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ـ  اجتماعی، نشریه ای است که از چند سال  ماهنامه ی پیک توانا با رویکرد فرهنگی 
پیش وارد عرصه ی فرهنگی جامعه شده و در تمام این سال ها تالش کرده تا بتواند 
باشد  معلولیت  دارای  افراد  آرزوهای  و  توانمندی ها  مشکالت،  دغدغه ها،  از  آینه ای 
با  با انعکاس مشکالت این گروه، زمینه ای فراهم آورد تا هم همه ی افراد جامعه  و 
داشته  قشر  این  به  مؤثرتری  نگاه  مسئوالن،  هم  و  شوند  آشنا  آن ها  توانمندی های 

باشند و گام های اثربخشی برای رفع مشکالت آنان بردارند. 
که  است  توانا  معلولین  کانون  نشریه،  این  امتیاز  صاحب  است  یادآوری  به  الزم 
افراد دارای  با دو هدف تغییر نگرش جامعه نسبت به  مؤسسه ای غیردولتی بوده و 
معلولیت و نیز احقاق حقوق آن ها شکل گرفته است. این موسسه برای حفظ عزت و 
کرامت انسانی افراد دارای معلولیت، درخواست هرگونه کمک بالعوض را ممنوع کرده 
و با تکیه بر فکر و اندیشه ی افراد دارای معلولیت در راه اهداف  خود گام برمی دارد. 
پیک توانا در پنجاهمین شماره ی خود، از تمام کسانی که در این راه هم راه و هم گام 

بوده اند سپاس گزاری می کند و دست گرم همه ی مخاطبان را به گرمی می فشارد. 

شما می توانید هر گونه مقاله، یادداشت، خبر، شعر، داستان و نوشته های خود 
در رابطه با موضوع افراد دارای معلولیت را در اختیار پیک توانا قرار دهید.

هم چنین می توانید افرادی دارای معلولیِت موفقی که می شناسید را به پیک 
توانا معرفی کنید تا این ماهنامه آن ها را به عنوان الگو به مخاطبانش معرفی 

کند.
دارای  به دوستان  را  توانا آن  پیک  اشتراک  با  شما دوست عزیز می توانید 

معلولیت خود هدیه دهید.
با اشتراک پیک توانا با حقوق خود  شما دوست دارای معلولیت، می توانید 

آشنا شوید.
واحد صنعتی هستید  یا  و  دارای شرکت  که  عزیزی  هم چنین شما دوست 
می توانید با اشتراک پیک توانا آن را به کارمندان دارای معلولیت خود هدیه 
دهید و به رشد و ارتقای فرهنگی کارکنان خود و خانواده های آن ها کمک 

کنید.
پیک توانا با یاری شما دوستان و همراهان همیشگی، می تواند هر چه بیشتر 

به سوی افق های روشن قدم بردارد.

فرم اشتـراك ماهنـامه پیک توانا
پذيرش اشتراك پيك توانا به معناي مشاركت در :

فرهنگ سازی عمومی،               تغيير نگرش جامعه نسبت به معلوليت و تحقق شعار برابری فرصت هاست.
هزینه ی اشتراك:

یک ساله)12شماره( )براي مخاطبان داراي معلولیت و در صورت ارسال کپي کارت معلولیت ( : 200/000 ریال  
یک ساله)12شماره( )براي مراکز، شرکتها ،سازمانها و مخاطبان عادي( : 250/000 ریال

نكته : در صورت اشتراک شش ماهه 50 درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واریز شود.
عالقه مندان به اشتراك و دریافت مجله مي توانند، بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سیبا بانک ملي به نام کانون معلولین 

توانا )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملي( واریز و اصل رسید آن را به همراه فرم اشتراك تکمیل شده )گواهي معلولیت یا کپي کارت معلولیت براي عزیزان 
معلول(، به نشاني دفتر ماهنامه پیک توانا ارسال نمایند.

در صورت اشتراك بیش از 5 جلد در هر شماره 20 در صد تخفیف تعلق خواهد گرفت.
نشاني ماهنامه پیک توانا : قزوین- بلوار شهید بهشتي - کانون معلولین توانا- دفترماهنامه پیک توانا – تلفن : 3339212 - 0281 

نام مرکز/ نام و نام خانوادگي : ...................................................... تاریخ تولد:    /     /        شماره فیش : ........................................................

شغل: ............................................................................................. تحصیالت: ..........................................................................................   

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

 آدرس پستي)دقیق(: ........................................................................................................................................................................................................

کد پستي ده رقمي:.................................................................................................   آدرس الکترونیکی: ....................................................................
تلفن ثابت : ..................................................................................................................    تلفن همراه: ............................................................
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اخبـار

 شورای سردبیری: 
سید اکبرحسیني- مرتضی رویتوند- رقیه بابایی

 هیات تحریریه :
مینا جاني- سیما سلطانی آذر- نفیسه قدوسي - صدیقه موالیی - معصومه آِمدی

با تشكر صمیمانه از همكاری این عزیزان :
محمدحسن هادی- مرضیه کریمی - مریم ایــران دوست - زهرا دادمهر- سمیرا لشگری

راحیل رحــمان - رقیـه عبــدی زاده - فاطمــه خردمنــدزاده- سیــروس ماله میری 
فرشته صادقی  و سایر همکاران

 گرافیک و صفحه آرایی : فهیمـه طیبـا
پشتیبانی و آرشیو: پری چگینی 

عكس روی جلد: داود عامری
عكس: سمیرا جمالی  

سازمان آگهی ها: حسین طارمیان 

* خواهشمند است نوشته ها و عکس های خود را ) با موضوع معلولیت( از طریق پست 
 34185-3463 پستی  صندوق  یا  و   Info@irantavana .comالکترونیکی
ما  به  را  نهایی  ویرایش  و  به عهده گرفته  را  آثارتان  اینکه مسوولیت  از  و  ارسال کنید 
یادگار  به  نزد ما  ارسالی شما  می سپارید، سپاسگزاریم. مقاله ها، مطالب، و عکس های 

می ماند و بازگردانده نمی شود.
* استفاده از مطالب پیک توانا، تنها با ذکر منبع امکان پذیر است.

* درج نظریه ها، عقاید و به ویژه آگهی در این مجموعه به معنای تأیید آن از سوی 
مسووالن مجله نیست. بررسی، تحقیق و اطمینان از درستی آن،  به عهده شما عزیزان 

است.

اجتماعی

ادب و هنر

سالمت و علمی

شناسنامه
نشانی دفتر ماهنامه : صاحب امتیاز: کانون معلولین توانا        مدیر مسوول: محمدرضا هادي پور

قزوین - بلوار شهید بهشتی - نرسیده به میدان قدس 
کانون معلولین توانا - دفتر ماهنامه پیک توانا

صندوق پستی: 34185-3463
تلفكس : 0281-3339212

سازمان آگهی ها: 09192825134
شماره پیامک : 30007545  

چاپ و صحافی : رواق

نارسـایی ما اسـت که 
زمینه برای دستـرسی 
معلـوالن مهیـا نیست

من نبــاید به شمــا 
توضیح بدهـم

ورود نابینــایان بـــه 
مجلـس ممنـوع شـد

زهرا نعمتـی به دنبال 
کسب افتخـاری دیگر

پیــام بنیـــان گـذار 
کانـون معلولیـن توانـا
 به رهبـر معظم انقالب 

نخستیــن جشنــواره 
سراسری عكس "نگاه نو" 

به کارخــود پایـان داد

نگاهی به شعار امسال روز 
جهانی افراد دارای معلولیت
حرکت از درون به بیرون

وظایـف کلینیـک های 
مــددکاری اجتماعی

54
سینماي  برتر  فیلم   4

معلوالن

56
فرشتـه های کوچـولو

55
ز  آنكه  من  از  برده  دل 

من دل بریده است 

امیـــدی برای درمـان 
ناشنوایی

 واکر مخصوص برف
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بیش از پانصد میلیون نفر در دنیا به دلیل نقص در سیستم روحي، مغزي، 
جسمي و حسي از معلولیت رنج مي برند. این افراد هر کجا که باشند و در 
هر نقطه اي از دنیا که به سر ببرند با محدودیت هایي در زندگي خود مواجه 
مي شوند. در بیست سال گذشته کوشش هاي چشم گیري در شناساندن و 
پذیرفته است و  انساني صورت  به جامعه ی  افراد دارای معلولیت   معرفي 
زمینه  این  در  نقطه ی عطفي  عنوان  به  آن  از  که مي توان  ازمواردي  یکي 
نام برد اعالم سال 1981 میالدي به عنوان سال جهاني معلوالن است که 
توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد صورت پذیرفت. چند سال بعد از 
آن و فاصله ی سال های 1983 تا 1992 میالدي نیز دهه ی جهاني معلوالن 
نام گرفت تا کیفیت و شرکت فعاالنه و همه جانبه ی افراد معلول در زندگي 
اساس  بر  بخشد.  ارتقا  را  آن ها  پیشرفت  و  شود  بخشیده  بهبود  اجتماعي 
تحقیقاتی که از سوی برخی سازمان های بین المللی منتشر شده است، بیش 
از یک میلیارد معلول در جهان زندگی می کنند که ده درصد کل جمعیت 
جهان را تشکیل می دهند. این بزرگ ترین اقلیت دنیا، در تمام کشورها با 
شرایط خاصی از زندگی روبه رو هستند و دولت ها برای رفع هر گونه موانعی، 

باید فرصت های برابر با سایرین را برای این افراد مهیا کنند.
دوازدهم آذر هر سال مصادف با سوم دسامبر، روز جهانی معلوالن است و 
به نام این گروه که بزرگ ترین اقلیت جهان هستند نام گذاری شده است. 
این روز براي نخستین بار در سال 1992 میالدي و به منظور گرامي داشت 
سال روز تصویب قانون برنامه ی جهاني در ارتباط با معلوالن از سوي مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد اعالم شد و هدف از این اقدام، ارتقا و رشد اذهان 
اوضاع  این  بود.  مختلف  معلولیت هاي  به  مربوط  مسایل  درباره ی  عمومي 
ادامه داشت تا این که در سال 1999 شعاري با مضمون»امکان دسترسي 

براي همه در هزاره ی جدید« برگزیده شد و سرلوحه ی امور قرار گرفت. 
با معلوالن و در سال 1982، توسط  ارتباط  برنامه ی جهاني که در  قانون 
یک  توانست  بود  رسیده  تصویب  به  متحد  ملل  سازمان  عمومي  مجمع 
چارچوب بین المللي براي الحاق و انضمام مسایل مربوط به انواع معلولیت ها 

را فراهم آورد. 
در سال 1993 نیز قوانین استانداردی در زمینه ی برابر سازي فرصت هاي 
به  مي کنند  نرم  دست و پنجه  معلولیت ها  انواع  با  که  افرادي  براي  زندگي 
قانون مذکور افزوده شد و با وجود آن که این قوانین هیچ گونه اجباري براي 
به عنوان تعهدات اخالقي و سیاسي  دولت ها به وجود نمي آوردند، تلویحاً 
فرصت هاي  یکسان سازي  راه  در  مي بایست  دولت ها  که  مي شدند  تلقي 

زندگي افراد معلول، آن را متقبل شوند.
کوتاه سخن آن که مسأله ی یکسان سازي فرصت ها و مجال ها براي معلوالن 
هر روز بیش از پیش توجه سازمان ملل متحد را به خود معطوف مي کند 
به  توجه  با  البته  ما،  دولت مردان  است  شایسته  این چنینی  شرایط  در  و 
آموزه های دینی و فرهنگ و تمدن غنی ما ایرانیان، پیشتاز  بودن در این 
برای حضور معلوالن در  باز کردن فضاها  بدانند و ضمن  را ضروری  زمینه 

جامعه، در وضع و اجرای کامل قوانین کمر همت ببندند.

معلـوالن، بزرگ تـرین اقلیت دنیا

 محمدرضا هادی پور - مدیر مسوول
r e z a h a d i p o o r @ g m a i l . c o m
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شرکت در انتخابات مجلس حق نابینایان است
پیک توانا: رییس هیات مدیره ی کانون معلوالن توانا با اشاره به مخالفت نمایندگان 
مجلس با کاندیداتوری نابینایان در مجلس گفت: »این حق نابینایان است که در 
انتخابات مجلس شرکت کنند و نماینده ای از میان خود در مجلس داشته باشند.«
اجتماع  محل  اسالمي  شورای  مجلس  کرد:»اگر  تصریح  موسوی  محمد  سید 
داشتن  اجازه ی  گروه  این  به  چرا  پس  است  جامعه  مختلف  اقشار  نمایندگان 

نماینده در مجلس داده نمی شود.«
 این عضو هیات مدیره ی کانون معلوالن توانا که خود نیز معلول است با اشاره به 
این مطلب که عدم اجازه ی شرکت در انتخابات مجلس به معلوالن و جان بازانی 
که محدودیت بینایی دارند تبعیض است و این تبعیض با آن چه در قانون اساسی 
آمده، منطبق نیست، تاکید کرد: »تجدید نظر نمایندگان محترم مجلس در این 

رابطه الزم به نظر می آید.«  

بان کی مون: 15 درصد جمعیت جهان از معلولیت جسمی رنج می برند
ایرنا: دبیرکل سازمان ملل با یادآوری این مطلب که حدود 15 درصد از جمعیت 
جهان از معلولیت جسمی رنج می برند، خواستار حقوق مساوی این افراد با سایر 

اقشار جامعه شد.
به گزارش ایرنا: بان کی مون به مناسبت روز جهانی معلوالن با انتشار بیانیه ای 
خواستار رفع موانعی که بیش از یک میلیارد معلول در جهان را از شأن و احترام 
انسانی و مواهب اجتماعی محروم می کند، شد. در این بیانیه آمده است: » بسیاری 
از این معلوالن از حقوق اجتماعی و اقتصادی محروم هستند و قادر به شرکت 
موثر در روند توسعه جهانی نیستند. این بیانیه می افزاید، دولت های جهان باید 
برای  را  اجتماعی شرایط الزم  و شالوده های  اطمینان حاصل کنند که خدمات 

حضور و برخورداری این افراد از امکانات پیشرفت های نوین فراهم شده است.«

حق ایاب و ذهاب معلوالن بهزیستی 70 درصد افزایش می یابد.
»براساس  گفت:  بهزیستی  سازمان  معلوالن  توانمندسازی  دفتر  کل  مدیر  ایرنا: 
معلوالن تحت  و ذهاب  ایاب  پایان سال 92 حق  تا  انجام شده  برنامه ریزی های 
پوشش بهزیستی70درصد افزایش می یابد. «دکتر  کیوان دواتگران گفت: »سال 
گذشته هر یک از معلوالن 350 هزار ریال درماه خدمات ایاب و ذهاب دریافت 

می کردند که امسال این رقم به 500 هزار ریال می رسد.«

تامین منابع مالی پرداخت تسهیالت سالیانه، به مدال آوران معلول
ایرنا: رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: »تمامی منابع مالی پرداخت تسهیالت 
سالیانه ي 130میلیون ریالی این سازمان به هر یک از مدال آوران معلول تامین 

شده است.«
تامین  کامل  طور  به  سال  نخستین  برای  منابع  »این  گفت:  هاشمی   همایون   
تقدیم  مدال آوران  به  را  تسهیالت  این  مراسمی  طی  سازمان  این  و  شده است 

می کند.«

توانمند سازی معلوالن سرلوحه ي فعالیت های سازمان بهزیستی است
مختلف  عرصه های  در  معلول  هزار  گفت:»34  بهزیستی  سازمان  رییس  ایرنا: 
فعالیت دارند که حرکت به سمت توانمندسازی آنان سرلوحه فعالیت های این 

سازمان است.«
امور  به  گفت:»رسیدگی  جنوبی  خراسان  معلوالن  همایش  در  هاشمی  همایون 
معلوالن از تکالیف سازمان بهزیستی و توانمندسازی این قشر به نحو شایسته و 

کامل از اهداف این سازمان است.«

نماینده ي مجلس: تغییر نگاه جامعه به پدیده ي معلولیت ضروری است
ایرنا: نماینده ي  مردم مراغه  و عجب شیر در مجلس شورای اسالمی گفت: »تغییر 
و  ظاهری  معلولیت  که  چرا  است،  ضروری  معلولیت  پدیده ي   به  جامعه  نگاه 

جسمی عامل محدودیت نیست.«

امام جمعه ي همدان:  شرایط تحصیلی مناسب برای معلوالن فراهم شود
ایرنا: نماینده ي ولی فقیه و امام جمعه ي همدان گفت:» مسووالن باید در سطوح 

مختلف، شرایط تحصیلی مناسب برای قشر معلول جامعه فراهم کنند.« 
آیت اهلل غیاث الدین طه محمدی در جمع ورزش کاران معلول استان همدان گفت: 

زمینه ي  الزم  تمهیدات  با  باید  دولت  و  نیست  محرومیت  معنای  به  »معلولیت 
تحصیل این قشر عزیز را فراهم کند.«

در  تبعیض  گسترش  از  زورخانه ای  ملی  تیم  معلول  عضو  ناخرسندی 
جامعه ي  ورزشی

ایرنا: عضو تیم ملی زورخانه ای کشور گفت: »دامنه ي تبعیض در ورزش معلوالن 
ورزش کاران  دیگر  مانند  نیز  آنان  بین المللی  عنوان های  و  نیز کشیده شده است 

دیده نمی شود.«

معلوالن در جامعه دیده نمی شوند
ایرنا: نایب قهرمان پارالمپیک لندن گفت: »معلوالن در جامعه دیده نمی شوند و 

گاهی هم به آنان بی مهری می شود.«
روح اهلل رستمی اظهار کرد:»اشتغال دغدغه ي  اصلی معلوالن جسمی و حرکتی 
است که برگزاری دوره های آموزشی مسیر آنان را برای کسب مهارت و درآمد 

هموار می کند.«

نماینده ي مجلس: اشتغال یكی از مشكالت مهم معلوالن کشور است
ایرنا: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، از اشتغال  به عنوان یکی 

از مهم ترین مشکالت جامعه ي معلوالن کشور نام برد.
افزود:»طبق  تهران، ری و شیمرانات درمجلس شورای اسالمی  نماینده ي مردم 
قانون باید3 درصد استخدام های ادارات به معلوالن اختصاص یابد که تحقق این 
امر انگیزه و امید به زندگی و تالش بیشتر در جهت توان یابی را برای معلوالن به 

همراه دارد.«

نمایش گاه توانمندی و دست ساخته های معلوالن دلیجان برپا شد
توانمندی ها و دست ساخته های معلوالن دلیجان سه شنبه  شب  نمایش گاه  ایرنا: 

هم زمان با روز جهانی معلوالن در سالن اداره ي  بهزیستی این شهر برپا شد.

قانون جذب سه درصد معلوالن در دستگاه های دولتی اجرا شود
حق  درصدي  سه  قانون  گفت:»  شرقی  آذربایجان  در  ولی فقیه  نماینده ي  ایرنا: 
اشتغال معلوالن در دستگاه ها و نهادهای دولتی باید اجرا شود، چرا که بسیاری از 
معلوالن از هوش باالیی برخوردارند و مطمئناً می توانند به فعالیت های اجتماعی 

نیز بپردازند.«

مشكالت مالی از شمار ورزش کاران معلول در کردستان کاسته است
دلیل  به  گفت:»  کردستان  معلوالن  و  جان بازان  ورزش های  هیات  دبیر  ایرنا: 
از تعداد ورزشکاران معلول در  مشکالت مالی و عدم همکاری نهادهای مرتبط، 

کردستان کاسته شده که این امر موجب افزایش آسیب های آن ها شده است.«

بیش از 16 هزار معلول دراستان بوشهر شناسایی شده اند
ایرنا: مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت:»هم اکنون 16 هزار و 400 معلول 

دراین استان شناسایی شده اند و زیر پوشش این نهاد حمایتی قرار دارند.«
 

بهره مندی یک میلیون و 200 هزار معلول از خدمات بهزیستی
ایرنا: رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: »هم اکنون یک میلیون و 200 هزار 

معلول از خدمات مختلف و مستمر این سازمان بهره مند هستند.«

قانون جذب و استخدام سه درصدي معلوالن در ادارات دولتی اجرا شود
جذب  قانون  اجرای  بر  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  دبیر  ایرنا: 
3 درصد اشتغال معلوالن در ادارات دولتی تأکید کرد و گفت:»باید جذب 3 تا 
5 درصد معلوالن در ادارات دولتی توسط دستگاه ها و نهادهای مربوطه اجرایی 

شود.«

اخــبــــار کـوتـــاه
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چندی پیش مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در گفت وگو 
با خبرگزاری شبستان از مناسب سازی معابر برای معلوالن خبر داده و گفته بود: با 
اعتباری حدود ۳ میلیارد ریال پروژه ی مناسب سازی محیط، در برخی از نقاط شهر 

قزوین برای معلوالن و نابینایان اجرا می شود.
در همین خصوص با این مسئول شهرداری قزوین وارد گفت وگو شدیم تا از نحوه ی 
مناسب سازی  لزوم  به  قزوین  شهرداری  مسئوالن  نگاه  و  شده  انجام  مناسب سازی 

شهری کسب اطالع کنیم.
با هم این گفت وگو را می خوانیم:

ترافیک شهرداری قزوین در  و  »اسماعیل عرشیان«، مدیرعامل سازمان حمل ونقل 
برای  که  باید طوری ساخته شوند  فضاهای شهری  این که  به  اشاره  با  این گفت وگو 
تمام شهروندان قابل دسترس باشند، گفت: اقداماتی که در شهرداری قزوین در بحث 
مناسب سازی با الویت توجه به معلوالن و جانبازان انجام شده دو بخش است. بخش 
اول در خصوص مناسب سازی محل گذر عابران است که سال گذشته این موضوع به 
مناقصه گذاشته شد و خیابان های شهید بابایی تا حدفاصل کمربندی شهید بهشتی و 
بلوار معلم، خیابان پادگان از چهارراه ملت تا میدان ارتش، بلوار ارتش و بلوار نوروزیان 
تا صداوسیما و خیابان عدل مهم ترین محورهایی بودند که برای معلوالن و جانبازان 

مناسب سازی شدند.
وی هم چنین ادامه داد: اصالح میدان تهران قدیم، پروژه ی میدان کاسپین و ایجاد 
اقدامات  دیگر  از  معلوالن  عبور  برای  مناسب سازی شده  عابر  پیاده ی  گذر  محل 

انجام شده در این راستا بود. 
جانمایی  به  برمی گردد  اقدامات  این  دوم  بخش  گفت:  ادامه  در  عرشیان  اسماعیل 
پارک ویژه ی خودروهای معلوالن که در این رابطه با بنیاد شهید دو جلسه در رابطه 
با شناسایی محل هایی که این عزیزان بیشترین رفت و آمد را در آن دارند، داشتیم. 
در این هماهنگی ۳1 محل شناسایی شد و مقابل آن ها تابلوی پارک ویژه ی معلوالن 
و جانبازان نصب شد، در حال حاضر این افراد می توانند با مراجعه به این محل ها، 
خودروهای خود را در جایگاه های در نظر گرفته شده، پارک کنند. در بحث عمرانی 
و اجرایی این موضوع اعمال قانون هم شده تا دیگران به حقوق این عزیزان احترام 
بگذارند. پلیس راهور هم هم سو با این مسئله با ما همکاری می کند تا اعمال قانون 
اتفاق بیفتد و فضا برای این عزیزان در نظر گرفته شود چرا که این حداقل کاری است 

که  ما می توانیم برای دوستان جانباز و معلول خود انجام دهیم. 
شهر  یک  می توان  چگونه  که  توانا  پیک  خبرنگار  سؤال  این  پاسخ  در  عرشیان 
مناسب سازی شده داشت؟ پاسخ داد: بحث مناسب سازی شهری که طبق آن همه ی 
شهروندان باید خوب زندگی کنند بحث گسترده ای است و سازمان های دیگر هم در 
طراحی، اجرا، نظارت، صدور پروانه و... باید در آن مشارکت کنند. اگر ما در اجرای 
آیین نامه های مجلس و دولت در این رابطه توجه کافی داشته باشیم همه جای شهر 

برای همه قابل دسترس خواهد بود.
وی به این سؤال که  لوله های یو )U( شکل به ویژه در ورودی پارک ها که به منظور 
جلوگیری از ورود موتورسیکلت ها به داخل پارک استفاده می شوند در حالی که جلوی 
ورود و خروج معلوالن ویلچری را گرفته و حتی گاهی برای آن ها خطرات جانی به 
همراه دارد، اما با این حال شهرداری ها هم چنان ورود موتوری ها به داخل پارک ها 
را با لوله های یو شکل حل می کنند، علت چیست؟ پاسخ داد: »اصل اجرای این کار 
فقر فرهنگی است اما برخی از همکاران به منظور جلوگیری از بروز تصادف مجبور به 
استفاده از لوله های یو شکل می شوند و این مشکل و برداشتن لوله های یو شکل در 
ورودی پارک ها یکی از تأییدات شهرداری است که حتماً باید رفع شوند چرا که این 
روش نمی تواند راه کار مناسبی باشد. البته این یک کار بزرگ و ارزنده است و همه ی 
مسئوالن در بحث ساختمان ها، مطب ها و... برای مراجعه ی این عزیزان  فضای کافی 

را باید در نظر بگیرند.« 
این مقام مسئول در پاسخ این سؤال که آیا مناسب سازی شهرها تنها برای معلوالن 
و جانبازان ضرورت دارد گفت: »به جز معلوالن، سالمندان، کودکان، خانم های باردار 

و... هم هستند که لزوم مناسب سازی برای آن ها احساس می شود و آن ها حق دارند 
در سطح شهر، بدون منت تردد کنند که البته به این موضوع کمتر توجه شده، اما در 
سال های اخیر خوشبختانه توجه شهرداری ها به این موضوع جلب شده و برای این 
اقدام ردیف بودجه نیز مشخص شده، دوستان شورا و شهرداری هم رقم های خوبی 
البته  برای این مورد در نظر گرفته و ما مکلف شده ایم در این راستا قدم برداریم. 
گاهی تأسیسات زیرزمینی مانند کابل های برق، سیستم آبیاری زیرزمینی و... اجازه ی 

همکف سازی را نمی دهند ولی ما تا جایی که امکان دارد تالشمان را می کنیم.« 
با  رابطه  در  همچنین  قزوین  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل 
جایگاه های نصب خودپردازها و عدم دسترسی آن ها برای معلوالن گفت: »نیاز یک 
معلول تنها تردد و عبور از خیابان نیست این افراد نیز باید از امکانات شهری مانند 
پارک ها،  داخل  آبخوری های  خودپردازها،  جایگاه  ببرند.  بهره  تندرست  شهروندان 
و...  غیراستاندارد  نامناسب، شیب های  آسانسورهای  پله ها،  سرویس های دستشویی، 
تنها جزیی از مشکالت معلوالن هستند که روبه رو شدن با آن ها در روزهای بارندگی 
سخت تر می شود. در این زمینه عالوه بر شهرداری ها ورود سایر دستگاه ها هم الزم 
است. قانون گذار الزامات را آورده و دستگاه ها را مکلف کرده که در ساخت و ساز، اجرا و 
طراحی ساختمان ها، شرایط جانبازان و معلوالن را در نظر بگیرند و بهتر است بانک ها 
بگیرند.  نظر  را در  موارد  این  و سایر دستگاه ها در ساخت وساز ساختمان های خود 
متأسفانه ما در عمل کوتاهی می کنیم به عنوان مثال اگر آیین نامه ها اجرا شوند و 
پایان کار به پروژه های خاطی داده نشود این دوستان نیز بدون محدودیت در سطح 

شهر رفت وآمد می کنند.« 
اسماعیل عرشیان با اشاره به این مطلب که این نارسایی ماست که نتوانسته ایم زمینه 
را برای دسترسی معلوالن مهیا کنیم ادامه داد: »مناسب سازی شهری مانند یک پازل 
است و همه ی ما تکه هایی از این پازل هستیم و ما امیدواریم باوِر لزوم مناسب سازی 

شهری در همه مسئوالن باشد.« 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین:

نارسایی ما است که زمینه برای دستـرسی معلوالن مهیا نیست

کاشف به عمل آمد
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واگذاری 4700 خودروبه معلوالن
چندی پیش رییس سازمان بهزیستی کشور از واگذاری خودروهای ویژه معلوالن 
خبر داده و گفته بود: »به زودی 4700 خودرو در اختیار معلوالن واجد شرایط 

قرار می گیرد.« 
این  واگذاری  وضعیت  آخرین  با  رابطه  در  کشور  بهزیستی  توان بخشی  معاون 
گذشته  سال  خودرو،  دریافت  متقاضیان  از  ثبت نام  این که  به  اشاره  با  خودروها 
واجد  نفر  اسامی 4700  حاضر  حال  »در  گفت:  توانا  پیک  خبرنگار  به  شده  آغاز 
شرایط برای دریافت این خودروها در اداره ی گمرک است و چون وزیر عوض شده، 

اسامی باید به امضای وزیر جدید برسند.« 
سخنگویی با تصریح این مطلب که این اسامی  روز 12 آذر همراه با نامه ای به دست 
وزیر رسیده گفت: »وزیر جدید بسیار مصر هستند که این اتفاق خوب به زودی 

بیفتد و امیدواریم این امر تسریع کننده ی روال باشد.« 

کیوان دواتگران:
تحصیل رایگان برای دانشجویان معلول از سال آینده

مدیرکل دفتر توانمندسازی معلوالن و سالمندان سازمان بهزیستی کشور در گفتگو 
با پیک توانا گفت: »شهریه ی دانشجویی طبق نظر مددکار از 40 درصد تا 100 
درصد تعیین می شود اما بیشتر معلوالن در حال حاضر از این کمک هزینه به شکل 

100 درصدی استفاده می کنند.« 
کیوان دواتگران ادامه داد: »این موضوع تا سال گذشته انجام می شد و از امسال 
قانون تکلیف کرده است که بودجه ی مربوط به دانشجویان را خود دانشگاه ها از 
معاونت راهبردی رییس جمهور دریافت کنند و این سیستم که بهزیستی در حال 

حاضر شهریه را به دانشجویان معلول پرداخت می کند از میان برداشته شود.« 
ارایه ی گواهی سازمان  با  معلول  دانشجویان  اضافه کرد: »قانون مکلف کرده  وی 
بهزیستی به دانشگاه ها می توانند از 50 تا 100 درصد شهریه را تخفیف بگیرند.«  

تعیین  مددجو  شرایط  به  بسته  مددکار  را  تخفیف  »مبلغ  کرد:  اذعان  دواتگران 
و  داده  دانشجویان معلول تخفیف  به  را  مبلغ  این  دانشگاه ها موظف اند  و  می کند 

معادل آن را از معاونت راهبردی رییس جمهور دریافت کنند.« 
رییس کمیسیون عالی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت بهزیستی کشور با 
تصریح این نکته که تهیه ی پول توسط سازمان و توزیع آن بین دانشجویان معلول، 
ایجاد کرده عدم همکاری برخی  اکنون چالش  منطقی نیست، گفت: »بحثی که 

دانشگاه هاست که فعاًل در این رابطه همکاری نمی کنند.«  
در  که  معلولی  دانشجویان  موضوع شامل  این  آیا  که  این سؤال  به  پاسخ  در  وی 
بدهی  که  »در صورتی  گفت:  می شود  نیز  دارند  بدهی  دانشگاه ها  به  حاضر  حال 

دانشجویان برای سال گذشته و امسال باشد شامل حالشان می شود.« 

مدیرکل دفتر مراکز روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور:
متقاضی پشت نوبتِی کاشت حلزون گوش نداریم

گفت و گو  در  کشور  بهزیستی  سازمان  توان پزشکی  و  روزانه  مراکز  دفتر  مدیرکل 
دریافت  برای  کاشت  متقاضی  حاضر   حال  »در  گفت:  توانا  پیک  خبرنگار  با 

کمک هزینه ی حلزون گوش که پشت نوبتی باشد نداریم.« 
دکتر زهرا نوع پرست با اعالم این مطلب که سعی کرده ایم آمار ماهانه ی درخواست 
طبق  »هم اکنون  گفت:  برسانیم  صفر  به  را  گوش  حلزون  کاشت  کمک هزینه ی 
آخرین لیست درخواست، ۳60 کودک در کشور متقاضی این کمک هزینه بوده اند 

که ابالغ این را هم اخیراً داده ایم.« 
وی ادامه داد: »با توجه به این که برنامه های غربالگری شنوایی و فعالیت های زیادی 
پروسه  این  وارد  که  کسانی  تعداد  به  روز به روز  اما  می شود  انجام  حوزه  این  در 
می شوند اضافه می شود تصریح کرد، ما یک سال، بیش از 2 هزار متقاضی پشت 

نوبتی داشتیم که اآلن این آمار، هر ماه به صفر می رسد.« 
نوع پرست در پاسخ به این سؤال خبرنگار پیک توانا که پرسید مبلغ این کمک هزینه 
که طبق  بوده  تومان  میلیون   ۳ گذشته  در  مبلغ  »این  داد:  پاسخ  است؟  چه قدر 
افزایش  نیز  به 4 میلیون تومان  به استان ها اعالم شده  دستورالعمل جدیدی که 
یافته و سقف هزینه برای هر نفر 6 میلیون تومان است که آن هم قابل پرداخت 

است.« 
دکتر زهرا نوع پرست هم چنین از  بخش دیگری که امسال در دستورالعمل ها دیده 
این بخش مربوط به تامین  نیز تأمین شده است خبر داد و گفت:   و بودجه اش 

قطعات کاشت حلزون است. 
بر اساس نیازسنجی ای که سال گذشته داشتیم، دیدیم آن هایی که چند سال پیش 
قعطه ای را کاشت کرده  و یا قطعه ای در بخش بیرونی گوش برایشان کار گذاشته 

شده، اکنون این قطعه دچار نقص و آسیب شده و فرد نیاز به بازدید دوباره دارد که 
این را هم در دستورالعمل های امسال قرار داده و به استان ها هم ارسال کرده ایم.

این مسئول سازمان بهزیستی به این سؤال که آیا این کمک هزینه شامل افرادی که 
در بیمارستان های خصوصی مورد جراحی قرار می گیرند نیز می شود این گونه پاسخ 
داد که: »این کمک هزینه بر اساس تشخیص هیأت امنای ارزی و تنها به کسانی 
که کاندیدای کاشت بوده و معرفی نامه ی این هیأت امنا را دارند پرداخت می شود.« 
این  داشته ایم که  مواردی هم  اما  باالست  بسیار  این جراحی  افزود: هزینه ی  وی 
جراحی شده اند  بخش خصوصی  در   و  بوده  نیازمند  بسیار  که  کسانی  به  کمک 

پرداخت شده در حالی که در دستورالعمل ها چنین چیزی نداریم.

سمیع اله حسینی مکارم گفت:
ما از معلوالن حمایت می کنیم، آنهاتفاوتی با دیگران  ندارند

حاشیه ی  در  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  مدیریت  توسعه ی  معاون 
اختتامیه ی سمینار بین المللی توان یابان، درباره ی علت حضور خود در این مراسم 
به پیک توانا گفت: »من از سال ها قبل این توفیق را داشتم که در جلسات این 
عزیزان و اعضای انجمن کاشانه ی مهر کاشان حضور داشته و روی این مجموعه 

شناخت داشته باشم.« 
سمیع اهلل حسینی مکارم با اشاره به این که این مجموعه، مجموعه ی پویا و فعالی 
است گفت: »این مجموعه کارهای بسیار اثرگذار و ارزشمندی انجام داده و جزو 

نادر مجموعه های خیرین است.« 
وی در پاسخ به این سوال که اگر سایر انجمن ها از شما برای همکاری دعوت کنند 
آیا دعوت آن ها را خواهید پذیرفت؟ گفت: »بله، ما در این مورد نه تنها از دعوت 
و  می کنیم  هم  تشکر  دعوت  این  برای  آن ها  از  بلکه  می کنیم  استقبال  انجمن ها 
انجمن ها به ویژه  این است که  از رویکردهای ما در سازمان میراث فرهنگی  یکی 
انجمن های مرتبط با حفظ میراث فرهنگی را مورد حمایت خود قرار دهیم چرا که 
اگر »سمن ها« در کشور فعال شوند بسیاری از مسایل کشور سامان پیدا می کند.« 
به دلیل  توانا که معلوالن  این پرسش خبرنگار پیک  به  پاسخ  حسینی مکارم در 
برای  آیا  ندارند،  را  فضاها  این  از  بازدید  امکان  تاریخی  اماکن  مناسب سازی  عدم 
رفع این مسئله راه کاری وجود دارد؟ گفت: »بله، ما طبعاً باید به سوی این مسئله 
حرکت کنیم و معلوالن باید از فضاهای تاریخی بازید کنند و از این امکان بهره مند 
شوند، البته در برخی از مکان های تاریخی شرایط بازدید برای این عزیزان فراهم 
هست ولی انشااهلل در آینده بتوانیم در سایر بناها هم این شرایط را فراهم کنیم 
و طبیعی است که ما باید از مدیران استانی و شهرستانی بخواهیم که آن بناهایی 
که بازدید کننده ی زیادی دارند را مورد مناسب سازی قرار دهند تا زمینه ی حضور 

معلوالن در این مکان ها نیز فراهم شود.« 
حسینی مکارم در پاسخ به این سؤال که، از آن جا که نگاه مسئوالن به معلوالن، 
نگاه شما  است،  تأثیر گذار  اجرای آن ها  و  قوانین  به وضع  نگرش آن ها نسبت  در 
به نظر شما  آیا  توانایی های معلوالن چگونه است،  به  از مسئوالن  به عنوان یکی 
معلوالن توانمند هستند؟ گفت: »معلوالن با دیگران  تفاوتی ندارند و ما از توانمندی 

این افراد مانند سایرین می توانیم استفاده کنیم.« 
وی در ادامه افزود: »ما از این افراد و از حضور آن ها در نمایشگاه های صنایع دستی 
داخلی و  بین المللی حمایت می کنیم و نیز در بحث تولید و عرضه ی صنایع دستی 
مورد  را  ها«هایشان  و »سمن  آن ها  باشد  مؤثر  نیز می تواند  آن ها  اشتغال  در  که 

حمایت قرار می دهیم.

میزان خدمات باید افزایش پیدا کند
رییس اداره ی بهزیستی بشرویه چندی پیش از پرداخت کمک هزینه ی درمان به 
معلوالن بشرویه خبر داده و گفته بود: 49 میلیون و 251 هزار ریال کمک هزینه 

درمان به معلوالن زیرپوشش این نهاد در سال گذشته پرداخت شده است. 
در این شماره از پیک توانا با رییس اداره ی بهزیستی بشرویه وارد گفت و گو شدیم 
تا از نحوه ی پرداخت این کمک هزینه و میزان آن و این که این کمک هزینه به چه 

منظوری به مددجویان پرداخت شده را جویا شویم.
محمد خادم در این باره به پیک توانا گفت: این کمک ها جزو مشارکت های مردمی 
است.  متغیر  فیزیوتراپی  و  کاردرمانی  برای  درمان  و سقف کمک هزینه ی   بوده اند 
هفتصد  مددجویان  منزل  مناسب سازی  کمک هزینه  مبلغ  این که  به  اشاره  با  وی 
هزار تومان است گفت: »با توجه به این که در حال حاضر هزینه ها باال رفته میزان 

خدمات هم باید افزایش پیدا کند.« 

رقیه بابایی
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يک سوال،  يک سازمان، چندپاسخ

ایــن مسئلــه کـالن نیســت
من نباید به شمـا توضیـح بدهـم

ماده ی  تبصره ی۳،  طبق  بهزیستی  سازمان  وظایف  از  یکی 
مناسب سازی  امر  بر  نظارت  معلوالن،  از  حمایت  قانون   2
است  دستگاهها  عمومی  و  دولتی  اماکن  و  ساختمانها 
کمک هزینه ی  پرداخت  سازمان  این  دیگر  وظیفه ی  و 
مناسب سازِی منزل مددجویان است که در نتیجه ی نظارت 
آن ها  خانوادگی  شرایط  و  مددجویان  زندگی  بر  دقیق 
به  را  اعتباری  بهزیستی ساالنه،  و سازمان  صورت می گیرد 
این  دریافت  متقاضیان  به  و  گرفته  نظر  در  منظور  همین 

کمک هزینه، می پردازد.
از  برخی  درخواست  ادامه ی  در  توانا  پیک  ماهنامه ی 
به  اقدام در تمام استان ها  این  خوانندگان که معتقد بودند 
یک شکل اتفاق نمی افتد، پرداخت این کمک هزینه و مبلغ 

آن را از چند استان و شهرستان سؤال کرده است.
سؤاالت مطرح شده و پاسخ های دریافتی را با هم می خوانیم:

مددجویان  به  بهزیستی  سازمان  آیا   -1
کمک هزینه ی مناسب سازی مسکن می دهد؟ 

2- مبلغ این کمک هزینه چه قدر است؟ 

استان مازندران، شهرستان ساری:
1- باید مددکار نظر بدهد. 

2- من اطالعی ندارم.

استان لرستان، شهرستان الیگودرز:
1- بله، تا حدودی.

آقای  و  مددکار  نظر  به  بستگی  کمک هزینه  این  مبلغ   -2
رئیس دارد. 

استان گیالن، مرکز استان:
1- بستگی به اعتبارمان دارد.

خاصی  مبلغ  نمی کنم  فکر  بدهد،  نظر  کارشناس  باید   -2
پرداخت شود چون ما سقف اعتبار خودمان را داریم.

استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان کهگیلویه:
1- بستگی به این دارد که مددجو پشت نوبتی باشد یا نه؟

2- اگر مبلغ مورد نیاز مددجو بسیار باال باشد که او را معرفی 
یک  باشد  کم  مبلغ  اگر  اما  بگیرد  وام  تا  می کنیم  بانک  به 
مقدار ناچیز به او می دهیم و در کل تصمیم نهایی را رئیس 

اداره می گیرد.

استان کرمانشاه، شهرستان گیالن غرب:
1- فکر نمی کنم. ما درخواست ها را به مرکز می  فرستیم و 
آن ها تصمیم می  گیرند و این بستگی به اعتبار آخر سال دارد 

که بدهند یا نه؟ 
2- این موضوع کمک  موردی محسوب می  شود و چه قدر بودن 
بین  را  این کمک هزینه  دارد، چون  سازمان  به  بستگی  آن 

همه تقسیم می  کنند. 

استان کرمان، شهرستان سیرجان:
بستگی به شرایط دارد. با مددکارها صحبت کنید.

استان کردستان، شهرستان مریوان:
1- نه. اگر هم بدهد خیلی کم است چون بودجه نداریم.

ضایعه ی  معلوالن  برای  البته  بگویم  را  مبلغ  نمی  توانم   -2
نخاعی شرایط فرق می  کند، به آن ها کمک بیشتری می  کنیم. 
یک بودجه ی مسکن قرار است به ما بدهند که اگر بدهند 

این کمک هزینه را به معلوالن ضایعه ی نخاعی می  پردازیم.

استان قزوین، مرکز استان:
1- نه خیر.

حد  در  جزیی  مقدار  یک  نخاعی  ضایعه ی  معلوالن  به   -2
۳00 یا 400 هزار تومان می  دهند.

استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان:
1- این طور نیست که به هرکس که مشکل داشته باشد این 
کمک هزینه را بدهیم ما فقط به آن هایی که 2 یا ۳ معلول 

دارند یا خانه به نام خودشان است این مبلغ را می دهیم.
2- ما در خود زاهدان 7 تا 8 هزار معلول داریم و اعتبارمان ۳ 
میلیون تومان است که باید برای پرداخت آن به مددجویان 
به  اما  می دهیم  کمک هزینه  کنیم.  الویت بندی  را  آن ها 

آن هایی که شرایط حادتر دارند.

استان زنجان، شهرستان ماهنشان:
1- بله، به همه می دهیم.

2- هزینه ی مناسب سازی به تمام شهرستان ها داده اند به ما 
هم همین طور، اعتبار هست و ما پرداخت می کنیم.

استان خوزستان، مرکز استان:
1- من که نباید به شما توضیح بدهم.

مسئله،  این  و  کنم  صحبت  کالن  موارد  در  باید  من   -2
مسئله ی کالنی نیست.

رقیه بابایی
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در لیست اعالم شده از سوی IPC نام زهرا نعمتی، بانوی کمان دار طالیی ایران نیز 
در کنار سایر ورزش کاران، نامزد دریافت جایزه ی بهترین ورزش کار سال 201۳ به 

چشم می خورد.
در این لیست اسامی بهترین ورزش کاران زن و مرد دارای معلولیت در سال 201۳ 
معرفی شده و نام  زهرا نعمتی، بانوی طالیی پارالمپیک لندن نیز در کنار ورزش کارانی 

از سایر کشورهای جهان قرار گرفته است.
 ،201۳ سال  ورزش کار  بهترین  انتخاب  از  غیر  به  پارالمپیک،  بین المللی  کمیته ی 
بهترین تیم ها، بهترین گروه های فنی و بهترین ورزش کاران در اولین حضور جهانی 

را نیز معرفی می کند.
در لیست منتشر شده از سوی IPC نامزدهای دریافت جایزه در بخش های گوناگون 

به شرح زیر معرفی شده اند: 
بهترین ورزش کاران زن:

زهرا نعمتی، ایران
یونیدیس کاستیلو، کوبا

ترزینا گیل هرمینا، برزیل
استر ورگر، هلند

یوچی یی، هنگ کنگ
بهترین ورزش کاران مرد: 

پاتریک اندرسون، کانادا
رایلی بات، استرالیا

دانایل دیاس، برزیل
هنری پوپو، آلمان

دیوید ویر، انگلستان
بهترین ورزش کاران زن در اولین حضور جهانی 

یوحنا بنسون، نامیبیا
میشل جرج، بلژیک

مارلو دان رایجن، هلند
بهترین ورزش کاران مرد در اولین حضور جهانی 

ریموند مارتین، امریکا
جانی پی کوک، انگلستان

آلکس زانارودی، ایتالیا
بهترین تیم ها

راگبی با ویلچر استرالیا
فوتبال 5 نفره ی برزیل

بسکتبال با ویلچر مردان کانادا
بهترین گروه  فنی

برزیل
آلمان
کانادا

آخرین روز از هفته ی پارالمپیک، با برگزاری مراسم با شکوهی که در استادیوم دوازده 
هزار نفری آزادی ترتیب داده شده بود، به پایان رسید.

در این مراسم جمع زیادی از کودکان و نوجوانان دارای معلولیت به همراه خانواده ها 
و مربیان خود در استادیوم آزادی گرد هم آمدند تا ضمن گذراندن ساعاتی با نشاط، 

با انواع رشته های ورزشی ویژه ی افراد دارای معلولیت آشنا شوند.
جمله  از  سینما  و  ورزش  مطرح  چهره های  حضور  عظیم،  گردهمایی  این  کنار  در 
مهدی مهدوی کیا، احسان حدادی، فاطمه معتمدآریا، نیکی کریمی، سعید پیردوست، 
و  جوانان  و  ورزش  وزیر  آسیا،  زنان  پارالمپیک  کمیته ی  اعضای  و  آسرایی  فریدون 

جمعی از رؤسای فدراسیون ها و مسئوالن ورزش کشور، جلب توجه می کردند.

از آنجا که کودکان و نوجوانان، مخاطبان اصلی این برنامه بودند، از چهره های محبوب 
برنامه های کودک و تلویزیون دعوت به عمل آمده بود تا با اجرای برنامه های متنوع 

اوقات با نشاطی را برای حاضران فراهم آورند.
کریون«  فیلیپ  »سر  پارالمپیک،  بین المللی  کمیته ی  رییس  تصویری  پیام  پخش 
و نیز پیام مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در بخش ورزش برای توسعه ی صلح، 
مراسم حمل پرچم، سخن رانی، انجام حرکات ورزشی، اجرای موسیقی، پخش کلیپ 
متنوع  برنامه های  اجرای  و  ورزشی  مختلف  رشته های  نمایش گذاشتن  به  ورزشی، 
این  برنامه های  جمله  از  نوجوانان،  و  کودکان  محبوب  تلویزیونی  چهره های  توسط 

مراسم بود.

از سوی کمیته ی بین المللی پارالمپیک اعالم شد:

اسامی ده ورزش کار نامزد دریافت جایزه ی بهترین ورزش کار سال 2013
زهرا نعمتی به دنبال کسب افتخاری دیگر

روابط عمومی فدراسيون ورزش های جانبازان و معلولين
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و  هنرمندان  رسانه،  اصحاب  حضور  با  پارالمپیک،  هفته ی  از  روز  چهارمین  در 
ورزش کاران، کتاب »قهرمانان میدان لندن« رونمایی شد.

این کتاب  به قلم نگین حسینی، در سه فصل و ۳40 صفحه با موضوع حضور کاروان 
رشته ی  به  لندن  پارالمپیک 2012  بازی های  در  دلواری  رییس علی  ورزشی شهید 

تحریر درآمده است.
در بخشی از مقدمه ی این کتاب آمده است:  

شده  است.  نوشته  ورزش کاران  با  گفت و گوهایم  محتوای  مبنای  بر  کتاب  »این 
بخش هایی که به خاطره گویی نزدیک می شود یا بخش های مستند، تصویرسازی ها 
پرداخته  ورزش کاران  صحبت های  محتوای  اساس  بر  همگی  اتفاقات،  ترسیم  و 

شده است.«
فصل اول این کتاب،  پیرامون مراسم آغازین رقابت های پارالمپیک لندن است و در 
فصل دوم گفت و گو با ورزش کاران به ترتیب رشته هایی که به نمایندگی از ایران در 

لندن حضور داشتند، آمده است. 
نویسنده در مورد فصل سوم این کتاب می گوید:

نام  کردن  برجسته تر  هدف  با   ،)2012 لندن  از  نامه   12( کتاب  آخر  بخش  »در 
ورزش کاران طالیی پارالمپیک 2012، از قول آن ها نامه هایی نوشته ام که هر چند 
باز هم ریشه در سخنان و خواسته های تمامی ورزش کاران پارالمپیک دارد، به نوعی، 
برداشت کلی و نتیجه گیری از این گفت و گوها بوده است، ضمن این که با تقدیم هر 
قدرشناس،  مردم  ورزش کاران،  خانواده های  اعضای  از  اعم  معین،  شخصی  به  نامه 
دیگر  بار  خواستم  نشده اند،  پارالمپیک  مدال  کسب  به  موفق  که  ورزش کارانی  و 

گوشه هایی از تالش و همراهی آن ها را به تصویر بکشم.«  
در ادامه ی فصل سوم نیز ضمایمی درخصوص تاریخچه ی پارالمپیک، حضور ایران 
در  ایران  کاروان  ورزش کاران  از  تصویری  آلبوم  نیز  و  پارالمپیک  مختلف  ادوار  در 

رقابت های پارالمپیک لندن آمده است.
ملی  کمیته ی  به سفارش  با شمارگان 2000 جلد  لندن«  میدان  »قهرمانان  کتاب 

پارالمپیک و توسط انتشارات »سیمای شرق« منتشر شده است.  

هم زمان با روز پارالمپیـک و رسـانه

از کتاب »قهرمانان میدان لندن« رو نمایی شد
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و  مکان  در  شهرها 
و  می کنند  رشد  زمان 
خود  نیازها،  با  متناسب 
نگاه  می دهند.  وفق  را 
شهرها،  به  واقع بینانه تر 
آن ها  در  که  آن چه 
دارد  نیاز  و  می گذرد 
می دهد.  نشان  ما  به  را 
هیچ  بدون  پایداری 
واسطه ای همان مسیری 
است که معماری بایستی 
به  نزدیک  آینده ی  در 
کند.  پیدا  دسترسی  آن 
باید  معماری  نوع  این 
انسان  تداعی کننده ی 
و  طبیعت  به  نسبت 
باشد.  خود  جامعه ی 
معماری  که  صورتی  در 
شهری امروزی، معماری 
نیست.  مشخصــــی 
نواقص  که  زمانی  تا 
معماری جامعه ی خود را 
از دید انسان و جامعه ی 
پیدا نکنیم نمی توانیم به 
باید  بپردازیم،  رفع آن ها 
همه  برای  شهری  بتوان 

ساخت. 
دانش طراحی  در  آن چه 
ارزش  فضا  برای  شهری 
و  اجتماعی  نقش  دارد، 
این  که  است  تعاملی ای 
فضا در زندگی جمعی از 
می کند.  ایفا  شهروندان 
موانع  رفع  رأس،  در 

برای  راهی  و  می شود  جسمی  کم توانان  بیشتر  مشارکت  موجب  شهرها  در 
محقق شدن خالقیت های آنان به شمار می آید.

بازدارنده ی خروج  عامل  باریک،  راه روی  یک  نامناسب،  پله ی  یک  وجود  گاه 
این دسته از افراد از منزل و یا ورود آن ها به جامعه می شود و این امر باعث 

خسارت های اجتماعی، اقتصادی برای کشور است.
دو مورد را در عدم حضور انسان در محیط، نباید از یاد برد: 

1( نامناسب بودن محیط شهری 2(  ناتوانی فیزیکی انسان
و  در سطح شهرها  ماشین  ازدیاد  و  تکنولوژی  افزوده شدن  و  با صنعتی شدن 
جوامع، تحولی عظیم در زندگی به وجود آمد و باعث رشد اقتصادی کشورها شد 
و در عین حال مشکالت متعددی از قبیل آلودگی، ترافیک و تسخیر پیاده روها را 
بر روی دوش شهرها گذاشت. مهم ترین تخریب در پیاده روهای شهری به چشم 
عبورو مرور  آشفته ترین گذرگاه های  به  پیاده روها  در شهرها  امروزه  می خورد، 
برای عبور و مرور عابران پیاده وجود دارد،  درآمده اند و محدودیت های زیادی 
ایفا  عابران  عبور و مرور  در  را  سزایی  به  نقش  پیاده روها  که  در حالی است  این 
می کنند. ولی متأسفانه در برخی نقاط، ما شاهد مسدودشدن پیاده روها به دلیل 

و  ساختمانی  عملیات 
مغازه ها  اجناس  با  یا 
و سایبان آن ها هستیم 
فقط  وضعیت  این  و 
برای  مناسب  فقط  و 
شهروندان  عبور ومرور 
افرادی  و  است  سالم 
محدودیت های  با  که 
مواجه هستند  جسمی 
عبور  و  مرور  برای 
مشکل  دچار  شهری 
در  حتی  و  می شوند 
عمومی  حمل و نقل 
فراموشی  به دست  نیز 

سپرده می شوند.  
به عنوان  پیاده روها 
مهم ترین معابر شهری 
تردد  قابل  می بایست 
عابران  عبور  و  باشند 
بدون  آن  از  پیاده 
انجام  موانع  با  برخورد 
مانند:  موانعی  پذیرد. 
برق،  چراغ  تیرهای 
ساختمانی،  مصالح 
با  جدول ها  وجود 
بستن  زیاد،  ارتفاع 
باجه های  زنجیر، 
صندوق ها،  تلفن، 
درختان  شاخ و برگ 
کنار  درختچه های  و 
باعث  و...  پیاده روها 
بحرانی  شرایط  ایجاد 
برای این دسته از افراد 

در جامعه می شود.
مسئوالن با نظارت باال و مدیریت دقیق و برنامه ریزی های مؤثر در امور شهری 
افزایش  به  منجر  که  درآورند  اجرا  به  را  موفقیت آمیزی  روش های  می توانند 
سطح رضایت مندی شهروندان از خدمات شهری می شود، با این که در سال های 
اخیر قوانین زیادی برای رفع مشکالت مطرح شده، وضع شده است ولی به نظر 
می آید مسئوالن محترم باید مشارکت اثربخشی در اجرای این قوانین داشته 
باشند و خدمات مطلوبی را برای رفع نیازهای جامعه در کم ترین زمان ممکن 
ارائه دهند، در این صورت می توانیم شهری برای تحقق آرمان ها و خالقیت ها 

در پیش رو داشته باشیم.
اندیشه ی ساختن شهری برای همه، فراخور افق هر شهروند، مستلزم نگرش 
هم سان جامعه است. اگر شهر را موجودی زنده دانست و رسیدگی به آن را 
عامل تداوم حیاتش برشمرد، بحث ایجاد تحول، خود زمینه ساز تغییر است و با 
ملموس کردن تغییرات می توان رضایت مندی همگان را احساس کرد. به امید 

داشتن شهری برای همه. 

شیوا حسینی

شهـری بــرای همــه
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دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران که در سال 1371 
تأسیس شده است در منطقه ی خاورمیانه منحصر به فرد است و 
تنها دانشگاهی است که به صورت اختصاصی بر روی موضوعات 
توان بخشی و بهزیستی فعالیت می کند. از رشته هایی که در این 
دانشگاه وجود دارد می توان به مددکاری اجتماعی، ارتوپد فنی، 
و...  توان بخشی  مدیریت  گفتار درمانی،  فیزیوتراپی،  کاردرمانی، 
اشاره کرد. می توان گفت تقریباً همه ی دانشجویانی که در این 
با  را مرتبط  زیادی  دانشگاه تحصیل می کنند واحدهای درسی 
گفت  می توان  جرأت  به  و  می گذرانند  توان بخشی  و  معلولیت 
تربیت  دانشگاه  این  در  کشور  توان بخشی  تیم  اعضای  بیشتر 

می شوند.
وا داشت،  یادداشت  این  نوشتن  به  را  نگارنده  که  آنچه  اما 
وضعیت نامناسب فیزیکی و امکانات این دانشگاه برای معلوالن 
واژه ی  این دانشگاه،  تابلوی ورودی  بر روی  است. در حالی که 
توان بخشی  از  نشانی  هیچ  اما  بسته است  نقش  »توان بخشی« 
ویلچر  با  که  معلولی  اگر  واقع  در  نمی شود.  مشاهده  آن  در 
از  فعالیت  امکان  عماًل  بیاید  دانشگاه  این  به  می کند  رفت و آمد 
وی سلب خواهد شد، چرا که آن قدر پله های متعدد و مسیرهای 
عبور و مرور نامناسبی دارد که امکان رفت و آمد برای فرد معلول 
دشوار می شود. حتی تعداد سطوح شیب دار )رمپ( اندکی که 
وجود دارد نیز از استانداردهای الزم برخوردار نیست. همچنین 
هیچ سرویس بهداشتی ویژه ی معلوالن در این دانشگاه تعبیه 
نشده است. هرچند موارد گفته شده شاید تنها بخش کوچکی از 
دانشگاه وجود  این  در  معلوالن،  برای  باشد که  محدودیت هایی 
است  به گونه ای  دانشگاه  رفت و آمد  مسیرهای  حقیقت  در  دارد. 
که حتی افراد بدون نقص جسمانی نیز با مشکالت عدیده مواجه 
نابینای  دانشجویان  از  تعدادی  حاضر  حال  در  البته  می شوند. 

این  در  نقص جسمانی  با  دانشجوی  و چندین  و کم بینا  مطلق 
این وضعیت شاکی  از  نیز  دانشگاه تحصیل می کنند که آن ها 

هستند. 
سبب  به  توان بخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  که  حالی  در 
ده ها  میزبان  سالیانه  توان بخشی  حوزه ی  در  منحصر  بودن 
و  ملی  در سطوح  توان بخشی  حوزه ی  علمی  همایش  و  کنگره 
شرکت کنندگان  و  مهمانان  که  نیست  زیبنده  است  بین المللی 
این  از کشورهای دیگر هستند  از آن ها  برخی  این دانشگاه که 
نیست که  نابه جایی  انتظار  بدین گونه مشاهده کنند.  را  تناقض 
خود  این  و  شود  شروع  توان بخشی  فرهنگ  دانشگاه،  درون  از 
توان بخشی  برای عملیاتی کردن  آموزشی  و  تمرین  نیز می تواند 
در جامعه باشد. اگر فضای این دانشگاه که در حوزه توان بخشی 
کاماًل تخصصی است، مناسب حضور معلوالن طراحی شده باشد، 
را خواهد  توان بخشی  اجرایی  قابلیت  و  امکان پذیری  ناخودآگاه 

رساند. 
بسیار مشاهده شده  اساتید این دانشگاه که حتی برخی از آن ها 
نیز  بهزیستی  زیرمجموعه ی  سازمان های  مدیریتی  سطوح  در 
را  معلوالن  حقوق  از  دفاع  دغدغه ی  و  بوده اند  فعالیت  مشغول 
برای  جامعه  در  نامناسب  وضعیت  از  همیشه  و  دارند  و  داشته 
و  کار  مشغول  دانشگاهی  در  نیز  خود  می کنند  انتقاد  معلوالن 
تدریس هستند که اگرچه می بایست در زمینه ی توان بخشی الگو 
اولیه برای معلوالن  از مناسب سازی  باشد ولی متأسفانه در آن 
خبری نیست. از مسئوالن دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 
که نه تنها یکی از قطب های توان بخشی کشور بلکه خاورمیانه 
فارغ التحصیل  دانشگاه  این  در  دانشجو  ده ها  سالیانه  و  است 
و  نام  با  متناسب  را  دانشگاه  فضای  که  انتظار می رود  می شوند 

مشخصه ی آن مناسب سازی نمایند.

بــزرگ تــرین دانشگاه
 تـوان بخشـی خاورمیانـه،
 به توان بخشی نیازمند است!

امیر مغنی باشی ـ  مددکار اجتماعی
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در شماره های گذشته در این بخش به معرفی وبالگ های فعال در زمینه ی معلولیت 
می پرداختیم. در این شماره به سراغ سایتی به آدرس www.neginh.net رفتیم 

که به دلیل گستردگی فعالیتش، آن را معرفی می کنیم. 
 شما هم می توانید نشانی وبالگ و یا سایت خود را برای معرفی در این بخش برای 

ما ارسال کنید.
شماره پیامک: 30007545

از زندگی می گوید. از دغدغه هایش. از آینده ای روشن. از آد م هایی به ظاهر متفاوت. 
قلبش همیشه برای این آدم ها می تپد. هر کجا که باشد. 

در قسمتی از این سایت می خوانیم:
بدحال شد  دیدنم  از  داشت،  زایمان حضور  اتاق  در  که  پدرم  آمدم،  دنیا  به  »وقتی 
و بیرون رفت. پزشکان و پرستاران شوکه شده بودند و به  سرعت مرا از مادرم دور 
کردند. مادرم که پرستار همان بیمارستان بود، متوجه شد که اتفاق بدی افتاده است. 
پرسید چه شده؟ بچه مرا کجا بردید؟ راستش را بگویید؟ کسی توان نداشت ماجرا 
را به مادرم بگوید. واقعیت این بود که من بدون دو دست و بدون دو پا به دنیا آمدم،    

من فقط یک تنه بودم. 
سونوگرافی های دوران بارداری مادرم هیچ وقت نشان نداده بود که من چنین شرایطی 
دارم. تصور کنید که زوج جوانی منتظر به دنیا آمدن فرزندی سالم هستند اما یکباره با 
این شرایط مواجه می شوند، پرستاران تصمیم گرفتند مرا به مادرم نشان دهند. مادرم 
وقتی مرا دید، حیرت زده شد، جیغ کشید و گفت این را از جلوی چشمانم دور کنید.

بر  پدرم  تا  کشید  طول  زمانی  مدت  نکرد.  بغل  مرا  هیچ کس  آمدم  دنیا  به  وقتی 
احساس شوك اولیه اش غلبه کند و مرا مهربان تر نگاه کند. مادرم افسرده شده بود 
اما باالخره حس مادری بر احساسات اولیه ی او هم غلبه کرد و مرا پذیرفت. از وقتی 
پا به این جهان گذاشته بودم، یک دنیا غم، مشکل، سؤال، اضطراب و اندوه را برای 
والدینم آوردم: عاقبت این بچه چه می شود؟ از کجا زندگی اش را تأمین کند؟ شغل؟ 
تحصیالت؟ آینده؟ همه چیز در مورد من در هاله ی ابهام قرار داشت و البته شاید به 

نوعی واضح بود: هیچ آینده ای در انتظارم نبود. 
دیگر  خانواده ای  به  مرا  داشتند  تصمیم  زندگی ام  اولیه ی  سال های  در  مادرم  و  پدر 
قرار  من  بزرگ  کردن  برای  افراد  اولین  فهرست  در  مادربزرگم  و  پدربزرگ  بسپارند. 
بزرگ تر  من هر چه  مسلماً  منصرف شدند.  تصمیم  این  از  والدینم  نهایتاً  اما  داشتند 
می شدم، جای بیشتری در دل آن ها باز می کردم. دیگر به سادگی نمی توانستند مهر 

مرا از دلشان بیرون کنند.
من کم کم بزرگ می شدم و نگرانی مادر و پدرم در مورد سرنوشتم، با من بزرگ تر 
می شد. تا وقتی خردسال بودم، هنوز متوجه تفاوت میان خودم و دیگران نمی شدم. 
اما از وقتی به مدرسه رفتم، واقعیت تلخ معلولیتم را بیشتر از هر زمانی احساس کردم. 
کسی جرأت نمی کرد به پسری نزدیک شود که روی ویلچر نشسته و دست و پا ندارد 
و فقط می توانست با دو انگشت کوچک که به جای پای چپ روییده بودند، مداد را 
به دست بگیرد. کسی با من حرف نمی زد. زنگ ناهار تک و تنها بودم. بچه ها مسخره ام 
می کردند. به من می گفتند: »موجود فضایی« یا صفت های دیگری به من می دادند که 
مرا در هم می شکست. کم کم فهمیدم که خودم باید با آن ها سر صحبت را باز کنم. 
گاهی در راه روهای مدرسه با بچه ها حرف می زدم. تمام تالشم این بود که به آن ها 
نشان دهم که ما در درون، یکی هستم، یک آدمی زاد، با همان احساس ها و نیازها، و 

فقط بیرونمان متفاوت است و من تقصیری ندارم.
سال های کودکی ام در رنج می گذشت. شب های زیادی به درگاه خدا التماس می کردم، 
گریه می کردم که معجزه کند و یک دست، فقط یک دست به من بدهد. هر صبح 
وقتی بیدار می شدم، به شانه ام نگاه می کردم ببینم آیا بازویی جوانه زده است؟ اما هیچ 
ناامیدتر روز را آغاز می کردم و شب ها  خبری نبود! هر صبح افسرده تر، ناراحت تر و 

دوباره دعا و مناجات را از سر می گرفتم به امید یک معجزه.

کم کم این اندیشه در ذهنم جان گرفت که شاید خداوند 
از خلقت من هدفی داشته است. والدینم نیز که افرادی 
مذهبی هستند، به مرور زمان به این باور رسیده  بودند 
و می گفتند حتماً هدفی در آفرینش تو هست. از وقتی 
این فکر در من جوانه زد، دیگر منتظر جوانه زدن دست و 
پایم نشدم. تالش کردم هدف از آفرینشم را پیدا کنم و 
سرانجام آن را پیدا کردم. من معجزه ای را که از خداوند 

طلب می کردم، خودم در زندگی ام رقم زدم.«
 »Life without Limits« کتاب  از  را  باال  مطلب 
مشغول  روزها  این  که  کردم  مضمون  به  نقل  برایتان 
خواندن آن هستم. این کتاب که در ایران به نام »زندگی 
بدون محدودیت« ترجمه و منتشر شده، نوشته ی »نیک 
دنیا  در  که  است  معلولیت  دارای  سخنور  وویه چیچ«، 

آوازه ی زیادی دارد. 
از خواندن هر صفحه ی این کتاب آن قدر لذت بردم که 
طاقت نیاوردم و بعد از تمام کردنش در مورد آن نوشتم. 

را  محدودیت«  بدون  »زندگی  کتاب  می کنم  پیشنهاد 
می دهد  شما  به  خاص  حسی  صفحه اش  هر  بخوانید. 
می کنید  احساس  کنید،  تمامش  وقتی  می دهم  قول  و 
انسان دیگری شده اید. فقط امیدوارم ترجمه فارسی اش 

روان باشد.

تهیه و نگارش: نگین حسینی
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و  معلوالن  که  عزیزانی  همه ی 
محرومیت های آنان دغدغه ی اساسی 
خوبی  به  است  روزمره شان  زندگی 
عنوان  به  این جانب  که  می دانند 
یک  و  توانا  معلولین  کانون  بنیان گذار 
حقه ی  حقوق  حامی  همواره  دردآشنا، 
معلوالن هستم و سال گذشته به بهانه ی 
مكتوب،  قالب یک  در  روز جهانی  این 
درددلی خودمانی با رهبر معظم انقالب 
داشتم که البته در یک سال گذشته به 
هر دلیلی اقدام عملی در راستای ایفای 

حقوق معلوالن احساس نشد. 
جهانی  سال روز  تبریک  ضمن  لذا 
معلوالن به مردم شریف ایران به ویژه 
رنج  از محدودیت جسمی  که  آنانی  به 
بار  یک  تا  می دانم  ضروری  می برند، 
دیگر بخش هایی از پیام سال قبل خود 
را در این شماره از ماهنامه ی پیک توانا 

درج نمایم. 

معظم  رهبر  با  و  می شمارم  غنیمت  را  فرصت  معلوالن  جهانی  روز  آستانه ی  در 
انقالب، درد   دلی خودمانی می کنم تا شاید این درد   دل از یک سو سخنی بی پرده 
از رسالت سنگین مسووالن نظام مقدس جمهوری اسالمی را بازگو نماید و از سوی 
دیگر مرهمی  باشد بر زخم های آشکار و پنهان مردمانی بی ادعا که شکستگی قفس 

تن را سرآغاز پرواز روح می دانند.
سید بزرگوار، روزی که حضرت عالی به درجه ی رفیع جانبازی نایل آمدید، یقیناً 
مشیت الهی این گونه رقم خورد همچون من و دوستان معلولم از محدودیت جسم 
برخوردار باشید تا شاید اندکی طعم تلخ معلولیت را بچشید و به این بهانه ما نیز 
ناتوانی  »معلولیت  اگرچه  بگوییم:  به حضرت عالی  به راحتی  تا  کنیم  پیدا  جراتي 
نیست بلکه محدودیت در کالبد انسان هاست و این محدودیت سرآغاز پرواز روح 
است« لیکن رویکردی نو و حمایتی ویژه از سوی متولیان و مسووالن الزم است 
به محرومیت  را  ناخواسته محدودیت ها  قانونمند،  و  تا در سایه ی تالش صادقانه 
بوده و  قایل  انسان ها  اندیشه ی  برای  را  بهای اصلی  نکشانند، رویکردی بدیع که 

کمک بالعوض را در تناقض با کرامت انسانی معلوالن می داند.
آری در چنین شرایطی محدودیت می تواند یک نعمت الهی برای معلوالن به شمار 
آید. نعمتی بزرگ و هدیه اي از جانب خالق دوست که می تواند عاملی برای رشد 
استعدادهای درونی معلوالن تلقی شده و زمینه ساز بهره گیری از قدرت اندیشه و 

گرایش به امور تحقیقی، پژوهشی و مدیریتی در جامعه ی اسالمی باشد.
رهبرم، حضرت عالی به خوبی واقفید که این قله های بلند  موفقیت و توانمندی فقط 
و فقط در سایه ی تحقق برابری فرصت ها برای معلوالن دست یافتنی خواهد بود و 
صد البته این خواسته، حق قانونی و انسانی معلوالن است و دولت و سازمان های 

اشکال  به  یا  و  بپردازند  معلوالن  مشکالت  به  ترحم آمیز   نگاه  با  نباید  حمایتی 
مختلف آن ها را به عنوان سمبل محرومیت و فقر به کار بگیرند،  بلکه امروز انتظار 
می رود که خادمان این ملت بزرگ در سایه ی راهنمایی های مدبرانه و حمایت های 
بی شایبه ی حضرت عالی، توجه ویژه ای به حقوق اجتماعی معلوالن معطوف کنند 
و  باشد  مختلف  عرصه های  در  معلوالن  حضور  بسترساز  صحیح،  رویکرد  یک  تا 
به  اسالمی  را  جوامع  در  انسان ها  منزلت  و  شأن  به  ارج نهادن  از  موفقی  الگوی 
از نگاه دین  الهام پذیری  با  نیز  تا دیگر حکومت های مدعی  جهانیان معرفی کند 
مبین اسالم، احترام به عزت و کرامت انسانی معلوالن را سرلوحه ی امور خود قرار 

دهند.
لذا ضمن اعالم این مطلب که ما حضرت عالی را عضو کانون معلولین توانا می دانیم، 
کانون  غیردولتی  تشکل  با  حضرت عالی  هم یاری  و  هم گامی  خواهان  صمیمانه 
معلولین توانا هستیم. تنها سازمان غیردولتی حامی معلوالن که درخواست هرگونه 
کمک بالعوض را مخرب شخصیت معلوالن می داند و   به تحقیق، فلسفه ی فکری 

آن در سراسر جهان بی نظیر است. 
دولت  و  قانون گذاری  معزز  مجلس  به  انشاا...  تا  داریم  انتظار  از حضرت عالی  لذا 
اجتماعی  حقوق  به  نسبت  تا   فرمایید  دستور  ایران  اسالمی  جمهوری  محترم 

معلوالن، بیش از پیش بکوشند.«  
                                                                   با آرزوی توفیق روزافزون

                                                                      سید محمد موسوی 
                                                             بنیان گذار کانون معلولین توانا

پیـام بنیـان گـذار کانـون معلولیـن توانـا
 به رهبـر معظم انقالب 

به بهانه ی فرارسیدن روز جهانی معلوالن:
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کانون معلولین توانا با هدف ترویج فرهنگ اشتغال آفرینی برای معلوالن و برای اولین اج
بار در کنفرانس بین المللی EASPD ترکیه شرکت کرد.

به گزارش روابط بین الملل کانون توانا: این کنفرانس بین المللی که موضوع اشتغال 
معلوالن را با نگرش افزایش آگاهی و فرصت های شغلی، محور خود قرار داده بود،27 و 

28 سپتامبر هم زمان با 5 و6 مهر در استانبول ترکیه برگزار شد. 
گفتنی است یکی از نکات برجسته در برگزاری این کنفرانس حضور کشورهای مختلف 
بود که کانون معلولین توانا نیز به عنوان »ان.جی.او«ی فعال در زمینه ی اشتغال، در 

این کنفرانس حضور پیدا کرد.
هم چنین کانون توانا در این کنفرانس که با موضوع »اشتغال معلولین« برگزار می شد 

حضور پررنگی داشته است زیرا تاکنون توانسته 300 شغل پایدار ایجاد نماید.
معرفی  به  بین المللی  کنفرانس  این  کارگاه های  در  خود  حضور  با  معلولین  کانون 
کانون و انتشار فلسفه ی حفظ عزت و احترام انسانی معلوالن پرداخته و در زمینه ی 
کارآفرینی برای معلوالن این نکته را بیان کرد که:»معلولی که شغل داشته باشد دیگر 
معلول نیست چرا که این فرد با رسیدن به استقالل مالی و فردی، می تواند مانند افراد 

تندرست در جامعه زندگی کند.« 
یکی از دستاوردهای کانون توانا از حضور در این کنفرانس، سخنرانی رییس هیأت 
در  توانا  کانون  دیدگاه های  بیان  به  خود  سخنان  در  وی  که  بود  کانون  مدیره ی 

زمینه ی»اشتغال معلولین« پرداخت. 
سید محمد موسوی هم چنین عدم درخواست کمک بالعوض و توان بخشی روحی را 
دو ویژگی بارز کانون معلولین دانسته و ادامه داد: »این دو ویژگی در سطح کشور و 

همین طور در سطح بین الملل ویژگی های مثبت و ویژه ای محسوب می شوند.« 
تنها مجموعه ای که کمک  به عنوان  توانا  کانون  این کنفرانس  به ذکر است در  الزم 

بالعوض درخواست نمی کند معرفی شد. 
موسوی در سخنان خود با اعالم این موضوع که معلولیت محدودیت است و ناتوانی 
توانا  و کانون معلولین  اشاره کرد: »انسان در پی محدودیت سازنده می شود  نیست 
توانسته  اقتصادی خویش  فعالیت های  بر  تکیه  با  تنها  و  دولت  و  مردم  بدون کمک 
18 سال فعالیت کرده و پابرجا بماند زیرا کمک درخواست کمک بالعوض را خالف 

عزت و کرامت معلوالن می داند.« 
به معرفی  و  یافته  EASPD حضور   موسوی همچنین در جلسه ی هیأت مدیره ی 

مجموعه ی کانون معلولین توانا پرداخت.
گفتنی است هدف کانون توانا از حضور در این کنفرانس، معرفی اهداف و نگرش کانون 

نمایشگاه  پنجمین  توانا در  البرز  الکترونیک  اولین حضور شرکت صنایع   -1
بین المللی برق

2- تشکیل اولین شورای هنری کانون توانا با هدف تدوین برنامه های آموزشی 
و هنری

3- به مناسبت روز جهانی معلوالن مراسم دیدار دوست )دیدار با افراد دارای 
معلولیت در خانه ی آن ها( با حضور مسئوالن استان در شهرستان های البرز، 

اقبالیه و قزوین
4- تشکیل اولین شورای دانش آموزی با هدف ملی کردن جشنواره ی تشویق 

دانش آموزان در سطح کشور
5- بازدید اعضای شورای شهر شهرستان البرز از مجموعه فعالیت های شعبه ی 

الوند کانون توانا

6- نشست با مدیر روزنامه ی ایران در تهران با هدف برقراری ارتباط و تعامل 
بیشتر جهت حضور رسانه ای 

7- برگزاری نمایشگاه توانمندی های معلوالن به مناسبت روز جهانی معلوالن 
در شعبه ی الوند به مدت 5 روز

شعبه ی  در  من«  معلول  »دوست  موضوع  با  نقاشی  مسابقه ی  فراخوان   -8
شهرستان تاکستان 

9- برگزاری مسابقات ورزشی شطرنج و دارت به مناسبت روز جهانی معلوالن 
در شهرستان تاکستان 

مجموعه  از  معاونان  همراه  به  استان  ویژه ی  یگان  فرماندهی  بازدید   -10
جهانی  روز  مناسبت  به  کانون  کارگاهی  و  اجتماعی  فرهنگی،  فعالیت های 

معلوالن 

روابط عمومی کانون توانا

کـانــــون توانـــا دریـــک نــگاه

کانون توانا، تنـها مجمـوعه ای که 
کمک بالعوض درخواست نمی کند

توانا به توانمندی های معلوالن و ایجاد این احساس که یاری رساندن به این گروه 
جزیی از وظایف انسانی همه ماست بوده است.  

الزم به ذکر است در این کنفرانس دو روزه، شانزده کارگاه آموزشی برگزار شد که از 
این تعداد ده کارگاه در روز اول و شش کارگاه دیگر در روز دوم کنفرانس برگزار شد.
هم چنین این کنفرانس بین المللی که از اروپا و از کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز 
شرکت کننده داشت، منعکس کننده ی اطالعات و تجربیات موفق کشورهای مختلف 

در زمینه اشتغال زایی و حضور معلوالن در بازار کار بود. 
گفتنی است در این کنفرانس ده سازمان از کشورهای اتریش، ایاالت متحده امریکا، 
سازمان های  به عنوان  اسپانیا  و  رومانی  هلند،  بلژیک،  شمالی،  ایرلند  لوکزامبورگ، 
برتر شناخته شده و از این بین سازمان »ایفس اسپاگات« از کشور اتریش به خاطر 
زندگی مستقل و اشتغال زایی در بازار کاری آزاد به عنوان سازمان برگزیده معرفی 

شدند.
قابل ذکر است بین شرکت کنندگان مختلِف این کنفرانس، کانون معلولین توانا تنها 
انجمنی بود که بدون درخواست کمک بالعوض از مردم فعالیت می کرد و بقیه ی 

نهادهای شرکت کننده، همگی متکی به کمک های مردمی بودند.
خواستار  و  کرده  خرسندی  اظهار  توانا  کانون  حضور  از  ترکیه  شهردار  هم چنین 
همکاری مستمر با کانون توانا شد و شروع این همکاری دوجانبه منجر به بازدید 

کانون معلولین از فعالیت های آموزشی و فرهنگی شهرداری استانبول شد.
 EASPD گفتنی است این کنفرانس سیزدهمین کنفرانسی است که توسط سازمان
که یک اتحادیه ی اروپایی است برگزار می شود و الزم به ذکر است که این سازمان 

همه ساله کنفرانس هایی را با موضوع معلولیت برگزار می کند.  
 در پایان کنفرانس، فیلم و پاورپوینتی از فعالیت های کارآفرینی کانون توانا پخش 

شد. 

حضور کانون توانا در کنفرانس بین المللی اشتغال معلوالن در ترکیه

چراغ روشن
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اعضای هیأت مدیره ی جامعه ی معلولین ایران، شعبه ی زنجان به منظور تبادل افکار 
بازدید  توانا  از کانون معلولین  توانا  با نگرش و فعالیت های کانون  و آشنایی بیشتر 

کردند.
به گزارش پیک توانا: مدیر عامل کانون معلولین توانا در نشستی که بین اعضای هیأت 
مدیره ی کانون توانا و جامعه ی معلولین زنجان برگزار شد ضمن خوش آمدگویی، از 
دیدار دوستان جامعه ی معلولین زنجان ابراز خوشحالی کرده و گفت: »نشست بین  

سمن های معلوالن نتایج خوبی برای جامعه ی هدف خواهد داشت.« 
کانون  تشکیل  فلسفه ی  و  توانا  کانون  معرفی  به  ادامه  در  هادی پور  محمدرضا 
پرداخت و گفت: »18 سال پیش چند نفر از دوستان خوش فکر معلول در ادامه ی 
نگرش ناصحیح جامعه به معلوالن، به فکر تأسیس کانون معلولین توانا افتادند و به 

فعالیت های فرهنگی دست زدند.« 
وی افزود: »18 سال پیش این نکته که چرا سازمان هایی مانند بهزیستی و سایر افراد 
جامعه به معلوالن به چشم متکدی یا کسی که نیازمند است نگاه می کنند برای ما 
جای سؤال داشت و ما را به فکر ایجاد پایگاهی برای تغییر نگرش جامعه نسبت به 

توانمندی های معلوالن انداخت.« 
هادی پور با اشاره به این مطلب که کمک تک تک اعضای کانون در موفقیت امروز 
از  درمانی  حمایت های  بحث  در  امروز  معلولین  »کانون  گفت:  داشته  نقش  کانون 
معلوالن با 180 پزشک با تخصص های مختلف در ارتباط است و در شرایطی قرار 

دارد که توانسته است برای بیش از 300 معلول شغل آفرینی کند.« 
مدیر عامل کانون معلولین هم چنین با تأکید بر حفظ کرامت انسانی معلوالن اذعان 
کرد: »کانون توانا درخواست کمک بالعوض را ممنوع کرده و با هر گونه کمکی که 

عزت و کرامت انسانی معلوالن را زیرسؤال ببرد مخالف است.« 
هادی پور با اشاره به این نکته که کانون در حال حاضر چند کارگاه دارد که تعدادی 
از معلوالن در آن ها مشغول به کار هستند گفت: »کانون در حدود 3 هزار عضو دارد 
که از این تعداد 1800 نفر معلول جسمی ـ حرکتی، 450 نفر نابینا و 650 نفر ناشنوا 

هستند.« 
عضو هیأت مدیره ی کانون توانا و مدیر عامل تعاونی ملی فراگیر نیز در این نشست 
به فعالیت های فرهنگی کانون اشاره کرد و گفت: »کانون، برگزاری اولین جشنواره ی 
عکس سراسری کشور با موضوع معلولیت را در کارنامه خود دارد و همچنین 15 

سال متوالی موفق به برگزاری جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز در سطح استان 
شده است.« 

سید اکبر حسینی با اشاره به این که کانون در زمینه های ورزشی نیز خوش درخشیده 
است گفت: »در حال حاضر کانون توانا 8 تیم ورزشی را در حمایت خود دارد که 
تیم های بسکتبال با ویلچر آقایان، والیبال آقایان و خانم ها، گلبال، دوومیدانی و... از 

این دست هستند.« 
 رئیس هیأت مدیره ی جامعه ی معلولین زنجان در این نشست ضمن ابراز خوشحالی 
از دیدار مسئوالن کانون توانا گفت: »جامعه ی معلولین زنجان در انجام بسیاری امور 

موفق ظاهر شده و در حال حاضر این جامعه معلولین زنجان 900 عضو دارد.« 
مهدی قنبری موحدی به راه اندازی اولین پایگاه بسیج معلوالن در زنجان اشاره کرد 
زنجان  معلولین  به همت جامعه ی  و  بار در کشور  اولین  برای  اتفاق  و گفت: »این 

صورت گرفته است.« 
قنبری هم چنین برگزاری کالس های آموزشی که دریافت مدارك فنی و حرفه ای را 
به دنبال دارد و نیز ویزیت در منزل معلوالن، که رایگان صورت می گیرد را از جمله 

فعالیت های جامعه ی معلوالن زنجان نام برد.
قنبری موحدی با اشاره به همکاری خیرین و اعضای تندرست با جامعه ی معلولین از 
همکاری و نیت انسان دوستانه ی آن ها تشکر کرده و از همکاری های صمیمانه دکتر 

پریسا شعبانی، همسر و پدر ایشان قدردانی کرد.
دکتر پریسا شعبانی که در انتخابات اخیر شورای شهر زنجان با بیشترین تعداد رای 
به عضویت شورای شهر زنجان درآمده و با جامعه ی معلولین زنجان نیز همکاری دارد 
از آمادگی جامعه معلولین زنجان برای کارآفرینی معلوالن خبر داد. درپایان، اعضای 
هیأت مدیره ی جامعه ی معلولین زنجان از واحدهای مختلف کانون و نیز از کارگاه ها 

و گروه بهداشتی فیروز بازدید کردند.

حسینی  علی  سید  آیت اهلل  عالی قدر،  مرجع  نماینده ی  میزبان  توانا  معلولین  کانون 
سیستانی بود. 

به گزارش پیک توانا نماینده ی آیت اهلل سیستانی و مدیران دفتر فرهنگ معلولین قم، 
به منظور آشنایی بیشتر با کانون معلولین و ایجاد زمینه های بیشتر برای همکاری به 

بازدید کانون توانا آمدند.
مدیرعامل کانون توانا در نشستی که بین اعضای هیأت مدیره ی کانون توانا و مدیران 
دفتر فرهنگ معلولین قم، در محل کانون معلولین توانا برگزار شد با اشاره به این که 
کانون از سال 74 فعالیت خود را آغاز کرده است گفت: »18 سال سابقه ی فعالیت در 
حوزه ی معلوالن، به ما نشان داده که یکی از اصلی ترین مشکالت معلوالن، اشتغال 

آن هاست.« 
محمدرضا هادی پور با عنوان این مطلب که کانون توانا کارآفرین برتر کشور در سال 
87 است گفت: »کانون تاکنون توانسته برای 300 معلول به طور مستقیم و برای بیش 

از 300 نفر به طور غیر مستقیم شغل آفرینی کند.« 
هادی پور ضمن اشاره به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی کانون به خدمات درمانی که 
کانون توانا به اعضای معلول خود می دهد اشاره کرده و افزود: »در کانون توانا این خود 

معلوالن هستند که به اعضا خدمت ارایه می دهند.« 
این عضو هیأت مدیره ی کانون توانا به جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز که 15 
سال متوالی توسط کانون توانا در استان برگزار شده است اشاره کرد و گفت: »مردم 
در خالل این حرکت فرهنگی به توانمندی های معلوالن پی برده و نگرش صحیحی به 
قابلیت های آن ها پیدا می کنند و هم چنین دانش آموزان ممتاز امروز که آینده سازان 
فردای جامعه هستند همواره به یاد خواهند داشت که روزی معلوالن آن ها را تشویق 

کرده اند و این گروه، افراد توانایی هستند.«  
مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولین قم نیز در این نشست با اشاره به این مطلب که شما 
کارهای بسیار زیاد و قابل توجهی انجام داده اید گفت: »کانون توانا در کارهای خود 

بسیار قوی ظاهر شده و موفق عمل 
کرده است.« 

محمد نوری با عنوان این مطلب که 
کاری  معلوالن  برای  اشتغال  ایجاد 
بسیار  »جای  گفت:  است  بزرگ 
این  در  کانون  که  دارد  خوشحالی 
بستر موفق به فعالیت شده و حرفی 

برای گفتن دارد.« 
فرهنگ  دفتر  فنی  و  اجرایی  مدیر 
معلولین قم در این نشست با اشاره 
به این که کانون توانا در فعالیت های 
بسیار خوب عمل کرده است  خود 
گفت: »به درستی کسانی که بتوانند 
استفاده  خود  اندیشه ی  و  فکر  از 

کنند دیگر معلول نیستند.« 
ضمن  امین،  حسینی  رضا  سید 

تقدیر از حرکت های فرهنگی کانون، هدف جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز را 
ستود  و گفت: »این اقدام، اقدامی ارزشمند و واال است.« 

وی به این نکته که کانون در هر زمینه پیش تاز بوده و می تواند الگویی برای سایرین 
باشد اشاره کرد و ادامه داد: »ما وظیفه داریم اهداف و اقدامات کانون توانا را به جامعه 
معرفی کرده و از همت باالی کانون بگوییم تا جامعه از این همت باال الگوبرداری کند.« 
زیرانداز  ترانس،  کارگاه  از  قم  معلولین  فرهنگ  دفتر  مدیران  پایان،  در  گفتنی است   

کودك و سایر واحدهای کانون توانا بازدید به عمل آوردند.

کانون با درخواست کمک بالعوض مخالف است
کانون معلولین میزبان هیــات مـدیره جامعـه معلولین زنجان شد 

مدیر عامل کانون معلولین توانا:

ما وظیفه داریم اهداف و اقدامات کانون توانا را به جامعه معرفی کنیم 
 نماینده ی آیت اهلل سیستانی از کانون معلولین توانا بازدید کرد  

رقیه بابایی
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تشویق  پانزدهم  جشنواره ی  دست اندرکاران  از  تجلیل  آیین  توانا،  معلولین  کانون 
دانش آموزان ممتاز را در محل کانون توانا برگزار کرد.  

به گزارش پیک توانا: مدیرعامل کانون توانا در این مراسم که با حضور اعضای هیأت 
مدیره، مدیران، کارکنان و تعداد زیادی از همکاران افتخاری کانون توانا برگزار شد، 
ضمن ارج  نهادن به زحمات همکاران افتخاری کانون، برگزاری جشنواره ی پانزدهم 

را مایه ی مباهات کانون دانست.
محمدرضا هادی پور هم چنین یادآور شد: »جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز« 
در پانزده سال گذشته از قوی ترین ابزارهای کانون برای فراهم آوردن زمینه ای برای 

تغییر نگرش نسبت به معلوالن بوده است.« 
معاون اجتماعی و فرهنگی کانون معلولین نیز ضمن تشکر از زحمات دوستانی که 
در برگزاری جشنواره نقش داشتند به لزوم ضبط و ثبت خاطرات دست اندرکاران این 

جشنواره تأکید کرد.

تاکنون  دانش آموزان  تشویق  »جشنواره ی  گفت:  ادامه  در  هادی  محمدحسن 
از طریق  کانون  فعلی  از همکاران  برخی  و  داشته  کانون  برای  دستاوردهای خوبی 

جشنواره با کانون آشنا شده اند.« 
مدیرعامل تعاونی فراگیر ملی نیز در این مراسم به اولین سال های برگزاری جشنواره 
اشاره کرد و گفت: »برگزاری جشنواره در سال های اول تأسیس کانون به شکل امروز 

نبود و برای انجام بسیاری از امور، سختی های زیادی را تحمل می کردیم.« 
سید اکبر حسینی ضمن اشاره به تالش های سایر دوستان، نقش آفرینی دوستانی 
که به طور افتخاری با کانون معلولین همکاری می کردند را بسیار مهم و قابل تقدیر 

دانست.
پانزدهمین جشنواره ی تشویق  با  به کلیه ی کسانی که  این مراسم  گفتنی است در 

دانش آموزان ممتاز همکاری داشته اند لوح سپاس اهدا شد. 

در  فیروز  مرکزی  دفتر  فعاالن  و  فیروز  بهداشتی  گروه  شرکت  فروش  عامالن 
تهران با هدف آشنایی بیشتر با فعالیت های کانون معلولین توانا از کانون توانا 

بازدید کردند.
به گزارش پیک توانا: این بازدید به منظور آشنایی و فراهم آمدن زمینه های بیشتر 
برای همکاری بین فیروز و کانون و با حضور مسئوالن و بیش از 40 نفر از عامالن 

فیروز صورت گرفت.
از  بازدیدکنندگان،  به  خوش آمدگویی  ضمن  توانا  معلولین  کانون  مدیر عامل 
حضور آن ها در کانون ابراز خوشحالی کرده و گفت: »فیروز و کانون دو یار جدا 

نشدنِی یکدیگر هستند.«
توانا  کانون  مدیره ی  هیأت  رییس  زحمات  از  هم چنین  هادی پور  محمد رضا   
قدردانی کرد و گفت: »گروه بهداشتی فیروز عالوه بر این که در عرصه ی تولید به 
جامعه خدمت می کند با ایجاد شغل در حوزه ی معلوالن نیز افتخار می آفریند.«  
هادی پور هم چنین در ادامه به معرفی واحدهای مختلف کانون پرداخت و گفت: 
»کانون توانا در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، اقتصادی، درمان، آموزش 
و... فعالیت چندین ساله دارد و در هر یک از زمینه های یاد شده کارنامه ی خوبی 

به دست آورده است.«  
از حضور کارکنان  بازدید  این  نیز در  توانا  عضو هیأت مدیره ی کانون معلولین 
و عامالن فروش فیروز تشکر کرد و گفت: »فیروز در سنگر اقتصاد همواره به 

معلوالن و اشتغال آفرینی برای این گروه اندیشیده است.«
مختلفی  زمینه های  در  فیروز  و  کانون  که  مطلب  این  به  حسینی   اکبر  سید 

از  سال   18 »امروز  وگفت:  کرد  اشاره  باشند  یکدیگر  پشتیبان  می توانند 
بدون  امروز  تا  کانون  و  می گذرد  توانا  کانون  اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیت های 
درخواست کمک بالعوض و تنها برپایه ی فعالیت های اقتصادی خود در این راه 
گام برداشته است.« درپایان، این گروه به بازدید از قسمت های مختلف کانون 

معلولین پرداختند و با اعضای کانون توانا عکس دسته  جمعی گرفتند.«  

مقاله ی»رقیه بابایی«، عضو کانون معلولین وهم چنین عضو شورای سردبیری 
پیک توانا در دومین کنگره ی توان بخشی حرفه ای ایران برگزیده شد. 

مقاله ی این عضو شورای سردبیری پیک توانا در دومین کنگره ی توان بخشی 
حرفه ای ایران که با 10 امتیاز بازآموزی از 15 تا 17 مهرماه سال جاری در 
و  دانشگاه  این  با مشارکت  و  توان بخشی  و  بهزیستی  دانشگاه علوم  محل 

سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، انتخاب شد.
معلوالن  دسترسی  تسهیل  راه های  ایجاد  هدف  با  مقاله  این  است  گفتنی 
یک شهر  در  معلوالن  »زندگی  عنوان  با  و  برابر  فرصت های  به  دستیابی  و 

الكترونیكی«ارایه شد.
توان بخشی حرفه ای در ایران، چالش ها و راه های برون رفت، بررسی عوامل 
مؤثر بر اشتغال در بیماران، سیمای کلی فرآیند توان بخشی حرفه ای کشور، 

توان بخشی  و  ام. اس  حرفه ای،  توان بخشی  ضرورت  اقناعی،  ارتباطات 
و...  حرفه ای  توان بخشی  توسعه  برای  کارآمد  رویكردی  معلوالن،  حرفه ای 
از جمله عناوین مقاالت ارایه شده در این کنگره بود. دبیر کمیته ی علمی 
»در  موضوعاتگفت:  این  به  اشاره  با  حرفه ای  توان بخشی  کنگره ی  دومین 
دبیرخانه ی  به  معلوالن  اشتغال  درخصوص  با کیفیت  مقاله ی   107 مجموع 
کنگره ارسال شده بود که پس از بررسی و داوری هیأت داوران، 40 مقاله به 

منظور ارایه به صورت سخنرانی انتخاب شدند.« 
به  این کنگره ضمن اشاره  پایانی  هم چنین دکتر شهریار پروانه در مراسم 
مشكل عدم مناسب سازی محل برگزاری کنگره، از کلیه ی شرکت کنندگان 
بگیرد  قرار  مساوی  شرایط  در  سایرین  با  نتوانستند  که  معلولیت  دارای 

عذرخواهی کرد.

عامالن فروش گروه بهداشتی فیروز به دیدار کانون معلولین توانا آمدند
فیروز و کانون دو یار جدا نشدنِی یکدیگر هستند

 
آیین تجلیل از دست اندرکاران جشنواره ی پانزدهم برگزار شد

مقاله ی خبرنگار پیک توانا در دومین کنگره ی توان بخشی حرفه ای ایران برگزیده شد 
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گروه  "شرکت  انتخاب  توانا  معلولین  کانون  موسوی؛  محمد  سید  آقای  جناب 
روز  با  قزوین)همزمان  استان  نمونه ی  تولیدی  واحد  به عنوان  فیروز"  بهداشتی 
انتخاب  این  گوید.  می  تبریک  جناب عالی  به  صمیمانه  را  استاندارد(  جهانی 
عالمانه و کارشناسانه از سوی اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، 
مایه فخر و مباهات معلوالن استان و همه ی کسانی است که به رعایت حقوق 
مشتریان پایبند بوده و توجه به ارزش های واالی انسانی را چیزی فراتر از تولید 

و سرمایه اندوزی می دانند.  
اگرچه متأسفانه در روز جهانی استاندارد و در همایش تجلیل از واحدهای تولیدی 
از فهرست  نامعلومی اهدای لوح سپاس شرکت فیروز  نمونه ی استان به دالیل 
برنامه های همایش حذف شد و لوح تقدیر حضرت عالی در هاله ای از ابهام باقی 
استاندارد،  رعایت  تقدیر  لوح  بر  عالوه  فیروز  که:  معتقدیم  ما  اما  ماند، 
شایسته ی دریافت یک لوح سپاس ویژه به پاس انسان دوستی است که 

به مراتب ارزشمندتر از لوح گمشده ی شماست. 
نوع دوستی،  و  این چشمه ی زالل و همیشه جوشان معرفت  توانا   آری، کانون 
تمامي پیشرفت هاي فرهنگي، دست آوردهای اجتماعي  و خدمات  رفاهي  خود  
خیر اندیش  و  مؤمن  هم یاران  و  هم دالن  واالی  همت  و   پاك  قلب  مدیون  را  
خویش مي داند و شکي نیست که جناب عالي و همکاران محترمتان هم در زمره ی 
این انسان هاي خیراندیش و دل سوز قرار دارید و قلب سرشار از مهر و محبتتان 
براي حمایت از حضور اجتماعي معلوالن و احقاق حقوق اجتماعي آن ها مي تپد.

جناب آقای موسوی، پر واضح است که حماسه ی اقتصادی حاصل یک حرکت 

همه جانبه و منظم در بدنه ی کشور است که در آن همه، از مسئوالن گرفته تا 
بهداشتی  گروه  دارند. شرکت  عهده  به  وظایفی  هر یک  و  مردم سهیم هستند 
شرایط  این  در  خانواده ها،  اطمینان  و  شناخت  مورد  و  معروف  برندی  با  فیروز 
تنها  برای معلوالن  ایجاد فرصت شغلی  با  و  تولید  اقتصادی، در سنگر  حساس 
بهترین روش ممکن شرکتی  به  بلکه  نیست  و سرمایه داری  تولیدی  واحد  یک 
بی نظیر در راستای انسان دوستی و زنده نگه داشتن ارزش های واالی انسانی است 
که می بایست مسئوالن و دولت مردان، حسب وظیفه این گونه حرکت های معنوی 
را به جامعه ی صنعت و سرمایه داری معرفی کنند تا الگوهای رفتاری به نفع این 

طبقه از انسان ها تغییر یابد.
در خاتمه ضمن تبریک مجدد، برخود واجب می دانیم تا از ارزیابی کارشناسانه 
و حمایت های بی شایبه ی جناب آقای مهندس طاهری، مدیریت محترم اداره ی 
از  و  باشیم  داشته  را  تشکر  کمال  ایشان  محترم  همکاران  تمامی  و  استاندارد، 
زحمات وی به پاس حمایت از کانون معلولین توانا قدردانی کنیم وکالمی از مقام 

معظم رهبری را حسن ختام پیام تبریک خود قرار دهیم که می فرمایند:     
خواهد  حل  تورم  مسئله ی  ببخشیم،  رونق  را  داخلی  تولید  توانستیم  ما  »اگر 
شد؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد و اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه 

استحکام پیدا خواهد کرد.« 
کانون معلولین توانا

کانون معلولین توانا منتخب هشتمین جشنواره ی امتنان از کارآفرینان برتر استان 
قزوین شد.

به  موفق  گذشته  سال های  در  که  توانا  معلولین  »کانون  توانا:  پیک  گزارش  به 
کارآفرینی برای تعداد زیادی از معلوالن شده است، منتخب هشتمین جشنواره ی 

امتنان از کارآفرینان برتر استان قزوین شد.« 
قایم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در تقدیم لوح 
سپاس این جشنواره به مدیرعامل کانون معلولین توانا گفت: »کانون توانا با کارآفرینی 

و ایجاد اشتغال برای معلوالن باری را از دوش دولت برداشته است.« 
فردین بابایی ضمن قدردانی از کانون توانا، زحمات کانون معلوالن را شایسته دانست 

و گفت: »از این که در سال »حماسه ی سیاسی، حماسه ی اقتصادی« کانون توانا در 
زمینه ی اشتغال معلوالن به این اندازه فعال است جای خوشحالی و تقدیر دارد.« 

وی در ادامه گفت: »در شرایطی که ایجاد اشتغال برای افراد تندرست نیز چندان 
آسان نیست کانون معلوالن در این زمینه پویا و توانا ظاهر شده و این از حرکت های 

اثربخش کانون است.« 
در پایان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین به همراه مسئول روابط 
عمومی و هیات همراه از واحدهای مختلف کانون توانا، کارگاه تولید زیرانداز کودك، 

کارگاه الکترونیک توانا و گروه بهداشتی فیروز بازدید کردند.

همکاران گرامی:
برادر ارجمند جناب آقای محمود حاج  سید جوادی

خواهر گرامی سرکار خانم زهره حاجیان
برادر ارجمند جناب آقای حسین طارمیان

و همیار گرامی جناب آقای دکتر حسین افتخاری
از عشق دل کندن و به خاك دل سپردن، کار آسانی نیست.

آری، غم از دست دادن عزیزان غمی جانکاه است اما امید به حیات در 
جهانی دیگر از این اندوه می کاهد.

و  الهی  آمرزش  شما  رفته ی  دست  از  عزیز  برای  متعال  پروردگار  از 
عزت  با  عمر  محترمتان  خانواده ی  و  حضرتعالی  برای  و  درجات  علو 

آرزومندیم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

شنیده ایم که »آقای عباس داورمنش« یکی از شخصیت های علمی تاثیرگذار در حوزه ی 
کودکان معلول ذهنی درگذشته است.

داورمنش که دانش آموخته ی دانشگاه تهران، استاد علوم تربیتی و روان شناسی و مشاوره ی 
عالوه  و  کرده  علمی  اندوخته های  گسترش  صرف  را  خود  عمر  بود  استثتایی  کودکان 
برگزاری  ذهنی،  کودکان  در خصوص  واقعی  رمان های  نوشتن  و  پژوهش  به  تدریس،  بر 
و  استادان  راستا  همین  در  و  پرداخت  فعال  آموزشی  کارگاه های  و  کنگره ها  سمینارها، 

محققان ارزنده ای را نیز تربیت و به جامعه تقدیم کرد.
این مرحوم که به اعتقاد» احمد آملی، حقوقدان و فعال عرصه ی حقوق معلوالن« برگزار 

کننده ی اولین کنگره ی حقوق کودکان استثنایی است.
کتاب های: عکس العمل والدین نسبت به معلولیت ذهنی فرزند، اثرات معلولیت ذهنِی فرزند 
بر خانواده، هدفمند شدن یارانه ها و مشکالت افراد با ناتوانی ذهنی، مسئولیت پذیری و... از 

جمله آثار وی هستند.
کانون معلولین توانا درگذشت مرحوم داورمنش را به خانواده ی محترم، استادان، دانشجویان، 

کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و جامعه ی معلوالن تسلیت می گوید.

جناب آقای سیدمحمدموسوی 
مدیرعامل محترم شرکت گروه بهداشتی فیروز

کانون توانا با کارآفرینی برای معلوالن باری از دوش دولت برداشته است

تسـلیــت 

قایم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

رقیه بابایی
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جهانی اج روز  آذر،   12 با  هم زمان  نو«  »نگاه  عکس  سراسری  جشنواره ی  نخستین 
معلوالن، به کار خود پایان داد.

به گزارش پیک توانا: اولین جشنواره ی سراسری عکس »نگاه نو« که به همت کانون 
معلولین توانا، از 9 آذر آغاز شده  بود، هم زمان با روز جهانی معلوالن در فرهنگ سرای 

خاوران پایان یافت.
رییس هیأت مدیره ی کانون معلولین توانا در این مراسم ضمن تبریک روز جهانی 
معلوالن و تشکر از برگزارکنندگان این جشنواره گفت: »درصد معلوالن در کشورهایی 
نظیر دانمارك و بلژیک که معماری شهری و مدنیت را پیاده کرده اند به 4/5 درصد 
می رسد اما دامنه ی آن در تمام کشورها گاهی تا 17 درصد نیز ادامه دارد و بیشتر 

کشورها میانگین آن یعنی 10 درصد جمعیت خود را معلول می دانند.« 
»تمام  گفت:  محدودند  انسان ها  تمام  که  مطلب  این  اعالم  با  موسوی  محمد  سید 
انسان ها برای دیدن میکروسکوپ، عبور از پله ها و کارهای دیگر محدودیت دارند.« 

وی با بیان این که در گذشته داشتن جسم سالم و فرزند پسر ثروت محسوب می شد 
چون هنوز ماشین اختراع نشده بود اظهار کرد: »اما امروز مالك ما انسان بودن است 

و دنیا، دنیای فکر و اندیشه هاست.«
این مسئول کانون معلولین با اظهار این که ما کمک بالعوض نمی گیریم تا کرامت 
کنفرانس  در  را  تفکر  و  فلسفه  این  »ما  گفت:  نشود  خدشه دار  معلوالن  انسانی 
آن شرکت  در  نیز  اروپایی  کشورهای  و  شد  برگزار  ترکیه  در  اخیراً  که  بین المللی 
داشتند، گفتیم و آن ها ضمن استقبال از این تفکر اظهار کردند این فلسفه بی نظیر 

است و ما آن را مورد استفاده قرار خواهیم داد.« 
موسوی با تأکید بر این نکته که شهری زیباست که همه در آن حضور داشته باشند 
گفت: »مسئوالن عزیز، شهر را طوری مناسب سازی کنید تا برای جوان امروز مناسب 

باشد چراکه جوان امروز سالمند فردای جامعه است.« 
انسان  که  قالی هستیم، چرا  ُگِل  آفرینش،  در  کرد:»ما  اضافه  موسوی  سید محمد 
از پی معلولیت، توانمند شد و این محدودیت هر چه بیشتر باشد انسان توانمند تر 

خواهد بود.« 
به گفته ی موسوی، معلوالن به واسطه ی معلولیت خود در جامعه آمادگی پذیرش 
جایگاه های مدیریتی و تحقیقاتی را داشته و تمام خیریه ها باید بخشی از انرژی خود 

را صرف دفاع از حقوق معلوالن کنند.
تمام  دست  امروز  توانا  »کانون  گفت:  توانا  معلولین  کانون  مدیره ی  هیأت  رییس 
تشکل های معلوالن را به گرمی می فشارد و می گوید: ای قطره های پاك بیایید و به 

ما بپیوندید.« 
حضور  با  که  جشنواره  این  اختتامیه ی  مراسم  در  نو  نگاه  عکس  جشنواره ی  دبیر 
رییس و مدیران کانون معلولین توانا، معاون اجتماعی ـ فرهنگی شهرداری منطقه ی 
5 تهران، معاون ارتقای سالمت کل شهرداری تهران و عده ای از هنرمندان مطرح 
سینما و تلویزیون برگزار شد، با اعالم این مطلب که 3445 اثر از 185 شرکت کننده 
بخش  دو  در  جشنواره  »این  گفت:  شده بود،  ارسال  جشنواره  این  دبیرخانه ی  به 
توانمندی ها و محدودیت های معلوالن برگزار شد و 2833 اثر در بخش اول و 518 

اثر در بخش دوم به دبیرخانه ارسال شد.« 
کاوس صادقلو ضمن تشکر از فرهاد سلیمانی، یوسف زینال زاده و عباس کوثری که 
اعضای هیأت داوران این جشنواره هستند گفت: »در مجموع 92 اثر به نمایشگاه این 

جشنواره راه یافت ودر هر بخش 3 اثر برگزیده شد.« 
میلیون  ده  مبلغ  و  نو  نگاه  تندیس جشنواره ی سراسری عکس  تقدیر،  لوح  اهدای 
است  بود. گفتنی  اختتامیه  این  دیگر بخش های  از  این جشنواره  برندگان  به  ریال 
آقایان فرهاد بابایی از بابل، ابوذر بذری دریاسری ازلنگرود، سید حسین میرکمالی از 
قزوین، برندگان بخش اول جشنواره و آقایان محمود ابری )عکاس دارای معلولیت( 
از تهران، میالد حدادیان از مشهد و خانم سیده راحله باقری از رشت برندگان بخش 
دوم جشنواره بودند. همچنین داوود عامری از گرگان به انتخاب و رای مردم به عنوان 

هفتمین برنده ی جشنواره انتخاب شد.
الزم به ذکر است برندگان جوایز خود را از دست رییس هیأت مدیره کانون توانا و 
محمد ساربان، حسین محجوب، مهدی میامی، بازیگران مطرح سینما و تلویزیون 

دریافت کردند.
پری  دبیر،  صادقلو  کاوس  مدیر،  سیداکبرحسینی  زحمات  از  ادامه  در  همچنین 

چگینی مسوول دبیرخانه اولین جشنواره ی عکس نگاه نو تقدیر به عمل آمد.
نخستین جشنواره ی سراسری عکس معلوالن با عنوان نگاه نو به همت کانون معلولین 
توانا و با همکاری شرکت گروه بهداشتی فیروز و اداره ی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
قزوین برگزار شد و پایگاه جامع اطالع رسانی معلوالن ایران)irantavana.com( و 
پایگاه عکس چیلیک )Chiilick.com( حمایت رسانه ای از این جشنواره ی عکس 
را از بدو انتشار فراخوان تا پایان مراحل اطالع رسانی اخبار، اطالعیه ها و همچنین 
گزارش مراسم اختتامیه برعهده داشتند که در این مراسم از زحمات آن ها قدردانی 

شد. 

نخستین جشنواره سراسری عکس "نگاه نو" به کارخود پایان داد

رقیه بابایی
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 به گزارش خبرنگار پیک توانا: ریاست هیأت مدیره ی کانون معلولین توانا در جمع 
مدیران و متولیان تعدادی از سازمان های مردم نهاد حامی معلوالن گفت: »قلباً آرزو 
می کنم روزی برسد که همه NGOها یا همان تشکل هاي مردمي، بیش از این که و 
البته به طور سهوي انرژی خود را صرف تخریب شخصیت معلوالن کنند، به حقوق 
از  اصولی  غیر  اِعمال روش های  تا  بیندیشند  برابری فرصت ها  تحقق  و  آن ها  قانونی 
سوی ما و دیگر نمایندگان معلوالن بیش از این آن ها را از صحنه ی پرتالطم زندگی 
محو نکند و دست کم، ما که خود را مدافعان حقوق معلوالن می دانیم، ناخواسته آن ها 

را به استضعاف نکشانیم.
سید محمد موسوی که هم زمان با روز جهانی معلوالن سخن می گفت، افزود: »روي 
صحبت من با شماست که انسان دوستانه در آسمان ارزش های انسانی در پروازید و 
بر خالف خیلی های دیگر، بیش از آن که به خود بیندیشید به دیگران می اندیشید، 
احساسات  بر  که  زمان  هر  که  بدانید  می اندیشید،  زمینیان  از  فراتر  که  حاال  پس 
انسان دوستانه ی خیرین و اغنیا تمرکز می کنید تا با جذب کمک بالعوض، نیازهای 
مادی معلوالن را مرتفع کنید، شاید در آن لحظه احساس خوبی داشته باشید ولی 

ناخواسته به معلوالن محرومیت و ناتوانی را القا می کنید.«      
وی در ادامه ضمن محکوم کردن نفِس درخواست کمک بالعوض برای معلوالن گفت: 

از توان جسمی، می توانند در عرصه ی فکر و  »باید پذیرفت که معلوالن صرف نظر 
اندیشه، گام های بلندی در جامعه ی خود بردارند و جامعه ی خود را یاری کنند و این 

ما هستیم که باید در قالب گروه های مردمی این توانمندی را اثبات کنیم.«  
ریاست هیأت مدیره ی کانون معلولین توانا در ادامه با ارسال پیام تبریک صمیمانه 
خود برای همه ی معلوالن ایران خطاب به آنان گفت: »از این که خداوند منان شما را 
این گونه پسندیده است خرسند باشید و بدانید که انسان از پی محدودیت سازنده و 
توانا شد. بنابراین یقین بدانید که شما می توانید از دیگران تواناتر و سازنده تر باشید، 

زیرا محدودترید.« 
وی هم چنین افزود: »برادر و خواهر عزیزم! بدان که سهم تو در جامعه کارگری نیست 

بلکه تو باید در عرصه ی فکر و اندیشه و مدیریت جامعه ی خود بکوشی.«  
با  نقاط جهان معلوالن  اقصی  این که در  از   تأسف  اظهار  سید محمد موسوی ضمن 
ترحم و دل سوزی دیگران زندگی می کنند خطاب به معلوالن کشورمان گفت: »برای 
زندگی با عزت و افتخار در اشراف به حقوق َحقه ی خود بکوشید و توانمندی هایتان را 
با کانون توانا پیوند بزنید تا دست در دست هم و با دیدگاهي کارشناسانه، قانون گذاران 

و مجریان قوانین را یاری دهیم و حقوق اجتماعی خود را مطالبه کنیم.« 

ریاست هیأت مدیره ی کانون معلولین توانا خطاب به متولیان NGO های معلوالن: 

ما که خود را مدافع حقوق معلوالن می دانیم، ناخواسته آن ها را 
به استضعاف نکشانیم
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نهاِد  مردم  تشکل های  بین  مشترکی  نشست  معلول،  روزجهانی  و  آذر  درآستانه ی 12 
حوزه ی معلوالن با فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن در مجلس برگزارشد.

برگزار  مجلس   ِ تلفیق  کمیسیون  محل  در  که  نشست  این  در  توانا:  پیک  گزارش  به 
با  را  خود  مشکالت  و  مسایل  کشور،  معلوالن  تشکل های  نمایندگانNGO هاو  شد، 
فراکسیون حمایت  آلیا، رییس  فاطمه  نایب رییس مجلس،  ابوترابی فرد،  حجت االسالم 
از حقوق معلوالن، همایون هاشمی، رییس سازمان بهزیستی، یحیی سخنگویی، معاون 
توان بخشی بهزیستی کشور، رضایی، رحماندوست و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس 

در میان گذاشتند. 
نایب رییس اول مجلس با ابراز خوشحالی از حضور در این نشست بیان کرد: »خوشحالم 
بنده  دارند،  کامل  اشراف  معلوالن  مشکالت  و  مسایل  به  که  هستم  کسانی  جمع  در 
شهادت می دهم این حضور جدی که در این فراکسیون می بینم را در سایر فراکسیون ها 

ندیده ام.« 
حجت االسالم ابوترابی فرد با اشاره به رییس هیأت مدیره ی کانون معلولین توانا گفت: 
»بنده به آقای موسوی ارادت داشته و در عرصه ی مبارزات سیاسی و نیز پس از انقالب 
هم  امروز  و  بوده ام  وی  تالش  شاهد  سال ها  انقالب  و  کشور  مدیریتی  عرصه های  در 
ایشان در یکی از حوزه های مهم اقتصادی با نگاه اشتغال به معلوالن در قزوین فعالیت 

می کنند.« 
انتخابات  قانون  این مطلب که هم اکنون اصالح بند 6 ماده ی 28  با اعالم  ابوترابی فرد 
می توان  از ظرفیت های کشور  استفاده  »با  گفت:  است  مجلس  کار  دستور  در  مجلس 
امیدوار بود که در این دوره قدم های بلندی درخصوص احقاق حقوق معلوالن برداشته 
شود، لذا در نظر داریم در این رابطه نشست های فصلی داشته باشیم تا روند پیشرفت 

کارها مورد ارزیابی قرار بگیرد و از مسئوالن ذی ربط، گزارش دریافت شود.« 
ابوترابی فرد، اجرای قانون را یکی از مهم ترین اقدامات دانست و افزود: »احترام به قانون 
در اجرا، بین مسئوالن، مردم و مجریان باید سرلوحه ی امور قرار بگیرد، هم چنین ارتقای 

قانون گذاری است تا قانون ظرفیت اجرا داشته باشد و به آن توجه شود.«
نایب رییس اول مجلس با اشاره به لزوم اجرای بیمه ی تکمیلی معلوالن، نگاه وزارتخانه ی 
مربوطه را برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب الزم دانسته و گفت: »نکته ی دیگر برای 
و  است  معلولیت  دارای  عزیزان  به  نیاز  مورد  تجهیزات  ارایه ی  تنگنا  این  از  برون رفت 

مناسب سازی اماکن و معابر نیز از جمله موارد مهِم این حوزه است.« 
فاطمه آلیا، رییس فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن، با بیان این که پس از عضویت 
ایران در کنوانسیون، هم اکنون در آستانه ی ارایه ی اولین گزارش به سازمان بین المللی 
آن  موجب  به  که  مجلس  انتخابات  قانون   28 ماده ی  اصالح  امیدواریم  گفت:  هستیم 
این  برای  دستاوردی  بتواند  نداشتند  را  مجلس  انتخابات  در  شرکت  امکان  نابینایان 

گزارش باشد. 
وی با اعالم این مطلب که ما هر دوشنبه صبح با افراد دارای معلولیت مالقات حضوری 
داریم، گفت: »این فراکسیون از مجلس هفتم راه اندازی شده و یک ماه پیش که ما در 
به  و  گرفت  قرار  تشویق  مورد  ایران  پارلمان  کردیم،  ژنو شرکت  بین المجالس  اجالس 

پارلمان های دیگر نیز توصیه شد که چنین فراکسیونی را راه اندازی کنند.« 
نماینده ی مردم تهران تصریح کرد: »محتوای کنوانسیون جهانی معلوالن که در 13 آذر 
1387 در مجلس به تصویب رسید با روح قانون اساسی فاصله ی زیادی نداشته و احترام 
به جامعه ی هدف، آزادی انتخاب، مشارکت کامل و موثر و ورود به جامعه، احترام به 
تفاوت ها و پذیرش افراد دارای معلولیت، برابری فرصت ها و دسترسی در بخش حقوق 

اجتماعی از اهداف این کنوانسیون است.« 
کرده،  آن  مفاد  اجرای  به  موظف  را  دولت ها  کنوانسیون  این  این که  بیان  با  آلیا 
مجلس،  و  دولت  مردم نهاد،  سازمان های  همکاری  با  »امیدواریم  کرد:  خاطرنشان 
الیحه ی اصالحیه ی قانون جامع حقوق معلوالن نیز آماده شود، این قانون یک سال 
است در دست دولت است، امیدوار بودیم وزیر جدید در آستانه ی روز جهانی معلوالن 

آن را تقدیم مجلس کند که فعاًل خبری از آن نیست.« 
این نماینده ی مجلس هم چنین از برگزاری یک جلسه ی 3 ساعته در هفته ی اول دی 
تمام  با همین جمع خبر داد و گفت: »تراکم کار مجلس زیاد است و مطمئناً  ماه، 

نمایندگان مجلس به این کار عالقه دارند.« 
معلوالن  جهانی  روز  امساِل  شعار  به  اشاره  با  نیز  بهزیستی  رییس  هاشمی  همایون 
»موانع را برداریم، درها را باز کنیم برای جامعه ای فراگیر و متعلق به همه« گفت: 
»همه ی ما یک آواز و یک سرود را سر می دهیم و آن هم رسیدگی به امور معلوالن 
است، درست است در شرایط آرمانی نیستیم اما در شرایط بحرانی هم قرار نداریم.« 

وی با اشاره به این که رویکرد توانمندسازی خرج دارد و اآلن هزینه ی این رویکرد تنها 
در فاز اول 100 میلیون ریال است، افزود: »باید رویکرد توانمندسازی را به چرخه 

تبدیل کرد تا پول به چرخه برگردد.« 
هاشمی ضمن تأکید بر این مطلب که قیمت یک ویلچر نسبت به سال قبل چند برابر 
شده است، به مشکالت اشاره کرد و گفت: »مشکالت پولی به من اجازه نمی دهند که 
از کارخانه ی آقای سید محمد موسوی حمایت کنم و قوانین آن قدر ناقص هستند که 

بیشتر ترمز جلوی پای سازمان می گذارند تا این که بخواهند باعث پیشرفت شوند.« 
بهزیستی  سازمان  دوش  به  کم کاری ها  همه ی  بار  متأسفانه  این که  اعالم  با  هاشمی 
افتاده، به وظایف مجلس هم اشاره کرد و گفت: »ما از مجلس گالیه داریم، مجلس 
باید از ما بازخورد بخواهد، ما باید یک مسیر نوین طراحی کنیم و همه در این حرکت 

وارد شوند.« 
از  ابراز خرسندی  نشست ضمن  این  در  توانا  معلولین  کانون  مدیره ی  هیأت  رییس 
برای  آمده  وجود  به  فرصت  از  ابوترابی فرد،  حجت االسالم  خود،  همشهری  مالقات 

نشست تشکل های معلوالن در خانه ی ملت تشکر کرد. 
سید محمد موسوی با تبریک روز جهانی معلوالن گفت: »معلولیت هزینه دارد و من 
امروز، در این جلسه از تمام زخم بستری ها، ویلچری ها و کسانی که پیوسته زمین 
می خورند چون یک جفت زیرعصایی الستیکی مناسب ندارند، چرا که هزینه ی تهیه ی 
آن 35 هزار تومان و تقریباً نزدیک به مستمری یک ماه بهزیستی است، یاد می کنم.« 
ویلچر  بخواهند  اگر  که  می کنم  یاد  معلوالنی  از  هم چنین  »من  داد:  ادامه  موسوی 
اگر  و  کرده  هزینه  پراید  قیمت خودروی  نصف  اندازه ی  به  باید  مناسب سوار شوند 
بخواهند ویلچر وارد کنند باید هزینه ی گمرك یک دستگاه خودرو را بابت این ویلچر 

پرداخت کنند.« 
رییس هیأت مدیره ی کانون توانا با بیان این نکته که من روزی فرمانده ی سپاه بودم و 
حاال سرپرست سرمایه هستم گفت: »من سرمایه دار نیستم بلکه امین خدا و امین این 
سرمایه هستم و کارخانه ای که خدا لطف کرده و آن را با بَِرند »فیروز« به من داده، 

امروز مورد اطمینان مردم است.« 
حجت االسالم  سایه ی  زیر  »ما  گفت:  مجلس  اول  رییس  نایب  به  خطاب  موسوی 
ابوترابی، پدر و برادر بزرگوار ایشان کار کرده ایم و »کارخانه ی فیروز« که با پوست و 
موی مردم سر و کار دارد، امروز جلوی برندهای خارجی را گرفته و توانسته 86 درصد 

کارکنان این کارخانه که از معلوالن هستند را صاحب شغل کند.« 
وی تصریح کرد: »من می توانم یک دستگاه اتوماسیون از آلمان وارد کنم و آن دستگاه 
به جای تمام کارکنان معلول کار کند اما این کار را نمی کنم چون خواهان اشتغال 
پرونده  بهزیستی  سازمان  در  نباید  نگرش  و  عملکرد  این  با  من  اما  هستم  معلوالن 

داشته باشم.« 
عارضه ی  یک  معلولیت  که  مطلب  این  بر  تأکید  با  فیروز  بهداشتی  گروه  مدیرعامل 
اجتماعی است و این عارضه وکیل و وزیر و... نمی شناسد اذعان کرد: »آن چه زمینه ساز 
سایه ی  زیر  است  معلوالن  اجتماعی  و  روانی  روحی،  توان بخشی  و  اجتماعی  حضور 

قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، کارساز خواهد بود.« 
وی با اعالم این مطلب که پیام من به دولت مردان این است که: »معلوالن توانا هستند 
و می توانند« ادامه داد: »معلوالن، بزرگ ترین اقلیت دنیا هستند و ما امیدواریم دولت 
کریمه بتواند مشکالت این افراد را حل کرده و معلوالن بتوانند در بسترهای فکری 

جامعه فعال شوند.« 
سهیل معینی رییس هیأت مدیره انجمن باور نیز در این نشست گفت: »دست معلوالن 

نشست مشترك تشکل های مردم نهاد حوزه ی معلوالن با فراکسیون معلوالن مجلس برگزار شد

موسوی،امروزدرحوزه ی مهِم اشتغال معلوالن فعالیت می کند
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کمتر به راهروهای قدرت می رسد، بنابراین وظیفه  ی دستگاه های متولی و سازمان های 
مردم نهاد برای استیفای حقوق این افراد سنگین تر می شود و مشکالت باید به گونه ای 

مطرح شود که منجر به راه حل شود.« 
هم چنین علی رضا آتشک، از رعد الغدیر درخصوص زمینه های کارآفرینی افراد دارای 
فاقد  ارایه کرد و گفت: »حدود 80 درصد معلوالن جویای کار  توضیحاتی  معلولیت 
مهارت الزم هستند که باید زمینه های آموزش این افراد فراهم شود و پیشنهاد من 

اجرای طرح ملی »دانش کار« است. 
نماینده ی انجمن کم توانان ذهنی نیز با اشاره به بار سنگینی که خانواده های کم توانان 
ذهنی به دوش می کشند تصریح کرد: »در برنامه ی توسعه ی پنجم هیچ برنامه ای برای 
کم توانان ذهنی در نظر گرفته نشده است که امیدواریم در اصالحیه ی قانون 16 ماده ای 

حقوق معلوالن به این امر توجه شود.« 
هم چنین نیکبخت از انجمن ضایعه ی نخاعی گفت: »هیچ کس مشکالت پنهان افراد 
ضایعه ی نخاعی را نمی بیند، حق پرستاری به آن ها داده نمی شود و اگر هم داده شود، 

بسیار اندك است.« 
نابینایان و کم بینایان هم در این نشست رسیدگی به  علی صابری نماینده ی تشکل 
مشکالت معلوالن را در قالب پنج اولویت بیان و اظهار کرد: »پیگیری اصالحیه ی قانون 
جامع، بررسی مهیا شدن مقدمات پیوستن دولت ایران به پروتکل الحاقی، توجه مجلس 
به اسناد بین المللی سازمان مالکیت معنوی جهانی حقوق معلوالن، پی گیری اصالح 
بند 6 ماده ی 28 قانون انتخابات و سازماندهی و نهادینه کردن سازمان های مردم نهاد 

مربوط به معلوالن از جمله ی این اولویت ها هستند.« 
ترانه میالدی دبیرکل کانون معلوالن شهرداری تهران گفت:»ما عالوه بر بحث اشتغال، 

جلو  به  قدم  یک  بتوانیم  تا  هستیم  کجا  نمی دانیم  هنوز  ازدواج،  و  مسکن  معیشت، 
برداریم.«وی افزود: »هیچ سازمانی هنوز یک آمار دقیق از معلوالن، آن هم به تفکیک 

نوع معلولیت ارایه نکرده تا متناسب با نیازهای آن ها برایشان برنامه ریزی شود.« 
نجفی هم از انجمن ام. اس ایران، هم به قیمت باالی داروهای بیماران ام . اس اشاره 
کرد و گفت: »بحرانی که اخیراً اتفاق افتاد قیمت این دارو را 2 تا 3 برابر افزایش داد 
که اآلن خوشبختانه قیمت ها کمی فروکش کرده، اما موضوع این است که بیماران ام .
اس را نه به عنوان بیمار قبول دارند و نه به عنوان معلول که من تقاضا دارم این افراد 

تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گیرند.« 
شهیدی رییس هیأت مدیره کانون تشکل های مردمی سراسر کشور هم اظهار کرد: 
هم  شهرداری  و  راه  وزارت  مثل  وزارتخانه هایی  و  دستگاه ها  می کنم  پیشنهاد  »من 
صندوقی ایجاد کنند که این صندوق برای هزینه کرد فعالیت های بهزیستی اختصاص 

یابد.« 
لیال اعتماد رییس هیأت مدیره انجمن خانواده ی ناشنوایان ایران نیز گفت: »ناشنوایان 
از بدو تولد تا زمان پیری احتیاج به استفاده از فرصت بهینه جهت یادگیری در هر 
ویژه  نیز مدارس  و  تلفیقی  به دلیل مشکالت در مدارس  دارند، چرا که  را  زمینه ای 
استثنایی و کمبود زمان به میزان دو برابر آموزش در مقایسه با افراد عادی نیاز دارند.« 
در پایان جلسه نیز احمد فدایی دبیر فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن با تبریک روز 
جهانی افراد دارای معلولیت گفت: »در حال حاضر بهزیستی باید مسئولیت ارگان های 
دیگر را هم بر دوش بکشد، ما در فراکسیون استخدام معلمان را پی گیری کرده و به 
ارایه دستاوردهای آن ها  نامه فرستادیم و خواستار  ارگان ها  به همه  آلیا  کمک خانم 

درخصوص معلوالن شدیم.« 

به گزارش پیک توانا: رئیس بهزیستی کشور در نشست خبری که به مناسبت روز 
روز  دسامبر  سوم  با  مصادف  آذر   12« داشت:  اظهار  شد،  برگزار  معلوالن  جهانی 
جهانی معلوالن بوده و یادآوروظایف سنگین مسئوالن و متولیان این جامعه است.« 
وی با اشاره به اینکه پیام روز جهانی معلوالن شکستن موانع و باز کردن در ها است، 
گفت: »سال گذشته سازمان بهزیستی شعاری را همانند شعار امسال سازمان ملل 

طراحی کرد و ما توانستیم در بخش های مختلف خدمات خوبی ارایه بدهیم.« 
اتخاذ  با  معلوالن  توانمندسازی  و  توان بخشی  این که  بیان  با  هاشمی  همایون 
کرد:»توان بخشی  تأکید  است  سازمان  جدی  رویکردهای  از  یکی  نوین  شیوه های 
با  را  تا خودمان  رصد هستیم  در حال  دایم  ما  و  است  مدل های جهانی  از  متأثر 

الگوهای جدید جهانی منطبق کرده و عقب نمانیم.« 
هاشمی ضمن اعالم این مطلب که امسال می خواهیم دامنه ی خدمات کمی و کیفی 
را رشد بدهیم اذعان کرد: »امیدواریم با مشارکت خود معلوالن و خانواده های آن ها 
به  بتوانیم خدمات چشمگیری  و  کرده  تقویت  را  منزل  در  و جامعه خدمات دهی 

معلوالن ارایه دهیم.« 
از  را  خانگی  مراقبان  یا  منزل  در  مراقبان  طرح  بهزیستی  سازمان  مسئول  این 
طرح های جدید سازمان برشمرد و گفت: »با این اعتقاد که معلول باید در محیط 
خانواده قرار بگیرد این طرح را آغاز کرده و قصد داریم با آموزش خانواده ها آن را 

تقویت کنیم چرا که بهترین مراقبان مادران و خواهران آموزش دیده هستند.« 
هاشمی با بیان این که پیگیری اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلوالن، یکی 
دیگر از رویکردهای مهم بهزیستی است گفت: »جلسه با معاون رییس جمهور به 
منظور جذب نیروی انسانی و طرح سهمیه ی استخدام سه  درصدی معلوالن از دیگر 

اقدامات بهزیستی در این زمینه است.« 
داشته  را  معلوالن  توانمند شدن  ادعای  باشد  قرار  اگر  که  این مطلب  اظهار  با  وی 
باشیم باید حضور آن ها رادر جامعه ببینیم و معلوالن باید با افراد تندرست در یک 
از  به مسکن معلوالن و تحویل بیش  بیان کرد:»توجه  بگیرند،  قرار  برابر  چرخه ی 
چهار هزار واحد مسکونی به متقاضیان و نیز توانمندسازی معلوالن در بخش ورزش 

و حضور فعال آنها در جامعه از دیگر اقدامات سازمان است.« 
رویکردهای  از  را  مردم نهاد  سازمان های  با  بهزیستی  تعامل  همچنین  هاشمی 
نتیجه گرا و وابسته به سازمان خواند و افزود:»امروز ما در بیش از 24 هزار نقطه ی 
ماه   8 در  من  معاونان  و  مدیران  و  داریم  ارتباط  مردم نهاد  سازمان های  با  کشور 
گذشته جلسات متعددی با این مراکز داشته اند و ما با اعتقاد بر این که این شبکه ی 

اجتماعی اهمیت زیادی دارد،در این حوزه 500 مورد دیدار داشته ایم.
برای  جدید  کارت های  صدور  و  توان بخشی  سیستم  راه اندازی  به  اشاره  با  وی 
گروه های  مظلوم ترین  از  یکی  نخاعی  ضایعه ی  کرد:»معلوالن  تأکید  مددجویان 
معلوالن هستند که باید در حوزه ی توان بخشی مورد حمایت های ویژه قرار بگیرند و 

رئیس بهزیستی کشور:

باید حضــور معلــوالن را در جامــعه ببینیم

امیدواریم این حمایت ها منجر به ایجاد شرایط آرام برای آن ها بشود.« 
رییس بهزیستی کشور با اعالم این مطلب که ما در حال حاضر متقاضی پشت نوبتی 
برای کاشت حلزون نداریم و خوشبختانه در این حوزه آمار را به صفر رسانده ایم، ادامه 
با  از شهریه ی دانشجویان را پرداخت می کرد که به زودی  داد:»قباًلسازمان بخشی 

مجاب کردن بخش های مختلف تمام این شهریه ها پرداخت خواهند شد.« 
به مددجویان  و ذهابی که سازمان  ایاب  این مطلب که سرانه ی  تصریح  با  هاشمی 
می دهد، به ازای هر نفر 50 هزار تومان است اضافه کرد: تاکنون برای بیش از 9 هزار 
معلول پالك ویژه صادر کرده و به بیش از 83 هزار نفرلوازم کمک توان بخشی داده ایم 

و بیش از 230 هزار نفر در حال حاضر از سازمان، مستمری دریافت می کنند.
هاشمی در ادامه ی نشست خبری خود با تأکید بر این که اجرای طرح نهضت تأمین 
مسکن معلوالن از اواخر سال 89 کلید خورد ، گفت: در حال حاضر بیش از 190 هزار 
واحد مسکونی در بخش های مختلف قرار دارد که بخشی از این واحدها واگذار شده 

است.
بحرانی کشور  و در شرایط  این که سازمان در 2 سال پی در پی  بر  تأکید  با  هاشمی 
به تعهدات خود در خصوص افزایش مستمری معلوالن عمل کرده  گفت: زمانی که 
من در سازمان مشغول به کار شدم مستمری پرداختی به معلوالن 32 هزار تومان 
بود و این رقم در حال حاضر 48 هزار تومان است و باید به این نکته توجه شود که 
سازمان بهزیستی به معلوالن حقوق نمی دهد بلکه مستمری را در کنار خدمات دیگر 

به معلوالن و مددجویان پرداخت می کند.« 
رییس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر این که این سازمان هیچ مسئولیتی را در 
قبال مناسب سازی ندارد، گفت: »مناسب سازی در دست سازمان نبوده و این سازمان 

تنها می تواند طرح ها و برنامه های خود را به دستگاه های اجرایی انتقال دهد.« 
 در پایان این جلسه سری دوم مجموعه کتاب های سبک زندگی رونمایی شد.

رقیه بابایی
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هم زمان با هفته ی ملی پارالمپیک و در روز پارالمپیک و  رسانه:

از پیک توانا تجلیل به عمل آمد
به گزارش خبرنگار پیک توانا: مراسم بزرگداشت روز پارالمپیک و رسانه در 
سالن همایش های  آکادمی ملی المپیک و با حضور اصحاب رسانه، حامیان 
ورزش جانبازان و معلوالن و جامعه ی هنری کشور و نیز مسئوالن کمیته ی 

ملی پارالمپیک و جمعی از قهرمانان پارالمپیک برگزار شد.
در آغاز این مراسم محمود خسروی وفا رییس کمیته ی ملی پارالمپیک کشور، 
به  دین  ادای  را  این چنینی  مراسم  برگزاری  حاضران،  به  خیرمقدم  ضمن 
جامعه ی رسانه ای کشور و نیز فرصتی برای آشنایی جامعه با توانمندی های 

معلوالن و جانبازان برشمرد.
در ادامه ی این مراسم حسین نوش آبادی معاون وزیر ارشاد در سخنانی گفت: 
»جامعه رسانه ای و مطبوعاتی کشور برای هرگونه همکاری با معلوالن آمادگی 

دارد.« 
وی با اشاره به این مطلب که امیدوارم از ورزش معلوالن پشتیبانی شود گفت: 
متأسفانه جامعه ی آماری معلوالن که خیلی هم قابل استناد نیست باالست 
یعنی  میزان  این  داریم.  کشور  در  معلول  میلیون  پنج  تا  چهارونیم  بین  و 
یک پانزدهم جمعیت کل کشور، با این حال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آمادگی خود را اعالم می کند تا در حوزه های کتاب، نشر و مطبوعات هر گونه 

مساعدتی را درخصوص این بخش از ورزش کشور به عمل آورد.  
وی با اشاره به این نکته که اگر انسانی جسمش دچار معلولیت باشد چندان 
اهمیت ندارد و مهم زیبایی روح است افزود: »در حال حاضر بخش عظیمی 
از جامعه ی هنری و مطبوعاتی کشور هم جزو معلوالن و جانبازان هستند و 

حرکت این قشر به ورزش خالصه نمی شود.« 
حضور  با  پارالمپیک  حوزه ی  در  کتاب   3 مراسم  این  ادامه ی  در  هم چنین 
حجت االسالم دعایی، نماینده ی مقام معظم رهبری در مؤسسه ی اطالعات، 

رونمایی شد.

گفتنی است که حضور جمعی از هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون از جمله 
ارجمند،  داریوش  صبرکن،  مهوش  پاك نیت،  محمود  اسدزاده،  داریوش 
انوشیروان ارجمند، محمود عزیزی و سعید پیردوست حال و هوای خاصی به 

مراسم بخشیده بود.  
در پایان این مراسم از اصحاب رسانه و حامیان برتر ورزش جانبازان و معلوالن 
با اهدای لوح، تقدیر شد که نام سید محمد موسوی مدیرعامل شرکت گروه 
فیروز،   ورزشی  فرهنگی ـ  باشگاه  مؤسس  و  عنوان حامی  به  فیروز  بهداشتی 

سید اکبر حسینی مدیرعامل این باشگاه به چشم می خورد.
ماهنامه ی  عنوان  به  توانا"  پیک  "ماهنامه ی  از  مراسم  این  در  هم چنین 

فرهنگی- اجتماعی که در حوزه ی معلوالن تالش می کند تجلیل شد.  

با  مالقات  منظور  به  توانا  معلولین  کانون  عضو   50 از  بیش  توانا:  پیک  گزارش  به 
نمایندگان مجلس و آشنا  کردن نمایندگان با معلوالن و مشکالت آن ها، هم زمان با 

روز جهانی معلوالن در مجلس حضور یافتند.
این حضور کانون توانا که در صحن علنی مجلس نیز اعالم شد و به اعضای این کانون 

خیر مقدم گفته شد مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار گرفت.
در این دیدار حجت االسالم سید مرتضی حسینی و داوود محمدی، نمایندگان مردم 
مردم  نماینده  رحمانی  و رجب  زهرا  بوئین  مردم  نماینده  عباسپور  اهلل  روح  قزوین، 
تاکستان در مجلس شورای اسالمی به جایگاه تماشاچیان آمده و ضمن خیرمقدم و 

تبریک روز جهانی معلول از نزدیک با اعضای کانون معلولین مالقات کردند. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در نطق میان دستور خود 
در جلسه ی علنی روز سه شنبه 12 آذر ضمن گرامی داشت روز جهانی معلوالن گفت: 
معلوالن  مسایل  مورد  در  می خواهم  اجتماعی  تأمین  و  رفاه  و  کار  محترم  وزیر  »از 
پاسخگو باشند زیرا این عزیزان با حقوق 50 ـ 40 هزار تومانی نمی توانند امرار معاش 

کنند.« 

»در  گفت:  توانا  پیک  خبرنگار  به  دیدار  این  در  مجلس  در  قزوین  مردم  نماینده ی 
حال حاضر بحث قانون جامع حمایت از معلوالن در مجلس مطرح شده و انشااهلل در 
از  قانون بخشی  این  با تصویب  واقع  روزهای بعدی در مجلس مطرح می شود و در 

دغدغه های معلوالن مرتفع می شوند.« 
حقوق  از  حمایت  فراکسیون  عضو  بنده  که  مطلب  این  به  اشاره  با  محمدی  داوود 
معلوالن هستم گفت: »این فراکسیون اآلن تالش های خوبی دارد و به طور جدی کار 

می کند تا قانون جامع به تصویب برسد.« 
وی با تصریح این مطلب که کانون معلولین توانا مجموعه ی پویایی است گفت: »کانون 
توانا یکی از جاهایی است که برای معلوالن قدم های خوبی برداشته و در این راستا با 

برنامه حرکت می کند.« 
ایجاد  به  موفق  و  داده  انجام  بزرگی  کارهای  توانا  معلولین  »کانون  افزود:  محمدی 

اشتغال برای تعداد زیادی از معلوالن شده است.« 
 

حضور اعضای کانون معلولین توانا در خانه ی ملت

نماینده ی مردم قزوین:

کانون معلولین توانا مجمـوعه ی پویایـی اسـت
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و  توان بخشی  حرفه آموزی،  مرکز   25 حضور  با  سماوات  بین المللی  سمینار 
اشتغال توان  یابان در نیاسر کاشان برگزار شد.

به گزارش پیک توانا: در این سمینار 3 روزه کلیه ی شعب مؤسسه نیکوکاری 
رعِد سراسر کشور و نمایندگان کشورهایی نظیر آلمان، پاکستان، چین، لبنان 

و عراق حضور داشتند.
رعد  نیکوکاری  مؤسسه ی  سمینار،  این  اصلی  برگزارکنندگان  است  گفتنی 
و  کاربردی  رویکرد  دو  با  را  سمینار  این  که  بودند  مهر  کاشانه ی  و  الغدیر 

آموزشی برگزار کردند.
در این سمینار که از 28 تا30 آبان برگزار شد، سه کارگاه آموزشِی مدیریت 
کارآفرینی  کارگاه  و  معلوالن  ویژه ی  آموزشی  برنامه ریزی  مردم نهاد،  مراکز 
کانون  مدیرعامل  و  شد  برگزار   کشور  برتر  کارشناسان  با حضور  اشتغال  و 
معلولین توانا در یکی از این کارگاه ها به بیان اصول کارآفرینی برای معلوالن 

پرداخت.
محمدرضا هادی پور در بخشی از کارگاه خود گفت: »اگر چه کانون توانا امروز 
کار  اساس  و  پایه  اما  شده  ظاهر  موفق  معلوالن،  برای  کارآفرینی  بحث  در 
کانون این نبوده، بلکه ما با هدف تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی های 
فعالیت  وارد  جامعه  به  توانا  افراد  عنوان  به  معلول  افراد  معرفی  و  معلوالن 

شدیم.« 
دبیر اجرایی سمینار سماوات با اشاره به سرمایه ی یک صد میلیاردی، 25 مرکز 
رعد در سراسر کشور گفت: اگر این 25 مرکز بتوانند در کنار یکدیگر قرار 
گرفته و با برگرفتن اهداف یگانه و نیز با هماهنگی و هم افزایی بتوانند کار 

کنند ما قادر به ارایه ی خدمات مضاعفی به معلوالن کشور خواهیم بود. 
و  اشتغال  به  منجر  و حرفه آموزی  موقع  به  »آموزش  آتشک گفت:  علی رضا 
توسعه ی کارگاه های اشتغال، از طریق یک شبکه سازی کشوری از اهداف مهم 

و بلند مدت این سمینار است.« 
مدیر مؤسسه ی نیکوکاری رعد الغدیر در توضیح انتخاب نام »سماوات« برای 
این سمینار گفت: با توجه به اینکه تمام مؤسساتی که در زمینه ی معلوالن 
توان بخشی  و  معلوالن  برای  اشتغال آفرینی  هدف  دو  در  می کنند  فعالیت 
مشترك هستند پس ما نام سماوات را برای این سمینار انتخاب کردیم که این 
نام، سرواژه ی عبارت »سازمان های مردم نهاد آموزشی اشتغال و توان بخشی« 

است.
می خواهم  »من  گفت:  سمینار  این  در  آلمان  کشور  از  هیل"  "مایکل  آقای 
توان یاب  افراد  به  توان بخشی  و  برای کمک  ابزاری که  و  درباره  ی ساختارها 

استفاده می شود صحبت کنم.« وی ادامه داد: »ما در آلمان یک جدول داریم 
که در آن، سطح ناتوانی افراد سنجیده شده و به هر فرد توان یاب درجه ای 
داده می شود و با توجه به این جدول تصمیم گرفته می شود به این افراد چه 

میزان کمک شود.« 
مانند  »لبنان  گفت:  سمینار  دبیر  از  تشکر  ضمن  لبنان  از  سعید"  "محمد 
بسیاری از کشورها، مشکالت مالی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارد و قوانین 
مشکالت  دلیل  به  بودند  گذاشته  معلوالن  برای  لبنان  در  که  توان بخشی 

امنیتی، سیاسی و... به اجرا در نیامد.« 
وی در ادامه گفت: »در لبنان برای حمایت از معلوالن و جانبازان 80  انجمن 
و موسسه داریم که تنها 20 درصد آن ها فعالند و به همین علت حق و حقوق 

معلوالن ما ضایع می شود.« 
 )Happy Science charity( نماینده ی سوناندا از کشور ژاپن گفت: »تفکر
در  حقیقی  شادمانی  ایجاد  هدف  با  و  ژاپن  در  خودکشی  افزایش  دنبال  به 
جامعه فعالیت خود را آغاز کرده و افرادی را تحت پوشش خود قرار داده که 

از نارسایی فیزیکی یا روانی رنج می برند.« 
وی ادامه داد: »در این تفکر اگر شما به کسی کمک می کنید با یک ساختار 
فکری مشخص به صورت یک چرخه ارتباط دارید که در جریان این چرخه، 

کمک شما در نهایت به خود شما نیز برمی گردد.« 
 نماینده ی ژاپن ادامه داد: »عشق، خرد، بازتاب درون و پیشرفت دایمی، 4 
اصل این تفکر هستند و این سازمان هیچ کمک دولتی دریافت  نمی کند و بر 

پایه ی کمک های مردمی مدیریت می شود.« 
به برداشتن قدم های خوب امیدواریم 

دکتر ضیایی رییس هیأت مدیره ی کاشانه ی مهر کاشان ضمن خیر مقدم به 
میهمانان و تشکر از مهندس سلطان زاده و قدردانی از علی رضا آتشک گفت: 
»به پیشنهاد دوستان و به لطف و زحمات آن ها این سمینار 3 روزه  در حال 
برگزاری است و امیدواریم در این 3 روز، محیطی دوستانه داشته باشیم و با 

نقطه نظرات و هم فکری دوستان بتوانیم قدم های خوبی برداریم.« 
خدا لحظه ای ما را تنها نمی گذارد 

اعالم  با  سماوات  سمینار  در  کاشانه  مهر  کاشانه ی  مؤسسه ی  مدیرعامل 
با  که  هم دلی ای  برکت  به  سمینار،  این  خروجی  امیدوارم  که  مطلب  این 
باشد  توان یابان  سربلندی  و  عزت  است،  آمده  حاصل  مرکز   25 گردهمایی 
گفت: »مؤسسه ی کاشانه ی مهر کاشان در سال 87 به سفارش و حمایت رعد 

الغدیر افتتاح شد.« 

حضور اعضای کانون معلولین توانا در خانه ی ملت

برگزاری سمینار بین المللی سماوات با حضور 25 مرکز 
در نیاسر کاشان
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آقای پهلوانه نیز با اظهار این مطلب که مؤسسه ی کاشانه ی مهر کاشان، یک 
پروژه ی بزرگ در دست اجرا دارد و هم اکنون مراحل پایانی خود را طی می کند 
گفت: »این پروژه با هدف برگزاری کالس های آموزشی، پیشگیری، مشاوره، 
کاردرمانی و توان بخشی، مشاوره ی ژنتیک، کالس های تقویتی، سواد آموزی و 

ایجاد زمینه ی ادامه ی تحصیل برای افراد توان یاب احداث شده است.« 
در 20 شهر کشور مرکز داریم  

رییس هیأت مدیره ی مؤسسه ی آموزشی و نیکوکاری رعد  الغدیر در معرفی 
این مؤسسه گفت: »در سال 1363 و در اوج بمباران ها که عده ی زیادی از 
جوانان ما به جبهه رفته بودند و عده ای شهید و عده ای جانباز می شدند و در 
شرایطی که مملکت درگیر جنگ بود و مسئوالن مملکتی درگیر مسایل جنگ 
افتادند  فکر  این  به  کشورمان  مسلمان  مهندسان  از  نفر  بودند چند  و جبهه 
این جوانان  برای  باید  ما  فکر کردند  آنها  بکنند.  این جوانان فکری  برای  که 
از خودگذشته زمینه ی اشتغال و آموزش فراهم کنیم و این اتفاق را در پایان 
جنگ در اختیار مسئوالن قرار دهیم تا این کار را برای کل کشور گسترش 
دهند، پس با 2 اتاق که فرد خیری در یافت آباد در اختیار آن ها گذاشت کار 

آموزش را با 8  نفر شروع کردند.«  
علی سلطان زاده ادامه داد: »حاال سال ها از آن زمان می گذرد و ما اگر چه در 
این راه سختی های زیادی کشیده ایم، اما امروز به کمک خدا و خیران در 20 

شهر کشور مرکز داریم و به کارمان ادامه می دهیم.«   
معلولی که شغل داشته باشد، معلول نیست 

مدیرعامل کانون معلولین توانا ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری سمینار 
هدف  با  و   1374 سال  در  توانا  معلولین  »کانون  گفت:  سماوات  بین المللی 
تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی های معلوالن، دفاع از حقوق معلوالن 
و آشنا کردن آن ها با حقوق خود، تأسیس شد و بدون گرایش سیاسی و بدون 
بودجه ی دولتی کار را شروع کرد.« هادی پور تصریح کرد: »ما از همان ابتدا 
مالی  گونه کمک  معلوالن، درخواست هر  انسانی  کرامت  و  برای حفظ عزت 
بالعوض را ممنوع کرده و دست به کارهای فرهنگی زدیم.« مدیرعامل کانون 
توانا با اشاره به سایت ایران توانا و ماهنامه ی پیک توانا گفت: »این دو اقدام که 
به ترتیب  پایگاه جامع اطالعاتی معلوالن و  اولین و تنها ماهنامه ی سراسری 
کشور در حوزه ی معلوالن هستند، از جمله حرکت های فرهنگی کانون است 
که از 6 سال پیش آغاز به کار کرده و ماهنامه ی پیک توانا به طور رایگان بین  
مراکز بهزیستی، معلوالن و خانواده های آن ها توزیع می شود.« این عضو هیأت 
مدیره ی کانون معلولین گفت: »ما با این اعتقاد که "معلولی که شغل داشته 
باشد دیگر معلول نیست" تاکنون برای 300 معلول به طور مستقیم و برای 

300 معلول به طور غیر مستقیم ایجاد اشتغال کرده ایم.« 
توان بخشی و اشتغال از مهم ترین اهداف ماست

بین المللی  سمینار  در  بوشهر  رعد  نیکوکاری  و  آموزشی  مؤسسه ی  مدیر 
سماوات گفت: »این مؤسسه از جمله  تشکل های غیردولتی است که در سال 
90،  به همت مؤسسه ی رعد الغدیر و با محور کمک به خانواده های بی بضاعت 
تأسیس شد. آقای شمس با بیان این که توان بخشی و اشتغال، مهم ترین اهداف 
نقاشی،  کامپیوتر،  »برگزاری کالس های چرم دوزی،  است گفت:  این مؤسسه 
خیاطی و راه اندازی 3 کارگاه حمایتی بزرگ که به تولید پوشاك سازمان های 
دولتی می پردازد، تولید کیف دستی و صنعتی، تولید عبای دست بافت، تولید 
فعالیت های  ازجمله  است  استان  این  مختص  تنها  که  دریایی  محصوالت 
فروش  نمایشگاه های  »برپایی  داد:  ادامه  هم چنین  وی  است.«  مؤسسه  این 
محصوالت تولید شده نیز از دیگر حرکت های ماست و خوشبختانه توانسته به 

اشتغال تعدادی از توان یابان منجر شود.« 
امروز، اشتغال نیاز به تحلیل دارد

مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولین قم در سمینار سماوات با اشاره به این موضوع 
که اشتغال امروزه در جهان نیاز به تحلیل دارد و به سادگی نمی توان از کنار 
آن گذشت گفت: »اطالع رسانی، فرهنگ سازی و نهادسازی 3 زیر ساخت مهم 
فرهنگ سازی  »دفتر  کرد:  اعالم  ادامه  در  نوری  اشتغال هستند.«  زیربنای  و 
بانک  ایجاد  به  موفق  و  داده  انجام  اساسی  کارهای  زمینه  این  در  معلوالن 
و   هنرمندان  ناشنوایان،  نابینایان،  اطالعاتی  بانک  که  معلوالن شده  اطالعات 
نقاشان از آن جمله هستند و خوشبختانه تاکنون موفق به شناسایی 22 هزار 

معلول شده است. 
مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولین قم افزود: »با توجه به این که بهزیستی نبود 
بانک اطالعاتی معلوالن را تأیید کرد، ما برای تشکیل این بانک اطالعاتی اقدام 

کردیم، اما ما به تنهایی قادر به اداره ی این بانک نیستیم و نیاز به همکاری 
مراکز حاضر در این سمینار داریم.« 

این مؤسسه قادر به معالجه ی زخم بستری هاست 
مدیر مؤسسه ی ضایعه ی نخاعی هرمزگان گفت: این موسسه در سال 1379 و 
به کمک 5 نفر از کسانی که خودشان ضایعه ی نخاعی بودند تأسیس شد. وی 
افزود: ما این مؤسسه را  با هدف دفاع از حقوق معلوالن تشکیل دادیم و در 
شروع کار موفق به شناسایی 35  معلول ضایعه ی نخاعی شدیم. از 35 عضو 
شناسایی شده، تعداد 30 نفر دچار زخم بستر شدید بودند که خوشبختانه ما 
در این مؤسسه توانستیم همه ی آن ها را معالجه کنیم. وی افزود: ما در سال 
81 توانستیم مجوز تأسیس این مؤسسه را دریافت کنیم و اکنون مؤسسه ی ما 
توانایی معالجه ی بیماران دچار زخم بستر را دارد و در زمینه ی حرفه آموزی و 

اشتغال فعالیت می کند. 
تعداد کارآموزان، سال به سال افزایش می یافت 

مدیر مؤسسه ی آموزشی و نیکوکاری رعد کرج گفت: »در ابتدا این مؤسسه 
مکان ثابتی نداشت تا این که خّیری پیدا شد و ساختمانی را به طور رایگان 
ما سال  تعداد کارآموزان  و  داد  قرار  این مؤسسه  اختیار  به مدت 5 سال در 
در  این که  تا  داشت  ادامه  وضعیت  »این  افزود:  وی  یافت.«  افزایش  سال  به 
کمک  به  و  گرفته  هدیه  خّیر  یک  از  را  متری   400 زمین  یک  سال 1385 
در  و  شد  رایگان  برایمان  و...  ساخت  مجوز  و  عوارض  هزینه های  شهرداری 
حال حاضر زمین دیگری که خّیر دیگری به مؤسسه اهدا کرده را به منظور 
راه اندازی مجتمع کاردرمانی، آب درمانی، استخر، سونا، جکوزی و حسینیه در 
دست احداث داریم.« خانم همدانی از دیگر مسئوالن این مؤسسه گفت: »این 
با هدف توان بخشی و آموزش رایگان توان یابان باالی 14 سال آغاز  مؤسسه 
به کار کرده و تاکنون 900 نفر را آموزش داده و  120 نفر هم در حال حاضر 

تحت تعلیم هستند.
پیکار با بی سوادی از اقدامات ماست

مدیر مجتمع توان یابان موسی بن جعفر)ع( با بیان این مطلب که 22 ازدواج در 
کارنامه ی این مؤسسه ثبت شده  گفت: »پیکار با بی سوادی از دیگر اقدامات 
ماست و ما چندین معلول را تحت پوشش داریم که هم اکنون 6 نفر از آن ها 
در روستا مغازه دارند و صاحب شغل شده اند. وی تهیه ی کتاب برای اعضا و 
کاردرمانی را از دیگر فعالیت های این مؤسسه خواند و به منظور رفع مشکالت 

مالی معلوالن، تشکیل بانک قرض الحسنه را پیشنهاد داد.« 
خانم ها در این شهر نمی توانستند تحصیل کنند  

مدیر مرکز حرفه آموزی توان یابان رضوان زاهدان در معرفی این مرکز گفت: 
»در منطقه ی ما هم مشکالت فرهنگی وجود دارد، هم مشکالت مالی و در این 
منطقه با توجه به شرایط فرهنگی حاکم، خانم ها تا چند سال قبل تحصیل 
زیادی نمی توانستند بکنند.« شهرکی ضمن درخواست از مؤسسه ی رعد تهران 
روپوش  دوخت  سفارش  گرفتن  برای  آموزش و پرورش  با  رای زنی  بر  مبنی 
نیازسنجی و صادرات  برای  افتتاح واحدی  مدارس توسط مؤسسه ی زاهدان، 
یکپارچه ی تولیدات از یک کانال واحد که منجر به اشتغال توان یابان شود را 

پیشنهاد داد. 
در استان ما حتی دود یک کارخانه هم باال نمی رود 

مدیر مؤسسه ی آموزشی و نیکوکاری رعد سنندج گفت: »در سال 1385 با 
گرفتن آمار از بهزیستی کردستان ایجاد یک مؤسسه برای معلوالن تشخیص 
داده  شد و چون استان ما استان محروم و از نظر اقتصادی ضعیف است، پس 
کار ما در این استان سخت تر از سایر استان هاست. ربیعی با تصریح این مطلب 
که در استان ما حتی دود یک کارخانه هم باال نمی رود و توان مالی مردم این 
استان پایین است گفت: »ما به همت مؤسسه ی رعد تهران و به کمک چند 
به 500  توانسته ایم  تاکنون  و  را تشکیل دادیم  خّیر، مؤسسه ی رعد سنندج 
... را آموزش دهیم و با  نفر از اعضا، کامپیوتر، خیاطی، نازك دوزی، منبت و 
دریافت مدرك فنی حرفه ای تاکنون موفق شده ایم 51 درصد آن ها را روانه ی 

بازار کار کنیم.
به همت بانوان، فروشگاهی راه اندازی کرده ایم 

خانم پوراندخت حقیقی از مدیران مؤسسه ی آموزشی و نیکوکاری رعد طالقان 
از راه اندازی فروشگاهی به همت بانوان خبر داد که در آن اجناس نو و دسته 
دو تحویل گرفته می شود و با فروش آن ها بستر اشتغال تعدادی از توان یابان 
ایجاد می شود. وی گفت: »آپارتمانی در تهران توسط یکی از اعضای هیأت امنا 
به مؤسسه اهدا شده است که به منظور انجام امور درمانی، آموزشی، ورزشی 
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و... در اختیار اعضایی که به تهران می روند قرار می گیرد.«  
آموزش برای معلوالن جایگاه ویژه ای دارد

سهیال شهریاری عضو هیأت مدیره ی مؤسسه ی رعد کرمان گفت: »آموزش در 
افرادی  با آموزش می توان آن ها را به  زندگی معلوالن جایگاه ویژه ای دارد و 
پویا و متکی به نفس تبدیل کرد. پروفسور کریم نژاد کرمانی نیز با تصریح این 
مطلب که این مؤسسه در شهریور سال 1383 و با کمک رعد تهران شروع به 
کار کرده است گفت: »کالس های کامپیوتر، گل دوزی، گل سازی، زبان، معرق، 
نقاشی، مشبک، قرآن، موسیقی، شیرینی پزی، سرود، حسابداری و... از جمله ی 
داد:  ادامه  وی  می کند.  برگزار  را  آن ها  مؤسسه  این  که  هستند  کالس هایی 
»برخی از توان یابان ما در رشته های معرق و مشبک، بازار کار دارند و خیاطی 
پروفسور  می دهند.«  انجام  کرمان  رعد  بچه های  را  کرمان  مدارس  از  برخی 
کریم نژاد هم چنین برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی، جشن تولد، عروسی 

و... را از اقدامات این مؤسسه برشمرد.
ما مجموعه ی کوچکی نیستیم  

مدیرعامل مؤسسه ی نیکوکاری رعد الغدیر ضمن خوش آمد گویی به تمام مراکز 
گفت: »رعد الغدیر 12 سال است که در خدمت معلوالن جنوب غرب تهران 
است و ما به همت اعضا، اولین برند صنایع دستی و اولین کارگاه تولید لباس 
کار را داریم و در حال حاضر 30 دندان پزشک در خانه ی اهدا شده به مؤسسه 
به اعضا خدمات رایگان می دهند.« وی با تأکید بر ضرورت کار شبکه ای برای 
یک صد  کشور  در  اآلن  و  نیستیم  کوچکی  مجموعه ی  »ما  گفت:  تشکل ها 
میلیارد تومان سرمایه داریم و امیدواریم ایجاد دبیرخانه ی دایمی برای سمینار 
و ادامه دادن کار به صورت علمی، منسجم و کارشناسی شده خروجی های این 

سمینار باشند.« 
توان یاباب ها به ما نیاز ندارند

 11 کرد:  اعالم  نوجوانان  و  کودکان  از  حمایت  انجمن  از  منصوریان  خسرو 
رشته ی آموزشی، بیش از 1500 مدرك تحصیلی و اشتغال 900 نفر در طول 
با اشاره به لزوم تحول  5 سال از جمله دستاوردهای این مؤسسه است. وی 
باید دست نگه داریم و بگذاریم بچه های معلول  در مسیر کار گفت: »چرا ما 
نتوانند  از فرم طبیعی خارج شود و  اندامشان  یا 20 سالگی برسند و  به 15 
به مدرسه و دانشگاه بروند و چرا ما در همان بدو تولد شروع به توان بخشی 
این بچه ها نکنیم!؟« وی افزود: »توان بخشی از سنین بدو تولد تا 15 سالگی 
قرار  سایرین  با  برابری  شرایط  در  و  است  نتیجه بخش تر  و  ارزان تر  مراتب  به 
دارد.« منصوریان در اشاره به کمک به توان یابان گفت: »توان یاب ها به ما نیاز 
ندارند بلکه این ما هستیم که با دستگیری از آن ها به نیازهای خودمان پاسخ 

می دهیم.« 
تبعیض در رنگ پوست و ملیت را نمی پذیریم

ابراهیم ُهدایی از مؤسسه ی نیکوکاری رعد مشهد با تصریح اینکه عاشقی باید 
رنگ و بوی خودش را داشته باشد گفت: »مدیریت عاشقی با مدیریت واقعی 
فرق می کند و دل در گرو کار ماست. مدیرعامل رعد مشهد با بیان این که کار 
مددکار، کار اخالقی است اما اگر این کار با کیفیت انجام شود ارزش افزوده 
خواهد داشت ادامه داد: »ما در خدمات دهی تفاوتی در جنسیت، شخصیت و... 

نمی بینیم و در منشور خود، دین، رنگ پوست، ملیت و... را نمی پذیریم چرا 
که کمک، نباید محدود به جنس یا قشر خاصی باشد.« هدایی راه اندازی یک 
مرکز کاریابی به منظور اشتغال توان یابان و برگزاری سمینارها و جشن های 

"من می توانم" را از اقدامات این مؤسسه خواند. 
ویزیت در منزل از خدمات ماست 

با  نیکوکاری رعد زنجان گفت: در سال 81  نماینده ی مؤسسه ی آموزشی و 
همت خیران، رعد الغدیر، آقای سلطان زاده و آتشک و نیز با همکاری مهندس 
کالس های  برگزاری  وی  شد.  تأسیس  کالنتری  مهندس  و  انصاری  فریدون 
آموزشی، روان شناسی و مهارت های زندگی را از جمله خدمات آموزشی این 
از دیگر  برد و گفت: »کاردرمانی، فیزیوتراپی و ویزیت در منزل  نام  مؤسسه 

خدمات ماست.« 
خیران نمونه های پاکی هستند 

نماینده ی مؤسسه ی توان یابان یزد گفت: »ما به کمک خیران که نمونه های 
پاکی  هستند، کامپیوتر، خیاطی، حسابداری و... را به اعضا آموزش می دهیم 
»توان بخشی،  داد:  ادامه  وی  می کنیم.  کار  بازار  وارد  را  نفر   80 ساالنه  و 
گفتاردرمانی، فیزیوتراپی از جمله خدمات این مرکز است و 4175 کودك در 
دوران طالیی رشد یعنی تا قبل از 6 سالگی با آموزش های ما به سوی مدارس 

معمولی هدایت شده  اند.« 
یک مساعدت 100 میلیون تومانی در راه است  

مدیر مؤسسه ی آموزشی و نیکوکاری رعد پاك دشت گفت: »رعد پاك دشت 4 
سال قبل توسط تعدادی از توان یابان خودجوش با نام »اریکه ی نور« تأسیس 
شد، اما به علت عدم جذب منابع مالی تا 3 سال کار خاصی انجام نمی داد.« 
وی ادامه داد: »آموزش خیاطی و کامپیوتر از جمله خدمات این مؤسسه است 
و این مؤسسه همواره برای فضای کاری خود با مشکل روبه رو بود که در حال 
حاضر به لطف خدا یک فضای هزار متری از طرف شهرداری در اختیار این 
مرکز قرار گرفته و قول یک مساعدت یک صد میلیون تومانی نیز برای ساخت 

این فضا به ما داده شده است.«  
از مراجع برای اشتغال معلوالن فتوا بگیریم 

جز  به  عبادت  که  مطلب  این  بیان  با  سبزوار  خیریه ی  مؤسسه ی  نماینده ی 
و  است  مشهد  به  ورود  دروازه ی  شهرستان  »این  گفت:  نیست  خلق  خدمت 
ما با مشاهده ی معضل بیکاری از هیات مدیره ی رعد تهران درخواست شعبه 
کردیم.« وی ضمن تشکر از مسئوالن رعد تهران پیشنهاد داد که دفتر فرهنگ 

معلولین قم از مراجع عظام درباره ی ایجاد اشتغال برای معلوالن فتوا بگیرند.
توسعه ی کاشان هدف ماست 

نماینده ی مؤسسه ی احیای فرهنگ کاشان ضمن خوش آمدگویی به میهمانان 
گفت: »این مؤسسه یک مؤسسه ی غیردولتی است که با هم اندیشی و هم کاری 
افراد خوش فکر کاشانی و به منظور توسعه ی همه جانبه ی کاشان شکل گرفته 
و عالوه بر توسعه ی فرهنگی و اجتماعی کاشان به توسعه ی اقتصادی آن نیز 
توجه دارد. وی افزود: »پذیرفته ایم که اندیشه ی علمی اساس تمدن است و 

تبعات این اندیشه را در همه ی زمینه ها می توان یافت.« 

مرکز   25 نمایندگان  و  مدیران  حضور  با  سماوات  المللی  بین  سمینار  اختتامیه ی 
معلوالن، مسووالن شهری کاشان و تعداد زیادی از معلوالن برگزار شد. 

به گزارش پیک توانا: رییس هیأت مدیره ی کانون معلولین توانا در اختتامیه ی این 
سمینار با اشاره به این مطلب که من به این علت که برای معلوالن ایجاد شغل کرده ام 
کارآفرین برتر شناخته شده ام گفت: »من در ایران صاحب برندی هستم و 210 معلول 

را در کارخانه ی فیروز مشغول به کار کرده ام.« 
جمله  از  منصوریان  و  سلطان زاده  آقایان  این که  به  اشاره  با  موسوی  محمد  سید 
دیگر  حتی  کشورهای  »امروز  کرد:  تصریح  هستند  معلولیت  زحمت کشان حوزه ی 

برای حیوانات معلول خود نیز اعضای مصنوعی می سازند.« 
وی با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق معلوالن گفت: 
»معلوالن باید به حقوق خود برسند و بستر اشتغال معلوالن در کشور باید مهیا شود.« 
با  »شما  گفت:  رعد  موسسه ی  مسئوالن  و  زحمت کشان  از  تقدیر  ضمن  موسوی 

حرفه آموزی به معلوالن به آن ها ماهی گیری یاد می دهید.« 
مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز ضمن ابراز تأسف از نحوه ی اجرا شدن قوانین معلوالن 

در کشوربیان کرد:»ما باید از حقوق معلوالن دفاع کنیم.« 
وی ضمن اشاره به این مطلب که بنا به اعالمیه های سازمان های جهانی 600 میلیون 
معلول در جهان وجود داردگفت:»10 درصد جامعه ی ما را معلوالن که بزرگ ترین 
اقلیت جهان هستند تشکیل می دهند و ما در تمام تشکل ها باید با یکدیگر وحدت 

کرده و از حقوق معلوالن دفاع کنیم.« 
موسوی تأکید کرد: »ما سخنگوی آن هایی هستیم که نمی توانند سخن بگویند و ما 

باید میان کار خوب و خوب تر، گزینه ی خوب تر را انجام دهیم.« 
باید در جایگاه های علمی،  این عضو هیأت مدیره ی کانون معلولین گفت:»معلوالن 
تحقیقاتی و فکری فعالیت کنند وکارآفرینی برای معلوالن زیر سایه ی قانون جامع 

حمایت از معلوالن محقق می شود.« 

رییس هیأت مدیره ی کانون معلولین:

تشکل ها باید با وحدت، از حقوق معلوالن دفاع کنند

رقیه بابایی
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ویلچررانی با شعار »با هم به سوی 
صلح جهانی«

مؤسسه ی پیام آوران ساحل امید با مشارکت »منوچهر نامجو« اقدام به برگزاری 
یک حرکت فرهنگی ـ ورزشی کرد.

نامجو  منوچهر  امید:  ساحل  پیام آوران  مؤسسه ی  عمومی  روابط  گزارش  به 
که اهل تکاب در استان آذربایجان غربی است، این ویلچررانی ورزشی را به 
ایران  هسته ای  مذاکره کنندگان  از  دفاع  در  و  معلوالن  جهانی  روز  مناسبت 

برگزار کرد.
به گفته ی مدیرعامل مؤسسه ی پیام آوران ساحل امید، مسیر این ویلچررانی 
که با شعار »با هم به سوی صلح جهانی« انجام شد، از مزار شهدای هسته ای 

امام زاده صالح تهران تا مزار شهدای گمنام قم بود.
شهرام مبصر در این باره می گوید: »منوچهر نامجو از دوستان قدیمی من و 
متولد سال 1357 است که مقام های قهرمانی ویلچررانی وصعود موفق با ویلچر 
از 312 پله و هم چنین صعود از پله های برج میالد را در روزجهانی افراد دارای 

معلولیت در سال 90 در کارنامه ی درخشان ورزشی خود دارد.«
مبصر می گوید: »منوچهر وقتی از حرکت جدید ورزشی اش به من خبر داد، 
پیشنهاد کرد با توجه به این که تمرینات ورزشی خوب و آمادگی کامل جسمی 
امید  با مشارکت و حمایت مؤسسه ی ساحل  را  این حرکت  مایل است  دارد 

انجام دهد.« 
مؤسسه ی  صلح  »سفیر  عنوان  به  نامجو،  منوچهر  مبصر،  شهرام  گفته ی  به 
پیام آوران ساحل« و با 2 هدف  نشان دادن توانمندی های افراد دارای معلولیت 
و دفاع از تیم مذاکره کننده ی هسته ای ایران که با دست پیدا کردن به توافقات 
اولیه با گروه 1+5 باعث شادی دل همه ی ایرانیان شده بودند، مسیر مرقد امام 

تا نیروگاه اتمی فردو واقع در استان قم را طی کرد.
مدیرعامل این مؤسسه ادامه می دهد:»من با توجه به این که برای برنامه ریزی، 
اما  اجرا و اخذ مجوزهای الزم، زمان بسیار کمی داشتیم بسیار نگران بودم، 
وجود  با  آن ها  همه ی  گذاشتم،  میان  در  مؤسسه  اعضای  با  را  موضوع  وقتی 
مجوز  دریافت  و  برنامه ریزی  به  اقدام  و  کردند  آمادگی  اعالم  زیاد،  مشکالت 
کردند و برنامه به نحو شایسته برگزار شد و قبل از آن شعار »با هم به سوی 

صلح جهانی«را  برای این حرکت انتخاب کردیم.
مبصر در ادامه می گوید: »منوچهر نامجو کمی بعد تمام ملزومات این حرکت 
را به حساب مؤسسه خریداری کرد و بچه های بسیج هم برای کمک به این 

اقدام اعالم آمادگی کردند.« 
فرماندهی کالنتری 101  انتظامی،  نیروی  از حضور خبرنگاران،  با تشکر  وی 
در  که  مؤسساتی  و  انتقال خون  سازمان  اوقاف،  اداره ی  نمایندگان  تجریش، 
برپایی این برنامه یاری رسانده بودند گفت:»هنگام انجام این حرکت، همگی 
خود را به ما رساندند و دوستان دارای معلولیت مجتمع رعد شرق هم با یک 
در  شرکت  و  صالح  امام زاده  زیارت  برای  مناسب سازی شده  اتوبوس  دستگاه 

مراسم بدرقه ی منوچهر نامجو در محوطه ی امام زاده صالح حاضر شدند.« 
این مسئول مؤسسه ی ساحل امید می گوید: »روز سه شنبه، 12 آذرآقای نامجو 
پس از تالوت قرآن و رد شدن از زیر قرآن، در حالی که پیشانی بند یاحسین)ع( 
بسته بود کار خود را آغاز کرد و مردم با صلوات و ادبیات مخصوص خود دوست 

عزیزمان را تشویق می کردند.« 
از  امید،  مؤسسه ی ساحل  اجرایی  تیم  اعضای  از تک تک  تشکر  مبصر ضمن 
معاونت ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، مدیریت، پرسنل و روابط عمومی 
قم،  استان  انتقال خون  سازمان  مدیرکل  تهران،  استان  انتقال خون  سازمان 
قم،  استان  و مردم مهمان نواز  قم، شهردار  استان  بهزیستی  مدیرکل سازمان 
معاونت اجتماعی اداره ی کل اوقاف و امور خیریه ی استان تهران، روابط عمومی 
اداره ی کل اوقاف و امور خیریه ی استان تهران، پایگاه مقاومت بسیج شهدای 
خیبر حوزه ی249 المهدی)عج(، بنیاد توسعه ی کارآفرینی و اشتغال معلوالن و 
نیازمندان، ریاست و پرسنل کالنتری 101 تجریش، مدیریت آستانه ی امام زاده 
ایرانیان، مدیریت و  صالح )ع(، مؤسسه ی نیکوکاری رعدالغدیر، انجمن امداد 
پرسنل گروه تبلیغاتی ایده، سامانه ی حمل و نقل جانبازان و معلوالن شهرداری 
کارآموزان  »درشهر«،  تلویزیونی  برنامه ی  دست اندرکاران  و  سردبیر  تهران، 
دارای معلولیت مجتمع رعد شرق، آقای علی هادی راننده ی آمبوالنس و تمام 

کسانی که به این حرکت ورزشی یاری داده اند، تشکر کرد.
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سه سال است دولت چین معلوالن چینی را می بیند 
در حالی که 83 میلیون نفر معلول در چین زندگی می کنند، این کشور سال ها بود که 
آن ها را نادیده گرفته و قوانین مربوط به معلوالن، مانند حق دسترسی در بیشتر نقاط 
این کشور تقریباً وجود خارجی نداشت. اما حاال وضعیت فرق کرده است. در ژانویه ی 
2010، دولت چین قوانین دسترسی بدون مانع را در اماکن عمومی  برای افرادی که 
از صندلی چرخ دار استفاده می کنند را تصویب کرده است. دولت چین هم چنین متعهد 

شده است تا برای افراد معلول فرصت های ارتقای شغلی فراهم شود. 
یک زن معلول و حقوق معلوالن در چین

همه ی ماجرا از یک زن و صندلی چرخ دارش شروع شد. »لی نان« که پیش از معلولیت 

قوانیـن افـراد دارای 
معلولیــت در چیـن

جایي که عشق باشـد، 
جان را خطـر نباشد!

یک رقاص شناخته شده بود در تصادفی در سال 2002 پاهای خود را از دست داد. 
معلوالن  گفت  آمده بود  او  مالقات  به  که  جیابو«،  »ون  چین  نخست وزیر  به  لی نان 
کشورش لیاقت حمایت های بیشتری را از طرف دولت دارند، به خصوص در زمینه ی 
اشتغال و خدمات اجتماعی. تنها به فاصله ی یک ماه، نخست وزیر چین توصیه ی او 
را جدی گرفت و برنامه های جدیدی که به احقاق حقوق معلولین کمک می کردند، 

تدوین شدند.
رانندگی معلوالن در چین

از 83 میلیون معلول در چین، 28 میلیون نفر از ناحیه ی پا معلول هستند. برای اولین 
بار، دولت چین، قوانینی را وضع کرده است که به این افراد اجازه ی دریافت گواهینامه 
می دهد. قوانین رانندگی معلوالن در آوریل 2010 اجرایی شد. افرادی که از ناحیه ی 
پا معلول هستند برای اخذ گواهینامه ملزم به گذراندن دوره ی آموزشی سه ماهه، انجام 
آزمایشات پزشکی مرتبط و داشتن وسیله ی نقلیه ای هستند که امکانات آن مطابق 
با معلولیت آن ها تعبیه شده باشد. همین طور آن ها ملزم به نصب برچسب هایی روی 
ماشین هایشان هستند که به بقیه ی رانندگان در مورد معلولیت آن ها آگاهی می دهد. 

افراد ناشنوا و رانندگی
یکی دیگر از مواردی که برای اولین بار در چین اجرایی شد اجازه ی اخذ گواهینامه 
برای ناشنوایان بود. این افراد در صورتی که در آزمون شنوایی و درحالی که از وسیله ی 
کمک شنوایی استفاده می کنند قبول شوند، می توانند گواهینامه ی رانندگی دریافت 

کنند.

مریم السادات تقوی اهرمی

مریم ایران دوست

مي خواهي بروي، تا انتهاي نهایت و عشق را بیابي و بنشیني در سایه ي 
هستي بخش آن.

در انتظار رویشي، بهار مي آید و چشمان تو سبز مي شوند. تابستان است 
و تو در تمناي سایه اي نشسته اي. مي سوزاند خورشید سبزي نگاهت را 
و در خزان، که باران چشم هایت، ریزان ریزان، از گودي گونه هایت ُسر 
مي خورند و در زمستاني سرد، به انجماد زمان مي پیوندند، باز هم تو در 

انتظار رویشي.
مي روي، مي ماني و در تردید نگاهت، بي پناهانه، به آستان دلت دخیل 
عشق  از  نوري  هنوز  نگاهت،  کوچه پس کوچه هاي  در  انگار  بندي.   مي 
پیوند مي دهي، عاشق  به دلت  را  نگاهت  و  سوسو مي زند. پس مي آیي 
مي شوي و مي خواهي در سایه ي این عشق، با بال و پر شکسته ات، در 
اوج هزاران پایي به پرواز در آیي و در زمین سرد بپراکني حس رویش و 

گرما و پرواز و این عشق آمده را و در سماع جان بخواني:
جایي که عشق باشد، جان راخطر نباشد!
جایي که عشق باشد، جان راخطر نباشد!
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23سال  او  است.  کشورمان  خوش فکر  و  با ذوق  نخبگان  از  یکي  کردي  علي 
در  اکنون  اما  است.  اصفهاني  اصالتاً  آمده،  دنیا  به  آبادان  شهر  در  و  دارد 
رشته ي  است،  خانواده  فرزند  ششمین  مي کند،  زندگي  بروجرد  زیباي  شهر 
اتومکانیک است و چندین اختراع را در کارنامه ي فني خود به  تحصیلي اش 
در  و  مبتال شده  »ام.اس«  بیماري  به  از سن 8 سالگي  او  رسانده است.  ثبت 
سال هاي اخیر کارآفرین برتر، بیمار نمونه و منتخب کشور و هم چنین یکي 
فراوان  به دلیل پشتکار  انجمن »ام.اس« است. علي  فعال و موفق  اعضاي  از 
با  خوداتکایي  مسیر  در  توانسته  خداوندي  استعداد  و  هوش  از  بهره گیري  و 
که  این ها  تمام  از  کند.  کسب  را  بزرگي  موفقیت هاي  و  بردارد  قدم  صبوري 
بگذریم به بارزترین خصوصیتش مي رسیم که او را به  راحتي قابل تشخیص 
مي کند و آن این است که او بسیار »مهربان« است. براي آشنایي بیشتر با او و 

ابداعاتش به گفت و گو نشستیم.
لطفًا عنوان اختراعاتي را که تاکنون داشته اید را بگویید؟

1- دستگاه البسه ساز یک بارمصرف بیمارستاني
2- ساخت اگزوز با قابلیت دفع گاز co2 به وسیله ی ریزش آب

3- مانع اتوماتیک جاده اي
4- شیالت تمام اتوماتیک سیار

5- مرغداري تمام اتوماتیک سیار
6- رنگ کار بدون نیاز به پمپ باد

این اختراعات در چه سازماني به ثبت رسیده است؟ 
ثبت  گواهینامه ي  داراي  شده اند  ساخته  و  طراحي  که  دستگاه هایي  تمامي 
اسناد و امالك کشور ثبت گردیده است که  بوده و در سازمان ثبت  اختراع 
درمان  و  بهداشت  وزارت  تحقیقات،  و  علوم  مراکز  از  تأییدیه  داراي  همگي 
آموزش پزشکي و سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران هستند و در سال 
91 طراحي شده اند و ساخت دستگاه البسه ساز یک بار مصرف بیمارستاني به 

پایان رسیده و ثبت گردیده است.
ایده ي اولیه براي ساخت این دستگاه از کجا در ذهنتان شكل گرفت؟

در گذشته خیاط ها نیاز به برش و نیروي متخصص براي دوخت البسه داشتند 
هزینه ی باال و فضاي بزرگ، نیاز به نخ فراوان، هم چنین تنظیم کردن زود به زود 
چرخ هاي خیاطي از جمله مشکالتي بود که با آن ها دست و پنجه نرم مي کردند 

از همین جا به این فکر افتادم که دستگاهي را طراحي کنم که مشکل اتالف 
به  را  برش  و  دوخت  جهت  متخصص  نیروي  و  مصرفي  مواد  انرژي،  و  وقت 

حداقل برساند.
این دستگاه دقیقًا چه کارهایي انجام مي دهد؟

دستگاهي که طراحي و ساخته شده است در نوع خودش بي نظیر است، در 
این طرح به دلیل استفاده  کردن از حرارت، دیگر نیاز به برش و دوخت نیست. 
حرارت دو پارچه را برش داده به یکدیگر مي چسباند و این کار براي لباس هاي 
یک بار مصرف بیمارستاني که نیاز به دوام باالیي ندارند بسیار به صرفه است. 

در مورد مزیت ها و فواید این دستگاه به طور خالصه توضیح دهید؟
در چند جمله ی کوتاه بگویم:

»سرعت باالي تولید، استفاده ي بهینه از پارچه و دورریز کمتر آن، عدم نیاز 
به نخ و مواد مصرفي، عدم نیاز به چرخ خیاطي، سردوز و نیروي متخصص، 
صرفه جویي در مصرف انرژي ها از جمله برق و در آخر تولید آسان تر، از جمله 

مزیت هاي دستگاه البسه ساز است.« 
آیا افراد معلول هم مي توانند با این دستگاه کار کنند؟

از همان ابتدا تفکرم این بود دستگاهي که اختراع مي کنم بتواند براي معلوالن 
و افراد بیمار با شرایط ویژه مانند خودم باشد و مشکالت خاصي که براي این 
زیادي  تا حدود  را  مي آید  وجود  به  خیاطي  با چرخ هاي  کار  هنگام  به  افراد 
مرتفع کند. دستگاه البسه ساز تمام این شرایط را داراست؛ یعني فرد معلول به 
راحتي مي تواند حتي در حالت نشسته بر روي ویلچر تنها با فشار دادن یک 

دکمه به سادگي دستگاه را روشن و کار کند.
در واقع با ساخت این دستگاه به نوعي، اشتغال زایي هم کرده اید؟

دقیقاً، به دلیل این که اولین هدف و انگیزه ام براي معلوالن تأمین نیازهاي مالي 
آن ها بود و به قول قدیمي ترها خواستم سفره اي باز بشود و چندین نفر پاي 
این سفره نان بخورند. من در سال 90 به عنوان کارآفرین برتر و بیمار نمونه 

کشور انتخاب و معرفي شدم.
با دستگاه هایي که ساخته اید در نمایشگاه یا جشنواره اي هم شرکت کرده اید؟

بله، در اولین نمایشگاه تخصصي اختراعات و ابداعات در سال 89 شرکت کردم 
و همین طور در اولین جشنواره نمایشگاه ابتکارات و ایده هاي برتر کشور، باز 
هم در همان سال توانستم دستگاه هایي که اختراع کرده بودم را معرفي و در 

                      مردي با گام هایي سبز برای فردا
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معرض دید عموم قرار بدهم و لوح هاي تقدیري هم دریافت کنم.
از مسئوالن چه انتظاراتي دارید؟

من همیشه یک مثال براي دوستانم مي زنم و آن این که لیوان آب تا حدي 
ظرفیت دارد، اگر پر شود آب سرریز مي شود و هدر مي رود. براي جلوگیري از 
هدر رفتن این انرژي حیاتي باید تدبیري اندیشیده شود، من براي بسیاري از 
پروژه هایم با مسیرهاي بن بست زیادي مواجه شده ام و قطعاً براي ادامه و این که 
کارهایم را به تولید انبوه برسانم نیاز به هزینه هاي باالیي دارم. تنها خواسته ام 
از مسئوالن این است که از جوانان مبتکر حمایت کنند و مسیر را براي آن ها 

هموار سازند. 
چه کساني شما را در اجراي این پروژه ها همراهي کرده اند؟

این پروژه را مدیون همکاري عزیزان زیادي هستم. از جمله همکار و دوست 
عزیزم آقاي مسعود گلستاني در پروژه ی مانع اتوماتیک جاده اي و ساخت اگزوز 
با قابلیت دفع گاز، حمید نظام االسالمي در پروژه ی رنگ کار بدون نیاز به پمپ 
باد، جعفر حیاتي نژاد و مهدي شعبان در مرغداري و شیالت تمام اتوماتیک، 
البسه ساز یک بار مصرف  بقایي یزدي در طرح و ساخت دستگاه  خانم نجمه 
بیمارستاني، خانم دکتر کیانفر معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت و 
جناب آقاي دکتر فیروزمند در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي و خصوصاً 

پدر و مادر و خانواده ام که همیشه مشوق من در زمینه هاي مختلف زندگي ام 
بوده اند. یک دنیا سپاس از همه ي این عزیزان. 

ابداع یا اختراعي براي آینده، در زمینه ی معلولیت هم در دست دارید؟
بله، البته، زماني که مدیر تولید یک کارگاه تولیدي بودم فاصله ي منزلمان تا 
کارگاه شاید حدوداً نزدیک به دو کیلومتر بود که نه مسافتي بود که با تاکسي 
بروم و نه توان پیاده روي را داشتم این بود که به فکر افتادم از دوچرخه استفاده 
زود خسته  و  نداشتند  را  رکاب زدن  براي  توان الزم  و  انرژي  پاهایم  اما  کنم 
مي شدم و این ایده به ذهنم رسید براي معلولیني که مي توانند راه بروند اما 
توان و انرژي کمتري دارند دوچرخه اي را طراحي کنیم که با کمترین انرژي 
بیشترین سرعت را داشته باشند. به لطف خدا این طرح هم در حال بررسي 

و اجرا است.
در پایان گفت و گو چه پیامي براي خوانندگان ما دارید؟

تنها پیامم این است که اجازه ندهیم غم و اندوه بیماري ها، زندگي ما را کنترل 
کنند، توصیه مي کنم ذهنمان را درگیر ایده هاي نو و سازنده کنیم و مشغول 
فعالیت هایي بشویم که به آن عمیقاً عالقه داریم. فراموش نکنیم پرورش قدرت 

تخیل مي تواند تازه ها را برایمان در زندگي به همراه بیاورد. 

معبد داش کسن بنایی صخره ای است 
در  »ویر«  روستای  حاشیه ی  در  که 
شرقی  جنوب  کیلومتری   15 حدود 
استان  در  سلطانیه  تاریخی  شهر 

زنجان واقع شده است.
ایران  در  داش کسن  سنگی  معبد 
طرح  با  است  معبدی  است.  بی نظیر 
را  آن  گردشگران  وقتی  که  اژدها 

می بینند تصور می کنند با معبدی چینی روبه رو هستند، اما این اثر تاریخی 
یادگاری از دوره ی ایلخانیان است. بنایی صخره ای در زنجان. این بنا به دو 
نقش برجسته ی اژدها و چند محراب اسالمی در دو سمت آن و به قرینه 
یکدیگر مزین است. نمونه های مشابه نقش های اژدهای آن در جای دیگری 
این معبد  باستان شناسان، قدمت  ایران دیده نمی شود. طبق نظر برخی  از 
به قبل از اسالم می رسد که در زمان ایلخانان نقوشی از جمله اژدها بر آن 

افزوده شده است.
چند  تصویر  که  است  این  هم  اژدها  معبد  به  معبد  این  معروف شدن  علت 
اژدهای پنج متری بر دیواره های آن نقش بسته است. البته مردم محل آن را 

به نام شیرین و فرهاد می شناسند. 
باستان شناسان معتقدند که غارهای معبد اژدها، یکی بزرگ تر در جنوب و دو 
تا قرینه در شرق و غرب، اولین نیایشگاه ایرانی ها بوده اند که حتی در دوران 

پس از اسالم هم کاربرد عبادتگاهی داشته اند. 
شکل گیری این معبد پس از مرگ ارغون شاه، با پشتکار الجای خاتون، خواهر 

سلطان محمد خدابنده آغاز شد، ولی به پایان نرسید.
از نظر نقشه و نقوش تزیینی یکی از باارزش ترین نمونه های معماری صخره ای 
ایران بهشمارمی رود. در این معبد نقوشی از هنر چینی  در تاریخ معماری 
به کار رفته  است. نقش های اژدها به طول 5 متر و عرض 1/5 متر، بزرگ ترین 
طاقچه های  معبد،  این  تزینی  نقوش  دیگر  است.  معبد  این  تزیینی  نقوش 
اژدها کنده  نقوش  و غربی معبد در کنار  فاخری است که در ضلع شرقی 
شده اند. این طاقچه ها ُمَقرنَس های زیبایی دارد. همچنین نقوش اسلیمی که 

ماهرانه تراشیده شده اند با طرح های 
متنوع در آن دیده می شود. در ساخت 
این معبد تقارن طولی در نظر بوده و 
این تقارن در کلیه ی بخش های معبد 

به چشم می خورد.
سمت  از  داش کسن  تاریخی  معبد 
بنای  و  سلطانیه  دشت  به  شمال 
محمد  سلطان  آرامگاه  تاریخی 
خدابنده اشراف دارد. این معبد که با گنبد رفیعش در کنار شهر سلطانیه 
قرار دارد، آرامگاه چلبی اوغلو و مالحسن کاشی را در خود دارد و در مجموع 

محور فرهنگی ـ تاریخی سلطانیه را تشکیل می دهد.
در حال حاضر آثار زیادی از شکل نخست این معبد باقی نمانده است و تنها 
سنگ های بزرگ و پراکنده در گوشه ی کنار معبد دیده می شوند. محدوده ی 
معبد اژدها مستطیلی و به ابعاد تقریبی 100 متر در 50 متر است که یک 
قسمت از آن به واسطه ی حفاری در تپه ایجاد شده است. معبد در دامنه ی 

تپه ای قرار داشته و مشرف به دشت های وسیع و زیبایی است.
مجموعه ی تاریخی داش کسن مرکب از ایوان ها، نقوش برجسته و محوطه های 
اژدها،  حجاری شده ی  نقش  ویژه  به  مختلف  جهات  در  که  است  باستانی 
احتمال  این  محل،  در  به جای مانده  آثار  است.  توجه   قابل  و  منحصر به فرد 
را قوت می بخشد که ایلخان مغول »ارغون« پیش از گرایش به دین اسالم، 
اقدام به ساخت این معبد کرده  است. تأثیر متقابل ایران و چین در این مکان 
مشهود است و تلفیق طرح های اسلیمی و نقش اژدها این موضوع را متذکر 

می شود.
راه رسیدن به معبد در سال 1389 زیرسازی شده و تا خود معبد راهی خاکی 
اما صاف و ماشین رو است. در طی مسیر تابلوها نشان دهنده ی راه هستند 
و نیز امکانات رفاهی برای گذراندن شب نیز کم و بیش فراهم شده است. در 
کنار معبد یک کانکس کوچک و نمازخانه نیز وجود دارد که نگهبان معبد 

در آن زندگی می کند.

معبد تاریخی داش َکَسن

سیما سلطانی آذر
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انجمن باور در آذر ماه سال 1383 مصادف با نوامبر 2004 میالدی، با هم کاري و 
هم فکری گروهي که خأل پذیرش معلوالن در جامعه و بسترسازي فرهنگي الزم برای 

آن ها را احساس مي کردند، تأسیس شد.  
به دولت است که  و غیروابسته  باور تشکلي مردم نهاد، مستقل، غیرانتفاعي  انجمن 
ایران است.  قوانین جمهوری اسالمی  تابع  و  انجام می دهد  فعالیت های غیرسیاسی 

برخی از ضرورت هایي که تحقق آن ها عامل تأسیس باور شد عبارتند از:
1( رفع نگرش نادرست و غیر واقعي در خصوص ماهیت پدیده ی معلولیت و تأثیر آن 

بر توانمندي هاي افراد داراي معلولیت.
2( اصالح این برداشت که محدودیت هاي جسمي ـ  حرکتی افراد داراي معلولیت الزاماً 

موجب کاهش توانمندي آن ها در فعالیت هاي سازنده فردي و اجتماعي مي شود.
3( ترویج این باور که »معلولیت محدودیت است نه ناتواني« و بر این اساس افراد 
زندگي  و حسي،  حرکتي  محدودیت هاي جسمي ـ  از  فراتر  باید  و  مي توانند  معلول 

مستقل و مبتني بر شأن شهروندي خود را داشته باشند.
4( ضرورت توانمندسازي افراد داراي معلولیت به منظور پرکردن فاصله ی ایجاد شده 
میان محدودیت هاي خاص این افراد با توانمندي هاي بالقوه ی آنان در عرصه ی زندگي 

فردي و اجتماعي.
آن چه در باور می آموزیم 

یا  معلول  از  نظر  صرف  گوناگون  تخصص هاي  و  دانش  از  برخوردار  افراد  حضور 
غیرمعلول بودن آن ها در انجمن باور محیطي پدید آورده که در آن، افراد در راستاي 

فعالیت های جمعي، براي تغییر مثبت جامعه ی خود تالش می کنند. 
در باور مي آموزیم که به جاي مشکالت به راه حل ها بیندیشیم. مي آموزیم معلولیت 
این  از  باور می کنیم مشکالتي که پیش  بنابراین  ناتواني نیست،  و  محدودیت است 
ناامیدمان مي کردند، فقط فرصت هایي براي تغییرات سازنده و شکوفایي استعدادهاي 
و دیگران در یک  بهتر خود  زندگي  براي  باور مي آموزند که  در  بوده اند. جوانان  ما 
حقوق  این  به  و  شوند  قایل  ارزش  دیگران  حقوق  براي  و  کنند  تالش  باید  جامعه 

احترام بگذارند.
حوزه هاي فعالیت انجمن باور          )آیا مناسب است، زیرخط دار شود؟ به نظر من 

خط حذف شود بهتر است(
الف( فرهنگ سازي عمومي: انجمن باور به لحاظ این حقیقت که پیامدهاي اجتماعي 
رفتار انسان ها، ناشي از باورهاي پایه اي آن هاست، بر آن است تا با ایجاد نگرش صحیح 
معلولیت،  داراي  افراد  مغفول مانده ی  توانمندي هاي  و  معلولیت  پدیده ی  به  نسبت 

بستر الزم را براي پذیرش برابر این افراد در فعالیت هاي جامعه ایجاد نماید. 
سرفصل هاي برنامه هاي باور در این حوزه عبارتند از:                                    

ـ فعالیت گسترده ی رسانه اي شامل انتشار مقاالت و یادداشت ها در مورد امور معلوالن 
در روزنامه ها و نشریات کثیراالنتشار، حضور گسترده در برنامه هاي صدا و سیما، تولید 
و پخش فیلم هاي آموزشي از رسانه ی ملي و نمایش در سمینارها و اماکن عمومي، 

ارتباط گسترده و نزدیک با اصحاب مطبوعات و رسانه.
معلولیت،  داراي  افراد  حوزه ی  در  جامعه  عمومي  آموزش  منظور  به  کتب  انتشار  ـ 

آموزش تخصصي فعاالن عرصه ی توان بخشي و انتشار آثار معلوالن صاحب قلم.
ـ ساخت و تولید فیلم هاي کوتاه و پخش از طریق شبکه هاي سراسري.

ـ چاپ و انتشار بروشورها، بولتن ها و خبرنامه هاي تخصصي.
 ـ برگزاري و شرکت در جشنواره هاي فرهنگي و ترویجي.

ـ ایجاد سایت و تشکیل گروه اینترنتي براي ترویج فرهنگ صحیح از طریق ابزارهاي 
نوین.

فرهنگ سازي از طریق مدارس.
ب( توانمندسازي: اعتقاد محوري انجمن باور، توانمندي منجر به برابری افراد داراي 
معلولیت، در مقایسه با سایر گروه های جامعه است، با این وجود به ظهور رسیدن این 

توانمندي ها مستلزم دو اقدام هم زمان و هم سو است:
1( ایجاد فرصت هاي برابر براي شکوفایي استعدادهاي معلوالن از سوي جامعه.

2( آموزش افراد داراي معلولیت از طریق:
و  اجتماعي  پزشکي،  توان بخشي،  عرصه هاي  در  آموزشي  کارگاه هاي  برگزاري  ـ 

حرفه اي.
ـ برگزاري نشست هاي هم اندیشي در کلیه ی امور مورد نیاز اعضا.

ـ تولید بسته هاي نرم افزاري و آموزشي  ـ تخصصی.
از ظرفیت هاي  استفاده  با  معلولیت  داراي  افراد  براي  کار آفریني  زمینه هاي  ایجاد  ـ 

دولتي، نهادهاي عمومي و بخش خصوصي.
ج( حقوق شهروندي: باور داریم در صورت ایجاد فرصت هاي برابر، براي افراد داراي 
معلولیت از سوي جامعه این افراد قادرند با شکوفایي ظرفیت هاي فردي و اجتماعي 

خویش به نتایج برابر با افراد جامعه در عرصه هاي رفاهي، حقوقي و منزلت اجتماعي 
دست یابند. لذا تالش براي برابرسازي فرصت ها در حوزه ی حقوق شهروندي یکي 
از محورهاي اصلي فعالیت انجمن است. براي نیل به این آرمان متعالی، این انجمن 

فعالیت ها و اقدامات زیر را سازمان مي دهد:
افراد و تصمیم سازان و تصمیم گیران  این  به  افراد داراي معلولیت  ـ آموزش حقوق 
کشور با اولویت قانون جامع حمایت از افراد معلول و کنوانسیون جهاني حقوق انساني 

افراد داراي معلولیت.
این  عادي سازي  منظور  به  معلول  افراد  اجتماعي  حضور  مدون  برنامه هاي  انجام  ـ 

حضور در جامعه.
ـ تالش براي لحاظ افراد داراي معلولیت در تمام برنامه ریزي هاي خدماتي کالن و 
خرد دستگاه هاي اجرایي دولتي، عمومي و خصوصي به منظور استیفاي حقوق برابر 

این شهروندان.
اسالمي،  شوراي  مجلس  مانند  قانون گذاري  نهادهاي  با  پي گیر  و  سازنده  تعامل  ـ 
افراد  شهروندي  حقوق  دربرگیرنده ی  قوانین  تصویب  منظور  به  و ...  شهر  شوراهاي 

داراي معلولیت.
ـ حساسیت و اقدامات اجتماعي و حقوقي به منظور لغو  کلیه ی قوانین و تصمیمات 

تبعیض آمیز علیه حقوق برابر افراد معلول.
مأموریت باور

منظور  به  تالش  در  می توان  انجمن،  فعالیت  حوزه ی  راستای  در  را  باور  مأموریت 
سه  از  جامعه  عموم  با  معلولیت  دارای  افراد  برای  اجتماعی  فرصت های  برابرسازی 

طریق زیر خالصه کرد:
1( افزایش حساسیت و آگاهی اجتماعی نسبت به لزوم بهبود کیفیت زندگی افراد 

دارای معلولیت در جامعه ی ایران.
2( پیگیری، تدوین، تصویب، اصالح و اجرای قوانین و مقررات الزم برای حمایت از 

حقوق معلوالن.
3( تهیه، گردآوری و نشر دانش و اطالعات سودمند و ضروری در حوزه ی افراد دارای 

معلولیت. 
ارزش های محوری باور

ـ افراد در باور به دنبال سود مادی نیستند. 
ـ تحقق اهداف انساني انجمن مستلزم فعالیت دوشادوش کلیه ی افراد جامعه است، 

لذا باور متشکل از افراد معلول و غیرمعلول اما معتقد به برابري انسان ها نیز هست.
ـ باور در امور خصوصي اعضای خود مداخله نمي کند و با احترام به حریم اعتقادات 
خصوصي افراد، رعایت ارزش هاي مشترك پذیرفته شده را در چارچوب فعالیت هاي 
سازماني خود مالك قضاوت اخالقي و حقوقي در خصوص عملکرد اعضا قرار مي دهد.
ـ باور تالش می کند تا فعالیتی تخصصی و دانش محور داشته باشد زیرا معتقد است 
براي پویایي در جهان رو به پیشرفت کنوني، مي باید همواره دانش روز را آموخت و 

با خالقیت و نظم و انتقادپذیري، در فعالیت ها مشارکت کرد.
ـ باور داریم منزلت انسانی هر فرد به وضعیت فیزیکی و جسمي او بستگی ندارد، پس 
آگاهانه سعی بر آن داریم که در تمامی فعالیت هایمان همه ی افراد جامعه مشارکت 

داشته باشند و کرامت انسانی هر فرد حفظ شود. 

اهالی کوچه ی باور   

شماره ی دفتر مرکزی: 021-88342529
شماره ی فكس: 021-88307738

کدپستی: 1357- 16765
آدرس : تهران، خیابان مطهري، خیابان اورامان، پالک 55، طبقه ی اول، انجمن باور

www.baavarnew.ir    info@baavarnew.ir
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از نـگاه ترحم آمیـزت متنفــرم....
جلسه ی دفاعیه ی پایان دوره دانشگاهم بود و من که رشته ی علوم  اجتماعی تحصیل 
بتوانم  این که  برای  بودم.  انتخاب کرده  را معلول و اجتماع  می کردم، طرح دفاعیه ام 
قدمی برای همنوع های خودم بردارم خیلی سختی کشیدم و رشته ی کالمم رو در بین 

تمام اساتید و دانشجویان این طور به پایان رساندم:
»زمانی که سخن از معلوالن به میان می آید اکثر افراد جامعه، افراد معلول را می ستایند 
و قبول دارند که این قشر از جامعه نیز توانایی های بسیاری برای عرضه دارند، اکثر 
افراد غیرمعلول هنگام برخورد با معلوالن بارها و بارها با کالم و حتی عمل خویش 
نشان می دهند که این عزیزان با وجود مشکالت فراوان، اراده های مستحکمی دارند 

که توانسته اند تا این برهه از زندگی را با موفقیت پشت سر بگذارند.
مثل کسی  اما حتی  می گوییم،  را  خود  مشکالت  و  می زنیم  است، حرف  سال ها  ما 
که توی کوه داد می زند و پژواك صداش به گوشش می رسد، هیچ پژواکی دریافت 

نمی کنیم.
اما وقتی زمان عمل فرا می رسد، گویا تمام گفته هایشان به رویا مبدل می شود. زمان 
استخدام معلوالن که فرا می رسد سخن از آن همه توانایی ها کم رنگ جلوه می کند 
و مشکالت ایاب  و ذهاب و توانایی به میان می آید، زمان ازدواج معلوالن که می رسد 
سخن از سختی های زندگی و این که نمی توانی نیازهای همسرت را برآورده کنی به 
نداشتن  دانشگاه ها  و  مدارس  می رسد  فرا  که  معلوالن  تحصیل  زمان  می آید.  میان 
آسانسور و سرویس بهداشتی مناسب را به عدم توانایی معلوالن نسبت می دهند و به 
راحتی عنوان می کنند که شرایط مؤسسه ی آموزشی ما همین است و مشکل مربوط 

به فرد معلول است.
فاصله ی میان سخن تا عمل بسیار طوالنی است و همین فاصله ها است که معضالت 
زندگی معلوالن را تشدید می کند. تالش جامعه ی معلوالن برای ارایه ی توانمندی ها از 
طرفی و فشار باورهای سطحی افراد جامعه و برخی مسئوالن از طرفی دیگر، عرصه را 
بر فرد معلول تنگ می کند و قصه به جایی می رسد که ممکن است خود فرد معلول 

نیز در باور داشتن توانایی هایش دچار شک و تردید شود چه برسد به جامعه.
اما معلول نه ترحم مي خواهد، نه دلسوزي هایي که به هیچ کار نمي آید. او فقط توجه 
به  و  کند  طي  دیگري  از  پس  یکي  را  رشد  پله هاي  بتواند  تا  مي خواهد  مخصوص 

جایگاهي برسد که خودش را به خود و دیگران اثبات کند.« 
همه ی جمعیت سالن بلند شدند و یک صدا دست می زدند، اشک در چشمانم جمع 
شد خوشحال بودم که نتیجه ی 4 سال زحمتم را دارم می گیرم ولی این شادی زیاد 

دوام نداشت.
وقتی از پله های دانشگاه پایین آمدم و کنار خیابان ایستادم. باز هم همان نگاه های 
ترحم آمیز و سرهایی که به نشانه ی افسوس تکان می خورد، من را به دنیای واقعیت 
کشاند. هر قدر هم موفق باشی باز هم یک معلولی و جامعه نگاهش به یک معلول 
عوض نمی شود و به جای این که بتواند احساس اعتماد به نفس را برایت تلقین کند، 

مدام نگاه ترحم آمیزش تو را آزار می دهد. 
از دانشکده بیرون آمدم. آن روز آخرین روز دوره ی کارشناسی بود. سوز برف می آمد، 
به  که  روزی  نخستین  افتادم  پدرم  یاد  به  افتادم،  راه  به  و  بر سرم گذاشتم  را  کاله 
دانشگاه آمدیم پدرم کارت دانشجویی را به دستم داد و گفت: »خستگی ام در رفت.« 
پدری که دوازده سال با نظام آموزشی مبارزه کرد تا پسر معلولش در مدرسه ی عادی 
تحصیل کند. هر مقطعی را که می گذراندم باز دچار مشکل بودم چون در مقطع بعدی 
قوانین و مقرراتی بود که برای من معلول دست و پاگیر می شد. بارها به زبان بی زبانی 
به من گوشزد می کردند »بابا بی خیال درس. برو خونه، اونایی که سالم هستند درس 

نمی خونن تو چه سماجتی می کنی!؟« 
کالس  وارد  افتادم.  کالس هایم  روز  اولین  یاد  کردم،  مرور  را  دانشکده  خاطرات 
چهل نفری شدم. چهل جفت چشم در یک لحظه با فردی روبه رو شدند که پاهایش 
خم و دستانش در هوا معلق بود و هنگام راه رفتن همه فکر می کردند اآلن است که 
نقش بر زمین شود. آن شب تا صبح این بالشت من بود که شاهد هق هق های من بود.

اما امروز آخرین روز دانشگاه بود و تمام آن خاطرات مثل فیلم، جلوی چشمم بود. 
هنوز کنار خیابان بودم. کاله را روی سرم محکم کردم و به سمت اتوبوس رفتم به یاد 
رانندگانی افتادم که به خاطر وضیعت فیزیکیم از من پول نمی گرفتند و رانندگانی 
که تا مطمئن نمی شدند پول دارم سوارم نمی کردند و من مجبور بودم با هر دو گروه 

بحث کنم. آه از نهادم بلند شد.
خاطرات تلخ و شیرین چهارساله ذهن و جسمم را خسته تر کرد و پاهایم بیشتر به 
زمین کشیده می شد. تنها آرزویم دیدن اتوبوس بود. به اتوبوس رسیدم باالی پله ها 
مردی کنار شیشه ایستاده بود و با چرب زبانی برای بغل دستی اش حرف می زد. همین 
که خودم را روی پله ی اول اتوبوس انداختم، حرف زدنش را قطع کرد و گفت: »برادرا! 

نگذشت که  ثانیه ای  داره.« چند  ثواب  بکنید  بنده ی خدا  این  به  یه کمکی  خواهرا! 
فهمیدم منظور آقا من هستم.

کنترل عصبیم را از دست دادم. فریاد زدم و کارت دانشجویی ام را به او و مسافران 
نشان دادم. اما کارساز نبود همین که به عقب اتوبوس می رفتم که صندلی خالی پیدا 
کنم دست هایی با پول خرد به طرفم آمد که بیشتر عصبیم کرد. تمام مدت در اتوبوس 

همان نگاه ها و سر تکان دادن ها تعقیب کننده ی من بود.
هوا تاریک شد. از اتوبوس پیاده شدم، به در خانه رسیدم. زنگ را فشار دادم. آه از نهادم 
در آمد. تازه یادم افتاد که باید به منزل عمویم می رفتم، چون همه ی خانواده آن جا 

بودند و من باید همه این مسیر را دوباره برمی گشتم. 
در راه بازگشت ماشینی جلوی پایم ترمز زد و گفت: »بیا سوار شو« دلم نمی خواست 
شخصی سوار بشوم چون می دانستم باز برای پول دادن مشکل خواهم داشت ولی شب 
شده بود و چاره ای نداشتم، در راه طبق معمول سؤاالت و دلسوزی ها شروع شد؛ »چرا 
خدا  سخته...  چه قدر  من  خدا  »وای  افتادم.«  پرستار  دست  »از  شدی؟«،  اینجوری 
نمیده؟«  مگه خرجیتو  داره« »خب  آزاد  است؟« »شغل  پدرت چکاره  کنه!  ذلیلش 
»چرا!« »پس چرا با این وضعیت میای از خونه بیرون؟« با دل نگرانی و دلخوری جواب 
دادم »دانشجوام از دانشگاه میام.« »بابا درسو بی خیال تو با این وضعیت درس میخای 
چی کار، پدر و مادرت اگه به فکرت هستند نباید بزارن با این وضعیت از خونه تنها 
بیای بیرون!« گفتم: »چرا؟ چون معلولم باید تو خونه بپوسم، نباید تو جامعه باشم؟ 
باید تا آخر عمرم چشمم به لقمه نونی باشه که پدرم برام میاره!« و او هاج و واج نگاهم 

کرد و....
با خودم فکر کردم چرا باید خاطره ی آخرین روز دانشجویی من با دو حادثه ی تلخ 
همراه باشد. حوادثی که با قضاوت عجوالنه ی مردم، معلوالن با افراد فقیر و بی بضاعت 
اشتباه گرفته می شوند. سرم را به آسمان بلند کردم و با تمام وجود برای داشته ها و 

توانایی هایم خدا را شکر کردم و به طرف خانه ی عمویم راه افتادم.
فکر می کردم با گرفتن لیسانس مشکالتم تمام شده و از فردا می توانم در جامعه برای 

خودم کسی باشم.
در جامعه ای که آدم های سالم هم از ساعت 7 صبح برای کار، سرگذر می ایستند و با 
دعوا، کار را از هم می دزدند و فوق لیسانس ها و دکترها هم شغل مناسب با تحصیالت 
از دیگران  برای من معلول، سخت تر  پیدا کردن شغل  ندارند، طبیعی است که  خود 

است.
از فردا که برای پیدا کردن کار به هر اداره و شرکتی قدم گذاشتم تا مرا می دیدند اول 
می پرسند: »سخت تان نیست؟ تردد در سطح شهر براتون مشکل نیست؟« می گفتم: 
»پس سهم یک معلول چیه؟ خوب من هم زندگی می کنم، حق و حقوقی دارم مگه 
قانون نمیگه 3 درصد حق استخدام برای ماست« ولی تنها یک نگاه دلسوزانه جواب 

من بود.
تمام سختی های 12 سال مدرسه و 4 سال دانشگاه مثل آوار روی سرم خراب شد. 
همه جا جواب منفی می شنیدم و حتی گاهی طعنه می شنیدم که »بابا سالم هاش 
بیکارن، تو کار می خوای چیکار!؟« باز همان درد قدیمی را در قلبم احساس می کردم. 
تو با بقیه فرق داری. اما یک سؤال بزرگ دارم که: »سهم ما آدم هاي معلول از زندگي 

چیست؟!« 

خاطره ای از محمد.ك / به قلم: نسرین کاری
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در مترو که نشستم، بسیار خسته بودم و با خود فکر می کردم تا ایستگاه ما 
چقدر مانده. از بلندگو های باالی سرمان صدای مردی به گوش می رسید که 
می گفت مراقب فاصله ی قطار با سکوی ایستگاه باشید. دوستم پَت هم کنارم 

بود و ویلچِر تاشویم را در جای خود نگه داشته بود. 
به او گفتم: »حق با من بود. امکانات دسترسی شهری برای معلوالن در اروپا 

چندان مناسب نیست.«
من به انگلیس آمده بودم تا »پَت« و دو دوست دیگرم را که در آن جا تحصیل 
می کردند، ببینم. در حالی که به سوی جنوب شهر لندن پیش می رفتیم، پَت 
مجبور بود در چندین ایستگاه مترو، صندلی چرخ دارم را از روی پله باال و 
پایین ببرد، زیرا بیشتر آسانسور ها و باالبر ها کار نمی کردند. سطح شیب دار 
مجبور  دایماً  دلیل  همین  به  نداشت،  وجود  هم  مخصوص صندلی چرخ دار 
می شدم به طریقی از روی صندلی چرخ دارم بلند شوم تا از یک یا چند پله 
باال بروم. فاصله ی نیم متری بین قطار و سکوی ایستگاه باعث شد فکر کنم 
شهروندان انگلیسی روی ویلچر های الکتریکی چه طور می توانند در این شهر 

تردد کنند؟
این چیزی بود که برای مدتی ذهنم را به خود مشغول کرده بود.

ویلچر  الکتریکی  از  واشنگتن  جورج  دانشگاه  در  تحصیل  اول  سال  از  من 
استفاده می کردم. من دچار اختالالت دماغی هستم و اگرچه قادر به راه رفتنم، 
اما به سرعت خسته می شوم. ناتوانی من بر تمام بدنم تأثیر گذاشته است، از 
پا های سفت و خشکم گرفته تا شانه  های اسپاسمی و حرف زدن غیرعادی. با 
این حال، از وقتی که در سال 2008 وارد دانشگاه شدم، کاماًل مستقل زندگی 

کرده ام.
من در سال 2012 فارغ التحصیل شدم. در همه ی سال های دانشگاه، تصمیم 
داشتم ایتالیا، زادگاه مادربزرگم را ببینم و در آن جا تحصیل کنم. در سال اول 
دانشگاه در یک برنامه ی تحصیل در خارج در فلورانس ایتالیا پذیرفته شدم. 
در این قبیل برنامه ها، از طرف دانشگاهمان به کشوری دیگر می رفتیم و در 

طول مدت برنامه، در آن جا اقامت و تحصیل می کردیم.
را مطرح کردم و  بیماری ام  تازه  بود که  برنامه  این  در  پذیرفته شدن  از  بعد 
این باعث شد در خصوص مشکالتی که در فلورانس برای من ممکن بود به 
وجود آید تماس های تلفنی زیادی بین من و مسئوالن هماهنگی این برنامه 
یا حداقل واشنگتن،  اندازه ی آمریکا  به  اروپا  رد و بدل شود. می دانستم که 
امکانات  نبود  نمی کردم  فکر  هرگز  اما  نیست،  مناسب  برای صندلی چرخ دار 
دسترسی این چنینی باعث شود من از شرکت در یک برنامه ی تحصیل در 

خارج دل سرد شوم.
باید برای گذراندن دوره ی تحصیلی در کشور خارجی، در یک پانسیون اقامت 

الکتریکی ام را به فلورانس ببرم،  می کردیم. مدیران برنامه گفتند اگر ویلچر 
آن ها ممکن است برای پیدا کردن پانسیونی که دارای فضایی مناسب برای 
حرکت ویلچر باشد به مشکل بر بخورند و ناچار شوند مرا به خانه ای بفرستند 
که بیش از یک مایل با ساختمان محل تحصیل ما فاصله دارد. آن ها گفتند 
میان  گاهی،  و  هستند  باریک  بسیار  شهر  سنگ فرش شده ی  پیاده رو های 
پیاده رو و خیابان، سطح شیب داری برای عبور دوچرخه یا صندلی چرخ دار 
از یک صندلی  که من  کردند  پیشنهاد  آن ها  است.  پله مانند  اکثراً  و  نیست 
چرخ دار معمولی و کم وزن استفاده کنم و یک دانشجوی دیگر یا یک دستیار 
به همراه داشته باشم که بتواند صندلی چرخ دار را هل دهد در مواقعی که 
سطح شیب داری وجود ندارد و به پله بر می خوریم، بتواند چرخ های جلو را 
پله رد شویم. آن ها همچنین گفتند شک دارند  از روی  تا  باال بکشد  کمی 
که آسانسورهای ساختمان مورد نظر به اندازه ی کافی بزرگ باشند که یک 

صندلی چرخ دار در آن، جا شود. 
بعد از این تماس های تلفنی، به نظر می رسید سفر به فلورانس چیزی بیش از 
تنها چند ماه بدبختی و دردسر نباشد. من که ناامید شده بودم تصمیم گرفتم 

خانه بمانم و شاهد این باشم که دوستانم بدون من بروند. 
اگرچه می دانستم که وضعیت امکانات دسترسی مناسب تمام اروپا لزوماً مانند 
ایتالیا ضعیف نیست، اما از سفرهای محدود و کوتاهی که قباًل به اروپا داشتم 
می دانستم که امکانات دسترسی کشورهای اروپایی با آن چه در آمریکا وجود 
دارد، متفاوت است. تجربه ی مالقات من با پَت در انگلیس، موجب شد عالقه ام 

به تهیه ی یک فیلم مستند در این مورد را در درونم دوباره احساس کنم.
در آوریل 2011، من یک کمک هزینه ی 5000 دالری برای ساخت این فیلم 
 Kickstarter مستند دریافت کردم و 8000 دالر دیگر هم از طریق شرکت
به دست  می پردازد  نوپا  و  کوچک  پروژه های  برای  بودجه  جمع آوری  به  که 
آوردم. پس از هشت ماه جمع آوری پول و پیدا کردن موضوعات مصاحبه ها و 
برنامه ریزی برای هر مرحله از سفر، من و فیلمبردارم، »مارك آبرامسون«، به 
اروپا رفتیم. ما به دوبلین، بروکسل، ناپل و فلورانس در ایتالیا و نیز پاریس سفر 
کردیم و در عرض سه هفته با 13 نفر اروپایی که دچار معلولیت های جسمی 
بودند، مصاحبه کردیم و در این مورد که فرد مبتال به معلولیت جسمی در 
امکانات دسترسی شهری  با چه موقعیت هایی در خصوص  اروپای کالسیک 

ممکن است روبه رو شود چیزهای زیادی یاد گرفتیم.
ادامه دارد... 

نویسنده: رید ِدیون پورت
ترجمه: پرواز خیر

سفــر بــه اروپـا
قسمت اول

نگاهی به شعار امسال روز جهانی افراد دارای معلولیت
حرکت از درون به بیرون
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سال  شعار  تکرار  نوعی  به  معلولیت،  دارای  افراد  جهانی  روز  امسال  شعار 
ایجاد  برای  موانع  »برداشتن  است.  مؤثرتر  و  متفاوت  زبانی  به  اما  گذشته 
دارای  افراد  روز جهانی  برای همه« شعار  در دسترس  و  فراگیر  جامعه ای 
معلولیت در سال 2012 بود که البته با زبانی مجهول و بی مخاطب، نوعی 
مالحظه گری را در متن خود القا می کرد. اما شعار امسال، همان محتوا را با 
زبانی جسورانه تر و بیانی بی پروا تکرار می کند: »موانع را بردارید، درها را باز 

کنید، برای جامعه ای فراگیر و متعلق به همه«. 
 این شعار، گویی تعارفی با کسی ندارد و همگان را به حرکت برای رسیدن 

به هدفی نهایی فرا می خواند. 
صرف نظر از این مقایسه، شعار امسال سازمان ملل از چند جهت دیگر نیز 

زیبا و در خور تأمل است: 
دیده  جلو  به سمت  و حرکت  پویایی  تحرك،  نوعی  آن  درون  این که  اول 
می شود. تصویر سازی ذهنی من از این شعار این است که افراد دارای معلولیت، 
روی ویلچر، با عصا، یا در هر حالت ممکن، همراه یکدیگر می شوند، موانع 
را می شکنند، به دری می رسند، آن را باز می کنند و به جامعه ای بزرگتر 
می پیوندند. این نکته یکی از رمزهای حرکت های موفقیت آمیز است که بد 
نیست مورد توجه افراد دارای معلولیت و سازمان های فعال در این حوزه قرار 
گیرد. هر حرکتی از فرد آغاز و به جمع ختم می شود. هرچند حرکت فردی 
جمعی  حرکت  نیازمند  جمعی  موفقیت  اما  است،  موفقیت  مسیر  آغازگر 
با  مرتبط  و سازمان های  است.  همگام شدن گروه ها  فردی  پویایی  کنار  در 
معلولیت به جای رقابت های موازی، دل سپردن به حرکتی جمعی به جای 
فردگرایی، و در عین حال، پویایی شخصی و ارتقای توانمندی های فردی، 

همه از نکات شایان توجهی است که می توان از دل این شعار بیرون آورد.
را  معلولیت  که  است  آن  دارد،  اهمیت  شعار  این  در  که  دیگری  نکته ی 
افراد  در  را  تغییر  قدرت  و  حرکت  برعکس،  و  نمی داند  ناتوانی  و  سکون 
دارای معلولیت یادآوری می کند. افراد دارای معلولیت های مختلف با دامنۀ 
توانایی ها و ناتوانی های خاص خود، هر کدام حلقه ای از  زنجیره ی حرکت 
جمعی هستند که با حرکت به اندازه ی توانایی خود، می توانند در اقدامی 

گروهی مؤثر باشند.
داشتن هدفی عملی و مشخص، نکته ای دیگر است که در این شعار مورد 
توجه قرار گرفته است. این جمله ی کوتاه، سه هدف واضح را نه تنها برای 

جامعه ی جهانی افراد دارای معلولیت، که گویی برای کل جامعه ی جهانی، 
باز کردن  از میان برداشتن موانع،  یا  به وضوح ترسیم کرده است: شکستن 
درها، و ایجاد جامعه ای فراگیر که در آن افراد، صرف نظر از وضعیت جسمی 

خود، به آن احساس تعلق می کنند.
نکته ی دیگری که این شعار را برایم جالب می کند، این است که در آن هیچ 
نیامده است، گویی هرکسی می تواند مخاطب  به میان  از معلولیت  اسمی 
این شعار باشد. فرقی ندارد معلول یا غیرمعلول، پیام این است که هر کسی 
در اندازه ی توانایی  خود کمک کند تا موانع از سر راه افراد دارای معلولیت 
برداشته شود و ادغام اجتماعی و جامعه ای مختص به تک تک افراد، شکل 
بگیرد. این نکته بیانگر آن است که هم راهی و هم دلی افراد غیرمعلول در 
حرکت جمعی افراد دارای معلولیت، مؤثر و حتی ضروری است. حرکت های 
افراد  هم راهی  و  هم فکری  مشارکت،  بدون  معلولیت  دارای  افراد  جمعی 
غیرمعلول، منجر به موفقیت نمی شود. تک تک افراد جامعه می توانند کمک 

کنند تا اهدافی که در باالتر ذکر شد، محقق شود.
افراد  که  است  این  دارد،  زیادی  بسیار  اهمیت  نظرم  به  که  دیگر  نکته ی 
دارای معلولیت برای شکستن موانع و باز کردن درهای جامعه ی فراگیر به 
روی خود، نیازمند آن هستند که ابتدا از سد »موانع درونی« خود بگذرند، 
درهای مثبت اندیشی، فعالیت، حساسیت همراه با عمل، مسئولیت پذیری و 
تالش گروهی را باز کنند تا به هدف بعدی که جامعه ی فراگیر است، برسند. 
مادام که هر فرد دارای معلولیت روحیه ی عبور از موانع درونی و شکستن 
سدهای داخلی را پیدا نکرده است، نمی توان انتظار داشت که این حرکت 
در بیرون از فرد و در سطح جامعه اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر، برداشتن 
موانع و باز کردن درها، حرکتی است که از درون فرد آغاز می شود و سپس 

به بیرون می رسد. 
در  سهمی  که  بپذیرند  غیرمعلول،  و  معلول  افراد  تک تک  آن که  امید  به 
بتوانند  دارند،  معلولیت  دارای  افراد  تأمین حقوق  پیش بُرد حرکت جهانی 

بی هیچ منت و چشم داشتی، آن را ادا کنند. 

نگین حسینی ـ پژوهشگر ارتباطات و مطالعات معلولیت
neginh@gmail.com

نگاهی به شعار امسال روز جهانی افراد دارای معلولیت
حرکت از درون به بیرون
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تعارف نیست، براي خود هیچ نمي خواهم، تمام سخاوتم را پیشکش سادگي ات 
حضور  با  من  فرداهاي  که  طوري  به  شده اي  زندگي ام  موجود  متن  کرده ام. 
به  براي من گنجشک زیاد است ولي، من  تو رونق مي گیرد. مي گویند: »جا 

درختان خیابان تو عادت دارم.« 
افزار( از دانشگاه علم و  »امین صانعي« فارغ التحصیل رشته ي کامپیوتر )نرم 
فرهنگ است و همسرش »آزاده نظافت« دیپلم ادبیات دارد و خانه دار است. 
هر دو متولد سال 62 هستند با تفاوت یک نیمه از سال. امین دي ماه و آزاده 
نام  به  ا ست  پاییزي  فرزند  پیوند یک  این  ثمره ی  و  تیرماه است  خانم متولد 
»ثمین« که درست مثل همین فصل، قشنگ و بازیگوش است. این زوج براي 
رسیدن به موفقیت در زندگي مشترك مسیر هایي را طي کرده اند که برایمان 

بازگو مي کنند.
به حرفه ام عالقه ي خاصي دارم، حدوداً سه سال است که در سازمان صداوسیما 
براي  انیمیشن  برنامه  هاي  ساخت  و  سریال  فیلم،  تولید  و  تدوین  بخش  در 

کودك و نوجوان در شبکه ی سروش فعالیت مي کنم.
که  همان طور  بودم.  مبتال  »دیستروفي«  بیماري  به  مادرزادي  طور  به  من 
کنترل  فرد  خود  توسط  باید  و  ندارد  خاصي  درمان  بیماري  این  مي دانید 
کرد. خوشبختانه  درگیر  را  سالگي عضالتم  در سن 8  نشانه  هایش هم  شود. 
با کمک هاي پدر و مادرم و همین طور پزشکان توانستم در مورد این بیماري 

شناخت کافي پیدا کنم و تا حدود زیادي آن را مهار کنم.
  هدیـه ي خداونـد

منتظر  کردم.  شرکت  صدا و سیما  ورودي  آزمون  در  ازدواج  از  قبل  سال  یک 
ناامید شده  تماس آن ها بودم، ماه ها گذشت ولي زنگي زده نشد دیگر کاماًل 
بودم ولي درست یک هفته به تاریخ ازدواجم مانده بود که تماس گرفتند و 
گفتند پذیرفته شدم. بارها گفته ام این هدیه ي ازدواجم بود که خداوند به من 
عطا کرد و باعث شد نگراني ام نسبت به آینده ي زندگي مشترکمان تا حدود 

زیادي برطرف شود.

 ذره بین ضعف بیني
در زندگي هر معلولي یک راه وجود دارد مسیري پر پیچ وخم که البته مقصد 
هم از ابتداي راه قابل رویت است. در وجود هر کدام از ما کوهي از اراده نهفته 
شده که باعث تأسف است، برخي از معلوالن حتي به اندازه ي یک کاه هم از 
آن استفاده نمي کنند. من بعد از این که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم براي 
شرکت ها،  از  برخي  در  متأسفانه  زدم.  دري  هر  به  مناسب  شغلي  پیدا کردن 
ادارات دولتي و خصوصي یک ذره بین ضعف بیني دستشان مي گیرند و بدون 
در نظر گرفتن توانایي هاي فرد، رزومه و سابقه با دیدن اولین ضعف که البته در 
معلوالن نیاز به این ذره بین هم نیست، پاسخ منفي مي دهند و اشتغال مي شود 

اولین دغدغه ي ما که سال ها زحمت و تحصیل ما را زیر سؤال مي برد.

 درسي ماندگار از پدر 
پدرم کارمند شرکت داروسازي و مادرم دبیر آموزش و پرورش است که هر دو 
تمام مشغله اي که داشتند  با  آن ها  بازنشسته شده اند.  از سال ها تالش،  پس 
همیشه  پدرم  داشتند.  من  تحصیل  و  تربیت  زمینه ي  در  شدیدي  کنترل 
مي گوید خدا را شکر مي کنم توانسته ام به فرزندانم توکل کردن به خداوند را 

یاد بدهم تا بدانند در لحظات درماندگي، خداوند همراه و مراقب آن هاست.
چشمي به هم زدیم و دنیا گذشت

مهم ترین خاطراتي که مرا به روزهاي روشن و قشنگ زندگي ام متصل مي کند 

ما اهل دلیم اشاره را مي فهمیم     
رازشـب پر ستاره را مي فهمیم

 سیما سلطاني آذر

تیر و مرداد سال 90 ـ 89 است. تاریخي که عقد و ازدواجم را هر سال به یادم 
مي آورند. حدوداً 3 سال مي گذرد و انگار همین دیروز بود که براي آشنایي با 
خانواده ي آزاده به شهر رشت سفر کردم و انگار همین دیروز بود که مادرم 
پرونده ی پزشکي مرا به همراه خانواده ي آن ها نزد پزشک معالجم برد تا پدر 
و مادر آزاده با شناخت و آگاهي کامل دخترشان را به من بسپارند. چه زود 
گذشت. چه زود رضایت دادند و چه زودتر راضي شدیم، غم ها و شادي هایمان 

را با هم تقسیم کنیم.

  راه بدون بن بست
براي من بیماري امین مسئله ی حادي نبود که بخواهد در تصمیم گیري در 
مورد ازدواج تأثیر بگذارد. قابلیت هایي که داشت و این که مرد خود ساخته و 
مستقلي بود برایم کافي بود. یکي از امتیازات امین این است که اصاًل عصباني 
نمي شود و تسلط خوبي روي نفس خودش دارد. روحیه ي آرام و بانشاط او را 
همیشه تحسین کرده ام و نکته اي که از او آموخته ام این است که در مسیر 
مي کند  اراده  و  فکر  که  هر چه  به  انسان  ندارد.  وجود  بن بست  راه  زندگي، 

مي رسد. 
یک همسر و پدر وظیفه شناس 

مسئولیت پذیري در حرفه و زندگي ما بسیار مهم است. امین بسیار وقت شناس 
است. همیشه برنامه هایش را رأس ساعت تنظیم مي کند و در پروژه هاي کاري 
بانظم عمل مي کند. حتي داوطلبانه در شیفت هاي کاري اش  و  بسیار دقیق 
برای اضافه کاري مي ایستد و براي اوقات فراغت من و دخترم هم برنامه هاي 

متنوعي را در نظر مي گیرد.
 اوج آرزوهـاي بي سقـف

خانه سقف دارد، اتومبیل سقف دارد، حقوق و مزایا هم سقف دارد، اما آرزوهاي 
من مانند النه ی پرندگان سقفي ندارد. پرواز مي کند، اوج مي گیرد و بي نهایت 
است. یکي از بهترین آرزوهایم ایجاد آرامش براي همسر و دخترم ثمین است 
و دیگري جبران زحمات بي دریغ پدر و مادر و برادرم احسان است که همیشه 
مشوق و راهنماي من در زندگي بوده اند. شاعر مي گوید: »تو فکر یه سقفم، 
یه سقف بي روزن.« براي آرزوهایتان سقفي در نظر نگیرید بگذارید ذهنتان تا 

آن جا که مي خواهد باال رود. 
  حـــرف پایــاني مـا 

همیشه یادمان باشد که زندگي، پیمودن راهي براي رسیدن به خداست، پس 
قدم هایمان را طوري برداریم که زیر پایمان هیچ ضعیفي لگدمال نشود. 
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           خالقیـت 
راهی به سوی موفقیت

غالمرضا عابدینی/ مدرس بین المللی کارآفرینی و خالقیت

Ghabedini@yhoo.com

خالقیت مفهومی  بسیار زیبا، پیچیده و مهم است. گویی ما خلق و آفرینش و آفریدن 
را از خالق یکتا عاریت گرفته ایم.

به نظر می  رسد کوچک نمایی و بزرگ نمایی از ساده  ترین تکنیک های خالقیت است. 
هرچند در عمل این کار سخت می نماید. کتاب رکوردهای گینس با »ترین« همراه 
است. »ترین ها« در اذهان ماندگارترند. اگر نگاهی  به محصوالت اطرافمان بیندازیم، 
خواهیم دید که در چند سال اخیر برخی از آن ها با بزرگ نمایی، خالقانه تر و جذاب  تر 
شده اند. به عنوان مثال تلویزیون های بزرگ، میهمان خانه های ما شده اند. مانیتورها 
و  دوغ  آن هاست.  بزرگ شدن  نشانگر  فریزرها،  به  نگاهی  شده اند.  بزرگ  تر  و  بزرگ 
نوشابه های خانواده را به خاطر بیاورید. دهه ی 60 کبریت های بزرگ خانواده به بازار 
آمد و با استقبال مواجه شد. گالن های بزرگ مایع ظرفشویی نیز برخی اوقات در بازار 

مشاهده می شوند.
اخیراً کبریتی را مشاهده کردم که طول چوب آن بزرگ تر بود و برای جشن تولد ها و 

استفاده ی کودکان جهت نسوختن انگشت آن ها ساخته شده بود.
مداد ویژه کنکور را دیده اید؟سازنده این مداد با خالقیت نوك مداد را پهن  تر کرد تا 

در زمان تکمیل پاسخ نامه ی کنکور صرفه جویی شود. 
راستی کتاب های بزرگ کودکان را دیده اید که چه قدر به چشم می آید و تنوع دارد؟ 
آیا بزرگی صفحه ی نمایش موبایل چشم نواز نیست و شرکت HTC از آن به  عنوان 

مزیت استفاده نکرده است؟
به عنوان مثال طوالنی  ترین کلمه ی قرآن  گاه فقط دانستن »ترین ها« دانش است. 

چیست؟ »فسیکفیکهم اهلل«. 
باز هم سؤال اساسی این خواهد بود که حد نهایی بزرگ نمایی چه اندازه است و چه 
عنصری از اجزا محصول باید بزرگ شود و یا آن که تمام عناصر باید به طور یک نواخت 

بزرگ شوند؟ 
هدف از بزرگ نمایی می تواند جلب توجه و یا تأکید بر مزیت محصول و مزیت یک 
این بزرگ نمایی خالقیت  باید فهمید که  از کجا  از عناصر آن محصول باشد.  عنصر 

است؟
شاید یکی از راه های آن ازدیاد فروش و در نتیجه ازدیاد سود و ارزش باشد، زیرا اعتقاد 
داریم که »سود«، نام دیگر خالقیت است. اگر توانستیم بیش تر بفروشیم و بیشتر سود 

کنیم حتماً عنصر خالقانه ای در شرایط یکسان باعث ازدیاد فروش شده است.
ارتباطات  در  »ایجاز«  مگر  می کند؟  عمل  چگونه  تکنیک  این  ارتباطات،  دنیای  در 
از  باید  فوق  قاعده  برعکس  ارتباطات  در  گاه  که  است  آن  حقیقت  نیست؟  صادق 
که  جایی  کرد.  استفاده  ارتباطات  زمان  و  مذاکرات  نمودن  طوالنی  تر  و  »اطناب« 
عاشق به معشوق می رسد زمان کم صحبتی و حذف کلمات نیست بلکه باید کالمش 
کش دار و طوالنی شود. مثل زمانی که خداوند با حضرت موسی صحبت کرد و از او 
پرسید: »آن چیست در دست راست تو، ای موسی؟!« حضرت موسی چون به معشوق 
رسیده بود از یک کلمه استفاده نکرد و نگفت که: »این عصا است!« بلکه صحبت را 
به اطناب کشیده و گفت: »این عصای من است، بر آن تکیه می زنم، برگ درختان را 
با آن برای گوسفندانم فرومی ریزم و مرا با آن کارها و نیازهای دیگری است. « بدین 

 ترتیب صحبت بین آن ها خالقانه ادامه می یابد.  

چه داند آن که اشتر می چرخاند!«  »میان عاشق و معشوق رمزی است      
راستی  به  استفاده و سوء استفاده می شود.  ارتباطات  دنیای  اخبار در  بزرگ نمایی  از 

بزرگ نمایی حادثه ی 11 سپتامبر به نفع چه کسانی بود؟
برای بزرگ نمایی سطح پخش کننده ی گرما،  از طریق شوفاژ،  در سیستم گرمایشی 
 )TRIZ تعداد رادیاتورها زیاد و سطح پخش آن ها بزرگ می شود )اصل تقسیم در
البته فرهنگ ها هم در مصرف کاالهای بزرگ مؤثرند. به عنوان مثال فرهنگ آمریکایی 
معموالً کاالها را بزرگ می پسندد و فرهنگ ژاپنی معموالً کاالها را کوچک تر می پسندد.
ما در دنیایی از غول ها، عظیم الجثه ها، بزرگ ترین ها، قوی ترین ها زندگی می کنیم. باید 
بتوانیم با خالقیت و تکنیک بزرگ نمایی جایی در این پازل برای خود و محصوالت 

خود باز کنیم.
آن  طول  افزایش  با  موافقید؟  شده  بزرگ تر  آن ها  قطر  که  ماکارونی هایی  تولید  با 

چه طور؟ با ساندویچ های نیم متری جدید چه طور؟
گالن های آب معدنی بزرگ را دیده اید؟

گالن های چوبی و بزرگ دلستر زمینه ی جدیدی برای کسب و کار شده است.
ارتفاع و پاشنه ی کفش ها را دقت کرده اید؟

آجر های سفالی ساختمان با بزرگ نمایی جایگزین آجرهای قدیمی شده اند.
آیا به جهان و عالم هستی که در حال توسعه ی بزرگ نمایی است و کهکشانی که 

لحظه به لحظه در حال بزرگ شدن است توجه کرده اید؟ 
آیا کاریکاتورها با بزرگ نمایی یک عضو )معموالً بینی و چانه( همرا نیست؟ دلقک ها 
نیز با بزرگ نمایی بینی خود از این تکنیک استفاده می کنند. معموالً کشورها با تولید 
بزرگ ترین ها در مزیت نسبی و مزیت مطلق خود، توانایی خود را به رخ دیگر کشورها 
می کشند. به عنوان مثال، ما بزرگ ترین فرش دنیا را تولید و آن را نمایش می دهیم.

بزرگ ترین قرآن دنیا که کاری خالقانه است متعلق به کدام کشور است؟
نوشتن طوالنی ترین کلمات  بر  با چسباندن کلمات سعی  نوشتاری گاه  در خالقیت 

است. مانند:
منمشتعلعشقعلیمچهکنم؟ )من مشتعل عشق علی ام چه کنم؟(

شاعران ایرانی از بزرگ نمایی و غلو در شعر فارسی استفاده کرده اند. به این بیت از 
شاهنامه توجه کنید: 

»ز سم ستوران در آن پهن دشت                     زمین شد شش و آسمان گشت هشت« 
درحقیقت بزرگ نمایی و کوچک نمایی قالب های ذهنی ما را به هم می ریزد و با تعریف 
»ریکاردز« که خالقیت را فرآیند خروج از قالب های ذهنی می داند، سازگار می کند. 

به راستی اندازه ی اصلی محصوالت چیست که ما باید آن را بزرگ نمایی و کوچک نمایی 
کنیم؟ شاید یکی از جواب های اصلی این سؤال »تناسب« باشد. تناسِب مصرف کننده 
با  صندلی  دسته ی  اندازه ی  و  ما  انگشتان  با  مداد  قطر  مثال  عنوان  به  محصول.  و 
اندازه ی دست ها تناسب دارد. تفکر راجع به تناسب خود کلید دیگری در خالقیت 

است که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.
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وظایف کلینیک های مددکاری اجتماعی
سخن گفتن پیرامون یک سازمان غیردولتی که محور فعالیت هایش ارایه ی خدمات 
اجتماعی و معنوی است و نه تولیِد یک فرآورده ی مادی، و گروه مشتریانش عموماً 
افرادی آسیب دیده یا نیازمند یاری اند، حساسیت بسیاری می طلبد. اما به هر حال، 
در  را  اجتماعی  مددکاری  مهم خدمات  بخش  اجتماعی  مددکاری  کلینیک های 
کشور پوشش می دهند و از این روی، مطلع بودن از فعالیت ها و نفاط قوت آن ها 

می تواند در شناختن این حرفه مفید باشد.
نخستین کلینیک مددکاری اجتماعی، در سال 1381 مطابق آیین نامه ی صدور 
پروانه ی فعالیت  های بهزیستی، از سازمان بهزیستی کشور مجوز فعالیت گرفت. 
اولین کسانی که به احداث کلینیک  ها اقدام کردند، افرادی با تجربه و خوش سابقه 
در حیطه ی مددکاری اجتماعی بودند که این امر طبعاً در اعتمادسازی نسبت به 
استقبال  بعد،  سال  های  در  داشته است.  به سزایی  نقش  توانایی  هایش  و  کلینیک 
رشته ی  جوان  فارغ التحصیالن  سوی  از  نهفته،  ظرفیت  این  به  نسبت  بیشتری 
دولتی  مختلف  پست  های  و  مسند ها  از  که  افرادی  نیز  و  اجتماعی  مددکاری 
بازنشسته می شدند به عمل آمد. در حال حاضر بیش از 300 مورد از کلینیک 
مشغول  خدمات  ارایه ی  به  فعال  به طور  کشور  سراسر  در  اجتماعی  مددکاری 

هستند.
فعالیت های کلینیک های مددکاری اجتماعی در قالب دسته بندی »جک راتمن«  
به چهار دسته ی خدمات فردی، گروهی، جامعه ای و سازمانی تقسیم می شوند که 

خدمات کلینیک ها را در حال حاضر به تفکیک این گونه می توان بیان کرد: 
خدمات فرد محور: 

عمده ی فعالیت هایی که در این سازمان های انتفاعی و غیردولتی صورت می پذیرد 
که به نوعی می توان گفت منبع درآمد مشترك اکثریت این کلینیک ها نیز هست، 
مربوط به پرونده های سازمان های حمایتی مانند بهزیستی، بنیاد شهید و جانبازان 
از  کم و بیش  خود  نیازهای  و  مأموریت ها  فراخور  به  که  است  امداد  کمیته ی  و 

خدمات کلینیک ها استفاده می کنند. 
هدف اصلی واگذاری پرونده های اجتماعی به کلینیک ها در کنار انجام امور رایج 
تشخیص  منزل  بازدید  درمانی،  امور  پیگیری  مصاحبه،  قبیل:  از  پرونده ها  این 
توانمندسازی  و...،  خدمات رسان  سازمان های  کمک های  دریافت  استحقاق 
مددجویان است. سازمان بهزیستی سال هاست که توانمندسازی مددجویانش را با 

کمک کلینیک های مددکاری اجتماعی پیگیری می کند. 
این اتفاق گاهی برای سازمان های خصوصی مانند مجتمع ها یا شرکت های بزرگ 
و کوچک نیز می افتد و براساس تفاهم نامه هایی، بخشی از خدمات روانی اجتماعی 
مراجعان یا پرسنل آن ها از طریق کلینیک های مددکاری اجتماعی به آن ها عرضه 

می شود.
دارد.  اختصاص  مراجعان خصوصی  به  کلینیک ها،  فعالیت های  از  دیگری  بخش 
دریافت  جهت  عمدتاً  و  متنوع  مسئله های  با  که  مختلف  قشرهای  از  مراجعانی 
خدمات مشاوره به کلینیک مددکاری اجتماعی مراجعه می کنند. در کلینیک ها، 
متخصصان در حوزه های مختلف مانند روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، 
مشاوره یا روان پزشکی و در بعضی موارد، مشاور حقوقی و گفتاردرمانگر نیز حضور 

دارند. 
در مورد افراد دارای معلولیت شدید، سالمندان و گاهی افراد مبتال به اختالالتی 
مانند افسردگی های شدید برخی از کلینیک ها، برنامه ی بازدید منزل خصوصی یا 
مشاوره در منزل را به منظور تکمیل فرآیند یاورانه نیز اجرا می کنند که طبیعتاً 

هزینه ای باالتر از مشاوره در مراکز را در بر خواهد داشت.
خدمات گروه محور:

فردی،  مددکاری  فعالیت های  انجام  کنار  در  اجتماعی  مددکاری  کلینیک های 
خدمات  ارایه ی  می پردازند.  نیز  گروهی  مددکاری  خدمات  ارایه ی  به  معموالً 
خدمات  این  مواردی  در  است؛  صورت  دو  به  کلینیک ها  در  گروهی  مددکاری 
به گروه های مختلف مددجویان سازمان ها و به موجب قرارداد با سازمان ها ارایه 
می شود. در واقع، جهت انجام هر چه بهتر مفاد قرارداد و نزدیک شدن به نتیجه ی 
مورد انتظار، گروه هایی متشکل از مددجویان با اهداف متفاوت تشکیل می شود. 

کمک به ایجاد گروه های هم یار از جمله ی این فعالیت هاست.
و در مواردی نیز کلینیک های موفق تر، با توجه به برخورداری از مراجعان فردی ـ 
گروه های  به  گروهی  مددکاری  خدمات  ارایه ی  و  گروه  تشکیل  به  خصوصی 
شهرهای  از  بسیاری  در  معلولیت،  دارای  افراد  می پردازند.  مراجعان  مختلف 

کشور، کلینیک های مددکاری اجتماعی را محل مناسبی برای تشکیل گروه های 
هم یار شناخته اند. البته گروه درمانی  یک روش درمانی بسیار جدی است که در 

کلینیک های معتبر مددکاری اجتماعی به خوبی صورت می گیرد. 
کالس ها، کارگاه ها و سایر دوره های آموزشی با موضوعات عمومی روان شناسی یا 
این دسته جای داد.  نیز می توان در  را  ارتباطی  آموزش مهارت های اجتماعی و 
با هزینه ای اندك در کلینیک ها  افراد  از  دوره هایی که با حضور تعداد مشخصی 

برپا می شود. 
خدمات پهن دامنه یا جامعه محور:  

انجام و اجرای طرح های جامعه محور و ارایه ی خدمات مددکاری جامعه ای یکی 
دیگر از خدماتی است که کلینیک های مددکاری اجتماعی به آن می پردازند. با 
توجه به این که انجام فعالیت های مددکاری جامعه ای معموالً نیاز  به حمایت های 
متنوع نهادها و سازمان های مختلف دولتی نیز دارد، در حال حاضر معموالً ارایه ی 
این خدمات به سفارش بخش های مختلف این نهادها انجام می پذیرد. به عنوان 
مثال طرح های مختلف اجتماع محور سازمان بهزیستی کشور در حوزه ی آسیب های 
اجتماعی یکی از مواردی است که برخی کلینیک های مددکاری اجتماعی به انجام 

آن مبادرت می ورزند.  
خدمات سازمانی ـ مدیریتی

عنوان مجری طرف  به  تا  دارند  را  قابلیت  این  اجتماعی  کلینیک های مددکاری 
قرارداد پروژه های سازمان های مختلف قرار گیرند و اداره ی صفر تا صد یک واحد 
پیشین  تجربیات  شوند.  عهده دار  را  فرهنگی  و  اجتماعی  رفاهی،  مجموعه ی  یا 

موفقیت حاصل از این اعتماد را نشان داده است.
سالمت  اجتماعی،  آسیب های  حوزه ی  در  نظری  و  کاربردی  پژوهش های  انجام 
روان و سالمت اجتماعی، برنامه ریزی و اجرای طرح های مددکاری جامعه ای و در 
نهایت کمک های اجرایی یا مشورتی به سیاست گزاران، از جمله عناوین دیگری 
موفق،  کلینیک های  و  است  اجتماعی  مددکاران  تخصص  حوزه ی  در  که  است 
دارای قابلیت و  با این وصف، مددکاری اجتماعی اساساً  در آن ها وارد می شوند. 
از سوی محققان حوزه ی  که  پژوهش هایی  با  و شاید  است  فراوان  پتانسیل های 
مراکز  این  باالی  ظرفیت  از  خواهد گرفت  صورت  آینده  در  اجتماعی  مددکاری 

خصوصی، استقبال بیشتری شود.
عباسعلی یزدانی ـ مددکار اجتماعی
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بیا کنار هم بنشینیم. صندلي هاي سکوت ما یک ساله شدند. طفلي ها یک سال در 
انتظار سرود و ترانه و سخنراني و حرف هاي قشنگ جیک نزده اند. نمي خواهم تو را به 
جشني که پر است از دوستي ها، مهرباني ها و قول هاي دو ساعته دعوت کنم و با صد 
روش اصرار کنم تا باورشان کني؛ چون مي دانم تاریخ مصرف بعضي حرف ها برایت 
و  است  َده  به  دانشگاه یک  براي تحصیل در  تو  است. مي دانم هنوز شانس  گذشته 
ویلچرت پایین پله ی مجتمع هاي تجاري، کنار جنب وجوش آدم هاي خوشحال گیر 
مي کند. نمي خواهم به یادت بیندازم که هنوز جهت خوش گذراني چند جوان، سوژه ی 
خنده مي شوي یا در راه یافتن شغل، هر روز صفحه ی نیازمندي روزنامه ها را زیر و رو 
مي کني و بهتر از هرکسي مي دانم براي کارفرماها کشیدن قلم قرمز روي نام تو چه قدر 

آسان است.
در آستانه ي روز جهاني معلوالن، ایزوله بودن یا توقع افراد جامعه از ما یعني؛ در انتظار 
نیم  از  بیان دوباره ي سهم روزانه کمتر  ندارد. شاید  یادآوري  به  نیاز  مرگ نشستن، 
دالر ما از درآمدهاي ملي در حالي که حداقل کالري براي زنده ماندن هر فرد یک دالر 
است یا شهریه هاي یک خط در میاني که بهزیستي براي تحصیل مان اختصاص مي دهد 

تکراري باشد.
درست است، مواد اصالح شده ي قانون 16 ماده ی مغفول مانده ي ما در نهمین سالش 
میان کمیسیون هاي دولت دارد پاس کاري مي شود. یا دستگاه هاي دولتي همه ي حق 
ما از زندگي را در ارجاع دادنمان به بهزیستي خالصه کرده اند. انگار نه انگار که ما 
دانشگاه و درمانگاه و  قطار و اتوبوس و هواپیما هم الزم داریم. خدا پدر شهرداري را 
بیامرزد که باالخره سال گذشته سامانه حمل ونقل ویژه معلوالن و جانبازان پایتخت 
زماني  چه  مسووالن  نمي شد  راه اندازي  سامانه  این  اگر  نمي دانم  کرد.  راه اندازي  را 
امور  تمام  باید متولي  نه  و  نه مي تواند  بهزیستي  بقبوالنند که  به خود  مي خواستند 

مربوط به معلوالن باشد.
زیباي شهر  پارك هاي  از  نخواهیم سهمي  بخواهیم و چه  ما چه  با توست،  بله حق 
نداریم. سهم ما از بي آرتي و مترو و دیگر وسایل حمل و نقل هم بسیار ناچیز است. ما 
نمي توانیم به دیدار دوستان و فامیلمان برویم،  چون در آن صورت چهار مرد سالم 
را براي باال بردنمان از پله ها به دردسر مي اندازیم. نمي دانم شاید اگر همین مهرباني 
مردم خوبمان نبود چند سال یک بار شانس دیدن آشنایان هم برایمان میسر نمي شد. 
مردم  به  مي خواهد  همیشه  کلیشه اش  سریال هاي  با  سیما  و  که صدا  است  درست 
بقبوالند که عاقبت آدم هاي بد، ویلچرنشیني است و اصاًل به روي خود نمي آورد که 
توانایي هاي  نشان دادن  به  را  برنامه هاي خود  از  باید هفته اي دو ساعت  قانون  طبق 

معلوالن اختصاص دهد.
اما با همه ي این اوصاف »امشبي را که در آنیم غنیمت شمریم« و فقط یک روز کنار 
هم بنشینیم و خوش بگذرانیم. کاري هم به کار سخنران ها نداشته باشیم. نیت ما 
آوریم ما جمعیت 10  یاد  به  با گرد هم جمع شدن،  باشد که  این  نیت  باشد.  دیدار 
درصدي این جامعه هستیم تا شاید خود براي مشکالتمان چاره اي بیندیشیم. شاید 
با مرور سختي هایي که در طول یک سال گذشته کشیده ایم یاد گرفته ایم که چگونه 
به تنهایي از پسشان برآییم. بیا با هم از افتخارآفریني هاي پارالمپیکي هایمان حرف 
بزنیم و اصال درباره ي تبعیضي که بین آن ها و ورزشکاران دیگر قایل مي شوند سخني 
از نرگس  بیا کنار هم بنشینیم و از خاطرات قشنگ اردوي شمال بگوییم؛  نگوییم. 
تا قبل  بیاییم  بود.  با عصاهاي چوبي اش که همه را محو خود کرده  کوچولوي زیبا 
از ثبت شدن ناممان براي همیشه به عنوان شهروند درجه ی 2 کاري کنیم. بپذیریم 
هرکدام از ما مي تواند مکمل دیگري باشد و توقعمان را از همسر معلولمان در حد 

توانایي هایش کاهش دهیم.
در جشن 12 آذر بیاییم توانستن را تمرین کنیم. از حق نگذریم، باور توانستن در 
میان ما هم نیاز به آموزش و تمرین دارد، باور ایجاد نشده اي که طي قرن ها ما را به 
افرادي منزوي تبدیل کرده است. البته وظیفه ي ایجاد این باور صد البته بر عهده ي 
دستگاه هاي دولتي است اما تا حرکتي از سوي ما انجام نشود از آن سو هرگز قدمي 

برداشته نخواهد شد.
بیا باور کنیم هرکدام از ما مي توانیم استیون هاوکینگ ایران باشیم و با واقع بیني، 
زندگي مان را طبق توانایي ها و ناتواني هایمان مدیریت کنیم. البته خوب مي داني که 
بسیاري از معلوالن ایران با عبور از شرایط سختي که مي توانست براي همیشه آن ها 

را خانه نشین کند، هم اکنون جزو نخبگان و مفاخر ایران زمین هستند.
بیاییم »صندلي هاي سکوت« را پر کنیم تا فرهنگ باالي اقلیت خاموش بودنمان را 
یک بار دیگر به جامعه نشان دهیم. بدانیم که ما مي توانیم به رنج هایمان فکر نکنیم و 
از موهبت زندگي اي که خداوند تنها یک بار در اختیارمان گذاشته است لذت ببریم. 
بیاییم یاد بگیریم چطور از کنار افرادي که با دیدن ما »آه« مي کشند، بي تفاوت و 

بي عصبانیت عبور کنیم.
بسازند که »لبخندهاي گرم«  برفي هایي  آدم  ما  از  نگذاریم »نگاه هاي سرد«  بیاییم 

نابودمان کنند.

نگاهي به 12 آذر، روز جهاني معلوالن
صندلــي هاي سکــوت را پر کنیـم

مجید انتظاری
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شاید اگر بخواهیم بگوییم مشهد کالن شهری است که در شمال شرقی اج
ایران قرار دارد و مرکز استان خراسان رضوی است، حرفی تکراری زده 
باشیم چرا که کمتر ایرانی است که این شهر مقدس را نشناسد و دست 

کم چند باری به این شهر سفر نکرده باشد.
شهر مقدس مشهد، کالن شهری است که تاکنون هر ایرانی را چندین 
بار در خود پذیرفته و همواره میعادگاهی بوده برای عاشقانی که از هر 
گوشه ی کشور و حتی از خارج از کشور خود را به این شهر می رسانند و 

عهد و پیمان خود را با امام هشتم تازه می کنند.
این شهِر کالن، با جمعیتی در حدود 3 میلیون نفر، ساالنه  بیش از 32 
میلیون زایر را در خود می پذیرد و بدیهی است که تعداد قابل توجهی 
از جمعیت ساکن مشهد و هم چنین  زایران این شهر را معلوالن تشکیل 
می دهند و بنا به همین دو دلیل از این کالن شهر می توان انتظار داشت 
که پای مناسب سازی را به فضاهای زیارتی، اماکن تفریحی و دیدنی،مراکز 
خرید و... باز کرده و راه را برای عبورچرخ های ویلچر معلوالن در این شهر 

گشوده باشد.
مشهد  مقدس  شهر  در  گشت و گذاری  به  توانا  پیک  از  شماره  این  در 
می پردازیم تا ببینیم اوضاع مناسب سازی در این شهر چگونه است؟ با 

هم این گزارش را می خوانیم:

مشهد ساالنه چندین هزار زایر دارد
است  مشهدی  ویلچری  معلوالن  از  یکی  که  مستوفی«  »مهدی 
می گوید:»مشهد ساالنه چندین هزار زایر دارد که طبیعتاً تعداد زیادی از 
آن ها هم معلوالن هستند اما با این حال این شهر هنوز نتوانسته آن طور 
افراد  مانند  بتوانند  معلوالن  که  کند  فراهم  امکاناتی  است  شایسته  که 
در سطح شهر  راحتی  به  بروندو  دیدنی  و  تفریحی  اماکن  به  تندرست 
عبور و مرور کنند.«وی می گوید:»با این که توجه زیادی به معلوالن این 

شهر نمی شود اما معلوالن هم چنان به فعالیت های خود ادامه می دهند.« 
تا مناسب سازی کامل، راه زیادی مانده

در  سال هاست  و  دارد  معلولیت  پا  دو  ناحیه ی  از  کمالی«که  »مرضیه 
رشته ی پرتاب دیسک فعالیت می کند می گوید:»با تمام تالش هایی که 
در زمینه ی مناسب سازی شهری شده، هنوز این شهر قادر به پذیرش 
جدی  مشکالت  با  شهر  سطح  در  هم چنان  معلوالن  و  نیست  معلوالن 

روبه رو هستند.« 
کمالی ادامه می دهدشهرداری ها و مسئوالن اقدامات زیادی انجام داده 
و انجمن های فعال معلوالن نیز تالش های زیادی می کنند، اما فضاهای 
شهری برای رسیدن به نقطه ی کامل مناسب سازی، هنوز راه زیادی در 

پیش دارند.
موتورسوار ها از پیاده رو عبور می کنند

رییس جامعه ی معلولین مشهد که معلولیت جسمی ـ حرکتی داشته و از 
صندلی چرخ دار استفاده می کنددرباره ی وضعیت مناسب سازی این شهر 
هنوز خیلی  اما  است  پیشرفت  به  رو  این شهر  می گوید:»مناسب سازی 

جای کار دارد.« 
حاضرمناسب سازی  حال  در  شهرداری  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
برای  شهر  این  در  ولی  کرده  انتخاب  آزمایشی  به صورت  را  منطقه   3
است،  زیاد  مقاومت  قسمت های شهر  برخی  در  مناسب سازی  پذیرفتن 
چون به بهانه ی موتورسوارها ورودی پارك ها را با لوله های »یو« شکل 

می بندند و موتورسوارها هم از پیاده روها عبور می کنند.
ایمانی هم چنین به جایگاه های پارك ویژه ی خودروی معلوالن اشاره کرد 
و گفت: »درحال حاضر مشکل معلوالن درباره ی جایگاه پارك تا حدودی 
حل شده و جایگاه های ویژه ی پارك برای خودروهای معلوالن در نظر 

گرفته شده اند.« 
فعالیت های بهزیستی در مشهد تعریفی ندارد

آیا راه برای عبور چرخ های ویلچر معلوالن در این 
شهر همواراست؟

مشهد،کالن شهری که یک اتوبوس ویژه ی معلوالن ندارد
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شهری  مناسب سازی  مشهددرباره ی  توان یابان  انجمن  اعضای  از  یکی 
شهری  مناسب سازی  برای  گروه  یک  حاضر  حال  می گوید:»در  مشهد 
مشهد  در  بهزیستی  فعالیت های  اما  می کند  فعالیت  و  شده  تشکیل 
امکانات  نه  و  می سازند  خانه ای  معلوالن  برای  نه  اینجا  ندارد،  تعریفی 
خاصی می دهند، شهرك جدیدی هم که در حال ساخت است 5 تا 7 

کیلومتر بیرون از شهر است.« 
این شهر مشکل  ادامه می دهد: »در  توان یابان مشهد  انجمن  این عضو 
کار  آهنی  نرده های  نقاط  برخی  در  دارد،  وجود  هم سطح  غیر  سطوح 
گذاشته شده و بچه های معلول نمی توانند از آن ها عبور کنند در حالی 
که مناسب سازی باید طوری طراحی و اجرا شود که استقالل معلوالن 
را به همراه داشته باشد. ادارات و اماکن تفریحی در حال حاضر طوری 
ساخته شده اند که افراد تندرست هم در آن ها چندان راحت رفت و آمد 
نمی کنند چه برسد به معلوالن. بگویید کسی در شهر راه بیفتد و این 

نقاط را ببیند تا بدانید ما با بی انصافی قضاوت نمی کنیم.« 
هر چه می گذرد نابینایان از استقالل می افتند 

مناسب سازی  روند  درباره ی  ثامن االئمه  نابینایان  جامعه ی  نماینده ی 
حاضر  حال  در  مناسب سازی  می گوید:»وضعیت  توانا  پیک  به  مشهد 
نسبت به قبل و نسبت به یک سال قبل بهتر شده اما نسبت به تئوری ها 
و اصل مناسب سازی خوب نیست. این عضو جامعه ی نابینایان ثامن االئمه 
با اشاره به این مطلب که اگر در مناسب سازی بخواهیم تنها به یک گروه 
نگیریم مناسب سازی بی معناست،  نظر  را در  فکر کنیم و سایر گروه ها 
متأسفانه در اغلب مناسب سازی ها نابینایان نادیده گرفته می شوند.« وی 
افزود: »هرچه مناسب سازی جلوتر می رود نابینایان از استقالل می افتند 
و احساس امنیت کمتری می کنند چون آن ها به یادگیری های ذهنی شان 

متکی اند و  نسبت به گذشته کمتر راحت اند.« 
کل منطقه مناسب سازی است

اکنون  هم  ما  که  مطلب  این  به  اشاره  با  مشهد   1 منطقه ی  شهرداری 
کل منطقه را برای عبور معلوالن مناسب سازی کرده ایم گفت:»در تمام 
مسیر  بتوانند  نابینایان  تا  گذاشته ایم  برجسته  موزاییک های  پیاده رو ها 

خود را پیدا کرده و به راحتی عبور  و  مرور کنند.« 
این سؤال که  به  پاسخ  این مسئول شهرداری منطقه ی یک مشهد در 
برای  مناسب سازی شده  فضاهای  که  می کنند  اظهار  شهر  این  معلوالن 
نیست،  این طور  گفت:»خیر،  نیست  کافی  این شهر  در  معلوالن  حضور 
اآلن در منطقه ی 1 کمتر جایی باقیمانده که مناسب سازی نشده باشد.« 

برای عبور معلوالن، پله های برقی گذاشته اید!؟
توانا  پیک  با  گفت و گو  در  مشهد   2 منطقه ی  شهرداری  عمرانی  بخش 
مناسب سازی  معلوالن  عبور  برای  پیاده روها  تمام  این که  به  اشاره  با 
برقی  پله های  معلوالن،  عبور  برای  تقاطع هاهم  اغلب  گفت:»در  شده، 

گذاشته ایم.« 
این مسئول شهرداری منطقه ی2 در پاسخ به این سؤال که آیا به نظر 
برقی  پله های  این  از  استفاده  به  قادر  عصایی  و  ویلچری  معلوالن  شما 
تمام  برای مناسب سازی و حضور معلوالن در جامعه  هستند گفت:»ما 
تالش خود را می کنیم و به زودی برای تردد این عزیزان اقدامات دیگری 

نیز خواهیم کرد.« 
وی در پاسخ به این سؤال که بسیاری از معلوالن شهر مشهد از نصب 
لوله های »یو« شکل در ورودی پارك ها گله مند بوده و اظهار می کنند که 
بارها هنگام عبور از این نقاط زخمی شده اند، با این حال چرا شهرداری 
فکری برای این لوله ها نمی کند؟ گفت:»لوله های یو شکل برای جلوگیری 
از ورود موتورسواران به داخل پارك ها نصب می شوند و به زودی تالش 

خواهیم کرد که این مشکل نیز رفع شود.« 
این نماینده ی شهرداری منطقه ی 2 هم چنین در پاسخ به این پرسش 

پیک توانا که پرسید:
معلوالن بسیاری از انجمن های مشهد معتقدند که شهر مشهد با وجود 

تعداد زیاد زایرانی که دارد اما از سطح مناسب سازی کمی برخوردار است، 
در حال  مشهد  داد:»خیر، شهر  پاسخ  می کنید؟  تأیید  را  گفته  این  آیا 
حاضرمناسب سازی خوبی دارد و امکان تردد برای معلوالن در سطح شهر 
فراهم شده است، البته در برخی نقاط هنوز جای کار هست اما به طور 

کلی شرایط برای معلوالن خوب است.« 
در این رابطه به کسی پاسخ نمی دهیم

یکی از مسئوالن بخش فنی و عمرانی شهرداری منطقه ی 4 مشهد در 
با اعالم این مطلب کهما در این رابطه به کسی  گفت و گو با پیک توانا 
پاسخ نمی دهیم گفت:»اگر صالح بدانیم گزارش کارهای صورت گرفته در 

این منطقه را متعاقباً خودمان به اطالع شما خواهیم رساند.« 
10درصد پیاده روهای شهر مشهد مناسب سازی شده است.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان رضوی هم زمان با روز جهانی معلوالن 
با اشاره به آغاز طرح به سازی معابر عمومی مشهد از سال 1386 اظهار 
کرد: »فقط 10 درصد پیاده روهای شهر مشهد برای استفاده ی معلوالن 

مناسب سازی شده است.« 
دکتر تهمینه شکیب با اشاره به این مطلب که موانع یک زندگی آسان 
محیطی،  »مناسب سازی  گفت:  شود  برداشته  معلوالن  راه  سر  از  باید 
ارتقای  و  معلوالن  استفاده ی  برای  مناسب  حمل و نقل  وسایل  تدارك 
فردی  استقالل  حفظ  برای  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  تسهیالت 

معلوالن ضروری است.« 
مشهد کالن شهری که حتی یک اتوبوس ویژه ی معلوالن ندارد 

بنا به گزارشی از کمیته ی مناسب سازي شهرستان مشهد، رییس قطار 
بلوار  انتهاي  آسانسور  خرداد  پایان  تا  بود  شده  موظف  مشهد  شهري 
وکیل آیاد را نصب و گزارش اقدام انجام شده را به بهزیستي مشهد ارسال 

کند ولی این مهم هنوز محقق نشده است.
به گفته ی دبیر کمیته ی مناسب سازي مشهد سازمان قطار شهري مشهد 
نیز موظف شد که تا پایان آذرماه دو ایستگاه از ایستگاه هاي قطار شهري 
را براي تردد آسان نابینایان و سایر توان یابان مناسب سازي کند که این 

امید نیز هنوز در کوچه پس کوچه های وعده و وعید به سر می برد.
نیز  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  »اداره ی  گفت:  هم چنین  فیاض  محمد 
موظف شده بود با توجه به مصوبه این کمیته در مرداد ماه سال قبل، تا 
پایان خرداد ماه سال جاري نتیجه ی بررسي وضعیت 20 مسجد جهت 

مناسب سازي را به بهزیستي مشهد ارایه کند.« 
حتی یک بانک مناسب سازی شده هم نداریم 

قانون   2 ماده ی  اساس  »بر  گفت:  حامي  بدون  انجمن شهر  مدیر عامل 
جامع حمایت از حقوق معلوالن، شهرداري ها باید براي ساختمان هایي 
که مناسب سازي را رعایت نکنند پروانه و پایان کار صادر نکنند اما این 

قانون در حال حاضر توسط شهرداري ها اجرا نمي شود.« 
حسیني با تأکید بر این که حتي یک بانک نداریم که ضوابط مناسب سازي 
بهترین  »مردم  داشت:  اظهار  باشد  کرده  رعایت  کامل  طور  به  را 

نظارت کنندگان بر عملکرد مسئوالن هستند.« 
نمي شود  مناسب سازي  به  توجهي  که  مطلب  این  به  اشاره  با  حسینی 
گفت: »در کل مشهد حتي یک اتوبوس مناسب سازي شده نداریم و این 

با روح نام گذاري پایتخت معنوي ایران هیچ سازگاري ندارد.« 
وي گفت: »از طرفي این موضوع که در طول سال هزاران زایر و مسافر 
معلول و کم توان و سالمند به کالن شهر مذهبي مشهد مي آیند ضرورت 

پرداختن به مناسب سازي را بیش از پیش نمایان مي کند.« 
وي با یادآوري این که بحث هاي تازه اي در زمینه  ی مناسب سازي امکانات 
آي تي در دنیا مطرح شده گفت: »ما هنوز داریم در مورد مناسب سازي 
فیزیکي امکانات ساختماني در شهر صحبت مي کنیم در حالي که دنیا 

امکان دسترسي الکترونیک براي معلوالن را بررسي مي کند.« 

رقیه بابایی
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دکتر  دولت  که  می کنیم  برگزار  شرایطی  در  را  معلوالن  جهانی  روز 
که  پیچیده ای  و  سخت  شرایط  بر  حدودی  تا  توانسته است  روحانی 
تورم  نرخ  و  شده است  ایران  مردم  برای  فلج کننده  تحریم  به  منتهی 
داده،  کاهش  درصد   50 را  خرید   قدرت  و  افزایش  درصد   300 را 
بیشترین  معلوالن  جمله  از  آسیب پذیر  اقشار  میان  این  در  آید.  فایق 
صدمه را دیده اند که دولت دکتر روحانی باید در بازسازی این آسیب 
نسبت به معلوالن، ضمن تعیین مدیران جدید در سازمان بهزیستی، 
در  دولت ها  عملکرد  بازخوانی  آورد.  عمل  به  مؤثری  اجرایی  اقدامات 
هیچ  که  است  آن  بیانگر  معلول   میلیارد  یک  آمار  به  توجه  با  جهان 
برنامه ریزی مطلوبی برای کاهش و رفع معلولیت ها تاکنون نداشته اند. 
اگر به در آمد روزانه ی یک تا دو دالری محرومان جهان که تعداد آنان 
به 1/3 میلیارد انسان می رسد نظری داشته باشیم، عمق فاجعه ی فقر 
اقتصادی را می بینیم که بازتاب آن  800 میلیون انسان بی سواد است. 
پدیده ای که در حال افزایش است و زنگ خطری است برای دولت ها. 
عمومی  مجمع  در   1993 سال  در  و  نبوده  نوظهور  پدیده،  این  البته 
سازمان ملل هشدار داده شد. از جمله، در قطع نامه مقررات استاندارد 
برابرسازی فرصت ها برای معلوالن. در همین زمینه دو قطع نامه ی دیگر 
ملل  سازمان  در  نیز  مسکن  دیگری  و  غذا  جهانی  برنامه ی  جمله  از 
تصویب شده که برده داران نوین بدان تمکین نکرده و هر روز نسبت 
به حذف یارانه های اساسی مردم  بیشتر فعال بودند. جالب است که 
سازمان های بین المللی مرتبط با رفاه اجتماعی فرامین بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول را که مشوق حذف یارانه بوده، نادیده گرفته  
و بدون توجه به آمارها مدعی بهبودی وضع جهان شده اند. با تصویب 
کنوانسیون حقوق معلوالن در سال 2007 تاکنون و تشکیل کمیته ی 

ویژه گزارشی از عملکرد دولت ها ارایه نشده است و وضیت معلوالن و 
نشده است.  ارایه  ساماندهی  در  کشورها  تجربیات  و  کالن  برنامه ریزی 
کشورها  در  جامعه  بر  مبتنی  توان بخشی  عملکرد  از  گزارشی  هنوز 
وضعیت  نیست.  دست  در  شده بود  آغاز   1980 دهه ی  ابتدای  از  که 
ارتباط  برقراری  نحوه  و  آن  پیشرفت  میزان  و  مردم نهاد  سازمان های 
و  با مشکالت  معلوالن  آشنایی  و تشکیل یک شبکه ی جهانی، جهت 
شیوه های برطرف کردن آن در زمینه ی آموزش و حرفه آموزی اشتغال 
سطح  در  نیست.  دست  در  مطلوبی  اطالعات  شهرسازی  و  ازدواج  و 
سازمان  سوی  از  گزارشی  و  نداشته  وجود  آماری  چنین  نیز  داخلی 
اعالم  بهزیستی در اختیار پژوهشگران و معلوالن قرار نگرفته و صرفاً 
شد که این سازمان درصدد بهبود کیفیت ها است. در دولت دهم نه تنها 
محدودکنندگی  ایجاد  با  بلکه  نداشته،  رشدی  مردم نهاد  سازمان های 
و  جراحی  هزینه ی  کردند.  تحمیل  را  مضاعفی  کنترل  بازدارندگی  و 
دارو درمانی )مثل کاشت حلزون برای کم شنوایان( با توجه به این که 
اکثر خانواده ها از اقشار پایین جامعه هستند دچار مشکالت کمرشکنی 
کرده است. لوازم توان بخشی از نظر کیفیت مطابق با استانداردها نبوده و 
معلوالن عموماً دچار مشکل در عبورومرور هستند. کمک های جانبی نه 
تنها مطلوب نیست بلکه با تأخیرهای غیر معقول موجب تحقیر معلوالن 
پاسخگوی  را  خود  هرگز  توان بخشی  سازمان های  مدیران  شده است. 
معلوالن ندانسته و از مواضعی اشرافی نسبت به آنان برخورد کرده اند 
و در نهایت در این روز نمادین انتظار آن است که از وضعیت معلوالن 
ایرانی گزارشی ارایه شده و برنامه ی آینده ی مدیران جدید اطالع رسانی 

شود. 

به منـاسبـت روز جهــانـی معلـوالن 

احمد آملی ـ حقوقدان  

گزارشی از فعالیت های انجمن دیستروفی ایران در روز و هفته ی معلوالن

1( هیأت مدیره و مدیر عامل انجمن دیستروفی در مراسم بزرگ داشت روز معلول و 
رونمایی از گزارش سازمان یونیسف از وضعیت زندگی کودکان با معلولیت شرکت 

کردند. 
2( طی توافقی که با یونیسف به عمل آمد مقرر شد یکی از کودکان عضو انجمن 
دیستروفی در »برنامه ی میز گرد کودکان« در برنامه ی تلویزیونی »زنده باد زندگی« 
که از شبکه ی 2 سیما پخش می شود شرکت کند. در همین راستا ارسالن غفوریان 
کرد.  شرکت  میز گرد  این  در  جلسه  دو  در  است  انجمن  نمونه ی  کودکان  از  که 
نابینایان،  کار،  کودکان  مانند  مختلف  گروه های  از  نیز  دیگری  کودکان  هم چنین 

پناهندگان و... در این برنامه شرکت داشتند.
3( در 13 الی 15 آذرماه کنگره ای در خصوص طب فیزیکی و توان بخشی در سالن 
همایش های رازی برگزار شد که این انجمن در این همایش توانست غرفه ای داشته و 
با معرفی انجمن به متخصصان، بروشورها و کتاب های چاپ شده ی خود را به معرض 
نمایش بگذارد. شرکت کنندگان در این همایش سه روزه، متخصصان طب فیزیکی و 

توان بخشی ساکن تهران و شهرستان ها بودند. 
4( انجمن حمایت از مبتالیان به دیستروفي بنا بر ضرورت افزایش آگاهي عمومی 
جامعه نسبت به بیماري دیستروفي عضالني و هم چنین اهمیت مشاوره ی ژنتیک 
و تشخیص ژنتیکي بیماران و شناسایي ناقالن بیماري، با اداره سالمت شهر تهران 
مکاتبه کردند و خواستار اطالع رسانِي این بیماري از طریق خانه هاي سالمت شهر 
مدیران  با  امر  مسئوالن  موافقت  با  انجمن  این  شدند.  مختلف  مناطق  در  تهران 
همایش هاي  برپایي  نشست ها،  این  نتیجه ی  و  شد  مذاکره  وارد  خانه هاي سالمت 
اطالع رساني و توزیع پوستر و بروشورهاي حاوي اطالعات مفید در خصوص معرفي و 
شناساندن بیماري ژنتیکي دیستروفي عضالني بود که اولین همایش در این زمینه 
از 15 آبان ماه 92 در سراي محله »ازگل« با همکاري خانه سالمت منطقه 1 برگزار 

شد و دومین همایش به مناسبت هفته ی معلوالن در 18 آذرماه 92 در شمال تهران 
برگزار شد.

5( این انجمن امیدوار است با برگزاري این همایش ها در مناطق مختلف شهر بتواند 
به افزایش اطالعات مردم در خصوص این بیماري کمک کند و هم چنین در شناسایی 
بیماران و خانواده هاي مبتالیان قدمی بردارند تا اگر در خانواده ای این گونه بیماری ها 
از  وجود دارد، مشاوره ی ژنتیک برای وی و خانواده اش صورت بگیرد، چرا که اوالً 
بروز مجدد این گونه معلولیت های حرکتی می توان جلوگیری کرد و ثانیاً در بیشتر 
مواقع می توان با آگاهی از نگرانی و استرس خانواده ها و زوج های جوان از احتمال 

تکرار بیماری در نسل آینده جلوگیری کرد. 
6( حضور مدیرعامل و اعضاي موفق انجمن دیستروفي در برنامه ی زنده تلویزیوني 
»اینجا ایران است« که از شبکه ی جام جم یک در دو هفته ی متوالي به مناسبت 
معلوالن  هفته ی  در  انجمن  این  اقدامات  دیگر  از  شد  پخش  معلول  جهاني  روز 
انیسي، عضو  ندا  انجمن، و خانم  بود. هم چنین خانم مهندس حیدري، مدیر عامل 
هیأت مدیره و رییس کمیته ی پشتیباني انجمن، آقاي دکتر امید قارویي، پزشک 
و رزیدنت داخلي و خانم ژیال محبي، شاعر و نقاش و مبتال به دیستروفي عضالني، 
که با روحیه ی امیدوارانه و تالش گر، انجمن را اداره کرده و براي امید  بخشیدن به 
مبتالیان و خانواده هایشان تالش می کنند، در تاریخ های 5 و 12 آذر ماه به عنوان 

افراد موفق و توان مند، در برنامه ی »اینجا ایران است« حضور پیدا کردند.
7( حضور اعضاي هنرمند انجمن دیستروفي در جشن خانه ی سالمت منطقه ی 12 
که به مناسبت گرامی داشت 12 آذر در 20 آذرماه در ورزشگاه شهید هرندی برگزار 
شد و به نمایش گذاشتن آثار هنري آن ها از جمله نقاشي، معرق، پتینه، تابلوهایي 
با سوخت چوب و کار با موزاییک هاي رنگي بر روي اجسام و... از دیگر فعالیت های 

این انجمن بود. 
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روز  به خوبی حس می شود. روز جهانی عاشقان،  تقویم  بعضی روزها در  جای خالی 
جهانی آدم های خوب، روز جهانی آدم های تنها، روز جهانی مسافران، روز جهانی... 

روزهایی  از  می شود.  دیده  هم  خاصی  روزهای  روزمره،  مناسبت های  همین  در  اما 
که دوستشان داریم و روزهایی که شاید بی تفاوت نگاهشان کنیم. روزهایی دوست 
داشتنی و یا روزهایی شاید معمولی. روزهایی که جهانی هستند و روزهایی که تنها 

برای خودمان است. 
شده است.  تبدیل  معروف  روز  یک  به  که  دارد  وجود  خاص  روز  یک  میان،  این  در 
دست کم، درصدی از جامعه آن را خوب به یاد دارند و همیشه امیدوارند رخدادهای 

خاصی در این روز رخ دهد؛ روز جهانی معلوالن.  
روزی متعلق به همه ی افراد دارای معلولیت.

در این روز به رسم همیشه، همه از پله و نبود مناسب سازی و اشتغال و مسایل و 
مشکالت افراد دارای معلولیت می گویند.

اما کاش روزگار جور دیگری بود. کاش نگاه همه ی آدم ها جور دیگری بود. کاش روح 
آدمی مهم بود و بعد از آن هم عشق و انسانیت. کاش جسم ها فقط جسم بودند و 

انسانیت ورای همه ی این جسم خاکی. 
»تن آدمی شریف است به جان آدمیت«   

ناقابل  پله ی  چند  برای  کسی  و  می کردند  زندگی  هم  کنار  در  هم  با  همه  کاش 
خانه نشین نبود و پله ها غول های زندگی بعضی آدم ها نبود و کسی در هیچ جای دنیا 
به چرخ های ویلچر، قبل از کسی که روی آن نشسته است نگاه نمی کرد. کاش همه ی 
کتاب های درسی و غیردرسی و علمی و داستانی و کودك به بریل بود. کاش کودکان 
دارای معلولیت ذهنی می توانستند در کنار بقیه، زندگی آرامی داشته باشند. کاش 
همه فیلم ها و سریال ها رابط ناشنوایان داشت. کاش درگیر چند اسم نبودیم که بر 
روی افراد دارای معلویت بگذاریم. معلول، توان یاب، توان خواه، محدود و این تازگی ها 

افراد دارای معلویت. کاش درگیر این نام ها نبودیم و همه را انسان خطاب می کردیم. 
کاش اصاًل نیازی به روز جهانی معلوالن نبود. کاش همه می توانستند عاشق شوند. 
کاش عشق در کوچه پس کوچه های دلمان جاری بود. کاش دغدغه  ی همه ما لبخند 
آسمان بود. کاش باران هر روز بر ما می بارید. کاش کسی زیر باران نمی ماند به خاطر 

آن که ویلچر کسی صندوق عقب تاکسی جا نمی شود. 
کاش نام این روز را بگذاریم روز جهانی انسانیت! 

کاش روزی بیاید که آن دوست دارای معلولیت برای آن که از خانه بیرون برود منتظر 
غروب خورشید باشد که شب بشود و کسی او را در خیابان نبیند! 

کاش دوست نابینایی برای نبود نمی دانم کدام قانون، از درس خواندن در مدرسه ی 
عادی محروم نمی شد. 

کاش روزی آن معلول که در شهرستان دور افتاده ای است برای پست کردن چند نامه 
چشم انتظار مبلغی مستمری نمی شد.  

کاش پدری برای حرف همسایه ها و فامیل، فرزندش را از نعمت مدرسه و تحصیل 
محروم نمی کرد. 

کاش خانواده ای دختر معلولش را در اتاقی جدا از دیگران نگهداری نمی کرد. 
کاش تمام تصاویر ویلچر و عصا از روی صندوق های صدقات پاك می شد. 

کاش افراد داری معلویت چون دیگران در شهر بودند و هر روز درگیر مسایل شهر 
نمی شدند. 

آن ها  توانمندی  از  زبان  به  و  نداشت  گروه  این  به  باال  از  نگاهی  جامعه  افراد  کاش 
نمی گفتند و در دلشان هزار بار خدا را شکر نمی کردند که معلول نیستند. 

کاش داشتن فرزند معلول تاوان گناه پدران و مادران نبود. 
بود. کاش هوا همیشه  بود. کاش هر روز خورشید، خورشید  آبی  آبِی  کاش آسمان 

آفتابی بود و باران هم اگر می بارید برای شادی بود. 

کاش هایی برای یک روز

مرتضی رویتوند 
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یک  را  معلولیتم  معلم ها 
تفاوت عادی می دیدند

هزار بار  و  می افتند  راه  ویلچرش  چرخ های  می گذارد  میدان  به  پا  که  امید 
قوی تر می شوند و درست به همان جا که جایگاه زندگی است می رسانندش.  
ایمان در مشت هایش فریاد می زند و باور کم ترین دستاوردی است که از نگاه 

متقابلش دستگیرت می شود. 
کودکی که روزگاری هراس و اضطراب را در تولد خود همراه آورده بود حاال 
با قدرت و ابهت ریسمان زندگی را در دست گرفته و آرام و آهسته به زندگی 
لبخند می زند. طراوت از لحن کالمش می بارد و خدا را با هر ضربان قلبش 

به تصویر می کشد.
 امیر سجاد یوسفی زاده، متولد تهران است و در مشهد زندگی می کند، وی 
معلول ضایعه ی نخاعی مادرزادی است. وی که  سال هاست در عرصه های 

ورزشی فعالیت می کند میهمان این شماره از پیک تواناست.
گفت و گوی ما با این ورزشکار معلول را بخوانید: 

یک طال و یک نقره حاصل تالش های من 
از  و  شده  برگزار  آزمونی  شنا  مسابقات  برای  شنیدم  آشنایان  از  یکی  از 
عالقه مندان تست می گیرند، من هم که عالقه ی زیادی به ورزش شنا داشتم 
برای آزمون رفتم، چون فیزیک خوبی داشتم و از طرفی، تستم را هم خوب 
داده بودم مربی برگزاری آزمون که مربی تیم ملی شنا هم بود مرا پذیرفت. 
تمرینات خوبی  بعد چون  آغاز کردم و یک سال  از سال 88  را  ورزش شنا 
داشتم به تیم ملی دعوت شدم، یک مدال طال و یک مدال نقره حاصل تالش 
و تمرین های سخت من در سال 88 بود و سال 89 موفق به دریافت مدال 

طالی جوانان جهان شدم.
»شنا« همچنان رشته ی مورد عالقه ام است 

با مشورت مربی تیم  از یک سال قبل  این که  تا   چند سالی شنا کار کردم 
وزنه برداری و مربی خودم رشته ی شنا را کنار گذاشتم و اکنون یک سال و 
چند ماه است که در رشته ی وزنه برداری کار می کنم و در این رشته دو طال 
و یک نقره ی استانی دریافت کرده ام. اما شنا همچنان رشته ی مورد عالقه ام 

است.
من عاشق ورزش هستم  

سن مفید برای فعالیت در رشته ی شنا 29 سالگی است اما سن مفید در 
سال های  که  علت  این  به  من  و  است  سالگی   40 تا  وزنه برداری  رشته ی 
بیشتری بتوانم ورزش حرفه ای داشته باشم این تغییر رشته را انجام دادم. 
من عاشق ورزش کردن هستم و تا جایی که بتوانم ورزش را ادامه می دهم. 

مادرم تكیه گاه عاطفی من 
و  است  سپاه  بازنشسته ی  پدرم  کرده اند،  تشویق  مرا  همیشه  مادرم  و  پدر 
همیشه و در هر شرایطی در کنارم بوده، مادرم هم به عنوان تکیه گاه عاطفی 
من در تمام سختی ها کمک حالم بوده و خواهر کوچکم نیز، همیشه انگیزه ی 

بزرگ تالش هایم است.
زندگی عرصه ی هجوم تالش هاست 

ویلچر من هرگز نتوانسته برای من محدودیتی ایجاد کند برای این که من 
هم به ویلچر به عنوان عامل محدود کننده نگاه نمی کنم. این چرخ ها هر روز 
چرخ  زندگی مرا می چرخانند و خودم هم برای این چرخش تالش می کنم. 
زندگی عرصه ی هجوم تالش هاست اگر من برای موفقیت تالش نکنم پس 
شکست و ناامیدی برای باختن من تالش خواهند کرد و من تا وقتی خودم 

را باور دارم دست از این مبارزه ی شیرین نخواهم کشید.  
من از خدا هم می خواهم که... 

هم  خدا  از  و  می گیرم  کار  به  را  تالشم  تمام  من  است.  توانستن  خواستن 
می خواهم که کمکم کند و به امید خدا این اتفاق به زودی در پارالمپیک 

برزیل خواهد افتاد. 

وقتی مشكالت بیشترند من بیشتر عاشق می شوم 
شنا و به طور کلی تمرین های آبی بسیار مشکل اند ولی این سختی هر چه قدر 
بیشتر می شوند من بیشتر عاشق آب و شنا می شوم. همیشه احساس می کنم 
انسان توانایی ها و قابلیت هایی دارد که آنها را در اوج مشکالت نمایان می کند.

ورزشكاران معلول حمایت  نمی شوند
ورزشکاران  اوضاع  نمی شوند.  مالی  معلول حمایت  ورزشکاران  ما  در کشور 
رشته هایی مانند وزنه برداری، کمی  بهتر است اما در رشته های دیگر اوضاع 
بسیار بد است، ورزشکاران برخی رشته ها اکنون 4 سال است که حتی یک 
از بچه ها حتی هزینه ی رفت وآمد خود  نرفته اند. برخی  اردوی خارجی هم 
را نمی توانند بدهند و خیلی هایشان هم به همین دلیل نتوانستند ورزش را 
ادامه بدهند. شنیده ام ورزشکاران معلول باید در قبال ورزشی که می کنند 
حقوق دریافت کنند اما این اتفاق، به جز مبلغ ماهیانه 40 هزار تومانی که 
را  جهان  وقتی طالی  من  خود  نمی افتد.  می دهد  ورزشکاران  به  بهزیستی 

گرفتم دو سال و نیم طول کشید تا جایزه ام را بدهند.
سال های مدرسه به خوشی گذشت 

بچه های  و  می رفتم  ویلچر  با  من  رفتم.  مدرسه  تندرست  بچه های  با  من 
چه  هر  که  می گویند  راست  نمی کردند.  تعجب  موضوع  این  از  اصاًل  دیگر 
بیشتر در اجتماع باشی، اجتماعی تر می شوی، سال های مدرسه و رفتار خوب 
همکالسی هایم در حضور اجتماعی من نقش مهمی داشت. من در مدرسه 
سال های خوبی را تجربه کردم. معلم هایم هم معلولیت مرا یک تفاوت عادی 
می دیدند، نه یک نقطه ضعف و من هنوز عاشق آن روزها و آن سال ها هستم. 

نگاه فامیل به معلولیتم عوض شد 
از وقتی فعالیت های ورزشی ام را شروع کرده ام و به ویژه از زمانی که چند 
مدال طال هم گرفته ام نگاه فامیل به معلولیت من عوض شده است. قبل از 
آن کسی نمی دانست من چه توانایی هایی دارم ولی از موقعی که وارد ورزش 
شده ام و کمی در جامعه مطرح شده ام، خانواده و فامیل مرا به عنوان یک 
فرد توانمند قبول دارند و من این نگاه را مدیون فعالیت های ورزشی ام هستم.

آینده منتظر امیرسجاد است 
پر  مرا  وقت  بخش  بیشترین  نقاشی  و  موسیقی  وزنه برداری،  و  شنا  از  غیر 
از  نمایشگاه  نقاشی رنگ روغن را خیلی دوست دارم و قباًل یک  می کنند، 
کارهایم برگزار کرده ام، شاید در آینده باز هم این کار را انجام دهم اما آینده ی 
من منتظر امیرسجادی است که پزشک است و در کنار شغل اصلی خود به 

ورزش و نقاشی هم می پردازد.
رقیه بابایی
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حاال که یک روز از سیصدوشصت و پنج روز سال به نام ماست و نگاه خیلی ها هم در 
دنیا به ما می شود،  فریاد بزنیم. 

آن وقت همه خوب گوش می دهند.
می شود معلولیت را فریاد زد، می شود از نداشته ها و سختی ها فریاد زد.

زیاد عکس می گیرند. می نویسند. صدایمان را پخش می کنند. برایمان دست می زنند.
اما دست های همدیگر را نمی فشارند و فردای این روز جهانی فراموش می شویم.

حاال که خیلی از نگاه ها به ماست بیایید ثابت کنیم آن قدر بزرگ هستیم که یک 
روز را در دنیا به نام ما کنند.

بیایید فریاد بزنیم: »دوستی« 

بیایید از هر جای دنیا که هستیم دست آن ها که قرار است یک روز برایمان دست 
بزنند را بگیریم، بیایید فریاد بزنیم دوستی و از همه ی آدم ها بخواهیم دست های 
همدیگر را بگیرند، آن وقت شاید توی این روز برای این که دست همدیگر را بگیریم 
مجبور باشیم اسلحه هایمان را زمین بگذاریم. مجبور بشویم انگشت مالمت خودمان 
نکنیم، فقط دست  تفریق  و  نشماریم، جمع  را  پول ها  برداریم،  از روی دیگران  را 
همدیگر را بگیریم و سکوت دنیا را بردارد، شاید کودکان گرسنه گریه نکنند،کودکان 

وحشت زده فریاد نزنند، شاید گمشده هایمان را پیدا کنیم.
انسان ها تبریک  به تمام  به تمام دوستی ها و  بهانه ی صادقانه ای  با هر  را  این روز 

می گوییم. 

یک روز جهانی
 برای پدرها برای مادرها برای بچه ها، برادرها 

و خواهرهایی که معلولیت دارند

صدیقه موالیی 
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باغبـان کوچـک
زمین تشنه بود، درخت ها ریشه هایشان را در زمین می دواندند تا آب پیدا کنند. 
یکی از آن ها به تک تک برگ های کوچک و بزرگش قول داده بود برایشان آب 

ببرد ولی آبی نبود.
دخترکوچولوی باغبان صدای زمین و درخت و برگ ها را شنید.

سرش را روی زمین گذاشت و موهایش را پخش زمین کرد. چشم هایش را 
بست. موهایش آرام آرام در زمین فرورفتند مثل ریشه های یک گیاه تازه و آب 
شدند، قطره قطره و به اندازه ی تمام تارهای موی دخترکوچک رودهای باریک 

زیرزمین جاری شد.
توانست  که  داشت  دوست  را  برگ ها  و  درخت  و  زمین  آن قدر  دخترکوچولو 

بخشی از وجودش را آب کند و به پای آن ها بریزد.
فرقی نمی کند دختر کوچولو عصای زیر بغل داشته باشد یا دو پای سالم، ببیند 
یا نه؟ بشنود یا نه؟ مهم قلب کوچک و مهربانی است که در سینه ی او می تپد. 

مهم خیال های کودکانه ی او است.

صدیقه موالیی 
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همه ی  که  است  رنگارنگی  فیل  المر، 
فیل ها او را دوست دارند. چون غمگین 
نیست. با فیل های دیگر بازی می کند و 
شاد  و  خندان است و همه ی فیل ها هم 

از شادی او، شاد و خندان بودند.
خاطر  به  نکند  کرد  فکر  المر  روز  یک 
را  او  تا  بقیه  که  است  بودنش  رنگی 

می بینند، می خندند.
برای همین یک شب رفت دنبال درختی 
که میوه های فیلی رنگ داشت و خودش 
را به رنگ فیل های دیگر درآورد. وقتی 
نمی شناخت.  را  او  هیچ کس  برگشت، 
همه ی فیل ها ساکت و جدی بودند. المر 
تعجب کرد، فریاد زد: منم المر! همه ی 

فیل ها جا خوردند و کلی خندیدند.
باران شروع به باریدن کرد و المر مثل 
به  گرفتند  تصمیم  فیل ها  و  شد  قبل 
شاد  را  آن ها  همیشه  که  المر  افتخار 
خودشان  همه  بگیرند.  جشنی  می کند 
را رنگی رنگی کنند و المر به رنگ فیلی 

باشد.
با  او  تفاوت  که  می شود  متوجه  المر 
دیگران خیلی هم خوب است. همه او را 
می شناسند و متوجه یک موضوع دیگر 
شد که دوست داشتنی بودنش ارتباطی 
به رنگ متفاوتش ندارد. دوست های المر 

شخصیت او را دوست داشتند.
قسمت هایی از کتاب:

را  او  کسی  که  شد  خوشحال  المر   ...
نشناخت.

به گله رسید تعجب کرد. فیل ها  وقتی 
ساکت ایستاده بودند. کسی متوجه نشد 
که المر به آن ها نزدیک شده و در کنار 
پرسید  خودش  از  است.  ایستاده  آن ها 

چه اتفاقی افتاده؟
المر هرگز ندیده بود که دوستانش این 

قدر ساکت، جدی و آرام باشند.
آی!

افتادند  زمین  به  المر  صدای  از  فیل ها 
و المر را دیدند که از خنده غش کرده 

است...
و  المر  جشن  در  می توانید  هم  شما 
با  می توانید  کنید.  شرکت  دوستانش 
برای  چسب  و  پولک  مقوا،  مدادرنگی، 
کنید.  درست  ماسک  یک  خودتان 
بدون  یا  و  بزنید  به صورتتان  را  ماسک 
یگانه  و  بودن  متفاوت  وسیله ای   هیچ 

بودنتان را جشن بگیرید و شاد باشید.

معرفی کتاب/ بال های کاغذی
نوشته و نقاشی: ادیوید مک کی

مترجم: کیانوش مصباح
انتشارات: کتاب های شکوفه )وابسته به مؤسسه ی انتشارات امیرکبیر(

المر فیل رنگارنگ
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پیک  اختصاصی  مصاحبه ی 
توانا با سجاد یعقوبی دانشمند 

و مخترع جوان ایرانی
از  ملل  سازمان  اگر  می کنید  فکر 
دعوت  ساله ای  بیست و دو  جوان 
جهانی  سالمت  مورد  در  که  کند 
باید  جوان  این  کند،  سخنرانی 

دارای چه ویژگی هایی باشد؟
مخترع   و  دانشمند  یعقوبی  سجاد 
بیست و دو  جوان  همان  ایرانی، 
پزشکی  دانشجوی  او  است.  ساله 
کنون  تا  است.  ترکیه  کشور  در 
در  رسانده،  ثبت  به  اختراع   19
مسابقات جهانی مخترعان آمریکا 
از  گرفته،  طال  مدال  سوئیس  و 
)دانشگاه  آلمان  دانشگاه  هانوفر 
یک  ترکیه  در  است  قرار  که  می شود  مطلع  اما  گرفته،  پذیرش  سمیعی(  پروفسور 
بیمارستان رباتیک تأسیس شود و از سراسر دنیا به دنبال چهار نفر هستند که در 
این زمینه آموزش ببینند. سجاد یعقوبی اکنون در این گروه چهار نفره مشغول به 

آموزش دیدن است و به عنوان کمک جراح مشغول به کار است.
ایده ی آخرین اختراع او هم در اتاق عمل به ذهنش رسیده، او متوجه شده متخصصان 
مغز و اعصاب با مشکل بزرگی مواجه اند و آن مشخص کردن محل دقیق تومورهای 
مغزی است. سجاد، دستگاهی اختراع کرده که قادر به ردیابی دقیق محل تومورها 

است و این اختراع را به ثبت جهانی رسانده است.
برای  را  توانا  پیک  دعوت  مخترع جوان جهانی،  و  پزشک  دانشمند،  یعقوبی  سجاد 
مصاحبه به گرمی و با تواضع بسیار پذیرفت. شما را به خواندن این مصاحبه دعوت 

می کنیم. 
روزهای کودکی خود را چگونه گذراندید؟ 

یادگیری زبان انگلیسی، خواندن کتاب، ساخت کار دستی و نشستن در محفل بزرگان 
برای استفاده از تجربیات و سخنان آنان.

چه عواملی را در موفقیت خود موثر می دانید؟ مهم ترین آن ها کدام هستند؟
تالش و سخت کوشی، اعتماد به نفس، برنامه ریزی دقیق، کسب تجربه از شکست  ها 
و مهم ترین آن ها اراده و پایبندی خودم به کارم با وجودی که امکانات برایم کم بود.

ارتباطات میان انسان  ها را تا چه حد در رشد و پیشرفت آن ها موثر می دانید؟
از نظر من آن دسته از ارتباط ها که منجر به یادگیری و انتقال تجربیات شوند بسیار 

تاثیرگذار خواهند بود.
تاثیر انسان برروی محیط بیشتر است؟ یا محیط بر روی انسان؟

قطعاً انسان روی محیط. در طول تاریخ بشری می بینیم که انسان ها با خالقیت خود 
باعث تغییر جهان به طور اساسی شده اند و این بیانگر این است که انسان ها با گذشت 

زمان باعث تغییر محیط می شوند. 
بچه ها چه طور می توانند آن قدر توانا شوند که روی محیط و اطرافیان تأثیر بگذارند؟

با اتکا به نفس و تبدیل رویاهای خود به واقعیت و این که همیشه دید وسیعی به 
زندگی داشته باشند.

از چه زمانی می دانستید چه می خواهید؟ و چگونه؟
از اویل دوران ابتدایی در زمینه ی صنایع دستی به طور خودجوش کار می کردم و با 
میخ بر روی گچ حکاکی می کردم طوری که اواخر دوران ابتدایی کارهایم به عنوان 
رباتیک  که  بود  راهنمایی  اول  دوره ی  در  انتخاب شد.  در کشور  کاردستی  بهترین 
پزشکی را هدف خود قرار دادم و در پی مطالعاتی که داشتم به این نتیجه رسیدم که 
دیگر زمان دنیای تک بعدی به پایان رسیده و درحال حاضر باید با تلفیق علوم نوین 

و علوم دیگر باعث پیشرفت در این دنیا شد.
آیا در کودکی مطالعات خاصی داشتید؟ یا تحت آموزش ویژه ای بوده اید؟

به  اوایل دوران راهنمایی، رباتیک را به صورت بسیار جدی آغاز کردم ولی  از  بله. 
دلیل کمبود منابع  در آن زمان ناچار بودم زبان انگلیسی را هر چه زودتر یاد بگیرم 
ابتدایی  دوران  از  همین  برای  کنم.  استفاده  منظور  این  برای  خارجی  منابع  از  و 
سخت در یادگیری این زبان بودم. مطالعاتم در این زمینه به زبان انگلیسی طوری 
گسترده شد که در دوران دوم راهنمایی زمانی که اولین مسابقات رباتیک در ایران 
برگزار شد موفق به کسب مقام اول در این رشته شدم آن هم در زمانی که وقتی به 
فارسی کلمه ی رباتیک را در اینترنت جست و جو می کردم چیزی جز 2 تا مطلب پیدا 
نمی شد. بعد از آن برای تکمیل کارهایم و با پا گذاشتن به دوره ی دبیرستان تحت 
آموزش های ویژه ای در مراکز جهاد دانشگاهی در تهران قرار گرفتم و سخت مشغول 

به  موفق  دبیرستان  دوم  دوره ی  در  المپیاد جهانی شدم.  برای چندین  آماده سازی 
کسب مقام دوم جهان شدم. بعد از 9 ماه موفق به کسب مدال طالی جهانی نیز شدم 
و بعد از آن زیر نظر اساتید بسیار برجسته ای در سراسر جهان، دوره های تخصصی 

رباتیک پزشکی و جراحی، کارهای خود را ادامه داده و کسب دانش می کنم.
مهم ترین عامل شکست و موفقیت را چه می دانید؟

شکست، پایه و ستون موفقیت است. در واقع با چندین بار شکست است که موفقیت 
حاصل می شود.

رابطه تان با بچه ها چه طور است؟
در  سعی  لطیف  و  نرم  بسیار  صحبت های  با  دارم.  بچه ها  با  خوبی  بسیار  رابطه 

آگاه ساختن آن ها از اهمیت علم همراه با عمل دارم.
چه طور می شود مخترع  شد؟

مخترع یعنی کنجکاوی، خالقیت، انگیزه و تالش برای یافتن راه حل مشکل و این 
نیازمند تحقیق و تالش بسیار زیادی است.

به نظر شما تفاوت کودکانی که معلولیت دارند با سایر کودکان در چیست؟
نیست. من هیچ گونه  فرقي  میانشان  دارد، پس  ناتوانی هایی  و  توانایی ها  انسانی  هر 
تقاوتی نمی بینم. همان طور که هیچ تفاوتی بین خودم و بقیه نمی بینم. خدای مهربان 
همه را به طور یکسان خلق کرده و مهم این است که خود را دریابیم و این استعداد 
را در خود پرورش دهیم. در یکی از کنفرانس هایم یکی از دانشجویان از من پرسید 
واقعاً شما چگونه می توانید این کارها را انجام دهید و ذهن و مغزتان را برای این 
کار سازمان بدهید؟ گفتم من رانندگی بلد نیستم ولی در حوزه ی خودم اطالعات 
کافی دارم چون فقط این استعداد خود را پرورش داده ام، می توانستم رانندگی را هم 
یاد بگیرم و راننده ی قهاری باشم ولی نیستم. همه ی انسان ها به طور یکسان آفریده 
به  تالش  و  نفس  به  اعتماد  با  و  کنیم  اعتماد  خود  به  که  است  این  مهم  شده اند، 
موفقیت دست یابیم. خداوند می فرماید: »هرکه گرفتاری و مصیبتی بر او وارد آمده 
و او بر آن مصیبت صبور و بردبار بوده من حیا می کنم از آن که در روز قیامت بر او 

پرونده ای باز کنم.«   
چه طور می شود دنیا را تکان داد؟

با علم همراه با عمل
پدر و مادرتان را چه طور می بینید؟

همه جا گفته ام بزرگ ترین افتخارم پدر و مادرم هستند. آن ها تنها کسانی بودند که 
از همان اوایل دوران کودکی حمایتم کردند. سختی های بسیار زیادی متحمل شدند 

تا بتوانند من را به این مرحله برسانند و  دست هر دو را از این جا می بوسم. 
در حال حاضر چه تفریحی دارید؟ اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟

در حال حاضر برای دیدار خانواده ام، عزیزان، هم شهریان و هم وطنانم به ایران آمده ام. 
بیشتر اوقات روز را با مطالعه و تحقیق می گذرانم. 

آیا فرد خاصی را در موفقیت خود مؤثرمی دانید؟
همیشه همه ی افراد موفق را سرمشق و الگوی خود قرار می دهم ولی مشکالت آن ها 

را هم در نظر می گیرم. 
از نظرشما محکم ترین ریسمان موفقیت برای کودکانی که شرایط خاص دارند، حامی 

 ندارند، بیمارند یا تفاوت های خاص با دیگران دارند در چیست؟
تالش و اعتماد به نفس و مهم ترین هدیه ای که برای آنان مهیا شده، کتاب است. 

ضمن احترام به تمام اختراعات شما که خدمت به هم نوعان ماست، آیا اختراعی در 
خصوص معلوالن هم داشته اید؟

البته تمام اختراعات من متعلق به بشریت است. ولی  دو سال پیش از سوی دولت 
روسیه جایزه ی برترین اختراع جهان در زمینه ی تجهیزات پزشکی و معلوالن به بنده 
تعلق گرفت. این اختراع نوعی ربات و سیستمی بود برای حمل راحت بیماران معلول 

از موانع و پستی ـ بلندی ها و پله ها.
اگر بخواهید با کودکان مخاطب مجله، خانواده ها و سرپرستان آن ها صحبت کنید 

چه می گویید؟
فقط یک جمله می خواهم بگویم خیلی دوستتان دارم. به امید روزی که کنفرانس 

موفقیت را برای این بچه ها اجرا کنم.
خیلی متشکرم از سرپرستان و خانواده ها به ویژه پدر و مادران حامی کودکان معلول 
که هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی پشتیبان این کودکان هستند و دستشان 

را می بوسم. 
آیا تمایل دارید مجموعه ی کانون توانا را از نزدیک ببینید؟

بله. با کمال میل، حضور و مالقات با این کودکان عزیز باعث افتخار من است. 
آیا مایل به عضویت در این مجموعه هستید؟

بله. حتماً قصد دارم مدال جهانی ام و نمونه ای از افتخاراتم را تقدیم این عزیزان کنم 
و به عنوان سفیر این مجموعه، استعدادهای این عزیزان را به گوش جهانیان برسانم.

دانشمندی که از کودکی می دانست باید دانشمـند بشود

صدیقه موالیی 
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روزی روزگاری یک عالمه آدم بودند و یک عالمه پله که هر کدام می توانستند انتخاب 
کنند از پله ها باال بروند یا نه؟

یک مرد بود و یک عالمه پله که تصمیم گرفت از پله ها باال برود.
مردی که با کفش های خیلی خیلی معمولی شروع کرد.

مردی از خانه ای خیلی خیلی معمولی. خانه ای که درش به یک کوچه باز می شد.
در این کوچه، در همسایگی مرد، کودکی زندگی می کرد با کفش های آهنی و یک 
عالمه پیچ و مهره. کودکی که کفش هایش اصاًل معمولی نبود و اگر هم می خواست، 

نمی توانست با این کفش ها از پله ها باال برود. 
بنابراین کودك تالش نکرد برای باال رفتن از پله ها و همان جا در حیاط خانه نشست 
کسی  کمتر  و  می خواندند  روز  هر  که  پرنده هایی  آواز  گوش دادن  به  کرد  شروع  و 

صدایشان را می شنید.
کودك فکر می کرد، باالی این پله ها باید دنیای قشنگی باشد. فکر می کرد هرچیزی 
و  می ریخت  دانه  پرنده ها  برای  فکر ها  این  با  و  باشد  هم  باارزش  باید  باالست،  که 
پرنده هایی که از آن باال فقط آواز می خواندند، پایین می آمدند و از روی زمین دانه 

می چیدند.
مرد همسایه که با کفش های معمولی شروع کرده بود به باال رفتن از پله ها، با این که 
خانه  به  دیگری  طور  می رفت  باالتر  که  بار  هر  اما  می آمد،  پایین  پله ها  از  روز  هر 
برمی گشت تا روزی رسید که دیگر از پله ها پایین نیامد و فقط باال رفت. رسیدن به 

انتهای پله ها آرزوی هر کسی بود!
کودك همسایه به گلدان های کوچکش آب می داد و به برگ های کوچک تازه درآمده 

خوش آمد می گفت و از تولد هر برگ کوچکی لذت می برد.
مرد باال و باالتر می رفت. با کفش های معمولی شروع کرد و کفش های معمولی تبدیل 
شدند به کفش های گران قیمت براق و کفش های گران قمیت براق شدند کفش های 

چرم دست دوز براق تر و گران قیمت تر و آن کفش ها هم تبدیل شدند به...
آب  را  گلدان ها  که  مهره،  و  پیچ  عالم  یک  با  داشت  آهنی  کفش های  که  کودکی 
می داد، به برگ های تازه متولد شده خوش آمد می گفت، به پرنده هایی که برایش آواز 
می خواندند دانه می داد و نمی توانست از پله ها باال برود، تمرین می کرد پایش را روی 

مورچه ها نگذارد.
تمرین می کرد لبخند بزند و با صدای فریادش تنها پرنده ها را بخواند که جمع شوند 

کنارش.
کودکی که کفش های آهنی داشت آن قدر سبک بود که با نسیم به پرواز در می آمد و 

مثل قاصدك تقسیم می شد.
کفش های  به  تبدیل  کفش هایش  حاال  می رفت  باال  پله ها  از  همچنان  که  مردی 
ساق بلند و مشکی ای شده بود که محکم و محکم تر می شد و می رفت تا تبدیل به 

کفش های آهنی با یک عالم میخ شود. کفش هایی که به راحتی می توانستند هر چیزی 
را له کنند.

مرد سرد و سنگین شده بود آن قدر که با تیشه هم به سختی از پا در می آمد.
صدای فریاد های مرد هر بار جایی را به لرزه در می آورد.

آن باال که دیگر خانه ی مرد شده بود و درش به هیچ کوچه ای باز نمی شد. با این پایین 
که کودك درآن زندگی می کرد آن قدر فرق داشت که به سختی می شد قبول کرد هر 

دو در یک دنیا هستند. 
طی  را  راهی  آسمان  تا  زمین  بلندای  از  بود  ایستاده  مرد  که  جایی  بود،  خنده دار 

نکرده بود.
یک جایی همان نزدیکی های زمین بود. هرچند بی انتها بود اما راهی به آسمان هم 

نداشت.
 اما کودك حاال بلد بود مهربان باشد. بخندد و به دیگران خوبی کند، کارهایی که 
برای مرد به سختی ممکن بود و شاید هم غیر ممکن، کارهایی که می توانستند او را 

تا آسمان باال ببرند.
مرد همه جا خودش را می دید و کودك تنها کسی را که نمی دید خودش بود.

مرد می توانست وقت باال رفتن از پله ها کودك همسایه اش را فراموش نکند. می توانست 
از روی زمین صاف خدا باال برود با همان کفش های معمولی.

از  نمی تواند  این که  از  پرنده ها خشمگین  برای  دانه ریختن  می توانست جای  کودك 
پله ها باال برود به آن ها سنگ پرتاب کند. مورچه ها را له کند و سر هر آدمی که پله 

می سازد فریاد بزند و می توانست خشمگین باشد.
کسی چه می داند اگر جای این دو نفر عوض می شد شاید راه دیگری را می رفتند؟

زمین  روی  هم  که  است  این  می دانم  من  که  چیزی  تنها  می دانم.  من  که  چیزی 
می شود خوب بود هم روی پله ها.

هم روی زمین می شود بد بود هم باالی پله ها.
این خود ما هستیم که انتخاب می کنیم خوب باشیم یا بد. 

عقده  گاهی  و  می کنند  محافظت  بد  راه های  به  رفتن  از  را  ما  گاهی  محدودیت ها 
می شوند برای بد بودن.

اگر این داستان را یک آدم بزرگ بخواند باید بگویم بودن هر پله شاید یعنی ندیدن 
کودك هایی که کفش های معمولی ندارند.

و یا نه، به شما بچه ها می گویم اگر روزی خواستید پله ای بسازید، کنارش راهی برای 
این بچه ها باز کنید. 

روزگار پله ای تان صاف و هموار بادا! 

مردی که کفش هایش 
عوض می شد

صدیقه موالیی 

زمــان
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زمــان
به نظر شما می شود جلوی بزرگ شدنتان را بگیرید 
تا خواهر یا برادر کوچکترتان اندازه شما بشوند و با 

هم بازی کنید؟
بابا  یا می شود آن قدر تند بزرگ شوید که هم سن 
و مامان شوید و با همدیگر کارهای آدم بزرگ ها را 

انجام دهید؟
می شود زمانی را که دوست دارید برای همیشه نگه 

دارید؟
را  چیزی  چه  می گیرید  عکس  وقتی  شما  نظر  به 
ثبت می کنید؟ می شود قسمتی از زمان را ثبت کرد 

و نگه داشت؟
آیا دروازه های زمان حقیقیت دارند؟

کندی  به  و  آرام آرام  دقیقه ها  روزها  بعضی  چرا 
می گذرند و روزهای دیگر به تندی و با سرعت؟

به نظر شما سرعت زمان قابل تنظیم است؟
هستید.  بزرگ تر  ماه  دو  خود  همکالسی  از  شما 
بزرگ تر  او  از  چه قدر  دیگر  سال  سه  شما  نظر  به 

هستید؟
نشان  ما  به  را  دقیق  وقت  ساعت ها  شما  نظر  به 
حرکت  سرعت  روی  زمین  جاذبه ی  آیا  می دهند؟ 
عقربه های ساعت تأثیر دارد؟ مثاًل عقربه ها از ساعت 
باال می روند کندتر  به سمت  تا دوازده چون  شش 

حرکت نمی کنند؟
می افتد  اتفاق  که  آن طور  را  آینده  نمی شود  چرا 
با همه ی جزئیاتش  نمی شود  را  دید؟ چرا گذشته 

برگرداند؟
اگر زمان نبود چه اتفاقی می افتاد؟

آدم ها چه طور به اهمیت زمان و وجود آن پی بردند؟
در  دیگر  سؤال  هزاران  و  سؤال  همه  این  می شود 
مورد زمان پرسید. زمان چیز عجیبی است که باید 

یاد بگیریم و درست ازآن استفاده کنیم.
با  را  ما  نخواهیم  چه  و  بخواهیم  چه  زمان 
باشد  یادمان  بهتراست  پس  می برد.  خودش 
به  و  کنیم  انتخاب  را خودمان  زندگی مان  شیوه ی 
شیوه های ساختگی دیگران به عنوان به روز بودن و 

عقب افتاده نبودن تن ندهیم. 
بزرگ  که  باشید  نداشته  عجله  خیلی  بهتراست 

بشوید. شما بزرگ می شوید.

تعیین  زمان  از  شما  استفاده ی  نحوه ی  می کنید.  حاال مشخص  را  می شوید  بزرگی  آدم  این که چه  اما 
می کند که بعدها چه زندگی ای را خواهید داشت؟

ما برای شما یک برنامه ی ساده پیشنهاد می کنیم. چیزی شبیه برنامه های کالسی. ولی نه با تعیین دقیق 
زمان. این برنامه برای این است که شما بدانید در طول روز می خواهید چه کارهایی انجام بدهید؟ آن ها 
را یادداشت کنید و آخر شب ببینید چه قدر از آن ها را انجام داده اید؟ آن وقت کم کم متوجه می شوید 

چه طور از وقتتان استفاده کنید.
راستی این را هم بگویم دنیای ما به آدم هایی مثل ساعت سازها و هزاران شغل دیگر نیاز دارد. دنبال 
مهندس  یا  دکتر  و  گرفتن  بیست  نمره ی  تیزهوش شناخته شدن،  تنها  موفقیت،  بروید.  عالقه خودتان 

شدن نیست.
بازی کنید، سؤال کنید و دنبال پاسخ سؤال هایتان باشید. می شود روزی را دید که شما بزرگ شده اید و 

از زندگی ای که خودتان انتخاب کرده اید و برایش برنامه داشته اید لذت می برید.
برنامه ی پیشنهادی:

بعد در پایان روز به  از بزرگ ترها کمک بگیرید. فراموش نکنید حتماً  می توانید برای این جدول بندی 
برنامه تان نگاه کنید تا بدانید چه قدر توانستید از زمان درست استفاده کنید. اوایل ممکن است کارهای 
خیلی زیادی را در برنامه بنویسید که برای یک روز خیلی زیاد هستند اما کم کم یاد می گیرید برنامه های 

معقول تری داشته باشید.
گاهی اوقات هم داشتن یک برنامه مانع از عقب انداختن کارها و بعداً بعداً گفتن ها می شود. چون شما 

می بینید که چه قدر زمان و چه قدر کار دارید.
در برنامه حتماً وقتی برای استراحت و پرداختن به کارهایی که دوست دارید بگذارید.

امیدوارم همه ی شما موفق باشید و زمان را در اختیار خود بگیرید. 
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ریزه هایی که دیده می شوند         
همه فکر می کردند مرده، ولی او تنها خوابیده بود و با چکیده شدن قطره ای نقره ای  

در دهانش بیدار شد. 
تیک تیک تیک...

بازی توی کوچه  ندیدید، روزهایی که سرگرمی  بچه ها،  از همان روزهایی که شما 
از  بود و تنقالتشان گردو و کشمش و شادی شان یک دست لباس نوی شب عید، 
ناهار روی چراغ های عالء الّدین پخته می شد. می دانست  و  همان روزهایی که شام 

ساعت سازی را دوست دارد.
آقای »عبداهلل نیاقی  ها« ساعت سازی است که  در شهر قزوین مشغول به کار است، 
با این که در مغازه اش تعمیرات انجام می دهد و ساعتی برای فروش ندارد اما خیلی ها 

می ایستند و دقایقی به شیشه ی مغازه خیره می شوند، با حیرت، با لبخند. 
می دانید آن ها به چه چیزی نگاه می کنند؟ 

به اشیای ریز و خیلی  ریزی که با دقت ساخته و پشت شیشه مغازه چیده شده، از 
کف گیر و دیگ و پنکه بگیرید تا کوسه ماهی و...

بعضی از این ریزه های دیدنی از فلزات صفحه ی ساعت های قدیمی  ساخته شده اند. 
بعضی هاشان آن قدر ریز هستند که باید با پَنس بلندشان کرد.

چیزی که برای همه جالب است این است که این کوچولوها هرقدر ریز باشند کاماًل 
طبیعی هستند.

می دانید درست کردن یک حجم طبیعی بدون آموزش دیدن و بدون الگو کار خیلی 
سختی است.

آقای نیاقی می گوید: »با دیدن یک شی، یک مکان یا جانور در چند ثانیه می تواند 
شکلشان را به خاطر بسپارد و آن را درست کند.« 

با شکل دادن و  تنها  نه  ایشان  بود که  این  را خیلی شگفت زده کرد  چیزی که من 
چسباندن قطعه های فلز این کار را انجام می دهد بلکه به حکاکی فلزات هم می پردازد. 
یعنی روی فلز، مانند چوب، کنده کاری می کند و از دل آن یک شکل جدید بیرون 

می آورد.
همان موقع که من داشتم با آقای نیاقی صحبت می کردم، دستشان یک گوشت کوب 

شکسته بود.
گوشت کوب مال زمان ازدواجشان بوده. اما می دانید حاال چه شکلی گرفته بود؟

دسته  شکسته اش به شکل ماری درآمده بود که دهانش باز بود و سرش به شکل 
ماشین. دهانش را می تراشید و وقتی آن را دیدم به قدری طبیعی بود که یک مار 

واقعی را جلوی چشمانم مجسم کردم.
حجم سازی یک شغل هنری است که نیاز به دقت، تخیل، قدرت تجسم و خالقیت 

باالیی دارد.

ما آدم ها معموالً وقتی مشغول کاری می شویم سال های سال همان را انجام می دهیم، 
آدم های خیلی کمی پیدا می شوند که در کنار کار خودشان با همان امکانات و وسایل 

بتوانند کار جدیدی انجام بدهند.
آقای نیاقی ها کارش را واقعاً دوست دارد. ساعت خوب را ساعتی می داند که وقت 

دقیق را به آدم ها نشان بدهد.
ما هم باید از وقتمان استفاده ی درست کنیم.

می گوید: »ساعت اگر بخوابد هم، زمان جریان دارد و ساعتی وجود ندارد که بتواند 
وقت را برای ما ذخیره کند. توقف زمان در دست خداوند است و این چیزی است که 

از توان ما انسان ها خارج است.« 
آقای نیاقی ها ساعت های خیلی قدیمی را هم تعمیر می کند، ساعت هایی که دیگر 
قطعاتشان پیدا نمی شود و ایشان با صبر و حوصله آن ها را می سازد و لبخند آدم ها را 

وقتی کارهایش را می بینند ارزشمند می داند.
کارآموزی دارد که افسرده بوده و با دیدن این هنر زندگی در وجوش جریان پیدا 

کرده و حاال مشغول یادگیری این کار است.
بچه های آقای نیاقی هر روز به مجموعه شان که حاال به هزارتا می رسد سر می زنند تا 

ببینند چیز جدیدی به آن ها اضافه شده یا نه؟
ایشان هیچ وقت دنبال جلب توجه و معروف شدن نبوده. فقط کاری را انجام داده که 
دوست داشته. اما حاال خیلی ها در خیلی از شهرها ایشان را می شناسند و کارهایش 

را دوست دارند.
فکر می کنید بدانید در آینده می خواهید چه شغلی داشته باشید؟

فکر می کنید بتوانید کاری را که دوست دارید پیدا کنید؟
چه قدر برای شما مهم است که با کارتان دیگران را خوشحال کنید؟

آیا ایده ای دارید که تا به حال کسی انجام نداده باشد؟
به این سؤال ها فکر کنید و دنبال جواب هایش باشید، زمان در حال گذشتن است. 

تیک تیک تیک...

معــرفی شغـــل

مسابقه ی کاردستیصدیقه مالیی
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بیگ بِن: بزرگ ترین و معروف ترین برج ساعت دنیا است. بیگ بن در شهر لندن، پایتخت 
کشور انگلستان، قرار دارد. بیگ بن در اصل، نام بزرگ ترین ناقوس این برج است که 
وزنش سیزده تُن است. برج ساعت بیگ بن از سطح زمین، 93/3 متر ارتفاع دارد. ساعت 

این برج که دارای چهار جهت است، 55 متر از سطح زمین ارتفاع دارد.

بیگ بِن: بزرگ ترین و معروف ترین برج ساعت دنیا است. بیگ بن در شهر لندن، 
پایتخت کشور انگلستان، قرار دارد. بیگ بن در اصل، نام بزرگ ترین ناقوس این 
برج است که وزنش سیزده تُن است. برج ساعت بیگ بن از سطح زمین، 93/3 
متر ارتفاع دارد. ساعت این برج که دارای چهار جهت است، 55 متر از سطح 

زمین ارتفاع دارد.

دنیای  بزرگ ما

مسابقه ی کاردستی
را  پاییزی  برگ های  هستیم  پاییز  ماه  آخرین  در  که  حاال 

دریابیم.
هر برگی با هر شکل و شمایلی، یک دنیا تصویر توی خودش 
قایم کرده، دنبال این تصاویر بروید، آن ها را پیدا کنید. به هم 
برای  را که دوست دارید درست کنید و  بچسبانید و چیزی 

ما بفرستید.
اگر برای درست کردن تصویر دلخواهتان نیاز به وسایل دیگری 
مثل پارچه، پنبه،کاغذ، پولک یا هر وسیله ی دیگری بود هیچ 

اشکالی ندارد.
حتی می توانید برگ ها را روی نقاشی هایتان کار کنید.

را  آن ها  بگردید.  ناب  تصاویر  دنبال  و  کنید  رها  را  ذهنتان 
برای ما بفرستید، فکرها و خالقیت های شما برای ما ارزشمند 

هستند.
منتظر کارهای قشنگ و خالقانه ی شما هستیم. عکس ها را یا 

برایمان ایمیل کنید و یا با پست بفرستید.

برنده ی کاردستی شماره ی قبل:
بچه های عزیز از عکس هایی که برای ما فرستادید خیلی خیلی ممنون هستیم.

انتخاب یک برنده  از بین این همه ایده ارزشمند کار مشکلی است.
چند کار را از یکی از مخاطبان پیک توانا به عنوان برنده ی شماره ی قبل انتخاب کردیم، کارهایی بود که 

در کنار سادگی و خالقیت خیلی هم دوستانه بود.
ساناز میرباقری  هشت ساله از تهران

قوطی ه کنسرو را نقاشی کرده و به عنوان یادگاری از زحمت های مادرش که شاغل است نگه داشته است. 
ساناز هر وقت دلش برای مامانش تنگ میشه، حرفش را یادداشت می کند و توی این قوطی می اندازد.

پدر و مادر ساناز آن قدر ذوق زده شده بودند که برای ما یک نامه ی بلند باال از دختر کوچکشان نوشته اند 
و گفته اند که به وجودش افتخار می کنند.

مامان ساناز خانم، نابینا هستند و ساناز نوشته هایش را برای مادرش می خواند.
مثل این جمله: »مامان امروز آسمون آبیه، بخند.« 

به ساناز و خانواده اش تبریک می گوییم.
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4 فیلم برتر سینماي معلوالن
 12 مناسبت  به 
جهاني  روز  آذر، 
قصد  معلوالن، 
برتر  فیلم   5 داریم 
داخلي و خارجي که 
محوریت  معلوالن، 
را  داستان  اصلي 
را  مي دهند  شکل 
این  کنیم.  تحلیل 
خود  نوع  در  فیلم ها 
فیلم هایي  پرچم دار 
معلوالن  محوریت  با 
که  هستند، 
توانایي ها و مشکالت 
نگرش  همین طور  و 
به  نسبت  جامعه 
این قشر را به چالش 
این  با  مي کشند. 
معرفي  به  مقدمه 

آن ها مي پردازیم.
بچه هاي   :4 جایگاه 

ابدي
ابدي  بچه هاي 
و  کارگرداني  به 
»پوران  نویسندگي 
بازي  و  درخشنده« 
»شهاب  کم نظیر 
»الهام  و  حسیني« 
بازیگر  و  حمیدي« 
فیلم  این  معلول 
احمدي فر«  »علي 
به   1385 سال  در 
اکران عمومي سینما 
بچه هاي  در آمد. 
است  فیلمي  ابدي 
جهان  و  ایران  در 
بازیگران  از  که 
معلول  بااستعداد 
خودشان  جایگاه  در 
مي کند  استفاده 
می دهد  اجازه  و 
معلوالن  مشکالت 
خودشان  زبان  از 
دیگر  در  شود.  بیان 
بازیگران  فیلم ها 
را  معلوالن  نقش 
و  مي کنند  بازي 
ممکن است حرکات 
بیننده  چشم  به 
و به فیلم لطمه بزند. از پوران درخشنده به این علت که دوران کمي مصنوعي بیاید 

حرفه اي کار خود را به افراد دارای معلولیت و کشف استعداد هاي آن ها در زمینه ی 
بازیگري اختصاص داده اند تشکر و تقدیر باید کرد.

جایگاه 3: چه چیزي گیلبرت گریپ را آزار مي دهد؟
در سال 1993 فیلم هاي زیادي درباره ی معلوالن ساخته شده است اما یکي از بهترین 
فیلم ها »چه چیزي گیلبرت گریپ را آزار مي دهد« که »السه هالستروم« کارگرداني 
آن را برعهده داشته است. هالستروم که به بازي گرفتن از بازیگران جوان معروف بوده، 
با انتخاب »جاني دپ« و »لئوناردو دي کاپریو« که در آن زمان 19 سال داشت نشان 
داد که حتي با استفاده از بازیگران جوان و آماتور که در حال حاضر ستاره هستند 
مي توان یک فیلم بسیار خوب ساخت. داستان فیلم درباره ی گیلبرت است که جانی 
دارد  اوتیسم  که  آرني  برادرش   و  مادر  از  باید  گیلبرت  می کند،  بازی  را  آن  دپ 
نگهداري کند. اما با دیدن بتي زندگي او متحول مي شود. دي کاپریو در نقش آرنی، 

خود  بي نظیر  بازي  با 
در  سالگي   19 سن  در 
معلول،  فرد  یک  نقش 
دریافت  نامزد  توانست 
و  شود  اسکار  جایزه 
نیز  بتی  نقش  بازیگر 
استینبرگن«  »مری 
بتوان گفت  است. شاید 
اقتباسي  ابدي  بچه هاي 

از این فیلم است. 

جایگاه 2: حوض نقاشي
نقاشي  حوض  فیلم 
»مازیار  کارگرداني  به 
میري« و با بازي »شهاب 
»نگار  و  حسیني« 
به عنوان  جواهریان« 
و  معلول  شخص  دو 
در  سعي  که  متفاوت 
توانمندي هاي  اثبات 
فرزند  و  جامعه  به  خود 
دارند.  َده  ساله شان 
با  تأثیرگذار  فیلمي 
و  ساده  روایي  خط 
حمایت  به  که  عاشقانه 
معلول  خانواده هاي  از 
بازي  مي پردازد.  جامعه 
این  در  حسیني  شهاب 
بازي  یاد  به  را  ما  فیلم 
»شان پن« در فیلم »من 
مي اندازد.  هستم«  سام 
فیلمي  نقاشي  حوض 
مشکالت  که  است 
را  معلوالن  خانواده ی 
سعي  و  می کند  مطرح 
بیننده  نگرش  تغییر  در 

دارد.
جایگاه 1: پاي چپ من

ساخته ی  من  پاي چپ 
شرایدن«  »جیم 
»دانیل  بازي  با  و 
»براندا  و  دي لوییس« 
داستان  است.  فیکر« 
»کریستي  درباره  فیلم 
از  که  است  براون« 
کودکي دچار فلج مغزي 
مي تواند  فقط  و  شده 
تکان  را  خود  چپ  پاي 
تنها  نه  نقص  این  دهد. 

نوشتن باعث نشده دست از آرزوهایش بردارد بلکه با همان پاي  به  شروع  چپ 
کتاب و نقاشي کردن مي کند. فیلم »پاي چپ من« توانایي هاي فوق العاده ی معلوالن 
را هدف قرار داده و بر این باور است که توانایي هاي یک فرد معلول حتي ممکن است 
توانایي ها  این  است  اقتضاي شرایط ممکن  به  اما  باشد  معمولي  فرد  از یک  بیشتر 
سرکوب شود اما چیزي که در آخر باید بماند امید به زندگي، حتي در سختي ها و 

مشکالت پیش آمده است. این فیلم بر اساس داستاني واقعي ساخته شده است. 
فیلم هاي متعددي مي توانستند در این لیست جاي بگیرند مانند: موسیقي درون، من 
سام هستم، قفس غواصي و پروانه، دریاي درون، خواب هاي دنباله دار و... اما این 5 
فیلم تأثیر به سزایي بر سینماي معلوالن داشته اند و همین طور باعث تغییر نگرش 

جوامع مختلف نسبت به معلوالن شده اند.  

امیرحسین سربیشه



57

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ـی

عــ
ـما

تـــ
اج

دل برده از من آنکه ز من دل بریده است 
روز پنجشنبه مراسم نامزدي امید بود و بزرگترین آرزوی اون روزهایم این بود که 
قدرت این را داشتم که بتونم جلوی حرکت عقربه های ساعت را بگیرم. حرفی که 
بارها از زبون امید شنیده بودم. خیلی از مواقع وقتی کنار هم بودیم و خیلی بهمون 
خوش می گذشت چشماش را می بست و می گفت: مائده، ای کاش دنیا همین االن 

متوقف می شد.
اما صد حیف که هیچ قدرت زمیني و فرازمیني توانایی بر انجام این کار نداشت و 

تقدیر قابل تغییر نبود.
سکانس به سکانس صحنه های نامزدی به قدری واضح جلوی چشمام جون می گرفتند 
که انگار من هم جزو مهمانان مراسم بودم! مثل پرنده ی زندانی در قفس فقط خودم 

را به در و دیوار می زدم و جز اینکه زخمی  بشم هیچ چیز دیگری عایدم نمی شد. 
توی اون دوران سراسر عذاب و خفقان، انگار روزگار هم با تمام توان عزمش را جزم 
کرده بود که پشت سر هم و بی وقفه ضربه بزنه و با ضربه های مهلکش من را از پا 
در بیاره. من که خیلی ضعیف و بی جون شده بودم. اون موقع اگر قوی بودم اول به 
خاطر لطف خدا و بعد هم به خاطر این بود که پشتم به امید گرم بود. حاال که اون 
نبود خفیف ترین باد هم من را زمین مي زد، چه برسه به اتفاق هایی که یکی پس از 

دیگری سر راهم صف کشیده بودند! 
چند روزی از مراسم نامزدی امید گذشته و زمان حضور در یکی دیگه از جلسات 
امید  برای  حرف  کلی  برمی گشتم  کالس  از  وقتی  همیشه  بود.  رسیده  فرا  کالس 
و  برخوردها  تا  گرفته  بزرگسالی مون سر کالس  و شیطنت های  از دوستان  داشتم، 
مکالماتی که بین من و خواهرش رخ داده بود را براش تعریف می کردم. حاال که دیگه 
امید نبود تا با هیجان همه اتفاقات را براش تعریف کنم، همه ی اتفاق ها و حرف ها 
تلخ شده بودند. آن قدر تلخ که شنیدن و تاب آوردن در مقابل شون از حد طاقت من 
خارج بود. ای کاش بود تا آرومم می کرد. ای کاش حاال که رفته بود این همه حوادث 
برای داغون کردن من دست به دست هم نمی دادند. اون روز بعد کالس خواهر امید 
و خاله ی خانم امید که ایشون هم جزو اعضا و شاگردان اون مؤسسه بودند شروع 
کردند به تعریف از جشن نامزدی و اینکه چقدر عروس و داماد برازنده هم بودند و 

در کل مراسم چقدر بهشون خوش گذشته بوده.
هر روزم سخت تر از روز قبل و تلخ تر از زهر می گذشت. از شانس بد من اون روز 
جز معدود روزهایی بود که استاد نداشتیم و دو ساعتی بي کار بودیم. با چند تا از 
دوستان که خواهر امید هم جزوشون بود دور یک میز نشستیم و بچه ها شروع کردند 
به تعریف و من هم که هیچ حوصله ای برای حرف زدن نداشتم، بیشتر شنونده بودم 
که ای کاش فقط شنونده بودم و ای کاش بابت شنیده ها  زجر نمی کشیدم، اي کاش 
گوش هام هیچ وقت اون تعاریف را نمي شنیدند. از هر دری صحبت شده بود تا اینکه 

خواهر امید شروع کرد به تعریف از عروس جدید.
داداشم  می خواستیم.  داداشم  و  خودمون  که  همون طوره  عروس مون  شکر  -الهی 
خیلی محجوب به حیاست اما در عین حال هم شیطونه، می رفت مي اومد سربه سر 
ما می گذاشت می گفت من زن مي خوام. همیشه می گفت من زن قد بلند و سفید 
رو مي خوام. با اینکه خودش قدش بلنده ولی ماشاهلل خانمش هم خیلي قد بلنده. 
ایده آل هایی که مد  با ویژگی ها و  همون جور که خودش می خواست، دقیقا مطابق 

نظر داشت.
می تونستم  می چکید چه کار  پشتم  از  عرق  و  بودم  گرفته  ُگر  که  شرایط  اون  توی 

بکنم؟ جز اینکه لبخند بزنم و زیر لب بگم: آخی...
می دونستم که خودشون اون خانم را برای امید پیدا کرده بودند اما دلیل نمي شد 
اخیر  تعریف کنند! درسته که 4-3 سال  از عروس خانم  که جلو روی من آن قدر 
اطالعی از رابطه ما نداشتند و فکر می کردند همون سال های اول همه چیز بین ما 
تموم شده اما باز هم درست نبود پیش من انقدر از عروس جدید تعریف کنند. خودم 
انجام میده. خودم می دونستم اون دختر  انتخاب درستی  امید عاقله و  می دونستم 
صحیح ترین انتخاب تمام عمرش را انجام داده نیازی نبود دیگران بهم گوشزد کنند.

مگه من نبودم که روز آخر دیدارمون وسط هق هق گریه بهش گفتم: »امیدوارم کسی 
سر راهت قرار بگیره که الیقت باشه و َقدرت را بدونه« پس چرا شنیدن این حرف ها 

آتیش به جونم می زد؟
انقدر به خانواده امید ُحسن ظن  و ارادت داشتم که نمی تونستم با بدبینی کامل به 
این قضیه نگاه کنم و فکر کنم تمام اون حرف ها زده مي شد تا دل من را بسوزونند. 
شایدم قصدشون این بود که با شنیدن حرفاشون به کل از امید قطع امید کنم و 

بدونم که اون دیگه االن متاهله و متعلق به یک نفر دیگه. 

چی داشت بر من مي گذشت؟
صبح تا شب توی دلم با امید حرف می زدم: امیــــد، اینا داشتند پُز تو را به من 
مي دادند؟! تویی که متعلق به خودم می دونستمت. تویی که تکه ای از وجودم شده 

بودی...
بار  احساس مادری را داشتم که هفت سال بچه م را همون جور که دوست داشتم 
تقدیمش  دو دستی  بودم  مجبور  ببرم  را  لذتش  می خواستم  که  حاال  و  بودم  آورده 
کنم به یکی دیگه. اجباری به حکم روزگار و سرنوشت. اجباری به حکم نقصي به 

نام معلولیت!
حساس ترین سال های عمرمون را کنار هم سپری کرده بودیم از نوجوونی تا جوونی 
و  ها  عالقمندی  ها،  کالم  تکه  حیات،  رو  اخالق،  تمام  بودیم،  شده  بزرگ  هم  با 
ناپسندهامون عین هم شده بود. امکان نداشت زن و شوهرهایی که سالیان سال با 
هم زیر یک سقف زندگی کرده بودند هم می تونستند انقدر مثل هم و این جور با هم 
هماهنگ بشند. اما چه فایده؟ چه فایده که جز زجر فراقش چیزی عاید من نمی شد. 
یکی از چهارشنبه های اون سال مصادف شده بود با سالروز شهادت امام هادی )ع( 
و به همین مناسبت قرار بر این بود که بعد کالس مجلس عزایی برگزار بشه. انقدر 
دلم از روزگار و آدم هاش پر بود که دلم می خواست یه جایی باشه که بتونم عقده 
دل باز کنم و زار بزنم تا ذره ای هم که شده سبک بشم و چه جایی بهتر از مجلس 

سوگ اهل بیت؟
خدایا خودت شاهد بودی توی هفت سالی که با امید بودم اول و آخر دعاهام این 
شده بود که امید را از من نگیری. اما اون شب توی اون مجلس می خواستم اشک 
بریزم و ازت بخوام حاال که ازم گرفتیش صبرش را بهم بدی. قدرت تحمل بهم بدی. 

آرامش بهم بدی. 
کالس تموم شده بود و منتظر شروع مراسم عزاداری بودیم. بچه ها بهترین جا را 
برای من در نظر گرفته بودند که به همه جای مجلس مشرف باشم و بتونم فعالیت 
شون را ببینم. همه دوستام مشغول پذیرایی و خدمت به گریه کنان اهل بیت بودند. 

مجلس زنانه در طبقه پایین و مجلس آقایون در طبقه باال برگزار شده بود. 
تقریبا هر کس که از در وارد مي شد را مي تونستم ببینم اما هر کسی با اون یک نفر 

خاص زمین تا آسمون تفاوت داشت!
زمان زیادی از شروع مراسم نگذشته بود که خانمی زیبا، محجبه و با پوششی کامل 
و برازنده وارد سالن شد. نمیدونم چه حسی بود و چه اسمی میشد روش گذاشت؟ 
ولی یک لحظه به دلم افتاد که این خانم، باید همسر امید باشه. نگاهم به نگاه مامان 
گره خورد. چیزی که تعجبم را بیشتر کرد حرف مامان بود: تو هم همون فکری را 

کردی که من کردم؟!
همون حس ناشناخته ای که به دل من افتاده بود به دل مامان هم افتاده بود.

نتونستم جواب مامان را بدم فقط لبخند زدم و سرم را به نشانه تأیید تکون دادم. 

ادامه دارد ...
Email:hamezendegiam@yahoo.com

مقاوم باش
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که  شالقی ست  باد  درغوغای  که  باران  تنِد  و  ریز  دانه های  به  بی توجه  او  و  می بارد  هم چنان  باران 
بی رحمانه بر تن خیسش می نشیند، صورتش را هم چنان محکم به شیشه ی مغازه می چسباند و با ولع 
به ویترین خیره می شود. مغازه شلوغ است و بچه ها در تب و تاب خرید لوازم نو برای مدرسه همراه پدر و 
مادرشان داخل مغازه گشت می زنند. همه جا پر است از کیف ها وکوله های رنگی و جورواجور، دفترهای 
کوچک و بزرگ و مدل به مدل که روی جلدهایشان عکس قهرمانا ن و شخصیت های محبوب کارتونی 
بچه ها نقش بسته اند، مداد و مدادرنگی هایی که سرشان عروسک های بامزه ای است و خیلی چیزهای 
دیگر که بچه ها را به شوق می آورد، ولی فرشته کوچولو فقط و فقط چشمش به آن جامدادی آبی رنگی 
قرار دارد و روی آن عکس دختر بچه ای است که دستانش در دست پدر و  است که پشت ویترین 
مادرش است و شادمانه می خندد و باالی سرش هم پروانه ای با رنگ های زیبا نشسته. خیلی وقت است 

که دلش می خواهد آن را داشته باشد.  
و  جامدادی خوب  یک  داشتن  با  هم  باز  او  که  می بیند  و  می رود  شادی  خانه ی  به  مادرش  با  سوسن سلطانیوقتی 

جادار وسایلش یا ته کیفش ریخته و یا این ور و آن ور فرشتـه های کوچولو
پخش و پالست دلش می گیرد و با خود فکر می کند 
اگـر او یکی از آن ها را داشت مجبور نبود مدادهایش 
را با ِکش ببندد و می توانست آن ها را مرتب در آن 
را  نصفه نیمه اش  رنگی های  مداد  آن  حتی  بچیند، 
که مادر از خانه های مردم برایش آورده بود و او با 
آن ها نقاشی ای که دوست داشت را می کشید. حیاط 
پر  که  باغچه ی کوچولوتر  با یک  زیبایی  کوچولوی 
به آن ها آب می داد و  از گل های زیبا بود که مادر 
حوضی خیلی کوچولوتر به رنگ آبی آسمان که دو 
بابا که  تا ماهی سرخ تپلی در آن شنا می کردند و 
آمده و در دستش یک جامدادی بود و خودش را که 
می خندید و به سویش می دوید ولی آرزوهای فرشته 
کوچولو همیشه در نقاشی هایش ماند زیرا هرگز اتاق 
سرد و کوچکشان رنگ آن حیاط را که آرزویش را 
داشت ندید و هرگز مادر خسته و بیمارش نتوانست 
به باغچه ی پرگل آن حیاط آب بدهد و پدرش که 
سال ها پیش آن ها را ترك کرده  بود و از خانه رفته 
را  او  آرزوهای  تا رنگ  بازنگشت  به خانه  بود هرگز 
او برای همیشه در حوض  ببیند و ماهی های تپلی 
نقاشی هایش ماند و او تمامی رنج هایش را در تِه تِه 
دل کوچکش نگاه داشت و هرگز نگذاشت تا شادی و 
دیگران بفهمند که خیلی از چیزهایی که آن ها دارند 
و برایشان کوچک ترین اهمیتی ندارد برای خیلی از 

فرشتـه کوچولوها یک آرزوی دست نیافتنی است.
بیمارستان است،  از  تلفن خانم دکتر زنگ می زند، 
بیمار بدحال آورده اند و او بار دیگر رؤیاهای دیرینش

دلش  دیگر.  زمانی  دیگر،  روزی  تا  می کند  رها  را 
گرفته، دلش تنگ مادر است که سال هاست فرشته 
کوچولو را تنها گذاشته است. باران هم چنان می بارد. 

باران هم چنان می بارد.  

دخترك با چشمانی نگران از پنجره به بیرون نگاه می کرد. شهر پر از نغمه ی سکوت 
بود. شهر تقریبا تاریک بود. گهگاه منوری آسمان شهر را روشن می کرد. جنگ بود و 
انگار بر اساس یک قانون نانوشته دو طرف جنگ به هم فرصت داده بودند تا شب را 
تا صبح استراحت کنند و صبح، وقتی که خورشید به زمینیان سالم می کرد، دوباره 
از صبح  بود.  پدرش  منتظر  پنجره  پشت  در  بکشند. دخترك  اسلحه  هم  روی  بر 
پدرش از خانه بیرون رفته بود و هنوز نیامده بود. مادرش به او دلداری می داد که 
پدر می آید، اما او نگران بود. دانه های برف به آهستگی بر تن خسته شهر می بارید. 

چند روز به زمستان مانده بود.
دخترك همه آرزوهایش را بر روی کاغذ نوشته بود تا بابانوئل که آمد همه را از او 
بخواهد. یک عروسک با موهایی بلند، یک جفت پوتین صورتی که در پشت ویترین 

مغازه دیده بود و یک پالتوی قهوه ای خزدار برای مادرش. 
ساعتی که منتظر پدرش بود مدادش را برداشت و بر روی کاغذ آرزوهایش نوشت: 

آمدن پدر
مرتضی رویتوند

آرزو

ســال نو ميــالدی بر همــه ی پيــروان پيامبـر صلح و دوستی مبارك 

به بهانه ی 12 آذر روز جهاني افراد داراي معلوليت
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فیلم سازان به عنوان یک قشر فرهنگ ساز مي توانند چراغ راه فرهنگ جامعه باشند و با 
رویکرد پیشروانه، این مقوله  را به سمت مطلوب هدایت کنند. این مسأله که صاحبان 
کرده اند  عمل  موفق  جامعه  به  ارزشمند  فکري  مؤلفه هاي  انتقال  در  چه قدر  دوربین 
موضوع سخن ما نیست بلکه مي خواهیم به بخشي جزیي وارد شده و رویکردي را که 
نویسندگان، کارگردانان و تهیه کنندگان آثار سینمایي درخصوص نحوه ي معرفي افراد 

داراي معلولیت به جامعه اتخاذ کرده اند را مورد بررسي قرار دهیم.
ابتدا الزم است سه رویکرد کلي نسبت به جامعه ي معلوالن در  براي ورود به بحث 
میان اجتماع مورد اشاره قرار بگیرد؛ رویکرد اول که تا حدي مي شود گفت یک رویکرد 
فطري و طبیعي است، مي تواند نگاه از روي ترحم و دلسوزي باشد. این رویکرد در 
بهترین حالت نهایتاً کمک هاي مقطعي را براي معلوالن به همراه مي آورد. رویکرد دوم، 
رویکرد بي تفاوتي است که ممکن است در برخي  افراد جامعه وجود داشته باشد. براي 
این قبیل افراد اساساً مشکالت دیگران اعم از معلول و غیرمعلول موضوعیت ندارد و 
از نگاه  نگاه دغدغه مند نسبت به هم نوعان در این رویکرد مشاهده نمي شود. معموالً 
معلوالن این رویکرد نسبت به دیدگاه قبلي قابل تحمل تر است. اما رویکرد سوم اگرچه 
ممکن است در باطن رگه هایي از رویکرد اول نیز در آن وجود داشته باشد اما زهر آن 
را ندارد. این رویکرد عبارت است از نگاهي »مسئوالنه و وظیفه محور« در قبال همه ی 
افراد جامعه که معلوالن نیز جزیي از آن هستند. از نگاه افراد  صاحب این رویکرد، هیچ 
مرز و دیواري بین  افراد معلول و غیرمعلول وجود ندارد و اساساً باید به بني آدم کمک 
کرد تا بتواند زندگي بهتري در کنار سایر افراد  جامعه داشته باشد. بدون شک رویکرد 
اخیر بهترین نوع نگاهي است که مي توان به معلوالن داشت. چون از این رهگذر خود 
معلول هم تفاوتي میان خود و دیگران نمي بیند و بر همین اساس مي تواند کیفیت 

زندگي خود را همانند یک انسان سالم تنظیم کند.
و فرهنگي  تربیتي  با ریشه هاي  اجتماع جز  پدیده اي در  نگاه جامعه شناسان هیچ  از 
پدیده هاي  با  برخورد  براي  که  مي کند  ایجاب  اجتماعي  زندگي  لذا  ندارد.  وجود 
گوناگون، زمینه هاي فکري، تربیتي و فرهنگي وجود داشته باشد و بر این اساس زندگي 

جمعي شکل بگیرد.
یکي از ابزارهاي فرهنگ سازي در هر جامعه اي ابزار  هنر و به طور خاص سینما است. 
قبال معلوالن  اسالمي در  انقالب  پیروزي  از  بعد  به ویژه  ببینیم هنر هفتم  باید  حال 
کدام یک از رویکردهاي ذکر شده را اتخاذ کرده است. اگر ما در حال حاضر صحبت از 
سینماي بعد از انقالب مي کنیم به این دلیل است که اساساً معتقدیم بعد از پیروزي 
انقالب و تدوین قانون اساسي بر پایه ي کرامت و تعالي انساني، توقعات شهروندي طبعاً 
در تراز این میثاق ملي قرار گرفته و باید با همین معیار مورد پایش و ارزیابي قرار 
گیرد. بررسي آثار و نمونه هایي که در سینماي پس از انقالب با محوریت معلوالن یا 
بیان مشکالت این قشر از جامعه مشاهده مي شود متأسفانه چندان با رویکرد سومي 
که ذکر شد یعني »نگاه مسئوالنه و وظیفه محور« منطبق نیست و فراتر از آن، گاه به 
رویکرد اول که موجب رنجش جامعه ي معلوالن بوده دامن زده و آن نگاه را به اذهان 

القا کرده است.
براي پرداختن به موضوع و رفع این چالش باید یک کار مبنایي صورت بگیرد، به این 
مفهوم که اساساً خود صاحبان اثر رویکردشان نسبت به معلوالن تغییر کند. یعني باید 
ببینیم نویسنده اي که قرار است اثر او تبدیل به یک اثر سینمایي شود چه نگاهي به 
معلول و مقوله ي معلولیت دارد. تا زماني که نگاه صاحبان قلم و اثر اصالح نشود بدون 
ادامه پیدا مي کند و نمي توان نسبت به رفع مشکالت معلوالن در  شک همین روند 
این حوزه امید بست. قبل از هر چیز باید ضرورت نگاه منطقي به مقوله ي معلولیت 
در میان اصحاب هنر احساس شود تا بتوانیم انتظار دیدن آثاري مطلوب را در سینما 
داشته باشیم. بنابراین ضمن اصالح نگاه فیلمنامه نویسان و کارگردانان باید این دغدغه 

و ضرورت در نگاهشان تقویت شود.
جامعه ي  از  مؤلفه هایی  که  انقالب  از  بعد  سینمایي  آثار  مي توان  مقدمه  این  ذکر  با 
معلوالن در آن ها حضور دارند را مورد تحلیل و ارزیابي قرار داد. یعني با این سنجه، 
به تحلیل بپردازیم تا دچار رویکرد افراط و تفریطي نسبت به معلوالن در حوزه ي آثار 
انقالب که در  از  آثار سینمایي بعد  فهرست وار برخي  اوالً  فرهنگي  و هنري نشویم. 

حیطه ي بحث ما مي گنجد را ذکر مي کنیم:
»پرنده ی  داوودي«،  »گل هاي  »رابطه«،  نظیر  آثاري  به  مي توان  ابتدایي  ازفیلم هاي 
کوچک خوشبختي«، »مسافران مهتاب«، »مادر« و در سال هاي اخیر هم به فیلم هایي 
نظیر »رنگ خدا«، »این جا چراغي روشن است«، »چشمان سیاه«، »وقتي همه خواب 
بودند«، »شهر زیبا«، »طال و مس«، »این جا بدون من«، »میم مثل مادر«، »بچه هاي 

ابدي«، »حوض نقاشي« و تعدادي دیگر اشاره کرد.
در اکثریت قریب به اتفاق این آثار، معلولیت عنصري صرفاً ترحم برانگیز بوده و همان 
اثر  تعدادي  مي توان  فقط  کرده اند.  القا  مخاطب  به  را  اول  مشمئزکننده ي  رویکرد 
انگشت شمار نظیر فیلم »بچه هاي ابدي«، »چشمان سیاه«، »میم مثل مادر« و »حوض 
نقاشي« را نام برد که قدري از رویکرد اول فاصله گرفته و به رویکرد سوم نزدیک ترند.

اجتماعی  فیلمی  عنوان  به  کارشناسان  عقیده ي  به  نقاشی«  »حوض  سینمایی  فیلم 
درباره  آن  کارگردان  میري  مازیار  معلولیت مطرح مي شود که  نمادین در حوزه ي  و 
است:  شده  یادآور  فیلم  این  در  ذهنی  کم توان  زوج  دو  خاص  عاشقانه ی  رابطه ی 
»درهمان جلسه ی اول که با هم صحبت کردیم در طرح منوچهر محمدی )تهیه کننده( 
بیماری وجود داشت و انگار هر دوی ما دنبال سخت ترین نوع عاشقانه بودیم«. منوچهر 
محمدی هم که طرح اولیه ی »حوض نقاشی« برای اوست درباره ی این فیلم گفته است: 
»من طبق معمول گاهی طرح ها را برای خودم سخت تر کرده و فکر می کنم این ایده 
فکر  بنابراین  باشد.  تاثیرگذار  و  کند  جذب  را  مخاطب  می تواند  سینما  در  که  است 
کردیم اگر این زوج غیرمتعارف باشند به ما این امکان را می دهد که فضای سینمایی 
تازه تری را تجربه کنیم؛ درحالی که اگر با دو آدم عادی فیلم را می ساختیم، ظرافت ها 

و لطافت هایی که اآلن در حوض نقاشی وجود دارد، دیگر وجود نداشت.«
اشاره شد علمي تر و تخصصي تر  مازیار میري، همان طور که  فیلم  این مسأله که  در 
ادبیات  از  اما  نیست  شکي  کرده،  نگاه  معلوالن  حوزه ي  به  خود  هم ردیف  آثار  از 
مصاحبه هاي دست اندر کاران ساخت این فیلم نیز چنین برمي آید که تقدیم سوژه ي 
سینمایي  »فضاي  مي کند.  خوشحال  را  تماشاگر  که  است  معلول،کادویي  زوج  یک 
تازه تر« یعني نیم نگاهي به گیشه براي جذب مخاطب بیشتر. معلولیت هم مي تواند ما 
را به مقصود مورد نظر برساند. همین نگاه صرف نظر از نحوه ي پردازش و خروجي اي 
که به ذهن بیننده القا مي کند شاید در بقیه ی آثار این چنیني وجود داشته باشد که 
نیازمند تحلیل بیشتر نیست؛ زیرا آن چه که از اتمسفر کلي این فیلم ها برمي آید، حس 
ترحم و دل سوزي بي مورد نسبت به معلوالن است. گریه تماشاچیان فیلم »رنگ خدا« 

در هنگام خروج از سالن سینما گواه این مدعاست.
در عین حال محمدی درخصوص فیلم »حوض نقاشي« تاکید کرده که»یک نکته ی 
بسیار مهم برایم، اراده ی انسانی برای تغییر وضع موجود و تالش برای جلو رفتن بوده 
که  هستند  انسان هایی  هستند،  مشکل  دچار  که  آدم هایی  این گونه  در  حتی  است؛ 
می خواهند مستقل باشند و این حس استقالل را حفظ کنند. باید در نظر داشت هر 

شرایطی گذراست و ما باید خودمان را باور کنیم«.
شاید نکته ي حایز اهمیت این فیلم نیز بیان چنین دیدگاه هاي مثبتي است. البته قطعاً 
در تمامي این فیلم ها ارزش هاي مثبت بسیاري وجود دارد اما کمتر در خدمت افراد 
داراي معلولیت قرار گرفته و بیشتر تعلیم ارزش هاي انساني را به دیگر آدم هاي جامعه 

مدنظر قرار داده است.
آن چه که آفت همه ي مقوله ها در یک جامعه است چیزي نیست جز افراط و تفریط 
که متأسفانه در این حوزه هم آثار این آفت مشاهده مي شود. چنان که برخي افراد بعد 
از دیدن این فیلم ها در مواجهه با معلوالن چنان از آن ها و توانمندي هایشان تعریف و 
تمجید مي کنند که گویي معلولي که در موردش صحبت مي کنند یک سوپرمن است! 
از طرف دیگر افرادي با روایت خودشان از زندگي یک فرد معلول، طوري القا مي کنند 

که انگار تمام مصایب دنیا نصیب این فرد شده است.
به نظر مي رسد باید با اتخاذ رویکردي میانه، به سمتي رفت که ضمن بیان واقعیات 
زندگي یک معلول اعم از معلول حرکتي و ذهني، راه کارهاي رفع مشکالت این قشر از 
جامعه و به ویژه اصالح نگاه جامعه به این قشر در آثار مدنظر قرار گیرد. از طرف دیگر 
دنبال حقوق  به  نباید  معلوالن  این مهم هدایت کنند که  به  را  دستگاه هاي مسئول 
خود بدوند و از وضعیت و شرایط جسمي یا رواني خود مایه بگذارند تا بلکه جزیي از 
حقوق خود را استیفا کنند. بلکه الزمه ی نگاهي که از طریق آثار سینمایي به بدنه ي 
تصمیم گیر و تصمیم ساز جامعه تزریق مي شود حاوي یک رویکرد منطقي و مبتني بر 

واقعیات باشد تا به صورت اتوماتیک وار حقوق معلوالن به آن ها داده شود.
درخصوص  به ویژه  جامعه  فرهنگي  بخش  بر  باید  که  ضروري  الزامات  از  دیگر  یکي 
قلم،  صاحبان  که  است  این  باشد  حاکم  مي کنیم  دنبال  بحث  این  در  ما  که  آن چه 
تریبون و دوربین، باید همواره با نگاه متعالي کیلومترها جلوتراز وضعیت فعلي جامعه 
را رصد کنند و براي چالش هایي که ممکن است بر سر راه جامعه ایجاد شود چاره اي 
بیندیشند؛ نه این که بایستند و نظاره گر مشکالت باشند و تنها کاري که انجام مي دهند 
اخذ سوژه از ویترین جامعه باشد. الزمه هنرمندان و فرهنگ سازان همان طور که گفته 
شد این است که چراغ راه فرهنگ جامعه باشند و با رویکرد پیشروانه، فرهنگ عمومي 

را به سمت مطلوب هدایت کنند.
انقالب  از  به ویژه پس  فیلم هایي  معلوالن  احوال همین که درخصوص  این  با همه ي 
اسالمي ساخته شده، خوب است و کمک کرده تا از نقطه ي صفر حرکت کنیم. اما قدم 
بعدي باید شناسایي نقاط ضعف این فیلم ها در جهت بهتر شدن آن ها باشد. هم چنین 
اگر بخواهیم کارنامه ي سینما را در مقایسه با رقیبش یعني تلویزیون بررسي کنیم، 
انصافاً»پرده ی نقره اي« در ارایه ي تصویر از معلوالن، بسیار بهتر از »جعبه ی جادویي« 

عمل  کرده است.

مجید انتظاری

معلـوالن در »پرده هفتـم« چگونه تصویـر شدند؟
به بهانه ی 12 آذر روز جهاني افراد داراي معلوليت
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عالقه مندان می توانند تحلیل خود را از این طرح به سامانه ی پیام کوتاه  30007545  ارسال کنند. 
به بهترین تحلیل جایزه اي ارزنده  اهدا خواهد شد.

سودوکو، مخفف عبارت ژاپنی "سوجی وا دوکوشین نی کاگیرو" به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
قانون اول: در هر سطر جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.

قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.
قانون سوم: در هر ناحیه 3x3 جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.

ان
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طرا
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دنیای روان شناسی افراد ناشنوا
آشنا  دنیایی  با  قبل  شماره ی  در 
شدیم که مختص فرد ناشنوا است. 
فرهنگ  و  زبان  آن  در  که  دنیایی 
خاص خود را دارد. حال می خواهیم 
به این نکته توجه کنیم که شرایط 
یک فرد ناشنوا چه تأثیری بر هویت 
دارد،  خود  از  وی  که  تصویری  و 

خواهد گذاشت. 
هر  روانی  و  روحی  بررسی  در 
والدینش،  با  وی  روابط  باید  فرد، 
فیزیکی،  خصوصیات  دلبستگی، 
توسعه ی  و  عاطفی  رشد  زبان، 
جامعه ای که در آن زندگی می کند 
را در نظر بگیریم. حدود 90 درصد 
از کودکان ناشنوا، پدر و مادر شنوا 
دارند. اکثر والدین شنوا، مسلط به 
افراد  طبیعی  زبان  که  اشاره  زبان 
به  توجه  با  نیستند.  است،  ناشنوا 
رابطه،  هر  برای  ارتباطات  اهمیت 
عدم توانایی کودکان برای برقراری 
ارتباط مؤثر با والدین رابطه ی آن ها 
تمامی  قرار می دهد.  تأثیر  تحت  را 
مستقیم  طور  به  شده  ذکر  موارد 
و  روحی  نظر  از  را  ناشنوا  فرد  یک 

روانی تحت تأثیر قرار می دهند. 
که  است  اصطالحی  »آودیسم«  

می شود.  استفاده  کم شنوا  یا  ناشنوا  اشخاص  علیه  تعصب  و  تبعیض  توصیف  برای 
آودیسم می گوید که افراد شنوا نسبت به افراد ناشنوا فرهنگ باالتری دارند، یا این که 
افراد ناشنوا توانایی و مهارت کمتری نسبت به افراد شنوا دارند. آودیسم نگرش ها، 
شرایط و یا رفتارهایی را که باعث ترویج توانایی ها بر اساس وضعیت شنوایی افراد 
می شوند را بی چون و چرا می پذیرد و باعث می شود فرد ناشنوا را به عنوان یک فرد 
ضعیف در جامعه، ناتوان در برقراری ارتباط با دیگران و ناتوان برای اشتغال ببینند. 
فرهنگ و زبان در جوامع ناشنوا با هم تالقی دارند. یکی از اجزای سازنده ی جوامع 
ناشنوا زبان اشاره است. زبان شناسان می دانند که مغز به طور طبیعی برای دستیابی 
به زبان  ظرفیت دارد و این زبان را به مردم دیگر نیز انتقال می دهد. مغز توانایی 
تشخیص بین زبان محاوره ای و زبان اشاره را دارد. زبان اشاره همان زبان گفتاری 

نیست. بلکه زبانی با گرامر، دستور زبان، ساختار جمله و گفتار است. 
چه اقدامات یا ویژگی ها و یا استانداردهایی برای به رسمیت شناختن فرد ناشنوا در 

نظر گرفته شده است؟ 
آگاهی خود یک ویژگی غیرقابل انکار و اجتناب ناپذیر در بین همه ی انسان ها است. 
من از کجا آمده ام؟ برای چه هدفی وجود دارم؟ و بسیاری از سواالت بی پاسخ که 
حتی به ذهن کودکان خردسال هم می آیند. افراد سالم در مواجهه با این سواالت 
حتی اگر قادر به یافتن پاسخی نباشند بدون آشفتگی درونی می توانند آن ها را قبول 
کنند. مخصوصاً وقتی که خانواده و دوستان حامی آن ها هستند. تعاریف بسیاری از 

هویت وجود دارد: »هویت؛ یگانگی، وحدت و تداوم شخصیت است.« 
یک فرد ناشنوا، از کودکی تا بزرگ سالی، به عنوان یک فرد ناتوان دیده می شود، آن ها 
نسبت به تفاوت ها یشان در آن چه که می توانند انجام دهند و آن چه که مردم شنوا 
می توانند انجام دهند، خیلی حساس می شوند و خود را دچار محدودیت می بینند. 
یا ضعیف  و  با خودشان  متفاوت  را  ناشنوا  فرد  که  می برند  پی  افراد شنوا  رفتار  از 
قلمداد می کنند و این عوامل بر روی اعتماد به نفس و احساس هویت شخصی فرد 
ناشنوا اثرات مخربی را وارد می کنند. فرد ناشنوا حق دارد خودش را به عنوان یک 

ببیند، کسی که  انسان کامل 
توانایی رسیدن به اهدافش را 
اعتماد  و  خود  پذیرش  دارد. 
مختلف  عوامل  به  نفس   به 
در  که  عواملی  است.  وابسته 
ناشنوا  فرد  نفس   به  اعتماد 
چندین  به  هستند،  موثر 
که  دارند  بستگی  متغیر 
و  پدر  داشتن  از:  عبارت اند 
ارتباط  برقراری  ناشنوا،  مادر 
زبان  از  استفاده  با  خانواده  با 
اشاره و استفاده از زبان اشاره 

در مدرسه.
ناشنوای  ویژگی های یک فرد 

سازگار
متفاوت  ما  می گویند  آن ها 
به  را  خود  امروزه  و  نیستیم 
فرهنگ  با  اقلیت،  یک  عنوان 
خود  به  مخصوص  زبان  و 
تعریف می کنند. آن ها به زبان 
متفاوتی نسبت به همسایگان 
و  می کنند  صحبت  خود 
شعر،  در  را  فرهنگ شان 
و  اجتماعی  هنجارهای  هنر، 
که  انسانیت  از  جنبه ای  هر 
فرهنگ  منعکس کننده ی 
باشد، با دیگران به اشتراك می گذارند. اما داشتن زبان و فرهنگ شخصی آن ها را 
متفاوت از دیگران نشان نمی دهد. درواقع زبان و فرهنگ تنها جنبه هایی از هستی 
اطراف بدنش احساس  را در  برای مثال ماهی قزل آال در آب شیرین، آب  هستند. 
نمی کند و به این که چرا آن آب شور نیست توجهی نمی کند. آب شیرین که محیط 

زیست ماهی است، مانند زبان و فرهنگ ما بخشی از زندگی ما است.
فرد ناشنوایی که سازگار شده است، در برخورد با زندگی مانند یک عضو از هر اقلیت 
زندگی  نمی کنند  او صحبت  زبان  به  که  افرادی  با  او  است.  جهان  در  دیگر  زبانی 
دهد،  انجام  کاری  می خواهد  که  زمانی  و  می پذیرد  را  اکثریت  فرهنگ  و  می کند 

هیچ کاری برایش غیرممکن نیست.
از  نظر دکتر »آلن وسمن« ، ویژگی های یک فرد ناشنوای سازگار عبارت اند از:

خودپنداری مثبت و اعتماد به نفس، پذیرش مثبت روان شناسی ناشنوایی، توانایی 
وجود،  ابراز  منفی،  نگرش  با  مقابله  برای  توانایی  ناشنوایی،  جبران  برای  مؤثر 
باقیمانده،  شنوایی  از  استفاده  توانایی  گفتاری،  توانایی  به دست آوردن  چشم انداز 
مؤثر،  اجتماعی  و مهارت های  بین فردی  روابط  اشاره،  زبان  به  نگرش مثبت نسبت 
مکانی  کمک های  از  استفاده  و  درخواست  برای  توانایی  متکی به خود بودن،  توانایی 
فلسفی،  طبعی  شوخ  گمراهی، حس  از  کردن  جلوگیری  توانایی  مناسب،  زمانی  و 

خودشکوفایی.
آیا روان شناسی مردم ناشنوا وجود دارد؟ آیا ناشنوایان روح و روان متفاوتی نسبت 
به افراد شنوا دارند؟ یا دنیای روان شناسی افراد ناشنوا دنیایی است که می کوشد تا 

منفی گرایی را به »من می توانم«، یا »من می خواهم« تبدیل کند.
دنیای روان شناسی افراد ناشنوا، دنیایی است که فرهنگی غنی دارد و می گوید ما 
ارزشمند هستیم. این فرآیند، نیاز به آموزش متقابل دارد. افراد شنوا و افراد ناشنوا 

باید یاد بگیرند که همدیگر را درك کنند و با یکدیگر در کارها همکاری کنند.

ترجمه: سیده فرزانه گلستان
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بیمـاری رومـاتیسمـی دردنـاك
که  است  دردناك  روماتیسمی  بیماری  یک  نام   )AS(  ، آنکیلوزان«  »اسپوندیلیت 
معموالً مفاصل ستون  فقرات را درگیر می کند. این بیماری می تواند سایر مفاصل را 
نیز گرفتار کند و روی سایر اندام ها )قلب، ریه، روده و چشم ( اثر بگذارد. اسپوندیلیت 
استخوان ها  که  است  معنا  این  به  آنکیلوزان  و  است  مهره  التهاب ستون  معنای  به 
تمایل دارند به یکدیگر جوش خورده، متصل شوند و حالتی یک پارچه ایجاد کنند. 

نام دیگر این بیماری »روماتیسم ستون فقرات« است.
افراد جوان، بین 15 تا 35 سالگی، تجربه می کنند و مردها  این بیماری را بیشتر 
حدود سه برابر بیشتر از زن ها ممکن است دچار شوند. تعداد افرادی که مبتال به 
اسپوندیلیت آنکیلوزان هستند کم نیست و به طور میانگین از هر هزار نفر، یک نفر 

بیمار می شود.
علت بیماری:

بیماری سخن گفت. ولی در بدن  این  به  ابتال  با اطمینان درباره ی دلیل  نمی توان 
این ژن  البته وجود  دارد.  HLA وجود  ـ   B27 نام به  ژنی  بیماران،  از  90 درصد 
همیشه نشانه ی بیمار بودن فرد نیست. برخی از پزشکان نیز عفونت را دلیل ابتال به 
»اسپوندیلیت آنکیلوزان« می دانند. میکروبی به نام »کلبسیال«  که از راه گوارش به 

بدن وارد می شود، می تواند عفونتی ایجاد کند که به مفاصل آسیب برساند.
عالیم بیماری چیست؟

سن و جنسیت در بروز عالیم مؤثر هستند. درد در ستون مهره ها معموالً در مردان 
بیست تا سی ساله دیده می شود. این درد با دیسک کمر اشتباه گرفته می شود. ولی 
تفاوتی که با دیسک کمر دارد این است که درد این بیماری بعد از استراحت بیشتر 
می شود در حالی که افرادی که دیسک کمر دارند می توانند درد خود را با استراحت 
کاهش دهند. یکی از مهم ترین عالمت های این بیماری درد ستون مهره ها است که 

با استراحت بدتر و با فعالیت به تدریج بهتر می شود.
نیز  آن  اطراف  و  استخوان جناق  روی  و  کتف، جلوی سینه  دو  بین  درد  احساس 
می تواند یکی از نشانه های شروع این بیماری باشد. درد در پاشنه ی پا که معموال با 
خارپاشنه اشتباه گرفته می شود و ورم مفاصل پا در سنین کودکی نیز می تواند از 
جمله نشانه های این بیماری باشد. از عالیم دیگر این بیماری قرمزی یکی از چشم ها 
است.  مفصلی  بیماری  این  عالمت  مهم ترین  کمردرد  است.  دید  تاری  همراهی  به 
افزایش قوس ستون مهره به صورتی که فرد به جلو خم می شود از عالیم بیماری در 
مراحل پیشرفته است. بیمار ممکن است در هنگام تنفس نیز به علت خشکی مفاصل 
بین دنده ها و مهره های ستون فقرات دچار مشکل شود. مفاصل ران، مچ پا، زانو و 

شانه نیز دردناك و متورم می شوند. 
کاهش اشتها، احساس ضعف و خستگی و تب نیز از دیگر عالیم این بیماری است.

راه های تشخیص بیماری: 
اشعه ی X می تواند در مراحل پیشرفته ی بیماری تغییرات استخوان ها و مفاصل را 
نمایان سازد. بدیهی است در ابتدای بیماری تغییرات خاصی در استخوان ها و مفاصل 

ایجاد نخواهد شد. 
آزمایشات  از  اولیه  مراحل  در  به خصوص  تشخیص،  از  اطمینان  برای  شما  پزشک 
مختلف خون استفاده خواهد کرد. کم خونی یکی از عوارض بیماری AS است که 
در دراز مدت ایجاد خواهد شد. برای ارزیابی ژنتیک نیز پزشک شما از آزمایش خون 

استفاده خواهد کرد .
آیا می توان از این بیماری پیشگیری کرد؟

راهی برای پیشگیری از این بیماری وجود ندارد تنها نکته ی مهم برای جلوگیری 
از پیشرفت آن و بروز مشکالت جدی تر، مراجعه سریع به پزشک و آغاز درمان و 

استفاده از روش هایی است که بیماری به معلولیت نینجامد.
روش های درمان: 

بیماری  پیشرفت  با  و  می چسبد  هم  به  مهره ها  ستون  بیفتد  تأخیر  به  درمان  اگر 
قسمت های فوقانی بدن و گردن گرفتار می شود تا حدی که بیمار حتی نمی تواند 
گردنش را باال بیاورد. درمان این بیماری وقت و هزینه ی زیادی نیاز دارد و باید به 
طور مستمر ادامه داشته باشد، زیرا اگر وقفه ای در روند درمان ایجاد شود مشکالت 

از ابتدا باز می گردند.

هنوز چسبندگی های  که  زمانی  است.  مؤثر  بسیار  اولیه  مراحل  در  بیماری  درمان 
استخوانی و مفاصل ایجاد نشده باشد، پزشک می تواند از انواع داروهای ضدالتهاب 

استفاده کند.  
معموالً برای درمان احتیاج به جراحی نیست. البته گاهی از روش های جراحی برای 
کاهش درد و تخریب مفصلی استفاده می شود. گاهی در AS برای جایگزینی یک 

مفصل خارج ستون  فقرات ممکن است از روش های جراحی استفاده شود .
پزشکان برای کاهش درد و بهبود وضعیت حرکتی بیماران ممکن است از روش های 
مختلف فیزیوتراپی نیز استفاده نمایند. البته فیزیوتراپی برای افزایش دامنه ی حرکات 

و باال بردن انعطاف پذیری مفاصل نیز استفاده می شود.

معرفي معلوليت
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تجــــربـــه ها

من رماتیسم ستون فقرات دارم

من رماتیسم ستون فقرات دارم. اسم سخت تری هم دارد. »اسپوندیلیت آنکیلوزان« 
همان اسمی است که مادرم هنوز نمی تواند تلفظ کند. برای همین به او یاد داده ام 
بگوید: »AS« قرار بود این بیماری بیشتر در مردان دیده  شود. من جزو آن دسته ی 
دیر  خیلی  من  بیماری  دچار شده اند.  بیماری  این  به  که  زنانی هستم  کم جمعیت 
تشخیص داده شد. اوایل که درد شدیدی در قفسه ی سینه ام داشتم، فکر می کردم 
از ناحیه ی کمر آغاز می شود، درد در  مشکل قلبی دارم. چون این بیماری معموالً 
این ناحیه پزشکان را به اشتباه می اندازد. من نیز از این قاعده مستثنی نبودم. حتی 
تا پای عمل دیسک کمر هم رفتم. ولی با مشورت پزشکان مختلف بعد از مراجعه به 

یک متخصص روماتولوژی توانستم با بیماری واقعی ام آشنا شوم. 
اوایل  بیماری ام ایجاد می کند، خشکی صبحگاهی است.  مشکل شایعی که معموالً 
گاهی آن قدر درد داشتم که ترجیح می دادم اصاًل نخوابم و تا صبح ورزش کنم. ولی 
به مرور با استفاده از تجربیات دیگران و توصیه های پزشکان و مطالعه ی کتاب هایی 

بودند،  بیماری ام نوشته شده  که در مورد 
به  که  کنم  پیدا  را  روش هایی  توانستم 
کمک  بیماری ام  بهبود  و  درد  تخفیف 

زیادی کند.  
می خواهم تجربه هایی که این بیماری برایم 
به ارمغان آورده را با شما در میان بگذارم. 
شاید آن چه  که تا به حال یادگرفته ام برای 

کسی مفید باشد. 
صبح که از خواب بیدار می شوید بالفاصله 
برای  کار  این  بگیرید.  گرم  آب  دوش 
بسیار  بدنتان  خشکی  رفع  و  درد  کاهش 

مفید است.
البته  باشد.  کم  خیلی  باید  بالشتان  قطر 
نکنید.  استفاده  بالش  از  کاًل  است  بهتر 
باید  نیز  می کنید  استفاده  که  تشکی 
سفتی مناسبی داشته باشد و زیاد نرم یا 
سفت نباشد. بهتر است از تشک های طبی 
منفصل  فنرهای  دارای  که  کنید  استفاده 
که  مختلفی  قسمت های  در  و  هستند 
از  مختلفی  درجات  می گیرد  قرار  بدنتان 

نرمی و سفتی دارند. 
بیماری  این  درمان  روش  مهم ترین 
آب درمانی  و  شنا  است.  ورزش کردن 
است.  حیاتی  واقعاً  من  بیماری  برای 
بروید  استخر  به  بار  یک  هفته ای  حداقل 
و تمرین هایی که پزشکتان مشخص کرده 
را در آب انجام دهید. البته باور غلطی نیز 
وجود دارد که بیماری های روماتیسمی به 
این  به  و  آمده اند  وجود  به  رطوبت  دلیل 
دلیل بیماران فکر می کنند که باید از آب 
دوری کنند. در حالی که انجام ورزش های 
افزایش  و  التهاب  کاهش  به  می تواند  آبی 

انعطاف بدنی کمک بسیاری کند.
تا  دهید  انجام  کششی  تمرینات  روز  هر 
پزشکتان  از  حتماً  نشود.  کوتاه  عضالتتان 
را  عضالت  کشش  زمان  و  نوع  بخواهید 
بسته به میزان پیشرفت بیماری، مشخص 
انجام  را  نرمشی  سرخود  وقت  هیچ  کند. 
حرکات،  از  برخی  انجام دادن  زیرا  ندهید 
باعث افزایش خم شدن ستون مهره ها می شود. عالوه بر این به دلیل آن که انعطاف 
را  شدید  ضربه های  نمی توانند  شده،  کم  آنکیلوزان«  »اسپوندیلیت  بیماران  بدنی 

تحمل کنند. بنابراین، شکستگی ستون فقرات زیاد اتفاق می افتد.
بار 20 دقیقه بر روی شکم بخوابید. این کار برای فرم ستون  بار در روز و هر  دو 

فقرات شما مفید است.
ماساژ و لیزر درمانی نیز برای کاهش درد مفید است.

انجام  کاری که می خواهید  برای هر  توصیه می کنم  به شما  آخر،  عنوان سخن  به 
دهید، این که چه بخورید، چگونه کار کنید و ورزش کنید و به طور کلی با چه روشی 
زندگی کنید، با پزشکتان مشورت کنید. باید از روحیه و اعصاب خوبی نیز برخوردار 

باشید تا بتوانید با قدرت به جنگ این بیماری بروید.
مهراندوخت علی پور از ساری
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پیشرفت  و  رشد  شاهد  روز  هر 
برای  بنیادی  سلول های  دانش 
بیماری های  و  اختالالت  درمان 
ترتیب  همین  به  هستیم.  خاص 
به  می توان  علم  این  پیشرفت  با 
از  بیش  شنوایی  اختالالت  درمان 

پیش امیدوار شد. 
تکنولوژی هایی  از  استفاده  اگرچه 
حلزونی  الکترودهای  کاشت  مانند 
و  شنوایی  مشکالت  بهبود  موجب 
گفتاری بسیاری از افراد شده است، 
شبیه  قطعه ای  وجود  حال  این  با 
سمعک در پشت گوش، دانشمندان 
را برای به وجود آوردن روشی بهتر و 

ساده تر تشویق می کند. 
یک  وجود  به  شنوایی  اختالالت 
مشکل در یک یا هر دو گوش گفته 

می شود. به این افراد ناشنوا یا سخت شنوا می گویند. معمواٌلً کم شنوایی ارثی بسیار 
در  یا  تولد  هنگام  تولد،  از  پیش  فردی  اگر  است.  اکتسابی  شنوایی  کم  از  کمتر 
سال های آغاز زندگی و پیش از این که صحبت کردن را بیاموزد به اختالالت شنوایی 
اما  می شود.  زبانی  درك  توانایی های  و  بیان  در  جدی  مشکالت  دچار  شود،  مبتال 
آسیب شنوایی در بزرگ سالی بر روی تلفظ یا کیفت درك مسائل تأثیر می گذارد. به 
همین دلیل بهتر است هر چه زودتر به آسیب شناس گفتار و زبان جهت جلوگیری 

از مشکالت زبانی، اجتماعی، روانی و تحصیلی مراجعه شود.
با  ارتباط ما  ایجاد  ایجاد حس شنوایی و  اجزای سلولی گوش داخلی که وظیفه ی 
محیط اطراف را به عهده دارند، بسیار آسیب پذیر هستند و بیشتر آسیب هایی که به 
ناشنوایی می انجامد به دلیل از بین رفتن سلول های مویی یا نورون های مربوط به آن ها 
است. کار اصلی سلول های مویی که داخل حلزون گوش داخلی هستند، این است که 
ارتعاشات مکانیکی صوت را تبدیل به پیام های الکتریکی می کنند و سپس این پیام ها 
به وسیله ی عصب شنوایی به مغز می رسند. کم شنوایی یا ناشنوایی به دلیل آسیب 
سلول های مویی ایجاد می شود، معموالً در پستانداران این سلول ها ترمیم نمی شوند و 
نقص شنوایی برای همیشه همراه با فرد خواهد ماند. این یکی از بزرگترین مشکالت 
و  توانبخشی است  راه موجود روش های  تنها  است.  اختالالت گوش داخلی  درمان 

درمانی قطعی وجود ندارد.
کم شنوایی انواع مختلفی دارد که در ادامه ی مطلب آن ها را بررسی می کنیم. اول از 
همه کم شنوایی انتقالی که معموالً زمانی رخ می دهد که مشکل در گوش خارجی 
یا میانی است. افرادی که چنین مشکلی دارند، احساس می کنند گوش هایشان پر یا 
مسدود شده و معموالً آرام صحبت می کنند زیرا صدای خودشان را بلند می شنوند. 
نوع دیگر کم شنوایی، کم شنوایی حسی ـ عصبی است. این نوع از کم شنوایی به گوش 
کم شنوایی  از  نوع  این  به  مبتال  که  افرادی  است.  مربوط  شنوایی  یا عصب  داخلی 
هستند معموالً از سمعک استفاده می کنند. نوع سوم کم شنوایی آمیخته است. این 
افراد به طور هم زمان دچار کم شنوایی انتقالی و حسی ـ عصبی هستند. این افراد نیز 
باید از سمعک استفاده کنند. کم شنوایی مرکزی نوع دیگری از کم شنوایی است که 
به دلیل آسیب بافت های مغزی به وجود می آید. این افراد هم باید از سمعک استفاده 

کنند.
اما چه طور می توان فهمید که این اختالل وجود دارد؟ شیرخواران معموالً در مورد 
جا  از  را  آن ها  می تواند  خاصی  صداهای  و  هستند  بسیار حساس  محیط  صداهای 
بپراند و افراد مسن که از وزوز گوش، سرگیجه و گوش درد شکایت می کنند، دچار 

این اختالالت شده اند.
دالیل مختلفی برای ایجاد اختالل شنوایی وجود دارد. گاهی این مشکل از والدین 
ناشنوایی  یا  نیز می تواند موجب کم شنوایی  ارث می رسد ولی مشکالت دیگری  به 
شود. مشکالتی نظیر، عفونت گوش میانی و گوش داخلی، تولید موم گوش به مقدار 
به رگ های  که  لخته های خونی  تومور،  به سر،  فشار خون، صدمه  بودن  باال  زیاد، 

می روند،  شنوایی  عصب  کوچک 
بیماری هایی مانند ام اس، سیفلیس، 
بیماری های  خون،  انعقاد  اختالالت 
قرار گرفتن  اوریون،  مثل  ویروسی 
صداهای  مقابل  در  مدت  طوالنی 
باال رفتن  و  قوی تر  یا  دسی بل   85
داروهای  حد  از  بیش  مصرف  سن، 
ضد  التهاب، آسپرین و کار کردن در 
عوامل  از  خیلی  شلوغ  محیط های 

ایجاد کننده ی خطر ابتال هستند.
بهتر است برای جلوگیری از عوارض 
در  تأخیر  و  ناشنوایی  چون  دائمی 
صحبت کردن  مهارت های  کسب 
بر  ناشنوایی  که  عاطفی  تأثیرات  و 
و  موقع  به  می گذارد،  فرد  زندگی 
هر چه سریع تر به پزشک متخصص 

مراجعه کرد.
یکی از راه های درمانی این اختالل، سنجش شنوایی توسط آزمون ها است. بعد از 
این آزمایشات، متخصص شنوایی سنجی می تواند نوع کم شنوایی را مشخص  انجام 
کند و با توجه به تاریخچه ی مشکالت شنوایی بیمار راه کارها و توصیه های مناسب را 
به وی پیشنهاد کند. گاهی اوقات نیز با انجام کارهایی نسبتاً ساده مانند بیرون آوردن 
و  داروی مصرفی  نوع  و  تغییر در مقدار  پرده ی گوش،  پارگی  ترمیم  یا  موم گوش 
استفاده کوتاه مدت از سمعک می توان اختالالت شنوایی را درمان کرد. در مواردی 
که سلول های مویی کاماًل از  بین رفته اند و قابل بازسازی نیستند راهی جز کاشت 

الکترود حلزونی وجود ندارد.  
بررسی های ژنی، برای درمان اختالالت شنوایی به وسیله ی سلول های بنیادی، نشان 
داده است که تمام سلول های تکثیر شده، خصوصیت تبدیل شدن به سلول های گوش 
از  که  است  بار  اولین  برای  دانشمندان  دارند.  را  آن  به  مربوط  بافت های  و  داخلی 
سلول های بنیادی جنین انسان، قابلیت تکثیر، تبدیل و بازسازی شدن را استخراج 
کرده اند که می توان از این سلول ها برای مطالعه بر تکامل عصب شنوایی و سلول های 

مویی و درمان ناشنوایی با استفاده از سلول های بنیادی بهره برد. 
درمان اختالالت شنوایی با سلول های بنیادی در ایران

در ایران نیز پژوهشگران، استفاده از سلول های بنیادی را بر روی مدل های حیوانی 
برای درمان ناشنوایی انجام داده اند. در این تحقیقات سلول های جنینی تمایز یافته ی 
سلول های  که  دریافتند  محققان  و  شد  تزریق  شنوایی  حلزون  داخل  به  موش 
تمایز  نیافته ی موش، توانایی تکثیر و تبدیل شدن به سلول های مویی شکلی را دارند 

که شنیدن را ممکن می سازند.
اگرچه این مطالعات هنوز در مرحله ی حیوانی است و بر روی  انسان آزمایش نشده 
است. ولی آینده ی پرامیدی را برای ناشنوایان می گشاید. شاید آن ها در آینده بتوانند 
بدون استفاده از سمعک و کاشت حلزون شنوایی و تنها با تزریق سلول های بنیادی، 
شنوایی خود را بازیابی کنند. اما این پروژه ها تا کنون در هیچ جای جهان روی انسان 
از  درمان  برای  مانعی  شنوایی  حلزونی  کاشت  جدید  روش های  نشده است.  تجربه 
طریق سلول های بنیادی  نیست و درصورتی که در آینده امکان کاشت سلول های 
بنیادی فراهم شود می توان در همان گوش جراحی شده، کاشت سلول بنیادی را 

هم انجام داد.
اختالالت شنوایی، می تواند بر روی مهارت های ارتباطی فرد تأثیر بگذارد و تحصیل، 
است  شایسته  بنابراین  اندازد.  به خطر  را  وی  موقعیت شغلی  و  اجتماع  در  حضور 
که کودکان کم شنوا هر چه زودتر تحت خدمات درمانی و توان بخشی قرار بگیرند. 
بنابراین در مقایسه با کودکانی که از این درمان زود هنگام محروم می مانند، توانایی 

یادگیری و تکامل زبان بیشتری خواهند داشت.

امیدی برای درمان ناشنوایی

منبع: بنیان
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از مضـرات شـاد بـودن
و  می آید  باران  نشسته اید،  خود  ویلچر  روی  خیابان  در  روزی  کنید  تصور 
طبق قانونی نانوشته با آمدن باران، تاکسی هم نایاب شده است. مدتی منتظر 
می مانید و لباس هایتان خیس می شوند. چشم به انتهای خیابان می دوزید تا 
شاید ماشینی بیاید و شما را از آن شرایط سخت نجات دهد. در همان لحظه 
چندین ماشین به دنبال یک ماشین عروس، با سر و صدای زیاد از کنار شما 
لحظه ای  برای  بوق هایشان  و  آهنگ  صدای  و  خوشحال اند  همه  می گذرند. 
حواس شما را از وضعیتی که در آن گرفتار شده اید، پرت می کند. بعد که به 
خودتان می آیید، می بینید که هیچ کدام از آن آدم های شاد، شما را ندیده اند 

و باید زیر باران منتظر ماشین بعدی بمانید. 
روان شناسان مدام می گویند که سالمت روحی و جسمی ما از طریق شاد بودن 
تأمین می شود. ولی آن ها به این نکته اشاره ای نمی کنند: »فقط کسی که شاد 
است از اثرات مثبت آن شادی بهره می برد.« معموالً شادی کامل از طریق 
حذف توجه به نیازهای دیگران ممکن است. انسان ها معموالً در لحظه ای که 
شاد هستند، خودخواه می شوند و برای رسیدن به امیال و آرزوهای خود و 
حفظ آن حس، از هر نوع مشکل، زحمت و اتفاقی که آن ها را غمگین سازد، 

دوری می کنند.
تحقیقات جدید نشان می دهند که انجام کاری مثبت برای دیگران، کاری که 
برای رسیدن به امیال و آرزوهای ما نیست، می تواند به زندگی ما معنا ببخشد 
و نوعی رضایت کلی را فراهم کند. رضایتی که در آن لحظه به شادی منجر 
نمی شود ولی می تواند اثرات دراز مدتی بر روحیات ما در زندگی داشته باشد.

است،  فردی  لذت های  به  رسیدن  معنای  به  شادی  تحقیقات،  این  براساس 
در صورتی که انجام کارهای مثبِت اجتماعی، می توانند نوعی حس ارزشمندی 

را در زندگی ما ایجاد کنند.
»استیو کول«  متخصص ژنتیک به این نتیجه رسیده است که احساس تنهایی 

یا غم از دست دادن یکی از عزیزان و یا داشتن مشکالت اقتصادی، بدن انسان 
را در موقعیتی اضطراری قرار می دهد. موقعیتی که زنگ خطری را در شبکه ی 
ژن های انسان روشن می کند و موجب فعال شدن دو گروه از ژن ها می شود. 

زیادی  زمان  مدت   یا  باشیم،  داشته  مزمن  روانی  و  عاطفی  مشکالت  اگر 
احساس تنهایی کنیم، ژن های ضد باکتری بدن افزایش می یابد که می تواند 
موجب ضعف و صدمه دیدن قلب ما شود. اجداد ما وقتی احساس تنها ماندن 
را تجربه می کردند، با افزایش ژن های ضد باکتری در بدنشان، برای عفونت 
دوم،  گروه  ژن های  می شدند.  آماده  دشمنان  یا  حیوانات  حمالت  از  ناشی 
موجب  دستور  این  هستند.  بدن  در  ویروس  ضد  مواد  کاهش  دستور العمل 

می شود که احتمال ابتال به سرطان افزایش یابد.
به عبارت دیگر اگر اجداد ما زندگی اجتماعی را تجربه می کردند و اهل کمک 
به اجتماع بودند، ژن هایشان، به دلیل تماس بیشتر با انسان های دیگر، ضد 
ویروس هایی را تولید می کردند که از بیمار شدن و دریافت ویروس از دیگران 

جلوگیری کند. 
اجتماعی  زندگی  به  و  دارند  زندگی خود  برای  معنای مشخصی  افرادی که 
عالقه مندند، حتی زمانی که غمگین می شوند یا مشکالتی روانی برایشان به 
وجود می آید، احتمال کمتری وجود دارد که در بدنشان، ژن های ضد باکتری 

فعال شود.
مهم ترین نکته ای که به آن دست یافتیم این است که شاد بودن با بها ندادن 
در  پایدار بودن  به  نسبت  شاد بودن  حال  این  با  است.  همراه  دیگران  غم  به 
انجام وظایف اجتماعی، به مراتب اثرات مثبت کوتاه مدت و کم رنگ تری دارد. 
داشتن تعادل بین بهره بردن از لذت های فردی و انجام کارهای انسان دوستانه، 

عاملی است که موجب سالمت واقعی جسم و روان ما می شود.

ترجمه: حانیه قدوسی
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خواندنی های سالمت
دو  التهاب مفصل را کم کند. اخیراً   پودر میوه ی گل رز می تواند درد و 
مطالعه جدید بر روی اثرات ضد التهابی قوی پودر میوه ی گل رز صورت 
گرفته که توجه بیشتری را به سوی این ماده جلب کرده است. این مطالعات 
نشان داده اند که پودر گل رز نه تنها می تواند التهاب و درد ناشی از آرتریت 
را کاهش دهد بلکه می تواند به حفاظت از مفاصل افراد جوان کمک کند.

میوه ی گل رز در زیر گل برگ های آن قرار  دارد و وقتی گل برگ ها ریخت، 
میوه به حداکثر رشد خود می رسد.

پودر میوه ی گل رز می تواند موجب کاهش درد مفصل زانو شده و همچنین 
حرکات زانو را بهتر و احتماالً از آسیب به غضروف مفصل زانو پیشگیری 
کند. محققین اعالم کرده اند که ترکیبی مساوی از پوسته ی بیرونی میوه 
همراه با دانه های آن بهترین ترکیب در کاهش التهاب مفصل است. تاکنون 
رز  گل  میوه ی  التهابی  ضد  تاثیر  درباره ی  علمی  مطالعه ی   30 از  بیش 
از آن در کاهش درد و  صورت گرفته است و نشان می دهد که می توان 

افزایش دامنه ی حرکتی در مفاصل ملتهب استفاده کرد.

دانشمندان با ترکیب کردن سلول های گاوی با یک ژل مایع و قرار دادن آن 
داخل یک پرینتر سه بعدی، موفق به تولید یک نوع گوش مصنوعی شدند که 

قادر به دریافت و انتقال صدا است.
تا مواد دریافتی را به  برنامه ریزی شده است  این پروژه، چاپگر به گونه ای  در 
شکل یک گوش مصنوعی پردازش کند و از ذرات نقره یک آنتن مارپیچ ایجاد 
کند. این آنتن مانند تمام آنتن ها قادر به دریافت سیگنال های رادیویی است. 

گوش می تواند سیگنال های رادیویی دریافت شده را به صدا تفسیر کند.
گوش تولید شده که توسط چاپگر سه بعدی ایجاد شده است، بسیار شفاف و 
نرم است. محققان الکترودهایی را درپشت این گوش ها قرار دادند که قادر به 
دریافت سیگنال های رادیویی بودند. در پایان بعد از پخش آهنگی از »بتهوون« 
در کنار یک جفت از این نوع گوش تولید شده، مشاهده شد که سیگنال ها از 

طریق گوش به الکترودها و سپس بلندگوها انتقال پیدا می کنند.

پودر میوه ی گل رز و خواص آن

کشف محل بهترین سلول های بنیادی 

محققان محل بهترین سلول های بنیادی خون را کشف کردند. این سلول های 
بنیادی که در انتهای استخوان قرار دارند می توانند درصد موفقیت پیوند مغز 

استخوان را افزایش دهند.
این کشف میزان مغز استخوان مورد استفاده در عمل پیوند را کاهش می دهد 
و باعث کاهش موارد رد پیوند خواهد شد. هم چنین روند بازسازی را افزایش 
خواهد داد. به گفته ی این محققان، سلول های بنیادی انسان )HSC( که در 
منطقه ی انتهای استخوان یا »ترابکوالر«  قرار دارند، دارای بیشترین توانایی 

در احیا خون و سیستم ایمنی بدن هستند. 
این یافته ها نشان می دهند که کیفیت سلول های بنیادی با هم یکسان نیست 
و محل قرار گرفتن این سلول ها بر روی کیفیت آن ها مؤثر است به طوری که 
خود  از  را  بهتری  کیفیت  قرار گرفته اند  استخوان  انتهای  در  که  سلول هایی 
نشان می دهند. بیش از 50 سال  است که پیوند مغز استخوان به طور عادی 
خون،  سرطان  نظیر  بیماری هایی  درمان  برای  بیمارستان ها  از  بسیاری  در 

کم خونی و اختالالت ایمنی انجام می شود.

تولید گوش مصنوعی از سلول های گاوی 
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تقریباً همه ی افراد با این نظر موافقند که دو بار مسواك زدن در روز ضروری است. 
اما این روزها نکته ی بحث برانگیز دیگری نیز مطرح است، مبنی بر این که استفاده از 

نخ دندان بهتر است قبل از مسواك زدن انجام شود یا پس از آن؟ 
در ادامه ی این بحث توصیه های 5 دندان پزشک را ذکر می کنیم:

بین  پالك  از بین بردن  برای  که  می کند  توصیه  بیمارانش  به  دندان پزشک  این   )1
دندان ها، قبل از مسواك حتماً از نخ دندان استفاده کنند. این امر موجب می شود که 
از محیط دهان خارج  باقی مانده های خارج شده توسط نخ را  باکتری ها و  مسواك، 

نماید.
2( این متخصص معتقد است که استفاده از نخ دندان به ویژه برای کودکان، بعد از 
مسواك زدن بهتر است. این کار کمک می کند ذراتی که پس از مسواك در دهان باقی 
می مانند، توسط نخ خارج شوند. اگر اول از نخ استفاده کنید ممکن است مسواك 
دندان پزشک  این  هم چنین  فرو روند.  لثه  میان  به  غذا  باقی مانده های  شود  موجب 
توصیه می کند که روش صحیح استفاده از نخ نیز بسیار مهم است، برای این کار نخ 
را به صورت C درآورده و به طور دورانی در اطراف دندان حرکت دهید. حرکات باال و 

پایین نخ به تنهایی کافی نیست زیرا سطح دندان ها را به خوبی تمیز نمی کند.
3( دندان پزشک سوم معتقد است که ترتیب استفاده از مسواك و نخ تفاوتی نمی کند، 

زیرا مسواك سطح دندان ها و نخ، فاصله ی میان دندان ها را تمیز می کند. 
4( متخصص بعدی می گوید که مهم ترین نکته این است که دو بار در روز مسواك 
بزنید و یک بار از نخ استفاده کنید. این دندان پزشک معتقد است برای خارج کردن 
پالك و باقی مانده های غذا از میان دندان ها چند دقیقه را صرف استفاده از نخ کنید. 
24 تا 48 ساعت زمان الزم است تا باکتری ها درون پالك ها جای گیرند، بنابراین 
را  دندان ها  و  روز، سالمت دهان  در  بار  نخ، حداقل یک  توسط  خارج کردن پالك 

تأمین می کند.
5( نظر دندان پزشک پنجم این است که شب ها قبل از خواب از نخ استفاده کنید. در 
زمان خواب، ترشح بزاق برای تمیز کردن دندان ها و لثه کاهش می یابد و باکتری ها 
فرصت بهتری برای آسیب رساندن به دندان ها دارند. بنابراین استفاده از مسواك و نخ 

و هم چنین تمیز کردن زبان هر شب قبل از خواب ضروری است.
براساس گزارش انجمن دندان امریکا، نخ و مسواك هر دو ضروری هستند؛ اما استفاده 
از نخ دندان قبل از مسواك، کمک می کند که فلوراید موجود در خمیر دندان در زمان 
مسواك زدن، بهتر به میان دندان ها نفوذ کرده و در نتیجه احتمال پوسیدگی دندان 

کاهش یابد.
از تجمع  برای پیشگیری  از نخ دندان  براساس نظر دندان پزشکان، استفاده ی روزانه 
باکتری ها بین دندان ها و تشکیل پالك و رسوب و در نتیجه تورم و التهاب لثه که 

اولین مرحله در بیماری های لثه است، ضروری است.

می دهد،  نشان  جدید  مطالعات 
صورت،  و  فک  ماساژ  و  بازی کردن 
یکی  می شود.  اشتها  کم شدن  باعث 
تحریک  اشتها  کم کردن  روش های  از 
صورت  و  فک  در  عصبی  سلول های 
عصبی  سلول های  و  مغز  زیرا  است، 
کنترل  مراکز  اصلی ترین  صورت 
با  رو  این  از  می شوند  محسوب  اشتها 
طرز  به  را  اشتها  می توان  آن  کنترل 
فوق العاده ای کاهش داد. با ورزش دادن 
صورت و ماساژ پیشانی، گونه ها و بینی، 
آرامش می رسند  به  سلول های صورت 
کنترل  آن ها  در  خون  جریان  و 
می شود، بنابراین اشتها کاهش می یابد. 
هم چنین باز و بسته کردن دهان به مدت 
یاد  از  باعث  روز،  طول  در  دقیقه   10
رفتن گرسنگی می شود و افراد میل به 

غذا خوردن را از دست می دهند. 

کاهش اشتها با یک حرکت

مسواک یا نخ دندان، اول کدامشان؟ 
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زبانش بیرون، یعنی سندرم داون؟
به عنوان یک پزشک متخصص اطفال  در طی 
والدین،  مشترك  نگرانی  این  با  طبابتم  سال ها 
یعنی بیرون ماندن زبان از دهان کودك، روبه رو 
بوده ام. این حالتی است که زبان بین دو لب و 
خارج از دهان قرار می گیرد و دیگران می توانند 
حالی که  در  کنند.  مشاهده  را  کودك  زبان 
داون  سندرم  عالیم  از  یکی  زبان  بیرون ماندن 
ابتالی  احتمال  مورد  در  والدین  معموالً  است، 

فرزندانشان به این بیماری سؤال می کنند.
تمام  زبانش  که  دلیل  این  به  من  کودك  »آیا 
از دهانش قرار دارد، سندرم داون  بیرون  مدت 

دارد؟«
فقط به خاطر این که زبان کودك شما، تمام مدت 
این نتیجه  از دهانش بیرون است، نمی توان به 
در حقیقت  دارد.  داون  سندرم  وی  که  رسید 
دالیل متفاوتی وجود دارد که زبان کودك بیرون 
از دهانش می ماند. اگر پزشک کودکتان یکی از 

این دالیل را عنوان کرد، باید به دنبال عالمت دیگری از سندرم داون بگردد تا بتواند 
اعالم کند که کودك شما واقعاً سندرم داون دارد. در  غیر  این صورت داشتن تنها 

یکی از نشانه ها به معنای وجود قطعی این اختالل نیست.
کنار  در  که  نشانه ها   ی خاص،  و  عالیم  تعدادی  داشتن  یعنی  کلی سندرم  به طور 
یکدیگر دیده می شوند. بیرون زدگی زبان نیز یکی از نشانه های سندرم داون است. در 
حالی که نمی توان تنها با دیدن این نشانه با قطعیت اعالم کرد که کودکی مبتال به 

سندرم داون است. بیایید به این دالیل نگاهی بیندازیم:
1( واکنش عادی

باید در مورد این که بیرون ماندن زبان می تواند یک واکنش عادی باشد، تأکید کنم. 
ناپدید  زمان  گذشت  با  معموالً  و  است  نوزادان  در  مکیدن  واکنش  از  بخشی  این 
فرا  کودك  به  قاشق  با  غذا دادن  زمان  وقتی  ماه،   6 تا   4 گذشت  از  بعد  می شود. 
می رسد، این واکنش از بین می رود. به عبارت ساده تر، کودك شما زبان خود را بیرون 

می آورد چون دوست دارد که زبانش را بیرون بیاورد.  
2( زبان بزرگ

بزرگی  این  زبان خواهد شد.  بزرگی  زبان، کودك دچار  بافت های  افزایش و رشد  با 
یا  زبان در حجم طبیعی دهان جا نشود. اختالالت مادرزادی،  موجب می شود که 
به وجود آمدن مشکالتی بعد از تولد به بزرگی زبان منجر می شوند. بزرگی زبان معموالً 
دیگر  با  داون،  تشخیص سندرم  برای  باید  که  است  نشانه هایی  عمده ترین  از  یکی 
نشانه ها همراه شود. به هر طریق تجربه ی من به عنوان پزشک متخصص اطفال و پدر 
یک فرزند سندرم داون، این است که دالیل دیگری که در ادامه می خوانید، می تواند 

با سندرم داون ارتباط بیشتری داشته باشد.
3( دهان کوچک

یک دهان کوچک نیز می تواند موجب شود که زبانی با اندازه ی عادی از آن بیرون 
بماند و به نظر برسد که اندازه ی زبان بزرگ است. داشتن یک دهان کوچک یکی 
از نشانه های مهم سندرم داون است. یکی از دالیلی که کودك سندرم داون دهان 
آن  رایج ترین  که  است.  کوتاه  کامش  یا  دهان  سقف  که  است  این  دارد،  کوچکی 
باریکی قوس کام است. دهان کوچک هم چنین در سندرم »دی جرج«   و سندرم 
»پیر  روبین«   نیز دیده می شود. دلیل دیگر داشتن دهان کوچک، فک پایین کوچک 
است. وقتی که از نیم رخ به صورت کودك نگاه کنید، عقب بودن فک پایین را احساس 

می کنید.
4( ضعف ماهیچه ی زبان

مانند یک  و  زبان ما شل  و  استراحت هستیم  آورید که در حال  به خاطر  را  زمانی 
تا  کردم  استفاده  مثال  این  از  آویزان می شود.  دهانمان  از  پخته  ماکارونی  رشته ی 
بگویم که یک کودك مبتال به ضعف ماهیچه ی زبان چگونه به نظر می رسد. اگر زبان 

نباشد، در یک حالت  انقباض کافی برخوردار  از 
کنترل  قرار می گیرد و معموالً  استراحت دایمی 
آن درون دهان غیر ممکن خواهد شد. وقتی زبان 
خود را شل می کنید احساس می کنید که فضای 
بیشتری را از دهانتان اشغال می کند. سندرم های 
نشانه های  از  زبان  شلی  که  دارند  وجود  زیادی 
از  »رت«   سندرم  و  ویلی«   »پادر  است.  آن ها 
صورت  به  که  هستند  سندرم ها  این  جمله ی 

مادرزاد در فرد دیده می شوند.
5( افزایش حجم زبان

موجب  می تواند  زبان  اطراف  توده هایی  رشد 
شود.  دهان  از  زبان  بیرون ماندن  و  بزرگی 
تشکیل شدن کیست های بزاقی نیز یکی از عوامل 
به  معموالً  این کیست ها  است.  زبان  بزرگ شدن 
از  زمان  مرور  به  و  شده  داده  تشخیص  سادگی 

بین می روند. 
6( تنفس از دهان

تنفس کردن از دهان یکی از ساده ترین دالیل بیرون ماندن زبان است. نوزادان معموالً 
از طریق بینی نفس می کشند و دلیل خاصی باید وجود داشته باشد تا از طریق دهان 
تنفس کنند. دالیلی نظیر سرماخوردگی، داشتن آلرژی، یا لوزه های بزرگ و داشتن 
لوزه ی سوم که موجب گرفتگی بینی می شود. کودکان سندرم داون معموال همیشه 
و  بزرگ  لوزه های  از دهان وجود  تنفس  اگر دلیل  تنفس می کنند.  از طریق دهان 
لوزه ی سوم باشد، جراحی می تواند به عنوان یکی از بهترین روش ها برای درمان این 
مشکل پیشنهاد شود. وجود لوزه ها معموالً موجب التهاب سینوس ها یا درد مزمن 
دیگر خطراتی  از  نیز  نوزادان(  ناگهانی  )مرگ  در خواب  »آپنه«   گوش ها می شود. 
است که لوزه برای کودکان سندرم داون به وجود می آورد. بنابراین جراحی می تواند 

بهترین گزینه باشد.
دالیل بیشتر

بعضی از کودکان حتی وقتی عامل ایجاد این حالت نیز از بین رفته باشد، از روی 
یک  کمک  به  مسئله  این  حل  برای  معموالً  می دهند.  بیرون  را  خود  زبان  عادت 
گفتار درمانگر نیاز است تا این عادت را فراموش کنند. حاال می توانیم به سوالی که 
در ابتدا پرسیدم پاسخ قانع کننده ای بدهیم: »آیا کودك من به این دلیل که زبانش 

همیشه بیرون از دهانش است، سندرم داون دارد؟« 
در قدم اول بهتر است بیش از حد حساس نباشید. آیا واقعاً همیشه زبان کودکتان 
بیرون است یا این که بیشتر اوقات این حالت اتفاق می افتد؟ به عنوان دومین نکته ای 
برای  کافی  نشانه ی  همیشه  دهان  از  بیرون آمده  زبان  کنید:  توجه  آن  به  باید  که 
دیگر سندرم  نشانه های  دنبال  به  حالت  این  دیدن  با  پزشک  نیست.  داون  سندرم 

داون خواهد گشت.
اگر در مورد کودکتان نگران هستید بهتر است با پزشک متخصص اطفال مشورت 
کنید. هرچند که جست وجو در اینترنت گاهی اوقات مفید است ولی به این معنی 
نیست که می تواند همیشه مشاوره ی درستی ارائه دهد و جایگزین پزشک متخصص 

شود.
با بیرون ماندن زبان کودک، چه باید کرد؟

محققان هنوز هم به دنبال راه های مناسبی برای رفع این مشکل هستند. در بعضی 
موارد جراحی لوزه می تواند نتیجه ی مثتبی داشته باشد. بر روی فرزند من عمل لوزه 
انجام شد. ما حتی او را پیش یک متخصص گفتار درمان بردیم. ولی هنوز نتیجه ی 
مناسبی دریافت نکرده ایم. به ما تذکر دادند که به زبان فرزندمان ضربه نزنیم یا با 
فشار آن را درون دهانش قرار ندهیم. به ما گفته شده که او را به نوشیدن از طریق 
نی تشویق کنیم یا از او بخواهیم صداهایی تولید کند که باعث بسته شدن دهانش 
می شود. مانند »با« و »ما« ، که این روش تا به امروز از بقیه ی روش ها بهتر و مؤثرتر 

بوده است. 

ترجمه: نفیسه قدوسی
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تولـدی دیگر با بسکتبـال

ترجمه: نفیسه قدوسی

مصاحبه با حسین طارمیان:
یک حادثه می تواند از ما انسان 
تولدی  بشود  و  بسازد  دیگری 
آغاز  نقطه ی  که  تولدی  دیگر. 
جدیدی را برایمان رقم می زند. 
معلولیت اتفاقی بود که برای او 
افتاد. اتفاقی که از آن به تلخی 
یاد نمی کند بلکه  از یک تغییر 
تغییری  می گوید.  سخن  بزرگ 
آن  با  همراه شدن  برای  که 
مسیر سختی را پیموده. در این 
ورزش.  و  بوده اند  آدم ها  میان 
عناصری که بر زندگی اش تأثیر 
حسین  داشته اند.  انکار ناپذیری 
بسکتبال  تیم  عضو  طارمیان 
از  برایمان  قزوین  استان 
تأثیراتی که ورزش بر او گذاشته 

است می گوید:
زندگی قبل از ورزش 

همراه  به  معلولیت  آن چه  طبعاً 
است.  متفاوت  شرایطی  دارد، 
جدید  شرایط  با  کنار آمدن 
نیست.  ساده ای  کار  جسمی، 
باشد  داشته  وجود  دلیلی  باید 
این  از  آن  بر  تکیه  با  بتوان  که 
مرحله عبور کرد. قبل از شروع 
ورزش کنار آمدن با این شرایط 
برایم بسیار دشوار بود. از لحاظ 
روحی حال  و  روز خوبی نداشتم 
و از نظر جسمی نیز سریع بیمار 
با  مقابله  توانایی  بدنم  می شدم. 
داده بود  دست  از  را  میکروب ها 
و ضعف جسمی موجب می شد 
بیماری ها  مقابل  در  نتوانم 

مقاومت کنم.
با ورزش مشكالت را از یاد می 

برم 
همه ی  از  که  زمانی  تنها 
دغدغه های زندگی دور می شوم 
تنها  است.  ورزش کردن  هنگام 

در این زمان تمام دردها و مشکالت زندگی را از یاد می برم.
که  افرادی  برای  معلولیت  با  کنار آمدن  معلول  فرد  زندگی  بر  ورزش  تأثیر 
برای همیشه  پذیرش شرایط جسمی خاصی که  و  معلول شده اند  به تازگی 
گریبان گیرشان خواهد بود، نیازمند روش هایی است که به مرور زمان این هدف 
را میسر سازد. ورزش می تواند کمک شایانی برای رسیدن به این امر باشد. 

روند بهبود روحی فرد معلول 
سریع تر خواهد شد و می تواند 
بیاید.  بهتر کنار  با معلولیتش 
نفسی  به  اعتماد  واسطه ی  به 
انسان  زندگی  در  ورزش  که 
ایجاد می کند، فرد معلول نیز 
جامعه  در  پررنگ تری  حضور 
زندگی  از  و  داشت  خواهد 
فاصله  غیراجتماعی  و  منزوی 
نیز،  جسمی  نظر  از  می گیرد. 
معلولیت های  ایجاد  از  ورزش 
با  و  می کند  جلوگیری  ثانویه 
افزایش قدرت بدنی، به مبارزه 
با بیماری ها می رود. همان طور 
که می دانید مشکالت پیرامون 
از  می  تواند  حتی  معلولیت 
دشوارتر  نیز  معلولیت  خود 
زخم  نظیر  مشکالتی  باشد. 
و  قلبی  ناراحتی های  بستر، 
استخوان،  پوکی  گوارشی، 
چاقی  خون،  چربی  و  فشار 
ایجاد  کم تحرکی  اثر  بر  که 

می شود.
چرا بسكتبال؟  

من بیشتر ورزش های معلوالن 
را که برای وضعیت جسمی ام 
اما  داده ام.  انجام  بود،  مناسب 
به این دلیل که از یکنواختی 
بسکتبال  و  بیزارم  سکون  و 
به  نسبت  بیشتری  هیجان 
به  را  آن  دارد  رشته ها  سایر 

صورت مستمر ادامه می دهم.
چند بار آسیب جدی دیده ام

به  هم  آن  و  بله  متأسفانه 
قبل  گرم نکردن  خوب  خاطر 
از تمرین بود. سال قبل کتف 

راستم آسیب جدی دید.
زندگی بعد از ورزش 

ورزش  وقتی  خوشبختانه 
رها  غم ها  تمام  از  می کنم 
می شوم به همین دلیل حاال در شرایط روحی بهتری هستم. عالوه بر این 
توانایی جسمی باالتری پیدا کرده ام و به دلیل تقویت عضالت باالتنه می توانم 
تمامی کارهای شخصی و حتی خانوادگی ام را به تنهایی انجام دهم. من به 
ورزش مدیونم. ورزش از تشدید معلولیتم جلوگیری کرد و از من انسانی قوی 

ساخت.
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پـدر کودکـی ناشنـوا بودن، چگونـه اسـت؟

کودکان ناشنوا به پدری نیاز دارند که بتوانند از هر جهت مورد حمایت وی 
قرار گیرند. پدری که بتواند نقش مثبتی داشته باشد و در میان خانواده این 
مسئولیت مهم را به خوبی ایفا کند. کسی که به هنگام ورود یک کودك ناشنوا 
به فرزندش در  نهایت، آمادگی کمک  ایجاد کند و در  در خانواده سازگاری 

کسب بسیاری از مهارت ها را داشته باشد.
جامعه ی بین المللی کودکان ناشنوا در طول چندین هفته با تعدادی از پدران 
دید  نوع  بررسی  مالقات ها  این  از  هدف  است.  داشته  دیدار  ناشنوا  کودکان 
احتیاجات  چه طور  این که  و  است  کودکشان  ناشنوایی  مسئله  ی  به  والدین 
پدری این کودکان را احساس می کنند. ما این مقاله را برای والدین کودکان 
این  از عهده ی  بهتر  بتوانند  بیشتر  با دادن اطالعات  تا  تهیه کرده ایم  ناشنوا 
مسئولیت برآیند. واکنش های اولیه ی شما نسبت به چنین تغییر بزرگی در 
خانواده و چگونگی روابط با فرزندتان مورد منفی بزرگی به حساب نمی آید، 
پس نگران آن نباشید، زیرا خیلی زود رفع خواهد شد. 90 درصد از ناشنوایان 
در خانواده های معمولی و سالم به دنیا می آیند، پس بسیار طبیعی است که 
این کودکان  ایجاد شود. خانواده ی  آن ها  در  آماده نبودن  و  ترس  قوی  حس 
اتفاق  این  چه طور  و  موقع  چه  نمی دانند  حتی  که  هستند  سردرگم  آن قدر 
برایشان افتاده است. اما در کل می توان گفت که دوستان و خویشاوندان و 
بتوانند  و  بیایند  این موقعیت کنار  با  تا  یکدیگر کمک کنند  به  باید  والدین 
باشند. هم چنین شما پدرهای عزیز  به سزایی در رفع مشکالت داشته  نقش 

می توانید از یک متخصص شنوایی و یا معلم ناشنوایان و یا دیگر متخصصان 
بخواهید. حتی  راهنمایی  این کودکان  از  نحوه ی حمایت  مورد چگونگی  در 
می توانید با خانواده های دیگری که با این چالش مواجه هستند، دیدار کنید تا 

از تجربه های آن ها استفاده کنید.
گاهی پدرها عنوان می کنند که با وجود کمی تغییرات در شیوه ی زندگی و با 
حمایتی قابل تحسین خیلی زود توانستند حس شیرین پدری را مانند دیگر 

پدران احساس کنند. نگاهی به حرف ها و درد دل پدرها می اندازیم:
»خیلی سعی کردم تا بر مشکالت غلبه کنم و این راه را هموار سازم. اما فکرش 
را بکنید که هر روز ساعت 7 صبح برای کار از خانه خارج شوی و 6 بعد از  ظهر 
بازگردی. من نهایت تالشم را می کنم تا هر شب فرزندم را به حمام ببرم اما 
مسائل مربوط به کار، قرار مالقات ها و درگیری های دیگر توانم را کم کرده اند. 
در خانه هم وجودم را خستگی گرفته است. تازه آن موقع همسرم می خواهد 

به مشکالتش گوش بدهم، در حالی که سرم پر از دغدغه های فکری است.«
با فرزندم به تخت خوابش می رویم و سرمان را روی بالش او  »هنگام خواب 
بتوانیم به آن ها نزدیک شویم  می گذاریم و قصه می خوانیم. به نظرم این که 
و احساسات آن ها را تأمین کنیم، بسیار اهمیت دارد و باعث بهبودی روابط 

می شود.«
حضور کودکان ناشنوا در مدارس استثنائی می تواند کمک مؤثری در شناخت 
آن ها از نوع معلولیتشان باشد. زیرا ارتباط با دیگر اعضای ناشنوا باعث ارتقا 

فرهنگ در میان آنان می شود. 
سردرگمی  است  شنوایی  مشکالت  دچار  فرزندتان  می گویند  شما  به  وقتی 
در  و  شوید  دست به کار  زودتر  هرچه  باید  اما  است،  طبیعی  بسیار  ابتدایی 
مورد شدت و نوع ناشنوایی وی اطالعات کسب کنید. به عنوان کسی که به 
تازگی پدر شده است از تمام اطالعات و منابع آگاهانه و با ذهنی باز استفاده 
کنید. حتی اگر اطرافیانتان بگویند که دیگر کاری نمی شود کرد، تحقیقات را 
متوقف نکنید و تا جای ممکن ادامه بدهید. زیرا تنها شما می دانید چه خیری 
والدین  از  الهام پذیری  است.  مشخص  هدفتان  و  می خواهید  فرزندتان  برای 
هم  بوده اند  مواجه  امر  این  با  طوالنی  سال های  که  کسانی  به خصوص  دیگر 
بهبود روابط در سال های  اثر بخش است.  برای خانواده و هم کودکان بسیار 
ابتدایی بسیار حیاتی است. زیرا این نوع رابطه باعث تأثیرپذیری و یادگیری 
مناسب کودك از دیگران می شود. همچنین الزم است برای بهبود مهارت های 
احساسی، شخصیتی و اجتماعی کودکتان تالش کنید. این را بدانید که این 
کودکان متفاوت نیستند، تنها نحوه ی ارتباطی آن ها متفاوت است. بدان معنا 

که تمام خانواده باید مهارت های ارتباطی جدید را یاد بگیرند.
»روزی دخترم با کتابچه ی مربوط به روش های ایجاد رابطه، صحبت کردن و 
حتی آواز خواندن کودکان ناشنوا به خانه آمد. در آن لحظه به یکدیگر خیره 
شدیم و یک صدا گفتیم: بیا نهایت تالشمان را بکنیم. آن موقع نوه ام تنها 6 
ماه داشت. حاال که بزرگ تر شده خلق و خوی استداللی دارد و به همین خاطر 
بارها در خیابان می ایستیم و در مورد خرید اسباب بازی یا رفتن به پارك بحث 
می کنیم. او ناشنوا است و ما از هر دو روش ارتباطی کالمی و اشاره ای استفاده 
می کنیم تا بتواند در هر دوی آن ها مهارت داشته باشد. تاکنون یادگیری زبان 
بدن و یا همان نشانه برای ناشنوایان بسیار مفید و قابل استفاده بوده است.« 
حمایت خانواده: هیچ چیز به اندازه ی حمایت خانواده تأثیر گذار نیست. این را 
بدانید که شما قسمت مهمی از زندگی فرزندتان هستید و باید با همسرتان 
کودکتان  برای  واقعی  یک حامی  بتوانید  تا  دهید  تشکیل  منسجم  تیم  یک 
باشید. اضطراب ها و کشمکش های روزهای نخست را کنار بگذارید و به دنبال 
راه کار باشید. پدر و مادر کودك ناشنوا در تمام مالقات های مشاوره ای باید 
حضور داشته باشند تا هر دو، حرف ها را به خوبی گوش دهند و حتی کلمه ای 
جا نماند. مانند یک نوار ویدئویی ضبط شده. زیرا برای کودکان بسیار حائز 
اهمیت است که پدر و مادر خود را در تالش و تکاپو برای ایجاد ارتباط ببینند 
و این گونه مهارت احساسی و اجتماعی و حتی شخصیتی آن ها فعال می شود.

بهترين پدر و مادر دنيا
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رالف میندیسینو )Mindicino Ralph( متولد 1960 در نیویورك آمریکاست. او 
در رشته ی هنرهای زیبا تحصیل کرده و در ساخت مجسمه های برنزی و فوالدی، 
شعر و نقاشی رنگ روغن مهارت دارد. او در چهارده سالگی پای راست خود را به 
علت سرطان استخوان از دست داد. بهبودی طوالنی مدت او که همراه با درد سختی 
بود، تحولی در روح او ایجاد کرد. خلق دنیاهای خیالی راه فراری بود از سختی های 

دنیای واقعی.
خود او می گوید: »به طور حتم مهم ترین تغییر در زندگیم مبتال شدن به سرطان 
بود. نه تنها زندگیم در خطر بود و قبولش برای هر سنی دشوار است، بلکه پای 

راستم نیز قطع شد.
می دانستم که زندگیم کاماًل تغییر کرده و در طول زمان، دریافتم که دوستانم از 
من فاصله می گیرند و در نهایت ترکم می کنند. این حس تنهایی بخش مهمی از 
هنر من شد. نقاشی های تمثیلی من بخشی از مجموعه ای است که در پی حس 
انزوا است. با رنگ های جسور و درخشان که خیابان ها را در تقابل با تنهایی مداوم 

انسان نشان می دهد.«
او برنده ی جایزه معتبر »WynnNewhous« سال 2009 است و نقاشی هایش 

در گالری های متعددی به نمایش درآمده است.

شکست سرطان

ترجمه: الهام اشرفی



72

13
92

ذر
و آ

ن 
آبا

/5
0 

ره
نــاشما

وا
ک ت

یـــ
پ

ـار
ــــ

ــــ
خبـ

ا

تازه های دنيای فناوری
سبدهای واکر 

این سبدها که به خاطر امنیت بیشتر دارای روکش پالستیکی هستند، در دو اندازه 
به راحتی به هر واکری وصل می شوند. هر دو دارای یک سینی پالستیکی هستند که 
از افتادن وسایل از آن جلوگیری می کند. سبد باریک از بسیاری مدل های بزرگ تر 

سبک تر است و معموالً به بیرون یا درون فریم  واکر بسته می شود. 

گیره های ظروف که آن  ها را در جای 
خـود ثــابت نگـه می دارند. 

حاال با این وسیله هم زدن با یک دست 
دسته  است.  بی خطر  و  آسان  بسیار 
قرار  فلزی  فریم  شکاف  در  را  ظرف 
محتویات  ناگهانی  ریختن  از  تا  دهید 
ظرف جلوگیری کنید. بر روی گاز وصل 
ظروف  مختلف  اندازه های  با  و  می شود 
هماهنگی دارد. روکش آن از خط افتادن 
اطراف گاز و وسایل پخت و پز جلوگیری 

می کند. 

عینک منشوری
این عینک ها دارای منشوری هستند که تصویر را نود درجه می چرخانند. بنابراین 
حین مطالعه یا تماشای تلویزیون نیازی به چرخاندن سر نیست و می توان در تخت 
نیز وصل  لنزهای تک بین  روی  بر  لزوم  داد. در صورت  انجام  را  فعالیت ها  این  نیز 
البته برای عینک های دو  می شود. هیچ خستگی و فشاری بر چشم وارد نمی کند. 

کانونی توصیه نمی شود. 

 واکر مخصوص برف
باالیی  بسیار  انعطاف پذیری  واکر  این 
دارد که شامل چرخش عمودی و افقی 
زاویه ی ساعد، طول ساعد، ارتفاع ساعد 

در برف و عرض بازو است.
چوب  جفت  یک  شامل  همچنین 
کوتاه تر است که می توان در زمان کمی 
واکر را به مدل کوچک تر برای کودکان 

تغییر داد.

صندلی متقارن
بسیار دشوار است که در  به نظر می رسد.  از آن است که  درست نشستن سخت تر 
حالت متعادلی قرار بگیریم و اگر قادر به انجام این کار نباشیم ممکن است حالت 
طبیعی بدن از بین برود و مجبور شویم برای تمام روز در تخت یا صندلی  چرخ دار 
بمانیم. ممکن است به تکیه گاه بهتری احتیاج داشته باشید و این صندلی متقارن 
به نیازهای شما پاسخ می دهد. این صندلی ها در سایزهای مختلف ساخته شده اند و 

مدل برقی این صندلی نیز برای راحتی بیشتر وجود دارد. 
                                 

      

برنامه ی آموزش زبان اشاره
اشاره  زبان  الفبای  حروف  آموزش  به  شده  طراحی  »آی فون«  برای  که  برنامه  این 
می پردازد. مناسب برای افرادی که در بزرگ سالی دچار ناشنوایی شده اند و یا برای 

آموزش کودکان مناسب است.

ترجمه: الهام اشرفی
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جـــاروی خـودکــار
این وسیله برای افرادی طراحی شده که دچار معلولیت های حرکتی هستند. برای 
تمیز کردن سطوح، باید آن را روشن کرده و بر روی سطح چوبی یا کاشی قرار داد. 
جارو به صورت خودکار با عقب و جلو رفتن هرگونه گرد و خاکی را تمیز می کند. 
جارو از پالستیک به هم فشرده شده ساخته شده و دور آن از الستیک است. دارای سه 

پد قابل شست و شو و تعویض از جنس »میکروفیبر« است.
 

کمـک برای تعویـض المپ
این وسیله از یک میله ی بلند و سه قسمت برای تعویض المپ ساخته شده است. 
میله ی بلند که قابلیت تنظیم ارتفاع دارد از جنسی است که رسانای برق نیست و 
قسمت های فنجان مانند، قابل تعویض اند و در سه اندازه ی رایج المپ ساخته شده اند. 
افرادی که بر روی صندلی چرخ دار هستند به راحتی قادر به استفاده از آن هستند.

                                                                                       

اسكنر
اسکنری که برای نابینایان و افراد کم بینا ساخته شده است. این وسیله ی کوچک و مسطح 
می توانند  کاربران  می خواند.  بلند  صدای  با  و  کرده  اسکن  را  متون  خودکار  صورت  به 
سرعت و بلندی صدا را با فشار یک دکمه کنترل کنند. تمام عمل کردها با هفت دکمه ی 
قابل لمس انجام می شود. عالوه بر این، دستگاه قابلیت ذخیره ی پانصد هزار صفحه را 

دارد. 

 صندلی حمام کوانتوم
این صندلی از نظر پزشکی درجه کیفی 
باالیی دارد و از جنس »فایبرگالس« و 
فوالد ضِد زنگ ساخته شده است. وزن 
کم آن مناسب استفاده در سفر است و 
هیچ گونه ابزاری جهت سر هم کردن آن 

نیاز نیست. 

 جی پی اس سخن گو 
و  نابینا  افراد  به  سخن گو  جی پی اس 
آن ها  و  می دهد  نشان  را  راه  کم بینا 
درختان،  مثل  اطراف،  محیط  از  را 
ساختمان ها و چهارراه ها مطلع می کند. 

  گوگــل گلـــس 
از  که  است  رایانه ای   گوگل  گلس 
تشکیل  بصری  نمایش  صفحه  یک 
شده است و می توان آن را مانند عینک 
گوگل  توسط  رایانه  این  زد.  چشم  بر 
با  و  پروژه ی تحقیقات »گلس«   و در 
هدف تولید یک رایانه ی رایج در بازاری 

گسترده ایجاد شده است.
گوگل  گلس، اطالعات را در قالب یک 
به  اتصال  قابلیت  هوشمندکه  تلفن 
را  از طریق فرمان های صوتی  اینترنت 

دارد به نمایش می گذارد.
گوگل  کنار  در  لمسی  صفحه ی  یک 
برای  آن  بر  عالوه  و  دارد  قرار  گلس 
فعال کردن رایانه می توان از فرمان های 
منظور  این  برای  کرد.  استفاده  صوتی 
به  درجه  سی  را  خود  سر  باید  فرد 
صفحه ی  به  یا  چرخانده  باال  سمت 
کلمه ی  و  زده  کوچکی  ضربه  لمسی 

»Ok Glass« را بگوید.
ویدیو،  ضبط  عکس،  گرفتن  مثل  فرمان هایی  از  می توان  شد،  فعال  رایانه  وقتی 
پرسیدن نشانی یا فرستادن پیغام استفاده کرد. نتایج جست و جو از طریق دستگاه 
گیرنده ای که در کنار گوش است بازخوانی می شود. صدای منتقل شده برای افرادی 

که نزدیک شخص قرار دارند، غیر قابل شنیدن است.
ِهدِست گوگل  گلس به گوشی هوشمند فرد وصل شده و اطالعات را بر روی صفحه ی 
نمایشی در مقابل چشم قرار می دهد. تحلیل گران بر این باورند که این هدست در 
کالری  اندازه گیری  دستگاه های  و  هدفون ها  مچی،  ساعت های  مثل  وسایلی  میان 
مصرفی،  نوع جدیدی از تکنولوژی ای است که قابل پوشیدن است. برای فردی که 
دچار معلولیت است این ابزار پیشرو، فراتر از یک اسباب بازی به شمار می رود. برای 
مثال تشخیص گفتار آن قدر خوب پیش می رود که در آینده، فرد ناشنوا، به زودی 
قادر به دیدن رونوشتی از گفت وگوی دوست خود خواهد بود. یا فردی که بینایی 
محدودی دارد می تواند از طریق بلندگوهای هدایت گری که بر روی گیج گاه قرار 

دارند مسیرخود را جهت یابی کند.
شرکت »جورجیا تک«  در حال کار بر روی دو پروژه است تا »گلس« را برای افرادی 

که از ضعف عضالنی و پارکینسون رنج می برند نیز آماده کند.
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کمپانی »دیزنی« تسهیالت جدیدی برای معلوالن در پارك های تفریحی خود در 
نظر گرفته است. پارك های فلوریدا و کالیفورنیا کارت هایی برای دسترسی معلوالن 
این  بر  عالوه  کرده است.  صادر  بمانند  منتظر  صف،  در  نمی توانند  که  افرادی  و 
افرادی که دارای معلولیت ادراکی هستند نیز می توانند از راهنما استفاده کنند. 
اتاق هایی است که برای رفاه حال معلوالن و  اقامت گاه های دیزنی نیز مجهز به 

همراهانشان طراحی شده است. برخی از امکانات این مکان ها عبارتند از:
حمام و سرویس بهداشتی:

دارای درهای عریض تر و میله هایی که در حمام نصب شدند.  
دوشهایی سکودار برای نشستن

سردوشهای دستی
کمدهایی که قابلیت جابه جایی دارند. 

اتاق خواب: 
تخت های کم ارتفاع دارای میله ی مخصوص

وسایل ارتباطی
کوبه در مخصوص و تلفن هشدار

سایر خدمات:
اتوبوس با لیفتر صندلی چرخدار

دکمه های آسانسور با بریل
گرفته  معلولین  از  پارکینگ  )بهای  مخصوص  پیش خدمت  با  همراه  پارکینگ 

نمی شود.(
استفاده از مونوریل نیز از طریق ورودی های شیب دار یا آسانسورهای مخصوص 

امکان پذیر است. 

پزشکی  چشم  آکادمی  گردهمایی  هفدهمین  در  شده  ارایه  تحقیقات 
به  که  می دهد  جدیدی  دستگاه  مورد  در  امیدبخشی  اطالعات  آمریکا 
افرادی که به صورت ژنتیکی نابینایند کمک می کند تا اشیا معمولی را 

تشخیص دهند.
پررنگ تر  اشیا  کلی  طرح  وقتی  که  دریافتند  محققان  تحقیق  این  در 
می شود میزان تشخیص فرد نیز باال می رود. این دستگاه که آرگوس دو 
)Argusll( نام دارداولین دستگاه کاشت شبکیه در بزرگساالن مبتال به 

"RP" است.
RPبیماری ژنتیکی است که در آن شبکیه چشم، حساسیت خود نسبتبه 
نور از دست می دهد. این بیماری باعث کاهش تدریجی دید می شود و با 
کاهش دید در شب و کاهش دید محیطی شروع و در نهایت به نابینایی 

می انجامد.
نحوه کار دستگاه آرگوس بدین صورت است که دوربین کوچکی بر روی 
عینک فرد نصب می شود که اطالعات تصویری را که دارای شصت الکترود 
است را به شبکیه می فرستد و این الکترود ها به شبیه سازی سلول های 
و  فرستاده  مغز  به  بینایی  اعصاب  از  را  اطالعات  تا  می پردازند  شبکیه 

طرحی از خطوط نور ایجاد کنند.

افسردگی به عنوان دومین پیامد معلولیت شناخته شد. اما اثرات آن در کشورها 
و مناطق مختلف متفاوت است. به طور مثال نرخ افسردگی در افغانستان بیشتر 
و در ژاپن کمتر است. دکتر »آلیز فراری« تحقیقاتی را در این مورد در دست 
توجه  آن  به  باید  قطعاً  و  ا ست  بزرگی  مشکل  افسردگی  که  می گوید  او  دارد. 
بیشتری داشت. وی افزود: »هنوز کارهای زیادی در زمینه ی شناساندن و کشف 

راه کارهای مؤثر برای درمان این بیماری وجود دارد.« 
ممکن است آنچه که برای فردی معلولیت است برای دیگری مفهومی متفاوت 
داشته باشد. همین موضوع در مورد کشورها نیز صدق می کند زیرا معانی و تعابیر 

فرهنگی مختلفی وجود دارد.
سازمان بین المللی سالمت به تازگی برنامه ی جامع سالمت روان را برای ایجاد 

آگاهی بیشتر ترتیب داده است.

به  مبتال  جوانان  و  نوجوانان  مادران  که  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
»اوتیزم«، از استرس شدیدی در حد استرس سربازان جنگ رنج می برند 
و معموالً با خستگی و وقفه در کار دست و پنجه نرم می کنند. هم چنین 
در مقایسه با مادران معمولی، وقت بیشتری را صرف مراقبت از فرزندان 

خود می کنند.
قرار  بررسی  مورد  روز  هشت  برای  را  مادران  این  از  گروهی  محققان، 
دادند. در انتهای هر روز از مادران سؤاالتی در مورد چگونگی گذراندن 
روز و اوقات فراغت می شد. همچنین طی چهار روز به اندازه گیری میزان 

هورمن های آنان جهت تعیین سطح استرس پرداختند. 
»مارشا مالیک سلتزر«، محقق دانشگاه »ویسکانسین مدیسون« و مدیر 
این پروژه می گوید: »این باقی مانده استرس روزانه است. مادران کودکانی 
قابل  نمودار  دارای  هستند،  رفتاری  مشکالت  از  باالیی  سطح  دچار  که 
بر  استرس  این  بلندمدت  عوارض  اما  استرس شدید هستند.  از  توجهی 

روی سالمت جسمی آنان هنوز مشخص نیست.« 
محققان دریافتند که این سطح از هورمن ها با مشکالت مزمن سالمتی 
ایمنی و فعالیت مغز  بر تنظیم گلوکز، سیستم  همراه اند و ممکن است 

تأثیر داشته باشد.
نتایج تحقیق را با مادران معمولی مقایسه کردند و دریافتند که مادرانی 
به  از مادران عادی  اوتیزمی دارند حداقل دو ساعت بیشتر  که فرزندان 
مراقبت از فرزندانشان می پردازند و احتماالً دو برابر بیشتر دچار خستگی 
برابر بیشتر استرس دارند. عالوه بر این در هر  یک روز  می شوند و سه 
از چهار روز مورد نظر، دچار وقفه در کار می شوند. در صورتی که برای 

مادران دیگر در هر ده روز, کمتر از یک بار این اتفاق می افتد.
محققان در پی راهکارهایی برای حمایت از خانواده هایی با این مشکالت 
هستند. کارفرمایان آن ها در محیط کار نیز باید با انعطاف پذیری بیشتری 
وضعیت  بهبود  در  زیادی  کمک  می تواند  برنامه ها  این  کنند.  برخورد 

مادران و فرزندانشان کند. 

افسردگی دومین پیامد بزرگ معلولیت در دنیا

امیدی برای نابینایان

مــادران مضطرب
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