

یک  با  الکترود  به 24  بيونيکی  این چشم 
از  كه  است  مجهز  كوچک  سربی  سيم 
پشت چشم به یک گيرنده متصل در پشت 
طور  به  دستگاه  این  می شود.  گوش وصل 

الکتریکی شبکيه را تحریک می كند. 
پالس های الکتریکی از دستگاه ارسال می 
شوند و شبکيه را تحریک می  كنند. سپس پالس 
ها به مغز باز می  گردند و تصویر را ایجاد می  كنند.

تفاوت  می   توانند  بيماران  دستگاه  این  كمک  به 
تشخيص  را  روشن  و  تاریک  اجسام  مانند  هایی 
دهند. محققان استراليایی اميدوارند این ابزار بتواند 
بدهد  حركتی  استقالل  بينایان  كم  و  نابينایان  به 
درمان  در  بيشتر  های  پيشرفت  برای  را  زمينه  و 

نابينایی فراهم آورد.
از  دالری  ميليون   42 مالی  كمک  با  تحقيق  این 
فعاليت  )ARC( درحال  استراليا  پژوهش  شورای 

است.

افزار  نرم  روی  كردن  كار  حال  در  دانشمندان 
دست  ساخت  برای  را  آنها  كه  هستند  هوشمندی 

روباتيک كامل یک گام به جلو هدایت می كند.
آنها با استفاده از روش مصنوع، نرم افزاری را خلق 
و  یاد می گيرد  را  انسان  كردند كه حركات دست 

شبيه سازی می كند.
از این فناوری می توان برای ایجاد تحول در توليد 
اميدوارند  دانشمندان  و  برد  بهره  دارو  و  صنعت 
بتوانند در آینده از آن برای توليد اعضای مصنوعی 

بهره ببرند.
دكتر 'هونگای لو' معتقد است دست روباتيکی كه 
از  یکی  انجام دهد،  را  انسان  كارهای دست  بتواند 

اهداف نهایی علم است. 
وی می گوید: »ما از داشتن كنترل بسيار باالی یک 
ابزار روباتی حرف می زنيم امروزه هيچ چيزی تا این 

حد ممکن نبوده است.«
اطالع  برای  ها  داده  این  از  گالو'  'سایبر  دستکش 

از چگونگی حركات دست انسان استفاده می كند.

دكتر 'لو' از این دستکش كه با حسگرهای ظریف 
حركات  از  اطالع  برای  است،  شده  داده  پوشش 
دوربين  با  این حركات  برد.  می  بهره  انسان  دست 
های پيشرفته و با رزولوشن باال و مجهز به مادون 

قرمز فيلم برداری شده اند.
به  روباتيک  موسسه  از  یانگ'  'شيانگ  پروفسور 
با  نيز  جهانی  تحقيقاتی  موسسات  از  یکی  عنوان 
اشاره به اینکه تحقيقات گروهی تداخل بين هوش 
مصنوعی و روباتيک را تقویت می كند و راه را برای 
از فناوری روباتيک هموار می كند،  فصل جدیدی 
گفت: »انسان به شکل موثر و مفيد در یک جهت 
حركت می كند، چيزی كه پس از نسل ها تکامل 
به آن رسيده ایم؛ و یاد می گيریم كه مانند كودكان 
حركت كنيم و پيشرفت های علمی به این معناست 
كه به روبات بياموزیم به همين شکل حركت كند.«

اميد می رود در آینده ای نزدیک بتوان از این دست 
معمولی  پروتزهای  جای  به  هوشمند  و  روباتيک 

استفاده كرد.

ـی
لمـ

ع

ترجمه: سيده فرزانه گلستانی

ترجمه: معصومه آِمـدی

كاشت اولين نمونه چشم بيونيک)چشم مصنوعی( 
مهندسی پزشکی
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كيفيـــــت زندگی بيمـــاران پاركينســـون با روبات

 x مولکولی برای رفع بعضی نقص های سندروم

غير  خالق،  روباتی  توكيو  در  همکارانش  و  مياك'  'یوشيرو 
تهاجمی و درمانی را توليد كردند كه تحرك و ثبات و كيفيت 

زندگی بيماران مبتال به پاركينسون را بهبود می بخشد.
هنگامی كه افراد با هم راه می روند، قدم برداشتن غيرعمدی 
و همزمان آنها یک پدیده شناخته شده است. اما فهميدن علت 
این همزمانی می تواند به افراد ناتوانی مانند بيماران مبتال به 
از  رمزگشایی  به  'یوشيرو'  تحقيقات  كند.  كمک  پاركينسون 
مراحل این اتفاق كمک كرده است و منجر به ساخت دستگاه 
جدیدی به نام "روبات همراه" برای كمک به راه رفتن شده 

است.
روبات شبيه  برای  را  انسان  رفتن  راه  'یوشيرو مياك' مراحل 
سازی و نتایج آن را بررسی كرده است. این مطالعه شامل افراد 
به فلج  بيماران مبتال  پاركينسون و  به  بيماران مبتال  سالم و 
مغزی است. او مدت زمان راه رفتن شخص مورد آزمایش را به 
عنوان داده ورودی و صدای ایجاد شده از راه رفتن وی را به 

عنوان نتيجه خروجی به روبات داد. 
یک محاسبه عددی بر اساس حركت فرد، تفاوت زمانی بين 
داده و نتيجه خروجی این روبات را تنظيم می كند. این مطالعه 
نشان می دهد كه افراد چگونه گام های خود را با صدای ایجاد 

شده از روبات هماهنگ می كنند. 
روبات صحيح  این  از  استفاده  با  بيماران  برداشتن  گام  شکل 
تر شده است و آنها عنوان كرده اند كه در مقایسه با وسایل 
كمکی سابق برای راه رفتن كه صدای خروجی ثابتی داشتند، 

ثبات بهتر و حس همراهی بيشتری با این روبات دارند. 
ادراك  برای  را  وسيله  این  پالنک'  'مکس  انستيتيو  محققان 

ترجمه: پروین رنجبر

ترجمه: سميه جعفری

ـی
لمـ

ع

انسان و علوم ذهنی و بخش اعصاب بيمارستان تایيد كرده اند. مخترعان این وسيله هدف 
از این  كار را ارایه وسيله قابل حمل و انعطاف و كم هزینه و غيرتهاجمی  عنوان  كرده 
اند كه جابه جایی و ثبات و كيفيت زندگی بيماران مبتال به پاركينسون و فلج مغزی را 

ممکن سازد.

دانشمندان ماده مركبی ساخته اند كه امکان درمان یکی از بيماری های 
كامال مرتبط با سندروم ایکس شکننده را نوید می دهد؛ سندروم x شکننده، 
عارضه ای ژنتيکی است كه به عقب ماندگی ذهنی و ناباروری و  اختالل 

حافظه منجر می شود و تنها عامل تک ژن شناخته شده اوتيسم است.
بررسی ها روی سندروم رعشه ای تمركز دارد و معموال مردان باالی 50 
سال به این سندروم دچار می شوند و در نتيجه آن عالیم شبه پاركينسونی 
نيز بعضی  )رعشه، مشکالت در تعادل، خشکی عضالت و 
از دست دادن حافظه  مانند  اشکاالت عصب شناختی 
بروز می  نوسان های شدید خلقی(  كوتاه مدت و 

كند.
و  شکننده   x سندروم  در  مشکل  ریشه 
و  ای  رعشه  آتاكسی  سندروم 
مرتبط،  های  بيماری 
یک الگوی ساختاری 
این  در  كه  است 
مجموعه  الگو، 
سه  از  ای 
نوكلئوتيد

 در رمز ژنتيکی افراد مبتال بيش از حالت عادی تکرار می شوند. 
'ماتئو دیزنی' در این باره می گوید: »به دليل فراوانی آر.اِن.اِی)RNA(هایی 
كه در این بيماری می توانند هدف دارورسانی باشند، هيچ كس طرحی برای 
چگونگی تشخيص یا طراحی مولکول های كوچک ندارد. ما ماده مركبی 
طراحی كرده ایم كه می تواند آر اِن اِی درست را هدف بگيرد و نقص هایی 
را كه سبب آتاكسی رعشه ای مربوط به ایکس شکننده می شوند، برطرف 

كند.« 
در سندروم آتاكسی رعشه ای، تکرار سه تایی منجر به ظهور پروتئين های 
ناخواسته می شود كه تخریب گسترده ای را به وجود می آورد. در واقع، 

تکرار پروتئين های عادی را به پنهان شدن وا می دارد. 
'دیزنی' می گوید: »در كشت سلول، این مولکول نقص های ناشی از تکرار 
را متوقف و در غلظت های نسبتن زیاد، نقص ها را كاملن برطرف می كند. 
مهم تر اینکه ماده مركب برای سلول ها غير سمی است. به نظر می رسد 
كه این مولکول گزینه خيلی خوبی برای رشد باشد، اما هنوز در مراحل اوليه 

آزمایش ها هستيم.«
'دیزنی' تاكيد می كند: »این ماده مركب جدید به عنوان ردیاب برای درك 
بهتر اینکه چگونه این تکرارها سبب سندروم ایکس شکننده می شوند و 

چگونه در آتاكسی رعشه ای مشاركت دارد، عمل می كند.«   

مهندسی پزشکی
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اسم ذوزنقه كه می آید، همه را به یاد حساب و هندسه می اندازد. اما این بار 
صحبت از ذوزنقه ای است كه برای كشيدنش فقط به یک مداد و یک خط 
كش با سانت های دقيق نمی توان بسنده كرد و در عرض یک دقيقه آن را 
ترسيم كرد. این ذوزنقه را یک گروه به ابتکار "غالمرضا عبداللهی" درست 

كرده اند.
 ذوزنقه ای كه شاید در نگاه اول یک موضوع ساده به نظر برسد، اما بسيار 

پركاربرد است و عبداللهی از فراز و نشيب های درست كردنش می گوید...
امروزه بسياری از افراد به دالیل مختلفی از جمله تصادفات، بيماری ها یا 
كهولت سن از صندلی چرخ دار استفاده می كنند. گاهی طول این صندلی 
ها، یا حتی دسته های صندلی با طول راهروها و فضاهای تنگ متناسب است 

و گاهی نه. گاهی حتی مانع عبور می شوند!
استفاده  دو عصا  از  پوليو  دليل  به  كه  است  مبتکری  عبدالهی"  "غالم رضا 
می كند. وی متولد سال 1341 است و در بخش امور مالی یک شركت، به 
حسابداری اشتغال دارد، مدتی نيز یکی از اعضای تيم بسکتبال با ویلچر بود 
و در واقع، با الهام گرفتن از این ویلچرهای ویژه به نوآوری در صندلی خویش 

دست زده است. 
پيشترها  یعنی قبل از استفاده از ویلچر در محل كار و تولد ذوزنقه، با دو عصا 
در محل كار رفت و آمد می كرد و زمانی كه نياز به زونکن و سایر وسایل 
داشت، كمی از استقاللش را از دست می داد و گاهی به كمک دیگران نياز 

داشت. 
رسيدن به استقالل، محرك خوبی برای شروع طرح ابتکاری اش بود.

محيط كاری نسبتا تنگ و ميزهایی كه كنار هم چيده شده بودند، مجالی 
برای عبور و مرور راحت ویلچر نمی گذاشتند و از آنجا كه او برای امور كاری 
مجبور بود مرتب به سایر اتاق ها سر بزند و از ميان این ميزها عبور كند، 

دست به نوآوری زد.
وی با الهام گرفتن از ویلچرهای بسکتبال كه دسته ندارند، ابتدا دسته های 
صندلی را جدا می كند تا در محيط كاری راحت تر از قبل تردد كند. اما 
برداشتن دسته ها هم جوابگوی نيازش نيست و باید بيشتر ابتکار به خرج 
دهد. زونکن هایی كه باید مرتب جا به جا كند و از اتاق های مختلف به اتاق 
كار بياورد، ظرف غذا در زمان صرف آن و سایر اتفاق های این چنينی وی را 
بر آن داشت تا ویلچرش را سازگارتر سازد. سرعت عمل و استقالل هم زمان، 

محرك های دیگری برای ابتکارش بودند. 
 در این طرح دو چرخ جلو تبدیل به یک چرخ می شود و یک صفحه فلزی 
روی تنها چرخ جلو قرار می گيرد. به این ترتيب، حمل اشيا راحت تر شده و 
با ميزهای دیگر هم برخورد نمی كند. این صفحه فلزی به شکل یک ذوزنقه 
است كه بخش وسط آن به سمت باال آمده و به طرفين امتداد پيدا كرده به 
طوری كه پاها به راحتی در طرفين قرار می گيرند و بخش برجسته ذوزنقه، 

تبدیل به جایگاه حمل لوازم دلخواهش می شود.
 او حدود 8 سال است  كه با استفاده از ویلچر ابتکاری اش به استقالل كامل 

در محيط كار رسيده است.
وی قصد دارد ویلچر را برقی كند تا عالوه بر استقالل به سرعتش نيز  اضافه 
اما در شرایط  از آن استفاده كنند،  شود و سایر كاربران ویلچر هم بتوانند 
كنونی و با توجه به ساعات كاری باال، این امر را به زمانی دیگر موكول كرده 

است.
حدود یک ماه طول می كشد تا طرحی كه روی كاغذ آورده شده، اجرایی 
شود و ویلچر چهار چرخ تبدیل به ویلچر سه چرخ گردد كه قابليتی مجزا و 
باالتر دارد. به گفته  عبدالهی تنها ایرادی كه این طرح دارد، این است كه 

ویلچر قابليت تا شدن را ندارد.
وی طرح دیگری هم دارد كه بسيار شبيه اسکوترهای خارجی است و در دو 
یا سه سال آینده روی آن كار خواهد كرد. از مزیت های این طرح هم كم 

هزینه و پركاربرد بودن آن است.
یکی از نگرانی های وی برای اختراع وسایل جدید، سرمایه گذاری و عدم 
پشتيبانی پس از آن است. زیرا همان گونه كه می دانيم، اختراعات بسياری 
برای معلوالن در داخل كشور صورت گرفته است، ولی به دالیل مختلفی از 
جمله عدم پشتيبانی موثر باعث شده است تا یک اختراع خوب هرگز به توليد 

انبوه نرسد و صرفا یک اختراع ثبت شده باقی بماند.
همه  و  نيست  شعار  یک  است"  توانستن  "خواستن  مبتکر،  این  عقيده  به 
كسانی كه طرحی برای باال بردن كيفيت زندگی دارند، می توانند در تاریکی 
ترین  مهم  و  بخشند  روشنایی  را  دیگران  و  خود  راه  و  كنند  روشن  شمع 
محرك و عامل موفقيت را اراده و تالش می داند؛ و حتی از معلوليت به عنوان 

محرك خوبی برای ابتکار یاد می كند.
ـی

لمـ
ع

با مبتکـــران

ذوزنقه

معصومه آِمدی
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شد.
شتر از زندگی واقعی برخوردار خواهید 

ب بخوانید ،ب
شتر کتا

.هر چه بی

مخترعان معلول

'ليدیا اوليری' نوآور زیبایی و لوازم آرایش شرایط بسيار بد خود را به یک پيروزی تبدیل كرد. وی 
با این نوآوری توانست به افرادی كه زخم وجراحت های ناراحت كننده در چهره خود داشتند، 

كمک قابل توجهی كند. 
'اوليری' كه از بدو تولد یک عالمت كبود مادرزادی  روی نيمی از صورتش داشت، به برخورد و 

نگاه های غير عادی مردم در خيابان عادت كرده بود. 
او بعد از فارغ التحصيلی از دانشگاه درسال 1921 در فروشگاه های بزرگ نيویورك به دنبال شغل 
دستيار فروش بود. با وجود داشتن شرایط الزم، فروشگاه ها به دليل لک صورتش او را در  شغل 

های ویژه باجه نمی پذیرفتند. 
سرانجام 'اوليری' شغل مرتبط با نقاشی كارت  پيدا كرد. این تجربه جرقه شد تا محصوالت زیبایی 
چهره را ابداع كند، یعنی اولين محصول آرایشی كه مخصوص پوشاندن زخم ولک های صورت بود 

و اولين كرم پودر آرایشی كه حق ثبت شده انحصاری وامتياز نامه را دریافت كرد. 
یک روز 'اوليری' تصویر گلی به رنگ مایل به ارغوانی را روی یک كارت امتيازدهی بازی می كشيد، 
و یک گلبرگ بسيار تيره را نقاشی كرد. سپس آن كارت را با یک سایه روشن تر از همان رنگ 
دستکاری كرد و اشتباهش را كامال پوشانيد. بسيار شگفت زده شد، زیرا شاید می توانست همين 
كار را برای پوشاندن لک مادرزادی اش انجام دهد. فوری جلوی آینه رفت و آن لک را با رنگ 

روغنی پوشاند. آسمان دور سرش چرخيد.
'اوليری' شروع به آزمایش با مواد  تركيبی مانند آب، پودر روی و گليسيرین كرد كه در خانه داشت 
یا می توانست از یک داروخانه بخرد، به  عالوه، او به دنبال یک مشاور شيمی دان بود، كسی كه 
انواع فرمول های جدید را خلق می كرد تا مشکالتی مانند خشک شدگی، ترك برداشتن و رسوب 

را رفع كند. 
وی درخواست حق انحصاری كرد و درخواستش رد شد. هيئت داوران  تفاوت فاحش محصول 
آرایشی او با سایر محصوالت آرایشی كه قبالوارد بازار شده و حق انحصاری گرفته بودند را ندید.

با پوشش آرایشی روی صورتش جلوی دادگاه نشست،  'اوليری' به شيوه دیگری متوسل شد و 

'دونالد بيته' در سال 1949 با نوعی سندرم به نام "هالت اورام" متولد شد. اما هرگز 
اجازه نداد این مشکل و تفاوت جزئی، او را از زندگی طبيعی باز دارد.

'دونالد بيته' كه اهل "ِمی ویل ميشيگان" است، اعتقاد دارد چيزی طراحی كرده است 
كه واقعا برای دیگران مفيد است )عصای چنگکی "تی ام"(.

در سال2001 در گاراژ تعمير ماشين خود، تصادف شدیدی كرده و بين یک وانت و 
دیوار بتنی قرارمی گيرد  كه باعث شد دیگر نتواند به عنوان یک تعميركار كاميون و 

اتومبيل به كارش ادامه دهد.
'دونالد بيته' می گوید: »فکر می كنم كنار آمدن من با این نقص فيزیکی از بدو تولد، 
مرا هفت سال جلوتر انداخت و 7 عمل جراحی را برای غلبه بر تصادف، باید پشت سر 

بگذارم.« 
وی طی عمل های جراحی و درمان، روی پيشرفت عصای چنگکی "تی ام" كار كرد و 
برای خود موتورسيکلت "هوندای ِربِل" خرید و دوستان و همسایگانش را با راندن آن 
حيرت زده كرد. او در سه مسابقه جهانی "آیا یویو" رقابت كرد. همچنين، وقت خود را 
صرف بينندگان خود می كرد و به عنوان عروسک خيمه شب بازی دلقک در سيرك 

"فلينت"، "ساگينو" و "ميشيگان" ایفای نقش می كرد.
عصای چنگکی "تی ام" از یک قالب و عصای قابل تنظيم با قابليت برگشت پذیری 
تشکيل شده كه از آلومينيوم سبک وزن دستی و استيل ضد زنگ ساخته شده است. 
قالب دستی در حالی كه محکم به عصا می چسبد، به راحتی در اختيار انگشتان دست 
است. انگشت آلومينيومی با روكش الستيکی به راحتی كليدهای ماشين، بطری شيشه 

ای، قرص و دستمال سينه و یا یک كاال را از قفسه مغازه بر می دارد.
هدف 'دونالد بيته' این است كه مشاغلی برای معلوالن جسمی و ذهنی مهيا كند و بچه 

هایی كه با سندرم "هالت اورام" به دنيا می آیند را به دانشگاه بفرستد.

ـی
لمـ

ع

ترجمه: ندا كبيریان

ترجمه: ندا زربخش   

لیدیا اولیری؛ از زشـــتی تا 
زیبایی به اندازه ی یک تلنگر

و متقاعد سازد  كه محصول  را متحير  توانست قضات  و 
جدیدی ساخته است. 

در سال 1932 حق انحصاری پوشش آرایشی را دریافت 
كرد، محصول ابداعی او تنها كرم پودری بود كه از سوی 
حق  توانست  متحده  ایاالت  امتياز  و  تجاری  نام  موسسه 

انحصاری دریافت كند.
'اوليری' با هدف  كمک به كسانی كه بتوانند از این محصول  
بهرمند شوند  یک شركت افتتاح كرد تا برای اختراعش 
این پوشش آرایشی پيشرفت كرده  امروزه  بازاریابی كند. 
است. محصوالتی كه برای صورت، پا و بدن در سراسر دنيا 
به فروش می رسند كه  ضد آب، ضد لک و با كاربرد راحت 

هستند و خاصيت ضد آفتابی دارند.
 افرادی كه لک مادرزادی، سوختگی، اثر زخم و ... دارند، 
از ابداع 'اوليری' بهره بسيار می برند زیرا می توانند زندگی 

طبيعی تر با حس خجالت وترس كمتری داشته باشند.

د
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د

ه
ت
ی
 ب
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تازه های دنیای فناوری

خودروی
 یک نـفره

عصـاها را دور بينـداز!

عصایی به شـکل صــندلی سيار

این خودرو كه به تازگی ساخته شده و در بازارهای جهانی 
از ویلچر  به شهرت رسيده است، مناسب كسانی است كه 
استفاده می كنند و طوری ساخته شده است كه تنها در آن 
از پشت باز می شود و فرد به همراه ویلچرش وارد خودرو 

می گردد و پشت رل قرار می گيرد.
با  متناسب  كه  شده  طراحی  طوری  خودرو  داخل  فضای 

ویلچر و فرد است.
با فرمان خودرو می توان آن را هدایت كرد. صفحه نمایش 
"ال.ای.دی" دارد و در الکتریکی آن با كنترل از راه دور باز 
یا بسته می شود. سرعت این خودرو 45 كيلومتر در ساعت 

است.

فرد  شود  می  باعث   که  است  سبک  پروتز  یک  لگ"  "فریدم 
عصاهایش را کنار بگذارد و حتی  با پای شکسته به راه رفتن ادامه 
نسبتا دردناک می شود و  عامل موجب یک جراحی  این  دهد. 
کمی ناراحتی ایجاد می کند و زمان بهبودی را سریع تر می سازد.

"فریدم لگ" نوین شبیه عصای زیر بغل است که پا روی آن قرار 
می گیرد. این عصا به ران فرد بسته می شود و میله های زاویه دار 
جایگزین بقیه پا می شوند، تمام وزن را از زانو به پایین تحمل می 
کنند. در این حالت نه تنها فرد می تواند از هر دو دستش استفاده 
کند،  حمل  ها  پله  روی  حتی  جا  همه  را  اشیا  راحتی  به  تا  کند 

عضالت ران را هم تقویت می کند. 
قیمت "فریدم لگ" بیش از دو عصاست اما خیلی احتمال دارد که 
بیمارستان این وسیله را به فرد قرض دهد یا هزینه اش را بپردازد.

همچنین شرکت سازنده اسکوتری ساخته است که یک جای پا 
دارد تا سریع تر در اطراف حرکت کند و چیزی شبیه دوچرخه 

و ویلچر است.

این عصا كه به شکل یک صندلی تاشو طراحی شده  قابليت های خوبی دارد از جمله 
عصا  این  دارد  استراحت  برای  به یک صندلی  نياز  و  فرد خسته می شود  وقتی  اینکه 

كارآیی پيدا می كند. 
خود عصا كه به شکل سه پایه  تاشو است از جنس آلومنيوم، و نشيمنگاه آن از جنس 

پالستيک است.
این سه پایه  بسيار محکم، تکيه گاه خوبی برای فرد است. وزن سبکی دارد و استفاده و 
حمل آن هم ساده است و در داخل و خارج از منزل و مسافت های طوالنی كاربرد دارد.

ـِدی ترجمه: معصومه آم
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تازه های دنیای فناوری

بازوی ثابت توماس

قدرت اسباب بازی در توانمند سازی

هشدار دهنده 
بی سيم در و پنجره

این وسيله  كه در نوشتن كمک می كند نگهدارنده بازو است و برای كودكان یا 
بزرگساالن دارای معلوليتی طراحی شده كه در بازو یا دست خود رعشه دارند. 
دست چپ یا راست در داخل نگهدارنده قرار می گيرد، نوارها محکم بسته می 
شوند و تنظيم كننده محکم می شود تا رعشه ها ثابت شود و بنابراین فرد می 
تواند به تنهایی غذا بخورد، بنویسد و صفحات را ورق بزند. این وسيله در باالی 

ميز یا ویلچر نصب می شود.
ربکا كریستی مخترع این وسيله می گوید: »یک زن به خاطر رعشه های شدید، 
ای  وسيله  گرفتم  تصميم  و من   بخورد  غذا  تنهایی  به  بود  نتواسته  14 سال 

اختراع كنم كه مانند بازو باشد و حركت را ثابت كند.«
ربکا كریستی هرگز تصور نمی كرد مخترع شود اما زمانی كه به عنوان درمانگر 
با زنان مبتال به پاركينسون و ام اس كار می كرد، مصمم شد  توانبخشی كه 
كيفيت زندگی افرادی را بهبود بخشد كه در استفاده از بازوهای خود مشکل 

داشتند.
ویژگی های این وسيله عبارتند از: 
•حركت در هر محور یا هر سطحی

•تنظيم كننده متناسب با رعشه كم یا زیاد
•حركات اندازه گيری شده، حركات چرخشی كامال كنترل شده را مقدور می 

كنند.
•متناسب با افراد چپ دست یا راست دست

•تنظيم كننده ارتفاع متناسب با اندازه فرد بالغ
•قابل نصب روی ميز )به استثنای ميز شيشه ای(

•قابل نصب روی ویلچر

این جعبه اسباب بازی خالقانه و جدید كه ویژه افراد كم بيناست به كمک معلمان كم 
بينا تهيه شده است و وسایل و اسباب بازی های موجود در این جعبه حس شنوایی و 
المسه را تقویت می كنند و در توانمند نمودن افراد كم بينا بسيار مفيد هستند. این 
جعبه شامل اقالم زیر است: عروسک خيمه شب بازی، حلقه فنری، یویوی موزیکال 
چشمک زن، لوله اكتشاف رنگی، شکل های رنگی فوم، كتاب مصور با رنگ های شاد، 

دستبند زنگوله دار، شمشير فيل منعطف و توپ كوچک.

یا  شنوا  كم  افراد  ی  ویژه  سيم  بی  دهنده  هشدار  این 
ناشنواست. قابل نصب بر روی در یا پنجره است و به راحتی 
به در، چهارچوب در، پنجره و یا قاب پنجره می چسبد. وقتی 
در یا پنجره باز شود، عالیم تا مسافت 30 متری به گيرنده 

ارسال می شوند. 
 این گيرنده نسبت به صدای 80 الی 85 دسيبل، ارتعاش و 
یا صدای زنگ حساس است و  از یک باتری 9 ولتی و یک 

باتری 12 ولتی استفاده می كند.
 این گيرنده  كه با هشدار دهنده نوری، فرد را از كمبود شارژ 
باتری دستگاه مطلع می كند را می توان روی ميز قرار داد 

یا آن را حمل كرد.
ویژگی های دستگاه عبارتند از:

•گيرنده قابل حمل بی سيم
•نصب آسان روی درها یا پنجره ها

•تنظيم گيرنده برای حساسيت به لرزش یا صدای زنگ
•حساس به زنگ های 80 تا 85 دسيبل
•حساسيت گيرنده تا فاصله ی 30 متری
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