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از همان روزهای آغاز انتشار پيک توانا آمدیم تا از محدودیت های خدادادی ی
برخی انسان ها بگویيم ، از محروميت ها، از مشکالت و از دغدغه ها و در كنار 
آن از اميدهاي معلوالن ، از پنجره هاي رو به آینده، از توانمندي ها و خواستن 

هایي كه نشانه توانستن هستند.
سال گذشته هم زیاد نوشتيم و زیاد گفتيم، گفتيم دنيا پُر از آدم هاي خوبي 
را همراه مي  رنجور  پاهاي  و  بخشند  قرار مي  را  بيقرار  است كه دست هاي 
اینها همه دست هاي  شوند و نور چشم می شوند برای دیدن حقایق تلخ و 

خدا هستند. 
گفتيم رسالت ما دیدن مشکالت است و نوشتن آنها و رسالت شما خواندن، 

اما نه فقط خواندن !
غرض یادآوری وظایف و گوشزدكردن تکاليف نيست ، اما همين قدر بگویيم كه 
اگر وظيفه ما ، دیدن و نوشتن باشد، وظيفه آن هایی كه معلوالن را ولينعمتان 
آنها را دغدغه خود مي  به  امور مربوط  به معلوالن و  خود می دانند و توجه 

پندارند به جز باال زدن آستين ها براي اجرای قوانين ؛ چيز دیگري نيست.
سال گذشته تالش كردیم تا برخی غافالن از حقوق انسان ها را از خواب غفلت 
بيدار كنيم، اینکه تالش ما چقدر نتيجه بخش بود مالكی برای سنجش آن 
وجود ندارد، ولی آنچه مبرهن است اینکه بعضي ها را نتوانستيم از خواب بيدار 

كنيم زیرا آنها كسانی هستند كه خودشان را به خواب زده اند و ...    
بگذریم... 

نو  سال  هواي  و  حال  و  تمام شد  هایش  نشيب  و  فراز  همه  با  هم  سال 91 
از همين حاال لمس مي شود و بوي عيد را حتي از دو ماه قبل تر مي توان 
استشمام كرد، اما یکي از نگراني هایمان براي سال جدید این است كه آیا بویي 
از تصویب الیحه بازنگری قانون جامع حمایت از معلوالن و اجراي بند به بند آن 
به مشام مي رسد؟ آیا معلوالن جزء دغدغه هاي درجه یک مسئوالن هستند؟ 

و اگر هستند پس چرا اوضاع چنين است؟؟؟
بودنتان  هستيد،  و  بوده  ما  هميشگي  همراهان  همواره  معلول،  عزیزان  شما 
به  كليدهایي   ، تان  سازنده  پيشنهادهای  و  انتقادها  و  كند  می  دلگرممان 
دستمان مي دهند تا درهاي بسته را باز كنيم و از زاویه اي دیگر به دنيا نگاه 
كنيم. به خودمان مي باليم كه شما را در كنار خود داریم . سال آینده را هم 

كنار ما باشيد، چون هميشه.
مسووالن ، مدیران و برنامه ریزان : ما یا علي گفتيم و عشق آغاز شد، این یا 
علي را خيلي پيش تر از آنکه قانوني به نام قانون جامع متولد شده باشد  گفته 
ایم و تا هر كجا كه ممکن باشد عهد و پيمانمان را پاس خواهيم داشت، از 
ما گله مند نشويد اگر گاهي از شما گله مند شده ايم، نگاه شما، تفکر 
در صفحات  تازه  اي  نهايت تالش شما، صفحه  در  و  بينش شما  شما، 
معلوالن رقم مي زند، پس كمي مراقب ما و كمي بيشتر از كمي؛ مراقب 

نگاه ها و نگرش هاي خود باشيد.
ای خانواده هاي عزیزی كه تلخ و شيرین زندگيتان در گروی گریه و خنده 
كودک معلولتان است ، قبل از هر چيز فرزند معلول خود را مايه نشاط و 
را  منظورمان  بگذاريد  نگهداريد،  دست  كمي  بدانيد،  خود  سرزندگي 
شما،  معلول  فرزند  كنيد،  دعوايمان  خواستيد  اگر  بعد  بگوييم  كامل 
موهبتي است از طرف خدا به شما، قبول داريم كه مشکالت زيادند، 
چشم  لحظه  چند  براي  هم  شما  اما  است  سخت  شرايط  داريم  قبول 
هايتان را ببنديد و زندگي تان را بدون فرزند معلولتان تصور كنيد؛ آیا 
قبول مي كنيد زندگي بدون" او" بدون "فرزندتان " انگيزه شما براي مبارزه با 

مشکالت زندگي را از شما خواهد گرفت ؟
پدرها و مادرها ، اگر فکر می كنيد ما درد كشيده نيستيم و مثل خيلی های 
دیگر قصد و هدفمان تقویت روحيه شماست ، بدانيد كه سخت در اشتباهيد 

، زیرا : 
ما پيک توانايی ها خود از جنس شماييم، از جنس انسان هايی با نيازهای 
خاص كه هرگز از فرصت های برابر برخوردار نبوده اند ، آدم هايی كه 
كه  دردكشيدگانی  است،  نشده  شمرده  محترم  حقوقشان  وقت  هيچ 
صدای فاصله ها را به خوبی می شنوند و با زبان بی زبانی فريادش می 

زنند.  
زیاد شلوغش نمي كنيم، شاخ و برگ بي جهت هم نمي دهيم، همانگونه كه 

هست مي گویيم و مي نویسيم و مي خوانيم :
یاوران  هميشگی : "سال نو مبارک"
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امامي رضوي:
هميشه كسي مراقب معلوالن است

معاون درمان وزیر بهداشت در حاشيه چهارمين كنگره 
ملي ضایعات نخاعي در پاسخ به این سوال پيک توانا 
كه: طرح پزشک خانواده براي خانواده هاي معلول و یا 
خانواده هاي  داراي فرزند معلول چه برنامه اي دارد؟ 

گفت:
در نظام بسته مراقبت همه جامعه تحت پوشش هستند 
و ُحسن طرح پزشک خانواده این است كه زمينه اي 
براي شناسایي افراد ایجاد مي كند كه معلوالن نيز از 

این جمله هستند.
كه:  این  به  اشاره  با  رضوي  امامي  حسن  سيد  دكتر 
این  طبق  كه  است  این  خانواده  پزشک  طرح  خوبي 
طرح، هميشه یک نفر هست كه به فکر تحت پوششيِن 
این  به  االن  ما  ارائه خدمات  نظام   است، گفت:  طرح 
شکل است كه مردم خودشان باید بروند مشکالت خود 
را  بيان كنند اما در  نظام پزشک خانواده، این پزشک 
پوشش  تحت  افراد  دنبال  رود  مي  كه  است  خانواده 

حتي اگر آنها مراجعه نکنند.
امامي تصریح كرد: قطعا این مورد براي افراد معلول هم 
این یک امتياز است چرا كه هميشه فردي هست كه 

مراقب است تا مشکلي براي افراد پيش نياید.

مراقبتي  و  اجتماعي  توانبخشي  دفتر  سرپرست 
سازمان بهزيستي كشور:

به  ويژه  به  و  معلوالن  به  كافي  اندازه  به  جامعه 
معلوالن ضايعه نخاعي بدهکار است و اگر من در 

اين باره صحبتي نکنم بهتر است. 
سرپرست دفتر توانبخشي اجتماعي و مراقبتي سازمان 
به نظر من همه جامعه متولي  بهزیستي كشور گفت: 
حتي  و  ها  سازمان  همه  من  نظر  به  است.  معلوالن 
سازمان ارشاد اسالمي هم در جاي خود متولي معلوالن 

است.
و  كننده  هماهنگ  یک  عنوان  به  بهزیستي  سازمان 
تسهيل گر مي تواند نقش مهم تري ایفا كند و سيستم 
ها را با هم تجميع و هم افزایي كند ولي اگر بخواهيم 
بگویيم فقط سازمان بهزیستي به امور معلوالن بپردازد 

این چندان صحيح نيست.
 سرپرست دفتر توانبخشي اجتماعي و مراقبتي سازمان 
بهزریستي كشور در گفت وگو با خبرنگار پيک توانا با 
بيان این مطلب گفت: در بحث هاي مربوط به معلوالن، 
بهزیستي،  سازمان  فقط  كه  است  این  من  خواهش 
این مورد  تمام دولت در  بلکه  نشود،  مسئول شناخته 

در نظر گرفته شود.
كيوان دواتگران در پاسخ به این سوال كه: به نظر شما 
جامعه اكنون معلوالن را در خود پذیرفته است؟ گفت: 
االن زمان خوبي براي فعاليت معلوالن است و ميدان 
براي فعاليت هاي آنها مهياست و حداقل مي توان گفت 
نسبت به 20 سال قبل كه من وارد سازمان شدم خيلي 

بهتر شده است.
وي مسائل اجتماعي را مهم ترین عوامل بازدارنده در 
بحث حمایت هاي  و گفت:  دانست  معلوالن  پيشرفت 
مسئله  بيمه،  بحث  اجتماعي،  هاي  نگرش  اجتماعي، 
تامين اجتماعي معلوالن و موارد این چنيني 70 درصد 

از بحث هایي هستند كه هر كدام دنيایي كار هستند.
اميدوار  معلوالن  آینده  به  اینکه  به  اشاره  با  دواتگران 
هستم، افزود: در شرایط فعلي شایسته ترین كاري كه 
جامع  قانون  تصویب  بدهد  انجام  معلوالن  باید  دولت 
حمایت از معلوالن و ایجاد ضمانت اجرا براي اجرایي 

شدن تک تک قوانين است.

يحيي سخنگويي:
معلوالن،  براي  دولتي  هاي  دانشگاه  در  تحصيل 

رايگان شد
معاون توانبخشي بهزیستي كشور در چهارمين كنگره 
باره كنگره، به خبرنگار پيک  ملي ضایعات نخاعي در 
بود و  اثر گذار  و  انرژي بخش  پویا،  توانا گفت: كنگره 
انسان افتخار مي كند به اینکه این عزیزان به این درجه 
ما  كه  دهد  مي  نشان  این  و  اند  رسيده  توانمندي  از 
و  ایم  رسيده  جامعه  در  توانمندي  از  خوبي  درجه  به 
هاي  توانند همایش  مي  تنهایي  به  معلوالن خودشان 

این چنيني را هم برگزار و اداره كنند.
گفت:  معلوالن  هاي  فعاليت  درباره  سخنگویي  دكتر 
كه  است  این  واقعيت  و  ببينيم  را  ها  واقعيت  باید  ما 
اینگونه  آینده هم  و در  امور هستند  معلوالن متوليان 
به  مربوط  امور  و  نيست  اي  كاره  بهزیستي  كه  است 
بخش ضایعات نخاعي را باید خود ضایعات نخاعي انجام 
مي  دیگران  از  بهتر  را  خود  درد  آنها  كه  چرا  بدهند 
فهمند، احساس مسئوليت بيشتري نسبت به دیگران 
دارند. دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد و كار به دست 

مسئوالن خودش سپرده خواهد شد.
سخنگویي در مورد پرداخت شهریه دانشجویان معلول 
در شهرستانها به خبرنگار پيک توانا گفت: امسال پول 
براي پرداخت شهریه دانشجویان معلول گرفته  خوبي 
دانشگاه  در  نداریم،  مشکلي  هيچ  خوشبختانه  و  شد 
هاي دولتي هم وزارت علوم هزینه تحصيل دانشجویان 

معلول را به صورت رایگان پذیرفت.
این مقام مسئول درباره عيدي معلوالن گفت: براي هر 
نفر یکصد هزار تومان، عيدي در نظر گرفته ایم كه به 
حساب هایشان پرداخت شده و یک وعده بُن هم تا عيد 

به دست مددجویان مي رسد.

ايجاد  و  مرگ  مهم  عوامل  از  جاده ای  حوادث 
ضايعه نخاعی در كشور

طلبی  حمایت  جشنواره  نخستين  خبری  نشست 
و  حوادث  از  ناشی  نخاعی  ضایعات  از  پيشگيری  و 
حضور  با  نخاعی"  ضایعات  ملی  كنگره  "چهارمين 
اورژانس كشور،  معاون وزیر بهداشت و درمان، رئيس 

رئيس مركز تحقيقات ضایعات نخاعی بيمارستان امام 
خمينی)ره( ، مدیر كل توانبخشی و مراقبتی بهزیستی 
و  توانا  معلوالن  كانون  مدیره  هيات  ریيس  كشور، 
شهر  و  راه  وزارت  شهرداری،  احمر،  هالل  مسئوالن  
مركز  كنفرانس  سالن  در  فعال  های  انجمن  و  سازی 
تحقيقات ضایعات نخاعی بيمارستان امام خمينی )ره(

برگزار شد .
 در این نشست معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره 
را  نخاعی  بيشترین ضایعات  اینکه حوادث جاده ای  به 
شغلی  حوادث  طبيعی،  :»حوادث  گفت  می كند  ایجاد 
وگاهی عبور و مرور از خيابان ها باعث به وجود آمدن 
بيماری  این  مهم   عامل  می شوداما  نخاعی  ضایعات 

تصادف است.«
اقدامات  اینکه   بر  تاكيد  با  امامی رضوی  دكتر حسن 
برای  خودروها  و  جاده ها  سازی  ایمن  مانند   مهمی 
است  شده  انجام  نخاعی  ضایعات  ایجاد  از  جلوگيری 
حادثه  بروز  باعث  غيراصولی  رانندگی  گفت:»همچنان 
می شود و توجه و دقت  و رانندگی كم خطر می تواند 
ازایجاد ضایعات  نخاعی پيشگيری كند ولی اگر مردم 
روبرو  حوادث  این  با  چگونه  كه  باشند  داشته  آگاهی 
جلوگيری  زیادی  حد  تا  ضایعات  این  ایجاد  از  شوند 

می شود.«

اول  نيمه  تا  مستمری بگيران  عيدی  پرداخت 
اسفند 

به  عيدی  پرداخت  از  بهزیستی  سازمان  رئيس 
و  داد  خبر  بهزیستی  پوشش  تحت  مستمری بگيران 
با  همراه  نظر  مورد  عيدی  اسفند  اول  نيمه  در  گفت: 

مستمری پرداخت می شود.

اعطای مرحله دوم بُن به مددجويان بهزيستی
بن  دوم  مرحله  تخصيص  از  بهزیستی  سازمان  رئيس 
خواربار به معلوالن و مددجویان تحت پوشش در اسفند 

ماه خبر داد.
به گزارش مهر، همایون هاشمی گفت: به منظور ارائه 
خدمات و تسهيالت بيشتر به مددجویان تحت پوشش 
در سال جاری نسبت به توزیع بن های خوار و بار ميان 
مددجویان اقدام كرده ایم كه مرحله اول این بن ها در 
و مرحله دوم آن در  پرداخت شد  ماه مبارک رمضان 
می  توزیع  پوشش  تحت  مددجویان  ميان  ماه  اسفند 
شود كه البته این بن ها عالوه بر مستمری این افراد 

است.

از  مستمری  دريافت  نوبت  پشت  نفر  هزار   800
بهزيستی! 

ریيس سازمان بهزیستی با بيان اینکه حدود 800 هزار 
نفر پشت نوبت دریافت مستمری قرار دارند، اعالم كرد: 
امسال حدود 300 هزار نفر از این تعداد را به چرخه 

مستمری بگيران وارد می كنيم.

 تهيه و تنظيم: علي بابایي
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معلول  افراد  در  آن  تاثير  و  به ورزش  نياز  كارشناسان  اعتقاد  به  توانا:  پيک 
بيشتر از افراد سالم احساس مي شود، چرا كه ورزش یکي از مهم ترین عواملي 
براي  شود  مي  گامي  و  كشاند  مي  جامعه  سطح  به  را  معلول  فرد  كه  است 

استقالل فردي معلوالن.
اگر كمي با معلوالن و مسائل و مشکالت آنها آشنایي داشته باشيم و كمي از 
وضعيت ورزش معلوالن و زندگي ورزشکاران معلول آگاهي داشته باشيم، آنگاه به 
راحتي درمي یابيم كه ورزش معلوالن چندان هم خالي از كمبود و چالش نيست.                                                                                                                                            
 اكنون چند ماهي است كه از مسابقات پاراالمپيک مي گذرد و حتي اگر وعده 
هایي كه مسئوالن در آن بحبوحه به معلوالن مي دادند را هم یادآوري نکنيم 
و نگویيم كه جوایز معلوالني كه در پاراالمپيک شركت داشتند به تازگي و در 
بهزیستي و  آنها داده شده، خود مسئوالن سازمان  به  یکي دو هفته گذشته 

عملکرد آنها به اندازه كافي گویاي این مطلب هست. 
روز  چند  در  كه  كشور  بهزيستي  منابع  و  توسعه  معاونت  سرپرست 
گذشته از واريز حقوق 6 ماه ورزشکاران معلول خبر داده بود، در گفت و 
گو با پيک توانا گفت: خوشبختانه باالخره اعتبارات مربوط به حقوق ورزشکاران 

تامين شد و ما توانستيم حقوق آنها را بپردازیم.
وي علت اینکه چرا این عدم تامين اعتبار و به تعویق افتادن حقوق ورزشکاران 
را در نبود ردیف بودجه براي این امر دانست و گفت: ما تاكنون براي تامين 
اعتبار ورزش معلوالن، ردیف بودجه نداشتيم اما رئيس سازمان از محل صرفه 

جویي در سایر هزینه ها توانست این اعتبارات را فراهم كند و بر این اساس 
به  توجه  با  تا  كردیم  پرداخت  را  معلول  ورزشکاران  ماه گذشته   6 ما حقوق 

درخششي كه در پاراالمپيک داشتند تشویقي هم براي آنها باشد.
كوروش فانوسي ضمن اشاره به اینکه حقوق ماهانه ورزشکاران معلول چيزي 
در حدود 50 یا 100 هزار تومان است، در رابطه با اینکه چرا حقوق ورزشکاران 
هر 6 ماه یکبار پرداخت مي شود و به صورت ماهانه پرداخت نمي شود گفت: 
مبلغ ماهانه این حقوق، چيز ناچيزي است اما وقتي این مبلغ هر 6 ماه پرداخت 
مي شود، مقدار قابل توجهي مي شود و فرد مي تواند روي این مبلغ حساب 

كند.
این مسئول سازمان بهزیستي كشور هم چنين گفت: در روزهاي گذشته، 
تقدير  پاراالمپيک  آوران  مدال  از  آن  در  و  داده شد  ترتيب  مراسمي 

شده و جوايزي به آنها اهدا شد.
وي گفت: در نظر داشتيم مراسم تقدیر از ورزشکاران را به طور حتم تا قبل از 

پایان سال انجام برگزار كنيم.
حال اگر در این شرایط مسئوالن كمي دقيق تر به وضعيت معلوالني كه تمام 
وقت ورزش مي كنند نگاه كنند و گوشه چشمي هم به اوضاع قيمت و گراني 
حاكم در جامعه بياندازند خود درمي یابند كه فعاليت این گروه عمال در آستانه 

مختل شدن قرار گرفته است.

مسئوالن  وعده  علی رغم  و  رسيد  پایان  به   91 سال 
جاری  سال  در  مددجویان  مستمری  هنوز  بهزیستی 
می رسد  نظر  به  گونه  این  و  است  نکرده  پيدا  افزایش 
مددجویان امسال كه هيچ، سال بعد را نيز به مستمری 

فعلی قانع باشند!
رویداد به نقل از فارس گزارش مي دهد: رئيس سازمان 
افزایش  از  خبر  جاری  سال  اوایل  در  كشور  بهزیستی 
مستمری مددجویان در سال 91 را داد و خاطر نشان 
كرد كه در سال جاری مستمری جامعه هدف بهزیستی 

بين 15 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت.
داریم،  قرار  سال  روزهاي  آخرین  در  كه  حالي  در  اما 
هيچ مبلغي بابت افزایش مستمری مددجویان پرداخت 
نشده و به نظر می رسد مسئوالن بهزیستی وعده خود را 

فراموش كرده اند.
بهزیستی  سازمان  هدف  جامعه  معيشتی  مشکالت 
گذشته  سال های  در  كه  است  مشکالتي  مهمترین  از 

مددجویان با آن روبرو بوده اند.
این  بهزیستی كشور در  توانبخشی سازمان  امور  معاون 
به  كه  اي  ماهيانه  مستمری  كنار  در  گوید:  مي  زمينه 
معلوالن پرداخت می شود، خدمات دیگری در بخش های 

مختلف توانبخشی ارائه می شود.
در ادمه باید گفت: درست است كه خدمات دیگري در 
حال  در  اما  شود  مي  داده  معلوالن  به  مستمري  كنار 
حاضر سوال اینجاست كه: چرا وعده رئيس سازمان 
مددجويان  مستمري  افزايش  بر  مبني  بهزيستي 

عملي نشده است؟؟

مشاور وزیر پيشين رفاه در حوزه معلوالن معتقد است كه هرچند دولت احمدی نژاد با ژست 
یاری رسانی به معلوالن وارد صحنه سياست شد، اما بيشتر وعده هایش تحقق نيافت و گره ای از 

مشکالت این قشر از جامعه كم نکرد.
سهيل معيني در گفت و گو با پيک توانا گفت: دولت نهم و دهم در ابتدا با شعارهایي جلو آمد، 
شعارهایي مانند: توزیع عادالنه ثروت ملي، توجه به سفره هاي خالي، سهام عدالت، مسکن مهر، 

هدفمندي یارانه ها و... كه در آن ابتدا شعارهاي خوبي هم به نظر مي آمدند.
هرچه كه جلوتر آمديم ديديم اين موارد تنها جنبه شعاري دارند و  ادامه داد:  معيني 
در عمل آن گونه بايد اساسي صورت نمي گيرند. در تمام 8 سال گذشته رئيس جمهور 
محترم تنها یکبار با معلوالن مالقات داشت كه این قرار با آن همه تبليغاتي هم كه داشت تداوم 

پيدانکرد. 
وي یاد آور شد: در مورد طرح مسکن مهر هم باید بگویم كه تعاوني هاي مسکن تشکيل شدند 
اما متاسفانه زمين بيشتر این تعاوني ها در نقاطي قرار گرفته كه دسترسي به آنها مشکل است یا 
در مورد طرح هدفمندي یارانه ها كه معلوالن باید ميزان بيشتري دریافت مي كردند این اتفاق 
نيفتاد و دولت به جاي اینکه یارانه طبقات باالي جامعه را قطع و آن را به یارانه معلوالن اضافه 

مي كرد، سهميه همه گروه ها را یکسان در نظر گرفت.
رئيس هيات مدیره انجمن باور تصریح كرد: از دیگر مواردي كه باید به آن اشاره كرد مسئله 
استخدام دو هزار نابينا بود كه هيچ پشتوانه اي نداشت و آمارهاي غير شفافي كه مسئوالن از 

اشتغال و استخدام معلوالن مي دهند.
وي گفت: در مسئوالن يک شتاب زدگي خاصي ديده مي شود، به طور نمونه هر كدام 
از آنها براي 12 آذر مي خواهند كاري بکنند اما پس از مدتي هيچ كاري كه اساسي 
و ماندگار باشد صورت نمي گيرد چرا كه اين اقدامات به صورت شتاب زده اتفاق مي 

افتند و به نظر مي آيد برنامه ريزي دقيقي پشت آنها نيست.
معيني افزود: در بُعد اشتغال معلوالن اوضاع مطلوب نبوده و وضع آموزش معلوالن كه در سال 
هاي 84 و 85 نسبتا خوب بود امروز چندان خوب نيست و سازمان فني و حرفه اي هم آموزش 

هایي كه به معلوالن باید مي داد را نمي دهد.

كاشــــــف بــــــه عمــــــل آمـــــد...
مستمری مددجویان افزایش پیدا نكرد كه نكرد!

مشاور وزیر پیشین رفاه در حوزه معلوالن:
اقدامــات دولت برای معلوالن بیشــتر نمایشــی است

  فعالیت ورزشكاران معلـــول در آستانه مختل شدن است      معلــوالن ورزشكار در انتـــظار یك گوشــه چشم
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 یحیي سخنگویي:

عیدی معلـوالن در راه اسـت ...
با هدف مناسب سازی فضای شهری و معماری  ستاد مناسب سازی شهرداری تهران 
برای ناتوانان و كم توانان و در ابعاد وسيع تر مناسب سازی فضای شهر برای تمامی اقشار 
ایجاد شده است. هدف كلی تشکيل ستاد مناسب سازی در شهرداری تهران اجرا كردن 
مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن و ضوابط مالک عمل شورای عالی معماری 
و شهرسازی مصوبه برای افراد معلول و آیين نامه  اجرایی ماده 193 قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران است.                                                                                                                      
 به تازگي و در ادامه افزایش پيگيري هاي مربوط به مناسب سازي شهري براي معلوالن، 
پيک توانا تصميم به گفت و گو با مدیر ستاد مناسب سازي شهرداري گرفت تا اقدامات 
صورت گرفته در این حوزه را از زبان خود او بشنود. بنایي در خصوص اقدمات صورت 
گرفته در حوزه مناسب سازي شهري براي معلوالن و جانبازان در پاسخ به این سوال 
براي  سازي  مناسب  زمينه  در  كه  فعالي  فرد  بعنوان  پرسيد:   كه  توانا  پيک  خبرنگار 
معلوالن و جانبازان فعاليت مي كند، از آخرین اقدامات صورت گرفته در این زمينه براي 
خوانندگان پيک توانا توضيح بدهيد؟ گفت: من در كميته شهر سازي شهرداري هستم 
و بحثي كه االن در ستاد مناسب سازي شهرداري تهران وجود دارد این است كه برنامه 
ریزي هایي صورت گرفته و دستورالعمل هایي براي مناسب سازي در نظر گرفته شده تا 
در ساخت هر پروژه اي توسط شهرداري در سطح شهر، این دستورالعمل ها در اختيار 
پروژه قرار بگيرد و سازنده مکلف به اجراي موارد مناسب سازي شود. این اتفاق در دل 
شهرداري در حال وقوع است و این اتفاق از طریق عاملي كه با شهرداري مرتبط است 
و مطابق با تمام جزئياِت معماري شهرسازي كه از وزارت مسکن هم دریافت شده انجام 

مي شود.
ستاد  و  شهيد  بنياد  بين  كرد:  اذعان  تهران  شهرداري  سازي  مناسب  ستاد  مدیر 
تعامل هستند تصميم گيري هايي  بهزيستي در  با سازمان  مناسب سازي كه 
شده و تصميم بر اين است كه موارد موبوط به مناسب سازي در سطح كشور 
مطرح شود و ارگان هاي بنياد شهيد و سازمان بهزیستي در استان ها مسئول پيگيري 

جلسات مربوط به مناسب سازي كه در استانداري و شهرداري برگزار مي شود، باشند.
این مهندس طراحي صنعتي افزود: بهزیستي و بنياد شهيد با استانداري هماهنگي مي 
كنند و ما از این طریق موارد مناسب سازي را در استان هاي مختلف پيگيري مي كنيم 

و خوشبختانه اتفاقات خوبي در استان ها افتاده است.
بنایي هم چنين گفت: یکي از كارهاي بزرگ دیگري هم كه این ستاد انجام داده، این 
است كه: در گذشته مسئوليت مناسب سازي شهري، طبق ماده 2 قانون جامع حمایت از 
معلوالن، با وزارت تعاون بود اما ما اكنون پس از بررسي هاي كارشناسي، این مسئوليت 
را به وزارت  كشور انتقال دادیم به این علت كه وزارت كشور به جهت ارتباط تنگاتنگ 
با استانداري ها، در استان ها قادر و تواناتر است و اميدواریم شاهد اتفاقات خوبي باشيم.

نظارت  ها  استان  در  سازي  مناسب  راستاي  در  شما  آیا  كه:  سوال  این  پاسخ  در  وي 
براي  ها  استان  خود  از  واقع  در  ما  نداریم،  مستقيم  نظارت  ما  گفت:  دارید؟  مستقيم 
را  عملکرد  كه  خواهيم  مي  ها  استان  از  یعني  كنيم  مي  استفاده  موضوع  این  نظارت 
گزارش بدهند، در حال حاضر اتفاقات خوبي صورت مي گيرد و شاید نمود آن را 2 یا 

3 سال دیگر شاهد باشيم.
بنایي در پاسخ این سوال كه: در تمام شهرها ساختمان ها و به ویژه ساختمان هاي 
دولتي و اداري وجود دارند كه نه از ابتدا مناسب سازي در آنها لحاظ شده و نه در حال 
خواهيد  برخوردي  چه  شما  موارد  اینگونه  در  كنند،  مي  اقدامي  راستا  این  در  حاضر 
داشت؟ تصریح كرد: واقعيت این است كه این امر و رعایت آن قانون است و باید اجرا 
شود، اما ما در جلسات ستاد، دنبال ضمانت اجرایي این قانون هستيم كه اگر انشاهلل 
به نتيجه برسيم در آن صورت اگر معلولي وقتي نتوانست وارد ساختماني بشود بتواند 

مستقيما شکایت كند و پيگير باشد.

سومين ِسري توزیع بن ها در َعَوض عدم افزایش مستمري
معاون توانبخشي سازمان بهزیستي كشور در گفتو با خبرنگار پيک 
توانا گفت: آخرین خبر درباره آماده سازي ون هاي ویژه پایانه ویژه 
معلوالن این است كه شماره گذاري ون ها در حال حاضر رو به 
پایان است و به زودي تحویل استان ها داده مي شود. وي ادامه 
داد از این تعداد 14 ون به استان تهران تحویل داده مي شود و 
ما سعي كردیم در غالب یک پایانه بتوانيم به معلوالن خدمت ارائه 

دهيم.
سخنگویي در پاسخ به این سوال كه: آیا با این اقدام مشکل ایاب و 
ذهاب معلوالن حل مي شود یا خير؟  گفت: مشکل ایاب و ذهاب 
معلوالن چيزي نيست كه با چند تا خودروي ون حل شود، بلکه 
حل این مشکل به یک خيزش همگاني در كل كشور به خصوص 
ناوگان  نياز دارد، چرا كه  ناوگان شهري  از طرف شهرداري ها و 
شهري در اختيار بهزیستي نيست اما اگر ما بتوانيم ناوگان شهري 
معلوالن،  از سالمندان،  اعم  كنيم، مشکل همه  مناسب سازي  را 

كودكان، زنان باردار و... حل خواهد شد.
هاي  اقدام  اخير  هاي  سال  در  ویژه  به  هم  شهرداري  گفت:  وي 

خوبي كرده كه اميدواریم فراگير بشوند.
معاون توانبخشي بهزیستي كشور درباره عيدي كه سازمان براي 
مرتبه  دو  ما  در سال جاري  گرفته  گفت:  نظر  در  معلوالن  عيد 
توزیع بُن بين مددجویان داشته ایم كه این اقدام، یک مرتبه دیگر 
هم براي عيد اتفاق مي افتد، ما از ابتداي حدود 40 ميليارد براي 
این كار هزینه كرده ایم كه یک اعتبار 20 ميلياردي هم در راه 

است كه تا آخر سال توزیع مي شود.
سخنگویي تصریح كرد: از آنجا كه چندي پيش افزایش مستمري 
هاي مددجویان را مصوب كرده بودیم و متاسفانه اعتبار آن تامين 
نشد و تحقق نيافت ما سومين سرِي توزیع بن ها را به جاي آن 

افزایش مستمري، در نظر گرفته ایم.
سخنگویي در پاسخ به این سوال كه: با توجه به افزایش چشم گير 
قيمت لوازم توانبخشي معلوالن به ویژه ویلچر، سمعک و... سازمان 
براي حل این مشکل چه سياستي دارد؟ گفت: ما امسال براي این 
موضوع، 2 ميليارد یکبار، 6 صد ميليون تومان یکبار، 1 ميليارد و 
7 صد ميليون یکبار و 1 ميليارد یکبار در نظر گرفتيم و انشاهلل 2 
ميليارد دیگر هم تا پایان سال فقط براي تجهيزات معلوالن مثل 
ویلچر، سمعک، عصا و...هزینه كنيم و این چيزي است كه سال 

گذشته عملياتي نشد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال كه سهم سازمان بهزیستي 
در خانه دار شدن معلوالن چقدر است و چرا مبلغي كه در استان 
گفت:  است؟  ميليون  یک  تنها  شده  پرداخت  مددجویان  به  ها 
ميليون   4 تا   3 بين  معلوالن  مسکن  براي  سازمان  هزینه  كمک 
تومان است كه این مبلغ به افرادي كه نياز و شرایط خاص دارند 
پرداخت مي شود اما مبلغي كه شامل همه مددجویان مي شود 1 

ميليون تومان است.
 

حیدر بنایي:

مسئولیـت را به وزارت  كشــور انتقال دادیم
بنیاد شهید و سازمان بهزیستــي  مسئول پیگـیري هستند 
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ت که از گناه دیگران پرده برداریم. جبران خلیل جبران
س

.گناهی باالتر از این نی

ـار
ــــ

خب
ا

شاید منظــور شما مشاغل نو باشد، هان؟ 
بیمه مي كنیم اما فرد بازنشسته نمي شود !
اگر  قواعد به همان صورت دست و پا شکسته اجرا 
شوند اما در همه جاي كشور يکسان اجرا شوند، 
دلمان خوش مي شود كه در بين اين همه دست و 
پا شکستکي و كم و كاست اقال بين مراكز سازمان 
بهزيستي در تمام استان هاي كشور، يکپارچگي 

وجود دارد.
هدف  با  استانها،  برخي  در  اخيرا  بهزیستي  سازمان 
استفاده خانواده هاي معلول از مزایاي بازنشستگي، اقدام 
به بيمه كردن زناِن افراد معلول كرده، اما آنچه مي شود 
برخي استان هاي دیگر از چنين اقدامي بيخبر بوده و 
یا از نحوه اقدام و مقررات آن اطالع چنداني ندارند. در 
این شماره بنا به درخواست عده اي از مخاطبان كه مي 
خواستند با كسب اطالعات دقيق تر موضوع را از سازمان 
بهزیستي پيگيري كنند به بررسي این مسئله و پرسيدن 
اطالعات دقيق تري از استان ها پرداختيم،همانگونه كه 
از موضوع  ها  استان  از  برخي  ادامه خواهيد خواند،  در 

اصال خبر ندارند.
بيمه"  بعنوان"  بهزيستي طرحي  آيا سازمان   –  1

افراد معلول و همسران آنها دارد؟
را  معلول  افراد  زناِن  بهزيستي  سازمان  آيا   –  2
بتوانند  تا بعدها  بيمه قرار مي دهد  تحت پوشش 

از مزاياي بازنشستگي بهره مند شوند؟
استان گيالن، بهزيستي شهرستان الهيجان:

1 – داشتنش را دارد اما چگونگي اش را نمي دانيم.
استان خراسان جنوبي، مركز استان:

اما سهميه، هر سال  بله،  باشيم  1 -اگر سهميه داشته 
متفاوت است و سهميه امسالمان تمام شده.

مي  ما  به  یعني  از سهميه چيست؟ سهميه  منظورتان 
مي  را  مددجو  تعداد  چه  سال  پایان  تا  امسال  گویند 

توانيم بيمه كنيم.
بيمه  براي  بتوانيم  بعد  به  اردیبهشت  از  شاید   -  2
مددجویان و براي خانم هایي كه همسراني آنها معلول 

هستند اقدام 
استان خوزستان، مركز استان:

1 –  اگر كسي معلول باشد و عضو سازمان بهزیستي 
هم باشد.

كه  ندارد  خاصي  فرمول  موضوع  این  البته  بله.   -  2  
را  كساني  و چه  كنيم  مي  بيمه  را  كساني  بگویيم چه 
مي  كه شخص  گویيم  مي  پرونده  روي  از  كنيم،  نمي 

تواند بيمه شود یا نه.
قصر  شهرستان  بهزيستي  كرمانشاه،  استان 

شيرين:
مستمري  كه  معلول  افراد  فقط خود  سازمان  بله،   -  1

بگير هستند را بيمه مي كند.

رقيه بابایی

یک ســـازمان 

و چند پاسخ

2 - زنان افراد معلول را فکر نمي كنم سازمان بيمه كند، فقط كسي كه شوهرش از كار افتاده باشد را به بيمه 
معرفي مي كنيم.

استان كهگيلويه و بوير احمد، مركز استان:
1 - در مورد بيمه زنان، ما فقط زنان سرپرست خانوار و زنان خود سرپرست را بيمه مي كنيم.
2 - بيمه مي كنيم اما فرد بازنشسته نمي شود، ما افراد بين 20 تا 55 ساله را بيمه مي كنيم.

استان قم، بهزیستي شهرستان دستجرد: 
1 –  فعال تا وقتي كه ظرفيت داشته باشيم بله. چون بيمه كردن افراد سهميه بندي دارد.

استان كردستان، بهزيستي شهرستان سنندج:
ما چنين چيزي نداریم، شاید منظور شما مشاغل نو باشد، هان؟ یا شاید خانم هایي كه خودشان را بيمه مي 

كنند؟ نه ما چنين چيزي نشنيده ایم!
استان سمنان، بهزيستي مركز استان:

1 –  بله، فرد معلولي كه سرپرست خانوار باشد خود و همه بچه هایش تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند.
2 – بله، ما افراد را به عنوان ازكار افتاده و همسر وي را به عنوان زن سرپرست خانوار به بيمه معرفي مي كنيم.

استان سيستان بلوچستان، مركز استان:
خير، فقط و فقط خود فرد معلول بيمه مي شود.

استان سيستان و بلوچستان، بهزيستي شهرستان زابل:
1 –  این طرح قبال اجرا مي شد اما االن دیگر اجرا نمي شود.

2 -  زناِن افراد معلول؟ نه ما فقط بيمه حق كارفرما را در صورتيکه فرد معلول جایي مشغول به كار شود، 
پرداخت مي كنيم.

استان فارس، مركز استان:
1 –  اگر خود معلول سرپرست خانوار باشد مي تواند خود و خانواده اش را از طریق سازمان بيمه كند.

2 – فقط افراد ضایعه نخاعي آن هم به این دليل كه همسران آنها حق پرستاري دریافت مي كنند. در واقع 
مستمري این افراد به خانم هایشان تعلق مي گيرد و سازمان آنها را بيمه مي كند.

یک ســــوال
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سقراط
شود. 

شما یکی 
ت درونی و بیرونی 

صی
شخ

. روح درونی خود را زیبا کنید تا 

خيلي ها هر روز روزنامه مي خوانند، خيلي هاي دیگر هم هر چند 
روزنامه  اهل  اصال  هم  ها  خيلي  خوانند،  مي  روزنامه  یکبار  روزي 
خواندن نيستند و خيلي ها هم عادت دارند فقط تيتر خبرها را در 
روزنامه بخوانند و آن را ورق بزنند اما خيلي ها روزنامه خوان هاي 
قهاري هستند، تا ته همه مطالب را مي خوانند و به تحليل و تفسير 
روزها چه  این  اما  كنند،  گيري هم مي  نتيجه  و  پردازند  آنها مي 
روزنامه خوان حرفه اي باشي چه نباشي در هر صورت از  از برخي 
خبرها و رویدادها خواه ناخواه اطالع داري، خبر افزایش قيمت دالر، 
روزها جزء خبرهایي هستند كه همه  این  و سایر كاالها  ارز  طال، 
حتي اگر دنبال كسب اطالعات درباره آنها هم نباشند كم و بيش 

از آن اطالع دارند.
شاید این تيتر" افزايش قيمت ويلچر معلوالن از يک ميليون 
براي  نيست"  پاسخگو  مسئولی  هيچ  تومان/  10ميليون  به 
خيلي از آنهایي كه سر و كارشان با روزنامه است و آنهایي كه تا 
روزنامه روز را نخوانند روزشان شب نمي شود آشنا باشد، خبري كه 

گرچه خوشایند نيست اما آشناست.
اگر برداشتن یارانه ها از روي اجناس و پرداخت نقدي آن به خانواده 
شود  مي  كم  دست  باشد  نداشته  اكنون  هاي  گراني  به  ربطي  ها 
افزایش قيمت دالر بهانه خوبي دانست براي باال رفتن نجومي قيمت 
تمام اجناس و كاالها كه طبق معمول دهک هاي پایين جامعه فشار 
هميشگي آن را به معناي دقيق كلمه مي شناسند و بر دوش خود 

احساسش مي كنند.
آنچه همه ما در چند ماه گذشته شاهد آن بوده ایم افزایش بي رویه 
قيمت ها و بي ثباتي قيمت گذاري روي اجناس در بازار است كه 
وضعيت زندگي همه خانواده ها را به شدت تحت تاثير خود قرار 
داده است. این مشکل كه از سه سال قبل و به دنبال برداشتن یارانه 
از روي اجناس و لوازم و پرداخت نقدي آن به خانواده ها شروع شد، 
از  در چند ماه گذشته به دالیل مختلف كه شاید تحریم ها یکي 
آن دالیل باشد، به اوج خود رسيده است و در بخش كالن اقتصاد 
جامعه و در بخش ُخرد اقتصاد تک تک خانواده ها و افراد را با بحران 

مواجه كرده است.
این گراني و افزایش قيمت از خوراكي و مایحتاج روزانه خانواده ها 
گرفته تا اسباب و اثاثيه و لوازم منزل و كرایه تاكسي ها و پوشاک 
و خودرو و ... روي همه اجناس تاثير خود را گذاشته است. اما در 
این بين یکي از گروه هایي كه بيشترین فشار را متحمل شده اند و 

صدایشان كمتر به گوش كسي مي رسد معلوالن هستند. 
از  خبري  كه  وقتي  هم  مطلوب  اوضاع  همان  در  چه  گر  معلوالن 
در  اما  بودند،  روبرو  زیادي  مشکالت  با  نبود،  ها  قيمت  افزایش  
شرایط فعلي مشکالت مالي بيش از پيش گریبان این عده را گرفته 
جهات  از  فعلي  شرایط  در  معلوالن  كه  حالي  در  مشکالت  این  و 
مختلف ) به عنوان نمونه براي تامين آورده اوليه هزینه مسکن و 
باقي  اي روي  اضافه  بار  به  تبدیل  آن( تحت فشار هستند  تصفيه 

مشکالت آنها شده است.
تاثير افزایش قيمت ها روي دوش معلوالن بيش از افراد تندرست 
سنگيني مي كند و زندگي آنها را با چالش مواجه مي كند چرا كه 
از طرفي در درآمدهاي این افراد و در مبالغ ناچيز مستمري هایشان 
با  هيچ گونه تغيير و افزایشي صورت نگرفته و از طرف دیگر آنها 

رقيه بابایی

رقيه بابایی

حجم باالیي از هزینه ها و مخارج در بحث درمان، رفت و آمد، تامين مایحتاج زندگي و به وی ژه 
در تامين لوازم توانبخشي و كمک توانبخشي روبرو شده اند. 

هزینه هایي كه سابق بر این هم ) پيش از اعمال افزایش قيمت ها ( به اندازه كافي براي این 
قشر سنگين بود و در همان حالت هم قشر آسيب پذیر معلوالن در تهيه و تامين مخارج خود 

با سختي مواجه بودند.
گذشته از تمام این موارد خبري كه در چند روز گذشته معلوالن عزیز را با شگفتي همراه با 
تاسف مواجه كرده افزایش 10 برابري قيمت ویلچر است كه گویا براي رفع این مشکل اقدام 

خاصي هم صورت نگرفته است.
افزایش 10 برابري قيمت ویلچر این روزها یکي از ناراحت كننده ترین خبرهایي بود كه شنيده 
شد و تاسف همه معلوالن را  برانگيخت. تاسفي كه پاسخي جز  توجيه هاي ناكارآمد مسئوالن 

را در پي ندارد.
دوستي نوشته بود: تصور كنيد اگر كفش هایتان را از پایتان بگيرند و بگویند حاال می توانی از 
خانه بيرون بروی، چند نفر از شما حاضر می توانند بدون كفش در خيابان ها قدم بزنند و به امور 
روزمره  خود برسند؟ اگر مسووالن متولی رفاه معلوالن هم به این برداشت می رسيدند كه یک 
دستگاه ویلچر یا همان صندلی چرخدار برای یک فرد معلول، همان حکم كفش را برای افراد 
غير معلول دارد، در آن صورت شاید برای تهيه ویلچر، تنها 200 هزار تومان ناقابل به معلوالن 
نمی دادند و شاید در نگرشي كه تاكنون به این افراد و به مشکالت آنها داشته اند تحول شگرفي 
اعمال مي كردند و هر بار كه مي خواستند از خانه بيرون بروند از كفش هاي فلزي و صندلي 

هاي چرخدار معلوالن هم یادي مي كردند. 
خالصه حکایت هاي معلوالن همچنان باقيست، اگر چه دفتر ها را مرتب و بي كم و كاست! به 

پایان مي رسيم....

ـار
ــــ

خب
ا

تفسیر خبر

خبري ناخوشايند اما آشنا...
صدايي كه كمتر به گوش كسي مي رسد 
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ص(
شود. پیامبر اکرم )

شاده می 
رئیس سازمان بهزیستی كشور در گفت وگو با فارس خبر داد.با اراده اگر دری را بکوبی گ

 80 فيزیکی  پيشرفت  از  كشور  بهزیستی  سازمان  رئيس  فارس:  خبرگزاری 
درصدی واحدهای مسکونی در منطقه زلزله زده آذربایجان شرقی خبر داد.

تازه وارد: فقط 80 درصد؟ بابا زمستون تموم شد كه!

ارائه 7 خدمت به معلوالن روستایی در منزل                                                                                                     
خبرگزاری فارس: مدیركل بهزیستی استان كرمان گفت: با شناسایی معلوالن 
در مناطق روستایی كرمان از طریق اجرای طرح CBR هفت خدمت در محل 

زندگی به آنان ارائه می شود.
تازه وارد: مي شود بگویيد آن هفت خدمت كدامند برادر؟

كاروان زیارتی مركز نگهداری معلوالن شهید فیاض بخش مشهد 
مركز  زیارتی  كاروان  قالب  در  معلول جسمی حركتی  خبرگزاری مهر: 600 
نگهداری معلوالن شهيد فياض بخش به مناسبت شهادت امام رضا)ع(به حرم 

مطهر رضوی مشرف شدند.
تازه وارد: ببخشيدا ببخشيدا، فقط مي شود بگویيد براي هزینه سوخت آنها 

هم كاري كرده اید یا نه؟

تلویزیونی مشكل معلوالن حل نمی شود/معلوالن توجه  نیم ساعته  با برنامه 
می خواهد نه ترحم

به گزارش نامه: ریيس یکی از تشکل های معلوالن در گفت وگو با نامه از وضع 
نامساعد معلوالن كشور انتقاد كرده و آن را ناشی از فقدان برنامه مدون برای 

این قشر حداقل 3 ميليون نفری كشور دانست.
 تازه وارد:اي برادر كو گوش شنوا؟!

دیدار استاندار قم با بسكتبالیست هاي جانباز و معلول
باشگاه خبرنگاران: استاندار قم با حضور در محل تمرینات تيم بسکتبال با 
ویلچر جانبازان قطع نخاع قم از نزدیک در جریان فعاليت های این تيم ورزشی 

قرار گرفت.
تازه وارد: فقط از نزدیک در جریان فعاليت های این تيم ورزشی قرار گرفت؟ 

همين؟! زحمت كشيدین آقا! پس حمایت از آن ها چی شد؟!

25 معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش بهزیستی كامیاران هستند
ابتدای سال جاری  از  اداره بهزیستی كامياران گفت:  خبرگزاری مهر: رئيس 
به صورت پيوسته به 25 معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش بهزیستی كامياران 

توسط تيم سيار توانبخشی خدمت رسانی شده است.
تازه وارد: شما خيلي كار بزرگي كردین بابا!

افزایش مدال آوری ورزشكاران جانباز و معلول مازندران
 خبرگزاری مهر: مدیركل ورزش و جوانان مازندران خواستار تقویت روحيه 

مدال آوری ميان ورزشکاران جانباز و معلول مازندران شد.
تازه وارد: ما هم همين را خواستاریم منتها آستين باال زدن هم چيز خوبي 

است!

مدیر كل ورزش و جوانان مازندران در دیدار با قهرمانان جانباز و معلول 
مازندران

این  آوری  مدال  زمينه  بتوانيم  اگر  سعادتمند:  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
بيشتر  حضور  شاهد  كنيم،  فراهم  الزم  ساختهای  زیر  ایجاد  با  را  ورزشکاران 
قهرمانان جانباز و معلول مازندرانی در تيم های ملی رشته های مختلف ورزشی 

خواهيم بود.
تازه وارد: اگر بتوانيم؛ بله!

هوشمندسازی مدارس استثنایی ضروری است/بیش از 110 كالس هوشمند 
شد

خبرگزاری مهر: رئيس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان گفت: 
هوشمند سازی مدارس كودكان استثنایی به سبب اینکه آنها دارای معلوليت 
هستند امری ضروری است و این امر به فضای آموزشی آنها بهتر كمک می كند.

تازه وارد: این به خانواده آنها، هزینه نگهداري، یارانه ها و مستمري هاي ناكافي 
و... هم كمکي مي كند؟

اصالح قانون جامع حمایت از معلوالن به مجلس می رود
جامع  قانون  این كه  بيان  با  مازندران  بهزیستی  مدیركل  فارس:  خبرگزاری 
حمایت از معلوالن در حال اصالح است، گفت: در حال حاضر، الیحه این قانون 
بعد از پيشنهاد توسط سازمان بهزیستی و توسط دولت در حال رسيدگی است.

تازه وارد: تازه در حال رسيدگي است، ما گفتيم این روزها خبر اجرا شدنش 
مي رسه!

دكتر سخنگویي:
گفت:  كشور  بهزیستی  سازمان  توانبخشی  معاون  فارس:  خبرگزاري 
شوند.                                                                                                                                   می  مسکن  صاحب  هدف  جامعه  معلوالن  همه  آینده،  سال  سه  تا 
تازه وارد: باشه، دستتان درد نکند فقط آخر سه سال قبل هم همين را گفته 
بودید! نکند هر سه سال یکبار تاریخ خانه دار شدن معلوالن را تمدید مي كنيد؟ 

ها؟

تأمین سهم آورده معلوالن و مددجویان از سوی خیرین تا سقف 50 درصد
كشور  بهزیستی  سازمان  مردمی  مشاركت های  معاون  فارس:  خبرگزاری 
از  استفاده  با  گفت:  كشور  معلوالن  حامی  خيرین  مجمع  تشکيل  به  اشاره  با 
آورده  سهم  از  درصد   50 از  بيش  امروز  به  تا  خيرین  كمک های  و  ظرفيت ها 

معلوالن و مددجویان از سوی خيرین پرداخت شده است.
تازه وارد: هر كسي ميخواهد این سهم آورده رو بدهد، بدهد، واهلل ما كه تا 

حاال چيزي ندیدیم!

150هزار  برای  مددجویان  ثبت نام  خبرداد:  بهزیستی  سازمان  قائم  مقام 
واحد مسكونی                                           

با  مردمی  در حوزه مشاركت های  بهزیستی  ریيس سازمان  مقام  قائم  ايسنا:   
اعالم اینکه حدود 150 هزار ثبت نام برای واحدهای مسکونی داشته ایم، گفت: 

48 هزار واحد آماده داریم كه زیرساخت های آنها برای تحویل آماده نيست.
تازه وارد: آماده نيست؟ مي شود بفرمایيد پس چه كسي باید چه كار كند؟ !

ـار
ــــ

خب
ا

فاطمه بابایی 

تازه وارد
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 تهيه و تنظيم: رقيه بابایيفاطمه بابایی 

احمد قره گوزلو:
بودن در كانون توانا براي من افتخار است

كانون معلولین در راستاي اهداف سازمان بهزیستي قدم برمي دارد

بهزیستي  سازمان  رئيس  مشاور  گوزلو،  قره  احمد 
معلولين  كانون  مهمان  روز  هفته گذشته یک  كشور، 

توانا شد و از كانون معلولين توانا بازدید كرد.
مطالعه  دنبال  به  لو  گوز  قره  توانا:  پيک  گزارش  به 
از شهرستان  یکي  در خصوص عدم همکاري  مطلبي 
ها در پرداخت شهریه دانشگاِه دانشجوي معلولي، به 

بازدید از كانون توانا آمد.
در  ابزاري  عنوان  به  توانا  پيک  ماهنامه  از  گوزلو  قره 
یاد  به معلوالن  اطالع رساني و خدمت دهي  راستاي 
كرد و گفت: كانون معلولين با انتشار این ماهنامه به 

معلوالن خدمت بزرگي كرده است.
در این بازدید قره گوز لو از واحدهاي مختلف كانون 
بود  آنها  از  یکي  توانا  پيک  ماهنامه  تحریریه  كه  توانا 
پرداخت و با كسب اطالع از وظایف هر یک از واحدها، 

عملکرد آنها را قوي و مثبت ارزیابي كرد. 
این سوال كه: كانون معلولين  قره گوزلو در پاسخ به 
توانا را چگونه ارزیابي مي كنيد؟ به خبرنگار پيک توانا 

گفت:
اگر كارهایي كه NGO ها و یا حتي بهزیستي انجام 
مي دهند به اشتغال و بعد هم به ازدواج نرسد مانند 
در  امروز  من  اینکه  نشده،  انجام  كاري  كه  است  این 
خدمت كانون توانا بودم براي من افتخار بود و فعاليتي 
كه شما در زمينه اشتغال دارید نشان مي دهد كه شما 
در راستاي اهداف سازمان بهزیستي قدم برمي دارید. 
افرادي كه در كانون و  این موضوع كه بيشتر  به  من 
افتخار  واقعا  من  هستند  معلول  كنند  مي  كار  فيروز 

كردم و فعاليت هاي كانون از نظر من عالي است.
كانون  ارزنده  به خدمات  نهادن  ارج  گوزلو ضمن  قره 
توانا كه پرسيد:  این سوال خبرنگار پيک  به  معلولين 
با توجه به اینکه شما در حوزه ریاست سازمان جایگاه 
با توجه  نيز  این حوزه هستيد و  از مسئوالن  دارید و 
براي  گذرانيم،  مي  را  سال  پایاني  روزهاي  اینکه  به 
خوانندگان پيک توانا بفرمایيد سازمان براي شب عيد 
عيد،  شب  براي  گفت:  دارد؟  سياستي  چه  معلوالن 
مانند هر سال بُن هایي بين مددجویان توزیع خواهند 

شد كه من از مبلغ دقيق آنها اطالعي ندارم.
مشاور رئيس بهزیستي كشور هم چنين تصریح كرد: 
یکي دیگر از اقدامات سازمان این است كه به منظور 
اطالع رساني دقيق تر به مددجویان و یکپارچه سازي 
تمام  هاي  تلفن  شماره  است  قرار  رساني  اطالع  در 
مددجویان جمع آوري شود و اقدامات  و تصميم گيري 

ها از این طریق به اطالع آنها برسد. 
وي  از طرح آفتاب به عنوان یکي از طرح هاي خوب 
یاد كرد و گفت: این طرح زمينه دیدار چهره به چهره 
مددجویان با مسئوالن را فراهم مي كرد و باعث مي 
زمان  آن  تا  كه  مددجویان  مشکالت  از  بسياري  شد 

مطرح نشده بودند، به گوش مسئوالن برسد.

این مقام مسئول ادامه داد: طرح آفتاب یک برنامه یک روزه نيست بلکه كار اصلي این طرح با تمام 
شدن روز مالقات تازه شروع مي شود و با تک تک كساني كه درخواست هاي خود را كتبي اعالم كرده 
اند تماس برقرار مي شود و به درخواست هاي همه آنها رسيدگي مي شود و در این امر بسيار توجه مي 

شود كه حتي یک مددجو هم جا نماند.
دكتر قره گوزلو در پاسخ به این پرسش كه كار سازمان بهزیستي چه موقع به پایان مي رسد؟ گفت: اگر 
تک تک معلوالن هم بگویند دیگر خواسته اي ندارند و سازمان دیگر كاري ندارد، چون بهزیستي براي 
خوب زندگي كردن است  و ما تازه اگر محرومي هم دیگر وجود نداشته باشد ما باید مراقب باشيم كه 
محروم معنوي به وجود نياید،  به همين دليل ما روي پيشگيري خيلي كار مي كنيم . نظر خود من روي 
پيشگيري بيشتر از درمان است به این دليل كه ما اگر از االن تالش كنيم در سال هاي آینده معلول 

كمتري خواهيم داشت.
قره گوزلو با اشاره به این موضوع كه: تحت پوششين در سازمان به تازگي و  به منظور خدمت دهي 
به افراد پشت نوبتي مجددا كميسيون شده اند، در پاسخ به این سوال كه:چرا سازمان به جاي تامين 
هزینه كمک هزینه سوخت معلوالن از نهاد ریاست جمهوري، به یک اقدام و برنامه اساسي دست نمي 
زند؟ گفت: هر اتفاق و اقدامي ردیف بودجه خاص خود را دارد، براي این موضوع هم هنوز دستور و ابالغ 

خاصي مطرح نشده اما اگر بشود این مشکل هم رفع مي شود.  
وي پس از جلسه مشتركي با مدیرعامل و اعضاي هيات مدیره كانون به بازدید از كارگاه هاي كانون 

پرداخت و از نزدیک با نحوه كار معلوالن در این كارگاه ها آشنا شد.
قره گوزلو هم چنين از واحد مسکن و چاپ توانا دیدن كرد و فعاليت هاي اقتصادي این كانون را در 

جهت فعاليت هاي اجتماعي آن برشمرد.
وي در ادامه به همراه مسئوالن و مدیران كانون معلولين از گروه بهداشتي فيروز بازدید كرد و با كاركنان 
این كاركنان،  به  ارائه خدمت  آنها، نحوه سرویس دهي و  این شركت، نحوه فعاليت و عملکرد  معلول 

محصوالت توليدي این شركت و سایر قسمت هاي شركت دیدن كرد. 

مشاور رئیس بهزيستي كشور به مالقات كانون معلولین آمد
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شبختي نمي ر
.کاویدن در غم ها ما را به خو

در میدان هاي  بزرگ به يک مدال قناعت نمی كنم       

بسکتبـــــــال با ويلـــــــچر ايران پـــــــــاداش صبرخود را گرفت

و  وميدانی جانبازان  دو  تيم  پوش  ملی  جواد حردانی، 
معلوالن است كه حضور در سه دوره پارالمپيک را در 

كارنامه ورزشی خود ثبت كرده است.
او كه متولد سال 63 در اهواز است، از ناحيه پا دچار 
معلوليتی مادرزادی است و عالقه اش به پرتاب باعث 
شد تا در سن 14 سالگی وارد ورزش قهرمانی شود و از 
آن زمان تا سال 79 دو سال طول كشيد كه بتواند در 
آزمون های استعدادیابی و تست پرتاب مورد توجه قرار 

گرفته و به تيم ملی دعوت شود.
در  مهمی  نقش  كه  بود  عمویش  حردانی  مربی  اولين 
موفقيت های او دارد. مربيان دیگری نيز مانند آقایان 
مصطفی بهرامی ، هرمز صادقی و بهمن رضایی وی را 
در رسيدن به اهدافش یاری كرده اند و برای آمادگی 
حضور در رقابت های لندن نيز از تجارب مربی بالروس 

بهره برده است.
حردانی در طول 13 سالی كه افتخار پوشيدن پيراهن 
نشان آسيایی،  به كسب 27  را داشته موفق  تيم ملی 
های  رقابت  در  نشان   5 شده؛  پارالمپيک  و  جهانی 

پارالمپيک، 10 نشان در رقابت های جهانی، 5 نشان در 
رقابت های آسيایی و 5 نشان در مسابقات بين المللی 

و فراقاره ای. 
اولين نشان افتخار جواد حردانی در جریان رقابت های 
از جنس  نشانی  آمد،  به دست  آتن  پارالمپيک 2004 
در  اولين حضورش  كه  بست  عهد  با خود  او  اما  نقره. 
چنين رویدادی، مقدمه كسب افتخارات مهم تری شود 
پارالمپيک  های  رقابت  و  در سال 2008  اتفاق  این  و 

پکن افتاد.
جواد موفق شد ضمن شکستن ركورد پرتاب دیسک، به 
عنوان قهرمانی دست یابد و عالوه بر این، نشان برنز در 

ماده پرتاب وزنه را نيز از آن خود كند. 
رقابت های 2008 پکن با خاطره ای شيرین برای جواد 
دیگر،   پارالمپيکی  در  سودای حضور  و  یابد  می  پایان 
مشوق وی برای تداوم افتخاراتش است. در این خصوص 
می توان به كسب نشان طالی رقابت های پارآسيایی 

گوانگجو، و مسابقاتی دیگر اشاره كرد.
رقابت های پارالمپيک لندن آغاز می شود و جواد خود 

آماده می كند، حاال  دیگر  افتخاری  زدن  رقم  برای  را 
وقت آن رسيده است كه نتيجه زحماتش به بار بنشيند. 
كه  دیسک  پرتاب  ماده  در  پارالمپيک  و  جهان  ركورد 
در اختيار جواد حردانی است، بار دیگر توسط وی در 
ورزشگاه المپيک لندن شکسته می شود؛ 52 متر و 91 

سانتی متر.
این بار هم جواد حردانی عالوه بر كسب نشانی طالیی 
در ماده پرتاب دیسک، در ماده پرتاب وزنه هم نشان 
برنز كسب می كند تا با دست پر از سومين حضورش 

در رقابت های پارالمپيک به خانه بازگردد.
ماه  چهار  مدت  به  وی  لندن،  از  بازگشت  از  پس  وی 
استراحت كرد و اكنون تمرینات خود را در شهر اهواز 

از سر گرفته است.
دارنده پنج نشان پارالمپيک خطاب به خانواده هایی كه 
فرزند دارای معلوليت دارند، می گويد: فرزندان خود 
را از خانه ها به ميدان های ورزشی هدايت كنيد 
كه ورزش برای روح و جسم افراد دارای معلوليت 

بهترين دارو و درمان است. 

حدود چهار سال و یک ماه از محروميت بسکتبال با ویلچر جمهوری اسالمی 
ایران كه در بازی های پارالمپيک 2008 پکن برای رویارو نشدن با رژیم 
صهيونيستی دست به ابتکار عمل خاص زده بود، گذشت. اما در این مدت 
كه  رسيد  جایگاهی  به  گرایی  جوان  و  نوآوری  با  ایران  ویلچر  با  بسکتبال 
اكنون به فراتر از قاره كهن آسيا می اندیشد و حریف مهمی برای قدرت 

های جهانی این رشته ورزشی محسوب می شود.
بسياری از كارشناسان این رشته ورزشی بر این باور بودند كه بسکتبال با 
عنوان  به  دیگر  مدت  محروميت طوالنی  این  تحمل  دليل  به  ایران  ویلچر 
یک رشته مدال آور در ورزش های جانبازان و معلولين محسوب نمی شود، 
اما حال كه نظاره گر مسابقات ليگ برتر و دسته یک كشور و یا تمرینات 
تيم های ملی و رده سنی مختلف این عزیران  هستند، ایمان آوردند كه 
بازنگری اساسی در این رشته  محروميت چهار ساله فرصت مناسبی برای 
این تهدید مانند یک فرصت  از  ایران  پارالمپيک  بوده است و كميته ملی 

برای تجدید قوا استفاده كرده است.
حال كه بسکتبال با ویلچر ایران همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی فعاليت 
ورزشکاران  كند  می  آغاز  رسمی  صورت  به  دیگر  بار  را  خود  مرزی  برون 
جانباز و معلول كشورمان با تبعيت از رهبر معظم انقالب، همگام با دیگر 
انقالب  اصلی  های  آرمان  به  را  خود  وفاداری  اسالمی  ایران  ورزشکاران 

اسالمی ایران اعالم می كنند.
تيم   )IWBF( ویلچر  با  بسکتبال  المللی  بين  فدراسيون  رای  اساس  بر 
بسکتبال با ویلچر ایران تا پایان سال 2012 از حضور در تمامی رویدادهای 

ورزشی این رشته در جهان محروم بود.
از جمله ميدان های پيش روی بسکتبال با ویلچر ایران در دو سال آینده 
در  پاراآسيایی 2013جوانان  های  بازی  جهان،  قهرمانی  انتخابی  مسابقات 
مالزی و بازی های پاراآسيایی 2014 كره جنوبی است تا توانایی خود را به 
رخ حریفان بکشند. نخستين هدف بسکتبال با ویلچر ایران كسب قهرمانی 
مسابقات آسيا و اقيانوسيه است كه باید با حریفان مهمی همچون استراليا، 

ژاپن و كره جنوبی مبارزه كنند.

نشانی از جنس نقره، او با خودش عهد بسته بود
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بانوی كماندار عضو تيم ملی است كه در رقابت  راضيه شيرمحمدی،  
نشان  به كسب  موفق  لندن  پارالمپيک  كمان  با  تيراندازی  تيمی  های 

برنز شد.
یک سال و نيم از عمرش نگذشته بود كه براثر حادثه ای هر دو پای خود 
را از دست داد، حاال راضيه كوچک باید یاد می گرفت كه روی پاهای 
نداشته اش بایستد و توانایی های خود را اثبات كند. پروتز، جای پاهایش 
را گرفت و او آموخت مثل دیگر همساالنش در ميان جمع باشد، بازی 

كند، درس بخواند و در یک كالم، زندگی كند.
از كودكی عالقه زیادی به واليبال نشسته داشت و هنوز كه هنوز است با 
شيرینی خاصی از خاطرات آن زمان یاد می كند، با اینکه با كمک پروتز 
می توانست با دیگر دوستان و همپای آنها واليبال بازی كند، اما سال 
75 به واليبال نشسته روی آورد و با پشتکاری كه داشت به مدت 6 سال 

در این رشته فعال بود و به عضویت تيم ملی نيز درآمد.
دليل  به  پزشک  بود؛  سختی  سال  شيرمحمدی  راضيه  برای   81 سال 
تشخيص سایيدگی مهره های كمر، او را از ادامه فعاليت در این رشته 
منع كرد. راضيه اما دست از فعاليت های ورزشی نکشيد و این عالقه 
را در رشته های دیگری نظير تنيس روی ميز، تيراندازی با تفنگ و دو 
و ميدانی جستجو كرد. اما این رشته ها هم نتوانستند نظر او را جلب 
كنند و سرانجام تيراندازی با كمان بود كه به عنوان رشته تخصصی او 

برگزیده شد.
كرد  آغاز  رضوی  قدس  آستان  باشگاه  با  را  كمان  با  تيراندازی  راضيه، 
كه امکانات تمرینی اش پاسخگوی نيازهای وی بود. پس از آن شركت 
فرش مشهد بود كه حامی مالی او و سه بانوی كماندار دیگر شد و از 
اینجا بود كه حضور جدی راضيه در رقابت ها قهرمانی كشور و هم پای 
توانایی  كه  بود  مسابقات  در همين  گرفت.  غيرمعلول شکل  كمانداران 
اش جلب نظر كرد و توسط رئيس انجمن تيراندازی با كمان جانبازان 
و معلولين برای فعاليت در قالب تيم تيراندازی با كمان بانوان جانباز و 

معلول انتخاب شد.
بانوان  برای  این رشته  بود كه در  ترین حركتی  این نخستين و جدی 
انجام می گرفت، راضيه شيرمحمدی با همراهی دو بانوی دیگر، به عنوان 
نخستين بانوان ملی پوش جانباز و معلول تمرینات خود را برای حضور ر 
مسابقات فسپيک مالزی كه سال 85 برگزار شد، آعاز كرد. كسب عنوان 
سوم تيمی و عنوان پنجم انفرادی، ما حصل حضور وی در این رویداد 

ورزشی بود.
برای راضيه شيرمحمدی همراه می شود؛  اتفاقاتی شيرین  با  سال 89 
حضور در مسابقات جهانی جمهوری چک و كسب عنوان دوم تيمی و 
انفرادی و نشان طالی مسابقات پارآسيایی گوانگجو كه به منزله سهميه 

ورودی وی برای رقابت های پارالمپيک لندن نيز محسوب می شود. 
سال 90 است و راضيه با اطمينان از نخستين حضورش در رقابت های 
پارالمپيک، خود را برای مسابقات جام جهانی ایتاليا آماده می كندتا با 
نيز كسب  را  تيمی  پارالمپيک در بخش  ورودی  تيم، سهميه  همراهی 

كند، اما اتفاقی ناگوار همه چيز را عوض می كند؛ درگذشت مادر.
راضيه پای رفتن ندارد، اما چاره ای نيست، راضی نمی شود كه به خاطر 
عدم حضور او در این رقابت ها، دیگر هم تيمی هایش از كسب سهميه 
تيمی  پارالمپيک بازبمانند. سه روز بيشتر از فوت مادر نگذشته است 
كه راضيه راهی ایتاليا می شود و عنوان سوم تيمی را كسب می كند 
و تيم بانوان نيز با كسب سهميه ورودی، مجوز حضور در رقابت های 

پارالمپيک لندن را دریافت می كند.
شهریور 91 فرارسيده و سرانجام انتظار به پایان می رسد. راضيه خود 
را در بزرگ ترین و مهم ترین رویداد بين المللی می بيند: پارالمپيک 

لندن 2012.
بار  اولين  برای  را  ميدان  این  كه  ورزشکاران  از  خيلی  بر خالف  او  اما 
تجربه می كنند، اضطراب ندارد، چرا كه با جدی ترین رقبایش كه از 
كشورهای آسيایی نظير چين و كره آمده اند، پيش تر و در جریان رقابت 
های پارآسيایی گوانگجو روبرو شده است، این بار اما  تداوم كسالتی كه 
از ایران همراه او بود باعث می شود تا راضيه در حد انتظار خود ظاهر 
نشود و حضورش در نخستين پارالمپيک تنها منجر به كسب نشان برنز 

تيمی باشد. 
در  كشورمان  كماندار  دیگر  بانوی  دو  همراهی  با  شيرمحمدی  راضيه 

نخستين حضورشان رقابت های پارالمپيک  موفق به كسب نشان تيمی برنز می شوند و خاطره ای 
شيرین از این رویداد ورزشی رقم می زنند و در این ميان نشان طالی زهرا نعمتی نيز قند مکرر 

است! 
راضيه معتقد است كه تيراندازی با كمان، زندگی او را هدفمند كرده و كمکش می كند تا بتواند در 
شرایط سخت و ویژه، تصميم گيری درستی داشته باشد، از این رو به رشته تخصصی خود عالقمند 

است. اما عالقه ای كه او به واليبال نشسته دارد، كماكان همراه او هست.
وی پدرش را تاثيرگذارترین فرد در زندگی اش می نامد و می گوید: هميشه حسرت می خورم كه 
چرا پدر آنقدر مجال نيافت كه موفقيت های مرا ببيند؟ او تا سال 84 كه در قيد حيات بود، از من 
حمایت می كرد و مشوقم بود. پدر الگوی زندگی من بود و هنوز هم وقتی به مشکلی برمی خورم 
سعی می كنم آن را از زاویه دید او  حل و فصل كنم.  با اینکه دیگر در ميان ما نيست اما من 
هميشه حضورش را همه جا به خصوص هنگام مسابقات حس می كنم. یادم هست كه شب پيش 
از اعزام به رقابت های پارالمپيک لندن، خوابش را دیدم كه پشت سر من و هم تيمی ها ایستاده 

بود و ما را دعا می كرد.
راضيه شيرمحمدی در پایان به تمام افراد دارای معلوليت می گوید: اینکه در خانه باشيم و كاسه چه 
كنم دستمان بگيریم، هيچ كمکی به بهبود شرایطمان نمی كند. من هم با حداقل امکانات و شرایط 
سخت به عالقه ام رسيدم اما معتقدم وقتی عزم خود را برای كاری جزم كنيد، مسير پيشرفت در 

آن باز می شود و مطمئن باشيد كه به آنچه می خواهيد ، می رسيد. 

راضیه شیر محمدي: مطمئـن باشید 
به آنچه می خواهید ، می رســید

تیراندازی با كمان زندگی مرا هدفمند كرد
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با در نظر گرفتن لزوم مناسب سازي شهري براي افراد داراي معلوليت و تاثير 
آن در حضور اجتماعي و هم چنين در پيشرفت كاري، تحصيلي، شغلي و... 
معلوالن، توجه به جایگاه هاي پارک ویژه براي این افراد و به دنبال آن نصب 
تابلوهاي پارک ویژه براي خودروي معلوالن و حتي مکمل حمل با جرثقيل، 

یکي از بهترین خبرهایي بود كه اخيرا منتشر شد.
راهبري  كميته  معلولين  تخصصي  كارگروه  همت  به  كه  شایسته  اقدام  این 
جامعه ایمن شهرداري منطقه 2 تهران و با مسئوليت شهرام مبصر، یکي از 
افراد فعال و نام آشنا در حوزه معلوالن انجام شد، نشان داد كه اگر معلوالن 
بخواهند، هر كاري انجام شدني است و نيز آشکار كرد كه قبل از همه، خود 
معلوالن هستند كه مي توانند بزرگترین كمک ها را به خودشان و به یکدیگر 

بکنند و این تنها در گرو "خواست و اراده" آنهاست.
كارگروه  ریيس  سراغ  به  پسندیده،  رویداد  این  و  خبر  این  انتشار  دنبال  به 
تهران   2 منطقه  شهرداري  ایمن  جامعه  راهبري  كميته  معلولين  تخصصي 

رفتيم و از او خواستيم در این باره براي خوانندگان پيک توانا توضيح بدهد.
پرسش و پاسخ زیر، حاصل این گفت و گوست:

رئيس كارگروه تخصصي معلولين كميته راهبري جامعه ایمن شهرداري منطقه 
دو تهران در پاسخ به این سوال كه: چطور شد به فکر ایجاد این كارگروه و 

اقدامات پس از آن افتادید؟
بگذارید ازاینجا شروع كنم كه در مهر ماه سال جاري، وقتي شهرداري منطقه 
این  دنبال آن شهردار  به  و  پيوست  ایمن  به شبکه جهاني جامعه  تهران  دو 
شد،  منصوب  منطقه  ایمن  جامعه  راهبري  كميته  ریيس  عنوان  به  منطقه 
به  منطقه،  محترم  شهردار  از طرف  نيز طي حکمي  كارگروه  این  مسئوليت 

من واگذار شد.
جامعه  گذاري  سياست  شوراي  وظایف  از  یکي  دانيم  مي  همه  كه  همانطور 
ایمن، مناسب سازي اماكن و معابر براي افراد داري معلوليت جسمي است و 
من چون از قبل نيز با شهرداري همکاري هایي داشتم، بالفاصله كارگروه را 
تشکيل دادیم و با همفکري اعضاي كارگروه، اهداف كارگروه را تعيين كردیم.

فرهنگ  سازي،  توانمند  كارگروه،  اهداف  ترین  مهم  اینکه  به  اشاره  با  مبصر 
سازي و پيگيري حقوق شهروندي معلوالن است گفت: ما از نقاط نامناسب 
عکس گرفتيم و به دستور شهردار مناسب سازي شروع شده و در حال حاضر 
زیر نظر كارگروه خودمان  اجرا مي شود و به جرات مي توان گفت: 30تا 40 
درصد معابر نامناسب منطقه هم اكنون با رعایت استانداردها مناسب سازي 

شده اند.
رئيس كارگروه تخصصي معلولين  هم چنين در پاسخ این سوال كه: چطور شد 
به فکر نصب این تابلوها در منطقه 2 تهران افتادید؟ اظهار كرد: ما در ادامه 
كار وقتي دیدیم بحث پارک خودروي معلوالن و به دنبال آن نصب تابلوهاي 
پارک ویژه خودروي معلوالن هم از مواردي هستند كه باید در راستاي مناسب 
سازي شهري براي افراد داراي معلوليت رعایت شوند، نسبت به نصب تابلوها 
دست به كار شدیم. هم چنين در بررسي هایي كه داشتيم متوجه شدیم كه 
با حجم ترافيکي كه منطقه دارد، هيچ تابلویي در منطقه نصب نشد و با توجه 

به پيگيري هایي كه از چند ماه قبل در این زمينه آغاز كرده بودیم با معاونت 
جلسات  به  منتهي  امر  این  كه  كردیم  برقرار  ارتباط  ترافيک  و  نقل  و  حمل 
متعددي شده و كارشناسان ترافيک و  مدیران فني منطقه از تمام نواحي به 
این جلسات دعوت شدند و با مشکالت دوستان معلول آشنایي پيدا كردند و 

نتيجه این جلسات این شد كه "این تابلوها باید نصب شوند".
وي با اشاره به اینکه تعداد تابلوهاي نصب شده در منطقه هم اكنون در حدود 
یکصد تابلو است درباره اینکه نحوه نصب تابلوها  در منطقه به چه صورت و بر 
چه اساسي است؟ اذعان كرد: در ادامه تصميمي كه براي نصب تابلوها گرفته 
این استانداردها  شد ما استانداردهاي جهاني را بررسي كرده و دیدیم طبق 
هر 500 متر باید یک تابلوي پارک خودروي ویژه معلوالن نصب شود كه ما 
در بعضي از خيابان ها مثل ستارخان و سعادت آباد، مطابق با آنچه استاندارد 
هاي جهاني مي گفت این تابلوها را نصب و در بقيه خيابان ها این تابلوها را 
در نزدیکي ميدان هاي اصلي، اماكن پُر تردد، مجتمع هاي تجاري- فرهنگي 

و... نصب كردیم.
مبصر با اشاره به بخشي از مشکالت تصریح كرد: یکي از مشکالتي كه پس از 
نصب تابلوها با آن روبه رو شدیم این بود كه به این تابلوها به عنوان یکي از 
حقوق معلوالن، احترام گذاشته نمي شود و جایگاه ها توسط سایرین اشغال 
این  یا  و  دارد  تابلوهایي وجود  نمي كند كه چنين  توجه  مي شوند و كسي 
تابلوها براي چه كساني هستند؟ كه پيرو این موضوع، من مسئله را با آقاي قره 
گوز لو )مشاور رئيس سازمان بهزیستي كشور ( در ميان گذاشتم و به اتفاق، 
گشتي در منطقه زدیم و قرار شد با آقاي هاشمي )رئيس سازمان بهزیستي 
كشور( صحبت كرده و وي را متقاعد به ارسال نامه اي ) مبني بر اینکه این 
تابلوها، مکمل حمل با جرثقيل الزم دارد ( به سردار احمدي مقدم كنيم كه 
ریاست سازمان هم نامه را ارسال كردند و سردار احمدي مقدم نيز نامه را براي 
سردار مومني فرستادند و دستور دادند كه در این مورد، هم اقدام جدي شود 

و هم فرهنگسازي شود.
از طرف دیگر آقاي هاشمي تشکري) معاون حمل و نقل شهر تهران( هم با 
توجه به مشکالتي كه از عدم رعایت جایگاه هاي پارک ویژه معلوالن و  به طور 
مداوم برایشان گزارش شده بود، اقدام جداگانه اي كرده و به همه شهرداران 
نامه اي مبني بر نصب تابلوهاي حمل با جرثقيل  زده بودند و این اقدامات مي 

توانست كمک خوبي در این زمينه محسوب شوند.
اما آنچه اكنون مهم است این است كه: ما به صورت پایلوت نصب تابلوهاي 
تابلوها را  این  از مناطق هنوز  اما خيلي  ایم  با جرثقيل را شروع كرده  حمل 

نصب نکرده اند.
او در پاسخ به این سوال خبرنگار پيک توانا كه پرسيد: آیا با مناطقي كه هنوز 
نسبت به نصب این تابلوها اقدام نکرده اند، برخوردي نخواهد شد؟ گفت: در 
واقع یکي از مشکالتي ما اكنون داریم همين مسئله است و اكنون در حال 
پيگيري این هستيم كه چرا برخي مناطق عليرغم دریافت نامه معاون ترافيک 

خود شهرداري هنوز این موضوع را رعایت نکرده اند.
وي هم چنين به این پرسش كه: به عنوان یکي از فعاالن حوزه معلوليت و 

شهرام مبصر:
مشكـــل، فرهنـــگســـازي عمیـــق اســـت
هر كـــس به انـــدازه توانـــش، آگاه سازي كند

وقتي جرثقیل ها به كمک تابلوهاي ويژه مي آيند
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ف هندی
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.تا  درباره هرچه می گویی فکر کن ولی هرچه را فکر می کنی مگو . فیل

عی
تما

اج

گردآوری: پری چگينی

رقيه بابايی

به عنوان ریيس كارگروه تخصصي معلولين كميته راهبري جامعه ایمن شهرداري منطقه 2 
تهران بفرمایيد علت اینکه این تابلوها هنوز از طرف جامعه مورد احترام و رعایت قرار نمي 
گيرند را در چه مي بينيد؟ اینگونه پاسخ داد: من احساس مي كنم كه این موضوع عالوه بر 
اعمال قانوني كه در حال حاضر در موردش مي شود بطوري كه پارک زیر این تابلوها درحال 
حاضرمعادل 20 هزار تومان جریمه نقدي دارد، به فرهنگسازي عميقي هم نيازمند است و 

تنها از راه فرهنگسازي و نهادینه كردن مي توان رعایت این مسئله را موجب شد.
تابلوها هستند  این  مبصر در مورد ویژگي خودروهاي ویژه معلوالن كه مجاز به پارک زیر 
گفت: مشخصه خودروهاي معلوالن هم پالک ویژه معلوالن است و هم آرم هایي است كه 

پشت شيشه خودروها نصب مي شوند.
 وي در پاسخ این سوال كه: آیا معلوالن نسبت به نصب تابلوها و زحماتي كه شما و این 
از  خيلي  بگویم  باید  واقع  در  كرد:  اذعان  اند؟  داشته  واكنش خاصي  اید،  كشيده  كارگروه 
معلوالن حتي متوجه این موضوع هم نشده اند و یا شاید براي بعضي هایشان عملي شدن 

این موضوع فرقي هم نداشته باشد.
مبصر هم چنين با اشاره به این مطلب كه: من این كار را ابتدا براي خودم و سپس براي همه 
دوستانم انجام داده ام و اگر بچه ها از این اتفاق راضي باشند و بهره اي ببرند درست مانند 
این است كه خود من بهره برده باشم افزود: من انتظار هيچگونه تقدیر و تشکري ندارم ولي 
از همه دوستان معلول مي خواهم در فرهنگسازي این مسئله كمک كنند و هریک به اندازه 
تواني كه دارد در اطالع رساني و آگاه سازي عمومي جامعه را نسبت به رعایت این موضوع 

مطلع بکند.
توانا گفت؟ من در  پيک  براي خوانندگان  پایاني  به عنوان سخن  و  پایان  شهرام مبصر در 
حدود 15 سال پيش معلول شدم و چون پيش از آن فرد ورزشکار و مستقلي بودم تحمل 
وضعيت جدیدم را نداشتم، مشکالت زیادي داشتم و حتي دیگر با نزدیک ترین كسانم هم 
نمي توانستم ارتباط خوبي برقرار كنم اما بعد از مدتي به خدا توكل كردم و شرایط را پذیرفتم 
و االن هم اگر كاري انجام مي دهم علتش این است كه اگر خدایي نخواسته از این به بعد 

هوا سرد است و گرمای بخاری آنقدر نيست كه اتاق را گرم كند، مجبورم درز 
در و پنجره ها را بگيرم تا دوباره گرمای خورشيد را ببينم. در این اتاق سرد، 
من و تو و خيلی ها حضور دارند. تا صبح هم هنوز خيلی مانده است. در این 
فاصله چه كنيم. خيلی ها، دلخور و افسرده و غمگين می گویند، یا بخواب یا 
اّما یک راه سوم هم هست كه می تواند حتی  گوشه ای كز كن و غصه بخور! 
از این شرایط سخت یک خاطره شيرین ابدی در ذهن ها بسازد. آن راه سوم 
این است كه عاشق این سرما و سختی بشویم و آن را همين طوری كه هست 
بپذیریم! آن وقت می توانيم تا صبح، زیر پتو مثل بّچه ها، ریزریز بخندیم و با هم 
نون و كباب بازی كنيم. مهم نيست چه كاری قرار است بکنيم تا شاد باشيم. 
اگر آماده عاشق شدن لحظات سخت بشویم. شادی های پنهان، یکی یکی خود 

را نشان می دهند.
معلولی به دليل نامناسب بودن مکان تردد و رفت و آمد از خانه بيرون نمی رود 

،درس نمی خواند، كار نمی كند و ....
زنی به خاطر شرایط مالی و شرایط سنی و صدها دليل دیگرمجبوربه ازدواج 
و زندگی با مردی شده است كه شرایط راحت و آرمانی رویاهای نوجوانی اش 
به  باید چه كند؟ زنانی هستند كه عاشقانه  این زن  را نمی تواند فراهم كند. 
همين شرایط سخت دل می بندند و كاری می كنند كه همان شوهر سخت گير 
به مردی نرم و شيفته  خانواده تبدیل می شود. این زنان در خانواده، به منبع 
توليد عشق تبدیل می شوند و همه اعضای خانواده از همسر و فرزندان گرفته 
تا فاميل و دوست و آشنا برای آرام شدن و محبت دیدن به سراغ این منبع 

نور و روشنایی و گرما می آیند. در یک اداره همه منتظرند تا از بين كارمندان 
شایسته خود مجموعه، رئيس جدید انتخاب شود. اما ناگهان شخصی بيرون از 
مجموعه و فاقد صالحيت به عنوان مدیر مجموعه معرفی می شود. مدیر جدید 
برای قدرت نمایی و به زانو در آوردن كارمندان بدقلق ، قوانين سخت گيرانه و 
بی مورد زیادی وضع می كند. مدیر جدید، حاميان قوی دارد و نمی توان او را از 

جایش تکان داد. چه باید كرد؟
یا باید شرایط ناگوار كاری را به جان خرید و با حداقل خالقيت و عالقه، بقيه  
عمر خدمتی را سپری كرد. و یا قيد همه چيز را زد و از این مجموعه بيرون 
رفت و جایی دیگر مشغول به كار شد. اما از كجا معلوم، در جای جدید آسمان 

همين رنگ نباشد!؟
خوب به این نکته  كليدی توجه كنيد! اصاًل انتظار نداشته باشيد كه شرایط 
سختی كه مقابلتان قرار دارد جذاب و خواستنی باشد. حتی چه بسا، شرایطی 
كه درآن بسر می برید، سخت ترین و كشنده ترین باشد. شما در این شرایط نياز 
به روحيه ای قوی و قدرتمند دارید كه بتواند تحمل و استقامت شما را افزایش 
دهد و امکان سازگاری و انعطاف  پذیری شما، در برخورد با این شرایط سخت 

را برایتان بهتر فراهم سازد.
دوست داشتن شرایط موجود و عاشقانه، لحظات سخت زندگی را گذراندن، 

هميشه معجزه می كند.
دلهايتان هميشه شاد و بهاری باد

مشکلي براي كسي پيش آمد و منجر به معلوليت وي شد، این 
با  با سرعت بيشتري  بتواند  به وضعيت من دچار نشود و  فرد 

جامعه ارتباط برقرار كند

عاشـــــــــق مشـــــــکالت شويــــــم!
نکاتی برای زندگی بهتر
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چراغ روشن
روابط عمومی کانون توانا

کانون توانـا دریـــک نـــگاه
1- انعکاس پيام بنيانگذار كانون توانا آقای سيد محمد موسوي در نشریات و 

خبرگزاریهای كشور بمناسبت روز جهاني معلوالن
با عنوان  2- آغاز مرحله اجرایی نخستين جشنواره سراسری عکس معلوالن 

"نگاه نو " توسط حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی كانون توانا
3- همکاري با دفتر فرهنگ معلولين قم در زمينه برگزاری جشنواره سراسري 

عکس با عنوان "معلوليت و معنویت "
برگزاري  زمينه  در  ایران  نخاعي  ضایعات  تحقيقات  ملي  شبکه  با  تعامل   -4
از  ناشي  نخاعي  ضایعات  از  پيشگيري  و  طلبي  حمایت  جشنواره  "نخستين 

حوادث " و  "چهارمين كنگره علمی ضایعات نخاعی " 
5- شركت در اولين همایش كشوري سرپرستان بيمه سامان 

معلوالن  از  نفر   170 كار  نحوه  از  فرهنگيان  دانشگاه  دانشجویان  بازدید   -6
دركارگاه پيمانکاری كانون در شركت فيروز

7- دیدار با مدیر كل اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قزوین  
اتوماسيون  ریزي  برنامه  راستاي   در  مدیریت شركت چارگون  با  نشست   -8

اداري كانون توانا
9- برگزاري كارگاه آموزشي اعتماد بنفس براي اعضا و پرسنل شعبه تاكستان 

بمناسبت روز جهاني معلولين 
10- قرائت مقاله توسط دانش آموزان معلول در مدارس راهنمایی شهرستانهای 

تاكستان و البرز بمناسبت گراميداشت روز جهاني معلولين  
11- برگزاري سومين نمایشگاه توانمندي معلوالن در شهرستان البرز بمناسبت 

روز جهاني معلولين 

12- همکاري با صدا و سيماي مركز قزوین جهت تهيه گزارش و انعکاس 
توانمندیهای معلوالن بمناسبت روز جهاني معلولين 

13- مصاحبه رئيس هيئت مدیره كانون توانا با مجالت راز و تجارت فردا در 
راستاي اشتغال معلولين و كار آفریني 

و  راه  سازمان  محترم  كل  مدیر  با  كانون  مدیره  هيئت  اعضای  دیدار   -14
شهرسازی استان قزوین  

جشنواره  اجرای  راستاي  در  قزوین  در  چليک  عکاسي  تور  برگزاري   -15
اجتماعي  فعاليتهاي فرهنگي،  از مجموعه  بازدید  و  نو  نگاه  سراسري عکس 

و كارآفریني كانون 
16- حضور در مراسم افتتاحيه سراي روزنامه نگاران استان قزوین

17- بازدید از مجموعه كالسهاي آموزشي و كارگاهي موسسه رعد الغدیر با 
هدف تعامل ملي تشکلهاي غير دولتي كشور

هنري  فرهنگي  علمي  انجمن  مدیرعامل  و  مدیره  هيئت  با  نشست   -18
معلوالن ایران با هدف تعامل ملي تشکلهاي غير دولتي 

19- كسب مقام سوم توسط تيم بسکتبال با ویلچر كانون ) فيروز قزوین ( در 
ليگ دسته یک باشگاههای كشور

20- برگزاری نمایشگاه دستاوردهای كانون توانا در حاشيه چهارمين كنگره 
علمی ضایعات نخاعی در دانشگاه علوم پزشکی تهران 

21- برگزاری كالسهای حافظ خوانی در كانون توانا
22- آموزش 69 نفر از اعضای كانون در رشته های چرم دوزی نقدماتی و 

پيشرفته ، سرمه دوزی ، سفره آرایی و شمع سازی
به  قزوین  استان  در  دولت  دستاوردهای  نمایشگاه  در  فعاالنه  حضور   -23

مناسبت گراميداشت سالگرد پيروزی انقالب 
24- مالقات مدیرعامل و معاونت اجتماعی كانون توانا با مدیركل توانبخشی 

جمعيت هالل احمر كشور 
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ت از دیگرانند. ویکتورهوگو
.آنان که نمی توانند خود را اداره کنند مجبور به اطاع

عی
تما

اج

درمراسم اهدای جايزه دوساالنه دكتر سيد جواد قهاری روی داد: 
كانون معلولين توانا سمن برتر كشوردر بخـش درمان معلوالن 
درمراسم دومين دوره اهدای جایزه دو ساالنه  دكتر قهاری كه به همت موسسه مدد 
و با حضور رئسای سمن های فعال كشور در سالن اجتماعات فعاليت های دینی  امام 
علی )ع( تهران برگزارگردید ، از كانون معلوالن توانا برای فعاليت های گسترده در بخش  

درمان معلوالن تقدیر  شد.
 در این مراسم كه دكتر مجيد ابهری،دكترای علوم رفتاری و فوق دكترای خانواده درمانی 
از امریکا،دكتر شهال حجازی جامعه شناس ،دكتر نصراهلل پلنگی طراح بيمارستان ها و 
استاد دانشگاه ،دكتر محمد مهدی محمودی استادیار دانشکده معماری حضور داشتند 
بر لزوم مناسب سازی معابر واماكن عمومی  برای تردد معلوالن ،سالمندان و افراد كم 

توان تاكيد شد.
دكتر ابهری در بخشی از سخنان خود به پيوستن شهر تهران به كنفرانس جامعه ایمن 
سوئد تا پایان بهمن اشاره كرد و گفت:»در تهران 30 درصد اماكن عمومی و خيابان ها 
مناسب سازی شده است و بيش از 75 درصد ازمعلوالن و افراد كم توان به علت عدم 

مناسب سازی در خانه ها مانده اند و همين امر منجر به افسردگی  آنان می شود.«
 او تاكيد كرد:»حتی اگر عبور و مرور و تردد معلوالن در خيابان ها و استفاده از ناوگان 
حمل و نقل عمومی را نادیده بگيریم  سالمندان ،معلوالن و همه افرادی كه به نوعی كم 

توان  هستند حتی نمی توانند از مساجد استفاده كنند.«
دكتر ابهری با اشاره به اینکه  متاسفانه آلودگی هواباعث افزایش  30 درصدی نوزادان 
امور  مصدر  معلوالن  خود  تا   «: گفت  كرد  مورد  این  برای  فکری  باید   و  شده  معلول 
در  مجلس شورای اسالمی ،شهرداری و شورای شهرنشوند دردشان به گوش مسئوالن 

نخواهد رسيد.«
بم  فاجعه  مورد  در  برنا  سالمندان  و  معلوالن  انجمن  عامل  خلوق"مدیر  محبوبه  دكتر 
:»بم كه  بازسازی شهر بم صحبت كرد و گفت  از  و رعایت نکردن مناسب سازی پس 
وسعتی معادل یک هجدهم یکی از مناطق 22 گانه شهری را هم ندارد 28 هزار كشته 
و تعدادزیادی معلول بجا گذاشت كه  روند مناسب سازی معابر به شکل كامل در شهر 

رعایت نشده 
است.«

گفتنی است موسسه خيریه انداد و دارویی مدد با پشتيبانی و حمایت افراد نيکو كارمراسم 
جایزه دوساالنه دكتر قهاری را از سال 89 برگزار می كند و در سال جاری از بين 32 
موسسه غير دولتی حمایت از معلوالن ،كانون معلولين توانا در بخش  دارو و درمان به 

عنوان یکی از موسسهای برتر انتخاب و معرفی گردید. 

رئيس فدراسيون ورزشهای جانبازان و معلولين كشور در قزوين:  
همت مديران شركت گروه بهداشتی فيروز در توجه به ورزش 

و اشتغال معلوالن ستودنی است
، رئيس فدراسيون ورزشهای جانبازان و  توانا  به گزارش روابط عمومی كانون معلولين 
معلولين كشور در حاشيه مجمع عمومی ساليانه هيئت ورزشهای جانبازان و معلوالن 

استان از فعاليت معلوالن شاغل در شركت فيروز بازدید كرد.
در این بازدید محمود خسروی وفا كه به همراه مهرآئين از پيشکسوتان و مدیران اسبق 
فدراسيون و داودی رئيس اسبق فدراسيونهای كشتی و ناشنوایان به قزوین آمده بود ، 
شخصاً خواستار حضور در شركت فيروز ، بازدید از این مجموعه و تقدیر از مدیران این 

شركت توليدی گردید.
وی و هيئت همراه در این بازدید از نزدیک با نحوه كار 170 معلول جسمی حركتی ، 
نابينا و ناشنوا در خطوط توليد این شركت آشنا گردید و طی نشستی با دست اندركاران 
این شركت از عزم بلند مدیران و برنامه ریزان فيروز خصوصاً آقای سيد محمد موسوی 
) مدیرعامل شركت (در ایجاد اشتغال و حمایت ویژه از ورزش معلوالن در استان قزوین 
قدردانی كرد و همت مدیران این شركت در توجه به ورزش و اشتغال معلوالن را ستودنی 

دانست .   
گفتنی است كه شركت گروه بهداشتی فيروز در آستانه اخذ اولين پروانه رسمی باشگاه 
فرهنگی ورزشی ویژه معلوالن در كشور بوده و از 5 سال قبل تنها حامی ویژه ورزش 
معلوالن در استان قزوین بوده و در حال حاضر اسپانسر 6 تيم ورزشی استان قزوین در 

ليگهای مختلف كشوری است .   

يحيــي سخنگـويي:
امروز، معلوالن درعرصه های علمی و هنری می درخشند

چهارمين كنگره ملی ضايعات نخاعی  به همت شبکه ملی تحقيقات 
ضايعات نخاعی برگزار شد.

سازمان  توانبخشی  معاون  درمان،  و  بهداشت  وزیر  معاون  حضور  با  همایش  این   
بهزیستی كشور، مدیركل جمعيت هالل احمر، ریيس هيات مدیره كانون معلوالن 
به  و  انجمن های معلوالن   ایران و مدیران   نخاعی  توانا، مدیر كل مركز ضایعات 
منظورجمع آوری دستاوردهای علمی و عملی برای افراد ضایعات نخاعی برگزار شد.

 در این مراسم ریيس جشنواره و كنگره و معاون درمان وزارت بهداشت با قدردانی 
از حضور شركت كنندگان در همایش گفت:»معلوالن بزرگان این كشورند و ما در 
مقابل آنها حس كوچکی می كنيم و از همان زمان كه با انجمن حمایت از بيماران  

ضایعه نخاعی آشنا شدم زندگی و برنامه هایم با آنها گره خورد.«
با بيان اهداف جشنواره گفت :»متاسفانه دركشور ما  " سيد حسن امامی رضوی" 
ایده  داریم،  مشکل  جمعی  كارهای  در  اما  شود  می  انجام  ،خوب   فردی  كارهای 
تشکيل شبکه های ملی را دكتر قانعی در وزارت بهداشت ارائه كرد و شبکه با انگيزه 
كار گروهی شکل گرفت و با گذشت یک سال و نيم از فعاليت این شبکه به نتایج 
مثبتی رسيده ایم و با دادن فراخوان سعی كردیم كه افرادی را كه  اقدامات موثری  
برای بهبود بيماران ضایعات نخاعی انجام داده اند را شناسایی و در جهت ارتقای 

سالمت بيماران ضایعه نخاعی فعاليت كنيم.«
در بخش دیگری از این مراسم ، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه 
بيشتر  پيش  است گفت:»30 سال  بهتر شده  درجامعه  معلوالن  و وضعيت  شرایط 
معلوالن را از خانه بيرون نمی آوردند ودركنج خانه ها پنهان می كردند اما امروز 

معلوالن توانمند شده اند و درعرصه های علمی وهنری می درخشند.«
"دكتر یحيی سخنگویی"به قانون جامع حمایت ازحقوق معلوالن اشاره كرد وادامه 
داد:»پاشنه آشيل این قانون ماده 16 آن بود كه تصویب هر قانونی برای معلوالن را 
منوط به داشتن اعتبار می كرد كه خوشبختانه با بازنگری تک تک بندهای قانون 
ارائه در هيات دولت است كه پس ازتصویب دردولت ومجلس 80 درصد  در حال 

مشکالت معلوالن شامل تحصيل، بيمه و تجهيزات و... حل خواهد شد.«
دكترسخنگویی به احداث سامانه حمل و نقل معلوالن توسط شهرداری اشاره كرد 
و گفت :»این اتفاق با پافشاری وهمت خود معلوالن به دست آمده و طرح خوبی 
است اما آیا مناسب سازی تنها مشکل ماست؟من فکرمی كنم كه مناسب سازی باید 

دراذهان ما صورت بگيرد.«
این مراسم با معرفی برترینهای معول در بخشهای مختلف و با اجرای موسيقی سنتی 
توسط عده ای توان یابان  ادامه پيدا كرد و در نوبت عصر پنل های تخصصی توسط 

متخصصان و پزشکان ارائه شد.
گفتنی است كه در این مراسم از آقای سيد محمد موسوی مدیرعامل گروه بهداشتی 

فيروز به عنوان كارآفرین برتر معلوالن كشور تجليل به عمل آمد.

برادر ارجمند جناب آقای حاج محمد حسن چگينی
برادر گرامی جناب آقای عليرضا معتمد
خواهر ارجمند سركارخانم آرزو غفاری

خواهر گرامی سركارخانم مهدیه رستگار
از عشق دل كندن و به خاک دل سپردن هرگز كارآسانی نبوده و نيست. 
آری غم از دست دادن عزیزان غمی جانکاه است ، ليکن اميد به حيات 

در جهانی دیگر از این اندوه می كاهد. 
علو  و  الهی  آمرزش  رفته شما  از دست  برای عزیز  متعال  پروردگار  از 
درجات و برای حضرتعالی و خانواده محترمتان عمر با عزت آرزومندیم. 

ما را در غم خود شریک بدانيد. 
كانون معلولين توانا

تسلیــت
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هنوزهم معلوليت درافکار برخی انسانها یک نقصان 
است. به خصوص اگر دختری باشی كه در روستایی 
اوضاع  شوی،  متولد  شرایط  این  با  كوچک  بسيار 
دختری  محمدی  شاه  هاجر  شود.  می  هم  بدتر 
معلوليت  كه  او  است.  عاطفی  و  مهربان  32 ساله، 
كودكی  در  اطفال  فلج  و  دارد  – حركتی  جسمی 
زندگی اش را دگرگون ساخته، اولين دختری است 
از  را  ليسانس خود  "هشترود" مدرک فوق  كه در 
دانشگاه دولتی اخذ كرده و در آرزوی ادامه تحصيل 
است. این دختر توانا، زندگی پر مشقتی داشته و با 
این حال به موفقيت های زیادی دست یافته است 

كه از زبان خودش می خوانيد:

 پدری خداشناس
 – جسمی  معلوليت  به  اطفال  براثرفلج  دركودكی 
دچار  اما  بروم  راه  توانم  می  شدم.  مبتال  حركتی 
ضعف عضالنی هستم و كمی در راه رفتن مشکل 
از  و  دهم  می  انجام  خودم  را  كارهایم  تمام  دارم. 
سال 1386 در تبریز به تنهایی زندگی ام را اداره 
می كنم. ما هفت بچه بودیم و پدری فقير اما بسيار 
مومن وخداشناس داشتيم. پس از آن روز تلخی كه 
برادر 17 ساله ام به طور ناگهانی از دنيا رفت، روح 
مادرم هم برای هميشه با او رفت،مشکل پيدا كرد 
و وسواس زندگی اش را نابود كرد. مشکل من هم 
بسيار  پدرم، عالقه  اما  بود.  قوز  قوزباالی  كه دیگر 

خاصی به من داشت، تا همين 2 سال پيش پدرم با 
همه توان از من در برابر سختی روزگار حمایت می 
كرد. بچه كه بودم مرا روی زانوهایش می نشاند و 

برایم قرآن می خواند.
جنب و جوش كودكی

به یاد آن روزها قطره اشکی بر گونه هایش جاری 
می شود و با غمی كهنه می گوید : تنها هم بازی 
های من دختران همسایه بودند . خانم همسایه هم 
زن بسيار خوبی بود وهميشه به من محبت داشت. 
آن روزها خيلی دوست داشتم با بچه ها بيرون بروم، 
بازی كنم و باال وپایين بپرم. اما پدرم اجازه نمی داد 

و می گفت: »می خوری زمين، آسيب می بينی« 

معلول موفق

گفت و گــــــو با يک بانـــــوی معلول توانمنـــــد
خـــــدا جانشیــــــــــــــن تمــــــــــــام نداشتــــــــه های من اســت
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آرزو ميرزا خانی 

فرق  ها  بچه  بقيه  با  كه  شدم  متوجه  كم  كم 
و  نجات  راه  تنها  گفت  می  من  به  پدرم  دارم. 
موفقيتم درس خواندن است. او برایم قصه های 
قرآنی می خواند ومی گفت: »خداوند انسان را 
خلق كرد و او را اشرف مخلوقات خواند. یعنی 
انجام  تواند  می  بخواهد  كه  هركاری  انسان 
بگيرم  تصميم  شد  باعث  حرفهایش  دهد«. 
آنجا كه  از  باشم.  اول  نفر  ام  درزندگی  هميشه 
برادر بزرگم هميشه برایم از تهران مجله و كتاب 
می آورد مطالعات غير درسی من هم زیاد بود و 
تاثير بسيار زیادی در زندگی ام گذاشت. دوران 
ابتدایی را بدون بازی و دراتاق معلمان گذراندم. 
هایی  بچه  پيش  دلم  اما  زدم  آنها حرف می  با 
با  باران  و  برف  بارش  زیر  پنجره  پشت  كه  بود 

خوشحالی می دویدند و بازی می كردند. 
 دوباره كالس پنجم

متاسفانه در روستای ما مدرسه راهنمایی وجود 
نداشت و بعد از اینکه دوران ابتدایی ام تمام شد 
بودم،  افسرده شده  نشستم.  خانه  در  یک سال 
االن  اما  بودم  كالس  اول  شاگرد  هميشه  من 
از یک سال  بعد  مجبور بودم در خانه بنشينم. 
ابتدایی و  برد مدرسه  پدرم دست مرا گرفت و 
ازآنها خواست یک سال دیگركالس 5 را بگذرانم 
تا فقط درخانه ننشينم و حالم كمی بهترشود. 
آن ها هم قبول كردند و آن سال به هر سختی 
از دعاهای پدرم  یافت. نمی دانم  پایان  بود  كه 
بود یا از گریه های من، كه مدرسه راهنمایی به 
روستای ما آمد و من هم ثبت نام كردم. روزهای 
اول مدرسه احساس غرور می كردم و فکر می 

كردم بزرگ شده ام. 
معلم جديد مدرسه

هميشه  برای  من  زندگی  راهنمایی،  سوم  سال 
تغيير كرد. من مقاله ای نوشتم با نام" بسيجی 
كيست و بسيجی به چه كسی گفته می شود" 
كه رتبه اول در مدرسه را آورد و سرصف خوانده 
شد. یک روز معلم ادبيات جدیدی به نام آقای 
رضا وطنخواه به مدرسه ما آمد. وقتی مقاله مرا 
دید متعجب شد و خيلی از آن خوشش آمد . در 
آن زمان در روستای ما كسی مجله نمی خواند 
آقای  وقتی  مجله چيست.  دانست  نمی  اصال  و 
تعجب  با  دید  من  دست  را  ها  مجله  وطنخواه 
اگردوست  داری؟  هم  آزاد  مطالعه  تو  پرسيد 
داری می توانم برایت كتاب و مجله بياورم و در 
مسابقه های علمی شركتت بدهم. در طول آن 
سال ها كتابها و مجله های زیادی برای من آورد 
و من هم خواندم و خواندم وهمين مسئله به پله 

ترقی من تبدیل شد. 
مهمان خواهر

خانم  برای  ما  روستای  در  فهميدن  بيشتر  اما 
می  كه شركت  هایی  در جمع  بود.  عيب  های 
و  طال  از  ها  خانم  داشتم.  فرق  همه  با  كردم 

ازدواج حرف می زدند اما من كه فقط از كتاب 
و  نداشتم  گفتن  برای  حرفی  دانستم،  می  ها 
آقای  داد.  آزار می  مرا  بيشترازهمه  این مسئله 
وطنخواه ایده های نویی درسرم انداخت و ذهن 
مرا به روی خيلی چيزها باز كرد اما ازآن مدرسه 
رفت و من هم راهنمایی را تمام كردم. بعد از آن 
پدرم دستم را گرفت و به تبریزكه خانه خواهر 
بزرگم آنجا بود برد تا به قول خودش آرزوهایم 

را دنبال و پيشرفت كنم. 
نگاه مردم

خيلی خوشحال بودم، روز به روز پيشرفت می 
نوشتم.  بيشتری می  مقاله های علمی  و  كردم 
روستا  با  خيلی  شهر  محيط  كه  این  از  غافل 
متفاوت است. مردم شهرها سرد و از هم دورند. 
من كه خودم را معلول نمی دانستم و فکر می 
كردم با خواندن زیاد و نوشتن به همه چيز می 
رسم به جایی رسيدم كه دیدم خيلی كهکشانی 
هر  داشتم.  دوردست  رویاهای  و  كردم  فکرمی 
به  چيز  ازهر  قبل  رفتم  می  كار  برای  كه  كجا 
خيلی  مرا  موضوع  این  كردند.  می  نگاه  پاهایم 
و  دادم  نمی  اهميت  بازهم  اما  كرد  می  دلسرد 
می گفتم هر كاری كه دیگران می توانند انجام 
توانم،  بيشترمی  زمان  كمی  با  هم  من  دهند، 

حتی اگر به چشم كسی نياید.
هر روز يک معجزه

زیادی  رویاهای  بروم  دانشگاه  به  اینکه  از  قبل 
برای ازدواج و زندگی ام در سر داشتم. با رتبه 
خيلی خوب قبول شدم اما چون فرد با سوادی 
رشته  كند،  ام  راهنمایی  كه  نبود  ما  درخانواده 
اول را "هشترود"  انتخاب كردم و قبول شدم. 
روز اول كه با خواهرم برای ثبت نام رفته بودم 
دانشجو  من  كه  كرد  نمی  هم  را  فکرش  كسی 
باشم اما بعد از اینکه در كالس ها شركت كردم 
و به بحث و مناظره با اساتيد پرداختم مرا هم 
های  سال  تمام  پذیرفتند.  دانشجو  عنوان  به 
به چيزی كه  اما  اول شدم  دانشگاه هم شاگرد 
و  نشد  یار  من  با  كسی  نرسيدم.  خواستم  می 
تنها  با تمام موفقيت هایم هنوز هم در جامعه 
بودم. هدف من از دانشگاه رفتن تنها پيشرفت 
به  كردم  می  احساس  بلکه  نبود،  موفقيت  و 
تمام عزیزانم مدیون هستم. فکر می كردم تمام 
چون  كنند  می  نگاه  من  به  روستا  دخترهای 
خانواده شان نمی گذارند درس بخوانند. همين 
حس بيشتر در من تاثير می گذاشت و قدرت 
مسئوالن  از  برخی  داد.  می  من  به  بيشتری 
بهزیستی هشترود مرا خيلی همراهی كردند و 

هميشه برای من دوست بودند.
كه  بودم  شده  ای  پرنده  مثل  دانشگاه  اتمام  با 
خودم را به درو دیوار قفس می كوبيدم. همه جا 
را برای كار می گشتم . گاهی از شنيدن آن همه 
اول شروع  از  باز هم  اما  "نه" خسته می شدم 

می كردم. هيچ وقت ازهيچ شکستی زمين گير 
نشدم. خصلت خوبی كه دارم این است كه اراده 
كه  دانم  می  و  است  زیاد  خيلی  كارم  پشت  و 
برای  بگيرم.  كمک  ازدیگران  موقع  به  چطور 
همين هم معتقدم كه هر روز در زندگی من یک 

معجزه اتفاق می افتد. 
بارقه های اميد

مونس تنهایی هایم هم مرا تنها گذاشت. پدرم از 
دنيا رفت و چند روز قبل از فوتش مرا درآغوش 
گرفت و عذرخواهی كرد كه نتوانسته پولی برای 
من بگذارد. روزی كه مرد، قرآنش كه تمام شد، 
جان پاكش هم به پایان رسيد. خيلی تنها شدم. 
ندارم.  را  كسی  هيچ  دیگر  كردم  می  احساس 
اما كمی بعد توانستم در بهزیستی كاری بگيرم. 
بهزیستی هشترود  توانبخشی  آموزش  در مركز 
استخدام شدم و با اینکه مدیر آنجا خيلی آزارم 
و  ها  طرح  روز  هر  و  نشدم  نااميد  اما  داد  می 
ایده های جدیدی برای بهبودی وضع معلوالن 

داشتم. 
اولين فوق ليسانس هشترود

كم كم به خودم آمدم و دانشگاه را به سختی 
تمام كردم. تصميم گرفتم فوق ليسانسم را هم 
بگيرم. به امتحان سراسری نرسيدم اما دانشگاه 
نمی  بر  هایش  هزینه  ازعهده  شدم.  قبول  آزاد 
آمدم و می خواستم بی خيال شوم اما مسئوالن 
بهزیستی به من كمک كردند و با یاری آنها بود 
كه توانستم فوق ليسانسم را هم بگيرم. در حال 
حاضر تنها دختری هستم كه كاری در هشترود 
و  نتوانستند  مردها هم  ام كه حتی  داده  انجام 

دختران افراد ثروتمند در آرزویش هستند.
می خواهم استاد دانشگاه شوم

مقطع  تا  را  درسم  دارم  تصميم  حاضر  درحال 
به  شوم.  دانشگاه  استاد  و  دهم  ادامه  دكتری 
كسانی كه مثل خودم هستند می گویم درست 
جای  به  و  گذاشت  كنار  را  ما  جامعه  كه  است 
اینکه دستمان را بگيرد هميشه ُهلمان داد، اما 
هميشه خدا همين نزدیکی است و با توكل به 
او نباید اجازه دهيم این تفاوت ها درعملکردمان 
تاثيرداشته باشند. یک بار خانمی را در خيابان 
وقتی  اما  داشت  زیبایی  بسيار  چهره  كه  دیدم 
به چشمانش نگاه كردم چيزی دیدم كه همان 
موقع رو به آسمان كردم و خدا را برای معلول 
از خداوند سپاسگذاری كردم  بودنم شکركردم. 
اما  هستم  محروم  زیبا  صورتی  داشتن  از  كه 
درعوض سيرت زیبایی به من بخشيده است كه 
در مقابل معلوليتم هيچ است. اگر هاجر توانست 
شما هم می توانيد. پس نگذارید اعمال و افکار 

دیگران در شما اثر گذارد.

گفت و گــــــو با يک بانـــــوی معلول توانمنـــــد
خـــــدا جانشیــــــــــــــن تمــــــــــــام نداشتــــــــه های من اســت
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س المعالی
شم

ش خواهد کرد. 
ب پدر بهره مند نگردد ، روزگار تربیت

سی که از اد
. ک

صاحب كارت عزیز، سالم، اميدوارم حالتان خوب باشد، هر چند 
برایتان  كماكان  اما  دارید  وضعيتي  چه  دانم  مي  دور  دورا  كه 
آرزوي سالمتي مي كنم. ببخشيد چون از روي ماهتان خجالت 
به شما  رو  در  رو  را  ها  این حرف  توانستم  نمي  و  مي كشيدم 

بگویم این بود كه برایتان پيغام فرستادم.
ببينيد صاحب كارت عزیز، اگر امکان دارد تا اطالع ثانوي 3 نکته 
زیر را در مورد من به كار ببينيد، واهلل كه خودم هم شرمنده 

هستم.
نکته اول اینکه: اگر مي شود در طول ماه فقط یک یا نهایت دو 
بار مرا كنترل كنيد، چرا كه سازمان بهزیستي مرا فقط یکبار در 
ماه شارژ مي كند، باور كنيد هر بار كه اقدام به كنترل كردن من 
مي كنيد تمام بدنم به لرزه مي افتد، چون اگر چه از یک طرف 
خبر از دل پر درد و جيب خالي شما دارم و از طرفي هم دیگر 
توان اینکه این دستگاه لعنتي مرا قورت بدهد و كلي در معده 

اش بچرخاند و بعد پََسم بدهد را ندارم. 
این  فشار  زیر  هایم  استخوان  تمام  كنيد  باور  اینکه:  دوم  نکته 
دستگاه هاي خود پرداز ُخرد مي شود؛ تازه این را نمي خواستم 
بگویم اما حاال كه حرفش افتاده بگذارید این را هم  بگویم كه 
خب اگر هم مي خواهيد هر روز مرا كنترل كنيد اقال از دستگاه 
هاي مختلفي استفاده كنيد، چون این دستگاه خودپرداز نزدیک 
خانه تان دیگر كامال مرا شناخته، تا شما مرا از داخل كيفتان 
بيرون مي آورید چنان چشم ُغره و چنان دندان قروچه اي به 
من مي رود كه بيا ببين! مرگ را جلوي چشم هایم مي بينم و 
هزار بار مي ميرم و زنده مي شوم! بابا این دستگاه بي مخ اصال 
انگار نمي فهمد كه شما مرا به شکم او مي فرستيد، نيست خيلي 
ازش دل خوش دارم و هر روز دلم برایش تنگ مي شود، فکر 
مي كند من هر روز به خواست خودم مي روم تا او جيک و پوک 
مرا و حساب و كتاِب شما را بر انداز كند و سر از همه چيزمان 
دربياورد و  موجودي صفرمان را ببيند و تازه با افاده لب و لوچه 
اش را كج كند و بگوید: آیا رسيد مي خواهيد؟؟ خب  5 هزار 

تومان ته حساب، آخر رسيد مي خواهد؟؟
نکته سوم هم اینکه: وقتي شما در حاليکه روي ویلچر نشسته اید 
و براي اینکه دستتان به دستگاه خود پرداز برسد آن همه تقال 
مي كنيد من شرمنده مي شوم و چون مي دانم طبق معمول باز 
هم حساب موجودي ندارد دلم خون مي شود. و باور كنيد من 
به جاي آن پله ها و به جاي آن شيبي كه آن قدر شيب است كه 
حتي افراد تندرست هم وقتي مي خواهند از روي آن خود را به 
خودپرداز برسانند كم مي مانند سقوط كنند و به جاي همه پله 
ها و شيب هاي نامناسب و به جاي همه ساختمان هاي مناسب 
سازي نشده و به جاي همه خودپردازهاي بدون پول خجالت مي 

كشم و آب مي شوم.
ندارم  تحمل  دیگر  بخدا  واهلل  اینکه  هم  دیگر  مهم  مورد  یک 
وقتي مرا داخل دستگاه مي فرستيد چشمان پُر از اشتياق شما 
را ببينيم و باز هم با دست خالي از دستگاه بيرون بيایم! در این 
یک مورد باید اعتراف كنم حاضرم توي شکم آن دستگاه عبوس 
و اخمو و زیر چرخ دنده هاي سنگينش كه به عمد فشارشان را 
روي استخوان هایم بيشتر مي كنند و وانمود مي كنند از خيلي 
آخر   ! نيایم  بيرون  و  بمانم  اند؛  نشده  كاري  روغن  پيش  وقت 
اشک توي چشم هایم حلقه مي زند وقتي بغض راه شماره رمز 
چهار رقمي ام را مي گيرد وقتي براي چندمين بار از زیر چرخ 
دنده ها جان سالم به در مي برم و از دستگاه به شما نگاه مي 
كنم در حاليکه دست هایتان را به حالت التماس گرفته اید و با 
چشم هاي بسته زیر لب دعا مي خوانيد. به خدا قسم اگر دست 
خودم بود تمام پول ها، نه نه، قسمتي از  پول هاي توي بانک را 
مي ریختم توي خودم و برایتان مي آوردم تا مي توانستيد براي 

عی
تما

اج

رقيه بابایی

جراحي زخم بسترتان اقدام كنيد و حالتان از این بدتر نشود.
در آخر هم اگر اجازه بدهيد یک خواهش از شما دارم و آن این است كه اگر مي شود از امروز تا انتهاي 
اردیبهشت سال آینده دیگر اقدام به كنترل كردن من نکنيد و بگذارید سازمان در این مدت فرصت كند 
حساب و كتاب هایشان را انجام دهد و شاید در این بين براي عيدي مددجویان هم فکري بکند و مبلغي 
به حساب آنها بریزد كه البته تا بخواهد تصميم این كار را بگيرد و تایيدش كند و  اقدام، علني شود و 
امضا ها گرفته شوند و كار، استارت بخورد دقيقا شده است آخر اردیبهشت سال آینده و آن وقت است كه 
شما مي توانيد مبلغ هنگفتي را از دستگاه برداشت كنيد و من با دست پُر از شکم دستگاه بيرون بيایم و 
خبرهاي خوشي برایتان بياورم! مبلغ هنگفتي معادل حدوداي نود و كمي. كه برابر است با مستمري یکي 
دو ماه به اضافه عيدي و بِن خانوار و هزینه درمان و كمک هزینه ازدواج و شهریه دانشگاه و كمک هزینه 
ساخت و خرید اعضاي مصنوعي و هزینه سوخت و خود روي مناسب سازي نشده و جبران كارایي تا پایان 

عمر و هزینه خرید مسکن و زیارت و  وام هایي كه بعد ها قرار است مصوب شوند و.....
ارادتمند- كارت عابر بانک رو سياه

مبلغي هنگفت، من و 3 نکته مهم....
از كارت عابر بانک  رو سیاه به صاحب كارت:
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چند وقت است ذهنم درگير سوالی بسيار اساسی و بحث بر انگيز 
است. اینکه تا كنون و پس از گذشت چندین سال از افزایش حضور 
فعاالن حوزه معلوليت، آیا نگاه مردم عادی نسبت به معلوالن عوض 
شده است؟ و اینکه اگر تغييری بوده در چه سمت و سو و به چه 

علتی بوده است؟
آیا روند پيشرفت فرضی مطابق با خواسته ها و اهداف ما بوده؟ 

اتفاقی را شرح بدهم كه چندی پيش در  در این راستا، قصد دارم 
یکی از كالس هایمان افتاد. فکر می كنم اگر همکالسی هایم را به 
عنوان نمونه ای از جامعه و به خصوص قشر جوان در نظر بگيریم می 

توان به نتایج جالبی دست پيدا كرد:
عالقه  كنم.  می  آزاد شركت  بحث  های  در كالس  كه  است  مدتی 
مندان از هر قشری حضور دارند. اغلب جوان هستند -  با ميانگين 
ها موضوعی  از هم كالسی  یکی  بار   -  هر  تا 30 سال  سنی 17 
را پيشنهاد می دهد و در صورت موافقت، جلسه بعد در مورد آن 
صحبت می كنيم. پيشنهاد من طبقه بندی افراد جامعه، چگونگی 
آن، و نحوه تقابل افراد در طبقات مختلف بود. البته رویکرد و هدف 

من در انتخاب این موضوع، معلوالن بود. 
می خواستم ببينم همکالسی هایم چقدر در این باره اطالعات دارند؟ 
اصال آیا تا به حال در این باره فکر كرده اند؟ عکس العمل آنها در 
هنگام روبروشدن با یک فرد معلول چيست؟برایشان یکی از خاطرات 
خودم را تعریف كردم )راننده تاكسی پير و معلولی كه در راه چرخ 
های ماشينش پنچر می شود و مسافران همه او را در جاده رها می 
همه  كردید؟  می  چه  بودید  آنجا  شما  اگر  پرسيدم  آنها  از  كنند(. 
گفتند: ما حتما می ماندیم و به او كمک می كردیم، دست كم با 

امداد خودرو تماس می گرفتيم.
یکی از دوستان پرسيد اما شما چطور توانستيد سوار خودروی آن 
مرد بشوید؟ مگر نگفتيد كه او پير و معلول بود؟ من اگر جای شما 

بودم جان خودم را به خطر نمی انداختم! 
پس از آن فکری در ذهن من شکل گرفت. عدم اعتماد مردم به افراد 

معلول در انجام كارهای اجرایی!
به موضوع دیگری اشاره كردم. مدیرانی هستند  كه افراد معلول را 
تنها به خاطر معلوليت شان و نه عدم كفایت و قابليت انجام وظایف 
استخدام نمی كنند. شاید آن فرد دارای بهترین سابقه كاری یا دانش 
باشد اما تنها به خاطر معلوليتش در آزمون استخدامی رد می شود. 

شما چه فکر می كنيد؟
و  است  مدیر  اشتباه  این  داشتند  اعتقاد  ها  كالسی  هم  از  برخی   
برخی دیگر هم می گفتند ممکن است مدیر خواهان فردی باشد كه 
در تمام موارد هم از نظر ظاهری  و هم  مهارت كاری كامل و بی 
نقص باشد. همه این نظرات  لبخند تلخی حاكی از درک بر لبان من 
می نشاند و  هر لحظه بيشتر از بی اعتمادی اذهان جامعه نسبت به 
معلوالن و وجود برخی رسوم ریشه ای نادرست در افکار این مردم 

غمگين می شدم. 
آنها اعتقاد داشتد اگر معلوليت و جامعه معلوالن )كه مسلما نباید 
از جامعه كلی جدا باشد( از مشکالت و كم توجهی های بسيار رنج 
مسائل  گونه  این  مدیریت  در  دولت  توانایی  عدم  دليل  به  برد  می 
است. آنها باور داشتند جامعه مسئوليتی در این قبال نداشته و حتی 
كمکی نيز نمی تواند در این باره  بکند. جامعه معلوالن كامال برایشان 
در تاریکی قرار داشت و آنها نيز هيچ تالشی برای شناختنش نمی 

كردند. 
مساله ای كه واقعا  خاطر مرا آزرد عقيده های نادرست و كليشه ای 
هم كالسی هایم نبود، بلکه بی عالقگی آنان به این مبحث بود. خيلی 
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دنیــــايی جدا مانــــــده از دنیــــــای معمـــــــــــولی 

از آنها، سکوت كرده بودند و نظری نداشتند، حال شاید هم بتوان این سکوت را نوعی معذب بودن در 
نظر گرفت اما شركت نکردن آنها در این بحث بسيار برایم آزار دهنده بود. 

بعد من شروع به حرف زدن كردم... گفتم  چرا همه چيز را از دولت توقع دارید؟ دولت در قبال رفتار 
نادرست یک شهروند، در مقابل یک معلول چه عکس العملی می تواند داشته باشد؟ این چيزها آنقدر 
كوچک هستند كه نمی توان برایشان جریمه ای تعيين كرد، گرچه گاهی زخم های درمان ناشدنی ای 
را بر دل زخم خوردگان به جا می گذارد. به دوستانم گفتم، سریع ترین راه، اطالع رسانی فردی است. 
این كه من به عنوان عضوی از این جامعه، سعی كنم ذهنيت همشهری هایم را، نسبت به این قضيه 

تغيير دهم. 
گفتم این حقی است كه بر گردن همه ماست. كمترین كاری كه من می توانم دراین باره انجام دهم، 
مطرح كردن چنين موضوعاتی، در چنين جمع هایی است  كه بتوانم حتی ذره ای نظر شما را تغيير 
دهم و به شما بگویم، به یک معلول با دیده ترحم نگاه نکنيد، به او فرصت شکوفایی بدهيد، او را دست 
كم نگيرید. وقتی در خيابان او را می بينيد، به او خيره نشوید. او هم همان قدر حق حضور در جامعه 

را دارد، كه شما دارید. 
به دوستانم گفتم، كمترین كاری كه من اكنون توانسته ام انجام دهم، این بوده كه دفعه بعدی كه شما 
در هر محيط و شرایط دیگری، وقتی با یک معلول برخورد كنيد، به یاد حرف های من می افتيد و 
ناخودآگاه دیدگاهتان تغيير می كند و سپس شما هم دیدگاه درست را به دوستان خود القا خواهيد كرد. 
به كودكتان یاد خواهيد داد چگونه برخورد كنند و اگر زمانی در مقام مدیریت بودید، در صورت مواجهه 

با یک معلول، بيشتر از نقص جسمش، تکامل علمش را مد نظر قرار خواهيد داد.
را  از دوستانم  و دیدگاه هر كدام  تجربه  دلم می خواست  نبود.  بيشتر وقت  توضيحات  برای  متاسفانه 
بپرسم. دلم می خواست برایشان توضيح دهم كه باید به حقوق معلوالن هم احترام گذاشت. حقوقی كه 

احتمال می دهم آن ها حتی از وجود آن بی اطالع بودند.
هنوز راه طوالنی ای در پيش است. كارهای نکرده بسيار است. و من فکر می كنم یکی از مهم ترین كارها 
در زمينه جامعه و معلوالن، آشنا كردن مردم با حقوق ماست. باید نشانه های بصری حضور معلوالن در 
جامعه افزایش یابد. باید كاری كنيم كه مردم حضور ما را احساس كنند و ما را ببينند. بفهمند كه ما 
هم برای زندگيمان تالش می كنيم، بی نياز از ترحم  هستيم ... تنها حقوق شهروندی خود را طلب می 

كنيم و می خواهيم زندگی معمولی خود را داشته باشيم.
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سارا فرقانی  - كارشناس ادبيات فارسی   الهه  سرداری - كارشناس زیست شناسی  

گردآوری: سيد احسن احمدی

تو  بگو  من  می  نويسم 

درد دلی با مسئوالن مجله   از  كدام  مشکل  بگويم ؟

  از این  شماره قصد داریم  صفحه ای را به درد و دل ها و  نوشته های ساده و 
صميمی دوستان با نيازهای ویژه اختصاص دهيم و نوشته های این عزیزان را در 

حد امکان به همان صورت كه نوشته شده منعکس  كنيم.
  شما هم می توانيد نوشته هایتان را به دفتر مجله ارسال كنيد تا  به نام خودتان 

منتشر  شود و صدایتان به گوش مسئوالن برسد .   

نمی  پرتالطم و حرفهایی كه  افکار  از  پر  مغز  یه  و  برگه سفيد  یه  و  آبی  یه خودكار 
دونه كدومشو اول بگه كدومشو آخر یا اصال كدومو بگه و كدومو نگه، خالصه باید از 
یه جایی شروع بشه، آخه یه آدمی كه از دنيای اطرافش هيچ تصویری نداره می تونه 

بدون مشکل باشه؟
از كدومش شروع كنم؟

از مناسب سازی شهر ؟! كه قربونش برم شهرداری سنگ تموم گذاشته، مسيرها یا در 
پياده روی باریک هستند كه نصف پياده رو را یه درخت گرفته كه درست در مسير 

عبور نابينایان است و یا یه چاله ،یه تير چراغ برق و...
بقيه ی پياده رو هم كه یا محل  پارک موتوره، یا محل عبور یک موتور سوار، در جاهای 
وسط  در  اینکه  مثال  داره  وجود  ای  دیگه  مشکالت  نيست  باریک  كه  شهر  دیگه ی 
مسير "سر چهارراه یا سر یک خيابان عریض"مسير قطع شده، آخه شما بگيد یه نابينا 
چطور می تونه اون مسير را بدون راهنما طی كنه و این احتمال وجود داشته باشه كه 

مسيرمستقيم خودشو گم نکنه؟
و مشکل دیگه حمل ونقل نابينایان در هنگام سوار شدن و پياده شدن از اتوبوس یا هر 
وسيله ی نقليه ی دیگه است كه خود نيز شاهد این ماجرا بودم كه خانمی نابينا هنگام 
سوار شدن اتوبوس بی ار تی، به دليل اینکه راننده با كمی فاصله از كانکس در ایستگاه 

توقف كرده بود دچار مشکل شده بود .
حاال شما بگيد یه فرد با این مشخصات واین معضالت چه طور می تونه در این جامعه 

زندگی كنه؟

از زمانی كه خود را شناختم دست در دست كودكان هم  سن وسال خودم بازی و شيطنت می 
كردم و خاطرات  شيرین از زندگی ام را رقم می زدم تا 7سالگی كه تشخيص  دادند باید در 
مدرسه استثنائی تحصيل كنم ولی باز هم  فرقی ميان خود وهمساالنم نمی دانستم تا اینکه به 
مقطع  راهنمایی رسيدم، با كمک معلمی مهربان در مدرسه  عادی در كنار بچه های سالم ادامه 
نابينای مطلق بودم و نه از چشمی سالم برخوردار، هميشه به عنوان  تحصيل دادم. من كه نه 
شاگرد اول باعث تعجب همه می شدم. دوران مدرسه و دانشگاه را با وجود مشکالت بسيار پشت 

سر گذاشتم.
دوران به ثمر رسيدن  تالش های چند ساله ام بود اما هنوز تفاوتی بين خود و دیگران احساس 
نمی كردم مدرک كارشناسی ام را كه گرفتم فهميدم ضعف در بينایی من دليل اصلی برای كنار 
كشيدن مردم بود. دیگر حس می كردم همه با نگاه سنگين ترحم آميز، همراه آه سوزناک، مرا 

می دیدند.
به هر سازمانی مراجعه می كردم مشکلم را نمی گفتم، اگر می فهميدند، از همان برخورد اول 
عذرم را  می خواستند و جوابم می كردند، فهميدم من با مردم عادی فرق دارم  و كم كم باید 
خودم  را از جامعه جدا بدانم . دختران هم بازی دوران كودكی ام حاال دیگر برای خود زندگی 
مستقلی دارند و خانواده ای را سرپرستی می كنند یا اینکه مشغول به كاری هستند و از نظر 
مادی به  استقالل رسيده اند و به تنهایی از عهده زندگی خود بر می آیند ولی من چه ؟ متاسفانه 
خود را باری بر دوش زندگی  خانواده می  دانم، كه عالوه بر گرفتاری هایشان باید همنشين غصه 
های روزانه و شنيدار گریه های شبانه من باشند و دراینجاست كه به خدا شکایت می برم كه 
مگر نه  اینجاست كه هر ُگلی باید سهمی برابر از زندگی داشته باشد پس چرا به هر دری  كه می 
رسم بسته است و به هر مشکلی برمی خورم كوهی  بر سر راهم است كه مرا از ادامه راه باز می 
دارد؟! زندگی  مستقل، مسکن، آسایش و آرامش، برای یک دختر كم  بينا انتظار زیادی است ؟

چرا باید به فردایی كه نمی دانم  چه  در انتظارم  است  چشم بدوزم  و به عاقبتی كه سرانجام 
ندارد...

نميدانم چرا، ولی به ذهنم رسيد با پدر و مادرها حرف بزنم. دیگران وقتی پدر و مادرهایی را 
كه فرزند معلول دارند را می بينند و می بينند این پدر و مادرها، با تمام وجود، برای موفقيت 
فرزند معلولشان تالش می كنند، با خودشان می گویند: »خوش به حالشان. با این كار بهشت 

جایگاهشان هست!«
ازدواج  فرزند  این پدر و مادرها، بعضی مواقع هم كوتاهی می كنند! مثال جاهایی مثل  اما 
معلولشان! مثال من بارها شاهد بوده ام خانواده ای، فرزند معلول داشته اند و با تمام وجود 

برایش تالش كرده اند،
مثال او را با همه پله ها و مشکالت به مهمانی برده اند و یا در موارد دیگری مثل تهيه لوازم 
مورد نيازش كمکش كرده اند. اما باور اینکه فرزند معلولشان حق ازدواج دارد در وجود این پدر 
و مادرها وجود ندارد! چرا واقعا؟ چون پسرشان معلول است؟یا دخترشان معلول است؟ مگر 
آدم معلول حق ازدواج ندارد؟ حق زندگی ندارد؟ من بارها شاهد این موضوع بوده ام. مثال در 
یک خانواده كه شش فرزند دارد و یکی از آنها معلول است، همه فرزندان خانواده ازدواج كرده 
اند و فقط فرزند معلولشان مجرد باقی مانده است. وقتی از پدر و مادر این خانواده از فرزنانشلن 
بپرسيد می گویند: »خدا را شکر پنج تاشونو سر و سامون دادیم یکی شون هم مونده كه برای 

اون هم خدا بزرگه!«
حاال ميخواهم به این دسته از پدر و مادرها بگویم با این حرفتان یعنی پسر یا دختر معلول 
شما حق ازدواج ندارد؟ حق زندگی مشترک ندارد؟ واقعا این افکار غلط است! اما این افکار از 
كجا سرچشمه می گيرد؟ مقصرش كيست؟  جامعه و بهزیستی و رسانه ها چرابيشتر در امر 
مقدس ازدواج برای معلوالن قدم برنمی دارند. تا فرهنگ سازی بشود؟ تا مادرها و پدرهایی 
كه چنين افکاری دارند به خود بيایند و متوجه بشوند فرزند معلولشان، هم حق زندگی دارد 

و هم حق زندگی مشترک!
حرف دیگری هم با این پدر و مادرها دارم. پدر من! مادر من! چرا فرزندت را دسته كم می 
گيرید؟ چرا با این حرفها حق انتخاب و ازدواج را از او می گيرید؟ آیا تا به حال به خودتان 

گفته اید شاید روزی پسر معلول یا دختر معلول شما عاشق بشود؟ تا حاال به این موضوع فکر 
كرده اید؟ می دانيد اگر چنين روزی پيش بياید، كه قطعا هم پيش می آید )چون عشق برای 
هر كسی اتفاق می افتد، چرا كه عشق معلول و سالم نمی شناسد( پسر یا دختر شما به خودش 
جرات نمی دهد بيان كند كه به كسی عالقه دارد. چون وقتی می بيند شما خيلی راحت، 
حق ازدواج را از او گرفتيد! فکر كردید ممکن است وقتی پسرتان یا دخترتان برای كسی كه 
عاشقش شده است و امکان دارد طرف مقابلش هم نوع خودش باشد و او هم معلوليت داشته 
باشد، توضيح چنين شرایطی را بدهد، با چه مشکالتی و چه جوابی از طرف مقابل رو به رو 

خواهد شد؟ نمی دانيد؟
گوش كنيد تا برایتان بگویم. ممکن هست طرف مقابل بگوید: »خانواده من با وجود معلوليتم 
اصال با ازدواجم مخالفت ندارن و اگر كسی باشه كه هم نوع خودم باشه و شرایط هم رو درک 
كنيم از خدایشان هم هست!« حاال پدر من! مادر من! فرزند معلول شما چه كند؟چه جوابی 
به او بدهد؟ به كسی كه به او عالقه دارد و دلش می خواهد كنار هم باشند بگوید پدر و مادر 
من حق ازدواج را به فرزندشان نمی دهند! تا حاال نشسته اید ببينيد پسر یا دختر معلولتان، 
چند بار این اتفاق برایش تکرار شده است و به خاطر تفکر اشتباه شما از عاشق شدن فقط یک 
چيز در ذهنش مانده! می دانيد چه؟ اینکه شاهد بارها ازدواج كردن عشقش با شخص دیگری 
افتاده باشد كه دیگر از عشق در ذهنش  اتفاق  شده است و شاید این موضوع آنقدر برایش 
یک هيوال ساخته باشد و هر بار از این هيوال، تلخی شکست برایش مانده باشد. مادر و پدری 
كه فرزند معلول دارید باوركنيد آن دنيا شما باید پاسخگوی دل فرزندتان باشيد. باید جواب 
گوی اشک هایی كه وقتی شنيده است عشقش با یکی دیگر ازدواج كرده است باشيد. پس 
چه بهتركه به جای اینکه آن دنيا جواب گوی این قصه باشيد، به خود بياید و فرزند معلولتان 
را باوركنيد و بدانيد او هم حق زندگی دارد و به جای ندیده گرفتن این حق، كمکش كنيد تا 
به حقی كه پيامبر خدا هم برای به جا آوردنش تاكيد كرده است برسد و با داشتن همسر به 

زندگی خود ادامه بدهد.

ازدواج برای همه
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هموطن، صدايم را می شنوی؟ جوابیه ای به نامه ای به الکساندرای عزيز

ياد ياران، يار را خوش ُبَود

سالم الکساندرای عزیز، نامه شما را خواندم، نمی دانم چندمين كسی هستم كه نامه 
شما بدستش رسيده اما من، نه قلندر شبم نه قهرمان قصه ها، نه برده حلقه به گوش 

نه ناجی فرشته ها، از مسئوالن سازمان بهزیستی هم نيستم من یک... 
زمانی كه خداوند بزرگ خواستند مرا بيافریند، فرمودند"خلق االنسان" و بعدها نام من 

شد »مددجو«... 
الکساندرای خوبم من اسم شما را بارها و بارها شنيده ام و می دانم كه چه خدمت 
بزرگی به جامعه بشریت انجام داده اید واقعاً كه دستتان درد نکند و من امروز با این 
اختراع شما با خانم زهره حاجيان و نشریه پيک توانا آشنا شدم و اما برگردیم به نامه 

شما. 
زمانی كه نامه شما را خواندم بسيار خوشحال شدم كه شما دوست بزرگوار به فکر ما 
معلوالن هستيد اما دوست عزیز ای كاش االن بودید و می دیدید كه ما معلوالن چه 

روزهای سختی را می گذرانيم... 
دوست عزیز شما می دانيد كه همه انسان ها صرف نظر از هر شرایط و موقعيتی كه 
دارند چه به صورت خاص و چه به صورت عام از حمایت بين المللی و ملی برخوردار 
هستند و در این بين، افراد دارای معلوليت به دليل شرایط خاصی كه دارند همواره 
بيشتر از افراد دیگر در معرض محروميت قرار گرفته اند. اگر اشتباه نکنم در حال حاضر 
حدود 650 ميليون نفر معلول در سراسر جهان زندگی می كنند عده ای از آنها در 
كشورهای در حال توسعه هستند. در ایران 10 درصد از جمعيت را معلوالن تشکيل 
می دهند كه بسياری از آنها در فقر، بيکاری و انزوای اجتماعی و مهم تر از همه در 

سایه تبعيض دولت مردان زندگی می كنند. 
دوست عزیز، شما بهتر از من می دانيد در كشورهای پيشرفته با پيشرفت كشور از نظر 
اقتصادی وضع معلوالن نيز بهتر می شود اما با اینکه در این سال ها ایران پيشرفت 
هایی در زمينه های مختلف  بدست آورده اما سهم معلوالن از این پيشرفت ها خيلی 

ناچيز است و گاهی هم اصال به چشم نمی آید. 
دوست خوبم نمی دانم می دانيد كه در مفاد 50 گانه قانون جامع كنوانسيون جهانی 
معلوالن بر ارزش های حقوق بشر مانند كرامت، برابری و عدالت اجتماعی تاكيد شده 
و در ماده 27 این قانون به اشتغال افراد معلول هم اشاره شده است اما به دليل اینکه 
نمی خواهم سرتان را درد آورم از پرداختن به سایر ماده ها اجتناب می كنم و فقط می 
گویم كه اجرای این ماده ها مستلزم وجودیک سيستم كنترل و نظارت دائمی در سطح 

ملی است كه سيستم كشور ما فاقد چنين نظارتی است. 
الکساندرای عزیز در كشور ما وضع معلوالن نه تنها بهبود نيافته بلکه با گذشت زمان و 
نسبت به سایر افراد هر روز بغرنج تر نيز می شود، در این ميان یک عده معلول تحصيل 
كرده در كشور هستند كه با گذشت روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها نه تنها بهبودی 
كه وضع  آمده  پيش  رفته وضعيتی  رفته  بلکه  است  نشده  ایجاد  زندگيشان  در وضع 
زندگيشان روز به روز سخت تر و سخت تر می شود، مهم ترین مسئله ای كه پيش روی 
معلوالن تحصيل كرده است اشتغال آنها است. مسئوالن كشوری و بهزیستی هر روز 
در مصاحبه هایشان  خبر از استخدام تعداد زیادی از معلوالن می دهند اما در واقعيت 
خبری  نيست . به عنوان مثال رئيس بهزیستی در مصاحبه ای گفته بود كه 100 هزار 
شغل در سال 90 ایجاد شده است حال سوال من این است كه شهرستان هشترود آیا 
سهمی از این 100 هزار شغل داشته؟ پس چرا من كه فارغ التحصيل كارشناسی ارشد 

رشته مدیریت دولتی هستم از آن سهمی نبرده ام؟ 
 خبر می رسد كه ادارات و سازمان های دولتی موظف هستند كه 3 درصد از استخدام 
متولی  كه  بهزیستی  مراكز  خود  تاكنون  اما  بدهند  اختصاص  معلوالن  به  را  هایشان 

رسيدگی به امور معلوالن هستند به این 3 درصد عمل كرده اند كه انتظار دارند سایر 
نهادها هم به این وظيفه عمل كنند؟

شنيده ها حاكی ازآن است كه دولت می خواهد این 3 درصد را به 5 درصد افزایش 
دهد سوال اینجاست كه مگر این 3 درصد اجرا شد كه دولت می خواهد 5 درصدش 
كند؟ مشکل اساسی اینجاست كه قوانين مربوط به معلوالن در كشور ما ضمانت اجرایی 
ندارند و  ساليان سال است كه  معلوالن حرف هایی  برای  گفتن  دارند و متاسفانه 

گوش شنوایی پيدا نمی كنند .

در تبصره ماده 119 فصل 5 قانون كار، مراكز خدمات اشتغال در مراكز استان ها موظف 
به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلوالن هستند در 
 NGO حالی كه قوانين تصویب شده فقط برروی كاغذها مانده اند و تنها تعداد كمی از

ها تاكنون توانسته اند برای معلوالن كاری انجام دهند. 
 الکساندرای عزیز ما معلوالن در برف و باران، در هوای سرد و گرم و در بدترین شرایط 
زندگی مقاومت كرده ایم، خودمان را باور كرده و پایداری و استقامت را سرلوحه زندگی 
خود قرار داده ایم و با قلبی سرشار از شعف و شادمانی در مقابل همه نامالیمات و بی 
مهری های جامعه ایستاده ایم و به  سهم خود پله های ترقی را پيموده و همپای افراد 
سالم و حتی جلوتر از آنها در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی حركت كرده ایم اما 
دولتمردان و جامعه ای كه در آن زندگی می كنيم برای ما كار مهمی نکرده اند و فقط 

اميد واهی و وعده های دروغين داده اند. 
تمام  و  عالقه  و  عشق  توان،  كم  عضو  دیدن  با  كه  جامعه  از  كنم  گالیه  خواهم  می 

استعدادها و توانایی هایمان را نادیده گرفتند.
الکساندرای عزیز مهم ترین رسالت یک معلول این است كه شهامت حضور در جامعه 
ایرانی را پيدا كند و من به عنوان  یکی از  اعضای جامعه  بزرگ  معلوالن كشور این 
رسالت را انجام داده ام و از خداوند بسيار سپاسگزارم كه دستم را گرفت و كمکم كرد 
و در رویاهایم گفت كه نترس، من روی زمين نماینده و جانشين دارم كه وسيله كمک 
به تو هستند اما خدایا این جانشينان تو كاری می كنند كه من روز به روز منزوی تر 
می شوم...متاسفانه آنهابه جای اینکه دستمان را بگيرند زیرپای مان را خالی می كنند .

الکس عزیز متاسفانه ایمان و یقين معلوالن  به دليل اینکه به توانایی های آنها به موقع 
پرداخته نمی شود و اجازه شکوفایی نمی دهند دارد رفته رفته از بين می رود. 

 خودم را مثال می زنم، از زمانی كه به یاد دارم هميشه با مشکل مالی روبرو بوده و 
هميشه در فکر تامين هزینه های نيازهایم بوده ام، در دانشگاه به جای اینکه به فکر 
باشم مدام درگير مشکالت مالی دانشگاه بودم. درست است كه  درس و پروژه هایم 
بهزیستی بخشی از شهریه های دانشگاه را تقبل می كند اما باز هم بسياری از هزینه 

های دیگر فکر و ذهن دانشجو رامشغول می كند. 
 می دانی این مشکالت اجازه پرداختن به استعدادها را نمی داد، با این حال من ادامه 
دادم و به اینجا رسيدم و اگر در این مرحله مشکل مسکن و شغل ام حل شود باز هم 

انرژی دنبال برنامه هایم را دارم. 
عزیز  به مسئوالن  اما می خواهم  دانی  می  را  اینها  هم  عزیز  تو دوست  كه  دانم  می 
بگویم كه من موجودی نيستم كه قابل ترحم و یا مستحق گرفتن صدقه باشد بلکه فرد 
جهادگری هستم كه در نوع خود با بسياری از نداری ها و سختی ها و تنهایی ها مبارزه 
كرده ام و در آخر می خواهم با این جمله  نامه ام را به پایان برسانم كه هموطن  آیا 

صدایم را می شنوی؟ 
هاجر شاه محمدی - كارشناس ارشد مدیریت دولتی 
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تعارف كه نداريم، بسياری از افراد  دارای نيازهای ويژه و حتی افرادی كه به 
ظاهر  سالم هستند، اطالعی درستی از حقوق معلوالن و راه های احقاق اين 
حقوق مسلم را نمی دانند و شايد اصال ندانند كه كنوانسيون جهانی حقوق 

معلوالن چيست و پيوستن  به آن  چه اهميتی  دارد؟
كنوانسيون  مورد  در  معلوليت  دارای  دوستان  از  تعدای  از  اين  شماره  در   

جهانی حقوق  معلوالن پرسيديم پاسخ های  مختلفی شنيديم. بخوانيد: 

1 -  آيا با كنوانسيون جهانی دفاع از حقوق معلوالن آشنا هستيد؟
2 - به نظر شما كشور ما توانسته است در راستای اجرای اين كنوانسيون 

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

كامران 30 ساله از تهران / جسمی حركتی
1- تقریبا

2- می شود گفت تا حدودی در این سال های اخير اقداماتی انجام شده است .
3- اگر مسئوالن واقعا تالش جدی و حقيقی كنند حتما...

نازدل، 30 ساله از بندرعباس / جسمی حركتی
خير آشنایی ندارم.

زهرا، 16 ساله از بندر انزلی / جسمی حركتی
با كنوانسيون جهانی دفاع از حقوق معلوالن آشنا نيستم.

رضا، 32 ساله از شيراز / جسمی حركتی
 NGO متاسفانه من با این كنوانسيون آشنایی چندانی ندارم و فقط می دانم مراكز و
انواع معلوليت ها، در بخش های  به  توانند در مسائل مربوط  هایی هستند كه می 
مختلف به این افراد كمک كنند كه متاسفانه این خدمات در كشور ما به هيچ وجه 

قابل مقایسه با كشورهای غربی و یا كشورهای حاشيه خليج فارس نيست.

فرهاد، 23 ساله از تهران / جسمی حركتی
با كنوانسيون جهانی دفاع از حقوق معلوالن آشنا نيستم.

ستاره، 32 ساله از كرج / جسمی حركتی
خبر ندارم فقط مي دانم در بعضي شهرها رسيدگي  مسئوالن بسيار كم است. البته 

در تهران  بهتر است.

مي دانم كار و بازار كار  براي ما وجود ندارد و رسيدگي ها خوب نيست و مي دانم فقط 
حرف مي زنند. شنيده ام در كشورهایي مانند ایتاليا، رسيدگي خوب است و اميد به  
زندگي را در معلوالن باال مي برند. اما اینجا اميد دهنده اي نيست و با وجود تالش 
هایمان، جز نااميدي، چيزي قسمت مان  نمي شود. البته به جز معلوالنی كه شرایط 

خانوادگي خوبی دارند و پارتي هم دارند.

اميرحسام از همدان / جسمی حركتی
1- تا حدودی با مفاد این كنوانسيون آشنا هستم.

2- من اصال با قوانينی كه در كشور برای معلوالن وضع می شود آشنایی ندارم چون 
تازه می خواهم عضو بهزیستی بشوم!

3- با این همه مشکالت فکر نکنم بتوانند قوانين كنوانسيون را اجرا كنند!

زهرا 30 ساله از اصفهان / جسمی حركتی
1- بله تاحدودی آشنا هستم.

2- تا جایی كه اطالع دارم دفاع ازحقوق معلوالن سال86 به تصویب رسيد اما اجرا 
نشد. با اینکه ایران زود تر تصویب كرده بود، اما نتوانست اجرایش كند. 

3- بله اگر همت كنند حتما امکان پذیر است.

رضا 33 ساله از قم / جسمی حركتی
نه نمی دانم و آشنایی ندارم ولی حق من در زمينه اشتغال خيلی ضایع شده است!

مهناز 33 ساله از تبريز / جسمی حركتی
1- ازكنواسيون جهانی دفاع از حقوق معلوالن چيز زیادی نمي دانم. 

2- در كشور ما تا جایی كه من می دانم آن طور كه باید این قانون اجرا نمي شود. 
درحال حاضر دغدغه همه معلوالن اشتغال است كه متاسفانه بيشتر معلوالن كشور 
ما از این مشکل رنج می برند و دولت از این قشر حمایت نمي كند. فقط قانونش را 
تصویب می كنند اما اجرا نمي شود. تصویب این قانون هم برای این است كه در بين 

كشورهای دیگر بگویيم كه ما هم این قانون را اجرا مي كنيم. 
3- االن در كشور ما برای اجرای هيچ كاری تضمينی وجود ندارد چه برسد به این كه 

به اجرای این كنواسيون تضمينی وجود داشته باشد.

علی 35 ساله از شيراز / جسمی حركتی
چون جواب سوال اول نه هست پس دو سوال بعد بی جواب  خواهد بود!

  كـــــ  مـــــــــثل كنوانسیــــــون...

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 

تاالر گفتمان

موضوع شماره بعد تاالر گفتگو: 
1- خواسته های شما از رئيس جمهور 

آينده چيست؟
2- آيا كانديدای مورد نظر شما الزاما 

بايد از نزديک با مسائل معلوالن 
آشنايی داشته باشد؟
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آرش از اهواز  / جسمی حركتی
1- كم و بيش آشنا هستم.

2- خير نتوانسته است.
3- می تواند تضمين داشته باشد اما اراده ملی می خواهد كه متاسفانه اراده ای وجود 

ندارد.

شکيب 24 ساله از تهران / جسمی حركتی
1- با مفاد كليش بله.

2- تا حدی كه به من مربوط می شده و دور و برم می بينم خير.
3- بعيد می دانم. متاسفانه در كشور ما اولویت ها چيزهای دیگر است و قانون گذاران 

خطری از سوی این قشر احساس نمی كنند كه مجبور به اجرا باشند.

رضا 25 ساله از تهران / جسمی حركتی
1- بله.

2- خير.

3- خير.

ريحانه 23 ساله از تهران / سالم
3- در مورد این سوال باید بگویم كه زیاد آشنایی ندارم. 

2- با اینکه آشنایی ندارم اما فکر می كنم جواب منفی باشد.
3- تضمين كه نمی دانم اما هيچ كاری  نشد ندارد.

علی 20 ساله از تهران / جسمی حركتی
1- خير. 

2- فکر نمی كنم.
3- با مسئوالنی كه ما داریم!!!!

سمانه افتخاری 27 ساله از تهران / جسمی حركتی 
1- این كنوانسون اولين كنوانسيون سازمان ملل هزاره سوم ميالدی است و با 50 
ماده اصلی و 18 ماده الحاقی در 13 دسامبر 2006 ميالدی تصویب شد. ایران نيز از 

امضا كنندگان این كنوانسيون است.
2- شاید بشود قانون جامع 16 ماده ای دفاع از حقوق معلوالن را در راستای این قانون 

بيان كرد كه متاسفانه به درستی به این قانون عمل نمی شود.
الحاقی  الحاقی اش نپيوسته است.پروتکل  ایران به كنوانسيون  3- خير چون كشور 

ناظر برحسن اقدام دولت ها در اجرای مفاد كنوانسيون است.

اعظم عزيزی 25 ساله از تهران / جسمی حركتی
1- بله، كمابيش آشنایی دارم.

2- نه فکر نمی كنم، اگر هم گامی برداشته باشند به هيچ وجه قابل مشاهده نبوده و 
اگر اجرا شده بود االن بسياری از معلوالن ما خانه نشين نبودند و با راحتی بيشتری 

در اجتماع حضور داشتند.
3- نه به هيچ عنوان تضمينی وجود ندارد. در كشور ما حرف و وعده زیاد داده می 

شود اما از حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد.

به نظر من جامعه یعنی با هم بودن و دركنار هم زندگی كردن. جامعه زمانی زیبا 
است كه همه افراد بتوانند در آرامش زندگی كنند. حاال می خواهيم در مورد افرادی 
صحبت كنيم كه با وجود معلوليتی كه دارند باید در این جامعه زندگی كنند. این 
افراد در جامعه كنونی ما كم نيستند. آیا تا به حال فکر كرده اید كه یک جامعه و 

یک شهر خوب از نظر یک معلول باید به چه شکل باشد؟ 
به خود  دارای حقوق مخصوص  و  ما یک شهروند محسوب می شود  از   هر كدام 
است. شهری كه معلوالن باید در آن فعاليت های اجتماعی داشته باشند، باید خالی 
از موانعی باشد كه خيلی وقت ها همين موانع كوچک و ریز كه گاهی هم ممکن 
است به چشم نياید، باعث می شود این افراد گوشه نشين و منزوی شوند و هيچ 
عالقه ای برای فعاليت های بيرون از خانه نداشته باشند. شهرهای ما درست است 
كه پر از تکنولوژی روز دنيا است ولی هيچ امکانات خاصی ویزه معلوالن وجود ندارد. 
تا به حال دقت كرده اید كه خيابان های شهر پر از چاله و چوله است و بانک ها 
و مغازه ها دارای پله هستند و رمپ های مخصوص افراد جانباز و معلول هم وجود 
ندارد. این تنها نمونه ای از هزاران مشکل جامعه معلوالن است كه باید با آن دست 
و پنجه نرم كنند. این ساختمان ها دیگر ساخته شده اند وكاری نمی توان كرد ولی 
می توان از این به بعد نگاه دقيق تری به ساخت این مکان های عمومی كرد كه 
فقط به اسم، عمومی هستند و افراد معلول هيچ گونه استفاده ای از آنها نمی توانند 
بکنند مگر به كمک همراه. این نياز به توجه بيش از حد مسئوالن نسبت به این قضيه 
دارد .شهر آرمانی از نظر یک معلول شهری است كه افراد یک جامعه فرد معلول را 

به عنوان فردی مفيد در جامعه بپذیرند و آن را در رسيدن به اهدافش كمک كنند 
پيدا كند و حس  بيشتری  به نفس  اعتماد  باعث می شود كه معلول  این كمک  و 
مفيد بودن خود را با اعماق وجود درک كند و این نياز به فرهنگ سازی بيشتری 
در جامعه امروزی دارد و در این ميان، رادیو و تلویزیون، می توانند كمک شایانی به 
این موضوع بکنند و مردم این موضوع را راحت تر می پذیرند. اگر فرهنگ كمک به 
معلوالن در بين شهروندان یک جامعه نهادینه شود، فکر می كنم بخش قابل توجهی 
از مشکالت معلوالن حل خواهد شد و راحت تر با معلوليت خود كنار می آیند. شهر 
خوب شهری است كه همه ی افراد چه سالم و چه معلول از حقوق مساوی برخوردار 
شوند. در كشور های اروپایی ماهی یک بار افراد معلول را برای گردش و تفریح به 
شهرهای مختلف دنيا می برند و برای آنها مثل یک فرد عادی جامعه احترام قایلند 
و احساس ترحم و دلسوزی بی مورد و بی جا نسبت به آنها ندارند. عالوه بر آموزش 
و یاد گيری آنها. آنها را در كارهایی كه می توانند به كار می گيرند و تمامی امکانات 
رفاهی و درمانی را، در اختيار دارند. در ایران هيچ كاری جز دادن مستمری كه آن 
هم ناچيز است وگاهی هم بی دليل آن را قطع می كنند،انجام نمی دهند. همه باید 
در رسيدن به این شهر آرمانی تالش كنند به اميد این كه هر چه زودتر به یک شهر 

خوب و مورد پسند همه برسيم.

راحيل رحمان

آرمان شهر من

  كـــــ  مـــــــــثل كنوانسیــــــون...



پیک توانا/سال پنجم/شماره 45/بهمن و اسفند  261391

نخستين جشنواره »توان یابان و فضاي مجازي« 
با  و  رعد  نيکوكاري  آموزشي  مجتمع  همت  به 
مشاركت سایت هاي پرشين بالگ، سالمت نيوز 
و شمعداني، همزمان با روز جهاني معلول برگزار 

شد.
در این جشنواره كه همزمان با صعود دو معلول 
برج  پله هاي  از  عبدي(  مرتضي  و  )ماهانا جامي 
ميالد و در راس این سازه برگزار شد، توان یابان 
و  كشور  توان یابان  بزرگ  جامعه  دوستداران  و 
افرادی كه ثبت نام كرده و مطالبی در مورد توان 

یابان  ارسال كرده بودند، حضور داشتند.
از اهداف این جشنواره كه در دو بخش اصلي   
به   توان  برگزار شد می  آزاد  با موضوع  و جنبي 
شناسایي و معرفي توانمندي هاي افراد توان یاب، 
فضای  در  توان یابان  حضور  كمي  و  كيفي  ارتقا 
و  فردي  زندگي  در  وب  تاثير  بررسي  مجازی، 
اجتماعي توان یابان، تبيين نقش فضاي مجازي 
اشاره  توان یابان،  اشتغال  و  آموزش  تسهيل  در 

كرد.
استاد  كمالي"  محمد  "دكتر  مراسم  این  در 
بيان  با  توانبخشي  و  بهزیستي  علوم  دانشگاه 
"معلول"  و  "سالم"  واژه هاي  از  نباید  ما  این كه 
خواهش  افراد  همه   از  گفت:»  كنيم  استفاده 

مي كنم این كلمات را كنار بگذارند.«
و  جامي"  "ماهانا  های  توانایی  به   اشاره  با  او 
برج  پله هاي  شدند  موفق  كه  عبدي"  "مرتضي 
كسي  »چه  گفت:  بروند  باال  دست  با  را  ميالد 
یا  و  نيستند؟  سالم  مرتضي  و  ماهانا  مي گوید 
جهانبخش و دوستاني كه در این مراسم برنامه 

اجرا كردند سالم نيستند؟ این تفکر غلط است. 
بيمار  مقابل  در  سالم  كلمه   كه  ندارد  اشکالي 
بيمار نيست. ماهانا  اما ماهانا  برده شود،  به كار 
و  درمي آورد  حركت  به  را  جمعي  یک  دارد 
زندگي مي بخشد. اطالق بيمار براي دوستي كه 

نابيناست یک خطا است.«
دكتر كمالی تاكيد كرد: » بسياري از انسان هایي 
كه در جامعه ما استاد دانشگاه و نماینده مجلس 
ندارند.  معلوليت  از  صحيحي  برداشت  شده اند 
معلوالن  مي گویند  مجلس  در  برخی  متاسفانه 
افرادي هستند كه باید آنها را به یک جایي ببریم 

و نگهداري كنيم!«
با   توانبخشي  و  بهزیستي  علوم  دانشگاه  استاد 
تاكيد بر اینکه  ما هنوز موفق نشده ایم به صورت 
كامل توانایی  توان یابان را در جامعه  لمس كنيم 
و  هنوز موفق نشده ایم جامعه معلوالن را آن گونه 
كه در پيام دبيركل سازمان ملل آمده است، به 

زندگي عادي برسانيم.«
پيک  مي تواند  رعد  مجتمع  این كه  بيان  با  وي 
فرهنگ براي ارتقاي زندگي افراد داراي معلوليت 
هر  به  امروز  از  گفت:»بيایيد  باشد؛  جامعه  در 
كسي كه در برابر معلول از واژه  "سالم" استفاده 
مي كند، تذكر بدهيم. باید به كسی كه ماهانا را 
"فلج" مي داند، بخندیم. درست است كه ماهانا 
نشان  اراده اش  با  اما  دارد  اطفال  فلج  معلوليت 
داده كه خيلي  كساني كه خود را سالم مي دانند 

فلج هستند.«
در  توانبخشي  و  بهزیستي  علوم  دانشگاه  استاد 
مجلس  نمایندگان  و  دولتي  مسئوالن  از  پایان 

خواست تا در احقاق حقوق افراد داراي معلوليت 
تالش كنند و حق آنان را نادیده نگيرند.

اكبري"  "صدیقه  مراسم   این  در  هم چنين 
جشنواره  نخستين  دبير  و  رعد  مدیرعامل 
معرفي  و  شناسایي  مجازی   فضاي  و  توان یاب 
مجازي،  فضاي  در  توان یابان  توانمندي هاي 
افزایش كيفي و كمي حضور توان یابان در فضاي 
رسانه اي مجازي  و تجليل از فعاالن توان یاب در 
فضاي سایبر را از مهم ترین اهداف برگزاري این 

جشنواره برشمرد.
فضاي  و  توان یابان   « جشنواره  داوران  هيأت 
دانشگاه  استاد  كمالي،  محمد  دكتر  مجازي« 
ابوترابي،  دكتر  توانبخشي،  و  بهزیستي  علوم 
مدیر گروه سایتهاي پرشين بالگ، "خوشحالي" 
رحمان  مهندس  نيوز،  سالمت  خبرگزاري  از 
رعد،  نيکوكاري  آموزشي  مجتمع  از  عالقه بند 
دشتي  محمدرضا  ویولت،  وبالگ  مدیر  ویولت 
مدیر پایگاه اینترنتي معلوالن ایران )شمعداني( 

بودند.
دبيركل  مون"  كي  "بان  پيام  مراسم  این  در   
سازمان ملل متحد نيز به مناسبت روز بين المللي 

افراد معلول قرائت شد.
ماني  زندي،  مهرداد  به  مراسم  پایان  در 
رضوي زاده، فاطمه صفاتي و زینب ناصري نفرات 
برتر جشنواره وبالگ نویسي، هدایایي اهدا شد و 
از اكبر فرامرزي، معصومه عالي، صدیقه واشقاني 
مجتمع  نمونه  توان یایان  از  سرلک  مهدیه  و 
هدایایي  اهداي  با  رعد  نيکوكاري  آموزشي، 

قدردانی شد.

ت کولییر
سد که در مغز خود به آن اعتقاد پیدا کنید. روبر
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سازمان های مردم نهاد )NGO(،  نهادی غير 
اصل  مطابق  كه  است  سياسی  غير  و  انتفاعی 
تصریح  جمعيت   عنوان  با  اساسی  قانون   26
شده و موجودیت آن به رسميت شناخته شده 
است و مدت ها بحث شيوه فعاليت و نظارت 
بر آن در مراجع اجرایی و قانون گزاری مورد 
بحث بود است. باالخره در سال 84 در قالب 
سازمان  فعاليت  و  تاسيس  اجرایی  نامه  آیين 
های مردم نهاد به تصویب هيئت وزیران رسيد. 
منافع  برای  كه  های صنفی  انجمن  بر خالف 
)مثل  كنند  می  فعاليت  قشر خاصی  یا  حرفه 
انجمن مهندسان(، سازمان های مردم نهاد، فرا 
تکثر  بيانگر  كه  هستند  طبقاتی  فرا  و  صنفی 
گرایی در یک جامعه است. كشور ما هم پس 
از پایان جنگ تحميلی به لحاظ برنامه ریزی 
به  تبدیل  و  شده  مدرنيسم  فاز  وارد  توسعه، 
جامعه باز  انتقالی شد. از این رو، تقسيم كار 
اجتماعی و شهر نشينی مدرن، گسترش یافت 
ضرورت  سياسی،  احزاب  و  اصناف  كنار  در  و 
تشکل های حمایتی احساس شد و تعداد آن 

از 3000 فراتر رفت. 
هایی  نهاد  چنين  فعاليت  كه  جا  آن  از  اما 
طبعا  پس  بود،  لوازم  و  ابزار  و  مکان  مستلزم 
نيازمند سرمایه هم بود و از آن جا كه بيشتر 
متوسط  طبقه  وسيله  به  هایی،   نهاد  چنين 
تشکيل می شوند و از امکانات مالی محدودی 
بر خوردارند، نيازمند كمک مالی هستند، كه 
كمک  و  اعانات  از  داوطلبانه  فعاليت  كنار  در 
های خيریه استفاده و حتی ابتکار های درآمد 
زایی مثل بر گزاری انواع جشنواره و نمایشگاه 
در  برای  تجربه جهانی  اولين  كنند.  خلق می 
آمد زایی و اشتغال در انگلستان به وجود آمد 

كه خودكار بيک محصول آن است. 
در  نهاد  مردم  های  سازمان  خصوص  در  اما 
جلوگيری  یا  و  تمایز  وجه  ایجاد  برای  ایران 
یک  ماده   4 تبصره  احتمالی  استفاده  سو  از  
آیين نامه اجرایی مذكور تصریح كرده كه )عدم 
منظور  به  انتفاعی  صنفی  و  تجاری  فعاليت 
تقسيم منافع آن بين اعضاء مدیران و كاركنان 
 6 ماده  "پ"  بند  راستا  همين  در  و  سازمان( 
ها  فعاليت  از  وجوه حاصل  است  متذكر شده 
انجام شده در چهار چوب موضوع فعاليت  ی 
اهداف و اساسنامه باید باشد. بنابراین با تلفيق 
اقتصادی خواه خدماتی  فعاليت  فوق  ماده  دو 
و خواه توليدی ایراد قانونی ندارد اما سود آن 

نباید تقسيم شود. 
با این  مقدمه باید گفت كه قانون جامع حمایت 
از حقوق معلوالن در رابطه با فعاليت ساز مان 
های غير دولتی در ماده 3 و 7 مغایرتی با آیين 

نامه مرتبط  با NGO  ندارد. 
موظف  دولت  كه  آمده  قانون  یک  ماده  در  و 

حقوق  تامين  برای  را  الزم  های  زمينه  است 
معلوالن فراهم و حمایت های الزم را از آن ها 

به عمل آورد . 
در ماده 3 آمده كه گسترش كارگاه های 
چنين  نيز  آن  ذيل  تبصره  در  و  توليدی 
سازمان های اشتغال زا را از شمول قانون 

كار مستثنی نموده است. چرا؟
تاكيد كرده  ماده 7 كه  "پ"  بند  به  با رجوع 
های  واحد  به  اعتباری  تسهيالت  پرداخت 
ذیل  نتایج  و صنفی  توليدی خدماتی عمرانی 

حاصل می شود .
از  مستقل  فعاليت  چون  فوق  های  نهاد   .1
سازمان های مردم نهاد دارند و طبعا با هدف 
استحصال سود فعاليت می كنند كه مشمول 
قانون كار بوده و صرفا كار فرمایانی كه معلوالن 
استخدام  از بخش خصوصی و عمومی  اعم  را 
می كنند از پرداخت سهم بيمه كار فرما معاف 
هستند كه سازمان بهزیستی مکلف به پرداخت 

سهم بيمه كار فرمایان است. 
2. سازمان های مردم نهاد در دو حوزه مورد 
اشتغال.  دوم  آموزی،  حرفه  اول  است.  نظر 
می  محسوب  توانبخشی  از  بخشی  دو  هر  كه 
گذشت  از  بعد  هنوز  ایران  در  متاسفانه  شود. 
30 سال از واژه توانبخشی به معنای پزشکی 
تعبير می شود در صورتی كه  پيرا پزشکی  و 
تا  شناسایی  مرحله  از  پروسه  یک  توانبخشی 
آن  در  اشتغال  كه  گيرد  می  بر  در  را  مرگ 
آن  بر  عالوه  دولت  براین  بنا  است.  مستتر 
كند،  استخدام  را  معلوالن  است  موظف  كه 
به بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد 
نيز باید تسهيالت اعتباری اعطاء نماید. با این 
تفاوت كه بخش خصوصی مشمول قانون كار و 

سازمان های مردم نهاد مستثنی هستند. 
جامع  قانون   3 ماده  در  قانونگذار  چرا 
حمايت از معلوالن حرفه آموزی و اشتغال 
كرده  مستثنی  كار  قانون  شمول  از  را 

است؟
نهاد،  مردم  های  سازمان  در  كه  جا  آن  از 
صرف  آن  درآمد  و  شود  نمی  تقسيم  سودی 
دستمزد  پرداخت  و  شود  می  مربوطه  نهاد 
هم عالوه بر یک امتياز به عنوان حق تقسيم 
سود محسوب نمی شود و از سوی دیگر چون 
معلوليت یک طيف است كه بر اساس ظرفيت 
اش  كاری  ساعات  شخص  هر  توانمندی  و 
متفاوت است  )به عنوان مثال معلولی ظرفيت 
سه ساعت كاری در روز را دارد و معلول دیگر 
ساعت  كار  قانون  مطابق  و  ساعت(   8 یا   5
هيچ  تبعا  است.  هفته  در  ساعت   40 كاری 
كه  پذیرد  نمی  را  ریسکی  چنين  كارفرمایی 
معلولی را استخدام كند . اما NGO هدفش 
اقدام  ارائه خدمات، در اصل  یا  در كنار توليد 

سییل
ت که بدانیم نادانیم. لرد دیوید 
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سازمان های مردم نهـــاد

احمد آملی - حقوقدان

اقدامات دولت محسوب می  توانبخشی می كند كه مکمل  به 
شود. متاسفانه جزیره ای عمل كردن در حرفه آموزی، صرف 
نظر از جنبه های كليشه ای آن در برخی سازمان های مردم 
نهاد ثبت شده و یا ثبت نشده، تعامل و استفاده از تجربيات از 
یک سو وگرد آمدن به صورت مجموعه واحد را در سطح ملی 
در  كه  دارد  جا  و  است  داده  كارشناسی شکل  غير  به صورت 
فراخوانی سراسری تمام چنين تشکل هایی به صورت مجموعه 
واحد بر اساس نوع توليد و معلوليت و احيانا جنسيت گرد آوری 
شود. اخيرا شنيده شده كه برخی از كارشناسان بر این باورند 
كه اخذ مجوز اشتغال در سازمان های مردم نهاد نيازمند اخذ 
مجوز از سازمان بهزیستی است. كه در پاسخ باید گفت به عنوان 
مثال یک مجموعه توليدی نيازمند اخذ پروانه از وزارت صنایع 
است و یا هر صنفی باید به چنين نهادی، پروانه دهد نه سازمان 
بهزیستی. باز هم شنيده شده كه اگر یک NGO در اخذ مجوز 
از سازمان بهزیستی قصور ورزد، مطابق دستور العمل مشمول 
قانون كار خواهد شد. به نظر نگارنده سازمان بهزیستی اگر هم 
دستور العملی مدون كرده باشد، جنبه اعالمی دارد نه الزامی 
كه سالب حق باشد چون در تعارض با قانون جامع حمایت از 
حقوق معلوالن قرار  خواهد گرفت. مگر یک بخشنامه یا آیين 
نامه می تواند حق شخص حقيقی یا حقوقی را كه قانون اعطا 

كرده سلب كند؟
این اقدام صرفا اگر هم بخواهد جنبه عملی پيدا كند با حکم 
دادگاه امکان پذیر است و دادگاه ها هم مطابق قانون اساسی بر 
اساس قوانين مدون مبادرت به صدور رای خواهند كرد. بنابر 
این، چنين نظری بر فرض هم  وجود داشته باشد كارشناسانه 
توانند  می  نهاد  مردم  های  سازمان  نهایی  تحليل  در  نيست. 
مطابق آیين نامه اجرایی وزارت كشور و ماده 3 قانون مرتبط 
با حقوق معلوالن اشتغال زایی كنند كه به نفع دولت هم می 

باشد.
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ت به آنچه معتقدیم آگاهی دا
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.باید ن

من هنوز آرزوهايم به اسم تو گیر مي كند...

مدت  روزگار،  داور  كمک  پرچم  گویند  "مي 
هایم  شادي  بودن  آفساید  نشانه  به  هاست 
باالست، اما من مدت هاست از نا اميدي فاصله 
گرفته ام و روي سکوي بلند توانایيم آواز "زنده 

باد" مي خوانم..."

و  است   1348 متولد  عزیزي"  "مرتضي 
هر   ،1349 متولد  محمدي"  "هاجر  همسرش 
دو آذري هستند و در خانواده اي پر جمعيت 

به دنيا آمده اند.

 مرتضي از آذري زبان هاي شهر سراب و هاجر 
بيماري  به  كودكي  در  دو  هر  است.  اي  ميانه 
اند. مرتضي  اطفال(  مبتال شده  )فلج  پوليو"   "
نوجواني  سن  از  زندگي  چرخ  چرخاندن  براي 
از ساختن  كارهاي مختلفي شده،  و  بازار  وارد 
و  فود  فست  تا  گرفته  الکترونيکي  هاي  كيت 
كلوپ ورزشي. او دو دوره، طي سال هاي 84 تا 
86 نماینده معلوالن در جامعه معلوالن نيز بوده 
است و جاي بسيار تاسف دارد كه به دليل موانع 
و مشکالت زیاد و با تمام استعداد و توانمندي 

خاص با عالم ورزش خدا حافظي كرده و اكنون 
به سفارش یکي از دوستان در كميته امداد امام 

خميني )ره( مشغول به كار است.
برجسته  اساتيد  از  مرتضي  آقا  ست  گفتني   
مداحي ست و صدایي بسيار دلنشين و شنيدني 
دارد كه زبانزد محافل معنوي از جمله هيات ها 
و كاروان هاي زیارتي است. گفتگوي ما با این 

زوج موفق را بخوانيد.
از  ديوار راست  باال مي  با عصا  مرتضی:  

رفتم.

پیونـــــد

عی
تما

اج
عی

تما
اج



29 پیک توانا/سال پنجم/شماره 45/بهمن و اسفند  1391

سی
ت. مثل انگلی

س
ت ا

س
سیا

ستکاری بهترین 
.در

عی
تما

اج

دیوار  هم  عصا  با  من  نبودم.  آرامي  چندان  بچه 
به  حدم  از  بيش  عالقه  رفتم.  مي  باال  را  راست 
ورزش كردن باعث شد در سن 16 سالگي یک 
كلوپ ورزشي دایر كنم. یک زیر زمين در خيابان 
آهنگ اجاره كردم و چون در آن منطقه باشگاه 
ورزشي كم بود كارم گرفت. در آنجا رشته هاي 
آموزش  نوجوانان  و  كودكان  به  رزمي  مختلف 
داده مي شد. طی چند سال فعاليت ورزشي در 
در  هم  سال   2 بودم.  شده  شناخته  منطقه  آن 
عهده  بر  را  بدنسازي  سالن  مدیریت  مسعودیه 
داشتم. در رشته  وزنه برداري معلوالن هم بار ها 

شركت كردم و مقام آوردم تا اینکه...

مي  حل  زود  باشيد،  كه  "ساده  مرتضي: 
شويد.."

باید عاشق باشي تاروزهاي سه شنبه هر هفته را 
را چشيده  انتظار  باید طعم  و  بسپاري  به خاطر 
باشي  تا قسمتت شود با كاروان امام زمان )ع( 

همراه بشوي ...
باید  راست مي گویند مسجد مقدس جمکران   
و  بودم  كاروان  مداح  شوي...  راهي  كه  بطلبد 
از ته دل عرض  بلند و  با صداي  سعادت داشتم 

ادبي در محضر آقا امام زمان داشته باشم.
حکایت آشنایي من و همسرم از این قرار بود كه 
با  و  آمد  مي  دیگري  كاروان  با  هم  خانمم  مادر 
یکي از بستگان ما آشنا بود. ارتباط دو كاروان از 
طریق آنها بر قرار بودكه همسرم به من معرفي 
شد و به اتفاق خانواده براي خواستگاري رفتيم. 
مراسم  برون  بله  نشود همان شب  باورتان  شاید 
عقد ساده اي هم برگزار كردیم و همسفر شدیم...

هاجر:  "دارايي هاي زندگي.."
یک  باید  بزني  كنار  كه  را  زندگي  هاي  دغدغه 
را مشغول كند،  را گرم كند، سرت  چيزي دلت 
انگيزه  این  باشد براي تحمل هایت و  انگيزه اي 
لطف  به  بود كه  فرزندانمان  مرتضي  و  براي من 
اسفند  بودند،  سالمت  و  سالم  دو  هر  پروردگار 
79 دخترمان مریم بدنيا آمد. با آمدنش زندگي 
از جریان یکنواختش در آمد، به قول قدیمي ها 
قدمش سبک بود و بركت به زندگيمان بخشيد. 
حاال مریم در كالس ششم ابتدایي تحصيل مي 
كند و ضریب هوشي باالیي دارد و پسرم " امير 
رضا " 10 سال  با خواهرش اختالف سني دارد 
و متولد89 است و بسيار با استعداد و بازیگوش 
است و این تنها دل مشغولي نه، تنها دلخوشي 

زندگي مان محسوب مي شوند.
برداريم  را  زندگي  مشکالت  مرتضي:"ميم 

زندگي شيرين مي شود..."
خاطر  تلخ  خاطره  یک  یادآوري  با  خواهم  نمي 
فقط  بتوانيد  دارم  دوست  اما  كنم  كدر  را  شما 
تصور  را  ما  تلخ  سختي  هاي  شب  از  اي  گوشه 

كنيد...
شده  بيمار  بود،  خورده  سرما  بود  ساله   3 مریم 
بود، ساعت 2 نيمه شب، یکي دو بار تشنج كرد، 
مادر  كنيم؟  چه  بودیم  مانده  نداشتيم،  وسيله 
آنها  به خانه  همسایه رفت و  همسرم مستاصل 
را بيدار كرد و آنها ما را به درمانگاه رساندند. این 
صحنه هرگز از ذهنم خارج نمي شود. درمانگاه 
كه  ماندیم  عصا  با  ما  و  داشت  زیادي  هاي  پله 
چطور از پله ها باال برویم. به خدا توكل كردم و 
به مریم با آن وضعيت تب و بيماري گفتم :" یا 
علي بگو و خودت باال برو... و خداوند در آن لحظه 
به فرزندم نيرویي داد كه توانست به سختي پله 

ها را باال برود...
مرتضي:"شک نکنيم  زندگی  شيرين مي شود .."

به مشهد مي  معلوالن هر سال  انجمن  از طرف 
رفتيم، آن سال همسرم باردار بود و نتوانست به 
ندبه  دعاي  از  بعد  جمعه  صبح  بياید.  ما  همراه 
در حرم ناگهان حال و هواي عجيبي پيدا كردم. 
حس دلشوره خاصي داشتم با منزل تماس گرفتم 
ناراحتي كليه و  و متوجه شدم همسرم به علت 
فشار خون باال در بيمارستان بستري شده و دكتر 
خطر  فرزندمان  و  همسرم  براي  بودند  گفته  ها 
زیادي دارد. بغضم تركيد و علت حس عجيب و 
دلشوره ام را فهميدم... تنها راهي كه در آن لحظه 

برایم مانده بود نذر و دعا بود.
اشک  و  كشيد  پر  گنبد  هاي  كبوتر  مثل  دلم 
هایم جاري شد از ته دل فریاد زدم " یا امام رضا 
درست است كه من نوكر و مرید خوبي نبودم اما 

نيازمند كرامت هاي شما هستم این بار هم..." 
خدا را شکر مي كنم همسر و فرزندم به سالمتي 
از بيمارستان مرخص شدند و نام پسرم را "امير 

رضا" گذاشتيم...
مريم: " فردا هاي قشنگ"

از روزي كه پدر و مادرم تصميم گرفتند اسمم را 
" مریم" بگذارند 12 سال مي گذرد و البته خوب 
مي دانم كه براي آنها سختي هاي زندگي بيشتر 
شيطنت  و  است  كوچک  رضا  امير  برادرم  بوده، 
هاي خاص دوران خودش را دارد اما من چون در 
خانواده اي با شرایط ویژه بزرگ شده ام احساس 
مي كنم به لحاظ تجربه كمي جلوتر از هم سن و 
ساالن خودم هستم، به این دليل كه بعد از درس 
و  پدر  به  منزل  امور  در  و مدرسه، كمک كردن 
بار آورده. من معتقدم به  با تجربه تر  مادرم مرا 
هر چيز فکر كنم اتفاق مي افتد. پس من در كنار 

خانواده ام به فردا هاي قشنگ فکر مي كنم...
هاجر:" خواستي..خواستم..شد.."  

یک روز در یک ساعت، شاید شنيدن چند جمله 
رنگ  تواند  مي  ناشناس  شخص  یک  دهان  از 
از حالت  را  تو  تواند  را عوض كند، مي  زندگيت 
افسردگي و یکنواختي در بياورد و این اتفاق براي 

من درست زماني افتاد كه كم كم داشتم به حالت 
انزوا مي رسيدم... براي تشکيل پرونده و گرفتن 
دفترچه بيمه به اداره بهزیستي رفته بودم. یکي 
از مددكاران آنجا به نام خانم "ميراب زاده" مرا 
راهنمایي و تشویق كرد براي دوره هاي خياطي 
ثبت نام كنم، حرف هایش تاثير زیادي روي من 
گذاشت، به حدي كه بعد از گذراندن دوره هاي 
دیپلم  مدرک  توانستم  دوخت  و  طراحي  2ساله 
مشغول  و  بگيرم  اي  حرفه  و  فني  از  را  خياطي 

شوم.
مرتضي : "يادم نرود كه : من تنها هستم، اما 

تنها من نيستم.."
و دوباره یک روز،در یک ساعت و شاید نشيدن 
چند جمله  دلخوش كننده آن هم از دهان یک 
پریشاني  حالت  به  را  تو  تواند  مي  مسئول  مقام 
كلي  با  پيش  ها  سال  كند.  هدایت  نااميدي  و 
اصرار و انتظار مالقات حضوري از ریيس سازمان 
بهزیستي گرفتم و از او در خواست كردم با توجه 
هاي  زمينه  در  فعاليت  و  مدیریت  ها  سال  به 
مختلف رزمي به من یک فضاي مناسب ورزشي 
با وام بدهند تا بتوانم دوستان معلول عالقمند به 
متاسفانه  كه  كنم  همکاري  به  دعوت  را  ورزش 
ورزش  دنياي  و من  نرسيد  به جایي  درخواستم 

را ترک كردم.
مرتضي: "عاشق  اهل بيتم" 

امام حسين )ع( باعث شد  عشق به اهل بيت و 
اي  بعد حرفه  ها  و سال  تجربي  به صورت  ابتدا 
سال   20 حدود  اكنون  و  كنم  دنبال  را  مداحي 
است كه در هيات "شاهزاده علي اصغر" و هيئت 
و  محالتي،  شهيد  اتوبان  در  هاشم"  بني  قمر   "

بلوار شاهد ذكر مصيبت مي خوانم.
شعر  به خصوص  دارم،  خوبي  ميانه  ادبيات،  با   
هميشه  را  شهریار  استاد  بابا"  "حيدر  معروف 
تقدیم  را  زیبا  شعر  این  و  كنم  مي  زمزمه 

خوانندگان شما مي كنم.
در وصل هم زعشق تو اي گل در آتــشم
عاشق نمي شوي كه ببيني چه مي كشم
با عقل، آب عشق به یک جـــو نمي رود
بيچاره مـن كه ساخــــته از آب و آتشم
خلقـــم به روي زرد بخـندد، باک نيست
شاهد شــو اي شرار محبت كه بي غشم

و كالم پایاني
 "خداوندا؛ تو را سپاس..

 هر كه به من مي رسد بوي قفس مي دهد
جز تو كه پــــر مي دهـــي تا بپـراني مرا

سيما سلطاني آذر 



ت که از گناه دیگران پرده برداریم. جبران خلیل جبران
س

.گناهی باالتر از این نی

گزارشی از ششمین همايش آموزشی انجمن ديستروفی عضالنی ايران

دولت هیچ كمکی نمی كند 
ششمين همایش آموزشی انجمن دیستروفی با حضور مسئوالن 
انجمن، متخصصان رشته های مختلف پزشکی و خانواده بزرگ 
فرهنگی  امور  معاونت  دو  شماره  ساختمان  در  دیستروفی، 

اجتماعی شهرداری منطقه هشت  برگزارشد.
برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  انجمن  این مراسم مدیر عامل  در 
و  آشنایی  دیستروفی  انجمن  »مهمترین هدف  گفت:  همایش 
توجيه خانواده ها به منظور مقابله با این بيماری از راه آموزش 
است، چرا كه متاسفانه این بيماری زیاد شناخته شده نيست و 
خانواده هایی كه  فرزند مبتال به دیستروفی دارند با مشکالت 

زیادی دست به گریبانند.« 
عناصر  از  اعضا  همکاری  اینکه  بر  تاكيد  با  حيدری  مهندس 
دولت  كنون  تا   « گفت:  است  انجمن  موفقيت  كليدی 
هر  به  اعضا  خود  و  نکرده  انجمن  به  كمکی  كوچکترين 

طريق كه می توانند انجمن را كمک می كنند.«
وی به گوشه ای از اقداماتی كه انجمن درصدد اجرای آن است 
و تخصص  از همکاری  تا  داریم  »ما سعی  و گفت:  كرد  اشاره 
پزشکان عالقمند برای كمک به بچه های مبتال بهره مند شویم. 
همچنين مطالبی را برای چاپ آماده كرده ایم كه مطالب بسيار 
می  دیستروفی  به  مبتالیان  و  است  درج شده  آن  در  مفيدی 
توانند دریابند كه در چه دوره ای از زندگی به چه نوع تخصص 

پزشکی نياز دارند «
 در ادامه خانم دكتر تهرانی،  متخصص مغز و اعصاب و عضو 
كميته آموزش با اشاره به اینکه  بيماری دیستروفی از بيماری 
های نادر است گفت: » از هر40 هزار نفر یکی به آن مبتال می 
شود و هر دو جنس پسر و دختر را تحت تأثير قرار می دهد و 

از سنين نوزادی تا بزرگسالی را در بر می گيرد.«
دكتر تهرانی افزود: » با توجه به اینکه تست این بيماری رایگان 
است، الزم است تمام بيماران عضالنی كه هنوز تشخيص قطعی 

برایشان داده نشده این تست را انجام دهند.«
وی افزود: »مدیریت بيماری دیستروفی یک كار تيمی است به 
بيماری دیستروفی پيش رونده است و در  این معنا كه چون 
انواعی از آن عضله قلب، ریه، بلع و عضالت دست و پا و ستون 
گوارش،  ریه،  قلب،  پزشکان  تخصص  شود،  می  درگير  فقرات 
مغزو اعصاب و ارتوپد مورد نياز است و عالوه بر این تخصص 
ها مشاوره ژنتيک هم الزم است و در چک ليستی كه در آینده 
نزدیک در اختيار قرار می گيرد مشخص شده در چه مرحله ای 

به كدام متخصص باید مراجعه شود.«
دكتر تهرانی در پایان خاطر نشان كرد: »اگر چه در حال حاضر 
اكثر بيماری های دیستروفی درمان ندارند ولی می توان طول 
كيفيت  و  افزایش  و...(  فيزیوتراپی  از  استفاده  )با  را  فرد  عمر 

زندگی اش را بهبود داد.«

تمام  از  هميشه  دیستروفی  گفت:»بيماران  مفخم"  "دكتر   
ظرفيت تنفسی ریه استفاده نمی كنند كه این باعث می شود 
بخشی از ریه روی هم جمع شود و ترشحات در ریه باقی بماند 

و منجر به عفونت شود.«
كاهش  عامل  را  فقرات  ستون  به  بد  دهی  تکيه  وضعيت  وی 
چيزی  هيچ  افزود:»  و  دانست  ها  ریه  به  ورودی  هوای  حجم 
سرفه  قدرت  كه  بيمارانی  )برای  تنفسی  فيزیوتراپی  اندازه  به 
ندارند( كمک كننده نيست چراكه فرد با این تکنيک ها خلط 

را حركت داده و به توسط سرفه آن را خارج می كند.«
دكتر مفخم  با آموزش  یک تمرین تنفسی تقویتی ساده گفت 
:» ابتدا یک نفس عميق بکشيد سپس هوا را نگه داشته و به 
آن ذره ذره اضافه كنيد و در نهایت هوا را با فشار بيرون داده و 

ریه ها را خالی كنيد.« 
وی در ادامه بر روی اسالیدهای از پيش تهيه شده توضيحات 

مبسوطی را ارائه كرد كه به تعدادی از آنها اشاره می شود. 
1- استقالل بيمار در انجام كارهای روزمره زندگی ارزشمند و 
مهم است ولی نباید به بيمار اصرار كرد تا انرژی زیادی را صرف 

و خود را خسته كند. 
افراد  و  نيستند  تنها  كه  بدانند  باید  دیستروفی  بيماران   -2
بسياری همانند آنها در ایران و سراسر دنيا مبتال به این بيماری 
هستند و حسن برگزاری چنين همایش هایی این است بيماران 
به صورت جمعی  را  یکدیگر  توانند  می  نزدیک  از  دیستروفی 

مالقات كنند.
Bathchair -3 یا صندلی حمام ) كه ضد آب و تاشو است( 
و با استفاده از این وسيله،  بيمار دیستروفی می تواند روی آن 
دراز بکشد و حمام كند،  این وسيله از خطر ورود آب به مجرای 

تنفسی بيمار تا حد زیادی جلوگيری می كند.
4- تنفس قورباغه ای، در این روش كه از قورباغه الهام گرفته 
شده زبان را عقب برده و هوا را به سمت ریه هل می دهيم و 

ریه را پر و پرتر می كنيم و در نهایت هوا را خارج می كنيم.
Air Stacking -5 ، این وسيله برای بيماران دیستروفی با 
سيستم  یک  تواند  می  و  دارد  كاربرد  تنفسی ضعيف  عملکرد 

تهویه ریه را برای بيمار فراهم كند.
آن  طی  كه  بود  پاسخ  و  پرسش  جلسه  همایش،  بخش  پایان 
سخنرانان مراسم به سواالت حضار پاسخ و راهنمایی های الزم 

را دادند.
همتيان  امير   " هنرمندی  از  حضار  ها،  سخنرانی  فواصل  در 
"نوجوان 15 ساله مبتال به دیستروفی دوشن بهره مند شدند 
كه با ساز سنتور خود و همنوایی" یونس ذوالفقاری "سالن را 

به وجد آورند.

محمد عاملی
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قصه خوانی، روشی است كه می تواند كودک و خانواده را از وابستگی انحصاری به 
داستان های تلویزیون خارج سازد و شرایط عاطفی و به دور از هيجان های نامطلوب 

، به سمت هدفی خاص هدایت كند .
 یکی دیگر از فایده های اصلی قصه خوانی برای كودكان این است كه والدین فرصتی 
به دست می آورند تا آن را به طور كامل به فرزند خود اختصاص دهند. دركنار او 
اعتماد  این فرصت فراهم آمده، كودک ضمن  یا دراز می كشند و در  می نشينند 
به قصه خوان – والدین ، خواهر و برادر ، یا مربی – وارد ماجراهایی می شود كه 
هدف خاصی را دنبال می كنند كه سرانجام به تغيير شناختی یا هيجانی در كودک  

منجر می شود .  
روان  انجمن  توسط  كه  است  هایی  كتاب  مجموعه  از  دارید   رو  پيش  كه  كتابی 
شناسی آمریکا تهيه شده و به گونه ای حرفه ای، در زمينه خاص به كودكان كمک 

می كند . 
درسال های اخير  درخودماندگی به موضوع مطرحی در روزنامه، مجله ها، نمایش ها 

و گفتگوهای تلویزیونی و حتی فيلم های سينمایی تبدیل شده است. 
افراد در خودمانده نمی توانند با والدین، خواهران و برادران و دوستان خود رابطه ای 
طبيعی برقرار كنند و ظاهرا عالقه ای به دیگران ندارند و  والدین این كودكان نمی 

توانند آنها را آرام كنند . 
راسل با بچه های دیگر فرق می كند. دكترها گفته اند او درمانده است و مبتال به 
اوتيسم. بچه های در خود مانده از سه جنبه با بچه های دیگر تفاوت دارند: اول اینکه 

دوست دارند تنها باشند و كسی دور و برشان نباشد.
 دوم  اینکه  بعضی از آنها نمی توانند حرف بزنند و وقتی دیگران صحبت می كنند  

منظورشان را خوب نمی فهمند.
 سوم آنکه مثل بچه های دیگر بازی نمی كنند.

در بين انواع مختلف قصه هایی كه برای كودكان نوشته و خوانده می شوند، قصه 
هایی هم هست كه بيشتر جنبه درمانی دارند، یعنی مقصود از آنها این است كه 
كودكان را با مشکالتی كه احتماال به آنها دچارند آشنا كنند تا آنان بهتر بتوانند با 

این مشکالت مواجه شوند و دررفع آنها بکوشند .
 این قصه ها هر چند زبانی ساده و روان دارند و گاه بسيار كوتاه اند، ولی معموال 
آنها را روان شناسان و متخصصانی می نویسند كه دركار با كودكان، صاحب تجربه و 
صالحيت علمی اند و نهادهای روان شناختی و حرفه ای معتبر جهان در حوزه رشد 

و تحول كودكان كار آنها را تایيد و تضمين می كنند. 

چرا راسل با بقيه فرق دارد؟
داستانی برای آشنايی كودكان با اختالل اتيسم 

نويسنده : چارلز امنتا 
مترجم : حميد عليزاده 

نام جامعه معلولين استان مركزي كه مي آید، ذهنت بي درنگ سراغ از كساني 
برمي دارند،  آنها گام  مي گيرد كه سال هاست در زمينه معلوالن و مشکالت 
گام هایي كارا، گام هایي موثر و نتيجه بخش؛ اینها كساني هستند كه در مسير 
اهداف خود، بي هيچ چشم داشتي، پيوسته و مقاوم پيش مي روند در حاليکه 

مشکالت خودشان و شاید حتي خودشان را هم فراموش كرده باشند.
معلوالن توانمندي كه صبر پيشه آنهاست و اراده و توانمندي و تفکر حرفه شان، 
این بار سوژه پيک توانا شدند تا خوانندگان عزیز، از این راه، تنها با گوشه اي از 

فعاليت هاي این انجمن فعال و پویا آشنا شوند.
اگر به دنبال" اراده راسخ و معناي آن " هستيد، كافي است گوشه اي از فعاليت 

زیر را مطالعه كنيد:

- برگزاري همایش جوامع معلولين سراسر كشور در 9 و 10 شهریورماه 1391 با 
موضوع پيگيري نواقص قوانين بيمه معلوالن و تغييرات اساسنامه جامعه معلولين 
ایران كه با حضور سازمان بهزیستي استان مركزي و نمایندگان جامعه معلولين 
سراسر كشور، نماینده مردم اراک در مجلس شوراي اسالمي) آقاي آصفري (، 

اعضاي شوراي اسالمي شهر اراک و شهرداري اراک برگزار شد.
- مکاتبه با تمام اعضاي مجمع نمایندگان مجلس شوراي اسالمي استان مركزي 

در خصوص پيگيري قوانين مربوط به بيمه معلوالن 
- مکاتبه با تمامي مقامات كشوري در خصوص پيگيري نواقص بيمه اي معلوالن 
و دریافت پاسخ نامه وزارت خانه هاي مربوطه )با توجه به اینکه قانون حمایت 
از حقوق معلوالن در حال بازنگري است و موضوع بيمه معلوالن و بازنشستگي 

بيش از موعد معلولين در قانون لحاظ شود.(
- مکاتبه و ارسال بيانيه همایش نواقص بيمه اي معلوالن به كليه جوامع معلولين 
حقوق  از  دفاع  جامع  قانون  به  آن  تعميم  جهت  رفاه  وزارت  و  كشور  سراسر 

معلوالن.

- برگزاري اردو براي 40 نفر از اعضا به شهرستان محالت به منظور توانبخشي و 
ایجاد روابط نزدیک اعضا با یکدیگر. 

- برگزاري اردو براي 40 نفر از اعضا به شهرستان بابلسر به منظور توانبخشي و 
ایجاد روابط نزدیک اعضا با یکدیگر. 

ایجاد  منظور  به  تنکابن  شهرستان  به  اعضا  از  نفر   34 براي  اردو  برگزاري   -
توانبخشي و تقویت روحيه.

- حضور مستمر وفعال رئيس هيات مدیره جامعـه معلوليـــن استان مركـــزي 
)مصطفي چقایي( در كميته مناسب سازي معابر و مکان هاي عمومي و مبلمان 

شهري در ساختمان معاون عمراني استانداري.
- حضور فعال در جلسات شبکه معلوالن.

- شركت 5 نفر از نمایندگان جامعه معلولين استان مركزي در انتخابات هيات 
مدیره جامعه معلولين ایران .

- برگزاري كالسهاي آموزشي نقاشي، زبان انگليسي وكامپيوتر در مکان جامعه 
معلولين همراه با با اتوبوس مناسب سازي شده و سرویس دهي رایگان.

- تشکيل دفتر جامعه معلولين و برگزاري انتخابات در شهرستان فراهان. 
- برگزاري انتخابات هيات مدیره جامعه معلولين دليجان .

نيازمند جامعه معلولين  به اعضاي  - پرداخت كمک هاي نقدي و غيره نقدي 
استان مركزي. 

درصدي   3 استخدام  در خصوص  اسالمي  مجلس شوراي  نماینده  با  مکاتبه   -
معلوالن در ادارات و امکان دولتي.

- برگزاري مراسم گراميداشت روز جهاني معلوالن در سالن اجتماعات كوثر با 
حضور مسئوالن و اعضاي جامعه معلولين استان مركزي و قرائت بيانيه 12 آذر 

سال 91.
آموزشي  و  فرهنگي  ورزشي،  هاي  رشته  در  فعاالن جامعه  از  تشکر  و  -تجليل 

اعضاي جامعه معلولين.

ت کامالً فکر کنید. چارلز باکتون
ت، قبل از حرک

س
شطرنج ا

.زندگی مانند بازی 

مينا آروانه

نقش  قصـــه خوانی در كــــودكان در خود مانده 
 چـــــرا راســـــــــــل با بقیـــه فــــــــــــرق دارد؟ 

عی
تما

اج

خانه دوست كجاست؟
جامعه معلولین استان مركزي، در همین نزدیکي است



ت. اپی کور
س

شتر ا
شکوه پیروزی بر آن بی

شد ، افتخار و 
شکل بزرگتر با

.هر چه قدر م

الناز فشالنجی

از گيسو می گوید. گيسوی هميشه اميدوار.  از زندگيش 
می گوید. از نگرانی هایش. از آرزوهایش. از تمام روزهای 

دوست داشتنی اش. 
خودش ميگوید: 

تکاپوی  در  اما  ام...  نشناخته  خود  خودمم.  من  گيسو 
شناخت دنيا ...

من گيسو هستم. 21 سالمه و ادبيات انگليسی می خونم.
گيسو سالهاست فهميده از دنيای معمولی جداست.

 :OI( پرفکتا  ایم  ژنزیز  استئو  بيماری  به  مبتال  گيسو 
شکنندگی استخوان ها بخاطر پوكی( ست و تا ابد هم 

ميمونه. 
ولی گيسو سعی ميکنه باز هم متفاوت باشه! 

متفاوت از دنيای به اصطالح متمدنی كه مدت هاست 
مردمش، دل شون رو ، با منطقشون تاخت می زنن تا 

كمی بيشتر خودشون تو دل دنيای بی وفا جا كنند.
اما این خواسته ی گيسو نيست. گيسو جداست از این 
چيزها ... گيسو تنهاست و تنها به تنهایی اعتماد داره. 
دنيای گيسو تاریکه و ترسناک ... اما چراغی هست كه 

اميدش باشه...
گيسو شجاعه. گيسو ميجنگه و ميجنگه ...

عشق،  برای  علم،  برای  بودن،  خوب  برای  بودن،  برای 

برای افسانه ها می جنگه .
گيسو هرگز نا اميد نميشه.

در قسمتی از وبالگش ميخوانيم:
 ... ميگيره  دلم  باال؛  ميرم  كه  مصلی  مترو  های  پله  از 
از مترو دروازه دولت، مترو گلشهر، مترو اكباتان، مترو 
كرج، و خيلی از ایستگاه های دیگه كه عبور ميکنم؛ دلم 
ميگيره ... ميدونی چرا؟ چون این پله ها، این پياده رو 
اقليت،  "آهای  زنن،  فریاد می  با هر سنگفرششون،  ها، 

جای شما اینجا نيست" ...
نه اینکه من و یا هر كدوم از دوستان فعال من، این داد و 
فریاد ها ذره ای واسشون اهميت داشته باشه... اما وقتی 
من خسته ميشم ... نسبت به تک تک اون سنگفرش ها 
احساس نفرت ميکنم. اون سنگفرش ها و كسانی كه با 
پله  رو می سازن.  اونها  امثال من  و  نادیده گرفتن من 
و  های طوالنی  راه   ... خائن  های  پله  ناجوانمرد...  های 
دردناک ... من وقتی خسته ميشم، راه رفتن برام خيلی 

سخت ميشه...
كه چرا كوهنوردی  باشم  ناراحت  نباید  دیگه  كنم  فکر 
نکرده ام... من روزها به دفعات ، دارم پله نوردی ميکنم. 

بعــــــله!

بلند شو و چند قدمي راه برو...
حاال برگرد، برگرد و بياندیش كه تاریکي محض چه دردي است !

نمي خواهم مثل تمام نوشته هایي كه خوانده اید حرفهاي تکراري بزنم و یا فریاد كمک 
از روي ناتواني برآورم. اما دوست دارم طوري بنویسم كه واژه ها هرچند ناتوانند، اما تمام 

ذهنتان را درگير این موضوع كنند.
تمام لحظه ها را آنچنان تيره ترسيم كن كه هيچ نوري نتواند در آن نفوذ كند و تمام 
دنيا را به انحصار دستانت در بياور و چنان به آغوش بکش كه تاریکي را مهار كنی و 

لحظه هایت را در خاموش ترین دقایق زندگي به یادگار بگذاري! 
مي گویند امروز جامعه تغيير كرده و هر روز پله هاي ترقي را طي مي كنيم اما هنوز هم 
كسي به فکر روشن دالن جامعه نيست. هنور هم كسي شمعي در تاریکي لحظه هاي 
آنها روشن نکرده است. اگر چند دقيقه اي با چشمان بسته بخواهيم كارهاي بسيار ساده 

و روزمره زندگي مان را انجام دهيم با چه مشکالتي رو به رو خواهيم شد؟! 
آیا به همين سادگي مي توانيم روزها و لحظه هاي خود را بگذرانيم؟! 

نه!
هنوز هم نتوانسته ایم مناسب سازي هاي الزم را براي معلوالن بينایي ایجاد كنيم و در 

صدد رفع مشکالت انبوه این افراد برآیيم.
بدون شک، كنار  روبرو هستند كه  با مشکالت جدي  اي  زمينه  نابينایان، در هر  این 
آمدن و مقابله با این مشکل كار ساده ای نيست. در سطح جامعه، حتي جزء به جزء 
شهر به ندرت مي توان با مکان هایي رو به رو شد كه متناسب با معلوليت افراد معلول 

ساخته شده باشد.
مشکالتي اعم از كمبود مدارس ویژه نابينایان، نبود مناسب سازي در پياده روها، خيابان 

ها، بيمارستان ها و...

 عدم وجود مشاغل مناسب و زمينه هاي در آمد زایي براي این افراد و مسائلي از این 
قبيل.

 تاكنون به این موضوع فکر كرده اید كه چقدر راحت در خيابان راه مي روید، درس مي 
خوانيد، كار مي كنيد و به تفریح و زندگي  عادي مي پردازید؟ اما تصور این كه چگونه 
مي توان بدون اینکه نوري باشد، چشمي  باشد و یا نگاهي باشد، این كارها را انجام داد 
و حاال چگونه مي توان به سادگي و بي تفاوت از كنار این مسائل و سختي ها گذشت؟

با دستانشان دنيا را لمس مي كنند و لحظه هاي زندگي را در  تنها  انسان هایي كه 
رگ هایشان به جریان در مي آورند. انسان هایي كه عشق و اميد، باوجود تمام تاریکي 
دنيایشان در لحظه لحظه زندگي آنها جوانه مي زند و هر چند كه جامعه به آنها بي 
تفاوت است، آنها دنيا را به تجلي گاه موفقيت هاي بي شمار خود تبدیل كرده اند و 
براي خود جایگاه هاي برتر اجتماعي ساخته اند، كه این نشانگر همتي واقعي است و 

آنها الگویي از صبر، پایداري، تالش و پشتکار فراوان هستند.
اكنون كه با تمام وجود از تلخي واژه نابينایي حرف مي زنم به وضوح و روشني، به نور 

الهي در وجود این افراد پي مي برم.
اما ...

این  فکر  به  هم  كمي  ولی  ندارند،  احتياج  ترحم  و  دلسوزي  به  كه  هر چند  نابينایان 
عزیزان باشيم كه پا به پاي انسان هاي عادي در این دنيا زندگي مي كنند و حق حيات 

و زیستن دارند.
كمي هم قدمي در راه سهولت زندگي شان برداریم.

را  ما  تابانده و  ما  را در وجود خورشيد زندگي  افراد  این  نور دیدگان  چه بسا خداوند 
روشني بخش زندگي آنان قرار داده است.

www.1rooze2bare.blogfa.com

يک لحظه چشمهايت را ببند! 
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افراد جامعه و شهروندان در  تمامی  درحالی كه حق 
استفاده از امکانات و زندگی عادی در كنار عموم به 
رسميت شناخته شده است؛ افرادی كه با محدودیت 
نبود  دليل  به  هستند  روبرو  وحركتی  جسمی  های 
محل  حتی  و  شهری  فضاهای  در  مناسب  تمهيدات 
سکونت خود، برای حضور در عرصه های اجتماعی با 
مشکالت زیادی مواجه اند. لزوم  فراهم كردن فضاهایی  
با ظرفيت كافی برای ارائه امکانات و تسهيالت مورد 

نياز به این قشر كامال به چشم می خورد.
با هر نوع محدودیت  افراد  لزوم مشاركت  به  با توجه 
جسمی در جامعه به عنوان یک عضو اجتماع، مانند 
خصوص  در  الزم  تمهيدات  باید  عادی،  افراد  دیگر 
و  عمومی  های  ساختمان  طراحی  و  شهری  طراحی 

مسکونی در نظر گرفته شود.
افراد كم توان در مشاركت  برای بر طرف كردن نياز 
متاسفانه  است.  متناسب  مسکن  قدم،  اولين  جامعه، 
به  شده،  انجام  سازهای  و  ساخت  تمامی  به  توجه  با 
توجه  افراد  دسته  این  فيزیکی  نيازهای  از  یک  هيچ 
نمی شود. همين امر موجب محدودیت انتخاب محل 
زندگی و مکان های ارتباطی و اجتماعی آنان است و 
خود این امر باعث منزوی شدن افرادی با محدودیت 

های جسمی می شود.
لزوم  باب  در  مختصری  توضيح  به  اینجا  در 

دیدگاه  با  هایی  خانه  طراحی  به  پرداختن 
پاسخگویی به نيازهای افراد كم توان می 

پردازیم..
ابزارهای  باید  خانه  نوع  این  در 
معلوليت  دارای  افراد  حركتی 
در آنها گنجانده شده باشد و به 
محدود  های  توانایی  با  افرادی 
و سالخورده گزینه ها و آزادی 
انتخاب  برای  بيشتری  عمل 

محل سکونت داده شود.
های  قابليت  كه  هایی  خانه 
الزم برای پذیرش تمامی افراد 
و  جسمی  توانایی  نوع  هر  با 
به  هستند  دارا  را  حركتی 
افراد   كه  است  معنی  این 
توانند  می  معلوليت  دارای 
با استقالل فيزیکی نسبی از 
كنند  استفاده  ها  خانه  این 
الزم،  تمهيدات  نوع  این  و 
گروه  آرامش  حس  باعث 
وسيع تری از انسان ها در 
جامعه  می شود. این خانه 

ها باید امکان انطباق با نيازهای افراد، اعم از ساكنانی 
وضعيت  و  سن  هر  در  حركتی  توانی  كم  نوع  هر  با 

جسمانی را ارائه دهد.
قابل  به 2 صورت  توان  افراد كم  برای  نوع خانه  این 

اجرا است :
داری  افراد  برای  پذیرش  قابليت  با  هایی  خانه   .1

معلوليت
2. خانه هایی با قابليت تبدیل به محل سکونت افراد 

داری معلوليت 
در هر 2 صورت قابليت دسترسی به ویلچر باید در آن 
مهيا باشد و مساحت این نوع خانه،  12 درصد بيشتر 

از خانه های معمولی است.
شود،  طراحی  طبقه  یک  از  بيشتر  ها  خانه  این  اگر 
خواب،  اتاق  یک  بهداشتی،  سرویس  مانند  فضاهایی 
جا  همکف  طبقه  در  باید  آشپزخانه  و  خوری  غذا 
گذاری شود و تا حد امکان دسترسی به فضاها راهرو 
تعبيه نشود و اگر راهرویی در نظر گرفته شد عرض 

كمتر از 140سانتيمتر نداشته باشد .
برای  یا  و  پله  بدون  باید  ها  خانه  نوع  این  ورودی   
در  و  باشد  شده  بينی  پيش  رمپ  آن  به  دسترسی 
رااز  آسانسور  طبقه  چندین  های  ساختمان  ورودی 

ورودی خيابان و از پاركينگ در نظر گرفت.
سرویس بهداشتی  در این خانه ها در طبقه 
اول و فضای الزم  در ورودی 
باید  دستشویی 
طراحی  طوری 
شعاع  كه  شود 
برای  الزم 
ویلچر  چرخش 
درجه   180 كه 
آن  در  است 
و  شود  تعبيه 

یی  فضا
ی  ا بر

توقف ویلچر در آن در نظر گرفته شده باشد. در، رو 
به بيرون باز شود و رو شویی طوری جای گذاری شود 
توقف  برای  آن  زیر  و  نباشد،  ویلچر  مانع حركت  كه 
سانتيمتر   120 عرض  حداقل  و  باشد  خالی  ویلچر 
نوع  این  در  است  الزم  داخل  به  ویلچر  حركت  برای 

دستشویی باید از توالت فرنگی استفاده شود .
بدون  و  باز  بصورت  و  در  بدون  باید  پذیرایی  فضای   
آستانه باشد و اختالف سطح با فضای ورودی نداشته 
 75 فضاها  تمامی  در  ها  پنجره  تا  كف  ارتفاع  باشد. 
در  باید  برق  پریزهای  و  كليدها  تمامی  و  سانتيمتر 
و  شود  نصب  كف  از  سانتيمتری   120 تا  ارتفاع60 
و  باشد  سانتيمتر  از 140  نباید كمتر  راهروها  عرض 
از  120  نباید كمتر  برای ویلچر  حداقل عرض درها 

سانتيمتر باشد .
 در طراحی آشپز خانه مخصوص افراد دارای معلوليت 
جسمی باید از تعبيه در صرف نظر كرد و در صورت 
وبرای  باشد  سانتيمتر   86 حداقل  در  عرض  لزوم، 
چرخش ویلچر فضایی با عرض 154 سانتيمتر در نظر 
گرفته شود و تجهيزاتی برای آشپزخانه انتخاب شود 
كه قابليت انطباق با نيازهای معلوالن را داشته و عالوه 
افراد  استفاده  برای  معمولی  بودن خصوصيت  دارا  بر 
عادی توانایی تغيير برای استانداردهای كم توانان را 

نيز دارا باشد . 
در آماده سازی اتاق خواب برای افراد دارای معلوليت 
ارتفاع  در  پریزها  و  كليدها  قرارگيری  محل  به  باید 
مناسب و ارتفاع كمدها و آویزها توجه كرد كه امکان 
دسترسی  به ویلچر را داشته باشد و پيش بينی های 
الزم برای نصب دستگيره بر روی دیوارها انجام پذیرد.
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البته  است.  استخدام  نکنيد.این دقيقا یک آگهی  اشتباه 
این بار از ميان جماعت غول ها. راستش ما هم به پایين 
آوردن آمار بيکاری بين مردم خودمان معتقدیم، اما خب 
از عهده یک غول چراغ  فقط  ما،  كار  این  چه كنيم كه 
با شخصيتی  غول  اگر  خواهشمندیم  آید.  می  بر  جادو  
می شناسيد این آگهی را به او نشان دهيد. به یک غول 
با شخصيت با تحصيالت باال )حداقل كارشناسی ارشد(، 
جذاب  و  موقر  ظاهری  و  خوب  عمومی  روابط  دارای 
خواهيم.  می  جادو  چراغ  غول  یک  واقع  در  نيازمندیم. 
قدش بيشتر از دو متر نباشد و آرزوها را خوب برآورده 
هم  رسيده  دوران  به  تازه  چراغ  های  غول  این  از  كند. 
نباشد كه بگوید فقط سه آرزو را برآورده می كنم. ما آرزو 

زیاد داریم. پس این غول باید برای آرزو محدودیت قائل 
نشود. خانم یا آقایش فرقی نمی كند، فقط كارش را بلد 
باشد. ترسناک هم نباشد. به هر حال یک عمر چشممان 
به چشمش می افتد. با شخصيت باشد و درد كشيده. ما 
او را از تاریکی چراغ نجات می دهيم و او هم آرزوهایمان 
بازی و  پارتی  باشيم ما اهل  البته گفته  برآورده كند.  را 
سفارش نيستيم ها. همه غول ها از شرایط یکسانی برای 

استخدام برخوردار هستند.
زدیم  زیاد  در  آن  و  در  این  ما  نيستيد،  غریبه  كه  شما 
فکر  اینکه  تا  نشد.  نشد كه  اما  برسيم  آرزوهایمان  به  تا 
فکر  حاال  كنيم.  استخدام  را  بلد  كار  غول  یک  كردیم 
نکنيد آرزوهایمان مثال داشتن یک ماشين مدل باالست.

نه اصال. آرزوهای ما پيچيده تر از این 
حرفهاست. شاید اگر یک غول نتواند 
به  كند مجبور  رابرآورده  آرزوهایمان 

تشکيل كارگروه غول ها شویم.
عزیز  غول  این  از  ما  حال  هر  به 
مردانه  و  مرد  بياید  كه  خواهيم  می 
كه  ما  بردارد.  را  های شهر  پله  همه 
این  نداشت.  فایده  گفتيم  كه  هر  به 
آنها  و  آنهاست  وظایف  گفتند  ها 
و  كردند  پيدا  دیگر  آنهای  یک  هم 
غولمان  از  آنهاست.  وظيفه  گفتند 
سازمان  یک  خودش  خواهيم  می 
را  معلوالن  مشکالت  و  كند  ایجاد 
به  مفهومی  اصال  یا  كند.  طرف  بر 
دهد  می  اگر  یا  ندهد  مستمری  نام 
مبلغی باشد كه آدم رویش بشود به 
آن بگوید مستمری. از دیگر خواسته 
های ما از این غول عزیز این است كه 
بدهد  را  معلوالن  دانشجویان  شهریه 
و  نگيرد  اسرائيلی  بنی  ایرادهای  و 
را  تلفنی  های  صدقه  صندوق  اینکه 
هم  معلوالن  حال  هر  به  بردارد.  هم 
شخصيت دارند. ازغولمان می خواهيم 
را  دیگر  ای  ماده   16 قانون  یک  كه 
پول  عالمه  یک  البته  و  كند  تصویب 
هم بياورد تا بشریت درگير پول و بند 
از  كه  كسانی  آن  و  نشود.  تبصره  و 
اسم معلوالن سو استفاده می كنند را 
به سنگ تبدیل كند. دیگر آن كه این 
غول بياید و همه كتاب های درسی 
به  یا  و  كند  بریل  را  درسی  غيره  و 
نابينایان  دسترس  در  صوتی  صورت 

قرار دهد. 
كه  بدهد  قولی  خواهيم  می  غولی 
هایش  قول  كه  غولی  بایستد.  پایش 
آمارها  این  از  كه  غولی  نرود.  یادش 
برای  شغل  ها  ميليون  كه  ندهد 
سال  تا  و  ایم  كرده  ایجاد  معلوالن 
آینده هيچ معلول بی خانه ای نداریم. 
)ما كه می دانی غول چراغ جادو هم 
كارها  این  از  توانی  نمی  باشی  كه 
می  جادو  چراع  غول  یک  بکنی!( 
اشتباه  اگر  باشد.  پاسخگو  خواهيم 
شود.  پنهان  چراغش  در  نرود  كرد، 
معذرت  مردم  از  شجاعانه  و  بياید 
خواهی كند! یک غول می خواهم كه 
و  آسمان  پرسيدند  سوالی  او  از  اگر 

ریسمان نبافد و شفاف پاسخ دهد.
آرزوهای  عالمه  یک  و  مایيم  خالصه 

محال. 
غول های عزیز بشتابيد.

به یک غول 
چراغ جـادوی
 باشخصیت نیازمندیم

آگهــــی استخـــدام



بی  گاهی  و  شلوغ  شهر  همين  ما،  شهر  همين  در 
پای  پروتز  رحم، پدری شرمنده پسرش می شود. 
گويد  می  پدرش  به  پسر  است.  شکسته  پسرش 
»بابا پای مصنوعی نو برام می خری؟« و پدر تنها 
لبخندی تلخ تحويل پسرش می دهد. پدر مجبور 
تکه  چند  با  شکسته  پروتز  همان  شبانه  شود  می 
نو  سيم سر هم كند چرا كه هزينه خريد پروتزی 

برای پدر مقدور نيست.
ما می  ها، در شهر  اتفاق  اين  از  روز  و هر  روز  هر 
افتد. قيمت سرسام آور پروتز و ناتوانی خريد آن 
بسا  چه  است.  تکراری  ای  قصه  ها  خانواد  برای 
دليل  به  شوند  می  مجبور  معلوليت  دارای  افرادی 
های  فعاليت  از  و  بمانند  خانه  در  خود  معلوليت 

اجتماعی دور باشند.
تصاوير زير را بدون هيچ توضيحی بينيد. تصاويری 

از سراسر دنيا. از اروپا گرفته تا آمريکای جنوبی

سیده اند. گراهام بل
سد که دیگران ر

شده گام برندارید زیرا این تنها به همان جایی می ر
سیر پیموده 

.هرگز در م
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سقراط
شود. 

شما یکی 
ت درونی و بیرونی 

صی
شخ

.روح درونی خود را زیبا کنید تا 

همه شما كم و بيش شاهد مراجعه بيماران كم بضاعت به واحد مددكاری بيمارستان 
ها بوده اید، جایی كه یک آقا یا خانم مهربان با چهره ای گشاده، پشت ميز نشسته 
و آماده است افراد بيایند و از مشکالتشالن بگویند و او با جان و دل گوش دهد و 
احتماالً به این نتيجه برسد كه یک گواهی یا فرم مبنی بر نيازمند بودن بيمار پر كند و 
از ریاست محترم واحد تقاضاي مساعدت كند كه احتراماً دستور فرمایيد این مساعدت 

صورت گيرد و بخشی از هزینه های درمان وی بخشوده شود.
 در این نکته كه در بين وظایف مددكار اجتماعی، وظایف مکتوم مانده دیگری هم 
هست یا نه می توان بحث كرد اما در این مجال بر آنم تا كمی در مورد اهميت همين 

یک وظيفه بنویسم.
در بُعد هزینه¬ای درمان بيماران، بحث های بسياری می شود از جمله اینکه هزینه 
های بهداشت و درمان به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی- اجتماعی 
تا جایی كه هزینه های  دارد  در جامعه  فقر  فقدان  یا  در وجود  توجهی  قابل  تأثير 
باالی خدمات سالمت، در بسياری از موارد بحرانی، خانواده ها را تحت فشار مالی، به 
سوی فقر و فروپاشی اقتصادی پيش می برد. وجود هزینه های باالی درمانی، چيزی 
حدود 7/5 درصد از مردم را به زیر خط فقر می كشاند و بر اساس آمار، اكنون مردم 
54/6 درصد از هزینه های درمان را از جيب خود پرداخت می كنند كه این ميزان با 
پرداخت حق بيمه به 70 درصد می رسد. این درحالی است كه تا دوسال پيش این 

سهم باید به كمتر از 30 درصد می رسيد.
اساساً ورود به فرآیند درمان بدون در نظر گرفتن این بُعد مهم، غيرممکن است. از 
قدیم و از زمانی كه این وظيفه در یَد رمزآلود ساحران بود و یا زمانی كه پيران و 
شکسته بندها به جای پزشکان حاذق و دانشگاهی امروز، طالیه¬دار دنيای دارو و 
درمان بودند، كسی كه خرج درمان نداشت، یا باید می ُمرد یا بخشی از كاركردهای 
جسمش را از دست می داد. اما در همان زمان نيز طبيبان خداترس و انسان¬دوستی 
بودند كه به دعای خيری، از صفر تا صد درمان بيمار را با ُحسن نيت انجام می دادند. 
اما امروزه این فرایند در قالب یک مکانيزم صورت می گيرد. امروز دیگر پزشک، پولش 
را از بيمار نمی گيرد بلکه از "سيستم" می گيرد. بذل و بخشش پزشک به تنهایی 
كارساز نيست. حساب و كتاب بيمارستان با سيستم است. نام بيمار، در سيستم ثبت 
برای  اركان سيستم، تختی  بيمار وارد فرآیند درمانی می شود وسپس،  می شود و 
بيمار در نظر می گيرند و خدمات بالينی به او می¬دهند و پس از حذف عالئم بيماری 
و مشاهده بهبودی، تسویه حساب صورت می گيرد و پول به حساب "سيستم" مي 
را  این فرآیند  نتوانيد هزینه  اگر شما  از فرآیند درمان خارج می شود.  بيمار  رود و 

تأمين كنيد از ورود شما به این فرآیند جلوگيری می شود.
و  آسان  درمان  بابت  كه  است  بهایی  و  مدرنيزاسيون  اجباِر  "سيستمی"  روِش  این   
این روش، كسانی  اما در عين حال،  فضای پاكيزه و بهداشتی درمانی می پردازیم. 
كه دغدغه عدالت و حقوق بشر دارند را نگران می كند، زیرا این روش بر پایه برخی 
مقتضيات مادی بنا شده است. بيمار، حتی اگر عمری را در راه خدمت به خلق سپری 
كرده و حتی اگر سال ها مورد تکریم صدها نفر بوده باشد ولی اگر اقتضای ورود به این 
فرآیند را نداشته باشد، ممنوع الورود خواهد بود و اگر هم وارد شود تنها یک بيمار بی 

بضاعت خواهد بود و كه نمی تواند خدماِت كامل درمانی را دریافت كند.

در اینجا باید بگویم بنای محکوم كردن دست اندركاران زحمتکش حوزه درمان را 
ندارم زیرا آنها با جان و دل سعی بر خدمت دارند. 

از حرفه شان جدا نيست. پرستاری  انسانی پرستاران و پزشکان  بدون شک روحيه 
كه نتواند با بيمار، مهربانی كند نمی تواند جسمش را تيمار كند. پزشک هم اگر در 
حين معالجه بيمار با وی به عنوان یک انسان، ارتباط برقرار نکند بعيد است كه درد 
و درمانش را به درستی تشخيص دهد. اما مددكار اجتماعی به چه كار بيمارستان 

می آید؟
اگر كالن بنگریم مددكاران اجتماعی به دنبال كمک به برقراری عدالت اند و عدالت در 
بخش بهداشت و درمان به معنای آن است كه سهم مردم از پرداخت هزینه ها كاهش 

یابد و پرداخت هزینه ها در حد توان و دریافت خدمت در حد نياز باشد.
 بسياری ازبيماران به بيماری هایی مبتال هستند كه آنها را نيازمند داروها و عمل 
های درمانی پرهزینه وگران مي كند. مددكاران اجتماعی معتقدند ضعف مالی، نباید 
از كرامت انسانی كم كند و می كوشند با دقت باال، كسانی را كه تنها به دليل ضعف 
بنيه مالی از دریافت خدمات درمانی ناكام می¬مانند شناسایی كرده و به مسئوالن 
"سيستم" معرفی كنند تا درحق آنها استثنائاتی برقرار شده و"سيستم" را منعطف تر 
كنند. پس، وجود مددكار اجتماعی می تواند سهم زیادي در برقراری عدالت داشته 
باشد. در یک كالم، مددكار اجتماعی، فرد نيازمند مالی را به منبع عرضه كمک مالی 

متصل می كند.
اما این كاركرد ظاهراً بيشتر به كار مراكز درمانی دولتی می آید، چون دولت اساسا 
موظف به تأمين رفاه شهروندانش است. اما مددكاران در بيمارستان ها و مراكز درمانی 

غيردولتی و خصوصی چه می كنند؟ 
 مددكار اجتماعی با اطالع از منابع حمایتی، می تواند بيمار یا خانواده او را به منبع 
مرتبط كند و در موقعيت هایي كه بيمار یا خانواده او باید تصميمی در خصوص انجام 
و عواقب  بيمارستان  توضيح مقررات  با  اجتماعی  بگيرند، مددكار  یک عمل درمانی 
مددكار  همچنين  باشد،  مشورت  برای  مناسبی  مرجع  تواند  می  تصميم،  مزایاي  و 
پزشکی   مسئوالن  به  را  اش  خانواده  و  او  خاص  شرایط  بيمار،  دل  حرف  اجتماعی 
منتقل می كند و زبان مشترک مددكار با دست اندركاران بيمارستان، تفهيم حرف 

طرفين را آسانتر می كند.
از فعاليت های مهم مددكاران  با حقوق فردی و اجتماعی خود  آشنا كردن بيماران 
آماده  "سيستم"  نظر  مطابق  آنکه  از  بيمار پس  گاهی  هاست.  بيمارستان  اجتماعی 
خروج از فرایند درمان است هنوز شرایط خانوادگی مناسبی برای خروج از حمایت 
درمانی بيمارستان را ندارد. مددكار می كوشد موانع را كاهش دهد و تا زمانی كه 
شرایط مهيا نشده جایی برای اسکان بيمار پيدا كند. مددكار باید هم حقوق و قانون، 
هم مقررات اداری و هم روانشناسی بداند و هم بتواند زبان مشتركی با بيماران برقرار 
كند و از همه مهمتر اینکه با وجود تعداد باالی مراجعان و كمبود امکانات مادی با 
آرامش به او لبخند بزند. این شخص، مددكار اجتماعی است و همه این توانمندی ها 

را در چهارسال تحصيل و كارورزی در حرفه مددكاری اجتماعی می آموزد.

خدایا.. 
مي ترسم از اینکه به گناه كاري كه نفسم آنرا صحيح مي خواند و دلم از آن مي ترسد 

و عقلم به آن شک دارد، در آتش بي مهري ات بسوزم
خدایا مي دانم تمام لحظه هایم با توست. مي دانم تنها تویي كه مرا فراموش نمي 
كني. مي دانم كه اگر بارها فراموشت كنم، ناراحتت كنم و برنجانمت، باز مي گویي 
برگرد. مي دانم. همه اینها را مي دانم، ولي نمي دانم چه كنم. نفسم مرا به سویي مي 

كشد و عقلم حرفي دیگر مي زند و دلم در این ميانه مانده
خدایا تو بگو چه كنم. تو نشانم بده راهي كه بهترین است

خدایا مي دانم تو هميشه با مني، ولي تنهایم مگذار. یا شاید بهتر باشد بگویم: نگذار 
تنهایت بگذارم

خداوندا من از تنهایي و برگ ریزان پایيز، من از سردي سرماي زمستان، 

من از تنهایي و دنياي بي تو مي ترسم
خداوندا من از دوستان بي مقدار، من از همرهان بي احساس، 

من از نارفيقي هاي این دنيا مي ترسم
خداوندا من از احساس بيهوده بودن، من از چون حباِب آب بودن، 

من از ماندن چون مرداب مي ترسم
خداوندا من ازمرگ محبت، من از اعدام احساس به دست دوستان دور یا نزدیک مي 

ترسم. 
خداوندا من از ماندن مي ترسم 
خداوندا من از رفتن مي ترسم  

خداوندا من از خود نيز مي ترسم 
خداوندا پناهم ده 

مددكار اجتـــــماعی در بیمارستــــان چه می كند؟

خــــــداونـــــــــــدا مــــن از رفتــــــــــن می ترســــــــــم
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سی ندهیم ، احدی نمی تواند آن را از ما بگیرد. گاندی
.اگر خودمان احترام خود را به ک
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را  و خدا  بينی  مرا می  »تو  معلولی می گفت:  دوست 
كاش  ای  نيستی.  معلول  من  مانند  كه  ميکنی  شکر 
رنج  از  برایم  بار  هزاران  برخورد،  رنج  كه  دانستی  می 

معلوليت دشوار تر است.«
دوستانی می گفتند شکر گذاری با این دیدگاه و این 
در  را  مردم  رفتار  غلط  یا  درست  است.  غلط  نگرش 
بر عهده خوانندگان می گذارم.  این نوع شکر گذاری، 
می  برخورد  من  مشکل  با  اینگونه  كسی  گاه  هر  اما 
روحی  توان  و  احساس  تمام  نباید  كه  فهميدم  كند، 
یک چرخش  با  پس  كنم.  موضوع  این  درگير  را  خود 
"استراتژیک"  دیدگاه خود را تغيير دادم، تا شاید با این 

چرخش، به تغيير دیدگاه جامعه كمک كنم.
من باوری بزرگ دارم. بزرگتر از باور دیگران و بزرگتر 
دارای  فرد  یک  دیدن  هنگام  به  گذاری،  شکر  یک  از 
دارم،  ایمان  خود  های  توانمندی  به  من  معلوليت. 

توانمندی ای  فراتر از هر مشکل حسی یا حركتی.
كسی كه با دیدن مشکل من به یاد خدا و شکر گذاری 
به خاطر "داشته هایش" می افتد، هيچ گاه به داشته 

های من فکر نمی كند. ولی آیا "ندیدن" او دليل بر" 
نداشتن " من است؟

وظيفه  ميکنم!  )تاكيد  است  من  وظيفه  این  نظرم  به 
من است!( كه توانایی هایم را به او نشان بدهم، حتی 
به رخش بکشم! )خوب بندگان خدا بی تقصيرند! خدا 
به آنها حواس و ادراكی داده كه از دیدن توانمندی من 

عاجزند! آنها هم به نوعی دارای معلوليت هستند!(
باید به آنها نشان دهم ویلچر یا عصای سفيد من، نشانه 

عدم توانایی من نيست!
كسی  من  عزیز!  دوست  فاميل،  همشهری،  همسایه، 
هستم كه وقتی تو به خاطر ذره خاشاكی در چشمت 
حتی نميتوانی قدم از قدم برداری، كارهایی می كنم كه 
انگشت به دهان بمانی! )البته وقتی مشکلت با خاشاک 

حل شد!(
"تاجر"  است  نخورده  برچسب  هيچکس  لباس  روی 
یا "مدیر". این توانمندی افراد در زمينه های مختلف 

است كه فرد را به صفتی برازنده می سازد.
اما من صفت بارزم كه در دید"چشم سر" مردم است، 

با برچسب ویلچر و عصا مشخص است. ولی  در مورد 
مِن برچسب خورده، هم توانایی هایی هست كه هرگز 

در افراد عادی یافت نمی شود!
دهنده  آزار  گاه  مردم،  متعجب  و  تکراری  های  سوال 
است. شکر داشته هاشان به خاطر دیدن نداشته های 
به  باید  چيست؟  چاره  ولی  است.  كننده  دلگير  من، 
این سوال ها با زبان خودشان پاسخ داد »توانایی های 

موجود در وجودم«.
پذیر  آسيب  و  شکننده  اندام  همان  به  مردم  بگذاریم 
متکی باشند. بگذاریم شکر كنند چيزی را كه دارند و ما 
نداریم. ما هم مقابله به مثل می كنيم! »شکر می كنيم 

به داشته هایی كه آنها ندارند« این به آن در!
خدا  بخشيم.  می  را  آنها  جلو  به  رو  و  استوار  و  قوی 
خواسته تو بزرگوار تر از آنها باشی. ببخش و بگذر. این 

همان "چرخش استراتژیک" است.

محبوبه مجيدی خواه

استراتــــــــژی اين روزهـــــــای مـــــــــــــــــا

سعيده عباسی

گردآوری: سميـــرا جـــمالی 

شهروندی از مشتقات شهر و حاصل رابطه دو سویه فرد 
وفاداری  از یک سو متضمن  رابطه  این  و دولت است، 
دولت  حمایت  مستلزم  دیگر  از سوی  و  دولت  به  فرد 
شهروندی  درباره  متعددی  های  تعریف  است.  فرد  از 
و حقوق شهروندی در كتاب ها، مجالت و روزنامه ها 
ترین  ساده  شد،  مطرح  كه  تعریفی  است،  شده  آورده 

تعریف موجود از شهروندی است.
گيدنز در كتاب خود مطرح نموده، "تی.اچ.مارشال" سه 
داده  تشخيص  شهروندی  رشد  با  ارتباط  در  حق  نوع 
و  سياسی  حقوق  مدنی،  حقوق  از:  عبارتند  كه  است 

حقوق اجتماعی.
سومين نوع حقوق شهروندی كه مارشال تشخيص می 
دهد، حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبيعی 
هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد 
حقوق  این  شود.  می  مربوط  امنيت  و  اقتصادی  رفاه 
شامل مزایای بهداشتی و درمانی، تأمين اجتماعی در 
صورت بيکاری و تعيين حداقل سطح دستمزد است. به 
سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط 

می شود.
است،  محترم  بسيار  انسانها  نيز حقوق  كریم  قرآن  در 
آنجا كه خداوند مي فرماید: »و لقد كرمنا بني آدم، ما 
به فرزندان انسان كرامت بخشيدیم« وقتي كه خداوند 
انسان را محترم مي شمارد، قطعاً براي او حقوقي قائل 

است.
آیا این حقوق به صورت عادالنه در كشور ما رعایت می 
از  استفاده  در  یکسانی  حقوق  از  افراد  تمام  آیا  شود؟ 

خدمات رفاهی برخوردارند؟

انجام گرفته  با توجه به شواهد موجود و بررسی های 
حقوق  است.  منفی  شده،  مطرح  سواالت  به  پاسخ 
های  معلوليت  دچار  كه  افرادی  قبال  در  شهروندی 
جسمی و حركتی هستند، به هيچ عنوان رعایت نمی 
شود. بحث بر سر معلول و غير معلول نيست، بسياري 
از مردم و حتي برخي از مسئوالن بر این باورند كه فرد 
دارای معلوليت، فردي است كه دچار نقص عضو باشد. 
اما واقعيت این است كه افراد دیگري نيز در شمار این 
افراد قرار دارند كه البته تعدادشان چند برابر معلوالن 
كودكان،  باردار،  زنان  است.  جنگ  دیدگان  آسيب  و 
بيماران و سالخوردگان از جمله این افرادند كه همچون 
مشکل  با  روزمره  كارهای  از  برخی  انجام  در  معلوالن 
مواجه هستند. بر این اساس هر فردي كه به هر دليلي، 
امور  انجام  به  قادر  زماني  خاص  مقطع  یک  در  حتی 
مي  محسوب  جسمي  توان  كم  نباشد،  خود  شخصي 
شود كه در كشور ما ایران از كمترین امکانات رفاهی 

برخوردار است.
سالمت  اساس  بر  ایران،  شهرهای  سطح  در  امکانات   
معلوالن،  است.  شده  طراحی  فرد  یک  جسمی  كامل 
افراد  نابينایان و آسيب دیدگان جنگ به نسبت دیگر 
بيشتری  آسيب  متحمل  محدود،  جسمی  توانایی  با 
زمانی  مقطع  برای  افراد  از  دسته  این  زیرا  هستند، 

طوالنی تر یا تمام عمر دچار این مشکل هستند. 
جوامع  در  شهروندی  حقوق  كه  مسئله  این  به  ما 
پيشرفته یا دیگر جوامع چگونه است و اینکه رعایت می 
شود یا نه، كاری نداریم، مشکل اصلی، نبود امکانات در 
كشور ایران است با توجه به اهدافی كه در برنامه های 

توسعه مطرح شده است.
نام »قانون جامع  با  را  در سال 1383 مجلس طرحي 
روز  علنی  جلسه  در  معلوالن«  حقوق  از  حمایت 
كه  كرد  تصویب  ماه  اردیبهشت  پانزدهم  چهارشنبه 
مشتمل بر شانزده  ماده و بيست و چهار تبصره است. 
این ماده ها و تبصره ها، وزارتخانه ها و سازمان ها و 
و  نهادهاي عمومي  و  دولتي  هاي  و شركت  موسسات 
انقالبي را موظف به انجام یک سری فعاليت  برای رفاه 

اجتماعی معلوالن كرده است.
ولی بسياری از این ماده ها و تبصره ها بعد از 8 سال 
هنوز اجرایی نشده است و یا به طور محدودی به اجرا 

درآمده است.
ما هر روز و هر روز در اماكن عمومی شاهد مشکالتی 
می  مواجه  آنها  با  معلوليت،  دارای  افراد  كه  هستيم 
دست  از  پر  های  خيابان  پياده،  عابر  های  پل  شوند. 
انداز و چاله، نبود وسایل حمل و نقل عمومی مناسب، 
عدم توانایی استفاده از كالسهای آموزشی و تحصيالت 
تکميلی و....  كه می توانند از دالیل عمده عدم حضور 
افراد دارای معلوليت در جامعه باشد و این خود موجب 
كاهش وجود نيروی انسانی متخصص برای دست یابی 

به توسعه است.
از مشکالتی كه هر روزه  بهتر دیدن و ساده نگذشتن 
می  نرم  پنچه  و  دست  آن  با  معلوليت،  دارای  افراد 
كنند در كنار مسئوليت پذیری، كمک شایانی به رفع 
از شناخت  قبل  است  كند، الزم  مشکالت شهری می 
اصول و حقوق شهروندی و شعار پردازی در این زمينه، 

بهتر ببينيم و درک كنيم.

شهـــــــــــــر مـــــــــــــن كجاســـــــــــــــت؟
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ک تواین
.هرگز کاری را که امروز می توانید انجام دهید به فردا موکول نکنید. مار
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احمد آملی - حقوقدان

پیک توانا/سال پنجم/شماره 45/بهمن و اسفند  1391

ماهنامه پيک توانا در نظر دارد در كنار فرهنگ سازی حقوقی كه طی این مدت در 
راستاي آن تالش های زیادي شده، به پرسش های حقوقی شما پاسخ گوید. از این 
رو در این شماره، اولين پرسش مرتبط با این زمينه را كه یکي از خوانندگان پيک 
توانا مطرح كرده و از ما خواسته پاسخ سوال از طریق درج در ماهنامه به اطالعش 
برسانيم، مطرح و پاسخ  كارشناس حقوقی ماهنامه را نيز به دنبال آن مي خوانيم 
و نيز از كليه معلوالن و خوانندگان ماهنامه پيک توانا می خواهيم كه پرسش های 

خود را به صورت تلفنی و یا ایميل براي ماهنامه ارسال كنند.
آیا واژه تبعيض در حقوق ایران به كار رفته است ؟ رابطه تبعيض با حقوق شهروندی 

چيست؟
احمد آملي در پاسخ این سوال مي گوید: درحقوق ایران تعریفی از مقوله تبعيض 
نشده است اما در قطنامه مقررات استاندارد برابر سازی فرصت ها برای اشخاص كم 
توان ونا توان وكنوانسيون حقوق معلوالن اشاره و تعریفی ارائه داده است كه به هر 
نوع محروميت و محدودیت  و استثناء ویا بازدارندگی توسط اشخاص و نهاد های 
دولتی  عمومی وخصوصی به شخص یا گروهی اعمال نماید تبعيض گفته می شود. 
در حقوق ایران، قانون اساسی در بند 9 اصل سوم تصریح كرده: رفع تبعيضات ناروا 
مقابل  در  معنوی.  و  مادی  های  زمينه  تمام  در  برای همه  عادالنه  امکانات  وایجاد 
تبعيض برابری قرار دارد كه در اسناد بينالمللی مرتبط با معلوليت ها به برابر سازی 
فرصت ها تعبير شده است و در اصل نوزدهم قانون اساسی امده است كه مردم ایران 
از هر قوم و قبيله كه باشنداز حقوق مساوی بر خوردارند و رنگ  نژاد و مانند اینها 
سبب امتياز نخواهد بود. بنابراین مالحظه می شود كه قانونگزار امتياز را از برابری 
و یا همان اصل تساوی جدا كرده است پس حقوق معلوالن امتياز نيست بلکه حق 

است .
حقوق شهروندی مجموعه ای از مقررات است كه شامل حقوق فرهنگی اجتماعی 
مدنی  اقتصادی و سياسی است كه ذاتی بوده و قابل تجزیه نيست و از سوی دیگر 
عام می باشد هر چند كه ممکن است ویژگی های قومی یا فرهنگی را مد نظر قرار 
دهد. بنا براین بجز كسانی كه به مو جب احکام دادگاه به طور موقت یا دائمی از 
حقی به لحاظ ارتکاب جرم محروم شود هيچ شخص را نمی توان از حقوقی كه دارد 
محروم نمود و در صورت تبعيض یا محروميت مثل تبعيض نژادی به شهر وند درجه 
دوم موسوم می شود كه شدیدا از طرف حقوق بشر دوستانه مذموم است. بنا براین 
رابطه شهروندی با تبعيض در تعارض با حق محسوب ميگردد كه ذاتی انسان هاست.

شما
ش های حقوقی 

س
سخ به پر

پا
بارها از زاویه های زندگی افراد دارای معلوليت از مشکالت و نيازها  گفتيم و نوشتيم اما 
انگار هنوز حرف هایی به درازای ابد باقی مانده و به اندازه یک ميليارد كلمه سخن هست 

وسوته دالن دانند تاكجا باید رفت و نوشت....
 پایگاه اجتماعی اقتصادی معلول در نظام خانواده كه در آمد وتوازن آن با هزینه های 
زندگی  اصال تناسب ندارد و كسری بودجه سرپرست خانواده از مشکالت عمده است ودر 
كنارمان هستند پدرانی كه به دليل مشکالت و كمبودها از واقعيت ومسئوليت  فرار می 
كنند و خانه را ترک ویا اقدام به جدایی از همسر می كنند كه  باعث دو چندان شدن 

معضالت می شوند.
  در كنار این؛ من پدری را می شناسم كه سه بار بخاطربردن فرزند معلولش به حمام و 

دستشویی  مهره های كمرش را جراحی كرده است .
 من مادری را می شناسم كه  بعد از فرار مرد خانه اش سخت كار می كند و یکی دیگركه 

پرستار شيفت  شب است و از برادر معلولش نگهداری می كند .
من پدری را می شناسم كه دختر معلول ذهنی اش بالغ شده بود و مادرش سركاربود و 

برای تعویض لباس هاي دخترش از شرم گریه می كرد.
من مادرانی را می شناسم كه به دليل عدم توجه مرد خانه هایشان روزی یک مشت 

داروی اعصاب می خورند.
 من مادری را می شناسم كه پس از عمل جراحی ناموق دختر معلولش كه  منجر به 
فوت او شد دچار بيماری حاد روانی شد و به هر چيز و هر كس مشکوک بود كه فرزندش 

را كشته اند.
 من پسری معلول ذهنی را می شناسم كه از او به عنوان توزیع كننده مواد مخدر استفاده 

می شد یا  دختر معلول ذهنی كه مورد سوء استفاده جنسی  قرار گرفته بود.
افسردگی  از خواهرشان دچار  به علت پرستاری  را می شناسم كه  برادر وخواهری  من 
روحی هستند و خواهری كه در انتخاب زوج بخاطر برادر معلولش كه نمی خواهد او را 

به مركز شبانه روزی بفرستد مردد مانده است.
 من جایی خوانده ام كه یک پرستار منزل از خستگی  نگهداری معلول چنان عصبانی 

شده بود كه كودک معلول را از طبقه دوم آپارتمان به پایين پرت كرد!
 من علی یکی از معلوالن دچار سندروم دان را می شناسم  كه به لحاظ اعتياد پدر مادر 
به شير خوار گاه فرستاده شد و كوروش كه ناشنواست و پدرش او را در آغلي در یکي از 

روستاهای اطراف قزوین زندانی كرده است.
صحبت ها در مورد معلوالن بسيار است و البته ناتمام و آنچه باقی می ماند این است 
كه  دنيا با همه بزرگی اش آنچنان  كوچک می شود كه روزی یک زوج ورزشکار در 
یک كشور بيگانه به هم می رسند و با خواستگاری و ازدواج،  كره زمين را به اندازه یک 

مشت می كنند...

گفتنی ها كم نیست  ...
دنیا آنچنان  كوچک می شود كه...



ک کرد. ماری کوری
سید باید آن را در

.در زندگی از چیزی نباید تر

گردآوری: مينا جانی 

آن روز ها كه تازه تمرین خطاطی را شروع كرده بودم، به هنگام نوشتن، در تنهایی، در فضایی كه بوی تلخ مركب 
ایرانی در آن می پيچيد و صدای سنتی قلم نی، تسکين دهنده خاطرم می شد كه گرد ماللی چون غبار بسيار نرم 
بر كل آن نشسته بود - غالبا به یاد همسرم می افتادم- كه او نيز همچون من و شاید نه همچون من، اما به شکلی، 
گهگاه و بيش از گهگاه، دلگرفتگی، قلبش را خاكستری می كرد- و می كوشيدم كه با جستجو به اميد، رسيدن 
به ریشه های گياه بالنده و سر سخت اندوه، و دانستن اینکه این روینده ی بی پروا از چه چيزها تغذیه می كند،و 

شناختن شرایط رشد و دوامش را نه آنکه نابود كنم بل زیر سلطه و در اختيار بگيرم.
پس یکی از خوب ترین راه های رسيدن به این مقصود را در این دیدم كه متن تمرین های خطاطی ام را تا آنجا 
كه مقدور باشد اختصاص دهم به نامه های كوتاهی برای همسرم، و در این نامه ها بپردازم تا سرحد ممکن، به تک 
تک مسایلی كه محتمل بود ما را، قلب هایمان را آزرده كند و دست رد به سينه ی زورآوری های ناحقی بزنم كه 

نمی بایست بر زندگی خوب ما تسلطی مستبدانه بيابد و دائما بيازاردمان.
رفته رفته عادتم شد كه تمرین نستعليق را از روی سرمشق استادم بنویسم و شکسته را، به ميل خودم، خطاب به 
همسرم، در باب خرده و كالن مسایلی كه زندگی مان داشت و گمان می كنم كه هر زندگی سالمی، در شرایطی، 

می تواند داشته باشد.
و این شد كه تدریجا تعداد این نامه ها كه نگاهی هم داشتند به جریان های عادی زندگی، رو به فزونی نهاد، تا 
آنجا كه فکر كردم این مجموعه، شاید، فقط نامه های من به همسرم نباشد، بل سخنان بسياری از همسران به 

همسرانشان باشد و به همين دليل به فکر باز نویسی و چاپ و انتشار آنها افتادم.
در سال شصت وشش، عمده ی توانم را برای تنظيم و ترتيب این نامه ها به كار گرفتم  و اینک این هدیه ی راستين 
ماست - من و همسرم - به همه ی كسانی كه این نامه ها می تواند از زبان ایشان نيز بوده باشد. الاقل،گهگاه، اگر 

نه هميشه و مشکل گشای ایشان به همين گونه.
و شاید در لحظه هایی به ضرورت، غم را عقب بنشاند، آنقدر كه امکان به آسودگی نفس كشيدن پدید آید.

نامه اول
ای عزیز!

راست می گویم.
من هرگز یک قدم جلوتر از آنجا كه هستم را ندیده ام.

قلمم را دیده ام چنان كه گویی بخشی از دست راست من است و كاغذ را.
من هرگز یک قدم جلوتر از آنجا كه هستم را ندیده ام.

من اینجا »من« را دیده ام كه اسير زندان بزرگ نوشتن بوده است، هميشه ی خدا، كه زندان را پذیرفته، باور كرده، 
اصل بودن پنداشته، به آن معتاد شده و به تنها پنجره اش كه بسيار باالست دل خوش كرده...

و آن پنجره تویی ای عزیز!
آن پنجره، آن در، آن ميله ها و جميع صداهایی كه از دور دست ها می آیند تا لحظه ای، پروانه وش، بر بوته ی 

ذهن من بنشينند، تویی...
این، می دانم كه مدح مطلوبی نيست

اما عين حقيقت است كه تو مهربان ترین زندانبان تاریخی.
و آنقدر كه تو گرفتار زندانی خویشتنی

این زندانی، اسير تو نيست
كه ای كاش بود

در خدمت تو، مرید تو، بنده ی تو...
و این همه در بند نوشتن نبود.

اما چه می توان كرد؟
تو تيماردار مردی هستی كه هرگز نتوانست از خویشتن، بيرون بياید

و این، برای خوب ترین و صبور ترین زن جهان نيز آسان نيست.  /می دانم/ اینک این نامه ها
شاید باعث شود كه در هوای تو قدمی بزنم/ در حضور تو زانو بزنم/ سر در برابرت فرود آورم

و بگویم: هر چه هستی همانی كه می بایست باشی و بيش از آنی و بسيار بيش از آن. به لياقت تقسيم نکردند و 
اال سهم من، در این ميان، با این قلم و محو نوشتن بودن، سهم بسيار ناچيزی بود، شاید بهترین قلم دنيا، اما نه 

بهترین همسر دنيا...

- نيستي....نيستي....كجایي نيستي؟ نيستي.....
- هان! چه شده؟ آه! دایه آسماني من شما هستيد؟

- آري، به هوش باش خدا دارد پرونده حکمتت را مي 
بندد…

- حکمت! حکمت یعني چه؟ 
- »یعني تقدیر، یعني شانس. وقتي پرونده هاي حکمت 
بسته مي شوند عده اي از شما بهشتي ها باید سوار بالن 
سرنوشت شوید، آن موقع است كه به شما مسافران زمين 
مي گویند زود باش نيستي، ظاهرا نوبت تو هم فرارسيده، 

خداوند دستورداد تا تورا براي سفر آماده كنم«
را  بهشت  من  »نه،  شد  سرازیر  نيستي  ازچشمان  اشک 
جا  این  غيراز  دیگري  جاي  خواهم  نمي  دارم،  دوست 

باشم« 
قول  اگر  بوسيد:»تو  و  گرفت  درآغوش  را  او  سر  دایه 
به  دوباره  هستي  االن  كه  باشي  طوري  همان  بدهي 
آیي.  فرود  دنيا  البته وقتي درآن  برخواهي گشت.  اینجا 
روزي  كه  كرد  خواهي  فراموش  حکمت  قانون  براساس 
روزگاري درميان بهشتي ها مي زیسته اي به زمين كه 
رسيدي هم جسم داري هم روح. اوایل به شکل نوزادي 
هستي جسمت 9 ماه در شکم مادرت زندگي مي كند 
كه روح آن جسم  توئي. نيستي آن جسم منتظر توست 
كه درونش دميده شوي. یعني خداوند تورا درون آن مي 
دمد وقتي پروردگار تو را دميد حکمت آن است كه درد 
به سراغ مادر می آید چون جسم وروح دست به دست 

هم داده اند وخواهان ورود به دنياي فاني هستند.
- دنياي فاني؟

- آري تو اینک در دیار باقي هستي، مثل قطره اي شير 
مي ماني، پاک و سپيد، دنياي فاني پر از سياهي است 
اندر حکایت ماموریت تو در دنياي فاني همين نکته بس 
كه نباید خود را آغشته به سياهي ها كني. نيستي تقدیر 
تو در عالم فاني چنين است كه از این پس هستي ناميده 
شوي. نگاه دایه لحظه اي رنگ دل سوزي به خودگرفت، 

لحظه اي سکوت برگزید و بعد بریده بریده ادامه داد:   
جسمي كه درآن دميده خواهي شد....دميده .... خواهي 

شد....
- جسمي كه درآن دميده خواهم شد چه؟ جواب بده.... 
- هيچ.... هيچ... ناراحت نشو در هر صورت تو روزگاري 
زنداني هستي زنداني این جسم نباید به جسمت وابسته 
شوي نباید به خاطر سختي ها روحت آزار ببيند. فراموش 
نکن مهم آن است كه به سياهي ها آلوده نشوي و سپيد 

برگردي این جا....
- اگرسپيد و پاک برنگردم چه خواهد شد؟ 

تو  قدر  آن  كنند.  مي  دوزخ  راهي  تورا  صورت  درآن   -
را مي سوزانند تا پاک شوي پاک و سپيد مثل حاال تو 
به دوش  باید  را  باري  این ماموریت زندگاني مشقت  در 
به  دیدار   .... كه جسمت....جسمت  براین  مضاف  بکشي، 

قيامت ........ 
صداي دایه آسماني داشت محو مي شد، آرام آرام نيستي 
شد،  زنداني  آن  درون  و  شد  كشيده  جسمي  طرف  به 
دیگر فقط صداي ونگ ونگ خودش رامي شنيد كه شکم 
دفاع مي كرد،  از هویتش  و داشت  بود  را شکافته  مادر 
صداهاي  از  پر  بود،  صدا  از  پر  برایش  فقط  فاني  دنياي 
درهم و برهم، هرچند خاطره اي درذهن تازه وكوچکش 
نداشت ولي به حق كه دایه آسماني اش درست مي گفت 
دنياي فاني پر از سياهي ست، چه قدر تاریک است! چه 

قدرتاریک!می توان گفت: این تاریکی مبارک بادت

نامــه هـــــای نادر ابراهیمـــــی به همســـرش

سيما عليمردانی                            

نیستی، متولد می شود
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هميشه مي گفتم: »اگر امروز رابطه مون را تموم كنيم بهتر از فرداست.« با اینکه 
خودم بارها این حرف را زده بودم اما هيچ وقت فکرش را هم نمی كردم روزی 
برسه كه اميد این پيشنهاد را بده. اما حاال در عين ناباورِی من، این اميد بود كه 
تصميم گرفته بود اون شب، شب آخری باشه كه با هم حرف مي زدیم. اميد فکر 
می كرد من مثل كوه ایستادم، اما واقعيت این بود كه حال كسی را داشتم كه 
حکم اعدام براش صادر كردند. دلم نمی خواست فردا طلوع صبحی داشته باشه 
كه صدای اميد توش نباشه. به هر شکلی بود باالخره اون شب هم گذشت و 
روشن شدن هوا خبر از صبحی دیگر داشت. صبحی كه تفاوتش با روزای دیگه 

مثل تفاوت تولد و مرگ بود!
تا چند روز فقط گوشم به صدای زنگ تلفن بود و با هر زنگش ضربان قلب من 
هم تندتر مي شد. اما وقتی چند روزی گذشت و خبری از تماس اميد نشد، 
دیگه حال روز و شبم با دو سال قبل قابل مقایسه نبود. دلم مي خواست هر 
نذر و نيازی كه توی دنيا وجود داره انجام بدم تا خدا جوابم را بده و یکبار دیگه 

روزهام با حضور اميد رنگ زندگی به خودش بگيره. 
یک هفته گذشته بود و حال خراب من قابل توصيف نبود. 

بعد از یک هفته در عين ناباوری، این صدای اميد بود كه من افسرده را تبدیل 
به آدمی كرده بود كه اون لحظه فکر مي كردم خوشبخت ترین دختر روی ُكره 
ی زمينم! چون یک بار دیگه داشتم صدای اميد را می شنيدم و با هر كلمه ای 

كه از دهنش در می اومد انگار جون تازه ای به كالبد من می دميد. 
»مائده نتونستم. نمی تونم. انگار یه چيزی كم داشتم. خيلی سعی كردم كه زنگ 
نزنم. تمام تالشم را كردم ولی امروز دیگه كم آوردم و گفتم هرجور شده باید 

صداتو بشنوم. صدای تو نبض زندگيمه، نباشه مي ميرم«
خيلي دوست داشتم قدرت اینو داشتم كه بهش بگم من هم توی این چند روز 
با مرگ دست و پنجه نرم كردم. دوست داشتم بگم انقدر من را به خودت، به 
صدات، به حرفات، به خنده هات، به محبت كردنات، به روحيه دادنات، عادت 
دادی كه مردن را به زندگی بدون تو ترجيح ميدم. اما هيچ كدوم از این ها را 
نگفتم و به جاش گفتم: مگه تصميم خودت را نگرفته بودی، پس چرا باز زنگ 

زدی؟
تو  مثل  من  كنار؟  بذارمت  منی. چه جوری  زندگي  انگيزه  تمام  تو  كه  گفتم: 

محکم نيستم كه بتونم راحت باهاش كنار بيام...
اميد انقدر در مورد این مسائل فکر می كرد كه هرچند وقت یک بار یه تصميم 

جدید می گرفت. یکبار می گفت:
 _: بيا تا آخر عمر همين جوری با هم بمونيم. منم ازدواج نکنم.

_: مگه ميشه؟! مگه خانوادت ميذارن؟
_: آره چرا نميشه؟!

چند وقت بعد و بعد از كلي فکر تصميم دیگه ای می گرفت:
_: تا آخر همين جوری مثل خواهر برادر بمونيم.

_: نميشه كه. من انقدر حسودم كه یک لحظه هم نميتونم دووم بيارم و شاهد 
این باشم كه كسی كنار تو باشه... 

.......................................
ميره  عليرضا  امسال  ميشه  باورت  گفت:  اميد  روز  یک  زدنی  هم  به  به چشم 

كالس اول؟!
_:عليرضا كيه؟!!

_: بچه مون دیگه! اگر بچه داشتيم االن هفت سالش شده بود و مي رفت كالس 
اول. در ضمن پسر بود و اسمش هم عليرضا بود. 

كه  هم  ای  بچه  به  حتی  كه  بود  شيرین  و  داشتنی  دوست  مون  رابطه  انقدر 
هيچ وجود خارجی نداشت عشق می ورزیدیم و تعلق خاطر داشتيم. بک گراند 
گوشيم را عکس یک پسربچه تپل گذاشته بودم و هربار به عشق عليرضا مدت 

ها بهش خيره می شدم!
فکرها و تصميم های جدید و قطع ارتباط ها و پشت سرش شروع ارتباط دوباره 
تا هفت سال همين طور ادامه داشت. بعضی وقت ها كه ارتباط مون رو قطع 
می كردیم تا شش ماه هم مي شد كه هيچ خبری از هم نداشتيم. اما باز بعد از 

شش ماه تحمل سختی، دوباره روز از نو... 
عقل می گفت كه هيچ چاره ای نيست و باید به جدا بودن از هم عادت كنيد اما 

دل، هيچ رقمه باهاش كنار نمی اومد و نمی پذیرفتش.

ت هوبارد
ت. البر

ش از حد جدی نگیرد ، هرگز از آن به در نخواهید رف
.زندگی را بی

همــه زندگــی ام
مقاوم باش 
قسمت پانزدهم

كسی كه هميشه پيش قدم تماس و شروع دوباره می شد، اميد بود. باوجود اینکه 
دوری از اميد سخت ترین كار دنيا بود اما توانایی زیر پا گذاشتن غرورم را نداشتم 
و راه ارتباط بی درد سری هم برای ارتباط برقرار كردن نداشتم. نه ایميلی در كار 
بود و نه تلفن همراهی. با تلفن خونه شون هم كه من هيچ وقت جرات نمی كردم 

تماس بگيرم.
زندگي من و به دنبال اون، تمام رفتارهای من با واژه ای به نام غرور عجين شده بود. 
هر چند كه خودم وجودش را درک نمی كردم و به هيچ وجه نمی پذیرفتم كه تمام 
رفتارها و حركات من از غرورم سرچشمه مي گيره. بارها اميد گفته بود كلمه غرور را 

باید از فرهنگ لغات حذف كنند و به جاش اسم تو را ثبت كنند. 
یکبار كه دیگه خيلی از تکرار این حرفش ناراحت شده بودم با عصبانيت بهش گفتم:

»برو بابا تو هم كه هر چی ميشه ربطش ميدی به غرور! غرور كدومه؟ پس فردا من 
آب هم بخورم ميگی از غرورته«.

- چرا پس فردا بگم؟ همين االن مي گم. ميدونی چرا تو جلوی من آب هم نمي 
خوری؟ چون بعد این همه سال هنوز غرورت اجازه نمي ده كسی جلوی من ليوان 

آب را دهانت بگذاره!
هرچند كه پيش روی اميد زیر بار حرفش نمی رفتم و حرفش را قبول نمی كردم اما 

حرفش من را به فکر فرو برده بود! 
حاال دیگه همه دوستام یا ازدواج كرده بودند یا شاغل شده بودند. حتي مهسایی كه 
صبح تا شب، هميشه و همه جا با هم بودیم دیگه ماهی یکبار هم نمی دیدمش. اما 
اميد به تنهایی جای خالی همه اونها را برام پر می كرد. اون موقع ها وقتي مامان 
جایی مي رفت دوستام تنهام نمی گذاشتن اما حاال فقط اميد بود كه با تماس های 

پی در پی تلفنی ش تنهایيم را پر می كرد. 
طاقت دیدن یک لحظه ناراحتی من را نداشت. هر چند كه منم هميشه سعی می 
كردم روحيه عالی و صدای پر انرژیم را جلوی اميد حفظ كنم تا هيچ تفاوتی بين 
من و بقيه حس نکنه اما اگر روزی می دید كسل و بی حوصله ام، انقدر شوخی و 
شيطونی می كرد و جوک می گفت و آواز می خوند تا به حالت عادی برگردم. اميد 
باشه را صرف من می كرد. بيش  تمام محبتی كه ممکنه در یه مرد وجود داشته 
از اون چه ازش انتظار داشتم بهم محبت می كرد. اما در رفتار و حتی طرز حرف 
زدن من هيچ تغييری رخ نداده بود. توی اون هفت سال حتی یکبار هم اميد را به 
اسم كوچيک صدا نزده بودم و هنوز اميد برای من همان "آقای محترم" بود. بعد از 
گذشت هفت سال حتی یکبار هم نتونسته بودم مستقيم توی چشماش نگاه كنم و 
تا نگاهم به چشمای معصوم و مظلوم اميد گره می خورد ناخودآگاه سرم را پایين مي 
انداختم. هردومون در خانواده های معتقدی بزرگ شده بودیم و خيلی وقت ها برای 
باالبردن درجه ایمان طرف مقابل هم مشوق خوبی به حساب می اومدیم. هميشه 
دیوار بلندی از حيا و ادب بين رابطه ما حکم فرمایی می كرد كه وجودش البته برای 

هردوی ما ارزشمند بود. 
ادامه دارد ...
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و  بلند  برادران  ديگر  و  حقير  و  بود  كوتاه  كه  شنيدم  را  ملک زاده اي 
به  نظر مي كرد. پسر  استحقار دراو  و  به كراهت  پدر  باري  خوب روي. 
فراست استيصار به جاي آورد و گفت: اي پدر، كوتاه خردمند به كه 

نادان بلند. نه هر چه به قامت مهتر به قيمت بهتر.

روزی  گفت:  بود،  ابوسعيد  ما  شيخ  خاص  خادم  عبدالکريم  خواجه 
او را چيزی می  تا از حکايت های شيخ ما  درويشی مرا بنشانده بود 
نوشتم. كسی بيامد كه »شيخ تو را می خواند.« برفتم. چون پيش شيخ 
رسيدم، شيخ پرسيد كه »چه كار می كردی؟« گفتم: »درويشی حکايت 
عبدالکريم!  »يا  گفت:  نوشتم.« شيخ  می  آن شيخ،  از  چند خواست، 

حکايت نويس مباش، چنان باش كه از تو حکايت كنند«

شنيدم كه پيرمرد عارفی به مريد خود می گفت: »ای پسر، چندان كه 
تعلق خاطر آدميزاد به روزی است، اگر به روزی ده )بخشنده و دهنده 

روزی( بود به مقام مالئکه می رسيد«.

دو برادر يکی خدمت سلطان كردی و ديگری به زور بازو نان خوردی. 
باری توانگر گفت درويش را  »چرا خدمت نکنی تا از مشقت كاركردن 
برهی؟« گفت: »تو چرا كار نکنی تا از مذلت خدمت رهايی يابی،  كه 
بزرگان گفته اند: نان خود خوردن و نشستن به كه كمر زرين بستن و 

به خدمت ايستادن «.

كه  عابد  فالن  حق  در  گويي  چه  را  »پارسايي  گفت:  بزرگان  از  يکي 
ديگران در حق وي به طعنه سخنها گفته اند؟« گفت: »بر ظاهرش عيب 

نمي بينم و در باطنش غيب نمي دانم«

به  كه  بس  از  اندرم  رنج  به  خاليق  كز  كنم  »چه  را  پير  گفت  مريدي 
زيارت من همي  آيند و اوقات مرا از تردد ايشان تشويش مي باشد.« 
گفت: »هر چه درويشانند مر ايشان را وامي بده و آنچه توانگرانند از 

ايشان چيزي بخواه كه ديگر يکي گرد تو نگردند«

گفت:  است؟  بهتر  كدام  شجاعت  و  سخاوت  از  پرسيدند  را  حکيمي 
»آنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نيست«

پادشاهی با نوكرش در كشتی نشست تا سفر كند، از آنجا كه آن نوكر 
نخستين بار بود كه دريا را می ديد و تا آن وقت رنجهای دريانوردی را 
نديده بود، از ترس به گريه و زاری و لرزه افتاد و بی تابی كرد، هرچه 
او را دلداری دادند آرام نگرفت، ناآرامی او باعث شد كه آسايش شاه 
را بر هم زد، اطرافيان شاه در فکر چاره جويی بودند، تا اينکه حکيمی 
به شاه گفت: »اگر فرمان دهی من او را به طريقی آرام و خاموش می 

كنم«.
حکيم  ای«  نموده  من  به  را  لطف  نهايت  كنی  چنين  »اگر  گفت:  شاه 
گفت: »فرمان بده نوكر را به دريا بيندازند.« شاه چنين فرمانی را صادر 
دريا  در  از چندبار غوطه خوردن  او پس  افکندند.  دريا  به  را  او  كرد. 
فرياد می زد: »مرا كمک كنيد! مرا نجات دهيد!« سرانجام موی سرش 
را گرفتند و به داخل كشتی كشيدند. او در گوشه ای از كشتی خاموش 

نشست و ديگر چيزی نگفت .
شاه از اين دستور حکيم تعجب كرد و از او پرسيد: »حکمت اين كار 

چه بود كه موجب آرامش غالم گرديد؟«
حکيم جواب داد: »او اول رنج غرق شدن را نچشيده بود و قدر سالمت 
كشتی را نمی دانست، همچنين قدر عافيت را آن كس داند كه قبال 

گرفتار مصيبت گردد«

 پادشاهی را مهمی پيش آمد گفت: »اگر اين حالت به مراد من برآيد 
چندين درم دهم« زاهدان را چون حاجتش برآمد و تشويش خاطرش 
از بندگان خاص  برفت وفای نذرش به وجود شرط الزم آمد. يکی را 
هشيار  عاقل  غالمی  گويند  زاهدان  بر  كند  صرف  تا  درم  داد  كيسه 
بود همه روز بگرديد و شبانگه بازآمد و درم ها بوسه داد و پيش ملک 
بنهاد و گفت: »زاهدان را چندان كه گرديدم نيافتم« گفت: »اين چه 
حکايت است آنچه من دانم در اين ملک چهارصد زاهد است« گفت: 
می ستاند  كه  و  آن  نمی ستاند  است  زاهد  كه  آن  جهان  خداوند  »ای 
زاهد نيست« ملک بخنديد و نديمان را گفت: »چندان كه مرا در  حق 
خداپرستان ارادت است و اقرار مرا اين شوخ ديده را عداوت است و 
انکار و حق به جانب اوست.«                                       گلستان سعدی
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ت یابند. کندی
س

گ د
گ را دارند می توانند به بردهای بزر

ت بزر
ت باخ

صی که جرا
شخا

.تنها آن ا

كر و الل
لختي از گيسوان
مواج و نا حفاظ

بر ساحل شرابي چشمش شناور است
سنگين و با وقار

در روبروي من ردیف جلو
چشمي به وسعت همه ی تن گشوده است 

با هر كالم من
آتش ز جان ملتهبش شعله مي كشد 

از زبان چشم پر از شوِق گفتگو ست
اما كالس درس

قفلي براي وا شدن این چنين در است 
در آخر كالس 

آنجا كه مي رسم به حضور و غياب ها
ختم مکررات و عتاب خطاب ها:

ليال، بنفشه، گيتي و سوگند و ناِم او
آن گه سکوت 

جا را براي حرف و نفس تنگ مي كند
سرخاب شرم

بر رخ خيال آن كه حدیثي مکرر است 
»او در ميان جمع و دلش جاي دیگر است« 

اي واي من 
وقتي كه پرده را زند آنجا كسي كنار

مي فهمم او 
عاشق نه 

بچگي از بچکي
كر است

استاد چنگيز ميرزایی 

نجوای شبانه 

شب
من
تو

و هزاران لحظه سکوت …
ماه 

كه به یمن بودنش "ما " شدیم
سوسوی غریبی كه در این پهنه ی تاریک نهفته است 

گویا كه صدای عشقبازی ِ دو قلب است
شب پره ها دور چراغ 

هلهله می كردند باز
نکند ماه دگر تاب نيارد!

نکند صبح شود كه دگر "ما " نباشيم
كه اگر ماه نباشد 

دگر از "ما" خبری نيست
باز هم صبح

من
تو

نيلوفر حاج نوروزی

می چشم درد لذتم را
فارغم از لذت درد

می پرستم یار بعيدم را
فارغم از عایب همراه

می بویم گل ناعطرم را
فارغم از عطر محض

چه می كنم در این عدم
چه می بينم در این سراب
دریغا كه ای كاش این نور

نزدیک تر می نواخت دو چشمم را
كه مع العسر، یسر است

مع اليسر هيج
ای الهم

گر اینک می زیم در بودن
بيمران مرا در بودن

گر اینک نيم در نبودن 
بپرور مرا در نبودن

سيد مصطفی موسوی

نامه ای از فاصله ها
ای كه تقدیر تو را دور زمن ساخت سالم

نامه ای دارم از فاصله ها
چند شب بود كه من خواب تو را ميدیدم

خواب دیدم كه فراری شده ای
می گریزی از شهر

جارچی ها همه جا نام تو را می خوانند
پاسبانان همه جا عکس تو را می كوبند

توی هر كوی و گذرقصه ی تبعيد تو بود
مردم و تير و تفنگ

اسبهایی چابک
متهم قاتل گلهای سفيد

جایزه: یک گل زر
و تو ميدانی من عاشق گلهای رزام

دوست دارم بنویسی به كجا خواهی رفت
و چرا مردم این شهر تو را قاتل گل ميدانند

نگرانت شده ام 
بی جوابم مگذار

پشت پاكت بنویس: متهم قاتل گلهای سپيد
تو كه ميدانی 

من عاشق گلهای رزام 
شهال روشنی

گردآوری: آتيه شعبانی
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بيمارستان طبق معمول شلوغ بود. اضطراب و ناراحتي 
بستري كردن كودكم و طوالنی شدن كارهاي اداري 
آن، خسته و بي حوصله ام كرده بود. به محض اینکه 
پرستار بخش، تخت پسرم را نشان داد او را روی تخت 
گذاشتم و پرستار، سفارش هاي الزم را به همسرم داد 
و او هم توصيه هایي به من كرد و بعد چون وجود دو 

همراه در بخش، خالف مقررات بود، رفت.
 از فرط ناراحتي حوصله نگاه كردن به اطراف و بيماران 
دیگر را نداشتم، پسرم را خواباندم و روي صندلي كنار 
كرد.  فرق مي  من  با  هایم  نظر چشم  اما  نشستم.  او 
دوان دوان به اطراف و چهره ها نگاه كرد و در تخت 

كناري ام گير كرد.
 پسر بچه اي با باال تنه پر و چهارشانه كه قد و تنش به 
سن و سالش نمي خورد، توجهم را جلب كرد. چرا به 
پسري 10-12 ساله تختي كه مختص كودكان است 
را جمع كند  پاهایش  اند و طفلک مجبور شده  داده 
به حالت نشسته بخوابد! تعجب كردم چرا مادرش  و 
و  نقاب خستگي  و  او می چرخد  پروانه دور  كه مثل 
تنش  و مشکي  تيره  لباس هاي  با  غم روي صورتش 

همخواني دارد به این موضوع اعتراض نمي كند!؟
برای  را  سفيد  ملحفه  مادر  كه  بودم  افکار  همين  در 
صاف كردن از روي تن كودک به آرامي باال كشيد و 
من در همان لحظه  كوتاه  صحنه اي دیدم كه چشم 
هایم به دیده اش شک كرد و نفسم به شماره افتاد. 
خداي من چرا؟ چطور ممکن است!؟ چه اتفاقي افتاده 
كه هر دو پا به فاصله كمي از هم از زانو قطع شده اند؟!

گوش هایم گرفت و حس كردم خون در بدنم جریان 
ندارد و مي خواهم از حال بروم.

با صداي مادر كودک، كه ليواني آب در دست داشت 
و از من مي خواست كمي آب بخورم به خودم آمدم او 
گفت:»الهي بميرم تو رو خدا ببخشيد، فکر نمي كردم 

اینطور بشي، یه كم آب بخور حالت سر جاش بياد.«
 بي معطلي كمي آب خوردم و چشمان لرزانم را به 
مي  سعي  كه  حالي  در  دوختم  اش  باراني  چشماي 
چطور  »چرا،  گفتم:  بگيرم  را  ام  گریه  جلوي  كردم 

شده؟«

با دستمالي كه گویا تمام این مدت با گرمي اشک، تن 
سردش را گرم كرده اشک هایش را پاک كرد و با بغض 

گفت: »تصادف«
نمي دانستم چه بگویم یا چه كنم؟ ناخودآگاه هر چه 

در فکرم گذشته و مي گذشت به زبان آوردم.
چطور تحمل مي كني و كردي!

 از وقتي فهميدم دوباره باید پسرم بستري و جراحي 
خوراک  و  خواب  و  شده  خراب  سرم  روي  دنيا  شود 

ندارم، شما چطور توانستي؟!
ناگهان سيل  و  بریزد  اشک  قطره  قطره  نتوانست  زن 
اشک در پهنای صورت زرد رنگش جاري شد و آرام 

گفت: »او هم نمي توانست....«
چه  كيست؟  او  شد،  ایجاد  ذهنم  در  سؤالي  عالمت 

كسي نمي توانست تحمل كند؟!
قبل از اینکه حرفي بزنم پرستار آمد و به آرامي طوري 
رضا  گفت:»  نشود  رضا  بيداري  باعث  صدایش  كه 
این قرص ها رو هر  بيدارش كنی  خوام  خوابه؟ نمي 
وقت بيدار شد بهش بده بخوره فقط زیاد دیر نشه...«

 او با لهجه شيرین اراكي ازش تشکر كرد و قرص ها 
را با احتياط روي ميز گذاشت. نخواستم با كنجکاوي 
ام و سوال هایم باعث ناراحتي اش بشوم، بلند شدم و 

از اتاق بيرون رفتم.
صندلي  روي  هنوز  برگشتم  كه  دقيقه  چند  از  بعد 
نشسته و به رضا خيره شده بود. سري به پسرم زدم 
وقتي او را گرم خواب دیدم نشستم و این بار زن بدون 
مقدمه انگار كه دلش لک زده بود تا با كسي درد دل 

كند گفت:» من خاله رضا هستم ... مادرش...«
براي  من  و  دوخت   من  به  را  اش  باراني  چشمان 

همدردي، دست های  سردش را در دست گرفتم.
 او گفت: »سه هفته پيش اینجا عروسي دعوت شده 
بودند و چون  پدر رضا نتوانسته بود مرخصی بگيرد 
كرایه  فاميل شوهرش  اتوبوسي كه  با  با رضا  خواهرم 
با یک   برگشت  راه  و در  آمدند  تهران  به  بودند  كرده 

كاميون كه بارش آهن بود تصادف كردند.«
بغض راه گلویش را بست و سکوت كرد نگاهش را به 
ام را پاک كردم  زمين دوخت. اشک هاي روی گونه 

دانم  داد:»نمي  ادامه  دوباره  او  آوردم...  آب  برایش  و 
چطور ولي آهن ها تقریباً اتوبوس را نصف كرده بود و 
تقریباً همه مسافرها یا قطع عضو شده و یا به شدت 
زخمي شدند و یا مثل خواهر جوان من فوت كردند...  
از  كدام  »درهيچ  گفت:  كرد  مي  گریه  كه  حالي  در 
برایم  باورش  باشم.   نتوانستم  خواهرم   هاي  مراسم 
باید  و  دارم  دوست  آنطوركه  هنوز  ولي  است  سخت 
برای خواهرم، عزاداري نکردم... رضا جز من با كسي 
تواند 24  بنده خدا پدرش هم نمي  راحت نيست  و 
ساعت اینجا باشد، خواهرم مثل شما و همه  مادران 
حتي به زمين خوردن پسرش حساس بود و بيش از 
حد ناراحت مي شد، حتي تصورش را هم نمي توانم 
بکنم كه اگر زنده بود و رضا را در این حال مي دید 

چه مي كرد؟؟ شاید دیوانه مي شد...«
این بوده كه  با خاله رضا بود! شاید صالح  شاید حق 
مادر رضا این روزها و این حال پسرش را نبيند، شاید  

قرار بود اتفاقات خيلي بدتري براي آنها بيفتد...
عمرش  از  سال   10 فقط  كه   رضا  دیگر  حاال  شاید 
است  زندگي  خم  و  پيچ  پر  جاده  راه  اول  و  گذشته 
نياز  مادرانه  محبت  و  گرم  آغوش  و  احساس  به  تنها 
احساس  با  نه  كه  باشند  كسانی  باید  باشد.  نداشته 
و  ایستادن  براي  بفهمانند كه  به رضا  با منطق   بلکه 
ایستادگي كردن حتما ًبه دو پاي سالم نياز نيست و 
حاال كه عصر فکر و اندیشه است نگاهش را به زندگي 
تغيير بدهد و به دور از شيطنت و از این شاخه به آن 
شاخه پریدن و با استفادده از محدودیت هاي اجباري 
اش با مطالعه و ارتقاي سطح دانش و علم رو به آینده 
همه  در  موفقيت  كسب  با  و  كند  حركت  روشن  اي 
روح  به  و  قلب  قوت  اش  خانواده  و  پدر  به  ها  زمينه 
مادرش آرامش بدهد و من با شناختي كه در طول 20 
روز بستري شدن پسرم از او پيدا كردم یقين دارم كه 
رضا این را وظيفه خودش مي داند و سرمشق زندگي 

اش قرار خواهد داد.

زينب اكبری      

بـــــدون پــــا، بايســــــت!
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 the كمپانی  توسط  كه  است  علمی  همچنين  و  درام،معمایی  ژانر  در  سریالي  تماس  سریال 
Century Fox 20 توليد شده و از شبکه FOX آمریکا در حال پخش است. كارگردان این 
سریال، تيم كرینگ است كه سریال قهرمانان  )HEROES(را در كارنامه خود دارد. از نکات 
قابل توجه این سریال می توان به حضور پر رنگ بازیگر سریال 24، یعنی كيفرساترلند اشاره كرد 

كه این بار با ایفای نقشی متفاوت دوباره به عرصه سریال هاي تلویزیوني بازگشته است.

خالصه داستان:
داستان درباره پسری به نام جيکوب است كه 11 سال دارد و كودكي ناشنوا است و به شدت به 
كسانی كه لمسش می كنند حساس است، اما این پسر تفاوتی با دیگر بچه ها دارد: او قادر به 
دیدن گذشته، حال و آینده است و می تواند از وقایع و اتفاقاتي كه به ضرر مردم است جلوگيری 
كند. او این كار را با اعداد و شماره ها انجام می دهد. نقش پدر جيک را "كيفرساترلند" برعهده 
دارد كه مي خواهد با پسرش كه ناشنوا است ارتباط بر قرار كند به همين دليل وظيفه  او دنبال 
كردن اعداد و نشانه هاي جيک است تا بفهمد او چه می خواهد تا از حوادثي كه پسرش پيش 

بيني كرده جلوگيري كند...

نقدي بر فيلم :
"جيکوب" یک افسانه قدیمی چينی در مورد »بند قرمز سرنوشت« وجود دارد. این افسانه می 
گوید: خدایان یه بند قرمز رنگ به دور قوزک پای هركدام از ما پيچيدند و آن سر دیگر بند به 
آدم هایی كه سرنوشت ما به در تماس بودن با آنها مرتبط است، متصل شده است. این بند ممکن 

است  كشيده یا پيچيده شود  ولی هيچ وقت پاره نمی شود.
تمام این ها به وسيله  احتماالت ریاضی از پيش تعيين شده و این كار من است  كه آن  اعداد 

را دنبال كنم…
بيننده  براي  را  داستان  روایي  است، خط  شده  نوشته  هنري  بسيار  كه  سریال  ابتدایي  جمالت 
مشخص مي كند. سخناني كه در ابتداي قسمت اول به وسيله راوي یا همان جيکوب گفته مي 
شود. او پسري ناشنوا است اما كلمات و اعدادي كه در ذهن اوست و داستان هایي از آدم هاي 
مختلف در كشور هاي مختلف با قانون هاي متفاوت كه سرنوشتشان با هم ارتباط دارند و فقط 
جيکوب مي تواند آنها را به وسيله  اعداد ببيند و همه  آنها را به هم ارتباط دهد. تمام 13 قسمت 

این سریال بر این اساس رقم مي خورد.
" مارتين بام " كه نقش او را " كيفر ساترلند " بازي مي كند بعد از مرگ همسرش در وقایع 11 
سپتامبر هميشه به دنبال راهي براي برقرار كردن ارتباط صميمي و پدرانه بين خود و پسرش است 
و از طرفي انجمن حمایت از كودكان مي خواهد جيک را از او بگيرند و انجمن، مارتين را الیق 
نگهداري از جيک معلول نمي دانند. اومي خواهد دل پسرش را بدست آورد. اما "جيک" الل است 
و نمی گذارد هيچکس حتی پدرش او را لمس كند. اما وسواس  فکری و روحی "جيک" نسبت 
به عدد 318 كه هيچ توضيحی هم برایش وجود ندارد از طریق اتفاقاتی كه در سراسر جهان برای 

مردم می افتد، آشکارمي شود.
از این اتفاق ها مي شود به دعوای "مارتين" با مردی كه در حال صحبت كردن با تلفن همگانی 
بود اشاره كرد. او باید سر ساعت 3:18 با همان تلفن صحبت می كرد و همه این حوادث منجر به 
این شد كه همان كسي كه تلفن همگاني را اشغال كرده بود تعدادي بچه را از یک اتوبوس مدرسه 

به شماره 318 كه تصادف كرده بود، نجات بدهد.
در یکی دیگر از این اتفاق ها می بينيم كه موبایل گمشده یک مرد انگليسی یک پسر جوان درعراق 
و یک تقليد كننده صدا در ایرلند را تحت تأثير خودش قرار می دهد كه هر كدام از این نفرات 
سرنوشتشان به عدد 318 گره خورده بود و تنها رابطه علت و معلول این گره را مي گشود. این 
پيچيدگي ها و معماها سریال را به صورت داستاني زیبا و درگير كننده كه بر پایه علت و معلول 

و رابطه پدر و پسري است بيان مي كند.
مارتين در این راه با پروفسور"آرتوردوایت )دني گلوور(" آشنا مي شود كه دقيقا پالک خانه او 
318 است. آرتور به مارتين كمک مي كند تا منظور جيک را از اعداد و ارقامي كه روي دفترش 
مي نویسد بفهمد و آن را رمز گشایي كند. در این بين مارتين مي فهمد كه پسرش جيکوب مي 

خواهد بوسيله اعداد با او ارتباط برقرا كند و با او حرف بزند. 
مي شود دردیالوگي كه مارتين به جيک مي گوید:" حاال دیگه من صدایت را مي شنوم" تمام 
امير حسين سربيشهاحساس پيروزي و رسيدن به هدفش كه همان صحبت و شنيدن صداي فرزند معلولش به هر 

تمـــام جهــــان با هم 
ارتبـــــــــاط دارنـــــد...     

صورتي كه مي خواهد باشد را به خوبي حس كرد. 
در هر قسمت ارتباط پدر و پسر به وسيله اتفاقاتي كه مي افتد و رمز گشایي 
اعداد جيک كه به نجات دادن انسان هاي روي كره زمين كه سرنوشتشان 

به هم متصل است قوي تر مي شود.   
"دیوید مازوز" كه نقش جيک را بازي مي كند شخصيتي دارای معلوليت 
است و حتي یک كلمه هم حرف نمي زند، توانسته با مهارت هایش و با  
استفاده از حركات بدن و صورت خود این نقش سخت كه در تمام سریال 

محور اصلي ارتباطات و داستان ها است را به خوبي از آب در بياورد.
"كيفرساترلند" كه به خاطر بازي در سریال پليسي- جنایي 24، كامال با 
به  است  آشنا  هستند  معما  و حل  ماجراجویي  دنبال  كه  هایي  شخصيت 
خوبي در شخصيت خود حل شده و تمام حس آن را به بيننده منتقل مي 

كند. 
 ساترلند كه اعتراف مي كند اول نمي خواست در این سریال بازي كند 
اما با نصيحت دوستان و بازدید دوباره از این سریال این بار متوجه زیبایی 
رابطه پد ر و پسری و تشابه شخصيتی بين "مارتين" و نقش "جک باور"  

در سریال 24شده است این پروژه را قبول كرده است. 

) TOUCH ( نام فيلم: تماس
محصول: 2012 آمريکا
كارگردان: تيم كرينگ

بازيگران: كيفر ساترلند، ديويد مازوز، دني گلوور
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خيلی وقت بود كه در صف اتوبوس ایستاده بودم. 
هوا هم سرد بود. هوا كه سرد می شود، نمی دانم 
اینکه  با من راه نمی آیند.  مثل  پاهایم   این  چرا 
كه احساس كنی پایت در برف مدت زیادی مانده  
و بی حس شده است. به همين دليل نگران بودم 
كه نکند هرآن كسی با من برخورد كند و تعادلم 
از  بعد  باالخره  بشوم.  زمين  پخش  و  برود  بين  از 
تا  نشوم  ميخواستم سوار  رسيد.  اتوبوس  ربع،  یک 
فکركردم  اما  باشد،  تر  بعدی خلوت  اتوبوس  شاید 
اتوبوس هایی باشد كه پله اش  از  نکند بعدی هم 
بلند است و برای من سوار شدن در این اتوبوس ها 
سخت است. دلم را  به دریا زدم و سوار شدم. سعی 
كردم جایی را پيدا كنم  و تکيه بدهم و یا دستم را 

به ميله بگيرم. در فکر داشتم  باالی سر 
جوان ترها بروم تا برایم بلند بشوند! توانستم  جایی 
خانمی   . بگيرم  ميله  به  را  دستم  كه  كنم  پيدا  را 
به خانم جوانی كه نشسته بود گفت: »عزیزم شما 
بلند ميشی ایشون بشينه؟«  و با چشم اشاره ای 
به من كرد در حالتی كه سعی می كرد من متوجه 
گرفته  ام  خنده  ميکنه«  درد  پاش   « گفت:  نشوم 
بود، چرا كه من اصال ناراحت نمی شوم. )پا درد كه 
خواستم  می  فقط  است(  واقعيت  نيست،یک  جرم 
برای آنکه به زمين نيفتم، بنشينم. ناگهان بر خالف 
انتظار ما،  خانم جوان گفت: »منم خودم خسته ام 
وكيفم سنگينه. بخدا به جوونيم نگاه نکن خود منم 
كمر درد دارم. این روزا كی سالمه؟« و ادامه داد: 
تاكسی  با  بایسته،  تونه  نمی  كه  خانم  این  »خوب 
بره. خانمی كه درخواست كرده بود به دفاع ازمن 
چی  مگه  حاال  ایه!  زمونه  دوره  چه  »وای  گفت: 
ميشه؟! قدیما برای پيرزن ها و مریض ها بلند می 
شدن  و احترام داشتن!«  خانم جوان گفت: »آره 
اون قدیما بود، نه االن با این تغذیه ها و زندگی ها!« 
راستش خودم حق را تا حدی به خانم جوان می 
دادم. نباید از كسی توقع داشت. مگر آنکه  خودش  
بخواهد. از جر و بحث آنها ناراحت شدم. برای همين 
سعی كردم هردو آنها را آرام كنم تا به آن خانمی  
لطفی  كم  كند،  می  بحث  من   از  دفاع  برای  كه 
نشود. از او تشکر كردم و به زن جوان هم با لبخند 
اینکه  خاطر  به  من  داری.  حق  هم  »شما  گفتم: 
تقصير شماست  نه  سوارشدم.  بود  ویژه   این خط 
نقليه عمومی كمه  نه تقصير من. متاسفانه وسيله 
كه ما باید به جون هم بيفتيم. در حالی كه هر دو 
حق داریم از وسيله ی عمومی استفاده كنيم. چون 
با  از خط ویژه، هر رفت و آمد  به هر حال جدای 

تاكسی، كلی برای من هزینه داره«
كه  بنفش  با شال  دار دختر جوانی  و  گير  این  در 
با  داشت  كه  حالی  در  بود،  تر  عقب  چند صندلی 

تلفن همراهش، با كسی صحبت می كرد، با دست 
دیگرش اشاره كرد در جای او بنشينم. كمی مکث 
كردم كه چگونه تا آنجا بروم. به خاطر همين تعارف 

كردم و گفتم:  »نه مرسی« 
بود، گفت:  را خوانده  فکرم  انگار  كه  دیگری  خانم 
داره  رو  این حسن  اتوبوس  نباش، شلوغی  »نگران 
كه به ما تکيه ميدی و نمی افتی. بيا رد ميشی« 
همه راه را باز كردند، در بين راه چند خانم دیگه 
داوطلب شدند و سر راهم بلند شدند تا بنشينم . 
همان خانم جوانی هم كه بحث كرده بود خواست 
ناراحت  كردم  اشاره  لبخندی  با  من  و  بشود  بلند 
چون  رفتم،  بنفش  شال  دختر  به سمت  و  نيستم 
دوست داشتم اشتياقی كه دختر جوان برای كمک 

به من داشت را پاسخ دهم.
و  شدم   رد  كردنشان  باز  راه  و  ها  خانم  كمک  با 
همين  زندگيم  در  فقط  كه  انگار  نشستم.  باالخره 
كوچک  آرزوها  چقدر  واقعا  گاهی  ميخواستم.  را 
ميشوند  ولی ما متوجه نمی شویم. همين نشستن، 
تا چند دقيقه پيش تنها خواسته من بود. از دختر 
شال بنفش تشکر كردم و گفتم: »پس مشمعی كه 
دارم«  نگه  برات  من  به  بده   رو  داری  دست  در 
لبخندی زد و گفت: »باشه«  و مشمع را به دستم 
داد. وقتی گرفتم دیدم چقدر سنگين است. گفتم: 
»بازم ممنون  با وجود این بار سنگين بلند شدی 
دارم،  »عادت  گفت:  و  خندید  بنشينم«  من  تا 
هميشه كلی بار همراهمه. امروزم مادربزرگم چند 
دوستام  با  سركار  كه  داده  غذا  كلی  و  ساالد  جور 
بخورم« بعد هم با  تاكيدی خاص ادامه داد: »مادر 
بزرگم می گه اینا لقمه عشقه، با عشق درست شده، 
لقمه های  این  بخوری ها!« بالفاصله گفتم: »پس 
عشق رو خوردی كه از دور حواست به من بود و با 
این بار سنگين بلند شدی!« خنده ی زیبایی كرد 
این  داری« گفتم: »هيچ وقت  لطف  وگفت: »شما 
دیگران  برای  و  كنم  نمی  فراموش  رو  عشق  لقمه 
مادر  عشق  های  لقمه  و  تو  قشنگ  رفتار  این  هم 
كرد.  تشکر  و  خندید  ميکنم«  تعریف  رو  بزرگت 
پيش خودم فکر كردم چگونه می توانم خوبيش را 
افتاد یک بسته كاكائو در كيفم  یادم  جبران كنم. 
را  مشمعش  بشود،  پياده  خواست  كه  زمانی  دارم. 
گرفت و خداحافظی كرد. بسته كاكائو را به او دادم 
و گفتم: »این مثل لقمه عشق نيست  ولی دوست 
دارم بگيری و بدونی امروز یاد گرفتم بعضی چيزها 
مثل  باشه  عشق  باید  فقط  خواد،  نمی  توضيحی 
عشق به انسانيت« لبخندی زد  و با اشتياق بسته 
كاكائو را گرفت و گفت: »با لذت می خورمش« و 

خداحافظی كرد...

دوست  غياب  در  بگویيد  را  ستارگان    
چشمک نزنند، چون ماهشان پشت ابر غرور 
و نفرت پنهان شده، آسمان را بگویيد نبارد، 
چشم  تا  بمانم  باقي  دریا  خواهم  نمي  چون 
و  بياید  كه  باشم  خيالي  قرمز  ماهي  انتظار 
خواهم  مي  بلکه  كند.  شنا  دلم  حوضچه  در 
كویري باشم صاف و تنها و با تحمل سوختن 
وجودم، دوستي همانند آفتاب برگزینم تا در 
را دریابيم،    سکوت گرماي سوزانش، حقيقت 
دیگر خسته شده ام از دریا بودن . ماهي بودن 
سرزمين  به  بگویيد  را  مهاجر  پرستوهاي   ...
سوخته ام پر نگشایند و آواز شادي سر ندهند، 
چون شور و شادي از سرزمين فراموش شده 
ام  رخت بر بسته و جاي  خود را به سردي 
غم و غصه ها داده، گل ها را بگویيد نشکفند 
او  به  را  آنها  كه  نيست  كسي  دیکر  چون 
تقدیم كنم و زیر پاهایش بریزم. بلبالن شيدا 
شنوایي  گوش  دگر  نخوانند،  آواز  بگویيد  را 
شود،  آوازشان سرمست  شنيدن  با  كه  نيست 
چون گوش ها را با ُسربي  از حرف هاي تلخ 
و دلخراش پر كرده اند، ابرهاي سياه پایيزي 
را بگویيد بر تن خسته ام ببارند، تا غبار بی 
كسی را از تنم بشویند، چون تنها، پایيز غم 
انگيز مرا درک می كند، درختان زنده دل را 
خاطرات  روي  را  زردشان  هاي  برگ  بگویيد 
ام  دارایي  تنها  تا كه  نریزند،  تلخ و شيرینم  
زیر خاک مدفون نشود، زمستان را بگویيد با 
بارش دانه هاي سفيد برف، قرمزي زخم هاي 
دلم را بپوشاند، تا دلم براي هميشه یخ بزند 
و دیگر از زخم هایش خون نچکد، دیگر نمي 
را  محبتش  و  مهر  گردن  شال  كسي  خواهم 
برفي  آدم  بياندازد چون  گردنم  دور  ترحم  با 

وجودم احتياجي به شال گردن ندارد.
بهار شاد و خرم را بگویيد دیگر به سرزمين 
با  نبودش  در  چون  نياید  ام  شده  فراموش 
دست  دیگر  ام،  گرفته  خو  جدیدم  دوستان 
هاي سرد و خسته ام توان بلند شدن ندارند. 
حتی برای در آغوش گرفتنش، حتی برای دعا 
كردنش، دیگر تن خسته ام طاقت تازیانه هاي 
خسته  دیگر  ندارد،  را  نظر  تنگ  مردم  نگاه 
چرخ  تکراري  هاي  زدن  دور  این  از  ام  شده 
فلک زندگي، خسته شده ام از این روز و شب 

هاي نفس گير و مردمان هزار رنگ.
 تقدیم به كسي وجودش گرما بخش و یادش 

اميد بخش است .

ردپاي رهگذر كوي دل لقمـــــــــــه عشـــــــــق مادر بـــــــزرگ .. 

شفوکو
ت. الر

س
ت نی

ت یا بدبخ
شبخ

صور می کند خو
س آن قدر که ت

.هیچ ک

پیک توانا/سال پنجم/شماره 45/بهمن و اسفند  1391

ابوالفضل كریمي محبوبه نجوميان

نر
 ه

ب و
اد

46



47 پیک توانا/سال پنجم/شماره 45/بهمن و اسفند  1391

س بولکه
ت. توما

ش
شنایی نخواهند گ

س نمی کنند به دنبال رو
سانی که تاریکی را ح

.ک

ت
الم

س

psychologytoday:ترجمه نفيسه قدوسی    منبع

مانند  هنرمند  یک  خوی  و  خلق 
ميدان جنگ است. فرشته  تاریکی 
در حال نابود كردن و فرشته  نور 
دنياهای  خلق  مشغول  روشنایی  و 

جدید است.
 زندگی در جریان است و هنر می 
تواند به ما یادآوری كند، آنچه برای 

نجات از نيستی و نابودی نياز است در اختيار ماست. 
اضطراب بخشی جدایی ناپذیری از خالقيت است. شواهد نشان می دهند كه 
افسردگی و اضطراب می توانند براستعداد هنری انسان تاثير مثبت بگذارند. بنابر 
نظر پروفسور "ایوت شالین" استاد دانشگاه روانشناسی واشنگتون، افسردگی بر 
بخش كوچکی از "هيپوكامپ" كه مسئول به خاطر سپردن و یادگيری است، 

تاثير می گذارد.
 پروفسور شالین و دانشجویانش، مغز 48 زن كه به خاطر افسردگی بستری 
تعداد  و  هيپوكامپ  اندازه   ميان  دریافتند  آنها  كردند.  اسکن  را  بودند  شده 
دوره های افسردگی رابطه ای معکوس وجود دارد. دانشمندان دیگر نيز ارتباط  
و عکس  در عملکرد حافظه  مغز  فعاليت  و كاهش  افسردگی  ميان  مستقيمی 

العمل به عوامل تحریک كننده یافته اند. 
پيچيدگی  افزایش  با  افسردگی  نشان می دهد  نيز  بالينی  افسردگی  تاریخچه 
ارتباط دارد. دانشمندان روی 44  آلزایمر  به  افراد مبتال  های فکری در ذهن 
بيمار مبتال به آلزایمر كه سابقه  ابتال به افسردگی داشتند مطالعه كردند و آن 
ها را با 51 بيمار دیگر كه افسردگی نداشتند، مقایسه كردند. آنها دریافتند كه 
هيپوكامپ بيمارانی كه سابقه ابتال به افسردگی داشتند دارای ساختار بزرگی از 
پالک پروتئين است كه می تواند یکی از عوامل اصلی ابتالی آن ها به بيماری 

آلزایمر باشد. 
بنابر یافته دانشمندان حافظه بيماران آلزایمری كه دچار افسردگی بودند ضعيف 

تر و آسيب پذیر تر از بيمارانی بود كه از افسردگی رنج نمی بردند.
با وجود این تاثيرات مضر و نامطلوب به نظر می رسد كه بعضی از افراد نمی 
توانند بدون سوار شدن بر قطار افسردگی، در عرصه هنر چيزی برای عرضه 

از  بلندی  ليست  باشند.  داشته 
وجود  بزرگ  نویسندگان  و  شاعران 
شدید  افسردگی  علت  به  كه  دارد 

اقدام به خود كشی كرده اند.
"آن سکستون" و"ویرجينا وولف"   

از جمله این نویسندگان هستند. 
"افسردگی  كتاب  در  مایسل  اریک 
های  دوره  از  خالق  افراد  درصد   100 تقریبا  كه  است  كرده  اعالم  ونگوگ" 
افسردگی رنج می برند. اما چه چيزی می تواند ارتباط بين افسردگی و هنر 

توضيح دهد؟
دالیل گوناگونی برای این ارتباط گزارش شده است. برخی از دانشمندان اعتقاد 
دارند كه كار كردن و ایجاد یک اثر جدید برای هنرمندان و نویسندگان نوعی 
خود درمانی افسردگی محسوب می شود. عده ای دیگر از دانشمندان ادعا می 
كنند كه تجربه  افسردگی موضوعات با ارزشی را برای خلق یک اثر فراهم می 

كند.
 در نهایت بعضی نيز معتقدند كه هنرمندان نمی توانند به خلق چنين آثاری 

بپردازند، مگر آنکه دوره هایی از غم و اندوه را تجربه كنند.  
دانشگاه  محققان"  شود.  ناشی  عوامل  این  تركيب  از  تواند  می  درست  جواب 

تافتس "
در یافته اند كه افراد افسرده در مقایسه با افرادی كه دچار افسردگی نيستند، 
با  دارای مشکالت بسياری در پردازش احساسات خود هستند. این مشکالت 
بيش فعالی قشر جلو مغز در ارتباط است؛ بخشی از مغز كه مسئول درک و 
ابراز احساس ترس است. بنابر یافته های دانشمندان دانشگاه جنوب كاليفرنيا، 

قشر جلو مغز در مورد افراد مبتال به بيماری های روانی فعاليت كمتری دارد.
تركيبی از این عوامل می تواند بهترین پاسخ به این سوال كه چه چيزی افراد 
افسرده را هنرمندتر و خالق تر از دیگر افراد می سازد فراهم كند. افراد افسرده 
دارای احساسات منفی بيشتری برای خلق یک اثر هنرمندانه هستند و با توجه 
به مشکالت پردازش اطالعات و احساست در مغز این افراد، بيان هنرمندانه تنها 

راه كنار آمدن با احساس غم و اندوه است.

اثرات مثبت افسردگی در خلق آثار هنرمندانه
روانشناسی
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بدون شک بهترین اتفاقی كه ممکن است برای یک فرد ناشنوا 
رخ دهد، خبر درمان ناشنوایی به وسيله  سلول های بنيادی 
استفاده  از سمعک  سالگی  دو  از سن  كه  برای كسی  است. 
كرده است، این روش درمانی می تواند مانند یک آرزوی به 
حقيقت پيوسته باشد. اما اگر آن فرد نخواهد شنوایی خود را 
بازیابد و بر این عقيده باشد كه از دست دادن ناشنوایی مانند 
از دست دادن پای راستش عذاب آور است، امری محال و دور 

از واقعيت به نظر می آید.
خود  ناشنوایی  به  كه  شوید  می  آشنا  زنی  با  مقاله  این  در 
عشق می ورزد و عقيده دارد كه شادترین لحظات عمرش را 
به واسطه ی این ناتوانی به دست آورده است و در صورت به 
دست آوردن شنوایی خود دیگر نمی تواند یک انسان متفاوت 
با توانایی های مخصوص به خود باشد. او از عادی بودن بيزار 
زندگی  یک  دیگر  های  انسان  همانند  ندارد  دوست  و  است 
معمولی داشته باشد. معلوليت برای او یک نقطه  اوج است 

كه حاضر نيست به هيچ قيمتی آن را از دست بدهد.
سکوتی كه مال من است

بعد از این سال ها یاد گرفتم كه ناتوانی گوش هایم را دوست 
داشته باشم. سکوتی كه در آن هستم تنها به من تعلق دارد 
این  داشتن  كه  دانم  می  كنم.  می  آرامش  احساس  آن  با  و 
احساس عجيب است و كمتر كسی می تواند با من هم عقيده 
باشد. ولی من باور دارم كه یک انسان خوش شانس هستم. 
من خيلی زود از شنيدن صداهای اطرافم محروم شدم و از 
در  دادم.  از دست  را  ام  از شنوایی  زیادی  بخش  تولد  زمان 
كمکی  ابزار  بدون  و  هستم  ناشنوا  درصد   80 تا   40 حدود 
نمی توانم صدای افرادی كه با من حرف می زنند را بشنوم. 
تنها در شرایطی می توانم صدای دیگران را بشنوم كه در یک 
اتاق ساكت و نزدیک به منبع صدا باشم. مهمانی های پر سر 
و صدای همسایه ها، صدای دزدگير ماشين ها، حتی صدای 
طوفان در نيمه های شب نيز نمی توانند آرامش و سکوتی كه 

در زندگی من در جریان است را بگيرند.  
در دو سال اول پدر و مادرم متوجه نشده بودند كه فرزندشان 
هيچ  ها  آن سال  در  متولد 1974 هستم.  من  است.  ناشنوا 
كدام از تست های سالمتی كه امروزه بر روی نوزادان انجام 
می دهند، گرفته نمی شد. والدین من در نهایت متوجه شدند 
كه مشکلی در برقراری ارتباط با من وجود دارند. آن ها به 
بتوانم  تا  كردند  می  صحبت  من  با  كلمه  به  كلمه  و  آرامی 
سيالب ها را بشنوم و تکرار كنم. مادرم من را مجبور می كرد 
این تمرین را چند بار در روز انجام دهم. این تمرینات باعث 
شدند كه بتوانم مانند یک فرد عادی صحبت كنم و مشکلی 

در بيان كردن كلمات نداشته باشم. 
با توانایی صحبت كردن عادی و موهای بلندی كه سمعکم 
را می پوشاند، بيشتر افرادی كه با من در تماس هستند نمی 
دانند ناشنوا هستم. اما نکته  منفی این است كه اگر جمله ای 
را متوجه نشوم و جوابی بی ربط به سوالشان بدهم، آن ها فکر 

می كنند كه من آدم نادان یا بی ادبی هستم. 
 در دوران مدرسه بچه های كالس هم متوجه عدم توانایی من 
نشدند. هرگاه سمعکم سوت می كشيد حواسشان را با گفتن 
اینکه یک موش در كالس است پرت می كردم و می توانستم 

با آن ها مانند یک شاگرد معمولی ارتباط برقرار كنم.
تا اینکه پنج سال پيش مجبور شدم با یک سمعک ابتدایی و 
بسيار ضعيف در مصاحبه ورودی دانشگاه شركت كنم. در آن 
مصاحبه به مهارت های لب خوانی خود تکيه كردم و تعهد 

ترجمه: نفيسه قدوسی

معلولیتم را دوست دارم
لطفا درمانم نکنید!!

دادم كه این ناتوانی مانعی در درس خواندنم 
و  كردم  عمل  قولم  به  من  كند.  نمی  ایجاد 
در رشته  فلسفه از دانشگاه ادینبورگ فارغ 

التحصيل شدم.
روش های مختلفی را برای درمان شنوایی ام 
امتحان كردم. طب سوزنی، ماساژ سریالنکایی، 
استفاده از روغن ها مخصوص. ولی در نهایت 
استفاده از سمعک های دیجيتال در شنوایی 
برای  وقتی  كرد.  ایجاد  ای  عمده  تفاوت  ام 
اولين بار آن ها را در گوش هایم قرار دادم 
مانند كسی كه دوباره به دنيا می آید گریه 
پرندگان،  زنده شد. صدای  برایم  دنيا  كردم. 
ماشين  خوردن  استارت  صدای  حتی  رادیو، 
همسایه را می شنيدم. با اینکه شنيدن این 
صداها بسيار خوشایند بود ولی از شنيدنشان 
نگران  می شدم. این احساس عجيب سوالی 
را در ذهنم به وجود آورده بود: آیا من یک 

فرد عادی هستم؟ 
من با این احساس كه یک فرد مخصوص با 
توانایی های خاص خودم هستم بزرگ شده 
انسان  یک  كه  نگرانم  حس  این  بدون  ام. 
معمولی باشم و كارهای عادی انجام دهم من 
عاشق لحظه ای هستم كه مردم اعتراف می 
كنند متوجه ناشنوایی ام نشده اند و من را به 
عنوان فردی كه به طور كامل بر مشکالتش 

غلبه كرده و به طور شگفت آوری موفق است 
تحسين می كنند. 

مردم  كه  ام  نشده  متوجه  هنوز  این حال  با 
چگونه با صداها كنار می آیند. شادترین زمان 
برایم وقتی است كه در آپارتمانم و در سکوت 
نمی  كس  هيچ  و  كنم  می  استراحت  كامل 
بگيرد.  من  از  را  آرامش  و  این سکوت  تواند 
می توانم به راحتی در كتابی كه می خوانم 
غرق شوم و هيچگاه مزاحمتی برای خوابيدن 

نداشته باشم. 
پدر و مادر و دوستانم در ایجاد احساس خوب 
و اعتماد به نفس در من نقش مهمی را ایفا 
كه  اند  نداده  اجازه  هرگز  ها  آن  كنند.  می 
نسبت  بدی  شود حس  موجب  ام  ناشنوایی 
به خود داشته باشم. بدون شک حمایت آن 
ها از من فردی مهربان و با احساس ساخته 

است.
روش  كه  دانشمندانی  بر  آفرین  این حال  با 
برای  را  بنيادی  از سلول های  استفاده  های 
درمان ناشنوایی به كار می برند و توانسته اند 
ولی من  را درمان كنند.  ها  ناشنوایی موش 
هيچ مشکلی با گوش هایم ندارم و اگر كسی 
بخواهد در این زمينه با من مخالفت كند می 

توانم به راحتی سمعکم را خاموش كنم.
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دچار  كه  كودكانی  در  عضالت  سفتی  ميزان  غالبا 
سندرم داون یا سربرال پالسی هستند به مراتب كمتر 
كند.  می  كمک  عضالت  این  رشد  به  ماساژ  و  است 
آنان نسبت  افزایش هوشياری  باعث  ماساژ همچنين 
به بدن خودشان می شود. ماساژ برای كودكانی كه 
نقص بينایی دارند نيز مفيد است. اگر كودک شما نياز 
به مراقبت ویژه ای دارد، با پزشک یا فيزیوتراپيست او 

درباره چگونگی ماساژ دادنش مشورت كنيد. 
ماساژ می تواند: 

-آگاهی از بدن را در كودک افزایش دهد.
-قدرت عضالت را بيشتر كند.

تقویت  و كودک  والدین  بين  را  غير كالمی  -ارتباط 
كند.

-باعث پيوستگی هرچه بيشتر او به شما شود.
-كودک را آرام كند و باعث ایجاد آرامش در والدین 

شود. 
-به والدین اجازه دهد حس كنند كه مثبت هستند و 

به كودكشان كمک می كنند.
كودكانی كه نيازهای ویژه دارند، اغلب دچار مشکالت 
لمس  و  تماس  به  نسبت  كه  آنجا  تا  هستند.  حسی 
به  بسته  حساس.  غير  یا  حساسند  خيلی  یا  شدن 
تکامل قوای حسی آن ها ميزان فشار ماساژ باید كم  
یا عميق باشد. در واقع بعضی از كودكان لمس جزئی 
را دوست ندارند. پس برای این بچه ها فشار محکم 
تری الزم است. اگر درباره ميزان فشار ماساژهایتان 
زیاد اطمينان ندارید، به عکس العمل های كودكتان 
توجه كنيد و با پزشک یا فيزیوتراپيست او به مشورت 

بپردازید.
كودكانی كه دچار سندرم داون هستند

اگر كودک سندرم داون دارید، ميزان سفتی ماهيچه 
های او كم است. ماساژهای منظم در تمام بدن كه 
توام با كشش باشد سفتی عضالت او را افزایش می 
زیاد  او  عضالت  سفتی  ميزان  كه  صورتی  در  دهد. 

آرامش  هایش  ماهيچه  در  تواند  می  ماساژ  باشد، 
ایجاد كند. اگر او فيزیوتراپی می شود، قبل از زمان 
كردن  گرم  بدهيد.  فوری  ماساژی  او  به  فيزیوتراپی 
باال رفتن  انجام فيزیوتراپی باعث  از  ماهيچه ها قبل 
كيفيت و اثر گذاری فيزیوتراپی خواهد شد. برخی از 
یا  معلوليت  دچار  است  ممکن  داون  سندم  كودكان 
ضایعه شنوایی باشند كه در این صورت هم ماساژ می 
اینکه  برای  این كودكان  ها كمک كند.  آن  به  تواند 
را  بهره  بيشترین  خویش  استعداد  و  توان  از  بتوانند 
ببرند و همين طور ما بتوانيم نسبت به مسائل مختلف 
در آن ها واكنش ایجاد كنيم، نياز به محرک و انگيزه 
همين  از  دیگری  شکل  ماساژ،  دارند.  بيشتری  های 
توانيد آن  انگيزه است كه شما می  ایجاد  تحریک و 
كه  رود  می  احتمال  سازید.  مهيا  كودكتان  برای  را 
ببرد. چرا كه بچه هایی كه  از ماساژ لذت زیادی  او 
با  اجتماعی،  هایی  بچه  هستند،  داون  سندرم  دچار 
شخصيتی شاد و بسيار با عاطفه اند و به تماس محبت 
آميز به خوبی پاسخ می دهند. ماساژ وقتی تبدیل به 
كاری شود كه هر دوی شما با هم آن را انجام دهيد، 
بهترین نتایج را در بر خواهد داشت؛ یک نوع ارتباط 
حسی و لمسی دو طرفه كه بيشتر از چيزی است كه 
خودتان و به تنهایی برای كودكتان انجام می دهيد. 
باشد  برادری داشته  یا  اگر كودک شما خواهر  شاید 
بتوانيد آن ها را به ماساژ دادن یکدیگر تشویق كنيد 
و بگذارید تمام خانواده در این كار سهيم شوند. این 
امر می تواند استحکام روابط خانوادگی شما را بيشتر 

كند و كودكتان را بسيار شاداب سازد.
كودكانی با ضايعات اعصاب حسی

كمک  دارند  بينایی  معلوليت  كه  كودكانی  به  ماساژ 
خود  برای  اطرافشان  دنيای  از  تصویری  تا  كند  می 
لمس  كه  آموزند  می  شوند  لمس  اگر  زیرا  بسازند. 
كه  كند  می  كمک  ها  آن  به  كردن  لمس  و  كنند 
دنيای اطراف خود را كشف كنند. كودكی كه نقص 

بينایی دارد همچنين از طریق ماساژ نسبت به بدنش 
او  در  هوشياری  این  تدریجا  و  كند  می  پيدا  آگاهی 

افزایش می یابد.
 او می آموزد كه دست ها و پاهایش چه اندازه هستند 
دید  آنها  به شکل  نسبت  و  است  آنها چقدر  و طول 
بهتری پيدا می كند. ماساژ راه های ارتباطی جدیدی 
را بين شما و كودكتان باز می كند. این راه ها برای او 
یک منبع اصلی برای تامين احساس آرامش و امنيت 

خواهد بود.
 تحریک به وسيله لمس كردن، واكنش كودک مبتال 
به ضایعات حسی را افزایش می دهد. پس ماساژ می 
بپردازد.  اجتماعی  تعامل  به  كه  بياموزد  او  به  تواند 
وقتی كودكتان را ماساژ می دهيد اگر دچار مشکل 
بينایی است حتما یکی از دست هایتان را روی بدن 
آرامش  او  به  تا  كنيد  صحبت  او  با  و  دارید  نگاه  او 
است،  شنوایی  مشکل  دچار  شما  كودک  اگر  دهيد. 
طی انجام ماساژ با او صحبت كنيد تا حس شنوایی 
اش تحریک و تقویت شود. به او بگویيد كه چه كاری 
و كارهایتان  بين حرف ها  بتواند  تا  انجام می دهيد 

ارتباط برقرار كند.
كودكان فلج مغزی 

اجازه  اند  مغزی  فلج  دچار  كه  كودكانی  به  ماساژ 
به  توانند  نمی  كه  كنند  تجربه  را  می دهد حركاتی 
تنهایی آن ها را انجام دهند. در واقع ماساژ هوشياری 
و آگاهی آن ها را نسبت به بدنشان افزایش می دهد. 
با  پس  است.  فرد  به  منحصر  كودكی  هر  نيازهای 
كند  تایيد  تا  كنيد  كودكتان صحبت  فيزیوتراپيست 
چگونه ماساژ می تواند كاركرد هر جلسه فيزیوتراپی 
را برای كودک افزایش دهد. ماساژ منظم كودک شما 
را قادر می سازد مرتبا از حركاتی كه رشد جسمانی او 

را تحریک می كند بهره ببرد. 
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منبع: ماساژ كودک، آن هيث و نيکی بين بریج

ماســـــــــاژ ويـــــــــژه، بــــــــــرای كودكـــــــــــــان ويـــــــژه 



ک کنید تا درکتان کنند. استفان کاوی
.   در

ت
الم

س

پیک توانا/سال پنجم/شماره 45/بهمن و اسفند  1391 50

آلبــــــــــــــــــــــــــوم زنــــــــــــــــــــــــدگی
محيط  اجتماعی  های  جنبه  به  نسبت  دان  سندرم  افراد 
مانند   نيازهایی  و  عواطف  آنها  اند.  حساس  بسيار  خویش 
از فرصت های یکسانی بهره مند  باید  افراد  دارند و  سایر 
شوند. اگر این افراد تحت مراقبت های مناسب قرار گيرند و 
در فعاليت های روزمره دخالت داده شوند در كارهایی چون 
خود  شخصی  امور  اداره  و  اجتماعی  رفتار  تحصيل،  ادامه 

موفق می شوند.
او 14  تيلور" مادر یک كودک سندرم داون است.  "ایزابل 
است. وی  كرده  مراقبت  فرزندش  از  روز  است شبانه  سال 
معموال  همراه پسرش "جوردن" بين ساعت 3 تا 5 صبح از 

خواب بيدار می شود.
اولين كاری كه هر روز صبح انجام می دهند حمام كردن 
است. سپس او بر روی پوست بدن فرزندش كرم های نرم 

كننده می مالد و لباس هایش را می پوشاند.
عالوه بر مراقبت از جوردن، ایزابل دو فرزند دیگر نيز دارد 

كه باید برای آنها صبحانه آماده كند.
اول، كودكان  آمار نشان می دهد كه در كشورهای جهان 
بی  والدین خود  و حمایت  مراقبت  از  زیادی  داون  سندرم 
بهره هستند و به مراكز نگهداری از كودكان كم توان ذهنی 
سپرده می شوند. این كودكان معموال در تنهایی بزرگ می 

شوند.
ایزابل بعد از رساندن جوردن به سرویس مدرسه، حدود پنج 
ساعت فرصت دارد كه به انجام كارهای خانه مشغول شود. 
او همچنين عضو مركز حمایت از كودكان سندرم داون نيز 

هست.
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اشکال  به  خود  كودک  معلوليت  فهميدن  با  والدین 
گناه،  احساس  مانند  دهند  می  نشان  واكنش  مختلف 
انکار، احساسات متضاد، ناكامی، اندوه، تنهایی، از دست 

دادن اميد به زندگی، حمایت افراطی و فرافکنی .
كه  آمریکا  در  مغزی  فلج  اعضای هيئت جهانی  از  یکی 
خود والد یک پسر فلج مغزی است در ارتباط با عکس 
مطمئنی  راه  گوید:»هيچ  می  والدین  اوليه  های  العمل 
وقتی  ندارد.  معلوليت كودكان وجود  از  برای جلوگيری 
برچسب  او  بر  و  شماست  كودک  معلول،  كودک  آن 
تان  برای  زندگی  است  ممکن  شود،  می  زده  معلوليت 
تان  یکباره احساس كنيد كنترل  و  ناعادالنه جلوه كند 
را بر زندگی و فرزندتان از دست داده اید. شاید احساس 
حق  این  ندارید،  را  واقعيت  این  پذیرش  آمادگی  كنيد 
خواهيد  می  كه  هرگونه  را  احساساتتان  كه  شماست 
شما  احساسات  شوید  متوجه  است  ممکن  دهيد.  نشان 
از  و  آید  نمی  در  جور  متخصصان  فرضی  های  مدل  با 
این بابت دچار خشم و عصبانيت شوید . شما حق دارید 
كه گاهی گریه كنيد. روابط شما با اعضای دیگر خانواده 
هم ممکن است در معرض خطر قرار بگيرید و با وجود 
تالش زیاد باز هم نتوانيد اعضای خانواده را دور هم جمع 
كنيد. عصبانيت شما قابل قبول است بهترین روش برای 
برطرف كردن آن مراجعه به اولين سرویس درمانی برای 

فرزندتان است.«
عالوه بر عکس العمل های عاطفی اوليه والدین نسبت به 
معلوليت فرزندشان ، وجود كودک معلول می تواند اثرات 
طوالنی مدتی شامل اثرات عاطفی، اجتماعی و اقتصادی 

بر خانواده داشته باشد.
مراقبت دائم از كودک مستلزم شکيبایی زیاد و فدا كردن 
هدف های شخصی از طرف والدین است. والدینی كه در 
رابطه با آرزوهای خود احساس نااميدی می كنند و در 
رسيدن به هدف خود ناكام گشته اند با داشتن یک فرزند 
معلول به طور مضاعف ضربه خواهند خورد و امر مراقبت 
و نگهداری از كودک برای آنان دشوارتر خواهد شد. یک 
كودک با معلوليت های فيزیکی و با استرس های همراه 
آن می تواند تأثير عميقی بر عملکردهای خانواده بگذارد.

والدین افرادی با معلوليت فيزیکی در مقایسه با والدین 
ایفای  در  كفایتی  بی  احساس  بيشتر  های طبيعی  بچه 
تواند  می  كفایتی  بی  احساس  این  دارند.  خود  نقش 
مشکل ساز باشد والدینی كه دچار این احساس می شوند 
فرزندشان  های  مسئوليت  پذیرش  برای  كمتری  تالش 
می كنند و این می تواند باعث افزاش مشکالت رفتاری 

كودكان شود.
برخی از متخصصان معتقدند پدران واقعيت را راحت تر 
می پذیرند. به نظر می رسد پدران خون گرم تر، نقش 

پدری را بيشتر از حد معمول ایفا می كنند. اغلب پدر به 
كودک معلول خود بيشتر به عنوان یک خطر نسبت به 
موقعيت اجتماعی خویش می نگرد در مقابل مادر بيشتر 
تحت فشارهای عاطفی است. از آن جایی كه پدر بطور 
معمول بيشتر اوقات خود رادر خارج از خانه می گذارند 
می  سپری  كودک  با  را  كمتری  وقت  مادر  به  نسبت  و 
كند استرس و احساس گناه كمتری در مقایسه با مادر 
دارد. بنابر این مادر تقریبا همه مسئوليت های مراقبت از 

كودک را به عهده دارد.
معلوليت فرزند می تواند زندگی زناشوئی را تحت تاثير 
قرار دهد. معلوليت فرزند در خانواده هایی كه بر عشق 
نمی  چندانی  اثر  است  حاكم  مثبت  عواطف  و  وعالقه 
هم  با  عالقه  بدون  شوهر  و  زن  كه  مواردی  در  گذارد. 
ازدواج كرده اند و ظاهرا بدون مناقشه با هم زندگی می 
كنند وجود یک كودک معلول صرفا مشکالتی را از حالت 
پنهان به آشکارا می كشاند. در صورتی كه خانواده دارای 
خانواده  با  مقایسه  در  باشند،  زناشویی  زندگی  در  ثبات 
های بی ثبات، در احساسات و رفتار خود نسبت به فرزند 

معلول خود به مراتب بهتر عمل خواهند كرد.
اثرات  برخانواده  معلوليت  مهم  اثرات  از  دیگر  یکی 
اقتصادی و اجتماعی است گاهی مراقبت ها، درمانها و 
مورد  معلول  كودک  یک  برای  كه  خاصی  های  آموزش 
می  تحميل  خانواده  بر  را  زیادی  های  هزینه  است  نياز 
ها  هزینه  این  تأمين  برای  خانواده  بودجه  گاهی  كند. 
كافی نيست. ممکن است خانواده در ارتباطات اجتماعی 
مانند مهمانی رفتن، پذیرایی كردن از دوستان در منزل 
یا شركت در محافل اجتماعی و سایر تفریحات با مشکل 

روبرو شوند.
در یک مطالعه نشان داده شد كه خانواده های غير مرفه 
معلوليت فرزند را به عنوان یکی دیگر از مشکالت عدیده 
ای كه خانواده با آن روبرواست می شناسند واز این رو به 

آن اهميت كمتری می دهند.
فرزندان  پرورش  خانواده  عملکردهای  مهمترین  از  یکی 
است. معلوليت می تواند بر یکایک اعضای خانواده تأثير 
قرار  تأثير  تحت  را  خانواده  پرورشی  كاركرد  و  گذاشته 
دهد. نتایج تحقيقات در مورد تاثير وجود كودک معلول 
بر روی سایر فرزندان در شرایط مختلف متفاوت است. 
و  دادن كودک در موسسه، خواهر  قرار  معتقدند  برخی 
برادران او را از مسئوليت های بيش از حد آزاد می سازد، 
سایر  كه  رود  می  انتظار  والدین  از سوی  اغلب  كه  چرا 
فرزندان قسمتی از وظایف مربوط به كودک معلول را به 
عهده بگيرند. نتایج حاصل ازیک بررسی در ایران )داور 
منش و شریعتی1375( نشان داد كه وجود فرزند معلول 
تاثير منفی بر رشد جسمی سایر فرزندان ندارد، اما می 

تواند موجب اختالل در فضا و شرایط مناسب آموزشی 
مانند  بزرگ  های  شهر  در  خانواده  فرزندان  سایر  برای 
با  مناطقی  در  پذیری  تاثير  این  آنکه  حال  شود.  تهران 

پيچيدگی شهری كمتر محسوس نيست.
تحصيلی  پيشرفت  بر  منفی  تاثير  بيشترین  همچنين   
سایر فرزندان زمانی است كه فرزند معلول بيش از 14 
سال داشته باشد . موضوع دیگری كه اتفاق می افتد این 
است كه گاهی سایر فرزندان در اثر داشتن خواهر یا برادر 
با  لذا  شوند  می  آشفتگی  بر  و  شرمساری  دچار  معلول 
مشاوره و راهنمائی به موقع والدین و سایر افراد خانواده 

می توان به آنها در امر سازگاری كمک كرد.
گاهی والدین با معلوليت فرزند خود كنارمی آیند اما آنان 
بارعاطفی  كه  هائی  برچسب  با  دادن خود  وفق  به  قادر 
بسيار  والدین  برای  مثال  عنوان  به  نيستند،  دارند  قوی 
آسانتر است كه اصطالح ضایعه مغزی را به جای عقب 

ماندگی ذهنی بکار ببرند.
سازگاری والدین اغلب در چهار مرحله انجام می گيرد. 
در مرحله اول پدر و مادر احساس گناه و شرم می كنند. 
در مرحله دوم به شناخت و درک مسئله توجه می كنند. 
در مرحله سوم مشکل را آن گونه كه هست می پذیرند 
.در مرحله چهارم به كودک خود كمک می كنند و برنامه 
های درمانی و آموزشی را طرح ریزی و اجراء می كنند.

را واكنش  العمل ها  این قبيل عکس  از محققان  برخی 
تطابق عمومی بيان می كنند كه شامل مراحل زیر است :

یک  در  والدین  مرحله  این  در  خطر:  از  آگاهی  مرحله 
فشار  رفت  خواهند  فرو  نگرانی  و  ناباوری  شوک  حالت 
روانی معموالً مانع از آن می شود كه تفکر منطقی و فکر 

خالق داشته باشند.
كنند  می  والدین سعی  مرحله  این  در  مقاومت:  مرحله 
این  در  كنند.  مقابله  مسئله  ازاین  ناشی  روحی  فشار  با 
مرحله  با تصميم گيری درست  و عمل كردن  به آن  
قادر می شوند فشار ممکن را كم كند. در مرحله مقاومت 
با  تا  كند  می  كمک  شخصی  به  دفاعی  های  مکانيسم 

فشار مقابله كند.
ناشی  و فشار روحی  انگيزه  : چنانچه  مرحله فرسودگی 
از مرحله اول به كمک مرحله دوم از ميان نرود و ادامه 
به تدریج قوای  بود و  یابد سازش والدین كافی نخواهد 
نيروی  و  ماند  خواهد  باز  كار  از  و  شود  می  كم  دفاعی 
فرا  فرسودگی  مرحله  و  نمی ماند  باقی  سازندگی  برای 
جهات  از  بسياری  از  فرسودگی  مرحله  رسيد.  خواهد 
پدیدار  مجدداً  نگرانی  و  شوک  است.  اول  مرحله  شبيه 
می شود و اضمحالل روانی و جسمی می تواند بر شخص 
متولی شود و واكنش های روان تنی در این مرحله بروز 

می كند.

تأثیــــــر كـــــودک معلـــــــول بـــــر خانـــــــــــواده 
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به سبزيجات  نــــــام های
ابــــر قهـــــرمان بدهیــــد!
اسامی جذاب می تواند كودكان را
 به خوردن سبزیجات تشـویق كند

راهکاری سریع برای آنکه مغزتان را فریب داده و آنرا به سمت فکرهای خوب سوق دهید.

افســـانــــــــــه خشــــــــــــم

دیدن صحنه مادر بشقاب به دست و فرزند فراری دیگر كمتر كسی را شگفت 
زده می كند . با وجود افزایش آگاهی در خصوص روش های تغذیه ای هنوز 
والدین زیادی با  مشکل بدغذایی در كودكان خود مواجهند و در این ميان 
تشویق كودكان به خوردن مواد مغزی، به ویژه سبزیجات بيش تر از سایر مواد 
غذایی دغدغه والدین است  و آن ها هميشه در تالش اند  كودكان خود را به 

خوردن سبزیجات سالم متقاعد كنند.
 این مشکل به خصوص در والدین دارای فرزند معلول نمود بيش تری دارد 
و  دارند  غذاخوردن  در  كه  مختلفی  مشکالت  علت  به  كودكان  این  كه  چرا 
به  متابوليک،  اختالالت  وجود  یا  استفاده  مورد  داروهای  دليل  به  همچنين 
خودی خود در معرض كمبودهای تغذیه ای قرار دارند و از این رو اهميت 

تغذیه  مطلوب برای آن ها بارز تر است.
 بر همين اساس مطالعات زیادی برای ترغيب كلی كودكان به تغذیه سالم 
انجام شده است. در حال حاضر دانشمندان یک راه حل ساده برای این موضوع 

یافته اند: »به سبزیجات نام های ابر قهرمان بدهيد!«
برای سبزیجات  اخيرا مطالعه ای نشان داد كه برچسب ها و اسامی جذاب 
مانند هویج های نگهبان بينایی، بروكلی های مشت زن قوی، لوبيا سبزهای 

بيشتر  ابتدایی  مدارس  كودكان  كه  شود  می  این  به  منجر  و...  تنبلی  ضد 
آموز  دانش  از 147  امریکا  در  مطالعه  این  محققان طی  بخورند.  سبزیجات 
8 تا 11 ساله خواستند برای وعده ناهار خود یک فهرست غذا را كه شامل 
هویج بود به مدت سه روز امتحان كنند. آن ها دریافتند 66 درصد كودكان 
هنگامی كه به هویج ها عنوان نگهبان بينایی داده شده بود از آن خوردند و 
در مقابل،  32 درصد هنگامی كه غذای روزانه ناميده شده بود و 35 درصد 
هنگامی كه به آن ها هيچ نامی داده نشده بود از آن خوردند. این نتایج در 
مورد سایر سبزیجات نيز یکسان بوده و سبب عالقمندی كودكان به مصرف 
های  روش  پژوهش  این  نتایج  از  این حال گذشته  با  است.  سبزیجات شده 
زیادی برای ترغيب ذائقه كودكان به خوردن غذاهای سالم وجود دارد. باید به 
آن ها  نشان داد كه چقدر از خوردن غذاهای سالم و گوناگون لذت می بریم. 
كودكان معموالً غذاهایی را انتخاب می كنند كه نزدیکانشان آن غذاها را با 
شور و شوق می خورند. مادرانی كه در سکوت محض و بدون هيچ توضيحی 
به كودک غذا می دهند، نسبت به آنها كه با شور و شوق و عالقه به كودک 

غذا می دهند، اثر بسيار كمتری بر نوع تغذیه فرزندشان دارند. 

یک باور غلط قدیمی وجود دارد كه می گوید خشم هميشه باید نمایان و برون 
ریزی شود وگرنه به صورت رفتارهای پرخاشگرانه و انفجاری خود را نشان خواهد 
داد و پس از انجام آن، فروكش خواهد كرد. خشم می تواند مثل آب، پشت سد 
جمع شود. اگر آن را ابراز نکنيد، سد شکسته خواهد شد و یکدفعه همه چيز را 
نابود خواهد كرد. تحقيقات به طور جدی با این افسانه مخالف هستند. تحقيقات 
جدید نشان داده اند كه خشم حتما نباید به یک رفتار پرخاشگرانه منجر شود 
و سپس فروكش كند. هر چه بيش تر رفتار پرخاشگرانه انجام دهيد یا به افکار 
خودش  از  كرد. خشم  خواهيد  احساس خشم  تر  بيش  كنيد  فکر  خشمگينانه 
تغذیه می كند به خودش هم سوخت می رساند . هيچ وقت مشت به دیوار زدن 
و بالشت كوبيدن یا نعره زدن به كسی كمک نخواهد كرد. این گونه رفتارها نه 
تنها خشم را كاهش نخواهد داد بلکه باعث خواهد شد كه خشمگين تر شوید و 
خشمگين تر عمل كنيد. راه های زیادی به غير از خشمگين شدن برای كاهش 
فشار وجود دارد. می توانيد گریه كنيد، ورزش كنيد، لطيفه بگویيد، از احساس 
خود بنویسيد، تمرینات آرام بخشی را انجام دهيد، احساسات خود را به صورت 
كالمی بيان كنيد، مشکالت خود را بررسی و حل كنيد ، به موسيقی گوش كنيد. 
به طور كلی اگر به حقيقت واقعی شکل گيری خشم و طرز صحيح تفکر مسلح 
باشيد می توانيد مهارت های مقابله ای برای مدیریت و كنترل آن به كار گيرید.

ترجمه: شيرین بشيری

ترجمه: شيرین بشيری
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ترجمه: سيده فرزانه گلستانی

به سبزيجات  نــــــام های
ابــــر قهـــــرمان بدهیــــد!
اسامی جذاب می تواند كودكان را
 به خوردن سبزیجات تشـویق كند

لبخنـــــــــــــــــــد، ابــــــــزاری قدرتمنـــــــــــــد
راهکاری سریع برای آنکه مغزتان را فریب داده و آنرا به سمت فکرهای خوب سوق دهید.

دانشمندان مدت هاست كه رابطه  احساسات و عواطف را با حالت های چهره 
انسان مانند یک خيابان دو طرفه  اند. آن ها می گویند كه مغز  كشف كرده 
است. مغز در واقع به آنچه كه بدنتان انجام می دهد توجه می كند و می تواند 

بر احساسات شما اثر بگذارد. این را »فرضيه بازخورد چهره« می نامند.
 جالب این است در حالی كه گاهی اوقات كنترل احساساتمان بسيار سخت 
است می توانيم با استفاده از عضالت صورتمان احساسی متفاوت از آنچه حس 
می كنيم به وجود آوریم. شما می توانيد به سادگی از بدنتان برای فریب مغز 
شادی،  افزایش  برای  ساده  نکات  از  بخشی  متن  این  در  كنيد،  استفاده  خود 

آرامش و اعتماد به نفس رابه شما آموزش می دهيم.
لبخند بزنيد این كار رابه طور جدی و مداوم انجام دهيد. اگر این كار را 
انجام دهيد مطمئنا بيشتر از زندگی خود لذت خواهيد برد. لبخند شما یک 
ابزار قدرتمند است. اكثر مردم فکر می كنند كه ما لبخند می زنيم به این خاطر 
كه احساس خوشحالی می كنيم، اما این قضيه می تواند برعکس هم باشد: ما 

احساس خوشحالی می كنيم به این خاطر كه لبخند می زنيم.
از  گروه  سه  آن  در  و  دادند  ترتيب  آزمایشی  پژوهشگران  دهه80  اواخر  در 
دانشجویان را مورد آزمایش قرار دادند. آنها از یک مداد برای تغيير حالت چهره  
افراد استفاده كردند. گروه اول مداد را بين دندان های خود به صورت عرضی 

قرار دادند به طوری كه آنها را مجبور به لبخند زدن می كرد.
 گروه دوم به صورت طولی مداد را بين دندان های خود قرار دادند طوری كه 
نمی توانستند لبخند بزنند و در حالت چهره شان نوعی اخم بود گروه سوم مداد 
را در دستشان نگه داشتند. نتایج آزمایش نشان داد كه گروه اول رتبه باالتری 
از شادمانی و خوشحالی را به دست آورده و گروه دوم درجه ی باالتری از خشم 

و اندوه را تجربه كردند.
اخيرا مطالعه ای، بر روی افراد با چهره های شاد، خنثی و یا عصبانی انجام  شده 
است. به این افراد گفته شده كه برای اندازه گيری مدت زمان واكنش عضالت 
صورت این آزمایش را انجام می دهند اما آنها در واقع مشغول مطالعه احساسات 
بودند. به افراد آموزش داده شد كه با "باال بردن گونه خود" لبخند مصنوعی 
بزنند و یا با "نزدیک كردن ابروهایشان به هم" اخم مصنوعی كنند، هنگامی 
كه افراد لبخند می زدند، واكنش مغز دلپذیرتر از زمانی بود كه اخم می كردند. 

اثرات لبخند كوتاه مدت تا 4 دقيقه بعد همچنان ادامه داشت.
استفاده از بعضی عضالت می تواند بازخوردهای مختلفی به مغز دهد. مثال وقتی 
لبخند می زند با كشيده شدن برخی از عضالت گونه این پيام به مغز منتقل می 
شود كه: "آه، من باید خوشحال باشم." به همين ترتيب در صورتی كه برخی 
دیگر از عضالت صورتتان را فعال كنيد و چهره ای عبوس داشته باشيد، مغزتان  

فکر می كند، "اوه، من نباید خوشحال باشم ".
بازخوردهای  مزایای  هم  واقعی  دنيای  در  مستقيم،  عصبی  بازخورد  بر  عالوه 
خوشحال  نکنيد  احساس  اگر  حتی  بنابراین  كنيد.  می  دریافت  را  اجتماعی 
هستيد، لبخند زدن كسانی كه در اطرافتان هستند می تواند روی خلق و خوی 
از شادمانی  بهبود ببخشد. برخورد سرشار  به خوبی  را   اثر بگذارد و آن  شما 

دیگران باعث می شود كه شما هم احساس آرامش و شادی كنيد.
از این به بعد برای بهبود روحيه ی  خود كافی است حتی اگر واقعا خوشحال 
نيستيد یک لبخند مصنوعی بزنيد، با این كار مغزتان را فریب می دهيد؛ حتما 

امتحان كنيد ضرری ندارد!

ترجمه: شيرین بشيری

ترجمه: شيرین بشيری
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نوشيدن  هنگام  در  افراد  از  بسياری  كه  است  عادتی  كردن  فوت 
دارند  یا عجله  و  زمانی كه گرسنه هستند  ویژه  به  و  داغ  نوشيدنی های 
انجام می دهند. این عمل گاه باعث انتقال بيماری به سایرین و نيز پخش 

بوی بد دهان در هوا می شود. 
تحقيقات پزشکی حاكی از آن است كه هوای دهان مركب از دو اكسيژن 
و یک هيدروژن است؛ انسان برای بقا به اكسيژن نياز دارد و بدن او پس 
تبدیل  كربن  اكسيد  به دی  بازدم  هنگام  در  را  آن  اكسيژن،  دریافت  از 

می كند. 
دميدن بر خوراكی های داغ، باعث تركيب شدن دی اكسيد كربن با غذا 
و به وجود آمدن ماده ای مضر برای بدن می شود كه تركيب  اش با خون 
و  كمبود حافظه  استخوان، ضعف عضالنی،  پوكی  آمدن  وجود  به  باعث 
ایجاد سنگ كليه شده و بر روی باروری مردان نيز تاثير سوء می گذارد. 

دانشگاه  سنتی  طب  تحقيقات  انجمن  عضو  نصرتی"  محمدرضا  "دكتر 
ایسنا  به  تهران در زمينه مضرات فوت كردن خوردنی ها و آشاميدنی ها 
گفت:» هم اكنون ثابت شده است كه با عمل فوت كردن بر غذا و خارج 
شدن گاز دی اكسيد كربن از دهان، مواد و فضوالتی كه باید از طریق 
دهان خارج شوند، با ورود دوباره به بدن باعث ایجاد مشکالتی می شوند؛ 
از لحاظ بهداشتی نيز برخی ویروس ها كه از طریق تنفس باید دفع شوند 
دی  گاز  بازگشت  صورت  در  می گردند.  باز  بدن  به  دوباره  عمل،  این  با 
اكسيد كربن خارج شده از بدن به وسيله دميدن بر خوراكی ها، اسيد مضر 

در بدن توليد می شود.« 
" محمد قوام زاده" متخصص تغذیه نيز در این باره گفت :»با عمل دميدن 
از  آنجایی  بر غذا، ميکروب ها و بخارات دهان به غذا منتقل می شود و 
كه مخاط دهان غنی از ميکروب بوده و انتقال آن به انسان، فرد را بيمار 

می كند.«
نابينایی سالمندان  )AMD( شایع ترین علت  ماكوال"  "دژنراسيون 
در جهان است. در این بيماری ماكوال یا لکه زرد تخریب می شود 
ماكوال قسمت حساس به نور شبکيه و مسئول دید مستقيم و واضح 

است كه برای كارهای دقيق مثل خواندن و رانندگی الزم است.
دژنراسيون ماكوال در افراد باالی 65 سال شایع تر بوده و زنان بيشتر 
گرفته،  صورت  مطالعات  اساس  بر  می شوند.  مبتال  بيماری  این  به 
رژیم های غذایی غنی از امگا-3 احتماال از دژنراسيون ماكوال وابسته 
به سن جلوگيری می كنند. از آنجایی كه غلظت باالی امگا-3 در 
این ریزمغذی در  به نظر می رسد  شبکيه چشم دیده شده است، 

سالمت چشم ضروری است.
از آنجایی كه دژنراسيون ماكوال وابسته به سن علت اصلی نابينایی 
به چشم  مربوط  به شيوع مشکالت  توجه  با  و  است  در سالمندان 
دراین سنين، استفاده ار منابع غنی از امگا-3 مانند ماهی در سنين 

سالمندی توصيه می شود.
بعضی از مواد غذایی مانند روی، لوتئين، زیگزانتين و ویتامين های 
یا  و  كرده  كمک  بيماری  به  ابتال  خطر  كاهش  به   E و   A، C
اسيدهای چرب  ُكند می كنند. مصرف  را  AMD خشک  پيشرفت 
امگا-6 كه در روغن های نباتی یافت می شوند خطر ابتال را افزایش 
 journal of the American در  تحقيق  این  نتایج  می دهد. 

Academy of Ophthalmology منتشر شده است.

غــذای داغ را فوت نکنید! 
بیماری های لثه را جدی بگیريد

مصرف غذاهای دريايی غنی از امگا 3 
موجب كاهش خطر نابینايی 

در سالمندان می شود

خواندنیهـای سالمــت
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مصرف طوالنی و مداورم آسپرين بیماری های لثه را جدی بگیريد
می تواند موجب نابینــايی شود

بر اساس مطالعات موسسه بهداشت دهان و دندان انگلستان، بيماری 
های لثه و سرطان پانکراس با یکدیگر رابطه مستقيم دارند. این مطالعه 
كننده  ایجاد  های  باكتری  از  خاصی  های  گونه  كه  دهد  می  نشان 
از  كنند.  می  برابر  دو  را  پانکراس  سرطان  به  ابتال  لثه، خطر  بيماری 
سوی دیگرباكتری های بی خطر موجود در محيط دهان، خطر بروز این 
سرطان را 45 درصد كاهش می دهند. در یکی از مطالعات این موسسه 
كه در سال 2007 انجام شد، مشخص شد كه در مردان با تاریخچه ابتال 
به بيماری های لثه، خطر ابتال به سرطان پانکراس، 64 درصد بيشتر 

از سایر مردان است.
عالیم سرطان پانکراس كه به اندازه، نوع بافت و محل قرارگيری تومور 

)غده( بستگی دارد، عبارتند از:
- كاهش اشتها
- كاهش وزن

- یرقان )زرد شدن پوست و چشم ها(
- درد در قسمت فوقانی شکم
- ایجاد لخته خون در عروق

- افسردگی شدید
- دیابت

تاكيد  انگلستان  دندان  و  دهان  بهداشت  موسسه  مدیر  "كارتر"  دكتر 
می كند كه با مشخص شدن ارتباط بين بيماری های لثه و سرطان 
رعایت  اهميت  و  حياتی  نقش  به  قبل  از  بيشتر  باید  مردم  پانکراس، 
بهداشت و سالمت دهان و دندان توجه كنند. خوشبختانه این امر ساده 

بوده و به راحتی قابل انجام است.
را  زیر  نکات  رعایت  دندان،  و  دهان  حفظ سالمت  برای  موسسه  این 

ضروری می داند:
- استفاده از مسواک به مدت 2 دقيقه و 2 بار در روز با استفاده از خمير 

دندان های حاوی فلوراید
- كاهش مصرف غذاها و نوشيدنی های حاوی قند

- مراجعه منظم به دندانپزشک
اختالالتی همچون تورم و خونریزی لثه در حين مسواک زدن، بوی بد 
دهان، لق شدن و افتادن دندان و بروزعالیم عفونت های دهانی، نشان 
دهنده ابتال به بيماری های لثه است. در صورت مشاهده هر یک از این 

عالیم، فورا به دندانپزشک مراجعه كنيد.

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه ویسکانسن آمریکا دریافتند: افرادی كه 
به طور دائم و به مدت دست كم 10 سال، آسپرین مصرف می كنند با خطر 

نابينایی و بيماری دژنراسيون ماكوال  روبه رو هستند .
بيماری می تواند  این  افزایش سن بوجود می آیند.  با  بيماری  این  اكثر موارد 
عارضه بعضی داروها نيز باشد. همچنين به نظر می رسد ارث نيز در ابتال به 

این بيماری نقش داشته باشد.
 به عقيده محققان 19 درصد افراد بالغ در آمریکا به طور دائم آسپرین مصرف 
می كنند كه استفاده از آن با باالرفتن سن بيشتر می شود. باربارا كالین تهيه 
قلب  از  محافظت  برای  مردم  از  گفت:»بسياری  تحقيقات  این  اصلی  كننده 

آسپرین مصرف می كنند.«
وی افزود:»تحقيقات آنها بدان معنا نيست كه باید مصرف این دارو را متوقف 

كرد بلکه برای آگاهی و هشدار بيشتر است.«
اگر  ناگهانی شود.  یا  تدریجی  دید  كاهش  می تواند سبب  ماكوال  دژنراسيون 
خطوط مستقيم را موجدار می بينيد دیدتان تار است یا لکه های تيره در مركز 
دید خود می بينيد احتمال دارد كه دچار عالئم اوليه دژنراسيون ماكوال شده 

باشيد.«
در بسياری موارد قبل از اینکه بيمار دچار عالئم شود چشم پزشک عالئم اوليه 
بيماری را در معاینه تشخيص می دهد. این كار معموالً از طریق تست ميدان 
بينایی صورت می گيرد. در دژنرسانس ماكوال دید مركزی مختل شده و بيمار 
در مركز دید خود لکه ای سياه می بيند. علت دقيق بيماری دژنراسيون ماكوال 
هنوز شناخته نشده است. نوع خشک ممکن است بر اثر پير و نازک شدن بافت 
ماكوال، رسوب رنگدانه ها در ماكوال، و یا تركيبی از این دو ایجاد شود. در نوع 
تَر عروق خونی جدید در زیر شبکيه رشد كرده و خون و مایع از آنها نشت 
می كند. این نشت سبب مرگ سلول های شبکيه شده و باعث ایجاد نقاط كور 

در دید مركزی می شود.

از كليه پزشکان، دندان پزشکان و مراكز  توانا   واحد درمان كانون معلولين 
درمانی فعال در استانهای تهران و قزوین دعوت به عمل می آورد تا در صورت 
تمایل به همکاری در طرح سالمت معلوالن با دریافت و تکميل فرم توافقنامه 
هميار سالمت، آمادگي خود را به منظور ویزیت و درمان تعدادي از عزیزان 

معلول معرفی شده از سوی كانون، اعالم فرمایند. 
تلفن تماس: 02813340711 

فراخوان همکاری در طرح سالمت معلوالن
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عنوان كتاب :تنفس طاليی 

نوشته : جانباز رمضانعلی كاوسی 
انتشارات : گلبن 

نوبت چاپ: اول 1390 
تيراژ:1000 جلد 

رمضانعلی كاوسی ساكن شهرضا ست. در 13 آبان 1361 در جنگ تحميلی 
ناحيه نخاع گردن ،  اثر اصابت تركش خمپاره به  بر  و در عمليات محرم و 
جانباز ضایعه نخاعی شد . او در سال 73 موفق به اخذ مدرک كارشناسی 

رشته علوم سياسی شد. 
او در زمينه نوشتن خاطرات و تجربيات خویش بسيار فعال است .اگرچه توان 
دستان او به علت ضایعه نخاعی ضعيف است، اما به علت اراده باالی خود و 
تنها با انگشت سبابه دست چپ خود به نگارش می پردازد. او در این كتاب 
تالش می كند خاطرات شنيدنی خود را به زبانی ساده برای عالقمندان بيان كند. 

او از زمانی كه در جنگ دچار آسيب نخاعی می شود و دیگر قادر به حركت 
نيست و سربازان دشمن با چکمه های خود از بدن او عبور می كنند، خاطرات 
اتفاقات گفتنی خود را به  با گذر زمان  شنيدنی خود را ثبت كرده است و 
نوشته  زبانی ساده  به  نخاعی گردنی  فرد دچار آسيب  همراه مشکالت یک 

است . 
یکی از هدف های این جانباز ثبت تجربيات است تا از این راه  بتواند دیگر 
افراد دچار آسيب نخاعی را از مشکالت خود آگاه كرده و از طرفی بتواند آن 

چيزی را كه آموخته و یا تجربه كرده به دیگران بياموزد. 
مطالعه این كتاب به خصوص برای افرادی كه دچار آسيب نخاعی شده اند 
حاوی تجربيات ارزشمندی است و نشان دهنده این واقعيت است كه انسان 
های با اراده ای بر روی صندلی های چرخدار تکيه زده اند كه زندگی آنان 

گنجينه ای از تجربيات ارزشمند است.

آتـــــــــــــــروفــی يا 
الغری مغزی چیست؟

معرفـــــــــــــــی كتــــــــــــــــــــــــاب
ترجمه : سيدعلی صدری كارشناس كاردرمانی

از بيماری های مغزی  از ویژگی های مشترک بسياری  آتروفی مغزی یکی 
بافت مغز،  بافت است. در  است. آتروفی به معنای از دست دادن سلول در 
آتروفی را از دست دادن سلول های عصبی و اتصاالت بين آن توصيف می 
كند. ممکن است تمام مغز دچار الغری شده باشد و یا می توان آن را موثر بر 
قسمت محدودی از مغز و در نتيجه كاهش عملکرد آن منطقه از مغز دانست. 
اگر نيمکره های مغزی به این بيماری مبتال شوند، تفکر آگاهانه و فرآیندهای 
اسکن   MRI و سيتی  برداری  از تصویر  اختالل می شوند.  داوطلبانه دچار 

برای تشخيص این اختالل استفاده می شود.
بيماران مبتال به آتروفی مغزی ممکن است مبتال به تشنج، جنون و آفازی 

شوند. 
بيماری های مرتبط با این اختالل عبارتند از : 

• تداخالت عصبی
• اسکلروز متعدد، كه باعث التهاب، صدمه به ميلين و ضایعات در بافت مغزی

 می شود.
• سکته مغزی و آسيب مغزی )ضربه به سر(

• آلزایمر
• صرع

• فلج مغزی ، كه در آن ضایعات نواحی آسيب دیده، ممکن است هماهنگی 
حركتی را مختل كند .

• ژن مرتبط با بيماری هانتينگتون و دیگر بيماری های ارثی كه باعث ساخت 
سمی پروتئينی در سلول های عصبی می شود.

• بيماری های عفونی مانند آنسفاليت، سفليس عصبی  و ایدز كه در آن یک 

عامل عفونی یا واكنش های التهابی سلول های عصبی و آكسون آن ها را از بين 
می برد.

و  تشنج  جنون،  با  شوند  می  مغزی  آتروفی  باعث  كه  های  بيماری  از  بسياری 
پيشرونده  اختالل  عقل،  زوال  تواند  آتروفی می  زبانی همراه هستند.  اختالالت 
حافظه كه  ممکن است با مهارت های اجتماعی و كار دخيل شود را نيز به وجود 
آورد. همچنين حافظه، جهت گيری انتزاعی، توانایی برای یادگيری، ادراک بصری 
و فضایی و باالتر از همه كاركردهای اجرایی از قبيل برنامه ریزی، سازماندهی 
و تعيين توالی نيز ممکن است مختل شود. حركات ارادی عجيب و اختالل در 

صحبت كردن نيز از عالئم دیگر این بيماری است.
به طور كلی دارو درمانی ممکن است برخی عالئم را كاهش دهد. مراقبت از فرد 
این  از مهمترین عواملی است كه در حفظ و بهبود كيفيت زندگی  مبتال یکی 

افراد تاثير گذار است. 

معرفــی معلــولیت ها به زبان ســــاده
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ترجمه: پروین رنجبر

آیا می دانيد كه استخوان های شما در حال تقویت هستند یا ضعف؟ شاید در این 
برهه از زمان جواب دادن به این سوال كمی مشکل باشد. 

در یک مطالعه جدید برای تشخيص پوكی استخوان، از روشی استفاده شد كه این 
روش از دقت بيشتر و خطر كمتری نسبت به روش امروزی اشعه ایکس برخوردار 
است و احتماال در آینده در مراكز پزشکی استفاده شود و راه را برای ابتکارات 

بعدی تشخيص پوكی استخوان هموار نماید. 
پوكی استخوان نوعی بيماری است كه استخوان ها را ضعيف می كند و خطر ابتال 

به این بيماری در بيش از نيمی از افراد باالی 50 سال انتظار می رود.
پيشرفته  مراحل  در  استخوان  »پوكی  گوید:  می  مورد  این  در  'امبر'  پروفسور   
برخی ازانواع سرطان ها اتفاق می افتد. اما زمانی كه این تغييرات توسط اشعه 
ایکس با عنوان پوكی استخوان تشخيص داده شوند، آسيب جدی دیگر رخ می 
دهد. عالوه براین، روش اشعه ایکس بی خطر نيست و فکر می كنيم راه بهتری 

هم وجود دارد.«
در روش جدید، پوكی استخوان با بررسی ایزوتوپ های عنصر كلسيم تشخيص 
داده می شود كه به طور طبيعی در ادرار وجود دارند. ایزوتوپ ها، اتم های یک 
عنصر با جرم متفاوت هستند. همچنين، الزم نيست بيماران از هيچ گونه ردیاب 
خطری  بنابراین  بگيرند،  قرار  اشعه  پرتو  معرض  در  یا  كنند  استفاده  مصنوعی 

تهدیدشان نمی كند. 
دكتر 'فونسکا' می گوید:»در حال حاضر درد اولين عالمتی است كه تاثير سرطان 
بر استخوان ها را نشان می دهد. اگر بتوانيم با آزمایش ادرار یا خون در بيماران 
پر خطر، بيماری را زودتر تشخيص بدهيم، شرایط بيماران به ميزان قابل توجهی 
بهتر خواهد شد. این روش جدید اگرچه برای دانشمندان به خوبی شناخته شده 

است، اما به ندرت در زیست پزشکی استفاده شده است.«
وقتی استخوان ها به وجود می آیند، ایزوتوپ های سبک تر كلسيم در مقایسه 
با ایزوتوپ های سنگين تر، سریع تر وارد استخوان می شوند. همين تفاوت كه 

"طبقه بندی ایزوتوپ" ناميده می شود، مهم است. 
'جنيفر مورگان' در این موردمی گوید: »به جای ایزوتوپ های كلسيم، پاستيل 
های رنگی را در نظر بگيرید، هر كدام از ما رنگ مورد عالقه خودمان را داریم. 
تصور كنيد یک ظرف بسيار بزرگ پر از پاستيل داریم كه 6رنگ متفاوت پاستيل 
با تعداد یکسان در آن قرار دارند. حاال شما باید ظرف خودتان را بسازید و رنگ 
های مورد عالقه تان را انتخاب كنيد. شاید شما دو پاستيل مشکی به ازای هر 
پاستيل با رنگ های دیگر بردارید، چون به طعم پاستيل مشکی عالقمند هستيد. 
پس در ظرف شما نسبت پاستيل مشکی به رنگ های دیگر بيشتر است. بنابراین 
نسبت پاستيل مشکی به قرمز یا سبز در ظرف شما بيشتر از ظرف بزرگ است 

ایزوتوپ های  برای  اتفاقی است كه زمان تشکيل استخوان ها  این دقيقا شبيه 
های  ایزوتوپ  به  را  كلسيم  تر  های سبک  ایزوتوپ  استخوان  افتد.  می  كلسيم 
سنگين ترجيح می دهد و آنها را برمی گزیند. عوامل دیگری همچون تخریب 
بسيار  رنگی  های  پاستيل  با  مقایسه  در  انسان  بدن  شوند  می  باعث  استخوان 

پيچيده تر باشد.« 
اما 15 سال پيش 'ژوزف اسکالن' تمامی عوامل موجود را به صورت یک مدل 
ریاضی درآورد كه پيش بينی می كرد نسبت ایزوتوپ كلسيم در خون و ادرار به 

شدت به تعادل مواد معدنی در استخوان وابسته است.
'اسکالن' توضيح داده بود استخوان پيوسته در حال تشکيل و تخریب است. در 
اگر  اما  قرار دارند.  با یکدیگر  تعادل  این دو فرآیند در  انسان سالم و فعال  یک 
یک بيماری این تعادل را بر هم بزند، حتما شاهد تغيير در نسبت ایزوتوپ ها 
خواهيد بود. اگرچه تاثير پيش بينی شده روی ایزوتوپ های كلسيم بسيار كم 
است، اما می توان ميزان آن را با استفاده از دستگاه طيف سنج جرمی حساس 

اندازه گيری كرد. 
در مطالعه جدید، ایزوتوپ های كلسيم ادرار دوازده فرد سالم در حال استراحت 
را به مدت 30 روز آزمایش كردند. وقتی فرد دراز می كشد، استخوان هایی كه 
وزن بدن را حمل می كنند، از جمله ستون فقرات و پا، از حمل وزن بدن رها می 

شوند كه این حالت "تخليه بار اسکلتی" ناميده می شود. 
با تخليه بار اسکلتی، تخریب استخوان ها آغاز می شود. دوران طوالنی استراحت 
در بستر موجب پوكی استخوان می شود، شبيه آنچه كه بيماران مبتال به پوكی 

استخوان و فضانوردان تجربه می كنند. 
تحليل آزمایشگاه از نمونه های ادرار نشان داد كه روش جدید می تواند ميزان 
پوكی استخوان را بعد از یک هفته استراحت در بستر تشخيص دهد، یعنی بسيار 
زودتر از آنکه تغييرات در تراكم استخوانی توسط روش متداول اشعه ایکس قابل 

تشخيص باشند. 
نکته مهم این است كه این روش عالوه بر اشعه ایکس تنها روشی است كه به طور 

مستقيم پوكی خالص استخوان را اندازه گيری می كند.
 دكتر 'مورگان' می گوید: »افزایش یا كاهش ميزان استخوان در بدن مسئله ای 

است كه دانستنش برای ما حائز اهميت است.«
وسایل اندازه گيری ایزوتوپ های كلسيم آماده تشخيص بيماری های استخوانی 
در فضا و روی زمين هستند. با انجام آزمایش نشان دادیم كه این روش جدید 
اما قدم  افراد سالم به خوبی كار می كند.  انتظار می رفت روی  همان طور كه 
بعدی این است كه ببينيم آیا این آزمایش روی بيماران مبتال به بيماری های 

استخوانی هم كار می كند یا خير. 

تشخیــص زودهنگــام پوكـــی استخوان

كشفیات تازه در دنیای پزشکی
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در این سال ها كه تجربه  بزرگ كردن یک كودک 
معلول را داشته ام، عقيده ام به سرنوشت و تقدیر 
یک  فرزند  كه  روزی  همان  از  است.  شده  بيشتر 
روزه ام را در آغوش گرفتم تا آن روز كه پزشکش 
به ما اطالع داد فرزندمان به دليل زردی دچار فلج 
مغزی شده است، همه چيز بنابر سرنوشت او رقم 
خورده است. در این مدت یاد گرفته ام كه چگونه 
با شرایطی كه برایمان به وجود آمده كنار بيایم و 
كنم.  نظر  دیگران صرف  و  خود  دانستن  مقصر  از 
بهترین كار این است كه روش های مختلف را برای 

ساده كردن شرایط دشوار كودكتان فرا بگيرید.
یکی از مشکالتی كه با آن به صورت مداوم درگير 

خواهيد بود لباس پوشيدن كودكتان است.
شخصی  كارهای  دادن  انجام  كودكتان  است  بهتر 
اش را یاد بگيرد و كمتر به شما نياز داشته باشد. 
كه  دهيد  آموزش  او  به  اول  باید  لباس  درمورد 
چگونه به تنهایی لباس هایش را درآورد و سپس او 

را با لباس پوشيدن آشنا كنيد. 
تا 10 سال است در صورتی  بين 3  اگر كودكتان 
كه قادر باشد، باید مورد تشویق قرار بگيرد كه در 
تکيه  مبلمان  به  و  بایستد  پوشيدن  لباس  هنگام 
كند. این كار روش درمانی مناسبی است كه كودک 
را به سمت یادگيری مهارت افراد بالغ هدایت می 

كند.
بپوشد،  لباس  در حالت خوابيده  باید  اگر كودک   
لباس  پوشاندن  جهت  كودک  تخت  از  توانيد  می 
برای  تشک  سطح  و  ارتفاع  باید  كنيد.  استفاده 
والدین مناسب و راحت باشد تا به جای خم كردن 

كمر خود بر روی زانوها بایستند.
در مورد كودكان بزرگتر و نوجوان همان روش ها 

علت  به  سن  این  در  البته  شوند.  می  گرفته  بکار 
سایز بزرگتر كودک، لباس پوشاندن به كودک در 

حالت ایستاده از اهميت بيشتری برخوردار است.
دليل اصلی پوشيدن كفش های ارتوپدیک سنگين 
ارتزهای  دهد  اجازه  كه  است  این  ها،  بچه  برای 

آهنی متصل به كفش را پوشيده و تحمل كند.
این كفش ها از چرم های محکم و سخت ساخته 
می شوند و می توانند به راحتی شکافته شوند و یا 
برای  اما من  اضافه كنند  آنها  به  را  اینکه قطعاتی 

فرزندم از كفش های معمولی استفاده می كنم.
كفش های ورزشی كه از پاشنه های نرم و آج دار 
ساخته شده اند تا از ليز خوردن پيشگيری كنند و 
یک قوس نرم و متوسط نيز در آنها وجود دارد كه 

از آسيب رسيدن به پا جلوگيری می كنند.
برای بسياری از كودكان مهارت پوشيدن و درآوردن 
استقالل  جهت  در  مهم  بسيار  مرحله  یک  لباس 
است. اگر كودک شما مهارت های حركتی الزم را 
داشته باشد باید هر كار ممکنی را انجام دهيد تا 

برای رسيدن به این هدف موفق شود.
 اما اگر با آنکه عالقه بسياری برای پوشيدن لباس 
هایش داراست ولی توانایی انجام آن را ندارد تا حد 
ممکن او را در انجام این كار سهيم كنيد به عنوان 
و  بپرسيد  او  از  را  آن  رنگ  و  ها  لباس  اسم  مثال 
حتی نظر او را در مورد سرد و گرم بودن یا راحتی 
فلج  به  مبتال  كودكان  برای  شوید.  جویا  لباس 
مغزی، لباس پوشيدن درحالی كه بر روی صندلی 

یا نيمکت نشسته باشند بسيار راحت تر است.
اگر كودک شما كنترل تنه و سر را در این حالت 

ندارد بهتر است او را در آغوش بگيرید.
عموما از آنجایی كه درآوردن لباس نسبت به لباس 

پوشيدن آسانتر است باید ابتدا بر روی این مهارت 
درآوردن  ها  بچه  از  بسياری  برای  كرد.  تمرین 
با  اگر می خواهيد  است.  ای  كار ساده  ها  جوراب 
جوراب شروع كنيد، بهتر است با كشيدن جوراب او 
از پا، به كودكتان كمک كنيد. هر زمان كه كودک 
شد،  پوشيدن  لباس  از  مرحله  یک  انجام  به  قادر 
بهتر است به تدریج كمک خود را كم كنيد و به او 
این امکان را بدهيد كه احساس استقالل بيشتری 

داشته باشد.
اگر كودک شما قادر نيست به تنهایی لباس خود را 
درآورد، او را در هر بخشی كه می تواند انجام دهد 
تشویق و ترغيب نمائيد. به طور مثال از او بخواهيد 
باال  لباس  آستين  درآوردن  برای  را  دستهای خود 
بر  را  خود  وزن  شلوار  درآوردن  برای  یا  دارد  نگه 
كودک  حركتی  مهارت  اگر  كند.  جابجا  پاها  روی 
شما بسيار محدود است، می توانيد از او بخواهيد تا 
در هر مرحله به لباس مورد نظر نگاه كرده و حركت 

شما را دنبال كند.
در كل بهتر است از لباس های كشی و گشاد برای 
كودكتان استفاده كنيد و لباس هایی كه یقه های 

تنگ و دكمه های زیاد دارند خریداری نکنيد.
 پوشيدن یک شلوار پارچه ای سبک به مراتب ساده 
تر از یک شلوار لی تنگ است. در زمستان هم بهتر 
است به جای پوشانيدن یک پليور گرم و سنگين از 

یک پليور نازک و ژیله استفاده كنيد. 
هرگز فراموش نکنيد نظر كودک خود را در مورد 
رنگ لباس ها جویا شوید. بهتر است از رنگ های 
شاد و روشن برای كودكتان استفاده كنيد و لباس 
لذت  ای  تجربه  به  خودتان  و  او  برای  را  پوشيدن 

بخش بدل سازید.

چگونه به كودكم 
لباس بپوشانم؟
الدن شيرازی مقدم
منبع: سایت مركز جامع توانبخشی ایران

ش بیاید . آنتونی رابینز
ت قبول کن، بگذار هر چه می خواهد پی
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ترجمه: مهسا یزدی

دارای   " كاوك  "سارا 
است.  مادرزادی  معلوليت 
نقص  دچار  تولد  بدو  از  او 
از سرشانه  و  مفصلی است 
دستش  انگشتان  تا  ها 
اما  ندارد،  حركت  توانايی 
است  اميدوار  وجود  اين  با 
در  كه  هايی  چالش  بر  تا 
يک  عنوان  به  اش  زندگی 
است  مواجه  ها  آن  با  مادر 

پيروز شود.
ناتوانی  و  مشکل  هرچند 
موجب  معلوالن  فيزيکی 
مانند  نتوانند  كه  شود  می 
مادرها  و  پدر  از  بسياری 
وظايف خود را انجام دهند، 
اراده  آن ها  به  اما عزم و 
حدی است كه می توانند با 

تکيه بر آن بهترين پدر و مادر برای فرزندانشان 
باشند و بر مشکالت خود غلبه كنند.

 در سريالی تلويزيونی به نام "خانواده  ناشنوای 
روابط  توان  می  متلين"  "مارلی  ساخته   من" 
مشاهده  را  معلولشان  والدين  با  سالم  فرزندان 
كرد. در اين سريال زندگی خانواده ای به تصوير 
شنوا  فرزندانی  دارای  ناشنوا  والدين  كه  درآمده 

هستند.
ها  تفاوت  فيلم  اين  كه  گويد  می  فيلم  سازنده 
كه  هنگامی  را.  معلوليت  نه  دهد،  می  نمايش  را 
به  رابطه  ايجاد  است،  ناشنوا  خانواده  از  عضوی 

طور بصری صورت می پذيرد.
"متلين" با اشاره به اينکه  اگرچه والدين تقريبا 
صدای  توانند  نمی  بازهم  ولی  هستند  مستقل 
ارتباط  تلفن  پشت  او  با  يا  بشنوند  را  پسرشان 
برقرار كنند می گويد:» شما به عنوان فرزند اين 
خانواده نمی توانيد كمکی كنيد اما می توانيد از 
عنوان  به  يا  و  كنيد  مواظبت  ناشنوايتان  والدين 
پدرو مادر اين خانواده نگران فرزند شنوای خود 

باشيد.«
كودكان شنوا می توانند در كنار والدين ناشنوای 
خود رشد كنند و از محبت آن ها برخوردار شوند، 
هرچند كه مشکالتی در زندگی آن ها وجود دارد 
ولی اين مشکالت آنقدر بزرگ و مهم نيستند كه 
موجب جدايی اين كودكان از والدين خود شوند.

ذهنی  فلج  دچار  مورگان"  "بروس  و  "مارلين" 
معلوليت  با  و  سالمند  فرزندانشان  اما  هستند 

والدين خود مشکلی ندارند.
"مارلين" می گويد:» گاهی مردم به ما خيره می 
شوند و گمان می كنند كه ما دچار عقب ماندگی 

كنار  قضيه  اين  با  فرزندانمان  اما  هستيم  ذهنی 
آمده اند و چنين ديدی آن ها را آزار نمی دهد. 
ما  ميان  ويژه  ای  رابطه  ايجاد  باعث  مسئله  اين 
متفاوتی  ما درك  از  موقعيت  ها  شده است. آن 
ويلچر  بر  كه  خوشحالم  بابت  اين  از  من  دارند. 
رشد  توقف  و  محدوديت  موجب  من  نشستن 

فرزندانم نشده است.«
اش  ساله   14 دختر  های  موفقيت  مارلين  وقتی 
"مگی" را می بيند احساس می كند كه رويايش 
توسط او به حقيقت پيوسته است.  پسر 12 ساله  
آن ها نيز هميشه به مادرش در انجام كارها مانند 
خريد از فروشگاه، پخت و پز و نظافت خانه كمک 

می كند. 
تواند  می  هركاری  »مادرم  گويد:  می  "تام" 
بازی  تماشای  به  من  با  او  دهد،  می  انجام  برايم 
بسکتبال و بيسبال می آيد و در برقراری كمپ ها 

و اردوهای دانش آموزی كمکم می كند. «
پدر خانواده با اينکه از ويلچر استفاده نمی كند 
صحبت  و  پاها  حركت  روی  بر  او  ناتوانی  ولی 

كردنش تاثير گذاشته است.
می  من  پدر  به  مردم  از  بعضی  گويد:»  می  تام 
با  اما  اين دليل كه متفاوت است  به  خندند فقط 
اينکه مردم او را مسخره می كنند، باز هم پدرم 

اعتماد به نفس خودش را حفظ می كند.«
معلول  والدين  دارای  پيترو" 30 ساله هم  "سارا 
است. مچ پا و زانوی چپ مادرش دچار معلوليت 
است. اما سارا سالم به دنيا آمده و رشد طبيعی 
گاه  هيچ  كه  آورد  می  ياد  به  او  است.  داشته 
نتوانسته با مادرش به دوچرخه سواری برود. اما 
و  كرده  تصادف  آمبوالنس  يک  با  پيش  سال   7
دچار آسيب نخاعی شده و در نتيجه در سن 23 

سالگی فلج می شود.
كه  زمانی  از  گويد:»  می  او 
آمده،  پيش  برايم  اين مشکل 
به  بيشتری  نزديکی  احساس 
مادرم می كنم و چالش های او 

را بهتر درك می كنم.«
توانند  می  آنها  دوی  هر  حاال 
و  بروند  مسافرت  به  هم  با 
سرگرمی های مشترك داشته 

باشند.
انجام  هم  »با  گويد:  مادرمی   
بسيار  برايمان  كارها  دادن 
تصميم  سارا  اما  شده  آسان 
نشود  دار  بچه  فعال  گرفته 
مادر  يک  عنوان  به  چون 
كارهايی  تواند  نمی  معلول 
يا  و  كودك  كردن  بغل  مانند: 
بازی كردن و دوچرخه سواری 

را انجام دهد.«
 او می گويد: »درست است كه راه های بسياری 
من  اما  دارد  وجود  ها  فعاليت  اين  انجام  برای 
خودم  احساسات  و  افکار  در  بايد  ابتدا  معتقدم 
دار  بچه  از  بتوانم  تا  كنم  ايجاد  اساسی  تغييری 
شدن لذت ببرم و مادر خوبی برای فرزندم باشم.«
از 16 سالگی  او  است.  دو كودك  مادر  "جنيفر" 
من  گويد:»  می  جنيفر  نشيند.  می  ويلچر  روی 
معتقدم هركاری را می توانم برای لذت بردن به 

همراه كودكانم انجام می دهم.«
 او با دخترهای 4 و 7 ساله اش بازی های بسياری 
انجام می دهد و آن ها هم به مادرشان در حركت 

با ويلچر كمک می كنند.
دخترانم  به  بتوانم  گويد:»اميدوارم  می  جنيفر 
بياموزم كه نگران معلوليت و مسائل پيرامون آن 
مشکالت  حل  برای  راهی  هميشه  چون  نباشند، 
وجود دارد و آن ها بايد بکوشند تا به هدف خود 

برسند.«
سارا مادر معلول ديگری است كه نگرانی هايش را 
با اعضای خانواده و دوستانش در ميان می گذارد 
و از آن ها حمايت های عاطفی دريافت می كند. 
او در پيدا كردن راه حل مشکالتش بسيار مصمم 
جای  به  پا  انگشتان  از  زندگی  تمام  در  او  است. 
كارهای  تمام  و  كرده  استفاده  دست  انگشتان 

مربوط به كودكانش را به تنهايی انجام می دهد.
 او حتی می تواند با پاهايش رانندگی و تايپ كند. 
او می گويد:» چيزی در دنيا وجود ندارد كه نتوان 
حلی  راه  كه  نيست  مشکلی  هيچ  و  داد  انجام 

نداشته باشد«.

بهترين پدر و مادر دنیا
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اختراعات و معلوالن
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اختراع  چهار  كه  است  موفقی  مخترع  لنگرودی'  جوادیان  'حسين 
او معلوليت گفتاری  ارائه كرده  برای كمک به همنوعانش  را  مفيد 
دارد ومتولد شهرستان تنکابن و ساكن تهران است و دارای ليسانس 
خواجه  دانشگاه  از  ربات  طراحی  و  افزار  نرم  رشته  در  افتخاری 

نصيرالدین طوسی است. 
وی یک "سيستم اپليکيشن سخنگو" ابداع كرده است كه موجب 
برقراری ارتباط كالمی ناشنوایان و كسانی كه مشکل گفتاری دارند 
می شود. از بين چهار اختراع وی، سه نمونه از كارهایش ویژه معلوالن 
ناشنوایان،  زندگی  كيفی  ارتقای  منظور  به  اختراعات  این  است. 
كسانی كه مشکل گفتاری دارند، نابينایان و نيز جهانگردان ساخته 

شده است .
اولين اختراع وی كه یک ربات رهگير است، ویژه معلوالن نيست و به 
گفته  وی، بنا به دالیلی كه در پی ساخت این اختراع برایش به وجود 
آمد، اختراعات بعدی را برای معلوالن ساخت. ربات رهگير جوادیان 
با  و  را تشخيص دهد  نوع هواپيما  آلياژ هواپيما،  از روی  تواند  می 

تذكر اقدام به شليک موشک كند.
این مبتکر جوان كه عضو بنياد ملی نخبگان است می گوید: »وزارت 
دفاع از اختراعش استفاده كرد و مبلغی به وی نداد و حتی اختراع 

را به ثبت نيز نرساند.«
انگيزه  همنوعانش  به  كمک  برای  عالقه  حسين  و  خانواده  تشویق 
نرم افزار  وی  كند.  عرضه  در سال 84  را  دیگر  اختراعی  تا  ای شد 
"سخنگوی كلمه به كلمه" را ابداع كرد كه امکان استفاده از كامپيوتر 
را برای نابينایان فراهم می كند. این اختراع همچنين می تواند برای 

كسانی كه مشکل گفتاری دارند، مورد استفاده قرار گيرد.
اما  نشد،  مواجه  استقبال  با  داخل كشور  در  نرم افزار  این  این كه  با 
خریداری  جوادیان  از  را  نرم افزار  خارجی  شركت  یک  خوشبختانه 
كرد كه هم اكنون دستاورد این فرد ایرانی در خارج از كشور بسيار 
كاربرد دارد! این نرم افزار مشابه خارجی دارد اما مزیتش نسبت به 

نمونه خارجی آن، امکان گویش به زبان فارسی است.
وی در سال 88 توانست سومين اختراع خود را با عنوان "سيستم 
ارتباط  برقراری  بهبود  موجب  كه  كند  ارایه  سخنگو"  اپليکيشن 
ناشنوایان و افراد مبتال به اختالالت گفتاری می شود. این سيستم 

روی گوشی های موبایل و تبلت ها نيز قابل نصب و كاركرد است.
اپليکيشن زمانی به ذهنم خطور  این  'جوادیان' می گوید: »ساخت 
كرد كه سوار اتوبوس شده بودم و می خواستم از آزادی به تهرانپارس 
بروم. یک فرد ناشنوا كه مشکل گفتاری داشت، می خواست ایستگاه 
بهبودی پياده شود ولی چون كسی در ایستگاه بهبودی پياده نشد 
نتوانست پياده شود. در ایستگاه های بعد هم كسی پياده نشد و وی 
مجبور شد تا سه ایستگاه بعد صبر كند كه باالخره یک نفر پياده 

شود.«
این اتفاق باعث جرقه ای در ذهن خالق جوادیان شد تا برای كمک 

به ناشنوایان اختراعی مفيد به جامعه ببخشد. 
'جوادیان' یادآور می شود: »همان شب وقتی به خانه آمدم، شروع 
باید وسيله ای  ناشنوایان كردم.  به  برای كمک  به ساخت وسيله ای 
می ساختم كه قابل حمل و سبک باشد و به برقراری ارتباط آسان 
و سریع ناشنوایان و كسانی كه مشکل گفتاری دارندكمک كند تا 
این كه سرانجام پس از ماه ها تالش شبانه روزی ام نتيجه داد و یک 

سيستم دیگر ساختم.«
این سيستم نيز اپليکيشن است و قابليت نصب بر روی گوشی های 

موبایل و تبلت و حتی لپ تاب را داراست.
زمانی كه جوادیان در سال 86 به مسافرت خارج از كشور رفته بود، 

چهارمين اختراع خود را آغاز كرد با اینکه به زبان آن كشور مسلط 
بود، اما به دليل مشکل گفتاری اش نتوانست در آن جا ارتباط كالمی 
برقرار كند و از این رو به فکر ساخت یک مترجم سيستمی افتاد كه 
قابل حمل باشد و بتوان خيلی سریع از آن وسيله استفاده كرد اما 
به دليل مشغله های زیادساخت این سيستم را به آینده موكول شد. 
باالخره وی موفق به ابداع یک "مترجم سخنگو" شد. این سيستم 
بلد  از كشور سفر می كنند و زبان  به خارج  ایرانی كه  به مسافران 
فارسی  و  می آیند  ایران  به  كه  همين طور جهانگردهایی  و  نيستند 
است  قادر  سيستم  این  می دهد.  گفتاری  ارتباط  امکان  نمی دانند 
جمله  نوشته شده را به صدای كامال طبيعی )صدای انسان( تبدیل 

كند.
در واقع سيستم "مترجم سخنگو" برای تمام كسانی كه زبان بلد 
این  نيست.  ناشنوایان  مختص  تنها  و  است  شده  نيستندساخته 
اپليکيشن نيز با نصب روی گوشی های تلفن همراه، تبلت و یا لپ تاب 
قابل استفاده است. تکنيک و نوآوری این سيستم، قابليت نصب روی 
گوشی های جاوا، سيمبين و ویندوز موبایل است. مسافران می توانند 
قابل  و  مطلوب  ارتباط كالمی مستقيم،  مترجم،  این  از  استفاده  با 

فهمی را برقرار كنند.
از ویژگی های این اختراع با فرمت جاوا، قدرت جست وجوی باال و 

قابليت تایپ كلمات است.
"مترجم  و  سخنگو"  "سيستم  طرح  دو  كه  است  سال  دو  مدت 
سخنگو"ی این مبتکر آماده عرضه به بازار است، این طرح ها حتا تا 
مرحله خرید هم پيش رفته اند، اما شركت های پشتيبانی كننده موقع 

پرداخت وجه، ناگهان با كمبود بودجه مواجه شده اند!!
قيمت اختراعات جوادیان زیاد نيست، اما به گفته  خودش چون برای 
تجاری سازی طرح هایش از او حمایتی نشده است، نتوانسته آنها را 

به توليد انبوه برساند.
قيمت سيستم سخنگو برای ناشنوایان بين 7 تا 9 هزار تومان برای 
مترجم  سيستم  ارزش  است.  پی سی  نسخه   + تبلت  یا  گوشی  هر 
سخنگو برای مسافران نيز بين 13 تا 18 هزار تومان برای هر گوشی 
كه  كسانی  است.  شده  گرفته  نظر  در  سی  پی  نسخه    + تبلت  یا 
با شماره تلفن های  این اختراعات هستند می توانند  مایل به خرید 

44243435 – 021 و 09394145593 تماس بگيرند.
نه سازمان  نخبگان،  ملی  بنياد  نه  اینکه  بيان  با  این مخترع جوان 
بهزیستی، نه سازمان جهانگردی و نه حتی دفتر ریاست جمهوری، 
نکرده اند می گوید:» اصال دفتر ریاست جموری مرا  او  از  حمایتی 
مساله  این  دليل  می كنم  فکر  و  دهم  نشان  را  طرح  كه  نپذیرفت 

مشکل گفتاری ام بود.«
وی در پاسخ به این پرسش كه بطور كلی از مخترعان حمایت می شود 
یا خير؟ می گوید: »به هيچ وجه. نه تنها حمایتی نمی شود بلکه ما 
را هم تکذیب می كنند. برای مثال من به اتفاق یک مستندساز ـ كه 
در حال ساخت فيلمی از من است ـ هفتم مرداد ماه  با در دست 
داشتن مجوز فيلمبرداری قصد ورود به بنياد ملی نخبگان را داشتيم 

كه مانع ورود فيلمبردار شدند.«
البته این برخوردها مخترع معلول را دلسرد نکرده است. او با لحن 
محکمی می گوید: »با این برخوردها هرگز دلسرد نمی شوم نهایتش 

این است كه كشورهای دیگر ما را جذب می كنند!«
توجه  مخترعان  به  كه  است  این  مسئوالن  از  جوادیان  انتظار  تنها 
بيشتری داشته باشند و به عقيده وی، اگر مبلغ ناچيزی از بودجه  
دولت صرف حمایت از مخترعان شود كشور در هر صنعت، توليد و 

دیگر عرصه ها خودكفا می شود.
مجيد انتظاری
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این دوچرخه ویزه افراد دارای معلوليت است. در این دوچرخه 
می توان عالوه بر تفکر زیبایی شناسانه، شاهد طراحی دسترسی 

پذیر آن هم بود.
'گوین اسميت' طراح این دوچرخه، این طرح جدید را اریه داد 
تا افرادی كه دچار معلوليت حركتی هستند، به تنهایی بتوانند 

دوچرخه سواری كنند. 
به  مبتال  افراد  مانند  دارند،  معلوليت حركتی  كه  افرادی  گاهی 
ركاب  حين  را  خود  تعادل  نتوانند  است  ممکن   )cp( سی.پی 
زدن منظم حفظ كنند. طراحی این دوچرخه خود به خود این 
فرصت را به آنها می دهد تا تعادل خود را حفظ كنند همچنين 
باعث باال رفتن  اعتماد به نفس  آنها می شود و می توانند بدون 

كمک ركاب بزنند.

فعاليت های زیادی با استفاده از دست و بازوها انجام می شود كه در زندگی روزمره 
اكثر مردم ضروری است اما این فعاليت ها برای همه ساده نيست. اگر عضالت شما با 
هم كار نکنند، كامال خسته خواهيد شد البته راه حلی برای این مشکل  وجود دارد.

"بازوی حمایتی پویا" یک بازوی حمایتی است كه باعث می شود سنگينی روی بازو 
حس نشود و قدرت عضله حفظ شود. بسياری از فعاليت های روزانه را می توان با 

استفاده از این بازو انجام داد بدون این كه دست انسان احساس خستگی كند.
این بازو قابليت تنظيم دارد و هنگام استفاده از آن انرژی ذخيره می شود و باعث باال 

رفتن كيفيت زندگی می شود.
برای كار كردن، غذا خوردن یا نوشيدن و سایر كارهای روزانه بسيار مفيد است. این 
بازو را می توان به صندلی چرخدار برقی وصل كرد و با باتری صندلی كار می كند. 
فرد می تواند تمام روز بازو را روی صندلی چرخدار قرار دهد و یا هر وقت كه خواست 

آن را بردارد.

'مایک اسپيندل' طراح انگليسی این صندلی چرخدار را اختراع كرد و 
این طرح حاصل سال ها تجربه اش است. این صندلی اولين محصول 
تجاری در نوع خودش است كه شامل سه چرخ است و نيرویش را از 

قسمت بيرونی و نه از قاب داخل صندلی تامين می كند. 
طراح به كمک این فناوری صندلی ای را ساخت كه هم سبک تر و 
هم قوی تر است. سيستم ترمزگيری دیناميک یکی از ویژگی های 
این وسيله است و كاربر به كمک اهرم های دستی می تواند سرعتش 
را آهسته و یا آن را كنترل كند. یک چتر قابل نصب و خودكار در 
پشت صندلی چرخدار پنهان است. وزن كلی این صندلی چرخدار 9 

كيلوگرم است.

تازه های دنیای فنـاوری

دوچرخه يا سه چرخه!

صندلــــــی ســــــه چرخــــــه

بـــــــــازوی حمايتـــــــــــی پويــــــا
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تبلت  های  صفحه  كه  واقعيت  این  به  توجه  با 
انگشتان  به  نسبت  و  های مشهور صاف هستند 
مشکل  كه  افرادی  برای  دیگر  دارند  حساسيت 
آمریکایی  مهندسان  نيستند.  مانع  دارند،  بينایی 
الکترونيکی  پذیری  به سوی دسترسی  قدم  یک 
بازی  های  دسته  شبيه  سيستم  این  برداشتند. 
بازی  برای  انگشت  از  استفاده  با  كاربر  كه  است 

های ویدئویی در تبلت به كار می برد.
"نيومکزیکو" به  'آدام دوران' دانشجوی دانشگاه 
افراد  بين  تعامل  كه  اندیشيد  ای  ساده  سيستم 
می  بهبود  را  لمسی  وسایل  و  بينا  كم  و  نابينا 

بخشيد.
متن  تشخيص  سيستم  یک  ایجاد  اوليه  طرح 
دوربين  از  استفاده  كه  بود  هایی  تبلت  در  بریل 
نابينا  اگر فرد  اما  را ممکن سازد.  ابزار  این  های 
بتواند به شکل مستقيم روی صفحه لمسی بریل 
بنویسد چه؟ قبال رایانه هایی وجود داشتند كه با 
نوشتن بریل سازگار بودند، اما به گفته "دوران" 
با  و  تر  فراوان  كاربردهای  استاندارد  تبلت  یک 
افرادی  نياز،  صورت  در  دارد.  قيمت  دهم  یک 
كه معلوليت بينایی دارند با قيمت ارزان تر و به 
فناوری دست  ترین  به پيشرفته  تر  روشی ساده 

پيدا می كنند.
بریل  كليد  صفحه  كه  بود  این  نهایی  حل  راه 
شامل یک پردازشگر معمولی كلمه باشد كه از 8 
كليد تشکيل شده و با ابزار صفحه لمسی سازگار 
است. كليدها به شکل مجموعه كليدهای سخت 
كاربر  كه  زمانی  هر  كليدها  عوض  در  نيستند، 
كه  معناست  بدان  این  شوند.  می  ایجاد  بخواهد 
كاربر نباید به دنبال كليدی باشد كه نمی تواند 
با انگشتانش لمس كند. گروه تحقيقاتی "استن 
با  كه  اندیشيد  كليدی  به طراحی صفحه  فورد" 
هر فردی سازگاری دارد. استفاده از آن كامال به 
شکل سفارشی است و حتا با اشکال و اندازه های 

مختلف سازگار می شود.
سرپرست گروه تحقيقاتی می گوید: »هيچ وسيله 
نوشتاری بریلی نمی تواند این كار را انجام دهد. 
این وسيله یک موفقيت واقعی برای افراد نابينا و 

كم بينا است.«

محققان آلمانی در صدد هستند صندلی چرخداری اختراع كنند كه 
با حركت عضالت گوش بيمار هدایت می شود. این ویلچر مخصوص 
از معلوالنی است  كه هر دو دست و پایشان بی حركت  آن دسته 

است.
اندام  و  )دست ها(  فوقانی  اندام  فلج  از  كه  معلوالنی  به  اختراع  این 
تحتانی )پاها( رنج می برند كمک خواهد كرد تا صندلی چرخدار خود 

را از طریق گوش هدایت كنند و به حركت بياندازند.
دانشگاه  با  نيز  آلمان  "هایدلبرگ"  از  این طرح عصب شناسانی  در 
تراشه  یک  نصب  با  دارند  قصد  آنها  می كنند  همکاری  گوتينگن 
ثبت  را  های عضالت گوش  بيمار سيگنال  پشت گوش  در  كوچک 

كنند تا پس از ارسال باعث حركت ویلچر شود.
هدایت كننده   سيستم  راهکار  این  در  استفاده  مورد  سيستم 

ميوالکتریک عضالت گوش نام دارد.
تکان  را  های خود  طبيعی گوش   طور  به  قادرند  انسان ها  از  بعضی 
انسان ها  بقيه   به  باورند كه  این  بر  دهند. عصب شناسان گوتينگن 
نيز می  توان از طریق آموزش یاد داد گوش  های خود را به صورت 

ارادی حركت دهند.
محققان می گویند هر حركت ارادی عضالنی از خود موج یا سيگنال 
الکتریکی منتشر می  كند. بنابراین می توان از موج الکتریکی ناشی 
كمکی  وسایل  درآوردن  حركت  به  برای  گوش  عضالت  حركت  از 

معلوالن، مانند ویلچر یا پروتز )اندام مصنوعی( استفاده كرد.
آنها اینک در صددند ابزاری بسازند كه با انتقال این امواج الکتریکی 

وسایل كمکی معلوالن را به حركت در بياورد.
وزارت تحقيقات آلمان هزینه  این پروژه را به ارزش بيش از 800 هزار 

یورو تقبل كرده است.
ترین دستاوردی كه  ليبه تانس' می گوید: »كوچک  'دیوید  پروفسور 
انجام كارهای روزمره ی خود  برای  تاكنون  بيمارانی كه  توان  بتواند 
به دیگران نيازمند بودند را افزایش دهد كمک بزرگی به آنان خواهد 

كرد.«
بيماران  كه  است  بار  نخستين  این  پروژه  این  موفقيت،  صورت  در 
با  خود  گوش  عضالت  كمک  به  بود  خواهند  قادر  پلژی"  "كوادری 

ویلچر رفت و آمد كنند.
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افقـــــــــــي 
1- دیدن و نگاه کردن- گرو گذاشته شده- صبح و بامداد 

2- حرکت کرمي- سرما خوردگي- اتفاقی
3- شیوا و بلیغ- منو - کشوري در خاورمیانه

4- پهلوان- وام-  زبان آور بودن، داراي کالمي روان و شیوا- ضمیر جمع
5- خشک – بدست آمده – صد سال

6- واحد سطح- چاق – حرف انتخاب – پشت سري
7- دلیر و نترس- رتبه و مرتبه- نه سرد نه گرم

8- ویتامین انعقاد خون- حیله- از اسامي شاهنامه- نفس
9- کلیه به زبان خودماني- مدیر- پدالي در اتومبیل

10- محکم و استوار- ضمیر اول شخص مفرد- تله- گالیه و شکایت زیر لب
11- ترس- از انواع شعبه هاي دادگاه – درس نخواده

12- خیس- پشت سر- دست گره کرده- لباس طبي
13- الیعقل و شراب خورده- از ابزار بدنسازي- شایع و درجریان

14- پیوستگي، متصل بودن- از جنگجویان افسانه یونان باستان- از جنگجویان افسانه اي و تیرانداز ایراني 
15- ظرفي که درآن فلز گداخته مي ریزند تا به شکل خاص در آید- ماچ ادبي- علم وراثت

عمــــــــودي 
1- زیاد کردن مال، حق کسي را کامل دادن- دو دلي- فضاي دیکتاتوري جامعه

2- از شهرهاي عراق – کنایه از نازایي- عالمت مفعولي
3- قوم- چین و چروک پیشاني- وسیله اي در حمام- مسافرخانه فرنگي

4- جنگ و نبرد- افق نیست – کسي که باعث کاري مي شود
5- عالمت مفعول غیر، به جاي – وجود دارد- مخفف کاه- رشته اي در در کاراته که نمایشي است 

6-شهري در آلمان- بابا- صداي گربه- پزشکي 
7- عقیده – دروازه بان – تنها

8- همراه در مسافرت- تالش و کوشش- از خدایان باستان
9- پاک کردن چیزي از ناخالصي ها – زشتي- گناه و جرم

10- الفباي موسیقي- پدر ترکي- بنده و غالم،دالک - پر مغز
11-فریاد کردن – او- از حبوبات- از لوازم آرایشي بانوان 

12- بي صدا- از مصالح ساختماني- واحد اندازه گیري
13 کالبد، تن- پایین و زیر- شل بودن دندان خودماني – واحدي در الکتریسیته

14- کلمه نفرت- اصطالحاً به آدم خوش برخورد مي گویند- از وسایل نقلیه غیره موتوري  
15- انساني نیست- قسمتي از دست - از پرنده هاي کوچک 
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