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یـ اجتماعی ،نشریهای است که از چند سال
ماهنامهی پیک توانا با رویکرد فرهنگ 
پیش وارد عرصهی فرهنگی جامعه شده و در تمام این سالها تالش کرده تا بتواند
آینهای از دغدغهها ،مشکالت ،توانمندیها و آرزوهای افراد دارای معلولیت باشد
و با انعکاس مشکالت این گروه ،زمینهای فراهم آورد تا هم همهی افراد جامعه با
توانمندیهای آنها آشنا شوند و هم مسئوالن ،نگاه مؤثرتری به این قشر داشته
باشند و گامهای اثربخشی برای رفع مشکالت آنان بردارند.
الزم به یادآوری است صاحب امتیاز این نشریه ،کانون معلولین توانا است که
مؤسسهای غیردولتی بوده و با دو هدف تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد دارای
معلولیت و نیز احقاق حقوق آن ها شکل گرفتهاست .این موسسه برای حفظ عزت و
کرامت انسانی افراد دارای معلولیت ،درخواست هرگونه کمک بالعوض را ممنوع کرده
و با تکیه بر فکر و اندیشهی افراد دارای معلولیت در راه اهداف خود گام برمیدارد.
پیک توانا در پنجاهمین شمارهی خود ،از تمام کسانی که در این راه همراه و همگام
بودهاند سپاسگزاری میکند و دست گرم همهی مخاطبان را به گرمی میفشارد.
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شما میتوانید هرگونه مقاله ،یادداشت ،خبر ،شعر ،داستان و نوشتههای خود
در رابطه با موضوع افراد دارای معلولیت را در اختیار پیک توانا قرار دهید.
ِ
معلولیت موفقی که میشناسید را به پیک
همچنین میتوانید افرادی دارای
توانا معرفی کنید تا این ماهنامه آنها را به عنوان الگو به مخاطبانش معرفی
کند.
شما دوست عزیز میتوانید با اشتراک پیک توانا آن را به دوستان دارای
معلولیت خود هدیه دهید.
شما دوست دارای معلولیت ،میتوانید با اشتراک پیک توانا با حقوق خود
آشنا شوید.
همچنین شما دوست عزیزی که دارای شرکت و یا واحد صنعتی هستید
میتوانید با اشتراک پیک توانا آن را به کارمندان دارای معلولیت خود هدیه
دهید و به رشد و ارتقای فرهنگی کارکنان خود و خانوادههای آنها کمک
کنید.
پیک توانا با یاری شما دوستان و همراهان همیشگی ،میتواند هرچه بیشتر
به سوی افقهای روشن قدم بردارد.

فرم اشتـراك ماهنـامه پیک توانا
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معلـوالن ،بزرگتـرین اقلیت دنیا
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بيش از پانصد ميليون نفر در دنیا به دليل نقص در سيستم روحي ،مغزي،
جسمي و حسي از معلوليت رنج ميبرند .اين افراد هر كجا كه باشند و در
هر نقطهاي از دنيا كه به سر ببرند با محدوديتهايي در زندگي خود مواجه
ميشوند .در بيست سال گذشته كوششهاي چشمگيري در شناساندن و
معرفي افراد دارای معلولیت به جامعهی انساني صورت پذيرفته است و
يكي ازمواردي كه ميتوان از آن به عنوان نقطهی عطفي در اين زمينه
نام برد اعالم سال  1981ميالدي به عنوان سال جهاني معلوالن است كه
توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد صورت پذيرفت .چند سال بعد از
آن و فاصلهی سال های  1983تا  1992ميالدي نیز دههی جهاني معلوالن
نام گرفت تا كيفيت و شركت فعاالنه و همه جانبهی افراد معلول در زندگي
اجتماعي بهبود بخشیده شود و پيشرفت آنها را ارتقا بخشد .بر اساس
تحقیقاتی که از سوی برخی سازمانهای بینالمللی منتشر شده است ،بیش
از یک میلیارد معلول در جهان زندگی میکنند که ده درصد کل جمعیت
جهان را تشکیل میدهند .این بزرگترین اقلیت دنیا ،در تمام کشورها با
شرایط خاصی از زندگی روبهرو هستند و دولتها برای رفع هرگونه موانعی،
باید فرصتهای 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 بزرگترین اقلیت جهان هستند نامگذاری شده است.
اين روز براي نخستين بار در سال  1992ميالدي و به منظور گراميداشت
سالروز تصويب قانون برنامهی جهاني در ارتباط با معلوالن از سوي مجمع
عمومي سازمان ملل متحد اعالم شد و هدف از اين اقدام ،ارتقا و رشد اذهان
عمومي دربارهی مسایل مربوط به معلوليتهاي مختلف بود .اين اوضاع
ادامه داشت تا اینکه در سال  1999شعاري با مضمون«امكان دسترسي
براي همه در هزارهی جديد» برگزيده شد و سرلوحهی امور قرار گرفت.
قانون برنامهی جهاني که در ارتباط با معلوالن و در سال  ،1982توسط
مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده بود توانست یک
چارچوب بينالمللي براي الحاق و انضمام مسایل مربوط به انواع معلوليتها
را فراهم آورد.
در سال  1993نیز قوانين استانداردی در زمينهی برابرسازي فرصتهاي
زندگي براي افرادي كه با انواع معلوليتها دستوپنجه نرم ميكنند به
قانون مذكور افزوده شد و با وجود آنكه اين قوانين هيچگونه اجباري براي
دولتها به وجود نميآوردند ،تلويحاً به عنوان تعهدات اخالقي و سياسي
تلقي ميشدند كه دولتها ميبايست در راه يكسانسازي فرصتهاي
زندگي افراد معلول ،آن را متقبل شوند.
كوتاه سخن آنكه مسألهی يكسانسازي فرصتها و مجالها براي معلوالن
هر روز بيش از پيش توجه سازمان ملل متحد را به خود معطوف ميکند
و در شرایط اینچنینی شایسته است دولتمردان ما ،البته با توجه به
آموزههای دینی و فرهنگ و تمدن غنی ما ایرانیان ،پیشتاز بودن در این
زمینه را ضروری بدانند و ضمن بازکردن فضاها برای حضور معلوالن در
جامعه ،در وضع و اجرای کامل قوانین کمر همت ببندند.
محمدرضا هادی پور  -مدیر مسوول

rezahadipoor@gmail.com

شرکت در انتخابات مجلس حق نابینایان است
پیک توانا :رییس هیات مدیرهی کانون معلوالن توانا با اشاره به مخالفت نمایندگان
مجلس با کاندیداتوری نابینایان در مجلس گفت« :این حق نابینایان است که در
انتخابات مجلس شرکت كنند و نمایندهای از میان خود در مجلس داشته باشند».
سید محمد موسوی تصریح کرد«:اگر مجلس شورای اسالمي محل اجتماع
نمایندگان اقشار مختلف جامعه است پس چرا به این گروه اجازهی داشتن
نماینده در مجلس داده نمیشود».
این عضو هیات مدیرهی کانون معلوالن توانا که خود نیز معلول است با اشاره به
این مطلب که عدم اجازهی شرکت در انتخابات مجلس به معلوالن و جانبازانی
که محدودیت بینایی دارند تبعیض است و این تبعیض با آنچه در قانون اساسی
آمده ،منطبق نیست ،تاکید کرد« :تجدید نظر نمایندگان محترم مجلس در این
رابطه الزم به نظر میآید».

تامین منابع مالی پرداخت تسهیالت سالیانه ،به مدالآوران معلول
ایرنا :رییس سازمان بهزیستی کشور گفت« :تمامی منابع مالی پرداخت تسهیالت
سالیانهي 130میلیون ریالی این سازمان به هر یک از مدالآوران معلول تامین
شدهاست».
همایون هاشمی گفت« :این منابع برای نخستین سال به طور کامل تامین
شدهاست و این سازمان طی مراسمی این تسهیالت را به مدالآوران تقدیم
میکند».
توانمندسازی معلوالن سرلوحهي فعالیتهای سازمان بهزیستی است
ایرنا :رییس سازمان بهزیستی گفت 34«:هزار معلول در عرصههای مختلف
فعالیت دارند که حرکت به سمت توانمندسازی آنان سرلوحه فعالیت های این
سازمان است».
همایون هاشمی در همایش معلوالن خراسان جنوبی گفت«:رسیدگی به امور
معلوالن از تکالیف سازمان بهزیستی و توانمندسازی این قشر به نحو شایسته و
کامل از اهداف این سازمان است».
نمایندهي مجلس :تغییر نگاه جامعه به پدیدهي معلولیت ضروری است
ایرنا :نمایندهي مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسالمی گفت« :تغییر
نگاه جامعه به پدیدهي معلولیت ضروری است ،چرا که معلولیت ظاهری و
جسمی عامل محدودیت نیست».
امام جمعهي همدان :شرایط تحصیلی مناسب برای معلوالن فراهم شود
ایرنا :نمایندهي ولیفقیه و امام جمعهي همدان گفت «:مسووالن باید در سطوح
مختلف ،شرایط تحصیلی مناسب برای قشر معلول جامعه فراهم کنند».
آیت اهلل غیاثالدین طه محمدی در جمع ورزشكاران معلول استان همدان گفت:

معلوالن در جامعه دیده نمیشوند
ایرنا :نایب قهرمان پارالمپیک لندن گفت« :معلوالن در جامعه دیده نمیشوند و
گاهی هم به آنان بیمهری میشود».
روحاهلل رستمی اظهار کرد«:اشتغال دغدغهي اصلی معلوالن جسمی و حرکتی
است که برگزاری دورههای آموزشی مسیر آنان را برای کسب مهارت و درآمد
هموار میکند».
نمایندهي مجلس :اشتغال یکی از مشکالت مهم معلوالن کشور است
ایرنا :عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی ،از اشتغال به عنوان یکی
از مهمترین مشکالت جامعهي معلوالن کشور نام برد.
نمایندهي مردم تهران ،ری و شیمرانات درمجلس شورای اسالمی افزود«:طبق
قانون باید 3درصد استخدامهای ادارات به معلوالن اختصاص یابد که تحقق این
امر انگیزه و امید به زندگی و تالش بیشتر در جهت توانیابی را برای معلوالن به
همراه دارد».
نمایشگاه توانمندی و دستساختههای معلوالن دلیجان برپا شد
ایرنا :نمایشگاه توانمندیها و دستساختههای معلوالن دلیجان سهشنبه شب
همزمان با روز جهانی معلوالن در سالن ادارهي بهزیستی این شهر برپا شد.
قانون جذب سه درصد معلوالن در دستگاههای دولتی اجرا شود
ایرنا :نمایندهي ولیفقیه در آذربایجان شرقی گفت «:قانون سه درصدي حق
اشتغال معلوالن در دستگاهها و نهادهای دولتی باید اجرا شود ،چرا که بسیاری از
معلوالن از هوش باالیی برخوردارند و مطمئناً میتوانند به فعالیتهای اجتماعی
نیز بپردازند».
مشکالت مالی از شمار ورزشکاران معلول در کردستان کاسته است
ایرنا :دبیر هیات ورزشهای جانبازان و معلوالن کردستان گفت «:به دلیل
مشکالت مالی و عدم همکاری نهادهای مرتبط ،از تعداد ورزشکاران معلول در
کردستان کاسته شده که این امر موجب افزایش آسیبهای آنها شده است».
بیش از  16هزار معلول دراستان بوشهر شناسایی شدهاند
ایرنا :مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت«:هم اکنون  16هزار و  400معلول
دراین استان شناسایی شدهاند و زیر پوشش این نهاد حمایتی قرار دارند».
بهرهمندی یک میلیون و  200هزار معلول از خدمات بهزیستی
ایرنا :ريیس سازمان بهزیستی کشور گفت« :هماکنون یک میلیون و  200هزار
معلول از خدمات مختلف و مستمر این سازمان بهرهمند هستند».
قانون جذب و استخدام سه درصدي معلوالن در ادارات دولتی اجرا شود
ایرنا :دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی بر اجرای قانون جذب
 3درصد اشتغال معلوالن در ادارات دولتی تأکید کرد و گفت«:باید جذب  3تا
 5درصد معلوالن در ادارات دولتی توسط دستگاهها و نهادهای مربوطه اجرایی
شود».
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حق ایاب و ذهاب معلوالن بهزیستی  70درصد افزایش مییابد.
ایرنا :مدیر کل دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی گفت« :براساس
برنامهریزیهای انجام شده تا پایان سال  92حق ایاب و ذهاب معلوالن تحت
پوشش بهزیستی70درصد افزایش مییابد» .دکتر کیوان دواتگران گفت« :سال
گذشته هر یک از معلوالن  350هزار ریال درماه خدمات ایاب و ذهاب دریافت
میکردند که امسال این رقم به  500هزار ریال میرسد».

«معلولیت به معنای محرومیت نیست و دولت باید با تمهیدات الزم زمینهي
تحصیل این قشر عزیز را فراهم کند».
ناخرسندی عضو معلول تیم ملی زورخانهای از گسترش تبعیض در
جامعهي ورزشی
ایرنا :عضو تیم ملی زورخانهای کشور گفت« :دامنهي تبعیض در ورزش معلوالن
نیز کشیده شدهاست و عنوانهای بینالمللی آنان نيز مانند دیگر ورزشكاران
دیده نمیشود».

پیـــک توانــا

بان کی مون 15 :درصد جمعیت جهان از معلولیت جسمی رنج میبرند
ایرنا :دبیرکل سازمان ملل با یادآوری این مطلب که حدود  15درصد از جمعیت
جهان از معلولیت جسمی رنج میبرند ،خواستار حقوق مساوی این افراد با سایر
اقشار جامعه شد.
به گزارش ایرنا :بان کی مون به مناسبت روز جهانی معلوالن با انتشار بیانیهای
خواستار رفع موانعی که بیش از یک میلیارد معلول در جهان را از شأن و احترام
انسانی و مواهب اجتماعی محروم میکند ،شد .در این بیانیه آمدهاست « :بسیاری
از این معلوالن از حقوق اجتماعی و اقتصادی محروم هستند و قادر به شرکت
موثر در روند توسعه جهانی نیستند .این بیانیه میافزاید ،دولتهای جهان باید
اطمینان حاصل کنند که خدمات و شالودههای اجتماعی شرایط الزم را برای
حضور و برخورداری این افراد از امکانات پیشرفتهای نوین فراهم شدهاست».

اخــبــــار کـوتـــاه

کاشف به عمل آمد
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قزوین:

نارسایی ما است که زمینه برای دستـرسی معلوالن مهیا نیست
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شماره /50آبان و آذر1392

چندی پیش مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قزوین در گفتوگو
با خبرگزاری شبستان از مناسبسازی معابر برای معلوالن خبر داده و گفتهبود :با
اعتباری حدود  ۳میلیارد ریال پروژهی مناسبسازی محیط ،در برخی از نقاط شهر
قزوین برای معلوالن و نابینایان اجرا میشود.
در همین خصوص با این مسئول شهرداری قزوین وارد گفتوگو شدیم تا از نحوهی
مناسبسازی انجام شده و نگاه مسئوالن شهرداری قزوین به لزوم مناسبسازی
شهری کسب اطالع کنیم.
با هم این گفتوگو را میخوانیم:
«اسماعیل عرشیان» ،مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قزوین در
این گفتوگو با اشاره به اینکه فضاهای شهری باید طوری ساختهشوند که برای
تمام شهروندان قابل دسترس باشند ،گفت :اقداماتی که در شهرداری قزوین در بحث
مناسبسازی با الویت توجه به معلوالن و جانبازان انجام شده دو بخش است .بخش
اول در خصوص مناسبسازی محل گذر عابران است که سال گذشته این موضوع به
مناقصه گذاشته شد و خیابانهای 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 مهمترین محورهایی بودند که برای معلوالن و جانبازان
مناسبسازی شدند.
وی همچنین ادامه داد :اصالح میدان تهرانقدیم ،پروژهی میدان کاسپین و ایجاد
محل گذر عابر پیادهی مناسبسازیشده برای عبور معلوالن از دیگر اقدامات
انجامشده در این راستا بود.
اسماعیل عرشیان در ادامه گفت :بخش دوم این اقدامات برمیگردد به جانمایی
پارک ویژهی خودروهای معلوالن که در این رابطه با بنیاد شهید دو جلسه در رابطه
با شناسایی محلهایی که این عزیزان بیشترین رفتوآمد را در آن دارند ،داشتیم.
در این هماهنگی  31محل شناسایی شد و مقابل آنها تابلوی پارک ویژهی معلوالن
و جانبازان نصب شد ،در حال حاضر این افراد میتوانند با مراجعه به این محلها،
خودروهای خود را در جایگاههای درنظر گرفتهشده ،پارک کنند .در بحث عمرانی
و اجرایی این موضوع اعمال قانون هم شده تا دیگران به حقوق این عزیزان احترام
بگذارند .پلیس راهور هم همسو با این مسئله با ما همکاری میکند تا اعمال قانون
اتفاق بیفتد و فضا برای این عزیزان در نظر گرفته شود چرا که این حداقل کاری است
که ما میتوانیم برای دوستان جانباز و معلول خود انجام دهیم.
عرشیان در پاسخ این سؤال خبرنگار پیک توانا که چگونه میتوان یک شهر
مناسبسازی شده داشت؟ پاسخ داد :بحث مناسبسازی شهری که طبق آن همهی
شهروندان باید خوب زندگی کنند بحث گستردهای است و سازمانهای دیگر هم در
طراحی ،اجرا ،نظارت ،صدور پروانه و ...باید در آن مشارکت کنند .اگر ما در اجرای
آییننامههای مجلس و دولت در این رابطه توجه کافی داشته باشیم همه جای شهر
برای همه قابل دسترس خواهدبود.
وی به این سؤال که لولههای یو ( )Uشکل بهویژه در ورودی پارکها که به منظور
جلوگیری از ورود موتورسیکلتها به داخل پارک استفاده میشوند در حالی که جلوی
ورود و خروج معلوالن ویلچری را گرفته و حتی گاهی برای آنها خطرات جانی به
همراه دارد ،اما با این حال شهرداریها همچنان ورود موتوریها به داخل پارکها
را با لولههای یو شکل حل میکنند ،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 لولههای یو شکل میشوند و این مشکل و برداشتن لولههای یو شکل در
ورودی پارکها یکی از تأییدات شهرداری است که حتماً باید رفع شوند چرا که این
روش نمیتواند راهکار مناسبی باشد .البته این یک کار بزرگ و ارزنده است و همهی
مسئوالن در بحث ساختمانها ،مطبها و ...برای مراجعهی این عزیزان فضای کافی
را باید در نظر بگیرند».
این مقام مسئول در پاسخ این سؤال که آیا مناسبسازی شهرها تنها برای معلوالن
و جانبازان ضرورت دارد گفت« :بهجز معلوالن ،سالمندان ،کودکان ،خانمهای باردار

و ...هم هستند که لزوم مناسبسازی برای آنها احساس میشود و آنها حق دارند
در سطح شهر ،بدون منت تردد کنند که البته به این موضوع کمتر توجه شده ،اما در
سالهای اخیر خوشبختانه توجه شهرداریها به این موضوع جلب شده و برای این
اقدام ردیف بودجه نیز مشخص شده ،دوستان شورا و شهرداری هم رقمهای خوبی
برای این مورد در نظر گرفته و ما مکلف شدهایم در این راستا قدم برداریم .البته
گاهی تأسیسات زیرزمینی مانند کابلهای برق ،سیستم آبیاری زیرزمینی و ...اجازهی
همکفسازی را نمیدهند ولی ما تا جایی که امکان دارد تالشمان را میکنیم».
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قزوین همچنین در رابطه با
جایگاههای نصب خودپردازها و عدم دسترسی آنها برای معلوالن گفت« :نیاز یک
معلول تنها تردد و عبور از خیابان نیست این افراد نیز باید از امکانات شهری مانند
شهروندان تندرست بهره ببرند .جایگاه خودپردازها ،آبخوریهای داخل پارکها،
سرویسهای دستشویی ،پلهها ،آسانسورهای نامناسب ،شیبهای غیراستاندارد و...
تنها جزیی از مشکالت معلوالن هستند که روبهروشدن با آنها در روزهای بارندگی
سختتر میشود .در این زمینه عالوه بر شهرداریها ورود سایر دستگاهها هم الزم
توساز ،اجرا و
است .قانونگذار الزامات را آورده و دستگاهها را مکلف کرده که در ساخ 
طراحی ساختمانها ،شرایط جانبازان و معلوالن را در نظر بگیرند و بهتر است بانکها
و سایر دستگاهها در ساختوساز ساختمانهای خود این موارد را در نظر بگیرند.
متأسفانه ما در عمل کوتاهی میکنیم به عنوان مثال اگر آییننامهها اجرا شوند و
پایانکار به پروژههای خاطی داده نشود این دوستان نیز بدون محدودیت در سطح
شهر رفتوآمد میکنند».
اسماعیل عرشیان با اشاره به این مطلب که این نارسایی ماست که نتوانستهایم زمینه
را برای دسترسی معلوالن مهیا کنیم ادامه داد« :مناسبسازی شهری مانند یک پازل
است و همهی ما تکههایی از این پازل هستیم و ما امیدواریم باو ِر لزوم مناسبسازی
شهری در همه مسئوالن باشد».

واگذاری  4700خودروبه معلوالن
چندی پیش رییس سازمان بهزیستی کشور از واگذاری خودروهای ویژه معلوالن
خبر داده و گفته بود« :به زودی  4700خودرو در اختیار معلوالن واجد شرایط
قرار میگیرد».
معاون توانبخشی بهزیستی کشور در رابطه با آخرین وضعیت واگذاری این
خودروها با اشاره به اینکه ثبتنام از متقاضیان دریافت خودرو ،سال گذشته
آغاز شده به خبرنگار پیک توانا گفت« :در حال حاضر اسامی 4700نفر واجد
شرایط برای دریافت این خودروها در ادارهی گمرک است و چون وزیر عوض شده،
اسامیباید به امضای وزیر جدید برسند».
سخنگویی با تصریح این مطلب که این اسامیروز  12آذر همراه با نامهای به دست
وزیر رسیده گفت« :وزیر جدید بسیار مصر هستند که این اتفاق خوب به زودی
بیفتد و امیدواریم این امر تسریعکنندهی روال باشد».

مدیرکل دفتر مراکز روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور:
نوبتی کاشت حلزون گوش نداریم
متقاضی پشت
ِ
توگو
مدیرکل دفتر مراکز روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور در گف 
با خبرنگار پیک توانا گفت« :در حال حاضر متقاضی کاشت برای دریافت
کمکهزینهی حلزون گوش که پشت نوبتی باشد نداریم».
دکتر زهرا نوعپرست با اعالم این مطلب که سعی کردهایم آمار ماهانهی درخواست
کمکهزینهی کاشت حلزون گوش را به صفر برسانیم گفت« :هماکنون طبق
آخرین لیست درخواست 360 ،کودک در کشور متقاضی این کمک هزینه بودهاند
که ابالغ این را هم اخیرا ً دادهایم».
میزان خدمات باید افزایش پیدا کند
وی ادامه داد« :با توجه به اینکه برنامههای غربالگری شنوایی و فعالیتهای زیادی
در این حوزه انجام میشود اما روزبهروز به تعداد کسانی که وارد این پروسه رییس ادارهی بهزیستی بشرویه چندی پیش از پرداخت کمکهزینهی درمان به
میشوند اضافه میشود تصریح کرد ،ما یک سال ،بیش از  2هزار متقاضی پشت معلوالن بشرویه خبر داده و گفته بود 49 :میلیون و  251هزار ریال کمک هزینه
درمان به معلوالن زیرپوشش این نهاد در سال گذشته پرداخت شدهاست.
نوبتی داشتیم که اآلن این آمار ،هر ماه به صفر میرسد».
نوعپرست در پاسخ به این سؤال خبرنگار پیک توانا که پرسید مبلغ این کمکهزینه در این شماره از پیک توانا با رییس ادارهی بهزیستی بشرویه وارد گفتوگو شدیم
چهقدر است؟ پاسخ داد« :این مبلغ در گذشته  3میلیون تومان بوده که طبق تا از نحوهی پرداخت این کمکهزینه و میزان آن و اینکه این کمک هزینه به چه
دستورالعمل جدیدی که به استانها اعالم شده به  4میلیون تومان نیز افزایش منظوری به مددجویان پرداخت شده را جویا شویم.
یافته و سقف هزینه برای هر نفر  6میلیون تومان است که آن هم قابل پرداخت محمد خادم در این باره به پیک توانا گفت :این کمکها جزو مشارکتهای مردمی
بودهاند و سقف کمکهزینهی درمان برای کاردرمانی و فیزیوتراپی متغیر است.
است».
دکتر زهرا نوعپرست همچنین از بخش دیگری که امسال در دستورالعملها دیده وی با اشاره به اینکه مبلغ کمکهزینه مناسبسازی منزل مددجویان هفتصد
و بودجهاش نیز تأمین شده است خبر داد و گفت :این بخش مربوط به تامین هزار تومان است گفت« :با توجه به اینکه در حال حاضر هزینهها باال رفته میزان
خدمات هم باید افزایش پیدا کند».
قطعات کاشت حلزون است.
بر اساس نیازسنجیای که سال گذشته داشتیم ،دیدیم آنهایی که چند سال پیش
رقیه بابایی
قعطهای را کاشت کرده و یا قطعهای در بخش بیرونی گوش برایشان کار گذاشته
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سمیع اله حسینی مکارم گفت:
ما از معلوالن حمایت میکنیم ،آنهاتفاوتی با دیگران ندارند
معاون توسعهی مدیریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حاشیهی
اختتامیهی سمینار بینالمللی توانیابان ،دربارهی علت حضور خود در این مراسم
به پیک توانا گفت« :من از سالها قبل این توفیق را داشتم که در جلسات این
عزیزان و اعضای انجمن کاشانهی مهر کاشان حضور داشته و روی این مجموعه
شناخت داشته باشم».
سمیعاهلل حسینی مکارم با اشاره به اینکه این مجموعه ،مجموعهی پویا و فعالی
است گفت« :این مجموعه کارهای بسیار اثرگذار و ارزشمندی انجام داده و جزو
نادر مجموعههای خیرین است».
وی در پاسخ به این سوال که اگر سایر انجمنها از شما برای همکاری دعوت کنند
آیا دعوت آنها را خواهید پذیرفت؟ گفت« :بله ،ما در این مورد نه تنها از دعوت
انجمنها استقبال میکنیم بلکه از آنها برای این دعوت تشکر هم میکنیم و
یکی از رویکردهای ما در سازمان میراث فرهنگی این است که انجمنها بهویژه
انجمنهای 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 میکند».
حسینی مکارم در پاسخ به این پرسش خبرنگار پیک توانا که معلوالن به دلیل
عدم مناسبسازی اماکن تاریخی امکان بازدید از این فضاها را ندارند ،آیا برای
رفع این مسئله راهکاری 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 بهرهمند
شوند ،البته در برخی از مکانهای 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 بازدیدکنندهی زیادی دارند را مورد مناسبسازی قرار دهند تا زمینهی حضور
معلوالن در این مکانها نیز فراهم شود».
حسینی مکارم در پاسخ به این سؤال که ،از آنجا که نگاه مسئوالن به معلوالن،
در نگرش آنها نسبت به وضع قوانین و اجرای آنها تأثیرگذار است ،نگاه شما
به عنوان یکی از مسئوالن به تواناییهای معلوالن چگونه است ،آیا به نظر شما
معلوالن توانمند هستند؟ گفت« :معلوالن با دیگران تفاوتی ندارند و ما از توانمندی
این افراد مانند سایرین میتوانیم استفاده کنیم».
وی در ادامه افزود« :ما از این افراد و از حضور آنها در نمایشگاههای صنایع دستی
داخلی و بینالمللی حمایت میکنیم و نیز در بحث تولید و عرضهی صنایع دستی
که در اشتغال آنها نیز میتواند مؤثر باشد آنها و «سمن ها»هایشان را مورد
حمایت قرار میدهیم.

اخبــــــــــار

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« :شهریهی دانشجویی طبق نظر مددکار از  40درصد تا 100
درصد تعیین میشود اما بیشتر معلوالن در حال حاضر از این کمک هزینه به شکل
 100درصدی استفاده میکنند».
کیوان دواتگران ادامه داد« :این موضوع تا سال گذشته انجام میشد و از امسال
قانون تکلیف کرده است که بودجهی مربوط به دانشجویان را خود دانشگاهها از
معاونت راهبردی رییس جمهور دریافت کنند و این سیستم که بهزیستی در حال
حاضر شهریه را به دانشجویان معلول پرداخت میکند از میان برداشته شود».
وی اضافه کرد« :قانون مکلف کرده دانشجویان معلول با ارایهی گواهی سازمان
بهزیستی به دانشگاهها میتوانند از  50تا  100درصد شهریه را تخفیف بگیرند».
دواتگران اذعان کرد« :مبلغ تخفیف را مددکار بسته به شرایط مددجو تعیین
میکند و دانشگاهها موظفاند این مبلغ را به دانشجویان معلول تخفیف داده و
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 تهیهی پول توسط سازمان و توزیع آن بین دانشجویان معلول،
منطقی نیست ،گفت« :بحثی که اکنون چالش ایجاد کرده عدم همکاری برخی
دانشگاههاست که فع ً
ال در این رابطه همکاری نمیکنند».
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این موضوع شامل دانشجویان معلولی که در
حال حاضر به دانشگاهها بدهی دارند نیز میشود گفت« :در صورتی که بدهی
دانشجویان برای سال گذشته و امسال باشد شامل حالشان میشود».

شده ،اکنون این قطعه دچار نقص و آسیب شده و فرد نیاز به بازدید دوباره دارد که
این را هم در دستورالعملهای امسال قرار داده و به استانها هم ارسال کردهایم.
این مسئول سازمان بهزیستی به این سؤال که آیا این کمکهزینه شامل افرادی که
در بیمارستانهای خصوصی مورد جراحی قرار میگیرند نیز میشود اینگونه پاسخ
داد که« :این کمکهزینه بر اساس تشخیص هیأت امنای ارزی و تنها به کسانی
که کاندیدای کاشت بوده و معرفینامهی این هیأت امنا را دارند پرداخت میشود».
وی افزود :هزینهی این جراحی بسیار باالست اما مواردی هم داشتهایم که این
کمک به کسانی که بسیار نیازمند بوده و در بخش خصوصی جراحی شدهاند
پرداخت شده در حالی که در دستورالعملها چنین چیزی نداریم.

يک سوال ،يک سازمان ،چندپاسخ

ایــن مسئلــه کـالن نیســت
من نباید به شمـا توضیـح بدهـم
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یکی از وظایف سازمان بهزیستی طبق تبصرهی ،3مادهی
 2قانون حمایت از معلوالن ،نظارت بر امر مناسبسازی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ است
و وظیفهی دیگر این سازمان پرداخت کمکهزینهی
مناسبسازیِ منزل مددجویان است که در نتیجهی نظارت
دقیق بر زندگی مددجویان و شرایط خانوادگی آنها
صورت میگیرد و سازمان بهزیستی ساالنه ،اعتباری را به
همین منظور در نظر گرفته و به متقاضیان دریافت این
کمکهزینه ،میپردازد.
ماهنامهی پیک توانا در ادامهی درخواست برخی از
خوانندگان که معتقد بودند این اقدام در تمام استانها به
یک شکل اتفاق نمی افتد ،پرداخت این کمکهزینه و مبلغ
آن را از چند استان و شهرستان سؤال کردهاست.
سؤاالت مطرحشده و پاسخهای دریافتی را با هم میخوانیم:

 -1آیا سازمان بهزیستی به مددجویان
کمکهزینهی مناسبسازی مسکن میدهد؟
 -2مبلغ این کمکهزینه چهقدر است؟
استان مازندران ،شهرستان ساری:
 -1باید مددکار نظر بدهد.
 -2من اطالعی ندارم.
استان لرستان ،شهرستان الیگودرز:
 -1بله ،تا حدودی.
 -2مبلغ این کمکهزینه بستگی به نظر مددکار و آقای
رئیس دارد.
استان گیالن ،مرکز استان:
 -1بستگی به اعتبارمان دارد.
 -2باید کارشناس نظر بدهد ،فکر نمیکنم مبلغ خاصی
پرداخت شود چون ما سقف اعتبار خودمان را داریم.
استان کهگیلویه و بویراحمد ،شهرستان کهگیلویه:
 -1بستگی به این دارد که مددجو پشت نوبتی باشد یا نه؟
 -2اگر مبلغ مورد نیاز مددجو بسیار باال باشد که او را معرفی
به بانک میکنیم تا وام بگیرد اما اگر مبلغ کم باشد یک
مقدار ناچیز به او میدهیم و در کل تصمیم نهایی را رئیس
اداره میگیرد.

استان کرمانشاه ،شهرستان گیالنغرب:
 -1فکر نمیکنم .ما درخواستها را به مرکز میفرستیم و
آنها تصمیم میگیرند و این بستگی به اعتبار آخر سال دارد
که بدهند یا نه؟
 -2این موضوع کمک موردی محسوب میشود و چهقدربودن
آن بستگی به سازمان دارد ،چون این کمکهزینه را بین
همه تقسیم میکنند.
استان کرمان ،شهرستان سیرجان:
بستگی به شرایط دارد .با مددکارها صحبت کنید.
استان کردستان ،شهرستان مریوان:
 -1نه .اگر هم بدهد خیلی کم است چون بودجه نداریم.
 -2نمیتوانم مبلغ را بگویم البته برای معلوالن ضایعهی
نخاعی شرایط فرق میکند ،به آنها کمک بیشتری میکنیم.
یک بودجهی مسکن قرار است به ما بدهند که اگر بدهند
این کمکهزینه را به معلوالن ضایعهی نخاعی میپردازیم.
استان قزوین ،مرکز استان:
 -1نهخیر.
 -2به معلوالن ضایعهی نخاعی یک مقدار جزیی در حد
 300یا  400هزار تومان میدهند.
استان سیستان و بلوچستان ،شهرستان زاهدان:
 -1اینطور نیست که به هرکس که مشکل داشته باشد این
کمکهزینه را بدهیم ما فقط به آنهایی که  2یا  3معلول
دارند یا خانه به نام خودشان است این مبلغ را میدهیم.
 -2ما در خود زاهدان  7تا  8هزار معلول داریم و اعتبارمان 3
میلیون تومان است که باید برای پرداخت آن به مددجویان
آنها را الویتبندی کنیم .کمکهزینه میدهیم اما به
آنهایی که شرایط حادتر دارند.
استان زنجان ،شهرستان ماهنشان:
 -1بله ،به همه میدهیم.
 -2هزینهی مناسبسازی به تمام شهرستانها دادهاند به ما
هم همینطور ،اعتبار هست و ما پرداخت میکنیم.
استان خوزستان ،مرکز استان:
 -1من که نباید به شما توضیح بدهم.
 -2من باید در موارد کالن صحبت کنم و این مسئله،
مسئلهی کالنی نیست.
رقیه بابایی
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روابط عمومی فدراسيون ورزشهای جانبازان و معلولين
از سوی کمیتهی بینالمللی پارالمپیک اعالم شد:

اسامی ده ورزشکار نامزد دریافت جایزهی بهترین ورزشکار سال 2013

زهرا نعمتی به دنبال کسب افتخاری دیگر
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در لیست اعالم شده از سوی  IPCنام زهرا نعمتی ،بانوی کماندار طالیی ایران نیز
در کنار سایر ورزشکاران ،نامزد دریافت جایزهی بهترین ورزشکار سال  2013به
چشم میخورد.
در این لیست اسامی بهترین ورزشکاران زن و مرد دارای معلولیت در سال 2013
معرفی شده و نام زهرا نعمتی ،بانوی طالیی پارالمپیک لندن نیز در کنار ورزشکارانی
از سایر کشورهای جهان قرار گرفته است.
کمیتهی بینالمللی پارالمپیک ،به غیر از انتخاب بهترین ورزشکار سال ،2013
بهترین تیمها ،بهترین گروههای فنی و بهترین ورزشکاران در اولین حضور جهانی
را نیز معرفی میکند.
در لیست منتشر شده از سوی  IPCنامزدهای دریافت جایزه در بخشهای گوناگون
به شرح زیر معرفی شدهاند:
بهترين ورزشكاران زن:
زهرا نعمتى ،ايران
يونيديس كاستيلو ،كوبا
ترزينا گيل هرمينا ،برزيل
استر ورگر ،هلند
يوچى يى ،هنگ كنگ
بهترين ورزشكاران مرد:
پاتريك اندرسون ،كانادا
رايلى بات ،استراليا

دانايل دياس ،برزيل
هنرى پوپو ،آلمان
ديويد وير ،انگلستان
بهترين ورزشكاران زن در اولين حضور جهانى
يوحنا بنسون ،ناميبيا
ميشل جرج ،بلژيك
مارلو دان رايجن ،هلند
بهترين ورزشكاران مرد در اولين حضور جهانى
ريموند مارتين ،امريكا
جانى پى كوك ،انگلستان
آلكس زانارودى ،ايتاليا
بهترين تيمها
راگبى با ويلچر استراليا
فوتبال  5نفرهی برزيل
بسكتبال با ويلچر مردان كانادا
بهترين گروه فنى
برزيل
آلمان
كانادا

آخرین روز از هفتهی 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 خانوادهها
و مربیان خود در استادیوم آزادی گرد هم آمدند تا ضمن گذراندن ساعاتی با نشاط،
با انواع رشتههای ورزشی ویژهی افراد دارای معلولیت آشنا شوند.
در کنار این گردهمایی عظیم ،حضور چهرههای مطرح ورزش و سینما از جمله
مهدی مهدویکیا ،احسان حدادی ،فاطمه معتمدآریا ،نیکی کریمی ،سعید پیردوست،
فریدون آسرایی و اعضای کمیتهی پارالمپیک زنان آسیا ،وزیر ورزش و جوانان و
جمعی از رؤسای فدراسیونها و مسئوالن ورزش کشور ،جلب توجه میکردند.

از آنجا که کودکان و نوجوانان ،مخاطبان اصلی این برنامه بودند ،از چهرههای محبوب
برنامههای کودک و تلویزیون دعوت به عمل آمدهبود تا با اجرای برنامههای متنوع
اوقات با نشاطی را برای حاضران فراهم آورند.
پخش پیام تصویری رییس کمیتهی بینالمللی پارالمپیک« ،سر فیلیپ کریون»
و نیز پیام مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در بخش ورزش برای توسعهی صلح،
مراسم حمل پرچم ،سخنرانی ،انجام حرکات ورزشی ،اجرای موسیقی ،پخش کلیپ
ورزشی ،به نمایشگذاشتن رشتههای مختلف ورزشی و اجرای برنامههای متنوع
توسط چهرههای تلویزیونی محبوب کودکان و نوجوانان ،از جمله برنامههای این
مراسم بود.

همزمان با روز پارالمپیـک و رسـانه

از کتاب «قهرمانان میدان لندن» رونمایی شد

در چهارمین روز از هفته ی پارالمپیک ،با حضور اصحاب رسانه ،هنرمندان و
ورزشکاران ،کتاب «قهرمانان میدان لندن» رونمایی شد.
این کتاب به قلم نگین حسینی ،در سه فصل و  340صفحه با موضوع حضور کاروان
ورزشی شهید رییسعلی دلواری در بازیهای پارالمپیک  2012لندن به رشتهی
تحریر درآمدهاست.
در بخشی از مقدمهی این کتاب آمدهاست:
«این کتاب بر مبنای محتوای گفتوگوهایم با ورزشکاران نوشته شده است.
بخشهایی که به خاطرهگویی نزدیک میشود یا بخشهای مستند ،تصویرسازیها
و ترسیم اتفاقات ،همگی بر اساس محتوای صحبتهای ورزشکاران پرداخته
شدهاست».
فصل اول این کتاب ،پیرامون مراسم آغازین رقابتهای پارالمپیک لندن است و در
فصل دوم گفتوگو با ورزشکاران به ترتیب رشتههایی که به نمایندگی از ایران در
لندن حضور داشتند ،آمده است.
نویسنده در مورد فصل سوم این کتاب میگوید:

«در بخش آخر کتاب ( 12نامه از لندن  ،)2012با هدف برجستهتر کردن نام
ورزشکاران طالیی پارالمپیک  ،2012از قول آنها نامههایی نوشتهام که هر چند
باز هم ریشه در سخنان و خواستههای تمامی ورزشکاران پارالمپیک دارد ،به نوعی،
برداشت کلی و نتیجهگیری از این گفتوگوها بودهاست ،ضمن اینکه با تقدیم هر
نامه به شخصی معین ،اعم از اعضای خانوادههای ورزشکاران ،مردم قدرشناس،
و ورزشکارانی که موفق به کسب مدال پارالمپیک نشدهاند ،خواستم بار دیگر
گوشههایی از تالش و همراهی آنها را به تصویر بکشم».
در ادامهی فصل سوم نیز ضمایمی درخصوص تاریخچهی پارالمپیک ،حضور ایران
در ادوار مختلف پارالمپیک و نیز آلبوم تصویری از ورزشکاران کاروان ایران در
رقابتهای پارالمپیک لندن آمده است.
کتاب «قهرمانان میدان لندن» با شمارگان  2000جلد به سفارش کمیتهی ملی
پارالمپیک و توسط انتشارات «سیمای شرق» منتشر شدهاست.
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شهرها در مکان و
عملیات ساختمانی و
زمان رشد میکنند و
یا با اجناس مغازهها
متناسب با نیازها ،خود
و سایبان آنها هستیم
را وفق میدهند .نگاه
و این وضعیت فقط
واقعبینانهتر به شهرها،
و فقط مناسب برای
آنچه که در آنها
عبورومرور شهروندان
میگذرد و نیاز دارد
سالم است و افرادی
را به ما نشان میدهد.
که با محدودیتهای
پایداری بدون هیچ
جسمی مواجه هستند
واسطهای همان مسیری
برای عبور و مرور
است که معماری بایستی
شهری دچار مشکل
در آیندهی نزدیک به
میشوند و حتی در
آن دسترسی پیدا کند.
عمومی
حملونقل
این نوع معماری باید
نیز به دست فراموشی
 14تداعیکنندهی انسان
سپرده میشوند.
نسبت به طبیعت و
بهعنوان
پیادهروها
جامعهی خود باشد.
مهمترین معابر شهری
در صورتی که معماری
میبایست قابل تردد
شهری امروزی ،معماری
باشند و عبور عابران
مشخصــــی نیست.
پیاده از آن بدون
تا زمانی که نواقص
برخورد با موانع انجام
معماری جامعهی خود را
پذیرد .موانعی مانند:
از دید انسان و جامعه ی
تیرهای چراغ برق،
پیدا نکنیم نمیتوانیم به
ساختمانی،
مصالح
رفع آنها بپردازیم ،باید
وجود جدولها با
بتوان شهری برای همه
ارتفاع زیاد ،بستن
ساخت.
باجههای
زنجیر،
آنچه در دانش طراحی
صندوقها،
تلفن،
شهری برای فضا ارزش
شاخوبرگ درختان
دارد ،نقش اجتماعی و
و درختچههای کنار
تعاملیای است که این
پیادهروها و ...باعث
فضا در زندگی جمعی از
ایجاد شرایط بحرانی
شهروندان ایفا میکند.
برای این دسته از افراد
در رأس ،رفع موانع
در جامعه میشود.
در شهرها موجب مشارکت بیشتر کمتوانان جسمی میشود و راهی برای مسئوالن با نظارت باال و مدیریت دقیق و برنامهریزیهای مؤثر در امور شهری
محققشدن خالقیتهای آنان به شمار میآید.
میتوانند روشهای موفقیتآمیزی را به اجرا درآورند که منجر به افزایش
گاه وجود یک پلهی نامناسب ،یک راهروی باریک ،عامل بازدارندهی خروج سطح رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری میشود ،با اینکه در سالهای
این دسته از افراد از منزل و یا ورود آنها به جامعه میشود و این امر باعث اخیر قوانین زیادی برای رفع مشکالت مطرحشده ،وضع شدهاست ولی به نظر
خسارتهای اجتماعی ،اقتصادی برای کشور است.
میآید مسئوالن محترم باید مشارکت اثربخشی در اجرای این قوانین داشته
دو مورد را در عدم حضور انسان در محیط ،نباید از یاد برد:
باشند و خدمات مطلوبی را برای رفع نیازهای جامعه در کمترین زمان ممکن
 )1نامناسببودن محیط شهری  )2ناتوانی فیزیکی انسان
ارائه دهند ،در این صورت میتوانیم شهری برای تحقق آرمانها و خالقیتها
با صنعتیشدن و افزودهشدن تکنولوژی و ازدیاد ماشین در سطح شهرها و در پیش رو داشته باشیم.
جوامع ،تحولی عظیم در زندگی بهوجود آمد و باعث رشد اقتصادی کشورها شد اندیشهی ساختن شهری برای همه ،فراخور افق هر شهروند ،مستلزم نگرش
و درعینحال مشکالت متعددی از قبیل آلودگی ،ترافیک و تسخیر پیادهروها را همسان جامعه است .اگر شهر را موجودی زنده دانست و رسیدگی به آن را
بر روی دوش شهرها گذاشت .مهمترین تخریب در پیادهروهای شهری بهچشم عامل تداوم حیاتش برشمرد ،بحث ایجاد تحول ،خود زمینهساز تغییر است و با
میخورد ،امروزه در شهرها پیادهروها به آشفتهترین گذرگاههای عبورومرور ملموسکردن تغییرات میتوان رضایتمندی همگان را احساس کرد .به امید
درآمدهاند و محدودیتهای زیادی برای عبورومرور عابران پیاده وجود دارد ،داشتن شهری برای همه.
این درحالیاست که پیادهروها نقش به سزایی را در عبورومرور عابران ایفا
شیوا حسینی
میکنند .ولی متأسفانه در برخی نقاط ،ما شاهد مسدودشدن پیادهروها به دلیل

بــزرگتــرین دانشگاه
تـوانبخشـی خاورمیانـه،
به توانبخشی نیازمند است!
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دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران که در سال 1371
تأسیس شدهاست در منطقهی خاورمیانه منحصربهفرد است و
تنها دانشگاهی است که به صورت اختصاصی بر روی موضوعات
توانبخشی و بهزیستی فعالیت میکند .از رشتههایی که در این
دانشگاه وجود دارد میتوان به مددکاری اجتماعی ،ارتوپد فنی،
کاردرمانی ،فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی ،مدیریت توانبخشی و...
اشاره کرد .میتوان گفت تقریباً همهی دانشجویانی که در این
دانشگاه تحصیل میکنند واحدهای درسی زیادی را مرتبط با
معلولیت و توانبخشی میگذرانند و به جرأت میتوان گفت
بیشتر اعضای تیم توانبخشی کشور در این دانشگاه تربیت
میشوند.
اما آنچه که نگارنده را به نوشتن این یادداشت واداشت،
وضعیت نامناسب فیزیکی و امکانات این دانشگاه برای معلوالن
است .در حالی که بر روی تابلوی ورودی این دانشگاه ،واژهی
«توانبخشی» نقش بستهاست اما هیچ نشانی از توانبخشی
در آن مشاهده نمیشود .در واقع اگر معلولی که با ویلچر
رفتوآمد میکند به این دانشگاه بیاید عم ً
ال امکان فعالیت از
وی سلب خواهد شد ،چرا که آنقدر پلههای متعدد و مسیرهای
عبورومرور نامناسبی دارد که امکان رفتوآمد برای فرد معلول
دشوار می شود .حتی تعداد سطوح شیبدار (رمپ) اندکی که
وجود دارد نیز از استانداردهای الزم برخوردار نیست .همچنین
هیچ سرویس بهداشتی ویژه ی معلوالن در این دانشگاه تعبیه
نشدهاست .هرچند موارد گفتهشده شاید تنها بخش کوچکی از
محدودیتهایی باشد که برای معلوالن ،در این دانشگاه وجود
دارد .در حقیقت مسیرهای رفتوآمد دانشگاه بهگونهای است
که حتی افراد بدون نقص جسمانی نیز با مشکالت عدیده مواجه
میشوند .البته در حال حاضر تعدادی از دانشجویان نابینای

مطلق و کمبینا و چندین دانشجوی با نقص جسمانی در این
دانشگاه تحصیل میکنند که آن ها نیز از این وضعیت شاکی
هستند.
در حالی که دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به سبب
منحصر بودن در حوزهی توانبخشی سالیانه میزبان دهها
کنگره و همایش علمی حوزهی توانبخشی در سطوح ملی و
بینالمللی است زیبنده نیست که مهمانان و شرکتکنندگان
این دانشگاه که برخی از آنها از کشورهای دیگر هستند این
تناقض را بدینگونه مشاهده کنند .انتظار نابهجایی نیست که
از درون دانشگاه ،فرهنگ توانبخشی شروع شود و این خود
نیز میتواند تمرین و آموزشی برای عملیاتیکردن توانبخشی
در جامعه باشد .اگر فضای این دانشگاه که در حوزه توانبخشی
کام ً
ال تخصصی است ،مناسب حضور معلوالن طراحی شده باشد،
ناخودآگاه امکانپذیری و قابلیت اجرایی توانبخشی را خواهد
رساند.
بسیار مشاهده شده اساتید این دانشگاه که حتی برخی از آنها
در سطوح مدیریتی سازمانهای زیرمجموعهی بهزیستی نیز
مشغول فعالیت بودهاند و دغدغهی دفاع از حقوق معلوالن را
داشته و دارند و همیشه از وضعیت نامناسب در جامعه برای
معلوالن انتقاد میکنند خود نیز در دانشگاهی مشغول کار و
تدریس هستند که اگرچه میبایست در زمینهی توانبخشی الگو
باشد ولی متأسفانه در آن از مناسبسازی اولیه برای معلوالن
خبری نیست .از مسئوالن دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
که نه تنها یکی از قطبهای توانبخشی کشور بلکه خاورمیانه
است و سالیانه دهها دانشجو در این دانشگاه فارغالتحصیل
میشوند انتظار میرود که فضای دانشگاه را متناسب با نام و
مشخصهی آن مناسبسازی نمایند.
امیر مغنیباشی ـ مددکار اجتماعی
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در شمارههای گذشته در این بخش به معرفی وبالگهای فعال در زمینهی معلولیت
میپرداختیم .در این شماره به سراغ سایتی به آدرس  www.neginh.netرفتیم
که به دلیل گستردگی فعالیتش ،آن را معرفی میکنیم.
شما هم میتوانید نشانی وبالگ و یا سایت خود را برای معرفی در این بخش برای
ما ارسال کنید.
شماره پیامک30007545 :
از زندگی میگوید .از دغدغههایش .از آیندهای روشن .از آدمهایی به ظاهر متفاوت.
قلبش همیشه برای این آدمها میتپد .هر کجا که باشد.
در قسمتی از این سایت میخوانیم:
«وقتی به دنیا آمدم ،پدرم که در اتاق زایمان حضور داشت ،از دیدنم بدحال شد
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.
سونوگرافیهای دوران بارداری مادرم هیچوقت 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 میشوند ،پرستاران تصمیم گرفتند مرا به مادرم نشان دهند .مادرم
وقتی مرا دید ،حیرتزده شد ،جیغ کشید و گفت این را از جلوی چشمانم دور کنید.
وقتی به دنیا آمدم هیچکس مرا بغل نکرد .مدت زمانی طول کشید تا پدرم بر
احساس شوک اولیهاش غلبه کند و مرا مهربانتر نگاه کند .مادرم افسرده شده بود
اما باالخره حس مادری بر احساسات اولیهی 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 میشود؟ از کجا زندگیاش را تأمین کند؟ شغل؟
تحصیالت؟ آینده؟ همه چیز در مورد من در هالهی ابهام قرار داشت و البته شاید به
نوعی واضح بود :هیچ آیندهای در انتظارم نبود.
پدر و مادرم در سالهای اولیهی زندگیام تصمیم داشتند مرا به خانوادهای دیگر
بسپارند .پدربزرگ و مادربزرگم در فهرست اولین افراد برای بزرگکردن من قرار
داشتند اما نهایتاً والدینم از این تصمیم منصرف شدند .مسلماً من هرچه بزرگتر
میشدم ،جای بیشتری در دل آنها باز میکردم .دیگر به سادگی نمیتوانستند مهر
مرا از دلشان بیرون کنند.
من کمکم بزرگ میشدم و نگرانی مادر و پدرم در مورد سرنوشتم ،با من بزرگتر
میشد .تا وقتی خردسال بودم ،هنوز متوجه تفاوت میان خودم و دیگران نمیشدم.
اما از وقتی به مدرسه رفتم ،واقعیت تلخ معلولیتم را بیشتر از هر زمانی احساس کردم.
کسی جرأت نمیکرد به پسری نزدیک شود که روی ویلچر نشسته و دست و پا ندارد
و فقط میتوانست با دو انگشت کوچک که به جای پای چپ روییده بودند ،مداد را
به دست بگیرد .کسی با من حرف نمیزد .زنگ ناهار تکوتنها بودم .بچهها مسخرهام
میکردند .به من میگفتند« :موجود فضایی» یا صفتهای دیگری به من میدادند که
مرا درهم میشکست .کمکم فهمیدم که خودم باید با آنها سر صحبت را باز کنم.
گاهی در راهروهای مدرسه با بچهها حرف میزدم .تمام تالشم این بود که به آنها
نشان دهم که ما در درون ،یکی هستم ،یک آدمیزاد ،با همان احساسها و نیازها ،و
فقط بیرونمان متفاوت است و من تقصیری ندارم.
سالهای کودکیام در رنج میگذشت .شبهای زیادی به درگاه خدا التماس میکردم،
گریه میکردم که معجزه کند و یک دست ،فقط یک دست به من بدهد .هر صبح
وقتی بیدار میشدم ،به شانهام نگاه میکردم ببینم آیا بازویی جوانه زدهاست؟ اما هیچ
خبری نبود! هر صبح افسردهتر ،ناراحتتر و ناامیدتر روز را آغاز میکردم و شبها
دوباره دعا و مناجات را از سر میگرفتم به امید یک معجزه.

کمکم این اندیشه در ذهنم جان گرفت که شاید خداوند
از خلقت من هدفی داشتهاست .والدینم نیز که افرادی
مذهبی هستند ،به مرور زمان به این باور رسیده بودند
و میگفتند حتماً هدفی در آفرینش تو هست .از وقتی
این فکر در من جوانه زد ،دیگر منتظر جوانهزدن دست و
پایم نشدم .تالش کردم هدف از آفرینشم را پیدا کنم و
سرانجام آن را پیدا کردم .من معجزهای را که از خداوند
طلب میکردم ،خودم در زندگیام رقم زدم».
مطلب باال را از کتاب «»Life without Limits
برایتان نقل به مضمون کردم که این روزها مشغول
خواندن آن هستم .این کتاب که در ایران به نام «زندگی
بدون محدودیت» ترجمه و منتشر شده ،نوشتهی «نیک
وویهچیچ» ،سخنور دارای معلولیت است که در دنیا
آوازهی زیادی دارد.
از خواندن هر صفحهی این کتاب آنقدر لذت بردم که
طاقت نیاوردم و بعد از تمامکردنش در مورد آن نوشتم.
پیشنهاد میکنم کتاب «زندگی بدون محدودیت» را
بخوانید .هر صفحهاش حسی خاص به شما میدهد
و قول میدهم وقتی تمامش کنید ،احساس میکنید
انسان دیگری شدهاید .فقط امیدوارم ترجمه فارسیاش
روان باشد.

تهیه و نگارش :نگین حسینی

به بهانهی فرارسیدن روز جهانی معلوالن:

پیـام بنیـانگـذار کانـون معلولیـن توانـا
به رهبـر معظم انقالب
همهی عزیزانی که معلوالن و
محرومیتهای آنان دغدغه ی اساسی
زندگی روزمرهشان است به خوبی
میدانند که اینجانب به عنوان
بنیانگذار کانون معلولین توانا و یک
دردآشنا ،همواره حامی حقوق حقهی
معلوالن هستم و سال گذشته به بهانهی
این روز جهانی در قالب یک مکتوب،
درددلی خودمانی با رهبر معظم انقالب
داشتم که البته در یکسال گذشته به
هر دلیلی اقدام عملی در راستای ایفای
حقوق معلوالن احساس نشد.
لذا ضمن تبریک سالروز جهانی
معلوالن به مردم شریف ایران به ویژه
به آنانی که از محدودیت جسمی رنج
میبرند ،ضروری میدانم تا یک بار
دیگر بخشهایی از پیام سال قبل خود
را در این شماره از ماهنامهی پیک توانا
درج نمایم.

پیـــک توانــا
اجتــــماعـــی

در آستانهی روز جهانی معلوالن فرصت را غنیمت میشمارم و با رهبر معظم
درد دلی خودمانی میکنم تا شاید اين در ددل از یک سو سخنی بیپرده
انقالب ،
از رسالت سنگین مسووالن نظام مقدس جمهوری اسالمی را بازگو نماید و از سوی
دیگر مرهمیباشد بر زخمهای آشکار و پنهان مردمانی بیادعا که شکستگی قفس
تن را سرآغاز پرواز روح میدانند.
سید بزرگوار ،روزی که حضرتعالی به درجهی رفیع جانبازی نایل آمدید ،یقیناً
مشیت الهی اینگونه 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
جراتي پيدا كنيم تا بهراحتی به حضرتعالی بگوییم :اگرچه «معلولیت ناتوانی
نیست بلکه محدودیت در کالبد انسانهاست و این محدودیت سرآغاز پرواز روح
است» لیکن رویکردی نو و حمایتی ویژه از سوی متولیان و مسووالن الزم است
تا در سایهی تالش صادقانه و قانونمند ،ناخواسته محدودیتها را به محرومیت
نکشانند ،رویکردی بدیع که بهای اصلی را برای اندیشهی انسانها قایل بوده و
کمک بالعوض را در تناقض با کرامت انسانی معلوالن میداند.
آری در چنین شرایطی محدودیت میتواند یک نعمت الهی برای معلوالن به شمار
آید .نعمتی بزرگ و هدیهاي از جانب خالق دوست که میتواند عاملی برای رشد
استعدادهای درونی معلوالن تلقی شده و زمینهساز بهرهگیری از قدرت اندیشه و
گرایش به امور تحقیقی ،پژوهشی و مدیریتی در جامعهی اسالمی باشد.
رهبرم ،حضرتعالی به خوبی واقفید که این قلههای بلند موفقیت و توانمندی فقط
و فقط در سایهی تحقق برابری فرصتها برای معلوالن دستیافتنی خواهد بود و
صد البته این خواسته ،حق قانونی و انسانی معلوالن است و دولت و سازمانهای
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حمایتی نباید با نگاه ترحمآمیز به مشکالت معلوالن بپردازند و یا به اشکال
مختلف آنها را به عنوان سمبل محرومیت و فقر به کار بگیرند ،بلکه امروز انتظار
میرود كه خادمان این ملت بزرگ در سایهی راهنماییهای مدبرانه و حمایتهای
بیشایبه ی حضرتعالی ،توجه ویژهای به حقوق اجتماعی معلوالن معطوف كنند
تا يك رویکرد صحیح ،بسترساز حضور معلوالن در عرصههای مختلف باشد و
الگوی موفقی از ارجنهادن به شأن و منزلت انسانها در جوامع اسالمی را به
جهانیان معرفی كند تا دیگر حکومتهای مدعی نيز با الهامپذیری از نگاه دین
مبین اسالم ،احترام به عزت و کرامت انسانی معلوالن را سرلوحهی امور خود قرار
دهند.
لذا ضمن اعالم این مطلب که ما حضرتعالی را عضو کانون معلولین توانا میدانیم،
صمیمانه خواهان همگامی و همیاری حضرتعالی با تشکل غیردولتی کانون
معلولین توانا هستیم .تنها سازمان غیردولتی حامی معلوالن که درخواست هرگونه
کمک بالعوض را مخرب شخصیت معلوالن میداند و به تحقیق ،فلسفهی فکری
آن در سراسر جهان بینظیر است.
لذا از حضرتعالی انتظار داریم تا انشاا ...به مجلس معزز قانونگذاری و دولت
محترم جمهوری اسالمی ایران دستور فرمایید تا نسبت به حقوق اجتماعی
معلوالن ،بیش از پیش بکوشند».
با آرزوی توفیق روزافزون
سید محمد موسوی
بنیانگذار کانون معلولین توانا

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
کـانــــونتوانـــادریـــکنــگاه
 -1اولین حضور شرکت صنایع الکترونیک البرز توانا در پنجمین نمایشگاه
بینالمللی برق
 -2تشکیل اولین شورای هنری کانون توانا با هدف تدوین برنامههای آموزشی
و هنری
 -3به مناسبت روز جهانی معلوالن مراسم دیدار دوست (دیدار با افراد دارای
معلولیت در خانهی آنها) با حضور مسئوالن استان در شهرستانهای البرز،
اقبالیه و قزوین
 -4تشکیل اولین شورای دانشآموزی با هدف ملیکردن جشنوارهی تشویق
دانشآموزان در سطح کشور
 -5بازدید اعضای شورای شهر شهرستان البرز از مجموعه فعالیتهای شعبهی
الوند کانون توانا
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 -6نشست با مدیر روزنامهی ایران در تهران با هدف برقراری ارتباط و تعامل
بیشتر جهت حضور رسانهای
 -7برگزاری نمایشگاه توانمندیهای معلوالن به مناسبت روز جهانی معلوالن
در شعبهی الوند به مدت  5روز
 -8فراخوان مسابقهی نقاشی با موضوع «دوست معلول من» در شعبهی
شهرستان تاکستان
 -9برگزاری مسابقات ورزشی شطرنج و دارت به مناسبت روز جهانی معلوالن
در شهرستان تاکستان
 -10بازدید فرماندهی یگان ویژهی استان به همراه معاونان از مجموعه
فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و کارگاهی کانون به مناسبت روز جهانی
معلوالن

حضور کانون توانا در کنفرانس بینالمللی اشتغال معلوالن در ترکیه

پیـــک توانــا
اجتــــماعـــی

شماره /50آبان و آذر1392

کانون توانا ،تنـها مجمـوعهای که
کمک بالعوض درخواست نمیکند
کانون معلولین توانا با هدف ترویج فرهنگ اشتغالآفرینی برای معلوالن و برای اولین
بار در کنفرانس بینالمللی  EASPDترکیه شرکت کرد.
به گزارش روابط بین الملل کانون توانا :این کنفرانس بینالمللی که موضوع اشتغال
معلوالن را با نگرش افزایش آگاهی و فرصتهای شغلی ،محور خود قرار دادهبود 27،و
 28سپتامبر همزمان با  5و 6مهر در استانبول ترکیه برگزار شد.
گفتنیاست یکی از نکات برجسته در برگزاری این کنفرانس حضور کشورهای مختلف
بود که کانون معلولین توانا نیز بهعنوان «ان.جی.او»ی فعال در زمینهی اشتغال ،در
این کنفرانس حضور پیدا کرد.
همچنین کانون توانا در این کنفرانس که با موضوع «اشتغال معلولین» برگزار میشد
حضور پررنگی داشتهاست زیرا تاکنون توانسته  300شغل پایدار ایجاد نماید.
کانون معلولین با حضور خود در کارگاههای این کنفرانس بینالمللی به معرفی
کانون و انتشار فلسفهی حفظ عزت و احترام انسانی معلوالن پرداخته و در زمینهی
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 ،میتواند مانند افراد
تندرست در جامعه زندگی کند».
یکی از دستاوردهای کانون توانا از حضور در این کنفرانس ،سخنرانی رییس هیأت
مدیرهی کانون بود که وی در سخنان خود به بیان دیدگاههای کانون توانا در
زمینهی«اشتغال معلولین» پرداخت.
سید محمد موسوی همچنین عدم درخواست کمک بالعوض و توانبخشی روحی را
دو ویژگی بارز کانون معلولین دانسته و ادامه داد« :این دو ویژگی در سطح کشور و
همینطور در سطح بینالملل ویژگیهای مثبت و ویژهای محسوب میشوند».
الزم به ذکر است در این کنفرانس کانون توانا بهعنوان تنها مجموعهای که کمک
بالعوض درخواست نمیکند معرفی شد.
موسوی در سخنان خود با اعالم این موضوع که معلولیت محدودیت است و ناتوانی
نیست اشاره کرد« :انسان در پی محدودیت سازنده میشود و کانون معلولین توانا
بدون کمک مردم و دولت و تنها با تکیه بر فعالیتهای اقتصادی خویش توانسته
18سال فعالیت کرده و پابرجا بماند زیرا کمک درخواست کمک بالعوض را خالف
عزت و کرامت معلوالن میداند».
موسوی همچنین در جلسهی هیأت مدیرهی  EASPDحضور یافته و به معرفی
مجموعهی کانون معلولین توانا پرداخت.
گفتنیاست هدف کانون توانا از حضور در این کنفرانس ،معرفی اهداف و نگرش کانون

توانا به توانمندیهای معلوالن و ایجاد این احساس که یاریرساندن به این گروه
جزیی از وظایف انسانی همه ماست بودهاست.
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.
همچنین این کنفرانس بینالمللی که از اروپا و از کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز
شرکتکننده داشت ،منعکسکنندهی اطالعات و تجربیات موفق کشورهای مختلف
در زمینه اشتغالزایی و حضور معلوالن در بازار کار بود.
گفتنیاست در این کنفرانس ده سازمان از کشورهای اتریش ،ایاالت متحده امریکا،
لوکزامبورگ ،ایرلند شمالی ،بلژیک ،هلند ،رومانی و اسپانیا بهعنوان سازمانهای
برتر شناخته شده و از این بین سازمان «ایفس اسپاگات» از کشور اتریش به خاطر
زندگی مستقل و اشتغالزایی در بازار کاری آزاد بهعنوان سازمان برگزیده معرفی
شدند.
ِ
مختلف این کنفرانس ،کانون معلولین توانا تنها
قابل ذکر است بین شرکتکنندگان
انجمنی بود که بدون درخواست کمک بالعوض از مردم فعالیت میکرد و بقیهی
نهادهای شرکتکننده ،همگی متکی به کمکهای مردمی بودند.
همچنین شهردار ترکیه از حضور کانون توانا اظهار خرسندی کرده و خواستار
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.
گفتنیاست این کنفرانس سیزدهمین کنفرانسی است که توسط سازمان EASPD
که یک اتحادیهی اروپایی است برگزار میشود و الزم به ذکر است که این سازمان
همهساله کنفرانسهایی را با موضوع معلولیت برگزار میکند.
در پایان کنفرانس ،فیلم و پاورپوینتی از فعالیتهای کارآفرینی کانون توانا پخش
شد.

مدیرعامل کانون معلولین توانا:

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

نمایندهی آیتاهلل سیستانی از کانون معلولین توانا بازدید کرد

ما وظیفه داریم اهداف و اقدامات کانون توانا را به جامعه معرفی کنیم

کانون معلولین توانا میزبان نمایندهی مرجع عالیقدر ،آیتاهلل سید علی حسینی
سیستانی بود.
به گزارش پیک توانا نمایندهی آیتاهلل سیستانی و مدیران دفتر فرهنگ معلولین قم،
به منظور آشنایی بیشتر با کانون معلولین و ایجاد زمینههای بیشتر برای همکاری به
بازدید کانون توانا آمدند.
مدیرعامل کانون توانا در نشستی که بین اعضای هیأت مدیرهی کانون توانا و مدیران
دفتر فرهنگ معلولین قم ،در محل کانون معلولین توانا برگزار شد با اشاره به این که
کانون از سال  74فعالیت خود را آغاز کرده است گفت 18« :سال سابقهی فعالیت در
حوزهی معلوالن ،به ما نشان داده که یکی از اصلیترین مشکالت معلوالن ،اشتغال
آنهاست».
محمدرضا هادیپور با عنوان این مطلب که کانون توانا کارآفرین برتر کشور در سال
 87است گفت« :کانون تاکنون توانسته برای  300معلول به طور مستقیم و برای بیش
از  300نفر به طور غیر مستقیم شغلآفرینی کند».
هادیپور ضمن اشاره به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی کانون به خدمات درمانی که
کانون توانا به اعضای معلول خود میدهد اشاره کرده و افزود« :در کانون توانا این خود
معلوالن هستند که به اعضا خدمت ارایه میدهند».
این عضو هیأت مدیرهی کانون توانا به جشنوارهی تشویق دانشآموزان ممتاز که 15
سال متوالی توسط کانون توانا در استان برگزار شده است اشاره کرد و گفت« :مردم
در خالل این حرکت فرهنگی به توانمندیهای معلوالن پی برده و نگرش صحیحی به
قابلیتهای آنها پیدا میکنند و همچنین دانشآموزان ممتاز امروز که آیندهسازان
فردای جامعه هستند همواره به یاد خواهند داشت که روزی معلوالن آنها را تشویق
کردهاند و این گروه ،افراد توانایی هستند».
مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولین قم نیز در این نشست با اشاره به این مطلب که شما
کارهای بسیار زیاد و قابل توجهی انجام دادهاید گفت« :کانون توانا در کارهای خود

بسیار قوی ظاهر شده و موفق عمل
کردهاست».
محمد نوری با عنوان این مطلب که
ایجاد اشتغال برای معلوالن کاری
بزرگ است گفت« :جای بسیار
خوشحالی دارد که کانون در این
بستر موفق به فعالیت شده و حرفی
برای گفتن دارد».
مدیر اجرایی و فنی دفتر فرهنگ
معلولین قم در این نشست با اشاره
به اینکه کانون توانا در فعالیتهای
خود بسیار خوب عمل کرده است
گفت« :بهدرستی کسانی که بتوانند
از فکر و اندیشهی خود استفاده
کنند دیگر معلول نیستند».
سید رضا حسینی امین ،ضمن
تقدیر از حرکتهای فرهنگی کانون ،هدف جشنوارهی تشویق دانشآموزان ممتاز را
ستود و گفت« :این اقدام ،اقدامی ارزشمند و واال است».
وی به این نکته که کانون در هر زمینه پیشتاز بوده و میتواند 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».
گفتنیاست در پایان ،مدیران دفتر فرهنگ معلولین قم از کارگاه ترانس ،زیرانداز
کودک و سایر واحدهای کانون توانا بازدید به عمل آوردند.
رقیه بابایی
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سال متوالی موفق به برگزاری جشنوارهی تشویق دانشآموزان ممتاز در سطح استان
شدهاست».
سید اکبر حسینی با اشاره به اینکه کانون در زمینههای ورزشی نیز خوش درخشیده
است گفت« :در حال حاضر کانون توانا  8تیم ورزشی را در حمایت خود دارد که
تیمهای بسکتبال با ویلچر آقایان ،والیبال آقایان و خانمها ،گلبال ،دوومیدانی و ...از
این دست هستند».
رئیس هیأت مدیرهی جامعهی معلولین زنجان در این نشست ضمن ابراز خوشحالی
از دیدار مسئوالن کانون توانا گفت« :جامعهی معلولین زنجان در انجام بسیاری امور
موفق ظاهر شده و در حال حاضر این جامعه معلولین زنجان  900عضو دارد».
مهدی قنبری موحدی به راهاندازی اولین پایگاه بسیج معلوالن در زنجان اشاره کرد
و گفت« :این اتفاق برای اولین بار در کشور و به همت جامعهی معلولین زنجان
صورت گرفتهاست».
قنبری همچنین برگزاری کالسهای آموزشی که دریافت مدارک فنی و حرفهای را
به دنبال دارد و نیز ویزیت در منزل معلوالن ،که رایگان صورت میگیرد را از جمله
فعالیتهای جامعهی معلوالن زنجان نام برد.
قنبری موحدی با اشاره به همکاری خیرین و اعضای تندرست با جامعهی معلولین از
همکاری و نیت انساندوستانهی آنها تشکر کرده و از همکاریهای 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 جامعهی معلولین زنجان نیز همکاری دارد
از آمادگی جامعه معلولین زنجان برای کارآفرینی معلوالن خبر داد .درپایان ،اعضای
هیأت مدیرهی جامعهی معلولین زنجان از واحدهای مختلف کانون و نیز از کارگاهها
و گروه بهداشتی فیروز بازدید کردند.
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اعضای هیأت مدیرهی جامعهی معلولین ایران ،شعبهی زنجان به منظور تبادل افکار
و آشنایی بیشتر با نگرش و فعالیتهای کانون توانا از کانون معلولین توانا بازدید
کردند.
به گزارش پیک توانا :مدیرعامل کانون معلولین توانا در نشستی که بین اعضای هیأت
مدیرهی کانون توانا و جامعهی معلولین زنجان برگزار شد ضمن خوشآمدگویی ،از
دیدار دوستان جامعهی معلولین زنجان ابراز خوشحالی کرده و گفت« :نشست بین
سمن های معلوالن نتایج خوبی برای جامعهی هدف خواهد داشت».
محمدرضا هادیپور در ادامه به معرفی کانون توانا و فلسفهی تشکیل کانون
پرداخت و گفت 18« :سال پیش چند نفر از دوستان خوشفکر معلول در ادامهی
نگرش ناصحیح جامعه به معلوالن ،به فکر تأسیس کانون معلولین توانا افتادند و به
فعالیتهای فرهنگی دست زدند».
وی افزود 18« :سال پیش این نکته که چرا سازمانهایی مانند بهزیستی و سایر افراد
جامعه به معلوالن به چشم متکدی یا کسی که نیازمند است نگاه میکنند برای ما
جای سؤال داشت و ما را به فکر ایجاد پایگاهی برای تغییر نگرش جامعه نسبت به
توانمندیهای معلوالن انداخت».
هادیپور با اشاره به این مطلب که کمک تکتک اعضای کانون در موفقیت امروز
کانون نقش داشته گفت« :کانون معلولین امروز در بحث حمایتهای درمانی از
معلوالن با  180پزشک با تخصصهای مختلف در ارتباط است و در شرایطی قرار
دارد که توانسته است برای بیش از  300معلول شغلآفرینی کند».
مدیرعامل کانون معلولین همچنین با تأکید بر حفظ کرامت انسانی معلوالن اذعان
کرد« :کانون توانا درخواست کمک بالعوض را ممنوع کرده و با هرگونه کمکی که
عزت و کرامت انسانی معلوالن را زیرسؤال ببرد مخالف است».
هادیپور با اشاره به این نکته که کانون در حال حاضر چند کارگاه دارد که تعدادی
از معلوالن در آنها مشغول به کار هستند گفت« :کانون در حدود  3هزار عضو دارد
که از این تعداد  1800نفر معلول جسمیـحرکتی 450 ،نفر نابینا و  650نفر ناشنوا
هستند».
عضو هیأت مدیرهی کانون توانا و مدیرعامل تعاونی ملی فراگیر نیز در این نشست
به فعالیتهای فرهنگی کانون اشاره کرد و گفت« :کانون ،برگزاری اولین جشنوارهی
عکس سراسری کشور با موضوع معلولیت را در کارنامه خود دارد و همچنین 15

آیین تجلیل از دستاندرکاران جشنوارهی پانزدهم برگزار شد
کانون معلولین توانا ،آیین تجلیل از دستاندرکاران جشنوارهی پانزدهم تشویق
دانشآموزان 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 ارجنهادن به زحمات همکاران افتخاری کانون ،برگزاری جشنوارهی پانزدهم
را مایهی مباهات کانون دانست.
محمدرضا هادیپور همچنین یادآور شد« :جشنوارهی تشویق دانشآموزان ممتاز»
در پانزده سال گذشته از قویترین ابزارهای کانون برای فراهمآوردن زمینهای 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 دستاندرکاران این
جشنواره تأکید کرد.

محمدحسن هادی در ادامه گفت« :جشنوارهی تشویق دانشآموزان تاکنون
دستاوردهای خوبی برای کانون داشته و برخی از همکاران فعلی کانون از طریق
جشنواره با کانون آشنا شدهاند».
مدیرعامل تعاونی فراگیر ملی نیز در این مراسم به اولین سالهای برگزاری جشنواره
اشاره کرد و گفت« :برگزاری جشنواره در سالهای اول تأسیس کانون به شکل امروز
نبود و برای انجام بسیاری از امور ،سختیهای زیادی را تحمل میکردیم».
سید اکبر حسینی ضمن اشاره به تالشهای سایر دوستان ،نقشآفرینی دوستانی
که به طور افتخاری با کانون معلولین همکاری میکردند را بسیار مهم و قابل تقدیر
دانست.
گفتنیاست در این مراسم به کلیهی کسانی که با پانزدهمین جشنوارهی تشویق
دانشآموزان ممتاز همکاری داشتهاند لوح سپاس اهدا شد.

نشدنی یکدیگر هستند
فیروز و کانون دو یار جدا
ِ

عامالن فروش گروه بهداشتی فیروز به دیدار کانون معلولین توانا آمدند
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عامالن فروش شرکت گروه بهداشتی فیروز و فعاالن دفتر مرکزی فیروز در
تهران با هدف آشنایی بیشتر با فعالیتهای کانون معلولین توانا از کانون توانا
بازدید کردند.
به گزارش پیک توانا :این بازدید به منظور آشنایی و فراهمآمدن زمینههای بیشتر
برای همکاری بین فیروز و کانون و با حضور مسئوالن و بیش از  40نفر از عامالن
فیروز صورت گرفت.
مدیرعامل کانون معلولین توانا ضمن خوشآمدگویی به بازدیدکنندگان ،از
حضور آنها در کانون ابراز خوشحالی کرده و گفت« :فیروز و کانون دو یار جدا
نشدنی یکدیگر هستند».
ِ
محمدرضا هادیپور همچنین از زحمات رییس هیأت مدیرهی کانون توانا
قدردانی کرد و گفت« :گروه بهداشتی فیروز عالوه بر اینکه در عرصهی تولید به
جامعه خدمت میکند با ایجاد شغل در حوزهی معلوالن نیز افتخار میآفریند».
هادیپور همچنین در ادامه به معرفی واحدهای مختلف کانون پرداخت و گفت:
«کانون توانا در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی ،اقتصادی ،درمان ،آموزش
و ...فعالیت چندین ساله دارد و در هریک از زمینههای یادشده کارنامهی خوبی
به دست آورده است».
عضو هیأت مدیرهی کانون معلولین توانا نیز در این بازدید از حضور کارکنان
و عامالن فروش فیروز تشکر کرد و گفت« :فیروز در سنگر اقتصاد همواره به
معلوالن و اشتغالآفرینی برای این گروه اندیشیده است».
سید اکبر حسینی به این مطلب که کانون و فیروز در زمینههای مختلفی

میتوانند پشتیبان یکدیگر باشند اشاره کرد وگفت« :امروز  18سال از
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی کانون توانا میگذرد و کانون تا امروز بدون
درخواست کمک بالعوض و تنها برپایهی فعالیتهای اقتصادی خود در این راه
گام برداشته است ».درپایان ،این گروه به بازدید از قسمتهای مختلف کانون
معلولین پرداختند و با اعضای کانون توانا عکس دسته جمعی گرفتند».

مقالهی خبرنگار پیک توانا در دومین کنگرهی توانبخشی حرفهای ایران برگزیده شد
مقالهی«رقیه بابایی» ،عضو کانون معلولین وهمچنین عضو شورای سردبیری
پیک توانا در دومین کنگرهی توانبخشی حرفهای ایران برگزیده شد.
مقالهی این عضو شورای سردبیری پیک توانا در دومین کنگرهی توانبخشی
حرفهای ایران که با  10امتیاز بازآموزی از  15تا  17مهرماه سال جاری در
محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و با مشارکت این دانشگاه و
سازمان بهزیستی کشور برگزار شد ،انتخاب شد.
گفتنی است این مقاله با هدف ایجاد راههای تسهیل دسترسی معلوالن
و دستیابی به فرصتهای برابر و با عنوان «زندگی معلوالن در یک شهر
الکترونیکی»ارایه شد.
توانبخشی حرفهای در ایران ،چالشها و راههای برونرفت ،بررسی عوامل
مؤثر بر اشتغال در بیماران ،سیمای کلی فرآیند توانبخشی حرفهای کشور،

ارتباطات اقناعی ،ضرورت توانبخشی حرفهای ،ام.اس و توانبخشی
حرفهای معلوالن ،رویکردی کارآمد برای توسعه توانبخشی حرفهای و...
از جمله عناوین مقاالت ارایه شده در این کنگره بود .دبیر کمیتهی علمی
دومین کنگرهی توانبخشی حرفهای با اشاره به این موضوعاتگفت« :در
مجموع  107مقالهی باکیفیت درخصوص اشتغال معلوالن به دبیرخانهی
کنگره ارسال شدهبود که پس از بررسی و داوری هیأت داوران 40 ،مقاله به
منظور ارایه به صورت سخنرانی انتخاب شدند».
همچنین دکتر شهریار پروانه در مراسم پایانی این کنگره ضمن اشاره به
مشکل عدم مناسبسازی محل برگزاری کنگره ،از کلیهی شرکتکنندگان
دارای معلولیت که نتوانستند با سایرین در شرایط مساوی قرار بگیرد
عذرخواهی کرد.

جناب آقای سیدمحمدموسوی
مدیرعامل محترم شرکت گروه بهداشتی فیروز
جناب آقای سید محمد موسوی؛ کانون معلولین توانا انتخاب "شرکت گروه
بهداشتی فیروز" به عنوان واحد تولیدی نمونهی استان قزوین(همزمان با روز
جهانی استاندارد) را صمیمانه به جناب عالی تبریک می گوید .این انتخاب
عالمانه و کارشناسانه از سوی ادارهی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان،
مایه فخر و مباهات معلوالن استان و همهی کسانی است که به رعایت حقوق
مشتریان پایبند بوده و توجه به ارزشهای واالی انسانی را چیزی فراتر از تولید
و سرمایهاندوزی میدانند.
اگرچه متأسفانه در روز جهانی استاندارد و در همایش تجلیل از واحدهای تولیدی
نمونهی استان به دالیل نامعلومی اهدای لوح سپاس شرکت فیروز از فهرست
برنامههای همایش حذف شد و لوح تقدیر حضرتعالی در هالهای از ابهام باقی
ماند ،اما ما معتقدیم که :فیروز عالوه بر لوح تقدیر رعایت استاندارد،
شایستهی دریافت یک لوح سپاس ویژه به پاس انساندوستی است که
به مراتب ارزشمندتر از لوح گمشدهی شماست.
آری ،كانون توانا اين چشمهی زالل و هميشه جوشان معرفت و نوعدوستی،
تمامي پيشرفتهاي فرهنگي ،دستآوردهای اجتماعي و خدمات رفاهي خود
را مديون قلب پاك و همت واالی همدالن و همياران مؤمن و خيرانديش
خويش ميداند و شكي نيست كه جنابعالي و همکاران محترمتان هم در زمرهی
اين انسانهاي خيرانديش و دلسوز قرار دارید و قلب سرشار از مهر و محبتتان
براي حمايت از حضور اجتماعي معلوالن و احقاق حقوق اجتماعي آنها ميتپد.
جناب آقای موسوی ،پر واضح است که حماسهی اقتصادی حاصل یک حرکت

همهجانبه و منظم در بدنهی کشور است که در آن همه ،از مسئوالن گرفته تا
مردم سهیم هستند و هر یک وظایفی به عهده دارند .شرکت گروه بهداشتی
فیروز با برندی معروف و مورد شناخت و اطمینان خانوادهها ،در این شرایط
حساس اقتصادی ،در سنگر تولید و با ایجاد فرصت شغلی برای معلوالن تنها
یک واحد تولیدی و سرمایهداری نیست بلکه به بهترین روش ممکن شرکتی
بینظیر در راستای انساندوستی و زندهنگهداشتن ارزشهای واالی انسانی است
که میبایست مسئوالن و دولتمردان ،حسب وظیفه اینگونه حرکتهای معنوی
را به جامعهی صنعت و سرمایهداری معرفی کنند تا الگوهای رفتاری به نفع این
طبقه از انسانها تغییر یابد.
در خاتمه ضمن تبریک مجدد ،برخود واجب میدانیم تا از ارزیابی کارشناسانه
و حمایتهای بیشایبهی جناب آقای مهندس طاهری ،مدیریت محترم ادارهی
استاندارد ،و تمامی همکاران محترم ایشان کمال تشکر را داشته باشیم و از
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 میفرمایند:
«اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم ،مسئلهی تورم حل خواهد
شد؛ مسئلهی اشتغال حل خواهد شد و اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه
استحکام پیدا خواهد کرد».
کانون معلولین توانا
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کانون معلولین توانا منتخب هشتمین جشنوارهی امتنان از کارآفرینان برتر استان
قزوین شد.
به گزارش پیک توانا« :کانون معلولین توانا که در سالهای گذشته موفق به
کارآفرینی برای تعداد زیادی از معلوالن شده است ،منتخب هشتمین جشنوارهی
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 برداشتهاست».
فردین بابایی ضمن قدردانی از کانون توانا ،زحمات کانون معلوالن را شایسته دانست

و گفت« :از اینکه در سال «حماسهی سیاسی ،حماسهی اقتصادی» کانون توانا در
زمینهی 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 حرکتهای
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 کودک،
کارگاه الکترونیک توانا و گروه بهداشتی فیروز بازدید کردند.

رقیه بابایی

تسـلیــت
شنیده ایم که «آقای عباس داورمنش» یکی از شخصیت های علمی تاثیرگذار در حوزهی
کودکان معلول ذهنی درگذشته است.
داورمنش که دانشآموختهی دانشگاه تهران ،استاد علوم تربیتی و روانشناسی و مشاورهی
کودکان استثتایی بود عمر خود را صرف گسترش اندوختههای علمی کرده و عالوه
بر تدریس ،به پژوهش و نوشتن رمانهای واقعی در خصوص کودکان ذهنی ،برگزاری
سمینارها ،کنگرهها و کارگاههای آموزشی فعال پرداخت و در همین راستا استادان و
محققان ارزندهای را نیز تربیت و به جامعه تقدیم کرد.
این مرحوم که به اعتقاد« احمد آملی ،حقوقدان و فعال عرصهی حقوق معلوالن» برگزار
کنندهی اولین کنگرهی حقوق کودکان استثنایی است.
ذهنی فرزند
کتابهای :عکسالعمل والدین نسبت به معلولیت ذهنی فرزند ،اثرات معلوليت
ِ
بر خانواده ،هدفمند شدن يارانهها و مشکالت افراد با ناتوانی ذهنی ،مسئوليتپذيری و ...از
جمله آثار وی هستند.
کانون معلولین توانا درگذشت مرحوم داورمنش را به خانوادهی محترم ،استادان ،دانشجویان،
کارکنان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و جامعهی معلوالن تسلیت میگوید.

همکاران گرامی:
برادر ارجمند جناب آقای محمود حاجسیدجوادی
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 خاک 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.
از پروردگار متعال برای عزیز از دست رفتهی شما آمرزش الهی و
علو درجات و برای حضرتعالی و خانوادهی محترمتان عمر با عزت
آرزومندیم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

اجتــــماعـــی

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

پیـــک توانــا

قایم مقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

نخستین جشنواره سراسری عکس "نگاه نو" به کارخود پایان داد
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نخستین جشنوارهی سراسری عکس «نگاه نو» همزمان با  12آذر ،روز جهانی
معلوالن ،به کار خود پایان داد.
به گزارش پیک توانا :اولین جشنوارهی سراسری عکس «نگاه نو» که به همت کانون
معلولین توانا ،از  9آذر آغاز شدهبود ،همزمان با روز جهانی معلوالن در فرهنگسرای
خاوران پایان یافت.
رییس هیأت مدیرهی کانون معلولین توانا در این مراسم ضمن تبریک روز جهانی
معلوالن و تشکر از برگزارکنندگان این جشنواره گفت« :درصد معلوالن در کشورهایی
نظیر دانمارک و بلژیک که معماری شهری و مدنیت را پیاده کردهاند به  4/5درصد
میرسد اما دامنهی آن در تمام کشورها گاهی تا  17درصد نیز ادامه دارد و بیشتر
کشورها میانگین آن یعنی  10درصد جمعیت خود را معلول میدانند».
سید محمد موسوی با اعالم این مطلب که تمام انسانها محدودند گفت« :تمام
انسانها برای دیدن میکروسکوپ ،عبور از پلهها و کارهای دیگر محدودیت دارند».
وی با بیان اینکه در گذشته داشتن جسم سالم و فرزند پسر ثروت محسوب میشد
چون هنوز ماشین اختراع نشده بود اظهار کرد« :اما امروز مالک ما انسان بودن است
و دنیا ،دنیای فکر و اندیشههاست».
این مسئول کانون معلولین با اظهار اینکه ما کمک بالعوض نمیگیریم تا کرامت
انسانی معلوالن خدشهدار نشود گفت« :ما این فلسفه و تفکر را در کنفرانس
بینالمللی که اخیرا ً در ترکیه برگزار شد و کشورهای اروپایی نیز در آن شرکت
داشتند ،گفتیم و آنها ضمن استقبال از این تفکر اظهار کردند این فلسفه بینظیر
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 مناسبسازی کنید تا برای جوان امروز مناسب
باشد چراکه جوان امروز سالمند فردای جامعه است».
سید محمد موسوی اضافه کرد«:ما در آفرینشُ ،گ ِل قالی هستیم ،چرا که انسان
از پی معلولیت ،توانمند شد و این محدودیت هر چه بیشتر باشد انسان توانمندتر
خواهد بود».
به گفتهی موسوی ،معلوالن به واسطهی معلولیت خود در جامعه آمادگی پذیرش
جایگاههای مدیریتی و تحقیقاتی را داشته و تمام خیریهها باید بخشی از انرژی خود
را صرف دفاع از حقوق معلوالن کنند.
رییس هیأت مدیرهی کانون معلولین توانا گفت« :کانون توانا امروز دست تمام
تشکلهای معلوالن را به گرمی میفشارد و میگوید :ای قطرههای پاک بیایید و به

ما بپیوندید».
دبیر جشنوارهی عکس نگاه نو در مراسم اختتامیهی این جشنواره که با حضور
رییس و مدیران کانون معلولین توانا ،معاون اجتماعیـ فرهنگی شهرداری منطقهی
 5تهران ،معاون ارتقای سالمت کل شهرداری تهران و عدهای از هنرمندان مطرح
سینما و تلویزیون برگزار شد ،با اعالم این مطلب که  3445اثر از  185شرکتکننده
به دبیرخانهی این جشنواره ارسال شدهبود ،گفت« :این جشنواره در دو بخش
توانمندیها و محدودیتهای معلوالن برگزار شد و  2833اثر در بخش اول و 518
اثر در بخش دوم به دبیرخانه ارسال شد».
کاوس صادقلو ضمن تشکر از فرهاد سلیمانی ،یوسف زینالزاده و عباس کوثری که
اعضای هیأت داوران این جشنواره هستند گفت« :در مجموع  92اثر به نمایشگاه این
جشنواره راه یافت ودر هر بخش  3اثر برگزیده شد».
اهدای لوح تقدیر ،تندیس جشنوارهی سراسری عکس نگاه نو و مبلغ ده میلیون
ریال به برندگان این جشنواره از دیگر بخشهای این اختتامیه بود .گفتنی است
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 سیدهراحله باقری از رشت برندگان بخش
دوم جشنواره بودند .همچنین داوود عامری از گرگان به انتخاب و رای مردم به عنوان
هفتمین برندهی 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.
همچنین در ادامه از زحمات سیداکبرحسینی مدیر ،کاوس صادقلو دبیر ،پری
چگینی مسوول دبیرخانه اولین جشنوارهی عکس نگاه نو تقدیر به عمل آمد.
نخستین جشنوارهی سراسری عکس معلوالن با عنوان نگاه نو به همت کانون معلولین
توانا و با همکاری شرکت گروه بهداشتی فیروز و ادارهی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
قزوین برگزار شد و پایگاه جامع اطالعرسانی معلوالن ایران( )irantavana.comو
پایگاه عکس چیلیک ( )Chiilick.comحمایت رسانهای از این جشنوارهی عکس
را از بدو انتشار فراخوان تا پایان مراحل اطالعرسانی اخبار ،اطالعیهها و همچنین
گزارش مراسم اختتامیه برعهده داشتند که در این مراسم از زحمات آن ها قدردانی
شد.
رقیه بابایی
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ریاست هیأت مدیرهی کانون معلولین توانا خطاب به متولیان NGOهای معلوالن:

ما که خود را مدافع حقوق معلوالن میدانیم ،ناخواسته آنها را
به استضعاف نکشانیم
به گزارش خبرنگار پیک توانا :ریاست هیأت مدیرهی کانون معلولین توانا در جمع
مدیران و متولیان تعدادی از سازمانهای مردمنهاد حامی معلوالن گفت« :قلباً آرزو
میکنم روزی برسد که همه NGOها يا همان تشكلهاي مردمي ،بیش از اینکه و
البته به طور سهوي انرژی خود را صرف تخریب شخصیت معلوالن كنند ،به حقوق
قانونی آنها و تحقق برابری فرصتها بیندیشند تا ا ِعمال روشهای غیر اصولی از
سوی ما و دیگر نمایندگان معلوالن بیش از این آنها را از صحنهی پرتالطم زندگی
محو نكند و دست كم ،ما که خود را مدافعان حقوق معلوالن میدانیم ،ناخواسته آنها
را به استضعاف نکشانیم.
سید محمد موسوی که همزمان با روز جهانی معلوالن سخن میگفت ،افزود« :روي
صحبت من با شماست که انساندوستانه در آسمان ارزشهای انسانی در پروازید و
بر خالف خیلیهای دیگر ،بیش از آنکه به خود بیندیشید به دیگران میاندیشید،
پس حاال که فراتر از زمینیان میاندیشید ،بدانید که هر زمان که بر احساسات
انساندوستانهی خیرین و اغنیا تمرکز میکنید تا با جذب کمک بالعوض ،نیازهای
مادی معلوالن را مرتفع كنيد ،شاید در آن لحظه احساس خوبی داشته باشید ولی
ناخواسته به معلوالن محرومیت و ناتوانی را القا میکنید».
نفس درخواست کمک بالعوض برای معلوالن گفت:
وی در ادامه ضمن محکومكردن ِ

«باید پذيرفت که معلوالن صرف نظر از توان جسمی ،میتوانند در عرصهی فکر و
اندیشه ،گامهای بلندی در جامعهی خود بردارند و جامعهی خود را یاری كنند و این
ما هستیم که باید در قالب گروههای مردمی این توانمندی را اثبات کنیم».
ریاست هیأت مدیرهی کانون معلولین توانا در ادامه با ارسال پیام تبریک صمیمانه
خود برای همهی معلوالن ایران خطاب به آنان گفت« :از اینکه خداوند منان شما را
اینگونه پسندیدهاست خرسند باشید و بدانید که انسان از پی محدودیت سازنده و
توانا شد .بنابراین یقین بدانید که شما میتوانید از دیگران تواناتر و سازنده تر باشید،
زیرا محدودترید».
وی همچنین افزود« :برادر و خواهر عزیزم! بدان که سهم تو در جامعه کارگری نیست
بلکه تو باید در عرصهی فکر و اندیشه و مدیریت جامعهی خود بکوشی».
سید محمد موسوی ضمن اظهار تأسف از اینکه در اقصی نقاط جهان معلوالن با
ترحم و دلسوزی دیگران زندگی میکنند خطاب به معلوالن کشورمان گفت« :برای
زندگی با عزت و افتخار در اشراف به حقوق َحقهی خود بکوشید و توانمندیهایتان را
با کانون توانا پیوند بزنید تا دستدردست هم و با دیدگاهي کارشناسانه ،قانونگذاران
و مجریان قوانین را یاری دهیم و حقوق اجتماعی خود را مطالبه كنيم».

نشست مشترک تشکلهای مردمنهاد حوزهی معلوالن با فراکسیون معلوالن مجلس برگزار شد

مهم اشتغال معلوالن فعالیت میکند
موسوی،امروزدرحوزهی ِ
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درآستانهی  12آذر و روزجهانی معلول ،نشست مشترکی بین تشکلهای مردم نها ِد
حوزهی معلوالن با فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن در مجلس برگزارشد.
به گزارش پیک توانا :در این نشست که در محل کمیسیون تلفیق ِ مجلس برگزار
شد ،نمایندگانNGOهاو تشکلهای معلوالن کشور ،مسایل و مشکالت خود را با
حجتاالسالم ابوترابیفرد ،نایب رییس مجلس ،فاطمه آلیا ،رییس فراکسیون حمایت
از حقوق معلوالن ،همایون هاشمی ،رییس سازمان بهزیستی ،یحیی سخنگویی ،معاون
توانبخشی 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
در جمع کسانی هستم که به مسایل و مشکالت معلوالن اشراف کامل دارند ،بنده
شهادت میدهم این حضور جدی که در این فراکسیون میبینم را در سایر فراکسیونها
ندیدهام».
حجتاالسالم ابوترابیفرد با اشاره به رییس هیأت مدیرهی کانون معلولین توانا گفت:
«بنده به آقای موسوی ارادت داشته و در عرصهی مبارزات سیاسی و نیز پس از انقالب
در عرصههای مدیریتی کشور و انقالب سالها شاهد تالش وی بودهام و امروز هم
ایشان در یکی از حوزههای مهم اقتصادی با نگاه اشتغال به معلوالن در قزوین فعالیت
میکنند».
ابوترابیفرد با اعالم این مطلب که هماکنون اصالح بند  6مادهی  28قانون انتخابات
مجلس در دستور کار مجلس است گفت« :با استفاده از ظرفیتهای کشور میتوان
امیدوار بود که در این دوره قدمهای بلندی درخصوص احقاق حقوق معلوالن برداشته
شود ،لذا در نظر داریم در این رابطه نشستهای فصلی داشته باشیم تا روند پیشرفت
کارها مورد ارزیابی قرار بگیرد و از مسئوالن ذیربط ،گزارش دریافت شود».
ابوترابیفرد ،اجرای قانون را یکی از مهمترین اقدامات دانست و افزود« :احترام به قانون
در اجرا ،بین مسئوالن ،مردم و مجریان باید سرلوحهی امور قرار بگیرد ،همچنین ارتقای
قانونگذاری است تا قانون ظرفیت اجرا داشته باشد و به آن توجه شود».
نایب رییس اول مجلس با اشاره به لزوم اجرای بیمهی تکمیلی معلوالن ،نگاه وزارتخانهی
مربوطه را برای رسیدن به نتیجهی مطلوب الزم دانسته و گفت« :نکتهی دیگر برای
برونرفت از این تنگنا ارایهی تجهیزات مورد نیاز به عزیزان دارای معلولیت است و
مهم این حوزه است».
مناسبسازی اماکن و معابر نیز از جمله موارد ِ
فاطمه آلیا ،رییس فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن ،با بیان اینکه پس از عضویت
ایران در کنوانسیون ،هماکنون در آستانهی ارایهی اولین گزارش به سازمان بینالمللی
هستیم گفت :امیدواریم اصالح مادهی  28قانون انتخابات مجلس که به موجب آن
نابینایان امکان شرکت در انتخابات مجلس را نداشتند بتواند دستاوردی برای این
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 راهاندازی شده و یک ماه پیش که ما در
اجالس بینالمجالس ژنو شرکت کردیم ،پارلمان ایران مورد تشویق قرار گرفت و به
پارلمانهای دیگر نیز توصیه شد که چنین فراکسیونی را راهاندازی کنند».
نمایندهی مردم تهران تصریح کرد« :محتوای کنوانسیون جهانی معلوالن که در  13آذر
 1387در مجلس به تصویب رسید با روح قانون اساسی فاصلهی زیادی نداشته و احترام
به جامعهی هدف ،آزادی انتخاب ،مشارکت کامل و موثر و ورود به جامعه ،احترام به
تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت ،برابری فرصتها و دسترسی در بخش حقوق

اجتماعی از اهداف این کنوانسیون است».
آلیا با بیان اینکه این کنوانسیون دولتها را موظف به اجرای مفاد آن کرده،
خاطرنشان کرد« :امیدواریم با همکاری سازمانهای مردمنهاد ،دولت و مجلس،
الیحهی اصالحیهی قانون جامع حقوق معلوالن نیز آماده شود ،این قانون یک سال
است در دست دولت است ،امیدوار بودیم وزیر جدید در آستانهی روز جهانی معلوالن
آن را تقدیم مجلس کند که فع ً
ال خبری از آن نیست».
این نمایندهی مجلس همچنین از برگزاری یک جلسهی  3ساعته در هفتهی اول دی
ماه ،با همین جمع خبر داد و گفت« :تراکم کار مجلس زیاد است و مطمئناً تمام
نمایندگان مجلس به این کار عالقه دارند».
امسال روز جهانی معلوالن
شعار
به
اشاره
همایون هاشمی رییس بهزیستی نیز با
ِ
«موانع را برداریم ،درها را باز کنیم برای جامعه ای فراگیر و متعلق به همه» گفت:
«همهی ما یک آواز و یک سرود را سر میدهیم 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 اینکه رویکرد توانمندسازی خرج دارد و اآلن هزینهی این رویکرد تنها
در فاز اول  100میلیون 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 نمیدهند که
از کارخانهی آقای سید محمد موسوی حمایت کنم و قوانین آنقدر ناقص هستند که
بیشتر ترمز جلوی پای سازمان میگذارند تا اینکه بخواهند باعث پیشرفت شوند».
هاشمی با اعالم اینکه متأسفانه بار همهی کمکاریها به دوش سازمان بهزیستی
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».
رییس هیأت مدیرهی کانون معلولین توانا در این نشست ضمن ابراز خرسندی از
مالقات همشهری خود ،حجتاالسالم ابوترابیفرد ،از فرصت به وجود آمده برای
نشست تشکلهای معلوالن در خانهی ملت تشکر کرد.
سید محمد موسوی با تبریک روز جهانی معلوالن گفت« :معلولیت هزینه دارد و من
امروز ،در این جلسه از تمام زخم بستریها ،ویلچریها و کسانی که پیوسته زمین
میخورند چون یک جفت زیرعصایی الستیکی مناسب ندارند ،چرا که هزینهی تهیهی
آن  35هزار تومان و تقریباً نزدیک به مستمری یک ماه بهزیستی است ،یاد میکنم».
موسوی ادامه داد« :من همچنین از معلوالنی یاد میکنم که اگر بخواهند ویلچر
مناسب سوار شوند باید به اندازهی نصف قیمت خودروی پراید هزینه کرده و اگر
بخواهند ویلچر وارد کنند باید هزینهی گمرک یک دستگاه خودرو را بابت این ویلچر
پرداخت کنند».
رییس هیأت مدیرهی کانون توانا با بیان این نکته که من روزی فرماندهی سپاه بودم و
حاال سرپرست سرمایه هستم گفت« :من سرمایهدار نیستم بلکه امین خدا و امین این
سرمایه هستم و کارخانهای که خدا لطف کرده و آن را با ب َِرند «فیروز» به من داده،
امروز مورد اطمینان مردم است».
موسوی خطاب به نایب رییس اول مجلس گفت« :ما زیر سایهی حجتاالسالم
ابوترابی ،پدر و برادر بزرگوار ایشان کار کردهایم و «کارخانهی فیروز» که با پوست و
موی مردم سر و کار دارد ،امروز جلوی برندهای خارجی را گرفته و توانسته  86درصد
کارکنان این کارخانه که از معلوالن هستند را صاحب شغل کند».
وی تصریح کرد« :من میتوانم یک دستگاه اتوماسیون از آلمان وارد کنم و آن دستگاه
به جای تمام کارکنان معلول کار کند اما این کار را نمیکنم چون خواهان اشتغال
معلوالن هستم اما من با این عملکرد و نگرش نباید در سازمان بهزیستی پرونده
داشته باشم».
مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز با تأکید بر این مطلب که معلولیت یک عارضهی
اجتماعی است و این عارضه وکیل و وزیر و ...نمیشناسد اذعان کرد« :آنچه زمینهساز
حضور اجتماعی و توانبخشی روحی ،روانی و اجتماعی معلوالن است زیر سایهی
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن ،کارساز خواهد بود».
وی با اعالم این مطلب که پیام من به دولتمردان این است که« :معلوالن توانا هستند
و میتوانند» ادامه داد« :معلوالن ،بزرگترین 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

کمتر به راهروهای قدرت میرسد ،بنابراین وظیفهی دستگاههای متولی و سازمانهای
مردمنهاد برای استیفای حقوق این افراد سنگینتر میشود و مشکالت باید به گونهای
مطرح شود که منجر به راهحل شود».
همچنین علیرضا آتشک ،از رعدالغدیر درخصوص زمینههای کارآفرینی افراد دارای
معلولیت توضیحاتی ارایه کرد و گفت« :حدود  80درصد معلوالن جویای کار فاقد
مهارت الزم هستند که باید زمینههای آموزش این افراد فراهم شود و پیشنهاد من
اجرای طرح ملی «دانش کار» است.
نمایندهی انجمن کمتوانان ذهنی نیز با اشاره به بار سنگینی که خانوادههای کمتوانان
ذهنی به دوش میکشند تصریح کرد« :در برنامهی توسعهی پنجم هیچ برنامهای برای
کمتوانان ذهنی در نظر گرفته نشدهاست که امیدواریم در اصالحیهی قانون 16مادهای
حقوق معلوالن به این امر توجه شود».
همچنین نیکبخت از انجمن ضایعهی نخاعی گفت« :هیچکس مشکالت پنهان افراد
ضایعهی نخاعی را نمیبیند ،حق پرستاری به آنها داده نمیشود و اگر هم داده شود،
بسیار اندک است».
علی صابری نمایندهی تشکل نابینایان و کمبینایان هم در این نشست رسیدگی به
مشکالت معلوالن را در قالب پنج اولویت بیان و اظهار کرد« :پیگیری اصالحیهی قانون
جامع ،بررسی مهیاشدن مقدمات پیوستن دولت ایران به پروتکل الحاقی ،توجه مجلس
به اسناد بینالمللی سازمان مالکیت معنوی جهانی حقوق معلوالن ،پیگیری اصالح
بند  6مادهی  28قانون انتخابات و سازماندهی و نهادینهکردن سازمانهای مردمنهاد
مربوط به معلوالن از جملهی این اولویتها هستند».
ترانه میالدی دبیرکل کانون معلوالن شهرداری تهران گفت«:ما عالوه بر بحث اشتغال،

معیشت ،مسکن و ازدواج ،هنوز نمیدانیم کجا هستیم تا بتوانیم یک قدم به جلو
برداریم».وی افزود« :هیچ سازمانی هنوز یک آمار دقیق از معلوالن ،آن هم به تفکیک
نوع معلولیت ارایه نکرده تا متناسب با نیازهای آنها برایشان برنامهریزی شود».
نجفی هم از انجمن ام .اس ایران ،هم به قیمت باالی داروهای بیماران ام .اس اشاره
کرد و گفت« :بحرانی که اخیرا ً اتفاق افتاد قیمت این دارو را  2تا  3برابر افزایش داد
که اآلن خوشبختانه قیمتها 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 تشکلهای مردمی سراسر کشور هم اظهار کرد:
«من پیشنهاد میکنم دستگاهها و وزارتخانههایی مثل وزارت راه و شهرداری هم
صندوقی ایجاد کنند که این صندوق برای هزینهکرد فعالیتهای بهزیستی اختصاص
یابد».
لیال اعتماد رییس هیأت مدیره انجمن خانوادهی ناشنوایان ایران نیز گفت« :ناشنوایان
از بدو تولد تا زمان پیری احتیاج به استفاده از فرصت بهینه جهت یادگیری در هر
زمینهای را دارند ،چرا که به دلیل مشکالت در مدارس تلفیقی و نیز مدارس ویژه
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 ارگانهای
دیگر را هم بر دوش بکشد ،ما در فراکسیون استخدام معلمان را پیگیری کرده و به
کمک خانم آلیا به همه ارگانها نامه فرستادیم و خواستار ارایه دستاوردهای آنها
درخصوص معلوالن شدیم».

رئیس بهزیستی کشور:

باید حضــور معلــوالن را در جامــعه ببینیم

پیـــک توانــا
اجتــــماعـــی

به گزارش پیک توانا :رئیس بهزیستی کشور در نشست خبری که به مناسبت روز
جهانی معلوالن برگزار شد ،اظهار داشت 12« :آذر مصادف با سوم دسامبر روز
جهانی معلوالن بوده و یادآوروظایف سنگین مسئوالن و متولیان این جامعه است».
وی با اشاره به اینکه پیام روز جهانی معلوالن شکستن موانع و بازکردن درها است،
گفت« :سال گذشته سازمان بهزیستی شعاری را همانند شعار امسال سازمان ملل
طراحی کرد و ما توانستیم در بخشهای مختلف خدمات خوبی ارایه بدهیم».
همایون هاشمی با بیان اینکه توانبخشی و توانمندسازی معلوالن با اتخاذ
شیوههای نوین یکی از رویکردهای جدی سازمان است تأکید کرد«:توانبخشی
متأثر از مدلهای جهانی است و ما دایم در حال رصد هستیم تا خودمان را با
الگوهای جدید جهانی منطبق کرده و عقب نمانیم».
هاشمی ضمن اعالم این مطلب که امسال میخواهیم دامنهی خدمات کمی و کیفی
را رشد بدهیم اذعان کرد« :امیدواریم با مشارکت خود معلوالن و خانوادههای آنها
و جامعه خدماتدهی در منزل را تقویت کرده و بتوانیم خدمات چشمگیری به
معلوالن ارایه دهیم».
این مسئول سازمان بهزیستی طرح مراقبان در منزل یا مراقبان خانگی را از
طرحهای 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 خانوادهها آن را
تقویت کنیم چرا که بهترین مراقبان مادران و خواهران آموزشدیده هستند».
هاشمی با بیان اینکه 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 سهمیهی استخدام سهدرصدی معلوالن از دیگر
اقدامات بهزیستی در این زمینه است».
وی با اظهار این مطلب که اگر قرار باشد ادعای توانمندشدن معلوالن را داشته
باشیم باید حضور آنها رادر جامعه ببینیم و معلوالن باید با افراد تندرست در یک
چرخهی برابر قرار بگیرند ،بیان کرد«:توجه به مسکن معلوالن و تحویل بیش از
چهارهزار واحد مسکونی به متقاضیان و نیز توانمندسازی معلوالن در بخش ورزش
و حضور فعال آنها در جامعه از دیگر اقدامات سازمان است».
هاشمی همچنین تعامل بهزیستی با سازمانهای مردمنهاد را از رویکردهای
نتیجهگرا و وابسته به سازمان خواند و افزود«:امروز ما در بیش از  24هزار نقطهی
کشور با سازمانهای مردمنهاد ارتباط داریم و مدیران و معاونان من در  8ماه
گذشته جلسات متعددی با این مراکز داشتهاند و ما با اعتقاد بر اینکه این شبکهی
اجتماعی اهمیت زیادی دارد،در این حوزه  500مورد دیدار داشتهایم.
وی با اشاره به راهاندازی سیستم توانبخشی و صدور کارتهای جدید برای
مددجویان تأکید کرد«:معلوالن ضایعهی نخاعی یکی از مظلومترین گروههای
معلوالن هستند که باید در حوزهی توانبخشی مورد حمایتهای ویژه قرار بگیرند و
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امیدواریم این حمایتها منجر به ایجاد شرایط آرام برای آنها 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 رساندهایم ،ادامه
داد«:قب ً
السازمان بخشی از شهریهی دانشجویان را پرداخت میکرد که به زودی با
مجابکردن بخشهای مختلف تمام این شهریهها پرداخت خواهند شد».
هاشمی با تصریح این مطلب که سرانهی ایاب و ذهابی که سازمان به مددجویان
میدهد ،به ازای هر نفر  50هزار تومان است اضافه کرد :تاکنون برای بیش از  9هزار
معلول پالک ویژه صادر کرده و به بیش از  83هزار نفرلوازم کمک توانبخشی دادهایم
و بیش از  230هزار نفر در حال حاضر از سازمان ،مستمری دریافت میکنند.
هاشمی در ادامهی نشست خبری خود با تأکید بر اینکه اجرای طرح نهضت تأمین
مسکن معلوالن از اواخر سال  89کلید خورد ،گفت :در حال حاضر بیش از  190هزار
واحد مسکونی در بخشهای مختلف قرار دارد که بخشی از این واحدها واگذار شده
است.
هاشمی با تأکید بر اینکه سازمان در  2سال پیدرپی و در شرایط بحرانی کشور
به تعهدات خود در خصوص افزایش مستمری معلوالن عمل کرده گفت :زمانی که
من در سازمان مشغول به کار شدم مستمری پرداختی به معلوالن  32هزار تومان
بود و این رقم در حال حاضر  48هزار تومان است و باید به این نکته توجه شود که
سازمان بهزیستی به معلوالن حقوق نمیدهد بلکه مستمری را در کنار خدمات دیگر
به معلوالن و مددجویان پرداخت میکند».
رییس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه این سازمان هیچ مسئولیتی را در
قبال مناسبسازی ندارد ،گفت« :مناسبسازی در دست سازمان نبوده و این سازمان
تنها میتواند طرحها و برنامههای خود را به دستگاههای اجرایی انتقال دهد».
در پایان این جلسه سری دوم مجموعه کتابهای سبک زندگی رونمایی شد.
رقیه بابایی

همزمان با هفتهی ملی پارالمپیک و در روز پارالمپیک و رسانه:

از پیک توانا تجلیل به عمل آمد
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به گزارش خبرنگار پیک توانا :مراسم بزرگداشت روز پارالمپیک و رسانه در
سالن همایشهای آکادمی ملی المپیک و با حضور اصحاب رسانه ،حامیان
ورزش جانبازان و معلوالن و جامعهی هنری کشور و نیز مسئوالن کمیتهی
ملی پارالمپیک و جمعی از قهرمانان پارالمپیک برگزار شد.
در آغاز این مراسم محمود خسرویوفا رییس کمیتهی ملی پارالمپیک کشور،
ضمن خیرمقدم به حاضران ،برگزاری مراسم اینچنینی را ادای دین به
جامعهی رسانهای کشور و نیز فرصتی برای آشنایی جامعه با توانمندیهای
معلوالن و جانبازان برشمرد.
در ادامهی این مراسم حسین نوشآبادی معاون وزیر ارشاد در سخنانی گفت:
«جامعه رسانهای 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 جامعهی آماری معلوالن که خیلی هم قابل استناد نیست باالست
و بین چهارونیم تا پنج میلیون معلول در کشور داریم .این میزان یعنی
یک پانزدهم جمعیت کل کشور ،با این حال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
آمادگی خود را اعالم میکند تا در حوزههای کتاب ،نشر و مطبوعات هرگونه
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 جامعهی هنری و مطبوعاتی کشور هم جزو معلوالن و جانبازان هستند و
حرکت این قشر به ورزش خالصه نمیشود».
همچنین در ادامهی این مراسم  3کتاب در حوزهی پارالمپیک با حضور
حجتاالسالم دعایی ،نمایندهی مقام معظم رهبری در مؤسسهی اطالعات،
رونمایی شد.

نمایندهی مردم قزوین:

گفتنیاست که حضور جمعی از هنرمندان تئاتر ،سینما و تلویزیون از جمله
داریوش اسدزاده ،محمود پاکنیت ،مهوش صبرکن ،داریوش ارجمند،
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
بهداشتی فیروز به عنوان حامی و مؤسس باشگاه فرهنگیـ ورزشی فیروز،
سید اکبر حسینی مدیرعامل این باشگاه به چشم میخورد.
هم چنین در این مراسم از "ماهنامهی پیک توانا" به عنوان ماهنامهی
فرهنگی -اجتماعی که در حوزهی معلوالن تالش میکند تجلیل شد.

حضور اعضای کانون معلولین توانا در خانهی ملت

کانون معلولین توانا مجمـوعهی پویایـی اسـت
به گزارش پیک توانا :بیش از  50عضو کانون معلولین توانا به منظور مالقات با
نمایندگان مجلس و آشنا کردن نمایندگان با معلوالن و مشکالت آنها ،همزمان 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
خیرمقدم گفتهشد مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار گرفت.
در این دیدار حجتاالسالم سید مرتضی حسینی و داوود محمدی ،نمایندگان مردم
قزوین ،روح اهلل عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا و رجب رحمانی نماینده مردم
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 جلسهی علنی روز سهشنبه  12آذر ضمن گرامیداشت روز جهانی معلوالن گفت:
«از وزیر محترم کار و رفاه و تأمین اجتماعی میخواهم در مورد مسایل معلوالن
پاسخگو باشند زیرا این عزیزان با حقوق  50ـ  40هزار تومانی نمیتوانند امرار معاش
کنند».

نمایندهی مردم قزوین در مجلس در این دیدار به خبرنگار پیک توانا گفت« :در
حال حاضر بحث قانون جامع حمایت از معلوالن در مجلس مطرح شده و انشااهلل در
روزهای بعدی در مجلس مطرح میشود و در واقع با تصویب این قانون بخشی از
دغدغههای معلوالن مرتفع میشوند».
داوود محمدی با اشاره به این مطلب که بنده عضو فراکسیون حمایت از حقوق
معلوالن هستم گفت« :این فراکسیون اآلن تالشهای خوبی دارد و به طور جدی کار
میکند تا قانون جامع به تصویب برسد».
وی با تصریح این مطلب که کانون معلولین توانا مجموعهی پویایی است گفت« :کانون
توانا یکی از جاهایی است که برای معلوالن قدمهای خوبی برداشته و در این راستا با
برنامه حرکت میکند».
محمدی افزود« :کانون معلولین توانا کارهای بزرگی انجام داده و موفق به ایجاد
اشتغال برای تعداد زیادی از معلوالن شده است».

حضور اعضای کانون معلولین توانا در خانهی ملت

برگزاری سمینار بینالمللی سماوات با حضور  25مرکز
در نیاسر کاشان
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سمینار بینالمللی سماوات با حضور  25مرکز حرفهآموزی ،توانبخشی و
اشتغال توانیابان در نیاسر کاشان برگزار شد.
به گزارش پیک توانا :در این سمینار  3روزه کلیهی شعب مؤسسه نیکوکاری
رع ِد سراسر کشور و نمایندگان کشورهایی نظیر آلمان ،پاکستان ،چین ،لبنان
و عراق حضور داشتند.
گفتنی است برگزارکنندگان اصلی این سمینار ،مؤسسهی نیکوکاری رعد
الغدیر و کاشانهی مهر بودند که این سمینار را با دو رویکرد کاربردی و
آموزشی برگزار کردند.
آموزشی مدیریت
در این سمینار که از  28تا 30آبان برگزار شد ،سه کارگاه
ِ
مراکز مردمنهاد ،برنامهریزی آموزشی ویژهی معلوالن و کارگاه کارآفرینی
و اشتغال با حضور کارشناسان برتر کشور برگزار شد و مدیرعامل کانون
معلولین توانا در یکی از این کارگاهها به بیان اصول کارآفرینی برای معلوالن
پرداخت.
محمدرضا هادیپور در بخشی از کارگاه خود گفت« :اگر چه کانون توانا امروز
در بحث کارآفرینی برای معلوالن ،موفق ظاهر شده اما پایه و اساس کار
کانون این نبوده ،بلکه ما با هدف تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندیهای
معلوالن و معرفی افراد معلول به عنوان افراد توانا به جامعه وارد فعالیت
شدیم».
دبیر اجرایی سمینار سماوات با اشاره به سرمایهی یکصدمیلیاردی 25 ،مرکز
رعد در سراسر کشور گفت :اگر این  25مرکز بتوانند در کنار یکدیگر قرار
گرفته و با برگرفتن اهداف یگانه و نیز با هماهنگی و همافزایی بتوانند کار
کنند ما قادر به ارایهی خدمات مضاعفی به معلوالن کشور خواهیم بود.
علیرضا آتشک گفت« :آموزش به موقع و حرفهآموزی منجر به اشتغال و
توسعهی کارگاههای اشتغال ،از طریق یک شبکهسازی کشوری از اهداف مهم
و بلندمدت این سمینار است».
مدیر مؤسسهی نیکوکاری رعد الغدیر در توضیح انتخاب نام «سماوات» برای
این سمینار گفت :با توجه به اینکه تمام مؤسساتی که در زمینهی معلوالن
فعالیت میکنند در دو هدف اشتغالآفرینی برای معلوالن و توانبخشی
مشترک هستند پس ما نام سماوات را برای این سمینار انتخاب کردیم که این
نام ،سرواژهی عبارت «سازمانهای مردمنهاد آموزشی اشتغال و توانبخشی»
است.
آقای "مایکل هیل" از کشور آلمان در این سمینار گفت« :من میخواهم
دربارهی ساختارها و ابزاری که برای کمک و توانبخشی به افراد توانیاب

استفاده میشود صحبت کنم ».وی ادامه داد« :ما در آلمان یک جدول داریم
که در آن ،سطح ناتوانی افراد سنجیده شده و به هر فرد توانیاب درجهای
داده میشود و با توجه به این جدول تصمیم گرفته میشود به این افراد چه
میزان کمک شود».
"محمد سعید" از لبنان ضمن تشکر از دبیر سمینار گفت« :لبنان مانند
بسیاری از کشورها ،مشکالت مالی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی دارد و قوانین
توانبخشی که در لبنان برای معلوالن گذاشته بودند به دلیل مشکالت
امنیتی ،سیاسی و ...به اجرا در نیامد».
وی در ادامه گفت« :در لبنان برای حمایت از معلوالن و جانبازان  80انجمن
و موسسه داریم که تنها  20درصد آنها فعالند و به همین علت حق و حقوق
معلوالن ما ضایع میشود».
نمایندهی سوناندا از کشور ژاپن گفت« :تفکر ()Happy Science charity
به دنبال افزایش خودکشی در ژاپن و با هدف ایجاد شادمانی حقیقی در
جامعه فعالیت خود را آغاز کرده و افرادی را تحت پوشش خود قرار داده که
از نارسایی فیزیکی یا روانی رنج میبرند».
وی ادامه داد« :در این تفکر اگر شما به کسی کمک میکنید با یک ساختار
فکری مشخص به صورت یک چرخه ارتباط دارید که در جریان این چرخه،
کمک شما در نهایت به خود شما نیز برمیگردد».
نمایندهی ژاپن ادامه داد« :عشق ،خرد ،بازتاب درون و پیشرفت دایمی4 ،
اصل این تفکر هستند و این سازمان هیچ کمک دولتی دریافت نمیکند و بر
پایهی کمکهای مردمی مدیریت میشود».
به برداشتن قدمهای خوب امیدواریم
دکتر ضیایی رییس هیأت مدیرهی کاشانهی مهر کاشان ضمن خیر مقدم به
میهمانان و تشکر از مهندس سلطانزاده و قدردانی از علیرضا آتشک گفت:
«به پیشنهاد دوستان و به لطف و زحمات آنها این سمینار  3روزه در حال
برگزاری است و امیدواریم در این  3روز ،محیطی دوستانه داشته باشیم و با
نقطه نظرات و همفکری دوستان بتوانیم قدمهای خوبی برداریم».
خدا لحظهای ما را تنها نمیگذارد
مدیرعامل مؤسسهی کاشانهی مهر کاشانه در سمینار سماوات با اعالم
این مطلب که امیدوارم خروجی این سمینار ،به برکت همدلیای که با
گردهمایی  25مرکز حاصل آمده است ،عزت و سربلندی توانیابان باشد
گفت« :مؤسسهی کاشانهی مهر کاشان در سال  87به سفارش و حمایت رعد
الغدیر افتتاح شد».
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آقای پهلوانه نیز با اظهار این مطلب که مؤسسهی کاشانهی مهر کاشان ،یک
پروژهی بزرگ در دست اجرا دارد و هم اکنون مراحل پایانی خود را طی میکند
گفت« :این پروژه با هدف برگزاری کالسهای آموزشی ،پیشگیری ،مشاوره،
کاردرمانی و توانبخشی ،مشاورهی ژنتیک ،کالسهای تقویتی ،سوادآموزی و
ایجاد زمینهی ادامهی تحصیل برای افراد توانیاب احداث شده است».
در  20شهر کشور مرکز داریم
رییس هیأت مدیرهی مؤسسهی آموزشی و نیکوکاری رعد الغدیر در معرفی
این مؤسسه گفت« :در سال  1363و در اوج بمبارانها که عدهی زیادی از
جوانان ما به جبهه رفته بودند و عدهای شهید و عدهای جانباز میشدند و در
شرایطی که مملکت درگیر جنگ بود و مسئوالن مملکتی درگیر مسایل جنگ
و جبهه بودند چند نفر از مهندسان مسلمان کشورمان به این فکر افتادند
که برای این جوانان فکری بکنند .آنها فکر کردند ما باید برای این جوانان
ازخودگذشته زمینهی 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  2اتاق که فرد خیری در یافتآباد در اختیار آنها گذاشت کار
آموزش را با  8نفر شروع کردند».
علی سلطانزاده ادامه داد« :حاال سالها از آن زمان میگذرد و ما اگر چه در
این راه سختیهای زیادی کشیدهایم ،اما امروز به کمک خدا و خیران در 20
شهر کشور مرکز داریم و به کارمان ادامه میدهیم».
معلولی که شغل داشته باشد ،معلول نیست
مدیرعامل کانون معلولین توانا ضمن تشکر از دستاندرکاران برگزاری سمینار
بینالمللی سماوات گفت« :کانون معلولین توانا در سال  1374و با هدف
تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندیهای معلوالن ،دفاع از حقوق معلوالن
 28و آشناکردن آنها با حقوق خود ،تأسیس شد و بدون گرایش سیاسی و بدون
بودجهی دولتی کار را شروع کرد ».هادیپور تصریح کرد« :ما از همان ابتدا
برای حفظ عزت و کرامت انسانی معلوالن ،درخواست هر گونه کمک مالی
بالعوض را ممنوع کرده و دست به کارهای فرهنگی زدیم ».مدیرعامل کانون
توانا با اشاره به سایت ایران توانا و ماهنامهی پیک توانا گفت« :این دو اقدام که
به ترتیب پایگاه جامع اطالعاتی معلوالن و اولین و تنها ماهنامهی سراسری
کشور در حوزهی معلوالن هستند ،از جمله حرکتهای فرهنگی کانون است
که از  6سال پیش آغاز به کار کرده و ماهنامهی پیک توانا به طور رایگان بین
مراکز بهزیستی ،معلوالن و خانوادههای آنها توزیع میشود ».این عضو هیأت
مدیرهی کانون معلولین گفت« :ما با این اعتقاد که "معلولی که شغل داشته
باشد دیگر معلول نیست" تاکنون برای  300معلول به طور مستقیم و برای
 300معلول به طور غیر مستقیم ایجاد اشتغال کردهایم».
توانبخشی و اشتغال از مهمترین اهداف ماست
مدیر مؤسسهی آموزشی و نیکوکاری رعد بوشهر در سمینار بینالمللی
سماوات گفت« :این مؤسسه از جمله تشکلهای غیردولتی است که در سال
 ،90به همت مؤسسهی رعد الغدیر و با محور کمک به خانوادههای بیبضاعت
تأسیس شد .آقای شمس با بیان اینکه توانبخشی و اشتغال ،مهمترین اهداف
این مؤسسه است گفت« :برگزاری کالسهای چرمدوزی ،کامپیوتر ،نقاشی،
خیاطی و راهاندازی  3کارگاه حمایتی بزرگ که به تولید پوشاک سازمانهای
دولتی میپردازد ،تولید کیف دستی و صنعتی ،تولید عبای دستبافت ،تولید
محصوالت دریایی که تنها مختص این استان است ازجمله فعالیتهای
این مؤسسه است ».وی همچنین ادامه داد« :برپایی نمایشگاههای فروش
محصوالت تولیدشده نیز از دیگر حرکتهای ماست و خوشبختانه توانسته به
اشتغال تعدادی از توانیابان 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 نمیتوان از کنار
آن گذشت گفت« :اطالعرسانی ،فرهنگسازی و نهادسازی  3زیرساخت مهم
و زیربنای اشتغال هستند ».نوری در ادامه اعالم کرد« :دفتر فرهنگسازی
معلوالن در این زمینه کارهای اساسی انجام داده و موفق به ایجاد بانک
اطالعات معلوالن شده که بانک اطالعاتی نابینایان ،ناشنوایان ،هنرمندان و
نقاشان از آن جمله هستند و خوشبختانه تاکنون موفق به شناسایی  22هزار
معلول شدهاست.
مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولین قم افزود« :با توجه به اینکه بهزیستی نبود
بانک اطالعاتی معلوالن را تأیید کرد ،ما برای تشکیل این بانک اطالعاتی اقدام

کردیم ،اما ما به تنهایی قادر به ادارهی این بانک نیستیم و نیاز به همکاری
مراکز حاضر در این سمینار داریم».
این مؤسسه قادر به معالجهی زخم بستریهاست
مدیر مؤسسهی ضایعهی نخاعی هرمزگان گفت :این موسسه در سال  1379و
به کمک  5نفر از کسانی که خودشان ضایعهی 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  35معلول ضایعهی نخاعی شدیم .از  35عضو
شناساییشده ،تعداد  30نفر دچار زخم بستر شدید بودند که خوشبختانه ما
در این مؤسسه توانستیم همهی آنها را معالجه کنیم .وی افزود :ما در سال
 81توانستیم مجوز تأسیس این مؤسسه را دریافت کنیم و اکنون مؤسسهی ما
توانایی معالجهی بیماران دچار زخم بستر را دارد و در زمینهی حرفهآموزی و
اشتغال فعالیت میکند.
تعداد کارآموزان ،سال به سال افزایش مییافت
مدیر مؤسسهی آموزشی و نیکوکاری رعد کرج گفت« :در ابتدا این مؤسسه
خیری پیدا شد و ساختمانی را به طور رایگان
مکان ثابتی نداشت تا اینکه ّ
به مدت  5سال در اختیار این مؤسسه قرار داد و تعداد کارآموزان ما سال
به سال افزایش یافت ».وی افزود« :این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در
خیر هدیه گرفته و به کمک
سال  1385یک زمین  400متری را از یک ّ
شهرداری هزینههای عوارض و مجوز ساخت و ...برایمان رایگان شد و در
خیر دیگری به مؤسسه اهدا کرده را به منظور
حال حاضر زمین دیگری که ّ
راهاندازی مجتمع کاردرمانی ،آبدرمانی ،استخر ،سونا ،جکوزی و حسینیه در
دست احداث داریم ».خانم همدانی از دیگر مسئوالن این مؤسسه گفت« :این
مؤسسه با هدف توانبخشی و آموزش رایگان توانیابان باالی  14سال آغاز
به کار کرده و تاکنون  900نفر را آموزش داده و  120نفر هم در حال حاضر
تحت تعلیم هستند.
پیکار با بیسوادی از اقدامات ماست
مدیر مجتمع توانیابان موسیبنجعفر(ع) با بیان این مطلب که  22ازدواج در
کارنامهی این مؤسسه ثبت شده گفت« :پیکار با بیسوادی از دیگر اقدامات
ماست و ما چندین معلول را تحت پوشش داریم که هماکنون  6نفر از آنها
در روستا مغازه دارند و صاحب شغل شدهاند .وی تهیهی کتاب برای اعضا و
کاردرمانی را از دیگر فعالیتهای این مؤسسه خواند و به منظور رفع مشکالت
مالی معلوالن ،تشکیل بانک قرضالحسنه را پیشنهاد داد».
خانمها در این شهر نمیتوانستند تحصیل کنند
مدیر مرکز حرفهآموزی توانیابان رضوان زاهدان در معرفی این مرکز گفت:
«در منطقهی ما هم مشکالت فرهنگی وجود دارد ،هم مشکالت مالی و در این
منطقه با توجه به شرایط فرهنگی حاکم ،خانمها تا چند سال قبل تحصیل
زیادی نمیتوانستند بکنند ».شهرکی ضمن درخواست از مؤسسهی رعد تهران
مبنی بر رایزنی با آموزشوپرورش برای گرفتن سفارش دوخت روپوش
مدارس توسط مؤسسهی زاهدان ،افتتاح واحدی برای نیازسنجی و صادرات
یکپارچهی تولیدات از یک کانال واحد که منجر به اشتغال توانیابان شود را
پیشنهاد داد.
در استان ما حتی دود یک کارخانه هم باال نمیرود
مدیر مؤسسهی آموزشی و نیکوکاری رعد سنندج گفت« :در سال  1385با
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 سختتر از سایر استانهاست .ربیعی با تصریح این مطلب
که در استان ما حتی دود یک کارخانه هم باال نمیرود و توان مالی مردم این
استان پایین است گفت« :ما به همت مؤسسهی رعد تهران و به کمک چند
خیر ،مؤسسهی رعد سنندج را تشکیل دادیم و تاکنون توانستهایم به 500
ّ
نفر از اعضا ،کامپیوتر ،خیاطی ،نازکدوزی ،منبت و  ...را آموزش دهیم و با
دریافت مدرک فنی حرفهای تاکنون موفق شدهایم  51درصد آنها را روانهی
بازار کار کنیم.
به همت بانوان ،فروشگاهی راهاندازی کردهایم
خانم پوراندخت حقیقی از مدیران مؤسسهی آموزشی و نیکوکاری رعد طالقان
از راهاندازی فروشگاهی به همت بانوان خبر داد که در آن اجناس نو و دسته
دو تحویل گرفته میشود و با فروش آنها بستر اشتغال تعدادی از توانیابان
ایجاد میشود .وی گفت« :آپارتمانی در تهران توسط یکی از اعضای هیأت امنا
به مؤسسه اهدا شده است که به منظور انجام امور درمانی ،آموزشی ،ورزشی

تشکلها باید با وحدت ،از حقوق معلوالن دفاع کنند

اختتامیهی سمینار بین المللی سماوات با حضور مدیران و نمایندگان  25مرکز
معلوالن ،مسووالن شهری کاشان و تعداد زیادی از معلوالن برگزار شد.
به گزارش پیک توانا :رییس هیأت مدیرهی کانون معلولین توانا در اختتامیهی این
سمینار با اشاره به این مطلب که من به این علت که برای معلوالن ایجاد شغل کردهام
کارآفرین برتر شناخته شدهام گفت« :من در ایران صاحب برندی هستم و  210معلول
را در کارخانهی فیروز مشغول به کار کردهام».
سید محمد موسوی با اشاره به اینکه آقایان سلطانزاده و منصوریان از جمله
زحمتکشان حوزهی معلولیت هستند تصریح کرد« :امروز کشورهای دیگر حتی
برای حیوانات معلول خود نیز اعضای مصنوعی میسازند».
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».
موسوی ضمن تقدیر از زحمتکشان و مسئوالن موسسهی رعد گفت« :شما با

حرفهآموزی به معلوالن به آنها ماهیگیری یاد میدهید».
مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز ضمن ابراز تأسف از نحوهی اجراشدن قوانین معلوالن
در کشوربیان کرد«:ما باید از حقوق معلوالن دفاع کنیم».
وی ضمن اشاره به این مطلب که بنا به اعالمیههای سازمانهای جهانی  600میلیون
معلول در جهان وجود داردگفت 10«:درصد جامعهی ما را معلوالن که بزرگترین
اقلیت جهان هستند تشکیل میدهند و ما در تمام تشکلها باید با یکدیگر وحدت
کرده و از حقوق معلوالن دفاع کنیم».
موسوی تأکید کرد« :ما سخنگوی آنهایی هستیم که نمیتوانند سخن بگویند و ما
باید میان کار خوب و خوبتر ،گزینهی خوبتر را انجام دهیم».
این عضو هیأت مدیرهی کانون معلولین گفت«:معلوالن باید در جایگاههای علمی،
تحقیقاتی و فکری فعالیت کنند وکارآفرینی برای معلوالن زیر سایهی قانون جامع
حمایت از معلوالن محقق میشود».
رقیه بابایی

پیـــک توانــا

رییس هیأت مدیرهی کانون معلولین:
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و ...در اختیار اعضایی که به تهران میروند قرار میگیرد».
آموزش برای معلوالن جایگاه ویژهای دارد
سهیال شهریاری عضو هیأت مدیرهی مؤسسهی رعد کرمان گفت« :آموزش در
زندگی معلوالن جایگاه ویژهای دارد و با آموزش میتوان آنها را به افرادی
پویا و متکیبهنفس تبدیل کرد .پروفسور کریمنژاد کرمانی نیز با تصریح این
مطلب که این مؤسسه در شهریور سال  1383و با کمک رعد تهران شروع به
کار کرده است گفت« :کالسهای کامپیوتر ،گلدوزی ،گلسازی ،زبان ،معرق،
نقاشی ،مشبک ،قرآن ،موسیقی ،شیرینیپزی ،سرود ،حسابداری و ...از جملهی
کالسهایی هستند که این مؤسسه آنها را برگزار میکند .وی ادامه داد:
«برخی از توانیابان ما در رشتههای معرق و مشبک ،بازار کار دارند و خیاطی
برخی از مدارس کرمان را بچههای رعد کرمان انجام میدهند ».پروفسور
کریمنژاد همچنین برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی ،جشن تولد ،عروسی
و ...را از اقدامات این مؤسسه برشمرد.
ما مجموعهی کوچکی نیستیم
مدیرعامل مؤسسهی نیکوکاری رعد الغدیر ضمن خوشآمدگویی به تمام مراکز
گفت« :رعد الغدیر  12سال 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  30دندانپزشک در خانهی اهدا شده به مؤسسه
به اعضا خدمات رایگان میدهند ».وی با تأکید بر ضرورت کار شبکهای برای
تشکلها گفت« :ما مجموعهی کوچکی نیستیم و اآلن در کشور یکصد
میلیارد تومان سرمایه داریم و امیدواریم ایجاد دبیرخانهی دایمی برای سمینار
و ادامهدادن کار به صورت علمی ،منسجم و کارشناسیشده خروجیهای این
سمینار باشند».
توانیابابها به ما نیاز ندارند
خسرو منصوریان از انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان اعالم کرد11 :
رشتهی آموزشی ،بیش از  1500مدرک تحصیلی و اشتغال  900نفر در طول
 5سال از جمله دستاوردهای این مؤسسه است .وی با اشاره به لزوم تحول
در مسیر کار گفت« :چرا ما باید دست نگهداریم و بگذاریم بچههای معلول
به  15یا  20سالگی برسند و اندامشان از فرم طبیعی خارج شود و نتوانند
به مدرسه و دانشگاه بروند و چرا ما در همان بدو تولد شروع به توانبخشی
این بچهها نکنیم!؟» وی افزود« :توانبخشی از سنین بدو تولد تا  15سالگی
به مراتب ارزانتر و نتیجهبخشتر است و در شرایط برابری با سایرین قرار
دارد ».منصوریان در اشاره به کمک به توانیابان گفت« :توانیابها به ما نیاز
ندارند بلکه این ما هستیم که با دستگیری از آنها به نیازهای خودمان پاسخ
میدهیم».
تبعیض در رنگ پوست و ملیت را نمیپذیریم
ابراهیم ُهدایی از مؤسسهی نیکوکاری رعد مشهد با تصریح اینکه عاشقی باید
رنگ و بوی خودش را داشته باشد گفت« :مدیریت عاشقی با مدیریت واقعی
فرق میکند و دل در گرو کار ماست .مدیرعامل رعد مشهد با بیان اینکه کار
مددکار ،کار اخالقی است اما اگر این کار با کیفیت انجام شود ارزش افزوده
خواهد داشت ادامه داد« :ما در خدماتدهی تفاوتی در جنسیت ،شخصیت و...

نمیبینیم و در منشور خود ،دین ،رنگ پوست ،ملیت و ...را نمیپذیریم چرا
که کمک ،نباید محدود به جنس یا قشر خاصی باشد ».هدایی راهاندازی یک
مرکز کاریابی به منظور اشتغال توانیابان و برگزاری سمینارها و جشنهای
"من میتوانم" را از اقدامات این مؤسسه خواند.
ویزیت در منزل از خدمات ماست
نماینده ی مؤسسهی آموزشی و نیکوکاری رعد زنجان گفت :در سال  81با
همت خیران ،رعد الغدیر ،آقای سلطانزاده و آتشک و نیز با همکاری مهندس
فریدون انصاری و مهندس کالنتری تأسیس شد .وی برگزاری کالسهای
آموزشی ،روانشناسی و مهارتهای زندگی را از جمله خدمات آموزشی این
مؤسسه نام برد و گفت« :کاردرمانی ،فیزیوتراپی و ویزیت در منزل از دیگر
خدمات ماست».
خیران نمونههای پاکی هستند
نمایندهی مؤسسهی توانیابان یزد گفت« :ما به کمک خیران که نمونههای
پاکی هستند ،کامپیوتر ،خیاطی ،حسابداری و ...را به اعضا آموزش میدهیم
و ساالنه  80نفر را وارد بازار کار میکنیم .وی ادامه داد« :توانبخشی،
گفتاردرمانی ،فیزیوتراپی از جمله خدمات این مرکز است و  4175کودک در
دوران طالیی رشد یعنی تا قبل از  6سالگی با آموزشهای ما به سوی مدارس
معمولی هدایت شدهاند».
یک مساعدت  100میلیون تومانی در راه است
مدیر مؤسسهی آموزشی و نیکوکاری رعد پاکدشت گفت« :رعد پاکدشت 4
سال قبل توسط تعدادی از توانیابان خودجوش با نام «اریکهی نور» تأسیس
شد ،اما به علت عدم جذب منابع مالی تا  3سال کار خاصی انجام نمیداد».
وی ادامه داد« :آموزش خیاطی و کامپیوتر از جمله خدمات این مؤسسه است
و این مؤسسه همواره برای فضای کاری خود با مشکل روبهرو 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 یکصد میلیون تومانی نیز برای ساخت
این فضا به ما داده شده است».
از مراجع برای اشتغال معلوالن فتوا بگیریم
نمایندهی مؤسسهی خیریهی سبزوار با بیان این مطلب که عبادت به جز
خدمت خلق نیست گفت« :این شهرستان دروازهی ورود به مشهد است و
ما با مشاهدهی معضل بیکاری از هیات مدیرهی رعد تهران درخواست شعبه
کردیم ».وی ضمن تشکر از مسئوالن رعد تهران پیشنهاد داد که دفتر فرهنگ
معلولین قم از مراجع عظام دربارهی ایجاد اشتغال برای معلوالن فتوا بگیرند.
توسعهی کاشان هدف ماست
نمایندهی مؤسسهی احیای فرهنگ کاشان ضمن خوشآمدگویی به میهمانان
گفت« :این مؤسسه یک مؤسسهی غیردولتی است که با هماندیشی و همکاری
افراد خوشفکر کاشانی و به منظور توسعهی همه جانبهی کاشان شکل گرفته
و عالوه بر توسعهی فرهنگی و اجتماعی کاشان به توسعهی اقتصادی آن نیز
توجه دارد .وی افزود« :پذیرفتهایم که اندیشهی علمی اساس تمدن است و
تبعات این اندیشه را در همهی زمینهها میتوان یافت».

ویلچررانی با شعار «با هم به سوی
صلح جهانی»
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مؤسسهی پیامآوران ساحل امید با مشارکت «منوچهر نامجو» اقدام به برگزاری
یک حرکت فرهنگیـ ورزشی کرد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسهی پیامآوران ساحل امید :منوچهر نامجو
که اهل تکاب در استان آذربایجان غربی است ،این ویلچررانی ورزشی را به
مناسبت روز جهانی معلوالن و در دفاع از مذاکرهکنندگان هستهای ایران
برگزار کرد.
به گفتهی مدیرعامل مؤسسهی پیامآوران ساحل امید ،مسیر این ویلچررانی
که با شعار «با هم به سوی صلح جهانی» انجام شد ،از مزار شهدای هستهای
امامزاده صالح تهران تا مزار شهدای گمنام قم بود.
شهرام مبصر در این باره میگوید« :منوچهر نامجو از دوستان قدیمی من و
متولد سال  ۱۳۵۷است که مقامهای قهرمانی ویلچررانی وصعود موفق با ویلچر
از  ۳۱۲پله و همچنین صعود از پلههای برج میالد را در روزجهانی افراد دارای
معلولیت در سال  90در کارنامهی درخشان ورزشی خود دارد».
مبصر میگوید« :منوچهر وقتی از حرکت جدید ورزشیاش به من خبر داد،
پیشنهاد کرد با توجه به اینکه تمرینات ورزشی خوب و آمادگی کامل جسمی
دارد مایل است این حرکت را با مشارکت و حمایت مؤسسهی ساحل امید
انجام دهد».
به گفتهی شهرام مبصر ،منوچهر نامجو ،به عنوان «سفیر صلح مؤسسهی
پیامآوران ساحل» و با  2هدف نشاندادن توانمندیهای افراد دارای معلولیت
و دفاع از تیم مذاکرهکنندهی هستهای ایران که با دستپیداکردن به توافقات
اولیه با گروه  5+1باعث شادی دل همهی ایرانیان شده بودند ،مسیر مرقد امام
تا نیروگاه اتمی فردو واقع در استان قم را طی کرد.
مدیرعامل این مؤسسه ادامه میدهد«:من با توجه به اینکه برای برنامهریزی،
اجرا و اخذ مجوزهای الزم ،زمان بسیار کمی داشتیم بسیار نگران بودم ،اما
وقتی موضوع را با اعضای مؤسسه در میان گذاشتم ،همهی آنها با وجود
مشکالت زیاد ،اعالم آمادگی کردند و اقدام به برنامهریزی و دریافت مجوز
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 میگوید« :منوچهر نامجو کمی بعد تمام ملزومات این حرکت
را به حساب مؤسسه خریداری کرد و بچههای بسیج هم برای کمک به این
اقدام اعالم آمادگی کردند».
وی با تشکر از حضور خبرنگاران ،نیروی انتظامی ،فرماندهی کالنتری 101
تجریش ،نمایندگان ادارهی اوقاف ،سازمان انتقال خون و مؤسساتی که در
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
دستگاه اتوبوس مناسبسازیشده برای زیارت امامزاده صالح و شرکت در
مراسم بدرقهی منوچهر نامجو در محوطهی امامزاده صالح حاضر شدند».
این مسئول مؤسسهی ساحل امید میگوید« :روز سهشنبه 12 ،آذرآقای نامجو
پس از تالوت قرآن و ردشدن از زیر قرآن ،در حالی که پیشانیبند یاحسین(ع)
بسته بود کار خود را آغاز کرد و مردم با صلوات و ادبیات مخصوص خود دوست
عزیزمان را تشویق میکردند».
مبصر ضمن تشکر از تکتک اعضای تیم اجرایی مؤسسهی ساحل امید ،از
معاونت ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ،مدیریت ،پرسنل و روابط عمومی
سازمان انتقال خون استان تهران ،مدیرکل سازمان انتقال خون استان قم،
مدیرکل سازمان بهزیستی استان قم ،شهردار و مردم مهماننواز استان قم،
معاونت اجتماعی ادارهی کل اوقاف و امور خیریهی استان تهران ،روابط عمومی
ادارهی کل اوقاف و امور خیریهی استان تهران ،پایگاه مقاومت بسیج شهدای
خیبر حوزهی ۲۴۹المهدی(عج) ،بنیاد توسعهی کارآفرینی و اشتغال معلوالن و
نیازمندان ،ریاست و پرسنل کالنتری  ۱۰۱تجریش ،مدیریت آستانهی امامزاده
صالح (ع) ،مؤسسهی نیکوکاری رعدالغدیر ،انجمن امداد ایرانیان ،مدیریت و
لونقل جانبازان و معلوالن شهرداری
پرسنل گروه تبلیغاتی ایده ،سامانهی حم 
تهران ،سردبیر و دستاندرکاران برنامهی تلویزیونی «درشهر» ،کارآموزان
دارای معلولیت مجتمع رعد شرق ،آقای علی هادی رانندهی آمبوالنس و تمام
کسانی که به این حرکت ورزشی یاری دادهاند ،تشکر کرد.

قوانیـن افـراد دارای
معلولیــت در چیـن

ميخواهي بروي ،تا انتهاي نهايت و عشق را بيابي و بنشيني در سايهي
هستيبخش آن.
در انتظار رويشي ،بهار ميآيد و چشمان تو سبز ميشوند .تابستان است
و تو در تمناي سايهاي نشستهاي .ميسوزاند خورشيد سبزي نگاهت را
و در خزان ،كه باران چشمهايت ،ريزان ريزان ،از گودي گونههايت ُسر
ميخورند و در زمستاني سرد ،به انجماد زمان مي پيوندند ،باز هم تو در
انتظار رويشي.
ميروي ،ميماني و در ترديد نگاهت ،بيپناهانه ،به آستان دلت دخيل
مي بندي .انگار در كوچهپسكوچههاي نگاهت ،هنوز نوري از عشق
سوسو ميزند .پس ميآيي و نگاهت را به دلت پيوند ميدهي ،عاشق
ميشوي و مي خواهي در سايهي اين عشق ،با بال و پر شكستهات ،در
اوج هزاران پايي به پرواز درآيي و در زمين سرد بپراكني حس رويش و
گرما و پرواز و اين عشق آمده را و در سماع جان بخواني:
جايي كه عشق باشد ،جان راخطر نباشد!
جايي كه عشق باشد ،جان راخطر نباشد!
مريم ايراندوست

اجتــــماعـــی

جايي كه عشق باشـد،
جان را خطـر نباشد!

مریمالسادات تقوی اهرمی
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سه سال است دولت چین معلوالن چینی را میبیند
در حالی که  83میلیون نفر معلول در چین زندگی میکنند ،این کشور سالها بود که
آنها را نادیده گرفته و قوانین مربوط به معلوالن ،مانند حق دسترسی در بیشتر نقاط
این کشور تقریباً وجود خارجی نداشت .اما حاال وضعیت فرق کردهاست .در ژانویهی
 ،2010دولت چین قوانین دسترسی بدون مانع را در اماکن عمومیبرای افرادی که
از صندلی چرخدار استفاده میکنند را تصویب کردهاست .دولت چین همچنین متعهد
شدهاست تا برای افراد معلول فرصتهای ارتقای شغلی فراهم شود.
یک زن معلول و حقوق معلوالن در چین
همهی ماجرا از یک زن و صندلی چرخدارش شروع شد« .لینان» که پیش از معلولیت

یک رقاص شناختهشده بود در تصادفی در سال  2002پاهای خود را از دست داد.
لینان به نخستوزیر چین «ون جیابو» ،که به مالقات او آمدهبود گفت معلوالن
کشورش لیاقت حمایتهای بیشتری را از طرف دولت دارند ،بهخصوص در زمینهی
اشتغال و خدمات اجتماعی .تنها به فاصلهی یک ماه ،نخستوزیر چین توصیهی او
را جدی گرفت و برنامههای جدیدی که به احقاق حقوق معلولین کمک میکردند،
تدوین شدند.
رانندگی معلوالن در چین
از  83میلیون معلول در چین 28 ،میلیون نفر از ناحیهی پا معلول هستند .برای اولین
بار ،دولت چین ،قوانینی را وضع کردهاست که به این افراد اجازهی دریافت گواهینامه
میدهد .قوانین رانندگی معلوالن در آوریل  2010اجرایی شد .افرادی که از ناحیهی
پا معلول هستند برای اخذ گواهینامه ملزم به گذراندن دورهی آموزشی سهماهه ،انجام
آزمایشات پزشکی مرتبط و داشتن وسیلهی نقلیهای هستند که امکانات آن مطابق
با معلولیت آنها تعبیه شده باشد .همینطور آنها ملزم به نصب برچسبهایی روی
ماشینهایشان هستند که به بقیهی رانندگان در مورد معلولیت آنها آگاهی میدهد.
افراد ناشنوا و رانندگی
یکی دیگر از مواردی که برای اولین بار در چین اجرایی شد اجازهی اخذ گواهینامه
برای ناشنوایان بود .این افراد در صورتی که در آزمون شنوایی و درحالیکه از وسیلهی
کمک شنوایی استفاده میکنند قبول شوند ،میتوانند گواهینامهی رانندگی دریافت
کنند.

مردي با گامهايي سبز برای فردا
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علي كردي يكي از نخبگان باذوق و خوشفكر كشورمان است .او 23سال
دارد و در شهر آبادان به دنيا آمده ،اصالتاً اصفهاني است .اما اكنون در
شهر زيباي بروجرد زندگي ميكند ،ششمين فرزند خانواده است ،رشتهي
تحصيلياش اتومكانيك است و چندين اختراع را در كارنامهي فني خود به
ثبت رساندهاست .او از سن  8سالگي به بيماري «ام.اس» مبتال شده و در
سالهاي اخير كارآفرين برتر ،بيمار نمونه و منتخب كشور و همچنين يكي
از اعضاي فعال و موفق انجمن «ام.اس» است .علي به دليل پشتكار فراوان
و بهرهگيري از هوش و استعداد خداوندي توانسته در مسير خوداتكايي با
صبوري قدم بردارد و موفقيتهاي بزرگي را كسب كند .از تمام اينها كه
بگذريم به بارزترين خصوصيتش ميرسيم كه او را ب ه راحتي قابل تشخيص
ميكند و آن اين است كه او بسيار «مهربان» است .براي آشنايي بيشتر با او و
ابداعاتش به گفتوگو نشستيم.
لطف ًا عنوان اختراعاتي را كه تاكنون داشتهايد را بگوييد؟
 -1دستگاه البسهساز يكبارمصرف بيمارستاني
 -2ساخت اگزوز با قابليت دفع گاز  co2به وسيلهی ريزش آب
 -3مانع اتوماتيك جادهاي
 -4شيالت تمام اتوماتيك سيار
 -5مرغداري تمام اتوماتيك سيار
 -6رنگكار بدون نياز به پمپ باد
اين اختراعات در چه سازماني به ثبت رسيده است؟
تمامي دستگاههايي كه طراحي و ساخته شدهاند داراي گواهينامهي ثبت
اختراع بوده و در سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ثبت گرديده است كه
همگي داراي تأييديه از مراكز علوم و تحقيقات ،وزارت بهداشت و درمان
آموزش پزشكي و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران هستند و در سال
 91طراحي شدهاند و ساخت دستگاه البسهساز يكبار مصرف بيمارستاني به
پايان رسيده و ثبت گرديده است.
ايدهي اوليه براي ساخت اين دستگاه از كجا در ذهنتان شكل گرفت؟
در گذشته خياطها نياز به برش و نيروي متخصص براي دوخت البسه داشتند
هزينهی باال و فضاي بزرگ ،نياز به نخ فراوان ،همچنين تنظيمكردن زودبهزود
چرخهاي خياطي از جمله مشكالتي بود كه با آنها دستوپنجه نرم ميكردند

از همينجا به اين فكر افتادم كه دستگاهي را طراحي كنم كه مشكل اتالف
وقت و انرژي ،مواد مصرفي و نيروي متخصص جهت دوخت و برش را به
حداقل برساند.
اين دستگاه دقيق ًا چه كارهايي انجام ميدهد؟
دستگاهي كه طراحي و ساخته شده است در نوع خودش بينظير است ،در
اين طرح به دليل استفاده کردن از حرارت ،ديگر نياز به برش و دوخت نيست.
حرارت دو پارچه را برش داده به يكديگر ميچسباند و اين كار براي لباسهاي
يك بار مصرف بيمارستاني كه نياز به دوام بااليي ندارند بسيار بهصرفه است.
در مورد مزيتها و فوايد اين دستگاه به طور خالصه توضيح دهيد؟
در چند جملهی كوتاه بگويم:
«سرعت باالي توليد ،استفادهي بهينه از پارچه و دورريز كمتر آن ،عدم نياز
به نخ و مواد مصرفي ،عدم نياز به چرخ خياطي ،سردوز و نيروي متخصص،
صرفهجويي در مصرف انرژيها از جمله برق و در آخر توليد آسانتر ،از جمله
مزيتهاي دستگاه البسهساز است».
آيا افراد معلول هم ميتوانند با اين دستگاه كار كنند؟
از همان ابتدا تفكرم اين بود دستگاهي كه اختراع ميكنم بتواند براي معلوالن
و افراد بيمار با شرايط ويژه مانند خودم باشد و مشكالت خاصي كه براي اين
افراد به هنگام كار با چرخهاي خياطي به وجود ميآيد را تا حدود زيادي
مرتفع کند .دستگاه البسهساز تمام اين شرايط را داراست؛ يعني فرد معلول به
راحتي ميتواند حتي در حالت نشسته بر روي ويلچر تنها با فشار دادن يك
دكمه به سادگي دستگاه را روشن و كار كند.
در واقع با ساخت اين دستگاه به نوعي ،اشتغالزايي هم كردهايد؟
دقيقاً ،به دليل اينكه اولين هدف و انگيزهام براي معلوالن تأمين نيازهاي مالي
آنها بود و به قول قديميترها خواستم سفرهاي باز بشود و چندين نفر پاي
اين سفره نان بخورند .من در سال  90به عنوان كارآفرين برتر و بيمار نمونه
كشور انتخاب و معرفي شدم.
با دستگاههايي كه ساختهايد در نمايشگاه يا جشنوارهاي هم شركت كردهايد؟
بله ،در اولين نمايشگاه تخصصي اختراعات و ابداعات در سال  89شركت كردم
و همینطور در اولين جشنواره نمايشگاه ابتكارات و ايدههاي برتر كشور ،باز
هم در همان سال توانستم دستگاههايي كه اختراع کرده بودم را معرفي و در

معرض ديد عموم قرار بدهم و لوحهاي تقديري هم دريافت كنم.
از مسئوالن چه انتظاراتي داريد؟
من هميشه يك مثال براي دوستانم ميزنم و آن اينكه ليوان آب تا حدي
ظرفيت دارد ،اگر پر شود آب سرریز ميشود و هدر ميرود .براي جلوگيري از
هدررفتن اين انرژي حياتي بايد تدبيري انديشيده شود ،من براي بسياري از
پروژههايم با مسيرهاي بنبست زيادي مواجه شدهام و قطعاً براي ادامه و اينكه
كارهايم را به توليد انبوه برسانم نياز به هزينههاي بااليي دارم .تنها خواستهام
از مسئوالن اين است كه از جوانان مبتكر حمايت كنند و مسير را براي آنها
هموار سازند.
چه كساني شما را در اجراي اين پروژهها همراهي كردهاند؟
اين پروژه را مديون همكاري عزيزان زيادي هستم .از جمله همكار و دوست
عزيزم آقاي مسعود گلستاني در پروژهی مانع اتوماتيك جادهاي و ساخت اگزوز
با قابليت دفع گاز ،حميد نظاماالسالمي در پروژهی رنگكار بدون نياز به پمپ
باد ،جعفر حياتينژاد و مهدي شعبان در مرغداري و شيالت تمام اتوماتيك،
خانم نجمه بقايي يزدي در طرح و ساخت دستگاه البسهساز يكبار مصرف
بيمارستاني ،خانم دكتر كيانفر معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و
جناب آقاي دكتر فيروزمند در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي و خصوصاً

پدر و مادر و خانوادهام كه هميشه مشوق من در زمينههاي مختلف زندگيام
بودهاند .يك دنيا سپاس از همهي اين عزيزان.
ابداع يا اختراعي براي آينده ،در زمينهی معلوليت هم در دست داريد؟
بله ،البته ،زماني كه مدير توليد يك كارگاه توليدي بودم فاصلهي منزلمان تا
كارگاه شايد حدودا ً نزديك به دو كيلومتر بود كه نه مسافتي بود كه با تاكسي
بروم و نه توان پيادهروي را داشتم اين بود كه به فكر افتادم از دوچرخه استفاده
كنم اما پاهايم انرژي و توان الزم براي ركابزدن را نداشتند و زود خسته
ميشدم و اين ايده به ذهنم رسيد براي معلوليني كه ميتوانند راه بروند اما
توان و انرژي كمتري دارند دوچرخهاي را طراحي كنيم كه با كمترين انرژي
بيشترين سرعت را داشته باشند .به لطف خدا اين طرح هم در حال بررسي
و اجرا است.
در پايان گفتوگو چه پيامي براي خوانندگان ما داريد؟
تنها پيامم اين است كه اجازه ندهيم غم و اندوه بيماريها ،زندگي ما را كنترل
كنند ،توصيه ميكنم ذهنمان را درگير ايدههاي نو و سازنده كنيم و مشغول
فعاليتهايي بشويم كه به آن عميقاً عالقه داريم .فراموش نكنيم پرورش قدرت
تخيل ميتواند تازهها را برايمان در زندگي به همراه بياورد.
سیما سلطانی آذر

َ
داشك َسن
معبد تاریخی
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معبد داشکسن بنایی صخرهای است
که در حاشیهی روستای «ویر» در
حدود  ۱۵کیلومتری جنوب شرقی
شهر تاریخی سلطانیه در استان
زنجان واقع شده است.
معبد سنگی داشکسن در ایران
بینظیر است .معبدی است با طرح
اژدها که وقتی گردشگران آن را
میبینند تصور میکنند با معبدی چینی روبهرو هستند ،اما این اثر تاریخی
یادگاری از دورهی ایلخانیان است .بنایی صخرهای در زنجان .این بنا به دو
نقش برجستهی اژدها و چند محراب اسالمی در دو سمت آن و به قرینه
یکدیگر مزین است .نمونههای مشابه نقشهای اژدهای آن در جای دیگری
از ایران دیده نمیشود .طبق نظر برخی باستانشناسان ،قدمت این معبد
به قبل از اسالم میرسد که در زمان ایلخانان نقوشی از جمله اژدها بر آن
افزوده شدهاست.
علت معروفشدن این معبد به معبد اژدها هم این است كه تصویر چند
اژدهای پنجمتری بر دیوارههای آن نقش بسته است .البته مردم محل آن را
به نام شیرین و فرهاد میشناسند.
باستانشناسان معتقدند که غارهای معبد اژدها ،یکی بزرگتر در جنوب و دو
تا قرینه در شرق و غرب ،اولین نیایشگاه ایرانیها بودهاند که حتی در دوران
پس از اسالم هم کاربرد عبادتگاهی داشتهاند.
شکلگیری این معبد پس از مرگ ارغونشاه ،با پشتکار الجای خاتون ،خواهر
سلطان محمد خدابنده آغاز شد ،ولی به پایان نرسید.
از نظر نقشه و نقوش تزیینی یکی از باارزشترین نمونههای معماری صخرهای
در تاریخ معماری ایران بهشمارمیرود .در این معبد نقوشی از هنر چینی
بهکار رفتهاست .نقشهای اژدها به طول  ۵متر و عرض  1/5متر ،بزرگترین
نقوش تزیینی این معبد است .دیگر نقوش تزینی این معبد ،طاقچههای
فاخری است که در ضلع شرقی و غربی معبد در کنار نقوش اژدها کنده
شدهاند .این طاقچهها ُمقَرنَسهای زیبایی دارد .همچنین نقوش اسلیمی که

ماهرانه تراشیده شدهاند با طرحهای
متنوع در آن دیده میشود .در ساخت
این معبد تقارن طولی در نظر بوده و
این تقارن در کلیهی بخشهای معبد
به چشم میخورد.
معبد تاریخی داشکسن از سمت
شمال به دشت سلطانیه و بنای
تاریخی آرامگاه سلطان محمد
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 فرهنگیـ تاریخی سلطانیه را تشکیل میدهد.
در حال حاضر آثار زیادی از شکل نخست این معبد باقی نمانده است و تنها
سنگهای بزرگ و پراکنده در گوشهی کنار معبد دیده میشوند .محدودهی
معبد اژدها مستطیلی و به ابعاد تقریبی  ۱۰۰متر در  ۵۰متر است که یک
قسمت از آن به واسطهی حفاری در تپه ایجاد شدهاست .معبد در دامنهی
تپهای قرار داشته و مشرف به دشتهای وسیع و زیبایی است.
مجموعهی تاریخی داشکسن مرکب از ایوانها ،نقوش برجسته و محوطههای
باستانی است که در جهات مختلف به ویژه نقش حجاریشدهی اژدها،
منحصربهفرد و قابل توج ه است .آثار بهجایمانده در محل ،این احتمال
را قوت میبخشد که ایلخان مغول «ارغون» پیش از گرایش به دین اسالم،
اقدام به ساخت این معبد کردهاست .تأثیر متقابل ایران و چین در این مکان
مشهود است و تلفیق طرحهای اسلیمی و نقش اژدها این موضوع را متذکر
میشود.
راه رسیدن به معبد در سال  ۱۳۸۹زیرسازی شده و تا خود معبد راهی خاکی
اما صاف و ماشینرو است .در طی مسیر تابلوها نشاندهندهی راه هستند
موبیش فراهم شدهاست .در
و نیز امکانات رفاهی برای گذراندن شب نیز ک 
کنار معبد یک کانکس کوچک و نمازخانه نیز وجود دارد که نگهبان معبد
در آن زندگی میکند.
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انجمن باور در آذر ماه سال  1383مصادف با نوامبر  2004میالدی ،با همكاري و
همفکری گروهي كه خأل پذيرش معلوالن در جامعه و بسترسازي فرهنگي الزم برای
آنها را احساس ميكردند ،تأسيس شد.
انجمن باور تشكلي مردمنهاد ،مستقل ،غيرانتفاعي و غیروابسته به دولت است که
فعالیتهای غیرسیاسی انجام میدهد و تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران است.
برخی از ضرورتهايي كه تحقق آنها عامل تأسیس باور شد عبارتند از:
 )1رفع نگرش نادرست و غيرواقعي درخصوص ماهيت پديدهی معلوليت و تأثير آن
بر توانمنديهاي افراد داراي معلوليت.
 )2اصالح اين برداشت كه محدوديتهاي جسميـحرکتی افراد داراي معلوليت الزاماً
موجب كاهش توانمندي آنها در فعاليتهاي سازنده فردي و اجتماعي ميشود.
 )3ترويج اين باور كه «معلوليت محدوديت است نه ناتواني» و بر این اساس افراد
معلول ميتوانند و بايد فراتر از محدوديتهاي جسميـ حرکتي و حسي ،زندگي
مستقل و مبتني بر شأن شهروندي خود را داشته باشند.
 )4ضرورت توانمندسازي افراد داراي معلوليت به منظور پركردن فاصلهی ايجادشده
ميان محدوديتهاي خاص اين افراد با توانمنديهاي بالقوهی آنان در عرصهی زندگي
فردي و اجتماعي.
آنچه در باور میآموزیم
حضور افراد برخوردار از دانش و تخصصهاي گوناگون صرف نظر از معلول یا
غیرمعلول بودن آنها در انجمن باور محيطي پدید آورده كه در آن ،افراد در راستاي
فعاليتهای جمعي ،براي تغيير مثبت جامعهی خود تالش میكنند.
در باور ميآموزيم که به جاي مشكالت به راهحلها بیندیشیم .ميآموزيم معلوليت
محدوديت است و ناتواني نیست ،بنابراين باور میکنیم مشكالتي كه پيش از اين
نااميدمان ميكردند ،فقط فرصتهايي براي تغييرات سازنده و شكوفايي استعدادهاي
ما بودهاند .جوانان در باور ميآموزند كه براي زندگي بهتر خود و ديگران در يك
جامعه باید تالش كنند و براي حقوق ديگران ارزش قایل شوند و به اين حقوق
احترام بگذارند.
(آیا مناسب است ،زیرخطدار شود؟ به نظر من
حوزههاي فعالیت انجمن باور
خط حذف شود بهتر است)
الف) فرهنگسازي عمومي :انجمن باور به لحاظ اين حقيقت كه پيامدهاي اجتماعي
رفتار انسانها ،ناشي از باورهاي پايهاي آنهاست ،بر آن است تا با ايجاد نگرش صحيح
نسبت به پديدهی معلوليت و توانمنديهاي مغفولماندهی افراد داراي معلوليت،
بستر الزم را براي پذيرش برابر اين افراد در فعاليتهاي جامعه ايجاد نمايد.
سرفصلهاي برنامههاي باور در اين حوزه عبارتند از:
ـ فعاليت گستردهی رسانهاي شامل انتشار مقاالت و يادداشتها در مورد امور معلوالن
در روزنامهها و نشريات كثيراالنتشار ،حضور گسترده در برنامههاي صدا و سيما ،توليد
و پخش فيلمهاي آموزشي از رسانهی ملي و نمايش در سمينارها و اماكن عمومي،
ارتباط گسترده و نزديك با اصحاب مطبوعات و رسانه.
ـ انتشار كتب به منظور آموزش عمومي جامعه در حوزهی افراد داراي معلوليت،
آموزش تخصصي فعاالن عرصهی توانبخشي و انتشار آثار معلوالن صاحب قلم.
ـ ساخت و توليد فيلمهاي كوتاه و پخش از طريق شبكههاي سراسري.
ـ چاپ و انتشار بروشورها ،بولتنها و خبرنامههاي تخصصي.
ـ برگزاري و شركت در جشنوارههاي فرهنگي و ترويجي.
ـ ایجاد سايت و تشکیل گروه اينترنتي براي ترويج فرهنگ صحيح از طريق ابزارهاي
نوين.
فرهنگسازي از طريق مدارس.
ب) توانمندسازي :اعتقاد محوري انجمن باور ،توانمندي منجر به برابری افراد داراي
معلوليت ،در مقايسه با ساير گروههای جامعه است ،با اين وجود به ظهوررسيدن اين
توانمنديها مستلزم دو اقدام همزمان و همسو است:
 )1ايجاد فرصتهاي برابر براي شكوفايي استعدادهاي معلوالن از سوي جامعه.
 )2آموزش افراد داراي معلوليت از طریق:
ـ برگزاري كارگاههاي آموزشي در عرصههاي توانبخشي ،پزشكي ،اجتماعي و
حرفهاي.
ـ برگزاري نشستهاي همانديشي در كليهی امور مورد نياز اعضا.
ـ توليد بستههاي نرمافزاري و آموزشيـ تخصصی.
ـ ايجاد زمينههاي كارآفريني براي افراد داراي معلوليت با استفاده از ظرفيتهاي
دولتي ،نهادهاي عمومي و بخش خصوصي.
ج) حقوق شهروندي :باور داريم در صورت ايجاد فرصتهاي برابر ،براي افراد داراي
معلوليت از سوي جامعه اين افراد قادرند با شكوفايي ظرفيتهاي فردي و اجتماعي

خويش به نتايج برابر با افراد جامعه در عرصههاي رفاهي ،حقوقي و منزلت اجتماعي
دست يابند .لذا تالش براي برابرسازي فرصتها در حوزهی حقوق شهروندي يكي
از محورهاي اصلي فعاليت انجمن است .براي نيل به اين آرمان متعالی ،این انجمن
فعاليتها و اقدامات زير را سازمان ميدهد:
ـ آموزش حقوق افراد داراي معلوليت به اين افراد و تصميمسازان و تصميمگيران
كشور با اولويت قانون جامع حمايت از افراد معلول و كنوانسيون جهاني حقوق انساني
افراد داراي معلوليت.
ـ انجام برنامههاي مدون حضور اجتماعي افراد معلول به منظور عاديسازي اين
حضور در جامعه.
ـ تالش براي لحاظ افراد داراي معلوليت در تمام برنامهريزيهاي خدماتي كالن و
خرد دستگاههاي اجرايي دولتي ،عمومي و خصوصي به منظور استيفاي حقوق برابر
اين شهروندان.
ـ تعامل سازنده و پيگير با نهادهاي قانونگذاري مانند مجلس شوراي اسالمي،
شوراهاي شهر و ...به منظور تصويب قوانين دربرگيرندهی حقوق شهروندي افراد
داراي معلوليت.
ـ حساسيت و اقدامات اجتماعي و حقوقي به منظور لغو كليهی قوانين و تصميمات
تبعيضآميز عليه حقوق برابر افراد معلول.
مأموريت باور
مأموریت باور را در راستای حوزهی فعالیت انجمن ،میتوان در تالش به منظور
برابرسازی فرصتهای اجتماعی برای افراد دارای معلولیت با عموم جامعه از سه
طریق زیر خالصه کرد:
 )1افزایش حساسیت و آگاهی اجتماعی نسبت به لزوم بهبود کیفیت زندگی افراد
دارای معلولیت در جامعهی ایران.
 )2پیگیری ،تدوین ،تصویب ،اصالح و اجرای قوانین و مقررات الزم برای حمایت از
حقوق معلوالن.
 )3تهیه ،گردآوری و نشر دانش و اطالعات سودمند و ضروری در حوزهی افراد دارای
معلولیت.
ارزشهای محوری باور
ـ افراد در باور به دنبال سود مادی نیستند.
ـ تحقق اهداف انساني انجمن مستلزم فعاليت دوشادوش كليهی افراد جامعه است،
لذا باور متشكل از افراد معلول و غيرمعلول اما معتقد به برابري انسانها نيز هست.
ـ باور در امور خصوصي اعضای خود مداخله نميكند و با احترام به حريم اعتقادات
خصوصي افراد ،رعايت ارزشهاي مشترك پذيرفتهشده را در چارچوب فعاليتهاي
سازماني خود مالك قضاوت اخالقي و حقوقي در خصوص عملكرد اعضا قرار ميدهد.
ـ باور تالش میکند تا فعالیتی تخصصی و دانشمحور داشته باشد زيرا معتقد است
براي پويايي در جهان رو به پيشرفت کنوني ،ميبايد همواره دانش روز را آموخت و
با خالقيت و نظم و انتقادپذيري ،در فعاليتها 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 فعالیتهایمان همهی افراد جامعه مشارکت
داشته باشند و کرامت انسانی هر فرد حفظ شود.
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از نـگاه ترحمآمیـزت متنفــرم....

پیـــک توانــا

خواهرا! یه کمکی به این بندهی خدا بکنید ثواب داره ».چند ثانیهای نگذشت که
فهمیدم منظور آقا من هستم.
کنترل عصبیم را از دست دادم .فریاد زدم و کارت دانشجوییام را به او و مسافران
نشان دادم .اما کارساز نبود همین که به عقب اتوبوس میرفتم که صندلی خالی پیدا
کنم دستهایی با پول خرد به طرفم آمد که بیشتر عصبیم کرد .تمام مدت در اتوبوس
35
همان نگاهها و سر تکاندادنها تعقیبکنندهی من بود.
هوا تاریک شد .از اتوبوس پیاده شدم ،به در خانه رسیدم .زنگ را فشار دادم .آه از نهادم
درآمد .تازه یادم افتاد که باید به منزل عمویم میرفتم ،چون همهی خانواده آنجا
بودند و من باید همه این مسیر را دوباره برمیگشتم.
در راه بازگشت ماشینی جلوی پایم ترمز زد و گفت« :بیا سوار شو» دلم نمیخواست
شخصی سوار بشوم چون میدانستم باز برای پولدادن مشکل خواهم داشت ولی شب
شده بود و چارهای نداشتم ،در راه طبق معمول سؤاالت و دلسوزیها شروع شد؛ «چرا
اینجوری شدی؟»« ،از دست پرستار افتادم« ».وای خدا من چهقدر سخته ...خدا
ذلیلش کنه! پدرت چکاره است؟» «شغل آزاد داره» «خب مگه خرجیتو نمیده؟»
«چرا!» «پس چرا با این وضعیت میای از خونه بیرون؟» با دلنگرانی و دلخوری جواب
دادم «دانشجوام از دانشگاه میام« ».بابا درسو بیخیال تو با این وضعیت درس میخای
چیکار ،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 هاجوواج نگاهم
کرد و....
با خودم فکر کردم چرا باید خاطرهی آخرین روز دانشجویی من با دو حادثهی تلخ
همراه باشد .حوادثی که با قضاوت عجوالنهی مردم ،معلوالن با افراد فقیر و بیبضاعت
اشتباه گرفته میشوند .سرم را به آسمان بلند کردم و با تمام وجود برای داشتهها و
تواناییهایم خدا را شکر کردم و به طرف خانهی عمویم راه افتادم.
فکر میکردم با گرفتن لیسانس مشکالتم تمام شده و از فردا میتوانم در جامعه برای
خودم کسی باشم.
در جامعهای که آدمهای سالم هم از ساعت  7صبح برای کار ،سرگذر میايستند و با
دعوا ،کار را از هم میدزدند و فوقليسانسها و دکترها هم شغل مناسب با تحصيالت
خود ندارند ،طبيعی است که پيداکردن شغل برای من معلول ،سختتر از ديگران
است.
از فردا که برای پیداکردن کار به هر اداره و شرکتی قدم گذاشتم تا مرا میدیدند اول
میپرسند« :سختتان نيست؟ تردد در سطح شهر براتون مشکل نیست؟» میگفتم:
«پس سهم یک معلول چیه؟ خوب من هم زندگی میکنم ،حق و حقوقی دارم مگه
قانون نمیگه  3درصد حق استخدام برای ماست» ولی تنها یک نگاه دلسوزانه جواب
من بود.
تمام سختیهای  12سال مدرسه و  4سال دانشگاه مثل آوار روی سرم خراب شد.
همه جا جواب منفی میشنیدم و حتی گاهی طعنه میشنیدم که «بابا سالمهاش
بیکارن ،تو کار میخوای چیکار!؟» باز همان درد قدیمی را در قلبم احساس میکردم.
تو با بقیه فرق داری .اما يك سؤال بزرگ دارم که« :سهم ما آدمهاي معلول از زندگي
چيست؟!»

اجتــــماعـــی

جلسهی دفاعیهی پایان دوره دانشگاهم بود و من که رشتهی علوماجتماعی تحصیل
میکردم ،طرح دفاعیهام را معلول و اجتماع انتخاب کرده بودم .برای اینکه بتوانم
قدمی برای همنوعهای خودم بردارم خیلی سختی کشیدم و رشتهی کالمم رو در بین
تمام اساتید و دانشجویان اینطور به پایان رساندم:
«زمانی که سخن از معلوالن به میان میآید اکثر افراد جامعه ،افراد معلول را میستایند
و قبول دارند که این قشر از جامعه نیز تواناییهای بسیاری برای عرضه دارند ،اکثر
افراد غیرمعلول هنگام برخورد با معلوالن بارها و بارها با کالم و حتی عمل خویش
نشان میدهند که این عزیزان با وجود مشکالت فراوان ،ارادههای مستحکمی دارند
که توانستهاند تا این برهه از زندگی را با موفقیت پشت سر بگذارند.
ما سالها است ،حرف میزنيم و مشکالت خود را میگوييم ،اما حتی مثل کسی
که توی کوه داد میزند و پژواک صداش به گوشش میرسد ،هيچ پژواکی دريافت
نمیکنيم.
اما وقتی زمان عمل فرا میرسد ،گویا تمام گفتههایشان به رویا مبدل میشود .زمان
استخدام معلوالن که فرا میرسد سخن از آن همه تواناییها کمرنگ جلوه میکند
و مشکالت ایابو ذهاب و توانایی به میان میآید ،زمان ازدواج معلوالن که میرسد
سخن از سختیهای زندگی و اینکه نمیتوانی نیازهای همسرت را برآورده کنی به
میان میآید .زمان تحصیل معلوالن که فرا میرسد مدارس و دانشگاهها نداشتن
آسانسور و سرویس بهداشتی مناسب را به عدم توانایی معلوالن نسبت میدهند و به
راحتی عنوان میکنند که شرایط مؤسسهی آموزشی ما همین است و مشکل مربوط
به فرد معلول است.
فاصلهی میان سخن تا عمل بسیار طوالنی است و همین فاصلهها است که معضالت
زندگی معلوالن را تشدید میکند .تالش جامعهی معلوالن برای ارایهی توانمندیها از
طرفی و فشار باورهای سطحی افراد جامعه و برخی مسئوالن از طرفی دیگر ،عرصه را
بر فرد معلول تنگ میکند و قصه به جایی میرسد که ممکن است خود فرد معلول
نیز در باور داشتن تواناییهایش دچار شک و تردید شود چه برسد به جامعه.
اما معلول نه ترحم ميخواهد ،نه دلسوزيهايي كه به هيچ كار نميآيد .او فقط توجه
مخصوص ميخواهد تا بتواند پلههاي رشد را يكي پس از ديگري طي كند و به
جايگاهي برسد كه خودش را به خود و ديگران اثبات كند».
همهی جمعیت سالن بلند شدند و یک صدا دست میزدند ،اشک در چشمانم جمع
شد خوشحال بودم که نتیجهی  4سال زحمتم را دارم میگیرم ولی این شادی زیاد
دوام نداشت.
وقتی از پلههای دانشگاه پایین آمدم و کنار خیابان ایستادم .باز هم همان نگاههای
ترحمآمیز و سرهایی که به نشانهی افسوس تکان میخورد ،من را به دنیای واقعیت
کشاند .هر قدر هم موفق باشی باز هم یک معلولی و جامعه نگاهش به یک معلول
عوض نمیشود و به جای اینکه بتواند احساس اعتماد به نفس را برایت تلقین کند،
مدام نگاه ترحمآمیزش تو را آزار میدهد.
از دانشکده بیرون آمدم .آن روز آخرین روز دورهی کارشناسی بود .سوز برف میآمد،
کاله را بر سرم گذاشتم و به راه افتادم ،به یاد پدرم افتادم نخستین روزی که به
دانشگاه آمدیم پدرم کارت دانشجویی را به دستم داد و گفت« :خستگیام در رفت».
پدری که دوازده سال با نظام آموزشی مبارزه کرد تا پسر معلولش در مدرسهی عادی
تحصیل کند .هر مقطعی را که میگذراندم باز دچار مشکل بودم چون در مقطع بعدی
قوانین و مقرراتی بود که برای من معلول دستوپاگیر میشد .بارها به زبان بیزبانی
به من گوشزد میکردند «بابا بیخیال درس .برو خونه ،اونایی که سالم هستند درس
نمیخونن تو چه سماجتی میکنی!؟»
خاطرات دانشکده را مرور کردم ،یاد اولین روز کالسهایم افتادم .وارد کالس
چهلنفری شدم .چهل جفت چشم در یک لحظه با فردی روبهرو شدند که پاهایش
خم و دستانش در هوا معلق بود و هنگام راهرفتن همه فکر میکردند اآلن است که
نقش بر زمین شود .آن شب تا صبح این بالشت من بود که شاهد هقهقهای 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 نمیگرفتند و رانندگانی
که تا مطمئن نمیشدند پول دارم سوارم نمیکردند و من مجبور بودم با هر دو گروه
بحث کنم .آه از نهادم بلند شد.
خاطرات تلخ و شیرین چهارساله ذهن و جسمم را خستهتر کرد و پاهایم بیشتر به
زمین کشیده میشد .تنها آرزویم دیدن اتوبوس بود .به اتوبوس رسیدم باالی پلهها
مردی کنار شیشه ایستاده بود و با چربزبانی برای بغلدستیاش حرف میزد .همین
که خودم را روی پلهی اول اتوبوس انداختم ،حرفزدنش را قطع کرد و گفت« :برادرا!

خاطرهای از محمد.ک  /به قلم :نسرین کاری

سفــر بــه اروپـا
قسمت اول
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در مترو که نشستم ،بسیار خسته بودم و با خود فکر میکردم تا ایستگاه ما
چقدر مانده .از بلندگوهای باالی سرمان صدای مردی به گوش میرسید که
میگفت مراقب فاصلهی قطار با سکوی ایستگاه باشید .دوستم پَت هم کنارم
بود و ویلچ ِر 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
میکردند ،ببینم .در حالی که به سوی جنوب شهر لندن پیش میرفتیم ،پَت
مجبور بود در چندین ایستگاه مترو ،صندلی چرخدارم را از روی پله باال و
پایین ببرد ،زیرا بیشتر آسانسورها و باالبرها کار نمیکردند .سطح شیبدار
مخصوص صندلی چرخدار هم وجود نداشت ،به همین دلیل دایماً مجبور
میشدم به طریقی از روی صندلی چرخدارم بلند شوم تا از یک یا چند پله
باال بروم .فاصلهی نیممتری بین قطار و سکوی ایستگاه باعث شد فکر کنم
شهروندان انگلیسی روی ویلچرهای الکتریکی چهطور میتوانند در این شهر
تردد کنند؟
 36این چیزی بود که برای مدتی ذهنم را به خود مشغول کرده بود.
من از سال اول تحصیل در دانشگاه جورج واشنگتن از ویلچر الکتریکی
استفاده میکردم .من دچار اختالالت دماغی هستم و اگرچه قادر به راهرفتنم،
اما به سرعت خسته میشوم .ناتوانی من بر تمام بدنم تأثیر گذاشتهاست ،از
پاهای سفت و خشکم گرفته تا شانههای اسپاسمی و حرفزدن غیرعادی .با
این حال ،از وقتی که در سال  2008وارد دانشگاه شدم ،کام ً
ال مستقل زندگی
کردهام.
من در سال  2012فارغ التحصیل شدم .در همهی سالهای دانشگاه ،تصمیم
داشتم ایتالیا ،زادگاه مادربزرگم را ببینم و در آنجا تحصیل کنم .در سال اول
دانشگاه در یک برنامهی تحصیل در خارج در فلورانس ایتالیا پذیرفته شدم.
در این قبیل برنامهها ،از طرف دانشگاهمان به کشوری دیگر میرفتیم و در
طول مدت برنامه ،در آنجا اقامت و تحصیل میکردیم.
بعد از پذیرفتهشدن در این برنامه بود که تازه بیماریام را مطرح کردم و
این باعث شد در خصوص مشکالتی که در فلورانس برای من ممکن بود به
وجود آید تماسهای تلفنی زیادی بین من و مسئوالن هماهنگی این برنامه
رد و بدل شود .میدانستم که اروپا به اندازهی آمریکا یا حداقل واشنگتن،
برای صندلیچرخدار مناسب نیست ،اما هرگز فکر نمیکردم نبود امکانات
دسترسی این چنینی باعث شود من از شرکت در یک برنامهی تحصیل در
خارج دلسرد شوم.
باید برای گذراندن دورهی تحصیلی در کشور خارجی ،در یک پانسیون اقامت

میکردیم .مدیران برنامه گفتند اگر ویلچر الکتریکیام را به فلورانس ببرم،
آنها ممکن است برای پیداکردن پانسیونی که دارای فضایی مناسب برای
حرکت ویلچر باشد به مشکل بر بخورند و ناچار شوند مرا به خانهای بفرستند
که بیش از یک مایل با ساختمان محل تحصیل ما فاصله دارد .آنها گفتند
پیادهروهای سنگفرششدهی شهر بسیار باریک هستند و گاهی ،میان
پیادهرو و خیابان ،سطح شیبداری برای عبور دوچرخه یا صندلی چرخدار
نیست و اکثرا ً پلهمانند است .آنها پیشنهاد کردند که من از یک صندلی
چرخدار معمولی و کموزن استفاده کنم و یک دانشجوی دیگر یا یک دستیار
به همراه داشته باشم که بتواند صندلی چرخدار را هل دهد در مواقعی که
سطح شیبداری وجود ندارد و به پله برمیخوریم ،بتواند چرخهای جلو را
کمی باال بکشد تا از روی پله رد شویم .آنها همچنین گفتند شک دارند
که آسانسورهای ساختمان مورد نظر به اندازهی کافی بزرگ باشند که یک
صندلی چرخدار در آن ،جا شود.
بعد از این تماسهای تلفنی ،به نظر میرسید سفر به فلورانس چیزی بیش از
تنها چند ماه بدبختی و دردسر نباشد .من که ناامید شدهبودم تصمیم گرفتم
خانه بمانم و شاهد این باشم که دوستانم بدون من بروند.
ً
اگرچه میدانستم که وضعیت امکانات دسترسی مناسب تمام اروپا لزوما مانند
ایتالیا ضعیف نیست ،اما از سفرهای محدود و کوتاهی که قب ً
ال به اروپا داشتم
میدانستم که امکانات دسترسی کشورهای اروپایی با آنچه در آمریکا وجود
دارد ،متفاوت است .تجربهی مالقات من با پَت در انگلیس ،موجب شد عالقهام
به تهیهی یک فیلم مستند در این مورد را در درونم دوباره احساس کنم.
در آوریل  ،2011من یک کمک هزینهی  5000دالری برای ساخت این فیلم
مستند دریافت کردم و  8000دالر دیگر هم از طریق شرکت Kickstarter
که به جمعآوری بودجه برای پروژههای کوچک و نوپا میپردازد بهدست
آوردم .پس از هشت ماه جمعآوری پول و پیداکردن موضوعات مصاحبهها و
برنامهریزی برای هر مرحله از سفر ،من و فیلمبردارم« ،مارک آبرامسون» ،به
اروپا رفتیم .ما به دوبلین ،بروکسل ،ناپل و فلورانس در ایتالیا و نیز پاریس سفر
کردیم و در عرض سه هفته با  13نفر اروپایی که دچار معلولیتهای جسمی
بودند ،مصاحبه کردیم و در این مورد که فرد مبتال به معلولیت جسمی در
اروپای کالسیک با چه موقعیتهایی در خصوص امکانات دسترسی شهری
ممکن است روبهرو شود چیزهای زیادی یاد گرفتیم.
ادامه دارد...

نویسنده :رید دِیون پورت
ترجمه :پرواز خیر
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شعار امسال روز جهانی افراد دارای معلولیت ،به نوعی تکرار شعار سال
گذشته اما به زبانی متفاوت و مؤثرتر است« .برداشتن موانع برای ایجاد
جامعهای فراگیر و در دسترس برای همه» شعار روز جهانی افراد دارای
معلولیت در سال  2012بود که البته با زبانی مجهول و بیمخاطب ،نوعی
مالحظهگری را در متن خود القا میکرد .اما شعار امسال ،همان محتوا را با
زبانی جسورانهتر و بیانی بیپروا تکرار میکند« :موانع را بردارید ،درها را باز
کنید ،برای جامعهای فراگیر و متعلق به همه».
این شعار ،گویی تعارفی با کسی ندارد و همگان را به حرکت برای رسیدن
به هدفی نهایی فرا میخواند.
صرفنظر از این مقایسه ،شعار امسال سازمان ملل از چند جهت دیگر نیز
زیبا و در خور تأمل است:
اول اینکه درون آن نوعی تحرک ،پویایی و حرکت به سمت جلو دیده
میشود .تصویرسازی ذهنی من از این شعار این است که افراد دارای معلولیت،
روی ویلچر ،با عصا ،یا در هر حالت ممکن ،همراه یکدیگر میشوند ،موانع
را میشکنند ،به دری میرسند ،آن را باز میکنند و به جامعهای بزرگتر
میپیوندند .این نکته یکی از رمزهای حرکتهای موفقیتآمیز است که بد
نیست مورد توجه افراد دارای معلولیت و سازمانهای فعال در این حوزه قرار
گیرد .هر حرکتی از فرد آغاز و به جمع ختم میشود .هرچند حرکت فردی
آغازگر مسیر موفقیت است ،اما موفقیت جمعی نیازمند حرکت جمعی
در کنار پویایی فردی است .همگامشدن گروهها و سازمانهای مرتبط با
معلولیت به جای رقابتهای موازی ،دلسپردن به حرکتی جمعی به جای
فردگرایی ،و در عین حال ،پویایی شخصی و ارتقای توانمندیهای فردی،
همه از نکات شایان توجهی است که میتوان از دل این شعار بیرون آورد.
نکتهی دیگری که در این شعار اهمیت دارد ،آن است که معلولیت را
سکون و ناتوانی نمیداند و برعکس ،حرکت و قدرت تغییر را در افراد
دارای معلولیت یادآوری میکند .افراد دارای معلولیتهای مختلف با دامنۀ
تواناییها و ناتوانیهای خاص خود ،هرکدام حلقهای از زنجیرهی حرکت
جمعی هستند که با حرکت به اندازهی توانایی خود ،میتوانند در اقدامی
گروهی مؤثر باشند.
داشتن هدفی عملی و مشخص ،نکتهای دیگر است که در این شعار مورد
توجه قرار گرفته است .این جملهی کوتاه ،سه هدف واضح را نه تنها برای

جامعهی جهانی افراد دارای معلولیت ،که گویی برای کل جامعهی جهانی،
به وضوح ترسیم کرده است :شکستن یا از میانبرداشتن موانع ،بازکردن
درها ،و ایجاد جامعهای فراگیر که در آن افراد ،صرفنظر از وضعیت جسمی
خود ،به آن احساس تعلق میکنند.
نکتهی دیگری که این شعار را برایم جالب می کند ،این است که در آن هیچ
اسمی از معلولیت به میان نیامده است ،گویی هرکسی میتواند مخاطب
این شعار باشد .فرقی ندارد معلول یا غیرمعلول ،پیام این است که هرکسی
در اندازهی توانایی خود کمک کند تا موانع از سر راه افراد دارای معلولیت
برداشته شود و ادغام اجتماعی و جامعهای مختص به تکتک افراد ،شکل
بگیرد .این نکته بیانگر آن است که همراهی و همدلی افراد غیرمعلول در
حرکت جمعی افراد دارای معلولیت ،مؤثر و حتی ضروری است .حرکتهای
جمعی افراد دارای معلولیت بدون مشارکت ،همفکری و همراهی افراد
غیرمعلول ،منجر به موفقیت نمیشود .تکتک افراد جامعه میتوانند کمک
کنند تا اهدافی که در باالتر ذکر شد ،محقق شود.
نکتهی دیگر که به نظرم اهمیت بسیار زیادی دارد ،این است که افراد
دارای معلولیت برای شکستن موانع و بازکردن درهای جامعهی فراگیر به
روی خود ،نیازمند آن هستند که ابتدا از سد «موانع درونی» خود بگذرند،
درهای مثبتاندیشی ،فعالیت ،حساسیت همراه با عمل ،مسئولیتپذیری و
تالش گروهی را باز کنند تا به هدف بعدی که جامعهی فراگیر است ،برسند.
مادام که هر فرد دارای معلولیت روحیهی عبور از موانع درونی و شکستن
سدهای داخلی را پیدا نکردهاست ،نمیتوان 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 میشود و سپس
به بیرون میرسد.
به امید آنکه تکتک افراد معلول و غیرمعلول ،بپذیرند که سهمی در
شبُرد حرکت جهانی تأمین حقوق افراد دارای معلولیت دارند ،بتوانند
پی 
بیهیچ منت و چشمداشتی ،آن را ادا کنند.

ما اهل دليم اشاره را ميفهميم
رازشـب پر ستاره را ميفهميم
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تعارف نيست ،براي خود هيچ نميخواهم ،تمام سخاوتم را پيشكش سادگيات
كردهام .متن موجود زندگيام شدهاي به طوري كه فرداهاي من با حضور
تو رونق ميگيرد .ميگويند« :جا براي من گنجشك زياد است ولي ،من به
درختان خيابان تو عادت دارم».
«امين صانعي» فارغالتحصيل رشتهي كامپيوتر (نرم افزار) از دانشگاه علم و
فرهنگ است و همسرش «آزاده نظافت» ديپلم ادبيات دارد و خانهدار است.
هر دو متولد سال  62هستند با تفاوت يك نيمه از سال .امين ديماه و آزاده
خانم متولد تيرماه است و ثمرهی اين پيوند يك فرزند پاييزي است به نام
«ثمين» كه درست مثل همين فصل ،قشنگ و بازيگوش است .اين زوج براي
رسيدن به موفقيت در زندگي مشترك مسيرهايي را طي كردهاند كه برايمان
بازگو ميكنند.
به حرفهام عالقهي خاصي دارم ،حدودا ً سه سال است كه در سازمان صداوسيما
در بخش تدوين و توليد فيلم ،سريال و ساخت برنامههاي انيميشن براي
كودك و نوجوان در شبكهی سروش فعاليت ميكنم.
من به طور مادرزادي به بيماري «ديستروفي» مبتال بودم .همانطور كه
 38ميدانيد اين بيماري درمان خاصي ندارد و بايد توسط خود فرد كنترل
شود .نشانههايش هم در سن  8سالگي عضالتم را درگير كرد .خوشبختانه
با كمكهاي پدر و مادرم و همينطور پزشكان توانستم در مورد اين بيماري
شناخت كافي پيدا كنم و تا حدود زيادي آن را مهار كنم.

هديـهي خداونـد

يك سال قبل از ازدواج در آزمون ورودي صداوسيما شركت كردم .منتظر
تماس آنها بودم ،ماهها گذشت ولي زنگي زده نشد ديگر كام ً
ال نااميد شده
بودم ولي درست يك هفته به تاريخ ازدواجم مانده بود كه تماس گرفتند و
گفتند پذيرفته شدم .بارها گفتهام اين هديهي ازدواجم بود كه خداوند به من
عطا كرد و باعث شد نگرانيام نسبت به آيندهي زندگي مشتركمان تا حدود
زيادي برطرف شود.

ذرهبين ضعفبيني

در زندگي هر معلولي يك راه وجود دارد مسيري پرپيچوخم كه البته مقصد
هم از ابتداي راه قابل رويت است .در وجود هركدام از ما كوهي از اراده نهفته
شده كه باعث تأسف است ،برخي از معلوالن حتي به اندازهي يك كاه هم از
آن استفاده نميكنند .من بعد از اينكه از دانشگاه فارغالتحصيل شدم براي
پيداكردن شغلي مناسب به هر دري زدم .متأسفانه در برخي از شركتها،
ادارات دولتي و خصوصي يك ذرهبين ضعفبيني دستشان ميگيرند و بدون
در نظر گرفتن تواناييهاي فرد ،رزومه و سابقه با ديدن اولين ضعف كه البته در
معلوالن نياز به اين ذرهبين هم نيست ،پاسخ منفي ميدهند و اشتغال ميشود
اولين دغدغهي ما كه سالها زحمت و تحصيل ما را زير سؤال ميبرد.

درسي ماندگار از پدر

پدرم كارمند شركت داروسازي و مادرم دبير آموزشوپرورش است كه هر دو
پس از سالها تالش ،بازنشسته شدهاند .آنها با تمام مشغلهاي كه داشتند
كنترل شديدي در زمينهي تربيت و تحصيل من داشتند .پدرم هميشه
ميگويد خدا را شكر ميكنم توانستهام به فرزندانم توكلكردن به خداوند را
ياد بدهم تا بدانند در لحظات درماندگي ،خداوند همراه و مراقب آنهاست.
چشمي بههمزديم و دنيا گذشت
مهمترين خاطراتي كه مرا به روزهاي روشن و قشنگ زندگيام متصل ميكند

تير و مرداد سال  90ـ  89است .تاريخي كه عقد و ازدواجم را هر سال به يادم
ميآورند .حدودا ً  3سال ميگذرد و انگار همين ديروز بود كه براي آشنايي با
خانوادهي آزاده به شهر رشت سفر كردم و انگار همين ديروز بود كه مادرم
پروندهی پزشكي مرا به همراه خانوادهي آنها نزد پزشك معالجم برد تا پدر
و مادر آزاده با شناخت و آگاهي كامل دخترشان را به من بسپارند .چه زود
گذشت .چه زود رضايت دادند و چه زودتر راضي شديم ،غمها و شاديهايمان
را با هم تقسيم كنيم.

راه بدون بنبست

براي من بيماري امين مسئلهی حادي نبود كه بخواهد در تصميمگيري در
مورد ازدواج تأثير بگذارد .قابليتهايي كه داشت و اين كه مرد خودساخته و
مستقلي بود برايم كافي بود .يكي از امتيازات امين اين است كه اص ً
ال عصباني
نميشود و تسلط خوبي روي نفس خودش دارد .روحيهي آرام و بانشاط او را
هميشه تحسين كردهام و نكتهاي كه از او آموختهام اين است كه در مسير
زندگي ،راه بنبست وجود ندارد .انسان به هرچه كه فكر و اراده ميكند
ميرسد.

يك همسر و پدر وظيفهشناس

مسئوليتپذيري در حرفه و زندگي ما بسيار مهم است .امين بسيار وقتشناس
است .هميشه برنامههايش را رأس ساعت تنظيم ميكند و در پروژههاي كاري
بسيار دقيق و بانظم عمل ميكند .حتي داوطلبانه در شيفتهاي كارياش
برای اضافهكاري ميايستد و براي اوقات فراغت من و دخترم هم برنامههاي
متنوعي را در نظر ميگيرد.

اوج آرزوهـاي بيسقـف

خانه سقف دارد ،اتومبيل سقف دارد ،حقوق و مزايا هم سقف دارد ،اما آرزوهاي
من مانند النهی پرندگان سقفي ندارد .پرواز ميكند ،اوج ميگيرد و بينهايت
است .يكي از بهترين آرزوهايم ايجاد آرامش براي همسر و دخترم ثمين است
و ديگري جبران زحمات بيدريغ پدر و مادر و برادرم احسان است كه هميشه
مشوق و راهنماي من در زندگي بودهاند .شاعر ميگويد« :تو فكر يه سقفم،
يه سقف بيروزن ».براي آرزوهايتان سقفي در نظر نگيريد بگذاريد ذهنتان تا
آنجا كه ميخواهد باال رود.

حـــرف پايــاني مـا

هميشه يادمان باشد كه زندگي ،پيمودن راهي براي رسيدن به خداست ،پس
قدمهايمان را طوري برداريم كه زير پايمان هيچ ضعيفي لگدمال نشود.
سيما سلطاني آذر

خالقیـت

راهی به سوی موفقیت

Ghabedini@yhoo.com
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خالقیت مفهومیبسیار زیبا ،پیچیده و مهم است .گویی ما خلق و آفرینش و آفریدن
را از خالق یکتا عاریت گرفتهایم.
به نظر میرسد کوچکنمایی و بزرگنمایی از سادهترین تکنیکهای خالقیت است.
هرچند در عمل این کار سخت مینماید .کتاب رکوردهای گینس با «ترین» همراه
است« .ترینها» در اذهان ماندگارترند .اگر نگاهی به محصوالت اطرافمان بیندازیم،
خواهیم دید که در چند سال اخیر برخی از آنها با بزرگنمایی ،خالقانهتر و جذابتر
شدهاند .به عنوان مثال تلویزیونهای بزرگ ،میهمان خانههای ما شدهاند .مانیتورها
بزرگ و بزرگتر شدهاند .نگاهی به فریزرها ،نشانگر بزرگشدن آنهاست .دوغ و
نوشابههای خانواده را بهخاطر بیاورید .دههی  60کبریتهای بزرگ خانواده به بازار
آمد و با استقبال مواجه شد .گالنهای بزرگ مایع ظرفشویی نیز برخی اوقات در بازار
مشاهده میشوند.
اخیرا ً کبریتی را مشاهده کردم که طول چوب آن بزرگتر بود و برای جشن تولدها و
استفادهی کودکان جهت نسوختن انگشت آنها ساخته شده بود.
مداد ویژه کنکور را دیدهاید؟سازنده این مداد با خالقیت نوک مداد را پهنتر کرد تا
در زمان تکمیل پاسخنامهی کنکور صرفهجویی شود.
راستی کتابهای بزرگ کودکان را دیدهاید که چهقدر به چشم میآید و تنوع دارد؟
آیا بزرگی صفحهی نمایش موبایل چشمنواز نیست و شرکت  HTCاز آن بهعنوان
مزیت استفاده نکردهاست؟
گاه فقط دانستن «ترینها» دانش است .به عنوان مثال طوالنیترین کلمهی قرآن
چیست؟ «فسیکفیکهم اهلل».
باز هم سؤال اساسی این خواهدبود که حد نهایی بزرگنمایی چه اندازه است و چه
عنصری از اجزا محصول باید بزرگ شود و یا آنکه تمام عناصر باید بهطور یکنواخت
بزرگ شوند؟
هدف از بزرگنمایی میتواند جلب توجه و یا تأکید بر مزیت محصول و مزیت یک
عنصر از عناصر آن محصول باشد .از کجا باید فهمید که این بزرگنمایی خالقیت
است؟
شاید یکی از راههای آن ازدیاد فروش و در نتیجه ازدیاد سود و ارزش باشد ،زیرا اعتقاد
داریم که «سود» ،نام دیگر خالقیت است .اگر توانستیم بیشتر بفروشیم و بیشتر سود
کنیم حتماً عنصر خالقانهای در شرایط یکسان باعث ازدیاد فروش شدهاست.
در دنیای ارتباطات ،این تکنیک چگونه عمل میکند؟ مگر «ایجاز» در ارتباطات
صادق نیست؟ حقیقت آن است که گاه در ارتباطات برعکس قاعده فوق باید از
«اطناب» و طوالنیتر نمودن مذاکرات و زمان ارتباطات استفاده کرد .جایی که
عاشق به معشوق میرسد زمان کمصحبتی و حذف کلمات نیست بلکه باید کالمش
کشدار 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
رسیدهبود 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 میزنم ،برگ درختان را
با آن برای گوسفندانم فرومیریزم و مرا با آن کارها و نیازهای دیگری است » .بدین
ترتیب صحبت بین آنها خالقانه ادامه مییابد.

چه داند آنکه اشتر میچرخاند!»
«میان عاشق و معشوق رمزیاست
از بزرگنمایی اخبار در دنیای ارتباطات استفاده و سوءاستفاده میشود .به راستی
بزرگنمایی حادثهی  11سپتامبر به نفع چه کسانی بود؟
در سیستم گرمایشی از طریق شوفاژ ،برای بزرگنمایی سطح پخشکنندهی گرما،
تعداد رادیاتورها زیاد و سطح پخش آنها بزرگ میشود (اصل تقسیم در )TRIZ
البته فرهنگها هم در مصرف کاالهای بزرگ مؤثرند .به عنوان مثال فرهنگ آمریکایی
معموالً کاالها را بزرگ میپسندد و فرهنگ ژاپنی معموالً کاالها را کوچکتر میپسندد.
ما در دنیایی از غولها ،عظیمالجثهها ،بزرگترینها ،قویترینها زندگی میکنیم .باید
بتوانیم با خالقیت و تکنیک بزرگنمایی جایی در این پازل برای خود و محصوالت
خود باز کنیم.
با تولید ماکارونیهایی که قطر آنها بزرگتر شده موافقید؟ با افزایش طول آن
چهطور؟ با ساندویچهای نیممتری جدید چهطور؟
گالنهای آبمعدنی بزرگ را دیدهاید؟
بوکار شدهاست.
گالنهای چوبی و بزرگ دلستر زمینهی جدیدی برای کس 
ارتفاع و پاشنهی کفشها را دقت کردهاید؟
آجرهای سفالی ساختمان با بزرگنمایی جایگزین آجرهای قدیمی شدهاند.
آیا به جهان و عالم هستی که در حال توسعهی بزرگنمایی است و کهکشانی که
لحظهبهلحظه در حال بزرگشدن است توجه کردهاید؟
آیا کاریکاتورها با بزرگنمایی یک عضو (معموالً بینی و چانه) همرا نیست؟ دلقکها
نیز با بزرگنمایی بینی خود از این تکنیک استفاده میکنند .معموالً کشورها با تولید
بزرگترینها در مزیت نسبی و مزیت مطلق خود ،توانایی خود را به رخ دیگر کشورها
میکشند .به عنوان مثال ،ما بزرگترین فرش دنیا را تولید و آن را نمایش میدهیم.
بزرگترین قرآن دنیا که کاری خالقانه است متعلق به کدام کشور است؟
در خالقیت نوشتاری گاه با چسباندن کلمات سعی بر نوشتن طوالنیترین کلمات
است .مانند:
منمشتعلعشقعلیمچهکنم؟ (من مشتعل عشق علیام چه کنم؟)
شاعران ایرانی از بزرگنمایی و غلو در شعر فارسی استفاده کردهاند .به این بیت از
شاهنامه توجه کنید:
زمین شد شش و آسمان گشت هشت»
«ز سم ستوران در آن پهندشت
درحقیقت بزرگنمایی و کوچکنمایی قالبهای ذهنی ما را بههممیریزد و با تعریف
«ریکاردز» که خالقیت را فرآیند خروج از قالبهای ذهنی میداند ،سازگار میکند.
بهراستی اندازهی اصلی محصوالت چیست که ما باید آن را بزرگنمایی و کوچکنمایی
تناسب مصرفکننده
کنیم؟ شاید یکی از جوابهای اصلی این سؤال «تناسب» باشد.
ِ
و محصول .به عنوان مثال قطر مداد با انگشتان ما و اندازهی دستهی صندلی با
اندازهی دستها تناسب دارد .تفکر راجع به تناسب خود کلید دیگری در خالقیت
است که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.

وظایف کلینیکهای مددکاری اجتماعی
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سخنگفتن پیرامون یک سازمان غیردولتی که محور فعالیتهایش ارایهی خدمات
اجتماعی و معنوی است و نه تولی ِد یک فرآوردهی مادی ،و گروه مشتریانش عموماً
افرادی آسیبدیده یا نیازمند یاریاند ،حساسیت بسیاری میطلبد .اما بههرحال،
کلینیکهای مددکاری اجتماعی بخش مهم خدمات مددکاری اجتماعی را در
کشور پوشش میدهند و از این روی ،مطلعبودن از فعالیتها و نفاط قوت آنها
میتواند در شناختن این حرفه مفید باشد.
نخستین کلینیک مددکاری اجتماعی ،در سال  1381مطابق آییننامهی صدور
پروانهی فعالیتهای بهزیستی ،از سازمان بهزیستی کشور مجوز فعالیت گرفت.
اولین کسانی که به احداث کلینیکها اقدام کردند ،افرادی باتجربه و خوشسابقه
در حیطهی مددکاری اجتماعی بودند که این امر طبعاً در اعتمادسازی نسبت به
کلینیک و تواناییهایش نقش بهسزایی داشتهاست .در سالهای بعد ،استقبال
بیشتری نسبت به این ظرفیت نهفته ،از سوی فارغالتحصیالن جوان رشتهی
مددکاری اجتماعی و نیز افرادی که از مسندها و پستهای مختلف دولتی
بازنشسته میشدند به عمل آمد .در حال حاضر بیش از  300مورد از کلینیک
مددکاری اجتماعی در سراسر کشور بهطور فعال به ارایهی خدمات مشغول
هستند.
فعالیتهای کلینیکهای مددکاری اجتماعی در قالب دستهبندی «جک راتمن»
به چهار دستهی خدمات فردی ،گروهی ،جامعهای و سازمانی تقسیم میشوند که
خدمات کلینیکها را در حال حاضر به تفکیک اینگونه میتوان بیان کرد:
40
خدمات فرد محور:
عمدهی فعالیتهایی که در این سازمانهای انتفاعی و غیردولتی صورت میپذیرد
که به نوعی میتوانگفت منبع درآمد مشترک اکثریت این کلینیکها نیز هست،
مربوط به پروندههای سازمانهای حمایتی مانند بهزیستی ،بنیاد شهید و جانبازان
و کمیتهی امداد است که به فراخور مأموریتها و نیازهای خود کموبیش از
خدمات کلینیکها استفاده میکنند.
هدف اصلی واگذاری پروندههای اجتماعی به کلینیکها در کنار انجام امور رایج
این پروندهها از قبیل :مصاحبه ،پیگیری امور درمانی ،بازدید منزل تشخیص
استحقاق دریافت کمکهای سازمانهای خدماترسان و ،...توانمندسازی
مددجویان است .سازمان بهزیستی سالهاست که توانمندسازی مددجویانش را با
کمک کلینیکهای مددکاری اجتماعی پیگیری میکند.
این اتفاق گاهی برای سازمانهای خصوصی مانند مجتمعها یا شرکتهای بزرگ
و کوچک نیز میافتد و براساس تفاهمنامههایی ،بخشی از خدمات روانی اجتماعی
مراجعان یا پرسنل آنها از طریق کلینیکهای مددکاری اجتماعی به آنها عرضه
میشود.
بخش دیگری از فعالیتهای کلینیکها ،به مراجعان خصوصی اختصاص دارد.
مراجعانی از قشرهای مختلف که با مسئلههای متنوع و عمدتاً جهت دریافت
خدمات مشاوره به کلینیک مددکاری اجتماعی مراجعه میکنند .در کلینیکها،
متخصصان در حوزههای مختلف مانند روانشناسی عمومی ،روانشناسی بالینی،
مشاوره یا روانپزشکی 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 افسردگیهای شدید برخی از کلینیکها ،برنامهی بازدید منزل خصوصی یا
مشاوره در منزل را به منظور تکمیل فرآیند یاورانه نیز اجرا میکنند که طبیعتاً
هزینهای باالتر از مشاوره در مراکز را دربر خواهدداشت.
خدمات گروهمحور:
کلینیکهای مددکاری اجتماعی در کنار انجام فعالیتهای مددکاری فردی،
معموالً به ارایهی خدمات مددکاری گروهی نیز میپردازند .ارایهی خدمات
مددکاری گروهی در کلینیکها به دو صورت است؛ در مواردی این خدمات
به گروههای مختلف مددجویان سازمانها و به موجب قرارداد با سازمانها ارایه
میشود .در واقع ،جهت انجام هرچه بهتر مفاد قرارداد و نزدیکشدن به نتیجهی
مورد انتظار ،گروههایی متشکل از مددجویان با اهداف متفاوت تشکیل میشود.
کمک به ایجاد گروههای همیار از جملهی این فعالیتهاست.
و در مواردی نیز کلینیکهای موفقتر ،با توجه به برخورداری از مراجعان فردیـ
خصوصی به تشکیل گروه و ارایهی خدمات مددکاری گروهی به گروههای
مختلف مراجعان میپردازند .افراد دارای معلولیت ،در بسیاری از شهرهای

کشور ،کلینیکهای مددکاری اجتماعی را محل مناسبی برای تشکیل گروههای
همیار شناختهاند .البته گروهدرمانی یک روش درمانی بسیار جدی است که در
کلینیکهای معتبر مددکاری اجتماعی بهخوبی صورت میگیرد.
کالسها ،کارگاهها و سایر دورههای آموزشی با موضوعات عمومی روانشناسی یا
آموزش مهارتهای اجتماعی و ارتباطی را نیز میتوان در این دسته جای داد.
دورههایی که با حضور تعداد مشخصی از افراد با هزینهای اندک در کلینیکها
برپا میشود.
خدمات پهندامنه یا جامعهمحور:
انجام و اجرای طرحهای جامعهمحور و ارایهی خدمات مددکاری جامعهای یکی
دیگر از خدماتی است که کلینیکهای مددکاری اجتماعی به آن میپردازند .با
توجه به اینکه انجام فعالیتهای مددکاری جامعهای معموالً نیاز به حمایتهای
متنوع نهادها و سازمانهای مختلف دولتی نیز دارد ،در حال حاضر معموالً ارایهی
این خدمات به سفارش بخشهای مختلف این نهادها انجام میپذیرد .به عنوان
مثال طرحهای مختلف اجتماعمحور سازمان بهزیستی کشور در حوزهی آسیبهای
اجتماعی یکی از مواردی است که برخی کلینیکهای مددکاری اجتماعی به انجام
آن مبادرت میورزند.
خدمات سازمانیـ مدیریتی
کلینیکهای مددکاری اجتماعی این قابلیت را دارند تا به عنوان مجری طرف
قرارداد پروژههای سازمانهای مختلف قرار گیرند و ادارهی صفر تا صد یک واحد
یا مجموعهی رفاهی ،اجتماعی و فرهنگی را عهدهدار شوند .تجربیات پیشین
موفقیت حاصل از این اعتماد را نشان دادهاست.
انجام پژوهشهای کاربردی و نظری در حوزهی آسیبهای اجتماعی ،سالمت
روان و سالمت اجتماعی ،برنامهریزی و اجرای طرحهای مددکاری جامعهای و در
نهایت کمکهای اجرایی یا مشورتی به سیاستگزاران ،از جمله عناوین دیگری
است که در حوزهی تخصص مددکاران اجتماعی است و کلینیکهای موفق،
در آنها وارد میشوند .با این وصف ،مددکاری اجتماعی اساساً دارای قابلیت و
پتانسیلهای فراوان است و شاید با پژوهشهایی که از سوی محققان حوزهی
مددکاری اجتماعی در آینده صورت خواهدگرفت از ظرفیت باالی این مراکز
خصوصی ،استقبال بیشتری شود.
عباسعلی یزدانی ـ مددکار اجتماعی

نگاهي به  12آذر ،روز جهاني معلوالن
صندلــيهاي سكــوت را پر كنيـم
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بيا كنار هم بنشينيم .صندليهاي سكوت ما يكساله شدند .طفليها يك سال در
انتظار سرود و ترانه و سخنراني و حرفهاي قشنگ جيك نزدهاند .نميخواهم تو را به
جشني كه پر است از دوستيها ،مهربانيها و قولهاي دوساعته دعوت كنم و با صد
روش اصرار كنم تا باورشان كني؛ چون ميدانم تاريخ مصرف بعضي حرفها برايت
گذشته است .ميدانم هنوز شانس تو براي تحصيل در دانشگاه يك به َده است و
ويلچرت پايين پلهی مجتمعهاي تجاري ،كنار جنبوجوش آدمهاي خوشحال گير
ميكند .نميخواهم به يادت بيندازم كه هنوز جهت خوشگذراني چند جوان ،سوژهی
خنده ميشوي يا در راه يافتن شغل ،هر روز صفحهی نيازمندي روزنامهها را زيرورو
ميكني و بهتر از هركسي ميدانم براي كارفرماها كشيدن قلم قرمز روي نام تو چهقدر
آسان است.
در آستانهي روز جهاني معلوالن ،ايزولهبودن يا توقع افراد جامعه از ما يعني؛ در انتظار
مرگ نشستن ،نياز به يادآوري ندارد .شايد بيان دوبارهي سهم روزانه كمتر از نيم
دالر ما از درآمدهاي ملي در حالي كه حداقل كالري براي زندهماندن هر فرد يك دالر
است يا شهريههاي يكخطدرمياني كه بهزيستي براي تحصيلمان اختصاص ميدهد
تكراري باشد.
درست است ،مواد اصالح شدهي قانون  16مادهی مغفول ماندهي ما در نهمين سالش
ميان كميسيونهاي دولت دارد پاسكاري ميشود .يا دستگاههاي دولتي همهي حق
ما از زندگي را در ارجاع دادنمان به بهزيستي خالصه كردهاند .انگار نه انگار كه ما
دانشگاه و درمانگاه و قطار و اتوبوس و هواپيما هم الزم داريم .خدا پدر شهرداري را
بيامرزد كه باالخره سال گذشته سامانه حملونقل ویژه معلوالن و جانبازان پایتخت
را راهاندازي كرد .نميدانم اگر اين سامانه راهاندازي نميشد مسووالن چه زماني
ميخواستند به خود بقبوالنند كه بهزيستي نه ميتواند و نه بايد متولي تمام امور
مربوط به معلوالن باشد.
بله حق با توست ،ما چه بخواهيم و چه نخواهيم سهمي از پاركهاي زيباي شهر
نداريم .سهم ما از بيآرتي و مترو و ديگر وسايل حملونقل هم بسيار ناچيز است .ما
نميتوانيم به ديدار دوستان و فاميلمان برويم ،چون در آن صورت چهار مرد سالم
را براي باال بردنمان از پلهها به دردسر مياندازيم .نميدانم شاید اگر همين مهرباني
مردم خوبمان نبود چند سال يك بار شانس ديدن آشنایان هم برايمان ميسر نميشد.
درست است که صدا و سيما با سريالهاي كليشهاش هميشه ميخواهد به مردم
بقبوالند که عاقبت آدمهاي بد ،ويلچرنشيني است و اص ً
ال به روي خود نميآورد كه
طبق قانون بايد هفتهاي دو ساعت از برنامههاي خود را به نشاندادن تواناييهاي
معلوالن اختصاص دهد.
اما با همهي اين اوصاف «امشبي را كه درآنيم غنيمت شمريم» و فقط يك روز كنار
هم بنشينيم و خوش بگذرانيم .كاري هم به كار سخنرانها نداشته باشيم .نيت ما
ديدار باشد .نيت اين باشد كه با گرد هم جمعشدن ،به ياد آوريم ما جمعيت 10
درصدي اين جامعه هستيم تا شايد خود براي مشكالتمان چارهاي بينديشيم .شايد
با مرور سختيهايي كه در طول يك سال گذشته كشيدهايم ياد گرفتهايم كه چگونه
به تنهايي از پسشان برآییم .بيا با هم از افتخارآفرينيهاي پارالمپيكيهايمان حرف
بزنيم و اصال دربارهي تبعيضي كه بين آنها و ورزشكاران ديگر قایل ميشوند سخني
نگوييم .بيا كنار هم بنشينيم و از خاطرات قشنگ اردوي شمال بگوييم؛ از نرگس
كوچولوي زيبا با عصاهاي چوبياش كه همه را محو خود كرده بود .بياييم تا قبل
از ثبتشدن ناممان براي هميشه به عنوان شهروند درجهی  2كاري كنيم .بپذيريم
هركدام از ما ميتواند مكمل ديگري باشد و توقعمان را از همسر معلولمان در حد
تواناييهايش كاهش دهيم.
در جشن  12آذر بياييم توانستن را تمرين كنيم .از حق نگذريم ،باور توانستن در
ميان ما هم نياز به آموزش و تمرين دارد ،باور ايجاد نشدهاي كه طي قرنها ما را به
افرادي منزوي تبديل كردهاست .البته وظيفهي ايجاد اين باور صد البته بر عهدهي
دستگاههاي دولتي است اما تا حركتي از سوي ما انجام نشود از آن سو هرگز قدمي
برداشته نخواهدشد.
بيا باور كنيم هركدام از ما ميتوانيم استيون هاوكينگ ايران باشيم و با واقعبيني،
زندگيمان را طبق تواناييها و ناتوانيهايمان مديريت كنيم .البته خوب ميداني كه
بسياري از معلوالن ايران با عبور از شرايط سختي كه ميتوانست براي هميشه آنها
را خانهنشين كند ،هماكنون جزو نخبگان و مفاخر ايرانزمين هستند.
بياييم «صندليهاي سكوت» را پر كنيم تا فرهنگ باالي اقليت خاموش بودنمان را
يك بار ديگر به جامعه نشان دهيم .بدانيم كه ما ميتوانيم به رنجهايمان فكر نكنيم و
از موهبت زندگياي كه خداوند تنها يك بار در اختيارمان گذاشته است لذت ببريم.
بياييم ياد بگيريم چطور از كنار افرادي كه با ديدن ما «آه» ميكشند ،بيتفاوت و
بيعصبانيت عبور كنيم.
بياييم نگذاريم «نگاههاي سرد» از ما آدم برفيهايي بسازند كه «لبخندهاي گرم»
نابودمان كنند.

مشهد،کالنشهری که یک اتوبوس ویژهی معلوالن ندارد

آیا راه برای عبور چرخهای ویلچر معلوالن در این
شهر همواراست؟
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شاید اگر بخواهیم بگوییم مشهد کالنشهری است که در شمال شرقی
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 ،کالنشهری است که تاکنون هر ایرانی را چندین
بار در خود پذیرفته و همواره میعادگاهی بوده برای عاشقانی که از هر
گوشهی کشور و حتی از خارج از کشور خود را به این شهر میرسانند و
عهد و پیمان خود را با امام هشتم تازه میکنند.
این شه ِر کالن ،با جمعیتی در حدود  3میلیون نفر ،ساالنه بیش از ۳۲
میلیون زایر را در خود میپذیرد و بدیهی است که تعداد قابل توجهی
از جمعیت ساکن مشهد و همچنین زایران این شهر را معلوالن تشکیل
میدهند و بنا به همین دو دلیل از این کالنشهر میتوان انتظار داشت
که پای مناسبسازی را به فضاهای زیارتی ،اماکن تفریحی و دیدنی،مراکز
خرید و ...باز کرده و راه را برای عبورچرخهای ویلچر معلوالن در این شهر
گشوده باشد.
در این شماره از پیک توانا به گشتوگذاری در شهر مقدس مشهد
میپردازیم تا ببینیم اوضاع مناسبسازی در این شهر چگونه است؟ با
هم این گزارش را میخوانیم:
مشهد ساالنه چندین هزار زایر دارد
«مهدی مستوفی» که یکی از معلوالن ویلچری مشهدی است
میگوید«:مشهد ساالنه چندین هزار زایر دارد که طبیعتاً تعداد زیادی از
آنها هم معلوالن هستند اما با این حال این شهر هنوز نتوانسته آنطور
که شایسته است امکاناتی فراهم کند که معلوالن بتوانند مانند افراد
تندرست به اماکن تفریحی و دیدنی بروندو به راحتی در سطح شهر
عبور و مرور کنند».وی میگوید«:با اینکه توجه زیادی به معلوالن این

شهر نمیشود اما معلوالن همچنان به فعالیتهای خود ادامه میدهند».
تا مناسبسازی کامل ،راه زیادی مانده
«مرضیه کمالی»که از ناحیهی دو پا معلولیت دارد و سالهاست در
رشتهی پرتاب دیسک فعالیت میکند میگوید«:با تمام تالشهایی که
در زمینهی مناسبسازی شهری شده ،هنوز این شهر قادر به پذیرش
معلوالن نیست و معلوالن همچنان در سطح شهر با مشکالت جدی
روبهرو هستند».
کمالی ادامه میدهدشهرداریها و مسئوالن اقدامات زیادی انجام داده
و انجمنهای فعال معلوالن نیز تالشهای زیادی میکنند ،اما فضاهای
شهری برای رسیدن به نقطهی کامل مناسبسازی ،هنوز راه زیادی در
پیش دارند.
موتورسوارها از پیادهرو عبور میکنند
رییس جامعهی معلولین مشهد که معلولیت جسمیـحرکتی داشته و از
صندلی چرخدار استفاده میکنددربارهی وضعیت مناسبسازی این شهر
میگوید«:مناسبسازی این شهر رو به پیشرفت است اما هنوز خیلی
جای کار دارد».
وی با اشاره به این مطلب که شهرداری در حال حاضرمناسبسازی
 3منطقه را به صورت آزمایشی انتخاب کرده ولی در این شهر برای
پذیرفتن مناسبسازی در برخی قسمتهای شهر مقاومت زیاد است،
چون به بهانهی موتورسوارها ورودی پارکها را با لولههای «یو» شکل
میبندند و موتورسوارها هم از پیادهروها عبور میکنند.
ایمانی همچنین به جایگاههای پارک ویژهی خودروی معلوالن اشاره کرد
و گفت« :درحال حاضر مشکل معلوالن دربارهی جایگاه پارک تا حدودی
حل شده و جایگاههای ویژهی پارک برای خودروهای معلوالن در نظر
گرفته شدهاند».
فعالیتهای بهزیستی در مشهد تعریفی ندارد
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یکی از اعضای انجمن توانیابان مشهددربارهی مناسبسازی شهری
مشهد میگوید«:در حال حاضر یک گروه برای مناسبسازی شهری
تشکیل شده و فعالیت میکند اما فعالیتهای بهزیستی در مشهد
تعریفی ندارد ،اینجا نه برای معلوالن خانهای میسازند و نه امکانات
خاصی میدهند ،شهرک جدیدی هم که در حال ساخت است  5تا 7
کیلومتر بیرون از شهر است».
این عضو انجمن توانیابان مشهد ادامه میدهد« :در این شهر مشکل
سطوح غیر همسطح وجود دارد ،در برخی نقاط نردههای آهنی کار
گذاشته شده و بچههای معلول نمیتوانند از آنها عبور کنند در حالی
که مناسبسازی باید طوری طراحی و اجرا شود که استقالل معلوالن
را به همراه داشته باشد .ادارات و اماکن تفریحی در حال حاضر طوری
ساخته شدهاند که افراد تندرست هم در آنها چندان راحت رفتوآمد
نمیکنند چه برسد به معلوالن .بگویید کسی در شهر راه بیفتد و این
نقاط را ببیند تا بدانید ما با بیانصافی قضاوت نمیکنیم».
هر چه میگذرد نابینایان از استقالل میافتند
نمایندهی جامعهی نابینایان ثامناالئمه دربارهی روند مناسبسازی
مشهد به پیک توانا میگوید«:وضعیت مناسبسازی در حال حاضر
نسبت به قبل و نسبت به یک سال قبل بهتر شده اما نسبت به تئوریها
و اصل مناسبسازی خوب نیست .این عضو جامعهی نابینایان ثامناالئمه
با اشاره به این مطلب که اگر در مناسبسازی بخواهیم تنها به یک گروه
فکر کنیم و سایر گروهها را در نظر نگیریم مناسبسازی بیمعناست،
متأسفانه در اغلب مناسبسازیها نابینایان نادیده گرفته میشوند ».وی
افزود« :هرچه مناسبسازی جلوتر میرود نابینایان از استقالل میافتند
و احساس امنیت کمتری میکنند چون آنها به یادگیریهای ذهنیشان
متکیاند و نسبت به گذشته کمتر راحتاند».
کل منطقه مناسبسازی است
شهرداری منطقهی  1مشهد با اشاره به این مطلب که ما هم اکنون
کل منطقه را برای عبور معلوالن مناسبسازی کردهایم گفت«:در تمام
پیادهروها موزاییکهای برجسته گذاشتهایم تا نابینایان بتوانند مسیر
خود را پیدا کرده و به راحتی عبور و مرور کنند».
این مسئول شهرداری منطقهی یک مشهد در پاسخ به این سؤال که
معلوالن این شهر اظهار میکنند که فضاهای مناسبسازیشده برای
حضور معلوالن در این شهر کافی نیست گفت«:خیر ،اینطور نیست،
اآلن در منطقهی  1کمتر جایی باقیمانده که مناسبسازی نشده باشد».
برای عبور معلوالن ،پلههای برقی گذاشتهاید!؟
بخش عمرانی شهرداری منطقهی  2مشهد در گفتوگو با پیک توانا
با اشاره به اینکه تمام پیادهروها برای عبور معلوالن مناسبسازی
شده ،گفت«:در اغلب تقاطعهاهم برای عبور معلوالن ،پلههای برقی
گذاشتهایم».
این مسئول شهرداری منطقهی 2در پاسخ به این سؤال که آیا به نظر
شما معلوالن ویلچری و عصایی قادر به استفاده از این پلههای برقی
هستند گفت«:ما برای مناسبسازی و حضور معلوالن در جامعه تمام
تالش خود را میکنیم 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
لولههای «یو» شکل در ورودی پارکها گلهمند بوده و اظهار میکنند که
بارها هنگام عبور از این نقاط زخمی شدهاند ،با این حال چرا شهرداری
فکری برای این لولهها نمیکند؟ گفت«:لولههای یو شکل برای جلوگیری
از ورود موتورسواران به داخل پارکها نصب میشوند و به زودی تالش
خواهیم کرد که این مشکل نیز رفع شود».
این نمایندهی شهرداری منطقهی  2همچنین در پاسخ به این پرسش
پیک توانا که پرسید:
معلوالن بسیاری از انجمنهای مشهد معتقدند که شهر مشهد با وجود

تعداد زیاد زایرانی که دارد اما از سطح مناسبسازی کمیبرخوردار است،
آیا این گفته را تأیید میکنید؟ پاسخ داد«:خیر ،شهر مشهد در حال
حاضرمناسبسازی 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 نمیدهیم
یکی از مسئوالن بخش فنی و عمرانی شهرداری منطقهی  4مشهد در
گفتوگو با پیک توانا با اعالم این مطلب کهما در این رابطه به کسی
پاسخ نمیدهیم گفت«:اگر صالح بدانیم گزارش کارهای صورتگرفته در
این منطقه را متعاقباً خودمان به اطالع شما خواهیم رساند».
10درصد پیادهروهای شهر مشهد مناسبسازی شده است.
مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان رضوی همزمان با روز جهانی معلوالن
با اشاره به آغاز طرح بهسازی معابر عمومی مشهد از سال  1386اظهار
کرد« :فقط  10درصد پیادهروهای شهر مشهد برای استفادهی معلوالن
مناسبسازی شده است».
دکتر تهمینه شکیب با اشاره به این مطلب که موانع یک زندگی آسان
باید از سر راه معلوالن برداشته شود گفت« :مناسبسازی محیطی،
تدارک وسایل حملونقل مناسب برای استفادهی معلوالن و ارتقای
تسهیالت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی برای حفظ استقالل فردی
معلوالن ضروری است».
مشهد کالنشهری که حتی یک اتوبوس ویژهی معلوالن ندارد
بنا به گزارشی از كميتهی مناسبسازي شهرستان مشهد ،رییس قطار 43
شهري مشهد موظف شده بود تا پايان خرداد آسانسور انتهاي بلوار
وكيلآياد را نصب و گزارش اقدام انجامشده را به بهزيستي مشهد ارسال
كند ولی این مهم هنوز محقق نشدهاست.
به گفتهی دبير كميتهی مناسبسازي مشهد سازمان قطار شهري مشهد
نيز موظف شد كه تا پايان آذرماه دو ايستگاه از ايستگاههاي قطار شهري
را براي تردد آسان نابينايان و ساير توانيابان مناسبسازي کند که این
امید نیز هنوز در کوچهپسکوچههای وعده و وعید به سر میبرد.
محمد فياض همچنین گفت« :ادارهی كل اوقاف و امور خيريه نيز
موظف شدهبود با توجه به مصوبه اين كميته در مرداد ماه سال قبل ،تا
پايان خردادماه سال جاري نتيجهی بررسي وضعيت  20مسجد جهت
مناسبسازي را به بهزيستي مشهد ارایه كند».
حتی یک بانک مناسبسازیشده هم نداریم
مديرعامل انجمن شهر بدون حامي گفت« :بر اساس مادهی  2قانون
جامع حمايت از حقوق معلوالن ،شهرداريها بايد براي ساختمانهايي
كه مناسبسازي را رعايت نكنند پروانه و پايانكار صادر نكنند اما اين
قانون در حال حاضر توسط شهرداريها اجرا نميشود».
حسيني با تأكيد بر اينكه حتي يك بانك نداريم كه ضوابط مناسبسازي
را به طور كامل رعايت كرده باشد اظهار داشت« :مردم بهترين
نظارتكنندگان بر عملكرد مسئوالن هستند».
حسینی با اشاره به این مطلب که توجهي به مناسبسازي نميشود
گفت« :در كل مشهد حتي يك اتوبوس مناسبسازيشده نداريم و اين
با روح نامگذاري پايتخت معنوي ايران هيچسازگاري ندارد».
وي گفت«:از طرفي اين موضوع كه در طول سال هزاران زایر و مسافر
معلول و كمتوان و سالمند به كالنشهر مذهبي مشهد ميآيند ضرورت
پرداختن به مناسبسازي را بيش از پيش نمايان ميكند».
وي با يادآوري اينكه بحثهاي تازهاي در زمينهی مناسبسازي امكانات
آيتي در دنيا مطرح شده گفت« :ما هنوز داريم در مورد مناسبسازي
فيزيكي امكانات ساختماني در شهر صحبت ميكنيم در حالي كه دنيا
امكان دسترسي الكترونيك براي معلوالن را بررسي ميكند».
رقیه بابایی
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روز جهانی معلوالن را در شرایطی برگزار میکنیم که دولت دکتر
روحانی توانستهاست تا حدودی بر شرایط سخت و پیچیدهای که
منتهی به تحریم فلجکننده برای مردم ایران شدهاست و نرخ تورم
را  300درصد افزایش و قدرت خرید را  50درصد کاهش داده،
فایق آید .در این میان اقشار آسیبپذیر از جمله معلوالن بیشترین
صدمه را دیدهاند که دولت دکتر روحانی باید در بازسازی این آسیب
نسبت به معلوالن ،ضمن تعیین مدیران جدید در سازمان بهزیستی،
اقدامات اجرایی مؤثری به عمل آورد .بازخوانی عملکرد دولتها در
جهان با توجه به آمار یک میلیارد معلول بیانگر آن است که هیچ
برنامهریزی مطلوبی برای کاهش و رفع معلولیتها تاکنون نداشتهاند.
اگر به درآمد روزانهی یک تا دو دالری محرومان جهان که تعداد آنان
به  1/3میلیارد انسان میرسد نظری داشته باشیم ،عمق فاجعهی فقر
اقتصادی را میبینیم که بازتاب آن  800میلیون انسان بیسواد است.
پدیدهای که در حال افزایش است و زنگ خطری است برای دولتها.
البته این پدیده ،نوظهور نبوده و در سال  1993در مجمع عمومی
سازمان ملل هشدار داده شد .از جمله ،در قطعنامه مقررات استاندارد
برابرسازی فرصتها برای معلوالن .در همین زمینه دو قطعنامهی دیگر
از جمله برنامهی جهانی غذا و دیگری مسکن نیز در سازمان ملل
تصویب شده که بردهداران نوین بدان تمکین نکرده و هر روز نسبت
به حذف یارانههای اساسی مردم بیشتر فعال بودند .جالب است که
سازمانهای بینالمللی مرتبط با رفاه اجتماعی فرامین بانک جهانی و
صندوق بینالمللی پول را که مشوق حذف یارانه بوده ،نادیده گرفته
و بدون توجه به آمارها مدعی بهبودی وضع جهان شدهاند .با تصویب
کنوانسیون حقوق معلوالن در سال  2007تاکنون و تشکیل کمیتهی

ویژه گزارشی از عملکرد دولتها ارایه نشدهاست و وضیت معلوالن و
برنامهریزی کالن و تجربیات کشورها در ساماندهی ارایه نشدهاست.
هنوز گزارشی از عملکرد توانبخشی مبتنی بر جامعه در کشورها
که از ابتدای دههی  1980آغاز شدهبود در دست نیست .وضعیت
سازمانهای مردمنهاد و میزان پیشرفت آن و نحوه برقراری ارتباط
و تشکیل یک شبکهی جهانی ،جهت آشنایی معلوالن با مشکالت و
شیوههای برطرفکردن آن در زمینهی آموزش و حرفهآموزی اشتغال
و ازدواج و شهرسازی اطالعات مطلوبی در دست نیست .در سطح
داخلی نیز چنین آماری وجود نداشته و گزارشی از سوی سازمان
بهزیستی در اختیار پژوهشگران و معلوالن قرار نگرفته و صرفاً اعالم
شد که این سازمان درصدد بهبود کیفیتها است .در دولت دهم نه تنها
سازمانهای مردمنهاد رشدی نداشته ،بلکه با ایجاد محدودکنندگی
و بازدارندگی کنترل مضاعفی را تحمیل کردند .هزینهی جراحی و
دارودرمانی (مثل کاشت حلزون برای کمشنوایان) با توجه به این که
اکثر خانوادهها از اقشار پایین جامعه هستند دچار مشکالت کمرشکنی
کردهاست .لوازم توانبخشی از نظر کیفیت مطابق با استانداردها نبوده و
معلوالن عموماً دچار مشکل در عبورومرور هستند .کمکهای جانبی نه
تنها مطلوب نیست بلکه با تأخیرهای غیرمعقول موجب تحقیر معلوالن
شدهاست .مدیران سازمانهای توانبخشی هرگز خود را پاسخگوی
معلوالن ندانسته و از مواضعی اشرافی نسبت به آنان برخورد کردهاند
و در نهایت در این روز نمادین انتظار آن است که از وضعیت معلوالن
ایرانی گزارشی ارایه شده و برنامهی آیندهی مدیران جدید اطالعرسانی
شود.
احمد آملی ـ حقوقدان

گزارشی از فعالیتهای انجمن دیستروفی ایران در روز و هفتهی معلوالن
 )1هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن دیستروفی در مراسم بزرگداشت روز معلول و
رونمایی از گزارش سازمان یونیسف از وضعیت زندگی کودکان با معلولیت شرکت
کردند.
 )2طی توافقی که با یونیسف به عمل آمد مقرر شد یکی از کودکان عضو انجمن
دیستروفی در «برنامهی میزگرد کودکان» در برنامهی تلویزیونی «زنده باد زندگی»
که از شبکهی  2سیما پخش میشود شرکت کند .در همین راستا ارسالن غفوریان
که از کودکان نمونهی انجمن است در دو جلسه در این میزگرد شرکت کرد.
همچنین کودکان دیگری نیز از گروههای مختلف مانند کودکان کار ،نابینایان،
پناهندگان و ...در این برنامه شرکت داشتند.
 )3در  13الی  15آذرماه کنگرهای در خصوص طب فیزیکی و توانبخشی در سالن
همایشهای رازی برگزار شد که این انجمن در این همایش توانست غرفهای داشته و
با معرفی انجمن به متخصصان ،بروشورها و کتابهای چاپ شدهی خود را به معرض
نمایش بگذارد .شرکتکنندگان در این همایش سهروزه ،متخصصان طب فیزیکی و
توانبخشی ساکن تهران و شهرستانها بودند.
 )4انجمن حمايت از مبتاليان به ديستروفي بنا بر ضرورت افزايش آگاهي عمومی
جامعه نسبت به بيماري ديستروفي عضالني و همچنين اهميت مشاورهی ژنتيك
و تشخيص ژنتيكي بيماران و شناسايي ناقالن بيماري ،با اداره سالمت شهر تهران
رساني اين بيماري از طريق خانههاي سالمت شهر
مكاتبه کردند و خواستار اطالع
ِ
تهران در مناطق مختلف شدند .این انجمن با موافقت مسئوالن امر با مديران
خانههاي سالمت وارد مذاكره شد و نتیجهی این نشستها ،برپايي همايشهاي
اطالعرساني و توزيع پوستر و بروشورهاي حاوي اطالعات مفيد درخصوص معرفي و
شناساندن بيماري ژنتيكي ديستروفي عضالني بود که اولين همايش در این زمینه
از  15آبان ماه  92در سراي محله «ازگل» با همكاري خانه سالمت منطقه  1برگزار

شد و دومين همايش به مناسبت هفتهی معلوالن در  18آذرماه  92در شمال تهران
برگزار شد.
 )5این انجمن اميدوار است با برگزاري اين همايشها در مناطق مختلف شهر بتواند
به افزایش اطالعات مردم درخصوص اين بيماري کمک کند و همچنين در شناسایی
بيماران و خانوادههاي مبتاليان قدمی بردارند تا اگر در خانوادهای اینگونه بیماریها
وجود دارد ،مشاورهی ژنتیک برای وی و خانوادهاش صورت بگیرد ،چرا که اوالً از
بروز مجدد اینگونه معلولیتهای حرکتی میتوان جلوگیری کرد و ثانیاً در بیشتر
مواقع میتوان با آگاهی از نگرانی و استرس خانوادهها و زوجهای جوان از احتمال
تکرار بیماری در نسل آینده جلوگیری کرد.
 )6حضور مديرعامل و اعضاي موفق انجمن ديستروفي در برنامهی زنده تلويزيوني
«اينجا ايران است» كه از شبکهی جامجم يك در دو هفتهی متوالي به مناسبت
روز جهاني معلول پخش شد از دیگر اقدامات این انجمن در هفتهی معلوالن
بود .همچنین خانم مهندس حيدري ،مديرعامل انجمن ،و خانم ندا انيسي ،عضو
هيأت مديره و ریيس كميتهی پشتيباني انجمن ،آقاي دكتر اميد قارويي ،پزشك
و رزيدنت داخلي و خانم ژيال محبي ،شاعر و نقاش و مبتال به ديستروفي عضالني،
كه با روحيهی اميدوارانه و تالشگر ،انجمن را اداره کرده و براي اميدبخشيدن به
مبتاليان و خانوادههايشان تالش میکنند ،در تاریخهای  5و  12آذرماه به عنوان
افراد موفق و توانمند ،در برنامهی «اينجا ايران است» حضور پیدا کردند.
 )7حضور اعضاي هنرمند انجمن ديستروفي در جشن خانهی سالمت منطقهی 12
که به مناسبت گرامیداشت  12آذر در  20آذرماه در ورزشگاه شهید هرندی برگزار
شد و به نمايشگذاشتن آثار هنري آنها از جمله نقاشي ،معرق ،پتينه ،تابلوهايي
با سوخت چوب و كار با موزایيكهاي رنگي بر روي اجسام و ...از دیگر فعالیتهای
این انجمن بود.
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جای خالی بعضی روزها در تقویم بهخوبی حس میشود .روز جهانی عاشقان ،روز
جهانی آدمهای خوب ،روز جهانی آدمهای تنها ،روز جهانی مسافران ،روز جهانی...
اما در همین مناسبتهای روزمره ،روزهای خاصی هم دیده میشود .از روزهایی
که دوستشان داریم و روزهایی که شاید بیتفاوت نگاهشان کنیم .روزهایی دوست
داشتنی و یا روزهایی شاید معمولی .روزهایی که جهانی هستند و روزهایی که تنها
برای خودمان است.
در این میان ،یک روز خاص وجود دارد که به یک روز معروف تبدیل شدهاست.
دستکم ،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 همهی افراد دارای معلولیت.
در این روز به رسم همیشه ،همه از پله و نبود مناسبسازی و اشتغال و مسایل و
مشکالت افراد دارای معلولیت میگویند.
اما کاش روزگار جور دیگری بود .کاش نگاه همهی آدمها جور دیگری بود .کاش روح
آدمی مهم بود و بعد از آن هم عشق و انسانیت .کاش جسمها فقط جسم بودند و
انسانیت ورای همهی این جسم خاکی.
«تن آدمی شریف است به جان آدمیت»
کاش همه با هم در کنار هم زندگی میکردند و کسی برای چند پلهی ناقابل
خانهنشین نبود و پلهها غولهای زندگی بعضی آدمها نبود و کسی در هیچ جای دنیا
به چرخهای ویلچر ،قبل از کسی که روی آن نشسته است نگاه نمیکرد .کاش همهی
کتابهای درسی و غیردرسی و علمی و داستانی و کودک به بریل بود .کاش کودکان
دارای معلولیت ذهنی میتوانستند در کنار بقیه ،زندگی آرامی داشته باشند .کاش
همه فیلمها و سریالها رابط ناشنوایان داشت .کاش درگیر چند اسم نبودیم که بر
روی افراد دارای معلویت بگذاریم .معلول ،توانیاب ،توانخواه ،محدود و این تازگیها
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کاشهایی برای یک روز
افراد دارای معلویت .کاش درگیر این نامها نبودیم و همه را انسان خطاب میکردیم.
کاش اص ً
ال نیازی به روز جهانی معلوالن نبود .کاش همه میتوانستند عاشق شوند.
کاش عشق در کوچه پسکوچههای دلمان جاری بود .کاش دغدغهی همه ما لبخند
آسمان بود .کاش باران هر روز بر ما میبارید .کاش کسی زیر باران نمیماند به خاطر
آنکه ویلچر کسی صندوق عقب تاکسی جا نمیشود.
کاش نام این روز را بگذاریم روز جهانی انسانیت!
کاش روزی بیاید که آن دوست دارای معلولیت برای آنکه از خانه بیرون برود منتظر
غروب خورشید باشد که شب بشود و کسی او را در خیابان نبیند!
کاش دوست نابینایی برای نبود نمیدانم کدام قانون ،از درسخواندن در مدرسهی
عادی محروم نمیشد.
کاش روزی آن معلول که در شهرستان دورافتادهای است برای پستکردن چند نامه
چشمانتظار مبلغی مستمری نمیشد.
کاش پدری برای حرف همسایهها و فامیل ،فرزندش را از نعمت مدرسه و تحصیل
محروم نمیکرد.
کاش خانوادهای دختر معلولش را در اتاقی جدا از دیگران نگهداری نمیکرد.
کاش تمام تصاویر ویلچر و عصا از روی صندوقهای صدقات پاک میشد.
کاش افراد داری معلویت چون دیگران در شهر بودند و هر روز درگیر مسایل شهر
نمیشدند.
کاش افراد جامعه نگاهی از باال به این گروه نداشت و به زبان از توانمندی آنها
نمیگفتند و در دلشان هزار بار خدا را شکر نمیکردند که معلول نیستند.
کاش داشتن فرزند معلول تاوان گناه پدران و مادران نبود.
آبی آبی بود .کاش هر روز خورشید ،خورشید بود .کاش هوا همیشه
کاش آسمان ِ
آفتابی بود و باران هم اگر میبارید برای شادی بود.
مرتضی رویتوند

معلمها معلولیتم را یک
تفاوت عادی میدیدند
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امید که پا به میدان میگذارد چرخهای ویلچرش راه میافتند و هزاربار
قویتر میشوند و درست به همان جا که جایگاه زندگی است میرسانندش.
ایمان در مشتهایش فریاد میزند و باور کمترین دستاوردی است که از نگاه
متقابلش دستگیرت میشود.
کودکی که روزگاری هراس و اضطراب را در تولد خود همراه آوردهبود حاال
با قدرت و ابهت ریسمان زندگی را در دست گرفته و آرام و آهسته به زندگی
لبخند میزند .طراوت از لحن کالمش میبارد و خدا را با هر ضربان قلبش
به تصویر میکشد.
امیرسجاد یوسفیزاده ،متولد تهران است و در مشهد زندگی میکند ،وی
معلول ضایعهی نخاعی مادرزادی است .وی که سالهاست در عرصههای
ورزشی فعالیت میکند میهمان این شماره از پیک تواناست.
گفتوگوی ما با این ورزشکار معلول را بخوانید:
یک طال و یک نقره حاصل تالشهای من
از یکی از آشنایان شنیدم برای مسابقات شنا آزمونی برگزار شده و از
عالقهمندان تست میگیرند ،من هم که عالقهی زیادی به ورزش شنا داشتم
برای آزمون رفتم ،چون فیزیک خوبی داشتم و از طرفی ،تستم را هم خوب
دادهبودم مربی برگزاری آزمون که مربی تیم ملی شنا هم بود مرا پذیرفت.
ورزش شنا را از سال  88آغاز کردم و یکسال بعد چون تمرینات خوبی
داشتم به تیم ملی دعوت شدم ،یک مدال طال و یک مدال نقره حاصل تالش
و تمرینهای سخت من در سال  88بود و سال  89موفق به دریافت مدال
طالی جوانان جهان شدم.
«شنا» همچنان رشتهی مورد عالقهام است
چندسالی شنا کار کردم تا اینکه از یک سال قبل با مشورت مربی تیم
وزنهبرداری و مربی خودم رشتهی شنا را کنار گذاشتم و اکنون یکسال و
چند ماه است که در رشتهی وزنهبرداری کار میکنم و در این رشته دو طال
و یک نقرهی استانی دریافت کردهام .اما شنا همچنان رشتهی مورد عالقهام
است.
من عاشق ورزش هستم
سن مفید برای فعالیت در رشتهی شنا  29سالگی است اما سن مفید در
رشتهی وزنهبرداری تا  40سالگی است و من به این علت که سالهای
بیشتری بتوانم ورزش حرفهای داشته باشم این تغییر رشته را انجام دادم.
من عاشق ورزشکردن هستم و تا جایی که بتوانم ورزش را ادامه میدهم.
مادرم تکیهگاه عاطفی من
پدر و مادرم همیشه مرا تشویق کردهاند ،پدرم بازنشستهی سپاه است و
همیشه و در هر شرایطی در کنارم بوده ،مادرم هم به عنوان تکیهگاه عاطفی
من در تمام سختیها کمکحالم بوده و خواهر کوچکم نیز ،همیشه انگیزهی
بزرگ تالشهایم است.
زندگی عرصهی هجوم تالشهاست
ویلچر من هرگز نتوانسته برای من محدودیتی ایجاد کند برای اینکه من
هم به ویلچر به عنوان عامل محدودکننده نگاه نمیکنم .این چرخها هر روز
چرخ زندگی مرا میچرخانند و خودم هم برای این چرخش تالش میکنم.
زندگی عرصهی هجوم تالشهاست 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 مبارزهی شیرین نخواهم کشید.
من از خدا هم میخواهم که...
خواستن توانستن است .من تمام تالشم را به کار میگیرم و از خدا هم
میخواهم که کمکم کند و به امید خدا این اتفاق به زودی در پارالمپیک
برزیل خواهد افتاد.

وقتی مشکالت بیشترند من بیشتر عاشق میشوم
شنا و بهطور کلی تمرینهای آبی بسیار مشکلاند ولی این سختی هر چهقدر
بیشتر میشوند من بیشتر عاشق آب و شنا میشوم .همیشه احساس میکنم
انسان تواناییها و قابلیتهایی دارد که آنها را در اوج مشکالت نمایان میکند.
ورزشکاران معلول حمایت نمیشوند
در کشور ما ورزشکاران معلول حمایت مالی نمیشوند .اوضاع ورزشکاران
رشتههایی مانند وزنهبرداری ،کمی بهتر است اما در رشتههای دیگر اوضاع
بسیار بد است ،ورزشکاران برخی رشتهها اکنون  4سال است که حتی یک
اردوی خارجی هم نرفتهاند .برخی از بچهها حتی هزینهی رفتوآمد خود
را نمیتوانند بدهند و خیلیهایشان هم به همین دلیل نتوانستند ورزش را
ادامه بدهند .شنیدهام ورزشکاران معلول باید در قبال ورزشی که میکنند
حقوق دریافت کنند اما این اتفاق ،بهجز مبلغ ماهیانه  40هزار تومانی که
بهزیستی به ورزشکاران میدهد نمیافتد .خود من وقتی طالی جهان را
گرفتم دوسالونیم طول کشید تا جایزهام را بدهند.
سالهای مدرسه به خوشی گذشت
من با بچههای تندرست مدرسه رفتم .من با ویلچر میرفتم و بچههای
دیگر اص ً
ال از این موضوع تعجب نمیکردند .راست میگویند که هر چه
بیشتر در اجتماع باشی ،اجتماعیتر میشوی ،سالهای مدرسه و رفتار خوب
همکالسیهایم در حضور اجتماعی من نقش مهمی داشت .من در مدرسه
سالهای خوبی را تجربه کردم .معلمهایم هم معلولیت مرا یک تفاوت عادی
میدیدند ،نه یک نقطه ضعف و من هنوز عاشق آن روزها و آن سالها هستم.
نگاه فامیل به معلولیتم عوض شد
از وقتی فعالیتهای ورزشیام را شروع کردهام و به ویژه از زمانی که چند
مدال طال هم گرفتهام نگاه فامیل به معلولیت من عوض شدهاست .قبل از
آن کسی نمیدانست من چه تواناییهایی دارم ولی از موقعی که وارد ورزش
شدهام و کمی در جامعه مطرح شدهام ،خانواده و فامیل مرا به عنوان یک
فرد توانمند قبول دارند و من این نگاه را مدیون فعالیتهای ورزشیام هستم.
آینده منتظر امیرسجاد است
غیر از شنا و وزنهبرداری ،موسیقی و نقاشی بیشترین بخش وقت مرا پر
میکنند ،نقاشی رنگ روغن را خیلی دوست دارم و قب ً
ال یک نمایشگاه از
کارهایم برگزار کردهام ،شاید در آینده باز هم اینکار را انجام دهم اما آیندهی
من منتظر امیرسجادی است که پزشک است و در کنار شغل اصلی خود به
ورزش و نقاشی هم میپردازد.
رقیه بابایی
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طرح :سمیرا طیبا

یک روز جهانی

برای پدرها برای مادرها برای بچهها ،برادرها
و خواهرهایی که معلولیت دارند
حاال که یک روز از سیصدوشصتوپنج روز سال به نام ماست و نگاه خیلیها هم در
دنیا به ما میشود ،فریاد بزنیم.
آن وقت همه خوب گوش میدهند.
میشود معلولیت را فریاد زد ،میشود از نداشتهها و سختیها فریاد زد.
زیاد عکس میگیرند .مینویسند .صدایمان را پخش میکنند .برایمان دست میزنند.
اما دستهای همدیگر را نمیفشارند و فردای این روز جهانی فراموش میشویم.
حاال که خیلی از نگاهها به ماست بیایید ثابت کنیم آنقدر بزرگ هستیم که یک
روز را در دنیا به نام ما کنند.
بیایید فریاد بزنیم« :دوستی»
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بیایید از هر جای دنیا که هستیم دست آنها که قرار است یک روز برایمان دست
بزنند را بگیریم ،بیایید فریاد بزنیم دوستی و از همهی آدمها بخواهیم دستهای
همدیگر را بگیرند ،آن وقت شاید توی این روز برای اینکه دست همدیگر را بگیریم
مجبور باشیم اسلحههایمان را زمین بگذاریم .مجبور بشویم انگشت مالمت خودمان
را از روی دیگران برداریم ،پولها را نشماریم ،جمع و تفریق نکنیم ،فقط دست
همدیگر را بگیریم و سکوت دنیا را بردارد ،شاید کودکان گرسنه گریه نکنند،کودکان
وحشتزده فریاد نزنند ،شاید گمشدههایمان را پیدا کنیم.
این روز را با هر بهانهی صادقانهای به تمام دوستیها و به تمام انسانها تبریک
میگوییم.
صدیقه موالیی
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باغبـان کوچـک
زمین تشنه بود ،درختها ریشههایشان را در زمین میدواندند تا آب پیدا کنند.
یکی از آنها به تکتک برگهای کوچک و بزرگش قول داده بود برایشان آب
ببرد ولی آبی نبود.
دخترکوچولوی باغبان صدای زمین و درخت و برگها را شنید.
سرش را روی زمین گذاشت و موهایش را پخش زمین کرد .چشمهایش را
بست .موهایش آرامآرام در زمین فرورفتند مثل ریشههای یک گیاه تازه و آب
شدند ،قطره قطره و به اندازهی تمام تارهای موی دخترکوچک رودهای باریک

زیرزمین جاری شد.
دخترکوچولو آنقدر زمین و درخت و برگها را دوست داشت که توانست
بخشی از وجودش را آب کند و به پای آنها بریزد.
فرقی نمیکند 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 سینهی او میتپد.
مهم خیالهای کودکانهی او است.
صدیقه موالیی

المر فیل رنگارنگ
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المر ،فیل رنگارنگی است که همهی
فیلها او را دوست دارند .چون غمگین
نیست .با فیلهای دیگر بازی میکند و
شادو خندان است و همهی فیلها هم
از شادی او ،شاد و خندان بودند.
یک روز المر فکر کرد نکند به خاطر
رنگی بودنش است که بقیه تا او را
میبینند ،میخندند.
برای همین یک شب رفت دنبال درختی
که میوههای فیلیرنگ داشت و خودش
را به رنگ فیلهای دیگر درآورد .وقتی
برگشت ،هیچکس او را نمیشناخت.
همهی فیلها ساکت و جدی بودند .المر
 50تعجب کرد ،فریاد زد :منم المر! همهی
فیلها جا خوردند و کلی خندیدند.
باران شروع به باریدن کرد و المر مثل
قبل شد و فیلها تصمیم گرفتند به
افتخار المر که همیشه آنها را شاد
میکند جشنی بگیرند .همه خودشان
را رنگیرنگی کنند و المر به رنگ فیلی
باشد.
المر متوجه میشود که تفاوت او با
دیگران خیلی هم خوب است .همه او را
میشناسند و متوجه یک موضوع دیگر
شد که دوستداشتنی بودنش ارتباطی
به رنگ متفاوتش ندارد .دوستهای المر
شخصیت او را دوست داشتند.
قسمتهایی از کتاب:
 ...المر خوشحال شد که کسی او را
نشناخت.
وقتی به گله رسید تعجب کرد .فیلها
ساکت ایستاده بودند .کسی متوجه نشد
که المر به آنها نزدیک شده و در کنار
آنها ایستاده است .از خودش پرسید
چه اتفاقی افتاده؟
المر هرگز ندیده بود که دوستانش این
قدر ساکت ،جدی و آرام باشند.
آی!
فیلها از صدای المر به زمین افتادند
و المر را دیدند که از خنده غش کرده
است...
شما هم میتوانید در جشن المر و
دوستانش شرکت کنید .میتوانید با
مدادرنگی ،مقوا ،پولک و چسب برای
خودتان یک ماسک درست کنید.
ماسک را به صورتتان بزنید و یا بدون
هیچ وسیلهای متفاوت بودن و یگانه
بودنتان را جشن بگیرید و شاد باشید.

معرفی کتاب /بالهای کاغذی
نوشته و نقاشی :ادیوید مککی
مترجم :کیانوش مصباح

انتشارات :کتابهای شکوفه (وابسته به مؤسسهی انتشارات امیرکبیر)

دانشمندی که از کودکی میدانست باید دانشمـند بشود
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مصاحبهی اختصاصی پیک
توانا با سجاد یعقوبی دانشمند
و مخترع جوان ایرانی
فکر میکنید اگر سازمان ملل از
جوان بیستودو سالهای دعوت
کند که در مورد سالمت جهانی
سخنرانی کند ،این جوان باید
دارای چه ویژگیهایی باشد؟
سجاد یعقوبی دانشمند و مخترع
ایرانی ،همان جوان بیستودو
ساله است .او دانشجوی پزشکی
در کشور ترکیه است .تا کنون
 19اختراع به ثبت رسانده ،در
مسابقات جهانی مخترعان آمریکا
و سوئیس مدال طال گرفته ،از
دانشگاه هانوفر آلمان (دانشگاه
پروفسور سمیعی) پذیرش گرفته ،اما مطلع میشود که قرار است در ترکیه یک
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.
ایدهی آخرین اختراع او هم در اتاق عمل به ذهنش رسیده ،او متوجه شده متخصصان
مغز و اعصاب با مشکل بزرگی مواجهاند و آن مشخصکردن 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.
سجاد یعقوبی دانشمند ،پزشک و مخترع جوان جهانی ،دعوت پیک توانا را برای
مصاحبه به گرمی و با تواضع بسیار پذیرفت .شما را به خواندن این مصاحبه دعوت
میکنیم.
روزهای کودکی خود را چگونه گذراندید؟
یادگیری زبان انگلیسی ،خواندن کتاب ،ساخت کاردستی و نشستن در محفل بزرگان
برای استفاده از تجربیات و سخنان آنان.
چه عواملی را در موفقیت خود موثر میدانید؟ مهمترین آنها کدام هستند؟
تالش و سختکوشی ،اعتماد به نفس ،برنامهریزی دقیق ،کسب تجربه از شکستها
و مهمترین آنها اراده و پایبندی خودم به کارم با وجودی که امکانات برایم کم بود.
ارتباطات میان انسانها را تا چه حد در رشد و پیشرفت آنها موثر میدانید؟
از نظر من آن دسته از ارتباطها 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 میبینیم که انسانها با خالقیت خود
باعث تغییر جهان به طور اساسی شدهاند و این بیانگر این است که انسانها با گذشت
زمان باعث تغییر محیط میشوند.
بچهها چهطور میتوانند آنقدر توانا شوند که روی محیط و اطرافیان تأثیر بگذارند؟
با اتکا به نفس و تبدیل رویاهای خود به واقعیت و اینکه همیشه دید وسیعی به
زندگی داشته باشند.
از چه زمانی میدانستید چه میخواهید؟ و چگونه؟
از اویل دوران ابتدایی در زمینهی صنایعدستی به طور خودجوش کار میکردم و با
میخ بر روی گچ حکاکی میکردم طوری که اواخر دوران ابتدایی کارهایم به عنوان
بهترین کاردستی در کشور انتخاب شد .در دورهی اول راهنمایی بود که رباتیک
پزشکی را هدف خود قرار دادم و در پی مطالعاتی که داشتم به این نتیجه رسیدم که
دیگر زمان دنیای تکبعدی 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 ویژهای بودهاید؟
بله .از اوایل دوران راهنمایی ،رباتیک را به صورت بسیار جدی آغاز کردم ولی به
دلیل کمبود منابع در آن زمان ناچار بودم زبان انگلیسی را هر چه زودتر یاد بگیرم
و از منابع خارجی برای این منظور استفاده کنم .برای همین از دوران ابتدایی
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 کلمهی رباتیک را در اینترنت جستوجو میکردم چیزی جز  2تا مطلب پیدا
نمیشد .بعد از آن برای تکمیل کارهایم و با پاگذاشتن به دورهی دبیرستان تحت
آموزشهای ویژهای در مراکز جهاد دانشگاهی در تهران قرار گرفتم و سخت مشغول

آمادهسازی برای چندین المپیاد جهانی شدم .در دورهی دوم دبیرستان موفق به
کسب مقام دوم جهان شدم .بعد از  9ماه موفق به کسب مدال طالی جهانی نیز شدم
و بعد از آن زیر نظر اساتید بسیار برجستهای در سراسر جهان ،دورههای تخصصی
رباتیک پزشکی و جراحی ،کارهای خود را ادامه داده و کسب دانش میکنم.
مهمترین عامل شکست و موفقیت را چه میدانید؟
شکست ،پایه و ستون موفقیت است .در واقع با چندین بار شکست است که موفقیت
حاصل میشود.
رابطهتان با بچهها چهطور است؟
رابطه بسیار خوبی با بچهها دارم .با صحبتهای بسیار نرم و لطیف سعی در
آگاهساختن آنها از اهمیت علم همراه با عمل دارم.
چهطور میشود مخترع شد؟
مخترع یعنی کنجکاوی ،خالقیت ،انگیزه و تالش برای یافتن راهحل مشکل و این
نیازمند تحقیق و تالش بسیار زیادی است.
به نظر شما تفاوت کودکانی که معلولیت دارند با سایر کودکان در چیست؟
هر انسانی تواناییها و ناتوانیهایی دارد ،پس ميانشان فرقي نيست .من هیچگونه
تقاوتی نمیبینم .همانطور که هیچ تفاوتی بین خودم و بقیه نمیبینم .خدای مهربان
همه را بهطور یکسان خلق کرده و مهم این است که خود را دریابیم و این استعداد
را در خود پرورش دهیم .در یکی از کنفرانسهایم یکی از دانشجویان از من پرسید
واقعاً شما چگونه میتوانید این کارها را انجام دهید و ذهن و مغزتان را برای این
کار سازمان بدهید؟ گفتم من رانندگی بلد نیستم ولی در حوزهی خودم اطالعات
کافی دارم چون فقط این استعداد خود را پرورش دادهام ،میتوانستم رانندگی را هم
یاد بگیرم و رانندهی قهاری باشم ولی نیستم .همهی انسانها بهطور یکسان آفریده
شدهاند ،مهم این است که به خود اعتماد کنیم و با اعتماد به نفس و تالش به
موفقیت دست یابیم .خداوند میفرماید« :هرکه گرفتاری و مصیبتی بر او وارد آمده
و او بر آن مصیبت صبور و بردبار بوده من حیا میکنم از آنکه در روز قیامت بر او
پروندهای باز کنم».
چهطور میشود دنیا را تکان داد؟
با علم همراه با عمل
پدر و مادرتان را چهطور میبینید؟
همه جا گفتهام بزرگترین افتخارم پدر و مادرم هستند .آنها تنها کسانی بودند که
از همان اوایل دوران کودکی حمایتم کردند .سختیهای بسیار زیادی متحمل شدند
تا بتوانند من را به این مرحله برسانند و دست هر دو را از اینجا میبوسم.
در حال حاضر چه تفریحی دارید؟ اوقات فراغت خود را چگونه میگذرانید؟
در حال حاضر برای دیدار خانوادهام ،عزیزان ،همشهریان و هموطنانم به ایران آمدهام.
بیشتر اوقات روز را با مطالعه و تحقیق میگذرانم.
آیا فرد خاصی را در موفقیت خود مؤثرمیدانید؟
همیشه همهی افراد موفق را سرمشق و الگوی خود قرار میدهم ولی مشکالت آنها
را هم در نظر میگیرم.
از نظرشما محکمترین ریسمان موفقیت برای کودکانی که شرایط خاص دارند ،حامی
ندارند ،بیمارند یا تفاوتهای خاص با دیگران دارند در چیست؟
تالش و اعتماد به نفس و مهمترین هدیهای که برای آنان مهیا شده ،کتاب است.
ضمن احترام به تمام اختراعات شما که خدمت به همنوعان ماست ،آیا اختراعی در
خصوص معلوالن هم داشتهاید؟
البته تمام اختراعات من متعلق به بشریت است .ولی دو سال پیش از سوی دولت
روسیه جایزهی برترین اختراع جهان در زمینهی تجهیزات پزشکی و معلوالن به بنده
تعلق گرفت .این اختراع نوعی ربات و سیستمی بود برای حمل راحت بیماران معلول
از موانع و پستیـ بلندیها و پلهها.
اگر بخواهید با کودکان مخاطب مجله ،خانوادهها و سرپرستان آنها صحبت کنید
چه میگویید؟
فقط یک جمله میخواهم بگویم خیلی دوستتان دارم .به امید روزی که کنفرانس
موفقیت را برای این بچهها اجرا کنم.
خیلی متشکرم از سرپرستان و خانوادهها بهویژه پدر و مادران حامی کودکان معلول
که هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی پشتیبان این کودکان هستند و دستشان
را میبوسم.
آیا تمایل دارید مجموعهی 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 جهانیام و نمونهای از افتخاراتم را تقدیم این عزیزان کنم
و به عنوان سفیر این مجموعه ،استعدادهای این عزیزان را به گوش جهانیان برسانم.
صدیقه موالیی
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عوض میشد

روزی روزگاری یک عالمه آدم بودند و یک عالمه پله که هرکدام میتوانستند انتخاب
کنند از پلهها باال بروند یا نه؟
یک مرد بود و یک عالمه پله که تصمیم گرفت از پلهها باال برود.
مردی که با کفشهای خیلیخیلی معمولی شروع کرد.
مردی از خانهای خیلیخیلی معمولی .خانهای که درش به یک کوچه باز میشد.
در این کوچه ،در همسایگی مرد ،کودکی زندگی میکرد با کفشهای آهنی و یک
عالمه پیچ و مهره .کودکی که کفشهایش اص ً
ال معمولی نبود و اگر هم میخواست،
نمیتوانست با این کفشها از پلهها باال برود.
بنابراین کودک تالش نکرد برای باال رفتن از پلهها و همانجا در حیاط خانه نشست
و شروع کرد به گوشدادن آواز پرندههایی که هر روز میخواندند و کمتر کسی
صدایشان را میشنید.
کودک فکر میکرد ،باالی این پلهها باید دنیای قشنگی باشد .فکر میکرد هرچیزی
که باالست ،باید باارزش هم باشد و با این فکرها برای پرندهها دانه میریخت و
پرندههایی که از آن باال فقط آواز میخواندند ،پایین میآمدند و از روی زمین دانه
میچیدند.
مرد همسایه که با کفشهای معمولی شروع کرده بود به باالرفتن از پلهها ،با اینکه
هر روز از پلهها پایین میآمد ،اما هر بار که باالتر میرفت طور دیگری به خانه
برمیگشت تا روزی رسید که دیگر از پلهها پایین نیامد و فقط باال رفت .رسیدن به
انتهای پلهها آرزوی هرکسی بود!
کودک همسایه به گلدانهای کوچکش آب میداد و به برگهای کوچک تازهدرآمده
خوشآمد میگفت و از تولد هر برگ کوچکی لذت میبرد.
مرد باال و باالتر میرفت .با کفشهای معمولی شروع کرد و کفشهای معمولی تبدیل
شدند به کفشهای گرانقیمت براق و کفشهای گرانقمیت براق شدند کفشهای
چرم دستدوز براقتر و گرانقیمتتر و آن کفشها هم تبدیل شدند به...
کودکی که کفشهای آهنی داشت با یک عالم پیچ و مهره ،که گلدانها را آب
میداد ،به برگهای تازه متولد شده خوشآمد میگفت ،به پرندههایی که برایش آواز
میخواندند دانه میداد و نمیتوانست از پلهها باال برود ،تمرین میکرد پایش را روی
مورچهها نگذارد.
تمرین میکرد لبخند بزند و با صدای فریادش تنها پرندهها را بخواند که جمع شوند
کنارش.
کودکی که کفشهای آهنی داشت آنقدر سبک بود که با نسیم به پرواز درمیآمد و
مثل قاصدک تقسیم میشد.
مردی که همچنان از پلهها باال میرفت حاال کفشهایش تبدیل به کفشهای
ساق بلند و مشکیای شدهبود که محکم و محکمتر میشد و میرفت تا تبدیل به

کفشهای آهنی با یک عالم میخ شود .کفشهایی که بهراحتی میتوانستند هر چیزی
را له کنند.
مرد سرد و سنگین شده بود آنقدر که با تیشه هم بهسختی از پا درمیآمد.
صدای فریادهای مرد هر بار جایی را به لرزه درمیآورد.
آن باال که دیگر خانهی مرد شدهبود و درش به هیچ کوچهای باز نمیشد .با این پایین
که کودک درآن زندگی میکرد آنقدر فرق داشت که بهسختی میشد قبول کرد هر
دو در یک دنیا هستند.
خندهدار بود ،جایی که مرد ایستاده بود از بلندای زمین تا آسمان راهی را طی
نکردهبود.
یک جایی همان نزدیکیهای زمین بود .هرچند بیانتها بود اما راهی به آسمان هم
نداشت.
اما کودک 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 میتوانستند او را
تا آسمان باال ببرند.
مرد همه جا خودش را میدید و کودک تنها کسی را که نمیدید خودش بود.
مرد میتوانست وقت باالرفتن از پلهها کودک همسایهاش را فراموش نکند .میتوانست
از روی زمین صاف خدا باال برود با همان کفشهای معمولی.
کودک میتوانست جای دانهریختن برای پرندهها خشمگین از اینکه نمیتواند از
پلهها باال برود به آنها سنگ پرتاب کند .مورچهها را له کند و سر هر آدمی که پله
میسازد فریاد بزند و میتوانست خشمگین باشد.
کسی چه میداند اگر جای این دو نفر عوض میشد شاید راه دیگری را میرفتند؟
چیزی که من میدانم .تنها چیزی که من میدانم این است که هم روی زمین
میشود خوب بود هم روی پلهها.
هم روی زمین میشود بد بود هم باالی پلهها.
این خود ما هستیم که انتخاب میکنیم خوب باشیم یا بد.
محدودیتها گاهی ما را از رفتن به راههای بد محافظت میکنند و گاهی عقده
میشوند برای بدبودن.
اگر این داستان را یک آدم بزرگ بخواند باید بگویم بودن هر پله شاید یعنی ندیدن
کودکهایی که کفشهای معمولی ندارند.
و یا نه ،به شما بچهها میگویم اگر روزی خواستید پلهای بسازید ،کنارش راهی برای
این بچهها باز کنید.
روزگار پلهایتان صاف و هموار بادا!
صدیقه موالیی
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اما اینکه چه آدم بزرگی میشوید را حاال مشخص میکنید .نحوهی استفادهی شما از زمان تعیین
میکند که بعدها چه زندگیای را خواهید داشت؟
ما برای شما یک برنامهی ساده پیشنهاد میکنیم .چیزی شبیه برنامههای کالسی .ولی نه با تعیین دقیق
زمان .این برنامه برای این است که شما بدانید در طول روز میخواهید چه کارهایی انجام بدهید؟ آنها
را یادداشت کنید و آخر شب ببینید چهقدر از آنها را انجام دادهاید؟ آن وقت کمکم متوجه میشوید
چهطور از وقتتان استفاده کنید.
راستی این را هم بگویم دنیای ما به آدمهایی مثل ساعتسازها و هزاران شغل دیگر نیاز دارد .دنبال
عالقه خودتان بروید .موفقیت ،تنها تیزهوش شناختهشدن ،نمرهی بیست گرفتن و دکتر یا مهندس
شدن نیست.
بازی کنید ،سؤال کنید و دنبال پاسخ سؤالهایتان باشید .میشود روزی را دید که شما بزرگ شدهاید و
از زندگیای که خودتان انتخاب کردهاید و برایش برنامه داشتهاید لذت میبرید.
برنامهی پیشنهادی:
ً
میتوانید برای این جدولبندی از بزرگترها کمک بگیرید .فراموش نکنید حتما بعد در پایان روز به
برنامهتان نگاه کنید تا بدانید چهقدر توانستید از زمان درست استفاده کنید .اوایل ممکن است کارهای
خیلی زیادی را در برنامه بنویسید که برای یک روز خیلی زیاد هستند اما کمکم یاد میگیرید برنامههای
معقولتری داشته باشید.
ً
ً
گاهی اوقات هم داشتن یک برنامه مانع از عقبانداختن کارها و بعدا بعدا گفتنها میشود .چون شما
میبینید که چهقدر زمان و چهقدر کار دارید.
در برنامه حتماً وقتی برای استراحت و پرداختن به کارهایی که دوست دارید بگذارید.
امیدوارم همهی شما موفق باشید و زمان را در اختیار خود بگیرید.
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به نظر شما میشود جلوی بزرگ شدنتان را بگیرید
تا خواهر یا برادر کوچکترتان اندازه شما بشوند و با
هم بازی کنید؟
یا میشود آنقدر تند بزرگ شوید که همسن بابا
و مامان شوید و با همدیگر کارهای آدمبزرگها را
انجام دهید؟
میشود زمانی را که دوست دارید برای همیشه نگه
دارید؟
به نظر شما وقتی عکس میگیرید چه چیزی را
ثبت میکنید؟ میشود قسمتی از زمان را ثبت کرد
و نگه داشت؟
آیا دروازههای زمان حقیقیت دارند؟
چرا بعضی روزها دقیقهها آرامآرام و به کندی
میگذرند و روزهای دیگر بهتندی و با سرعت؟
به نظر شما سرعت زمان قابل تنظیم است؟
شما از همکالسی خود دو ماه بزرگتر هستید.
به نظر شما سه سال دیگر چهقدر از او بزرگتر
هستید؟
به نظر شما ساعتها وقت دقیق را به ما نشان
میدهند؟ آیا جاذبهی زمین روی سرعت حرکت
عقربههای ساعت تأثیر دارد؟ مث ً
ال عقربهها از ساعت
شش تا دوازده چون به سمت باال میروند کندتر
حرکت نمیکنند؟
چرا نمیشود آینده را آنطور که اتفاق میافتد
دید؟ چرا گذشته را نمیشود با همهی جزئیاتش
برگرداند؟
اگر زمان نبود چه اتفاقی میافتاد؟
آدمها چهطور به اهمیت زمان و وجود آن پی بردند؟
میشود این همه سؤال و هزاران سؤال دیگر در
مورد زمان پرسید .زمان چیز عجیبی است که باید
یاد بگیریم و درست ازآن استفاده کنیم.
زمان چه بخواهیم و چه نخواهیم ما را با
خودش میبرد .پس بهتراست یادمان باشد
شیوهی زندگیمان را خودمان انتخاب کنیم و به
شیوههای ساختگی دیگران به عنوان بهروزبودن و
عقبافتادهنبودن تن ندهیم.
بهتراست خیلی عجله نداشته باشید که بزرگ
بشوید .شما بزرگ میشوید.

معــرفی شغـــل
ریزههایی که دیده میشوند

54
پیـــک توانــا
اجتــــماعـــی

شماره /50آبان و آذر1392

همه فکر میکردند مرده ،ولی او تنها خوابیده بود و با چکیده شدن قطرهای نقرهای
در دهانش بیدار شد.
تیک تیک تیک...
از همان روزهایی که شما ندیدید ،روزهایی که سرگرمی بچهها ،بازی توی کوچه
بود و تنقالتشان گردو و کشمش و شادیشان یک دست لباس نوی شب عید ،از
الدین پخته میشد .میدانست
همان روزهایی که شام و ناهار روی چراغهای عالء ّ
ساعتسازی را دوست دارد.
آقای «عبداهلل نیاقیها» ساعتسازی است که در شهر قزوین مشغول به کار است،
با اینکه در مغازهاش تعمیرات انجام میدهد و ساعتی برای فروش ندارد اما خیلیها
میایستند و دقایقی به شیشهی مغازه خیره میشوند ،با حیرت ،با لبخند.
میدانید آنها به چه چیزی نگاه میکنند؟
به اشیای ریز و خیلی ریزی که با دقت ساخته و پشت شیشه مغازه چیده شده ،از
کفگیر و دیگ و پنکه بگیرید تا کوسه ماهی و...
بعضی از این ریزههای دیدنی از فلزات صفحهی ساعتهای قدیمی ساخته شدهاند.
بعضیهاشان آنقدر ریز هستند که باید با پَنس بلندشان کرد.
چیزی که برای همه جالب است این است که این کوچولوها هرقدر ریز باشند کام ً
ال
طبیعی هستند.
میدانید درستکردن یک حجم طبیعی بدون آموزشدیدن و بدون الگو کار خیلی
سختی است.
آقای نیاقی میگوید« :با دیدن یک شی ،یک مکان یا جانور در چند ثانیه میتواند
شکلشان را به خاطر بسپارد و آن را درست کند».
چیزی که من را خیلی شگفتزده کرد این بود که ایشان نه تنها با شکلدادن و
چسباندن قطعههای فلز این کار را انجام میدهد بلکه به حکاکی فلزات هم میپردازد.
یعنی روی فلز ،مانند چوب ،کندهکاری میکند و از دل آن یک شکل جدید بیرون
میآورد.
همان موقع که من داشتم با آقای نیاقی صحبت میکردم ،دستشان یک گوشتکوب
شکسته بود.
گوشتکوب مال زمان ازدواجشان بوده .اما میدانید حاال چه شکلی گرفته بود؟
دسته شکستهاش به شکل ماری درآمده بود که دهانش باز بود و سرش به شکل
ماشین .دهانش را میتراشید و وقتی آن را دیدم به قدری طبیعی بود که یک مار
واقعی را جلوی چشمانم مجسم کردم.
حجمسازی یک شغل هنری است که نیاز به دقت ،تخیل ،قدرت تجسم و خالقیت
باالیی دارد.

ما آدمها معموالً وقتی مشغول کاری میشویم سالهای سال همان را انجام میدهیم،
آدمهای خیلی کمی پیدا میشوند که در کنار کار خودشان با همان امکانات و وسایل
بتوانند کار جدیدی انجام بدهند.
آقای نیاقیها کارش را واقعاً دوست دارد .ساعت خوب را ساعتی میداند که وقت
دقیق را به آدمها نشان بدهد.
ما هم باید از وقتمان استفادهی درست کنیم.
میگوید« :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 انسانها خارج است».
آقای نیاقیها ساعتهای خیلی قدیمی را هم تعمیر میکند ،ساعتهایی که دیگر
قطعاتشان پیدا نمیشود و ایشان با صبر و حوصله آنها را میسازد و لبخند آدمها را
وقتی کارهایش را میبینند ارزشمند میداند.
کارآموزی دارد که افسرده بوده و با دیدن این هنر زندگی در وجوش جریان پیدا
کرده و حاال مشغول یادگیری این کار است.
بچههای آقای نیاقی هر روز به مجموعهشان که حاال به هزارتا میرسد سر میزنند تا
ببینند چیز جدیدی به آنها اضافه شده یا نه؟
ایشان هیچوقت دنبال جلب توجه و معروفشدن نبوده .فقط کاری را انجام داده که
دوست داشته .اما حاال خیلیها در خیلی از شهرها ایشان را میشناسند و کارهایش
را دوست دارند.
فکر میکنید بدانید در آینده میخواهید چه شغلی داشته باشید؟
فکر میکنید بتوانید کاری را که دوست دارید پیدا کنید؟
چهقدر برای شما مهم است که با کارتان دیگران را خوشحال کنید؟
آیا ایدهای دارید که تا به حال کسی انجام نداده باشد؟
به این سؤالها فکر کنید و دنبال جوابهایش باشید ،زمان در حال گذشتن است.
تیک تیک تیک...
صدیقه مالیی

دنیای بزرگ ما
بیگب ِن :بزرگترین و معروفترین برج ساعت دنیا است .بیگبن در شهر لندن ،پایتخت
کشور انگلستان ،قرار دارد .بیگبن در اصل ،نام بزرگترین ناقوس این برج است که
وزنش سیزده تُن است .برج ساعت بیگبن از سطح زمین 93/3 ،متر ارتفاع دارد .ساعت
این برج که دارای چهار جهت است ۵۵ ،متر از سطح زمین ارتفاع دارد.

55

حاال که در آخرین ماه پاییز هستیم برگهای پاییزی را
دریابیم.
هر برگی با هر شکل و شمایلی ،یک دنیا تصویر توی خودش
قایم کرده ،دنبال این تصاویر بروید ،آنها را پیدا کنید .به هم
بچسبانید و چیزی را که دوست دارید درست کنید و برای
ما بفرستید.
اگر برای درستکردن تصویر دلخواهتان نیاز به وسایل دیگری
مثل پارچه ،پنبه،کاغذ ،پولک یا هر وسیلهی دیگری بود هیچ
اشکالی ندارد.
حتی میتوانید برگها را روی نقاشیهایتان کار کنید.
ذهنتان را رها کنید و دنبال تصاویر ناب بگردید .آنها را
برای ما بفرستید ،فکرها و خالقیتهای شما برای ما ارزشمند
هستند.
منتظر کارهای قشنگ و خالقانهی شما هستیم .عکسها را یا
برایمان ایمیل کنید و یا با پست بفرستید.

پیـــک توانــا

مسابقهی کاردستی

برندهی کاردستی شمارهی قبل:
بچههای عزیز از عکسهایی 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 برندهی شمارهی قبل انتخاب کردیم ،کارهایی بود که
در کنار سادگی و خالقیت خیلی هم دوستانه بود.
ساناز میرباقری هشتساله از تهران
قوطی ه کنسرو را نقاشی کرده و به عنوان یادگاری از زحمتهای مادرش که شاغل است نگه داشته است.
ساناز هر وقت دلش برای مامانش تنگ میشه ،حرفش را یادداشت میکند و توی این قوطی میاندازد.
پدر و مادر ساناز آنقدر ذوقزده شده بودند که برای ما یک نامهی بلند باال از دختر کوچکشان نوشتهاند
و گفتهاند که به وجودش افتخار میکنند.
مامان ساناز خانم ،نابینا هستند و ساناز نوشتههایش را برای مادرش میخواند.
مثل این جمله« :مامان امروز آسمون آبیه ،بخند».
به ساناز و خانوادهاش تبریک میگوییم.

اجتــــماعـــی

گب ِن :بزرگترین و معروفترین برج ساعت دنیا است .بیگبن در شهر لندن،
بی 
پایتخت کشور انگلستان ،قرار دارد .بیگبن در اصل ،نام بزرگترین ناقوس این
برج است که وزنش سیزده تُن است .برج ساعت بیگبن از سطح زمین93/3 ،
متر ارتفاع دارد .ساعت این برج که دارای چهار جهت است ۵۵ ،متر از سطح
زمین ارتفاع دارد.

 4فيلم برتر سينماي معلوالن
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به مناسبت 12
آذر ،روز جهاني
قصد
معلوالن،
داريم  5فيلم برتر
داخلي و خارجي كه
معلوالن ،محوريت
اصلي داستان را
شكل ميدهند را
تحلیل كنيم .اين
فيلمها در نوع خود
پرچمدار فيلمهايي
با محوريت معلوالن
كه
هستند،
تواناييها و مشكالت
و همينطور نگرش
جامعه نسبت به
اين قشر را به چالش
ميكشند .با اين
مقدمه به معرفي
آنها ميپردازيم.
جايگاه  :4بچههاي
ابدي
ابدي
بچههاي
به كارگرداني و
نويسندگي «پوران
درخشنده» و بازي
كمنظير «شهاب
حسيني» و «الهام
حميدي» و بازيگر
معلول اين فيلم
«علي احمديفر»
در سال  1385به
اكران عمومي سينما
بچههاي
درآمد.
ابدي فيلمي است
در ايران و جهان
كه از بازيگران
بااستعداد معلول
در جايگاه خودشان
ميكند
استفاده
و اجازه میدهد
مشكالت معلوالن
از زبان خودشان
بيان شود .در ديگر
بازيگران
فيلمها
نقش معلوالن را
بازي ميكنند و
ممكن است حركات
به چشم بيننده
كمي مصنوعي بيايد و به فيلم لطمه بزند .از پوران درخشنده به اين علت كه دوران
حرفهاي كار خود را به افراد دارای معلولیت و كشف استعدادهاي آنها در زمينهی
بازيگري اختصاص دادهاند تشكر و تقدير بايد كرد.
جايگاه  :3چه چيزي گيلبرت گريپ را آزار ميدهد؟
در سال  1993فيلمهاي زيادي دربارهی معلوالن ساخته شدهاست اما يكي از بهترين
فيلمها «چه چيزي گيلبرت گريپ را آزار ميدهد» كه «السه هالستروم» كارگرداني
آن را برعهده داشتهاست .هالستروم كه به بازيگرفتن از بازيگران جوان معروف بوده،
با انتخاب «جاني دپ» و «لئوناردو ديكاپريو» كه در آن زمان  19سال داشت نشان
داد كه حتي با استفاده از بازيگران جوان و آماتور كه در حال حاضر ستاره هستند
ميتوان يك فيلم بسيار خوب ساخت .داستان فيلم دربارهی گيلبرت است كه جانی
دپ آن را بازی میکند ،گیلبرت بايد از مادر و برادرش آرني كه اوتيسم دارد
نگهداري كند .اما با ديدن بتي زندگي او متحول ميشود .ديكاپريو در نقش آرنی،

با بازي بينظير خود
در سن  19سالگي در
نقش يك فرد معلول،
توانست نامزد دريافت
جايزه اسكار شود و
بازیگر نقش بتی نیز
استینبرگن»
«مری
است .شايد بتوان گفت
بچههاي ابدي اقتباسي
از اين فيلم است.
جايگاه  :2حوض نقاشي
فيلم حوض نقاشي
به كارگرداني «مازيار
ميري» و با بازي «شهاب
حسيني» و «نگار
جواهريان» بهعنوان
دو شخص معلول و
متفاوت كه سعي در
اثبات توانمنديهاي
خود به جامعه و فرزند
دارند.
َدهسالهشان
فيلمي تأثيرگذار با
خط روايي ساده و
عاشقانه كه به حمايت
از خانوادههاي معلول
جامعه ميپردازد .بازي
شهاب حسيني در اين
فيلم ما را به ياد بازي
«شان پن» در فيلم «من
سام هستم» مياندازد.
حوض نقاشي فيلمي
است كه مشكالت
خانوادهی معلوالن را
مطرح میکند و سعي
در تغيير نگرش بيننده
دارد.
جايگاه  :1پاي چپ من
پاي چپ من ساختهی
شرايدن»
«جيم
و با بازي «دانيل
ديلوييس» و «براندا
فيكر» است .داستان
فيلم درباره «كريستي
براون» است كه از
كودكي دچار فلج مغزي
شده و فقط ميتواند
پاي چپ خود را تكان
دهد .اين نقص نه تنها
باعث نشده دست از آرزوهايش بردارد بلكه با همان پاي چپ شروع به نوشتن
كتاب و نقاشيكردن ميكند .فيلم «پاي چپ من» تواناييهاي فوقالعادهی معلوالن
را هدف قرارداده و بر اين باور است كه تواناييهاي يك فرد معلول حتي ممكن است
بيشتر از يك فرد معمولي باشد اما به اقتضاي شرايط ممكن است اين تواناييها
سركوب شود اما چيزي كه در آخر بايد بماند اميد به زندگي ،حتي در سختيها و
مشكالت پيشآمده است .اين فيلم بر اساس داستاني واقعي ساخته شدهاست.
فيلمهاي متعددي ميتوانستند در اين ليست جاي بگيرند مانند :موسيقي درون ،من
سام هستم ،قفس غواصي و پروانه ،درياي درون ،خوابهاي دنبالهدار و ...اما اين 5
فيلم تأثير بهسزايي بر سينماي معلوالن داشتهاند و همينطور باعث تغيير نگرش
جوامع مختلف نسبت به معلوالن شدهاند.
اميرحسين سربيشه

مقاوم باش

دل برده از من آنکه ز من دل بریده است

ادامه دارد ...
Email:hamezendegiam@yahoo.com
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چی داشت بر من مي گذشت؟
صبح تا شب توی دلم با امید حرف میزدم :اميــــد ،اينا داشتند پُز تو را به من
مي دادند؟! تویی که متعلق به خودم میدونستمت .تویی که تکهای از وجودم شده
بودی...
احساس مادری را داشتم كه هفت سال بچهم را همونجور كه دوست داشتم بار
آورده بودم و حاال كه میخواستم لذتش را ببرم مجبور بودم دودستی تقديمش
كنم به یکی ديگه .اجباری به حكم روزگار و سرنوشت .اجباری به حكم نقصي به
نام معلوليت!
حساسترین سالهای عمرمون را کنار هم سپری کرده بوديم از نوجوونی تا جوونی
با هم بزرگ شده بوديم ،تمام اخالق ،رو حيات ،تكه كالم ها ،عالقمندی ها و
ناپسندهامون عين هم شده بود .امکان نداشت زن و شوهرهایی که سالیان سال با
هم زیر یک سقف زندگی کرده بودند هم میتونستند انقدر مثل هم و اين جور با هم
هماهنگ بشند .اما چه فايده؟ چه فايده كه جز زجر فراقش چيزی عايد من نمیشد.
یکی از چهارشنبه های اون سال مصادف شده بود با سالروز شهادت امام هادی (ع)
و به همين مناسبت قرار بر این بود که بعد كالس مجلس عزايی برگزار بشه .انقدر
دلم از روزگار و آدم هاش پر بود كه دلم میخواست يه جايی باشه كه بتونم عقده
دل باز كنم و زار بزنم تا ذره ای هم كه شده سبك بشم و چه جايی بهتر از مجلس
سوگ اهل بيت؟
خدايا خودت شاهد بودی توی هفت سالی که با امید بودم اول و آخر دعاهام اين
شده بود كه اميد را از من نگيری .اما اون شب توی اون مجلس میخواستم اشك
بريزم و ازت بخوام حاال كه ازم گرفتيش صبرش را بهم بدی .قدرت تحمل بهم بدی.
آرامش بهم بدی.
كالس تموم شده بود و منتظر شروع مراسم عزاداری بوديم .بچه ها بهترين جا را
برای من در نظر گرفته بودند كه به همه جای مجلس مشرف باشم و بتونم فعاليت
شون را ببينم .همه دوستام مشغول پذيرايی و خدمت به گريه كنان اهل بيت بودند.
مجلس زنانه در طبقه پايين و مجلس آقايون در طبقه باال برگزار شده بود.
تقريبا هر كس كه از در وارد ميشد را ميتونستم ببينم اما هر كسی با اون يك نفر
خاص زمین تا آسمون تفاوت داشت!
زمان زیادی از شروع مراسم نگذشته بود که خانمی زيبا ،محجبه و با پوششی كامل
و برازنده وارد سالن شد .نميدونم چه حسی بود و چه اسمیميشد روش گذاشت؟
ولی يك لحظه به دلم افتاد كه اين خانم ،باید همسر اميد باشه .نگاهم به نگاه مامان
گره خورد .چيزی كه تعجبم را بيشتر كرد حرف مامان بود :تو هم همون فكری را
كردی كه من كردم؟!
همون حس ناشناخته ای كه به دل من افتاده بود به دل مامان هم افتاده بود.
نتونستم جواب مامان را بدم فقط لبخند زدم و سرم را به نشانه تأييد تكون دادم.
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روز پنجشنبه مراسم نامزدي اميد بود و بزرگترین آرزوی اون روزهایم این بود که
قدرت اين را داشتم که بتونم جلوی حرکت عقربههای ساعت را بگيرم .حرفی که
بارها از زبون امید شنیده بودم .خیلی از مواقع وقتی کنار هم بودیم و خیلی بهمون
خوش میگذشت چشماش را میبست و میگفت :مائده ،ای کاش دنیا همین االن
متوقف میشد.
اما صد حیف که هيچ قدرت زميني و فرازميني توانایی بر انجام این کار نداشت و
تقدیر قابل تغییر نبود.
سکانس به سکانس صحنههای نامزدی به قدری واضح جلوی چشمام جون میگرفتند
كه انگار من هم جزو مهمانان مراسم بودم! مثل پرندهی زندانی در قفس فقط خودم
ی بشم هيچ چيز ديگری عایدم نمیشد.
را به در و ديوار میزدم و جز اينكه زخم 
توی اون دوران سراسر عذاب و خفقان ،انگار روزگار هم با تمام توان عزمش را جزم
كرده بود كه پشت سر هم و بیوقفه ضربه بزنه و با ضربههای مهلكش من را از پا
در بیاره .من كه خيلی ضعيف 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 اميد گرم بود .حاال كه اون
نبود خفيفترين باد هم من را زمين ميزد ،چه برسه به اتفاقهايی كه يكی پس از
ديگری سر راهم صف كشيده بودند!
چند روزی از مراسم نامزدی اميد گذشته و زمان حضور در یکی دیگه از جلسات
كالس فرا رسیده بود .هميشه وقتی از كالس برمیگشتم كلی حرف برای امید
داشتم ،از دوستان و شيطنتهای بزرگسالیمون سر کالس گرفته تا برخوردها و
مكالماتی كه بين من و خواهرش رخ داده بود را براش تعريف میكردم .حاال كه ديگه
اميد نبود تا با هيجان همه اتفاقات را براش تعريف كنم ،همهی اتفاقها و حرفها
تلخ شده بودند .آنقدر تلخ که شنیدن و تابآوردن در مقابلشون از حد طاقت من
خارج بود .ای كاش بود تا آرومم میكرد .ای كاش حاال كه رفته بود اين همه حوادث
برای داغون کردن من دست به دست هم نمیدادند .اون روز بعد كالس خواهر اميد
و خاله ی خانم اميد كه ایشون هم جزو اعضا و شاگردان اون مؤسسه بودند شروع
کردند به تعریف از جشن نامزدی و اينكه چقدر عروس و داماد برازنده هم بودند و
در کل مراسم چقدر بهشون خوش گذشته بوده.
هر روزم سختتر از روز قبل و تلختر از زهر میگذشت .از شانس بد من اون روز
جز معدود روزهایی بود که استاد نداشتيم و دو ساعتی بيكار بوديم .با چند تا از
دوستان كه خواهر اميد هم جزوشون بود دور يك ميز نشستیم و بچهها شروع کردند
به تعریف و من هم كه هیچ حوصلهای برای حرف زدن نداشتم ،بيشتر شنونده بودم
كه ای كاش فقط شنونده بودم و ای كاش بابت شنیدهها زجر نمیكشیدم ،اي كاش
گوشهام هیچوقت اون تعاريف را نميشنيدند .از هر دری صحبت شده بود تا اينكه
خواهر اميد شروع كرد به تعريف از عروس جديد.
الهی شكر عروسمون همونطوره كه خودمون و داداشم میخواستيم .داداشمخيلی محجوب به حياست اما در عين حال هم شيطونه ،میرفت مياومد سربهسر
ما میگذاشت میگفت من زن ميخوام .هميشه میگفت من زن قد بلند و سفید
رو ميخوام .با اينكه خودش قدش بلنده ولی ماشاهلل خانمش هم خيلي قد بلنده.
همونجور که خودش میخواست ،دقیقا مطابق با ویژگیها و ایدهآلهایی که مد
نظر داشت.
توی اون شرايط كه ُگر گرفته بودم و عرق از پشتم میچكيد چهكار میتونستم
بكنم؟ جز اينكه لبخند بزنم و زير لب بگم :آخی...
میدونستم كه خودشون اون خانم را برای اميد پيدا كرده بودند اما دليل نميشد
كه جلو روی من آنقدر از عروس خانم تعريف كنند! درسته كه  3-4سال اخير
اطالعی از رابطه ما نداشتند و فكر میكردند همون سالهای اول همه چيز بين ما
تموم شده اما باز هم درست نبود پيش من انقدر از عروس جديد تعريف كنند .خودم
میدونستم امید عاقله و انتخاب درستی انجام میده .خودم میدونستم اون دختر
صحیحترین انتخاب تمام عمرش را انجام داده نیازی نبود دیگران بهم گوشزد کنند.
مگه من نبودم که روز آخر دیدارمون وسط هقهق گریه بهش گفتم« :امیدوارم کسی
سر راهت قرار بگیره که الیقت باشه و َقدرت را بدونه» پس چرا شنیدن این حرفها
آتیش به جونم میزد؟
انقدر به خانواده اميد ُحسن ظن و ارادت داشتم كه نمیتونستم با بدبينی كامل به
اين قضيه نگاه كنم و فکر كنم تمام اون حرفها زده ميشد تا دل من را بسوزونند.
شایدم قصدشون این بود که با شنیدن حرفاشون به كل از اميد قطع اميد كنم و
بدونم كه اون ديگه االن متاهله و متعلق به يك نفر ديگه.

آرزو

دخترک با چشمانی نگران از پنجره به بیرون نگاه میکرد .شهر پر از نغمه ی سکوت
بود .شهر تقریبا تاریک بود .گهگاه منوری آسمان شهر را روشن میکرد .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 میکرد ،دوباره
بر روی هم اسلحه بکشند .دخترک در پشت پنجره منتظر پدرش بود .از صبح
پدرش از خانه بیرون رفته بود و هنوز نیامده بود .مادرش به او دلداری میداد که
پدر میآید ،اما او نگران بود .دانههای برف به آهستگی بر تن خسته شهر میبارید.
چند روز به زمستان مانده بود.
دخترک 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 قهوهای خزدار برای مادرش.
ساعتی که منتظر پدرش بود مدادش را برداشت و بر روی کاغذ آرزوهایش نوشت:
آمدن پدر
مرتضی رویتوند
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فرشتـههای کوچولو

باران همچنان میبارد و او بیتوجه به دانههای ریز و تن ِد باران که درغوغای باد شالقیست که
بیرحمانه بر تن خیسش مینشیند ،صورتش را همچنان محکم به شیشهی مغازه میچسباند و با ولع
به ویترین خیره میشود .مغازه شلوغ است و بچهها در تبوتاب خرید لوازم نو برای مدرسه همراه پدر و
مادرشان داخل مغازه گشت میزنند .همهجا پر است از کیفها وکولههای رنگی و جورواجور ،دفترهای
کوچک و بزرگ و مدل به مدل که روی جلدهایشان عکس قهرمانان و شخصیتهای محبوب کارتونی
بچهها نقش بستهاند ،مداد و مدادرنگیهایی که سرشان عروسکهای بامزهای است و خیلی چیزهای
دیگر که بچهها را به شوق میآورد ،ولی فرشته کوچولو فقط و فقط چشمش به آن جامدادی آبیرنگی
است که پشت ویترین قرار دارد و روی آن عکس دختر بچهای است که دستانش در دست پدر و
مادرش است و شادمانه میخندد و باالی سرش هم پروانهای با رنگهای زیبا نشسته .خیلی وقت است
که دلش میخواهد آن را داشته باشد.
وقتی با مادرش به خانهی شادی میرود و میبیند که او باز هم با داشتن یک جامدادی خوب و

جادار وسایلش یا ته کیفش ریخته و یا اینور و آنور
پخش و پالست دلش میگیرد و با خود فکر میکند
اگـر او یکی از آنها را داشت مجبور نبود مدادهایش
را با کِش ببندد و میتوانست آنها را مرتب در آن
بچیند ،حتی آن مداد رنگیهای نصفهنیمهاش را
که مادر از خانههای مردم برایش آورده بود و او با
آنها نقاشیای که دوست داشت را میکشید .حیاط
کوچولوی زیبایی با یک باغچهی کوچولوتر که پر
از گلهای زیبا بود که مادر به آنها آب میداد و
حوضی خیلی کوچولوتر به رنگ آبی آسمان که دو
تا ماهی سرخ تپلی در آن شنا میکردند و بابا که
آمده و در دستش یک جامدادی بود و خودش را که
میخندید و به سویش میدوید ولی آرزوهای فرشته
کوچولو همیشه در نقاشیهایش ماند زیرا هرگز اتاق
سرد و کوچکشان رنگ آن حیاط را که آرزویش را
داشت ندید و هرگز مادر خسته و بیمارش نتوانست
به باغچهی پرگل آن حیاط آب بدهد و پدرش که
سالها پیش آنها را ترک کرده بود و از خانه رفته
بود هرگز به خانه بازنگشت تا رنگ آرزوهای او را
ببیند و ماهیهای تپلی او برای همیشه در حوض
نقاشیهایش ماند و او تمامی رنجهایش را در ت ِه ت ِه
دل کوچکش نگاه داشت و هرگز نگذاشت تا شادی و
دیگران بفهمند که خیلی از چیزهایی که آنها دارند
و برایشان کوچکترین اهمیتی ندارد برای خیلی از
فرشتـه کوچولوها یک آرزوی دستنیافتنی است.
تلفن خانم دکتر زنگ میزند ،از بیمارستان است،
بیمار بدحال آوردهاند و او بار دیگر رؤیاهای دیرینش
را رها میکند تا روزی دیگر ،زمانی دیگر .دلش
گرفته ،دلش تنگ مادر است که سالهاست فرشته
کوچولو را تنها گذاشته است .باران همچنان میبارد.
باران همچنان میبارد.
سوسن سلطانی
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فيلمسازان به عنوان يك قشر فرهنگساز ميتوانند چراغ راه فرهنگ جامعه باشند و با
رويكرد پيشروانه ،اين مقوله را به سمت مطلوب هدايت كنند .اين مسأله كه صاحبان
دوربين چهقدر در انتقال مؤلفههاي فكري ارزشمند به جامعه موفق عمل كردهاند
موضوع سخن ما نيست بلكه ميخواهيم به بخشي جزیي وارد شده و رويكردي را كه
نويسندگان ،كارگردانان و تهيهكنندگان آثار سينمايي درخصوص نحوهي معرفي افراد
داراي معلوليت به جامعه اتخاذ كردهاند را مورد بررسي قرار دهيم.
براي ورود به بحث ابتدا الزم است سه رويكرد كلي نسبت به جامعهي معلوالن در
ميان اجتماع مورد اشاره قرار بگیرد؛ رويكرد اول كه تا حدي ميشود گفت يك رويكرد
فطري و طبيعي است ،ميتواند نگاه از روي ترحم و دلسوزي باشد .اين رويكرد در
بهترين حالت نهايتاً كمكهاي مقطعي را براي معلوالن به همراه ميآورد .رويكرد دوم،
رويكرد بيتفاوتي است كه ممكن است در برخي افراد جامعه وجود داشتهباشد .براي
اين قبيل افراد اساساً مشكالت ديگران اعم از معلول و غيرمعلول موضوعيت ندارد و
نگاه دغدغهمند نسبت به همنوعان در اين رويكرد مشاهده نميشود .معموالً از نگاه
معلوالن اين رويكرد نسبت به ديدگاه قبلي قابل تحملتر است .اما رويكرد سوم اگرچه
ممكن است در باطن رگههايي از رويكرد اول نيز در آن وجود داشته باشد اما زهر آن
را ندارد .اين رويكرد عبارت است از نگاهي «مسئوالنه و وظيفهمحور» در قبال همهی
افراد جامعه كه معلوالن نيز جزیي از آن هستند .از نگاه افراد صاحب اين رويكرد ،هيچ
مرز و ديواري بين افراد معلول و غيرمعلول وجود ندارد و اساساً بايد به بنيآدم كمك
كرد تا بتواند زندگي بهتري در كنار ساير افراد جامعه داشته باشد .بدون شك رويكرد
اخير بهترين نوع نگاهي است كه ميتوان به معلوالن داشت .چون از اين رهگذر خود
معلول هم تفاوتي ميان خود و ديگران نميبيند و بر همين اساس ميتواند كيفيت
زندگي خود را همانند يك انسان سالم تنظيم كند.
از نگاه جامعهشناسان هيچ پديدهاي در اجتماع جز با ريشههاي تربيتي و فرهنگي
وجود ندارد .لذا زندگي اجتماعي ايجاب ميكند كه براي برخورد با پديدههاي
گوناگون ،زمينههاي فكري ،تربيتي و فرهنگي وجود داشتهباشد و بر اين اساس زندگي
جمعي شكل بگيرد.
يكي از ابزارهاي فرهنگسازي در هر جامعهاي ابزار هنر و به طور خاص سينما است.
حال بايد ببينيم هنر هفتم بهويژه بعد از پيروزي انقالب اسالمي در قبال معلوالن
كداميك از رويكردهاي ذكر شده را اتخاذ كرده است .اگر ما در حال حاضر صحبت از
سينماي بعد از انقالب ميكنيم به اين دليل است كه اساساً معتقديم بعد از پيروزي
انقالب و تدوين قانون اساسي بر پايهي كرامت و تعالي انساني ،توقعات شهروندي طبعاً
در تراز اين ميثاق ملي قرار گرفته و بايد با همين معيار مورد پايش و ارزيابي قرار
گيرد .بررسي آثار و نمونههايي كه در سينماي پس از انقالب با محوريت معلوالن يا
بيان مشكالت اين قشر از جامعه مشاهده ميشود متأسفانه چندان با رويكرد سومي
كه ذكر شد يعني «نگاه مسئوالنه و وظيفهمحور» منطبق نيست و فراتر از آن ،گاه به
رويكرد اول كه موجب رنجش جامعهي معلوالن بوده دامن زده و آن نگاه را به اذهان
القا كردهاست.
براي پرداختن به موضوع و رفع اين چالش بايد يك كار مبنايي صورت بگيرد ،به اين
مفهوم كه اساساً خود صاحبان اثر رويكردشان نسبت به معلوالن تغيير كند .يعني بايد
ببينيم نويسندهاي كه قرار است اثر او تبديل به يك اثر سينمايي شود چه نگاهي به
معلول و مقولهي معلوليت دارد .تا زماني كه نگاه صاحبان قلم و اثر اصالح نشود بدون
شك همين روند ادامه پيدا ميكند و نميتوان نسبت به رفع مشكالت معلوالن در
اين حوزه اميد بست .قبل از هر چيز بايد ضرورت نگاه منطقي به مقولهي معلوليت
در ميان اصحاب هنر احساس شود تا بتوانيم انتظار ديدن آثاري مطلوب را در سينما
داشته باشيم .بنابراين ضمن اصالح نگاه فيلمنامهنويسان و كارگردانان بايد اين دغدغه
و ضرورت در نگاهشان تقويت شود.
با ذكر اين مقدمه ميتوان آثار سينمايي بعد از انقالب كه مؤلفههایی از جامعهي
معلوالن در آنها حضور دارند را مورد تحليل و ارزيابي قرار داد .يعني با اين سنجه،
به تحليل بپردازيم تا دچار رويكرد افراط و تفريطي نسبت به معلوالن در حوزهي آثار
فرهنگي و هنري نشويم .اوالً فهرستوار برخي آثار سينمايي بعد از انقالب كه در
حيطهي بحث ما ميگنجد را ذكر ميكنيم:
ازفيلمهاي ابتدايي ميتوان به آثاري نظير «رابطه»« ،گلهاي داوودي»« ،پرندهی
كوچك خوشبختي»« ،مسافران مهتاب»« ،مادر» و در سالهاي اخير هم به فيلمهايي
نظير «رنگ خدا»« ،اينجا چراغي روشن است»« ،چشمان سياه»« ،وقتي همه خواب
بودند»« ،شهر زيبا»« ،طال و مس»« ،اينجا بدون من»« ،ميم مثل مادر»« ،بچههاي
ابدي»« ،حوض نقاشي» و تعدادي ديگر اشاره كرد.
در اكثريت قريب به اتفاق اين آثار ،معلوليت عنصري صرفاً ترحمبرانگيز بوده و همان
رويكرد مشمئزكنندهي اول را به مخاطب القا كردهاند .فقط ميتوان تعدادي اثر
انگشتشمار نظير فيلم «بچههاي ابدي»« ،چشمان سياه»« ،ميم مثل مادر» و «حوض
نقاشي» را نام برد كه قدري از رويكرد اول فاصله گرفته و به رويكرد سوم نزديكترند.

فیلم سینمایی «حوض نقاشی» به عقيدهي كارشناسان به عنوان فیلمی اجتماعی
و نمادین در حوزهي معلوليت مطرح ميشود كه مازيار ميري کارگردان آن درباره
رابطهی عاشقانهی خاص دو زوج کمتوان ذهنی در اين فيلم یادآور شده است:
«درهمان جلسهی اول که با هم صحبت کردیم در طرح منوچهر محمدی (تهيهكننده)
بیماری وجود داشت و انگار هر دوی ما دنبال سختترین نوع عاشقانه بودیم» .منوچهر
محمدی هم که طرح اولیهی «حوض نقاشی» برای اوست دربارهی اين فيلم گفتهاست:
«من طبق معمول گاهی طرحها را برای خودم سختتر کرده و فکر میکنم این ایده
است که در سینما میتواند مخاطب را جذب کند و تاثیرگذار باشد .بنابراین فکر
کردیم اگر این زوج غیرمتعارف باشند به ما این امکان را میدهد که فضای سینمایی
تازهتری را تجربه کنیم؛ درحالیکه اگر با دو آدم عادی فیلم را میساختیم ،ظرافتها
و لطافتهایی که اآلن در حوض نقاشی وجود دارد ،دیگر وجود نداشت».
در اين مسأله كه فيلم مازيار ميري ،همانطور كه اشاره شد علميتر و تخصصيتر
از آثار همرديف خود به حوزهي معلوالن نگاه كرده ،شكي نيست اما از ادبيات
مصاحبههاي دستاندركاران ساخت اين فيلم نيز چنين برميآيد كه تقديم سوژهي
يك زوج معلول،كادويي است كه تماشاگر را خوشحال ميكند« .فضاي سينمايي
تازهتر» يعني نيمنگاهي به گيشه براي جذب مخاطب بيشتر .معلوليت هم ميتواند ما
را به مقصود مورد نظر برساند .همين نگاه صرفنظر از نحوهي پردازش و خروجياي
كه به ذهن بيننده القا ميكند شايد در بقيهی آثار اينچنيني وجود داشته باشد كه
نيازمند تحليل بيشتر نيست؛ زيرا آنچه كه از اتمسفر كلي اين فيلمها برميآيد ،حس
ترحم و دلسوزي بيمورد نسبت به معلوالن است .گريه تماشاچيان فيلم «رنگ خدا»
در هنگام خروج از سالن سينما گواه اين مدعاست.
در عين حال محمدی درخصوص فيلم «حوض نقاشي» تاکید کرده كه«یک نکتهی 59
بسیار مهم برایم ،ارادهی انسانی برای تغییر وضع موجود و تالش برای جلورفتن بوده
است؛ حتی در اینگونه آدمهایی که دچار مشکل هستند ،انسانهایی هستند که
میخواهند مستقل باشند و این حس استقالل را حفظ کنند .باید در نظر داشت هر
شرایطی گذراست و ما باید خودمان را باور کنیم».
شايد نكتهي حایز اهميت اين فيلم نيز بيان چنين ديدگاههاي مثبتي است .البته قطعاً
در تمامي اين فيلمها ارزشهاي مثبت بسياري وجود دارد اما كمتر در خدمت افراد
داراي معلوليت قرار گرفته و بيشتر تعليم ارزشهاي انساني را به ديگر آدمهاي جامعه
مدنظر قرار دادهاست.
آنچه كه آفت همهي مقولهها در يك جامعه است چيزي نيست جز افراط و تفريط
كه متأسفانه در اين حوزه هم آثار اين آفت مشاهده ميشود .چنانكه برخي افراد بعد
از ديدن اين فيلمها در مواجهه با معلوالن چنان از آنها و توانمنديهايشان تعريف و
تمجيد ميكنند كه گويي معلولي كه در موردش صحبت ميكنند يك سوپرمن است!
از طرف ديگر افرادي با روايت خودشان از زندگي يك فرد معلول ،طوري القا ميكنند
كه انگار تمام مصایب دنيا نصيب اين فرد شدهاست.
به نظر ميرسد بايد با اتخاذ رويكردي ميانه ،به سمتي رفت كه ضمن بيان واقعيات
زندگي يك معلول اعم از معلول حركتي و ذهني ،راهكارهاي رفع مشكالت اين قشر از
جامعه و بهويژه اصالح نگاه جامعه به اين قشر در آثار مدنظر قرار گيرد .از طرف ديگر
دستگاههاي مسئول را به اين مهم هدايت كنند كه معلوالن نبايد به دنبال حقوق
خود بدوند و از وضعيت و شرايط جسمي يا رواني خود مايه بگذارند تا بلكه جزیي از
حقوق خود را استيفا كنند .بلكه الزمهی نگاهي كه از طريق آثار سينمايي به بدنهي
تصميمگير و تصميمساز جامعه تزريق ميشود حاوي يك رويكرد منطقي و مبتني بر
واقعيات باشد تا به صورت اتوماتيكوار حقوق معلوالن به آنها داده شود.
يكي ديگر از الزامات ضروري كه بايد بر بخش فرهنگي جامعه بهويژه درخصوص
آنچه كه ما در اين بحث دنبال ميكنيم حاكم باشد اين است كه صاحبان قلم،
تريبون و دوربين ،بايد همواره با نگاه متعالي كيلومترها جلوتراز وضعيت فعلي جامعه
را رصد كنند و براي چالشهايي كه ممكن است بر سر راه جامعه ايجاد شود چارهاي
بينديشند؛ نه اينكه بايستند و نظارهگر مشكالت باشند و تنها كاري كه انجام ميدهند
اخذ سوژه از ويترين جامعه باشد .الزمه هنرمندان و فرهنگسازان همانطور كه گفته
شد اين است كه چراغ راه فرهنگ جامعه باشند و با رويكرد پيشروانه ،فرهنگ عمومي
را به سمت مطلوب هدايت كنند.
با همهي اين احوال همين كه درخصوص معلوالن فيلمهايي بهويژه پس از انقالب
اسالمي ساخته شده ،خوب است و كمك كرده تا از نقطهي صفر حركت كنيم .اما قدم
بعدي بايد شناسايي نقاط ضعف اين فيلمها در جهت بهترشدن آنها باشد .همچنين
اگر بخواهيم كارنامهي سينما را در مقايسه با رقيبش يعني تلويزيون بررسي كنيم،
انصافاً«پردهی نقرهاي» در ارايهي تصوير از معلوالن ،بسيار بهتر از «جعبهی جادويي»
عمل كردهاست.
مجید انتظاری
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در شمارهی قبل با دنیایی آشنا
شدیم که مختص فرد ناشنوا است.
دنیایی که در آن زبان و فرهنگ
خاص خود را دارد .حال میخواهیم
به این نکته توجه کنیم که شرایط
یک فرد ناشنوا چه تأثیری بر هویت
و تصویری که وی از خود دارد،
خواهد گذاشت.
در بررسی روحی و روانی هر
فرد ،باید روابط وی با والدینش،
دلبستگی ،خصوصیات فیزیکی،
زبان ،رشد عاطفی و توسعهی
جامعهای که در آن زندگی میکند
را در نظر بگیریم .حدود  90درصد
از کودکان ناشنوا ،پدر و مادر شنوا
دارند .اکثر والدین شنوا ،مسلط به
زبان اشاره که زبان طبیعی افراد
ناشنوا است ،نیستند .با توجه به
اهمیت ارتباطات برای هر رابطه،
عدم توانایی کودکان برای برقراری
ارتباط مؤثر با والدین رابطهی آنها
را تحت تأثیر قرارمیدهد .تمامی
موارد ذکر شده به طور مستقیم
یک فرد ناشنوا را از نظر روحی و
روانی تحت تأثیر قرارمیدهند.
«آودیسم» اصطالحی است که
برای توصیف تبعیض و تعصب علیه اشخاص ناشنوا یا کمشنوا استفاده میشود.
آودیسم میگوید که افراد شنوا نسبت به افراد ناشنوا فرهنگ باالتری دارند ،یا اینکه
افراد ناشنوا توانایی و مهارت کمتری نسبت به افراد شنوا دارند .آودیسم نگرشها،
شرایط و یا رفتارهایی را که باعث ترویج تواناییها بر اساس وضعیت شنوایی افراد
میشوند را بیچونوچرا میپذیرد و باعث میشود 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 سازندهی جوامع
ناشنوا زبان اشاره است .زبانشناسان میدانند که مغز به طور طبیعی برای دستیابی
به زبان ظرفیت دارد و این زبان را به مردم دیگر نیز انتقال میدهد .مغز توانایی
تشخیص بین زبان محاورهای 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 ویژگیها و یا استانداردهایی برای به رسمیتشناختن فرد ناشنوا در
نظر گرفته شدهاست؟
آگاهی خود یک ویژگی غیرقابلانکار و اجتنابناپذیر در بین همهی انسانها است.
من از کجا آمدهام؟ برای چه هدفی وجود دارم؟ و بسیاری از سواالت بیپاسخ که
حتی به ذهن کودکان خردسال هم میآیند .افراد سالم در مواجهه با این سواالت
حتی اگر قادر به یافتن پاسخی نباشند بدون آشفتگی درونی میتوانند آنها را قبول
کنند .مخصوصاً وقتی که خانواده و دوستان حامی آنها هستند .تعاریف بسیاری از
هویت وجود دارد« :هویت؛ یگانگی ،وحدت و تداوم شخصیت است».
یک فرد ناشنوا ،از کودکی تا بزرگسالی ،بهعنوان یک فرد ناتوان دیده میشود ،آنها
نسبت به تفاوتهایشان در آنچه که میتوانند انجام دهند و آنچه که مردم شنوا
میتوانند انجام دهند ،خیلی حساس میشوند و خود را دچار محدودیت میبینند.
از رفتار افراد شنوا پی میبرند که فرد ناشنوا را متفاوت با خودشان و یا ضعیف
قلمداد میکنند و این عوامل بر روی اعتماد به نفس و احساس هویت شخصی فرد
ناشنوا اثرات مخربی را وارد میکنند .فرد ناشنوا حق دارد خودش را به عنوان یک

انسان کامل ببیند ،کسی که
توانایی رسیدن به اهدافش را
دارد .پذیرش خود و اعتماد
به نفس به عوامل مختلف
وابسته است .عواملی که در
اعتماد به نفس فرد ناشنوا
موثر هستند ،به چندین
متغیر بستگی دارند که
عبارتاند از :داشتن پدر و
مادر ناشنوا ،برقراری ارتباط
با خانواده با استفاده از زبان
اشاره و استفاده از زبان اشاره
در مدرسه.
ویژگیهای یک فرد ناشنوای
سازگار
آنها میگویند ما متفاوت
نیستیم و امروزه خود را به
عنوان یک اقلیت ،با فرهنگ
و زبان مخصوص به خود
تعریف میکنند .آنها به زبان
متفاوتی نسبت به همسایگان
خود صحبت میکنند و
فرهنگشان را در شعر،
هنر ،هنجارهای اجتماعی و
هر جنبهای از انسانیت که
فرهنگ
منعکسکنندهی
باشد ،با دیگران به اشتراک میگذارند .اما داشتن زبان و فرهنگ شخصی آنها را
متفاوت از دیگران نشان نمیدهد .درواقع زبان و فرهنگ تنها جنبههایی از هستی
هستند .برای مثال ماهی قزلآال در آب شیرین ،آب را در اطراف بدنش احساس
نمیکند و به اینکه چرا آن آب شور نیست توجهی نمیکند .آب شیرین که محیط
زیست ماهی است ،مانند زبان و فرهنگ ما بخشی از زندگی ما است.
فرد ناشنوایی که سازگار شدهاست ،در برخورد با زندگی مانند یک عضو از هر اقلیت
زبانی دیگر در جهان است .او با افرادی که به زبان او صحبت نمیکنند زندگی
میکند و فرهنگ اکثریت را میپذیرد و زمانی که میخواهد کاری انجام دهد،
هیچکاری برایش غیرممکن نیست.
از نظر دکتر «آلن وسمن»  ،ویژگیهای یک فرد ناشنوای سازگار عبارتاند از:
خودپنداری مثبت و اعتماد به نفس ،پذیرش مثبت روانشناسی ناشنوایی ،توانایی
مؤثر برای جبران ناشنوایی ،توانایی برای مقابله با نگرش منفی ،ابراز وجود،
چشمانداز بهدستآوردن توانایی گفتاری ،توانایی استفاده از شنوایی باقیمانده،
نگرش مثبت نسبت به زبان اشاره ،روابط بینفردی و مهارتهای اجتماعی مؤثر،
توانایی متکیبهخودبودن ،توانایی برای درخواست و استفاده از کمکهای مکانی
و زمانی مناسب ،توانایی جلوگیری کردن از گمراهی ،حس شوخ طبعی فلسفی،
خودشکوفایی.
آیا روانشناسی مردم ناشنوا وجود دارد؟ آیا ناشنوایان روح و روان متفاوتی نسبت
به افراد شنوا دارند؟ یا دنیای روانشناسی افراد ناشنوا دنیایی است که میکوشد تا
منفیگرایی را به «من میتوانم» ،یا «من میخواهم» تبدیل کند.
دنیای روانشناسی افراد ناشنوا ،دنیایی است که فرهنگی غنی دارد و میگوید ما
ارزشمند هستیم .این فرآیند ،نیاز به آموزش متقابل دارد .افراد شنوا و افراد ناشنوا
باید یاد بگیرند که همدیگر را درک کنند و با یکدیگر در کارها همکاری کنند.

معرفي معلوليت

بیمـاری رومـاتیسمـی دردنـاک
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«اسپوندیلیت آنکیلوزان»  )AS( ،نام یک بیماری روماتیسمی دردناک است که
معموالً مفاصل ستون فقرات را درگیر میکند .این بیماری میتواند سایر مفاصل را
نیز گرفتار کند و روی سایر اندامها (قلب ،ریه ،روده و چشم) اثر بگذارد .اسپوندیلیت
به معنای التهاب ستون مهره است و آنکیلوزان به این معنا است که استخوانها
تمایل دارند به یکدیگر جوش خورده ،متصل شوند و حالتی یکپارچه ایجاد کنند.
نام دیگر این بیماری «روماتیسم ستون فقرات» است.
این بیماری را بیشتر افراد جوان ،بین  15تا  35سالگی ،تجربه میکنند و مردها
حدود سه برابر بیشتر از زنها ممکن است دچار شوند .تعداد افرادی که مبتال به
اسپوندیلیت آنکیلوزان هستند کم نیست و بهطور میانگین از هر هزار نفر ،یک نفر
بیمار میشود.
علت بیماری:
نمیتوان با اطمینان دربارهی دلیل ابتال به این بیماری سخن گفت .ولی در بدن
 90درصد از بیماران ،ژنی به نام  B27ـ  HLAوجود دارد .البته وجود این ژن
همیشه نشانهی بیماربودن فرد نیست .برخی از پزشکان نیز عفونت را دلیل ابتال به
«اسپوندیلیت آنکیلوزان» میدانند .میکروبی به نام «کلبسیال» که از راه گوارش به
بدن وارد میشود ،میتواند عفونتی ایجاد کند که به مفاصل آسیب برساند.
عالیم بیماری چیست؟
سن و جنسیت در بروز عالیم مؤثر هستند .درد در ستون مهرهها معموالً در مردان
بیست تا سیساله دیده میشود .این درد با دیسک کمر اشتباه گرفتهمیشود .ولی
تفاوتی که با دیسک کمر دارد این است که درد این بیماری بعد از استراحت بیشتر
میشود در حالی که افرادی که دیسک کمر دارند میتوانند درد خود را با استراحت
کاهش دهند .یکی از مهمترین عالمتهای این بیماری درد ستون مهرهها است که
با استراحت بدتر و با فعالیت بهتدریج بهتر میشود.
احساس درد بین دو کتف ،جلوی سینه و روی استخوان جناق و اطراف آن نیز
میتواند یکی از نشانههای شروع این بیماری باشد .درد در پاشنهی پا که معموال با
خارپاشنه اشتباه گرفته میشود و ورم مفاصل پا در سنین کودکی نیز میتواند از
جمله نشانههای این بیماری باشد .از عالیم دیگر این بیماری قرمزی یکی از چشمها
به همراهی تاری دید است .کمردرد مهمترین عالمت این بیماری مفصلی است.
افزایش قوس ستون مهره به صورتی که فرد به جلو خم میشود از عالیم بیماری در
مراحل پیشرفته است .بیمار ممکن است در هنگام تنفس نیز به علت خشکی مفاصل
بین دندهها و مهرههای ستون فقرات دچار مشکل شود .مفاصل ران ،مچ پا ،زانو و
شانه نیز دردناک و متورم میشوند.
کاهش اشتها ،احساس ضعف و خستگی و تب نیز از دیگر عالیم این بیماری است.
راههای تشخیص بیماری:
اشعهی  Xمیتواند در مراحل پیشرفتهی بیماری تغییرات استخوانها و مفاصل را
نمایان سازد .بدیهی است در ابتدای بیماری تغییرات خاصی در استخوانها و مفاصل
ایجاد نخواهد شد.
پزشک شما برای اطمینان از تشخیص ،بهخصوص در مراحل اولیه از آزمایشات
مختلف خون استفاده خواهد کرد .کمخونی یکی از عوارض بیماری  ASاست که
در درازمدت ایجاد خواهد شد .برای ارزیابی ژنتیک نیز پزشک شما از آزمایش خون
استفاده خواهدکرد .
آیا میتوان از این بیماری پیشگیری کرد؟
راهی برای پیشگیری از این بیماری وجود ندارد تنها نکتهی مهم برای جلوگیری
از پیشرفت آن و بروز مشکالت جدیتر ،مراجعه سریع به پزشک و آغاز درمان و
استفاده از روشهایی است که بیماری به معلولیت نینجامد.
روشهای درمان:
اگر درمان به تأخیر بیفتد ستون مهرهها به هم میچسبد و با پیشرفت بیماری
قسمتهای فوقانی بدن و گردن گرفتار میشود تا حدی که بیمار حتی نمیتواند
گردنش را باال بیاورد .درمان این بیماری وقت و هزینهی زیادی نیاز دارد و باید به
طور مستمر ادامه داشته باشد ،زیرا اگر وقفهای در روند درمان ایجاد شود مشکالت
از ابتدا باز میگردند.

درمان بیماری در مراحل اولیه بسیار مؤثر است .زمانی که هنوز چسبندگیهای
استخوانی و مفاصل ایجاد نشده باشد ،پزشک میتواند از انواع داروهای ضدالتهاب
استفاده کند.
معموالً برای درمان احتیاج به جراحی نیست .البته گاهی از روشهای جراحی برای
کاهش درد و تخریب مفصلی استفاده میشود .گاهی در  ASبرای جایگزینی یک
مفصل خارج ستون فقرات ممکن است از روشهای جراحی استفاده شود .
پزشکان برای کاهش درد و بهبود وضعیت حرکتی بیماران ممکن است از روشهای
مختلف فیزیوتراپی نیز استفاده نمایند .البته فیزیوتراپی برای افزایش دامنهی حرکات
و باالبردن انعطافپذیری مفاصل نیز استفاده میشود.
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من رماتیسم ستون فقرات دارم .اسم سختتری هم دارد« .اسپوندیلیت آنکیلوزان»
همان اسمی است که مادرم هنوز نمیتواند تلفظ کند .برای همین به او یاد دادهام
بگوید »AS« :قرار بود این بیماری بیشتر در مردان دیده شود .من جزو آن دستهی
کمجمعیت زنانی هستم که به این بیماری دچار شدهاند .بیماری من خیلی دیر
تشخیص داده شد .اوایل که درد شدیدی در قفسهی سینهام داشتم ،فکر میکردم
مشکل قلبی دارم .چون این بیماری معموالً از ناحیهی کمر آغاز میشود ،درد در
این ناحیه پزشکان را به اشتباه میاندازد .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 واقعیام آشنا شوم.
مشکل شایعی که معموالً بیماریام ایجاد میکند ،خشکی صبحگاهی است .اوایل
گاهی آنقدر درد داشتم که ترجیح میدادم اص ً
ال نخوابم و تا صبح ورزش کنم .ولی
به مرور با استفاده از تجربیات دیگران و توصیههای پزشکان و مطالعهی کتابهایی

که در مورد بیماریام نوشته شده بودند،
توانستم روشهایی را پیدا کنم که به
تخفیف درد و بهبود بیماریام کمک
زیادی کند.
میخواهم تجربههایی که این بیماری برایم
به ارمغان آورده را با شما در میان بگذارم.
شاید آنچهکه تا به حال یادگرفتهام برای
کسی مفید باشد.
صبح که از خواب بیدار میشوید بالفاصله
دوش آب گرم بگیرید .این کار برای
کاهش درد و رفع خشکی بدنتان بسیار
مفید است.
قطر بالشتان باید خیلی کم باشد .البته
بهتر است ک ً
ال از بالش استفاده نکنید.
تشکی که استفاده میکنید نیز باید
سفتی مناسبی داشته باشد و زیاد نرم یا
سفت نباشد .بهتر است از تشکهای طبی
استفاده کنید که دارای فنرهای منفصل
هستند و در قسمتهای مختلفی که
بدنتان قرار میگیرد درجات مختلفی از
نرمی و سفتی دارند.
مهمترین روش درمان این بیماری
ورزشکردن است .شنا و آبدرمانی
برای بیماری من واقعاً حیاتی است.
حداقل هفتهای یک بار به استخر بروید
و تمرینهایی که پزشکتان مشخص کرده
را در آب انجام دهید .البته باور غلطی نیز
وجود دارد که بیماریهای روماتیسمی به
دلیل رطوبت به وجود آمدهاند و به این
دلیل بیماران فکر میکنند که باید از آب
دوری کنند .در حالی که انجام ورزشهای
آبی میتواند به کاهش التهاب و افزایش
انعطاف بدنی کمک بسیاری کند.
هر روز تمرینات کششی انجام دهید تا
عضالتتان کوتاه نشود .حتماً از پزشکتان
بخواهید نوع و زمان کشش عضالت را
بسته به میزان پیشرفت بیماری ،مشخص
کند .هیچ وقت سرخود نرمشی را انجام
ندهید زیرا انجامدادن برخی از حرکات،
باعث افزایش خم شدن ستون مهرهها میشود .عالوه بر این به دلیل آنکه انعطاف
بدنی بیماران «اسپوندیلیت آنکیلوزان» کم شده ،نمیتوانند ضربههای شدید را
تحمل کنند .بنابراین ،شکستگی ستون فقرات زیاد اتفاق میافتد.
دو بار در روز و هر بار  20دقیقه بر روی شکم بخوابید .این کار برای فرم ستون
فقرات شما مفید است.
ماساژ و لیزر درمانی نیز برای کاهش درد مفید است.
به عنوان سخن آخر ،به شما توصیه میکنم برای هر کاری که میخواهید انجام
دهید ،اینكه چه بخورید ،چگونه کار کنید و ورزش کنید و بهطور 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.

امیدی برای درمان ناشنوایی
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هر روز شاهد رشد و پیشرفت
دانش سلولهای بنیادی برای
درمان اختالالت و بیماریهای
خاص هستیم .به همین ترتیب
با پیشرفت این علم میتوان به
درمان اختالالت شنوایی بیش از
پیش امیدوار شد.
اگرچه استفاده از تکنولوژیهایی
مانند کاشت الکترودهای حلزونی
موجب بهبود مشکالت شنوایی و
گفتاری بسیاری از افراد شده است،
با این حال وجود قطعهای شبیه
سمعک در پشت گوش ،دانشمندان
را برای بهوجودآوردن روشی بهتر و
سادهتر تشویق میکند.
اختالالت شنوایی به وجود یک
مشکل در یک یا هر دو گوش گفته
میشود .به این افراد ناشنوا یا سختشنوا میگویند .معمو ٌالً کمشنوایی ارثی بسیار
کمتر از کم شنوایی اکتسابی است .اگر فردی پیش از تولد ،هنگام تولد یا در
سالهای آغاز زندگی و پیش از اینکه صحبتکردن را بیاموزد به اختالالت شنوایی
مبتال شود ،دچار مشکالت جدی در بیان و تواناییهای درک زبانی میشود .اما
آسیب شنوایی در بزرگسالی بر روی تلفظ یا کیفت درک مسائل تأثیر میگذارد .به
همین دلیل بهتر است هر چه زودتر به آسیبشناس گفتار و زبان جهت جلوگیری
از مشکالت زبانی ،اجتماعی ،روانی و تحصیلی مراجعه شود.
اجزای سلولی گوش داخلی که وظیفهی ایجاد حس شنوایی و ایجاد ارتباط ما با
محیط اطراف را به عهده دارند ،بسیار آسیبپذیر هستند و بیشتر آسیبهایی که به
ناشنوایی میانجامد به دلیل ازبینرفتن سلولهای مویی یا نورونهای مربوط به آنها
است .کار اصلی سلولهای مویی که داخل حلزون گوش داخلی هستند ،این است که
ارتعاشات مکانیکی صوت را تبدیل به پیامهای الکتریکی میکنند و سپس این پیامها
به وسیلهی عصب شنوایی به مغز میرسند .کمشنوایی یا ناشنوایی به دلیل آسیب
سلولهای مویی ایجاد میشود ،معموالً در پستانداران این سلولها ترمیم نمیشوند و
نقص شنوایی برای همیشه همراه با فرد خواهد ماند .این یکی از بزرگترین مشکالت
درمان اختالالت گوش داخلی است .تنها راه موجود روشهای توانبخشی است و
درمانی قطعی وجود ندارد.
کمشنوایی انواع مختلفی دارد که در ادامهی مطلب آنها را بررسی میکنیم .اول از
همه کمشنوایی انتقالی که معموالً زمانی رخ می دهد که مشکل در گوش خارجی
یا میانی است .افرادی که چنین مشکلی دارند ،احساس میکنند گوشهایشان پر یا
مسدود شده و معموالً آرام صحبت میکنند زیرا صدای خودشان را بلند میشنوند.
نوع دیگر کمشنوایی ،کمشنوایی حسیـ عصبی است .این نوع از کمشنوایی به گوش
داخلی یا عصب شنوایی مربوط است .افرادی که مبتال به این نوع از کمشنوایی
هستند معموالً از سمعک استفاده میکنند .نوع سوم کمشنوایی آمیخته است .این
افراد بهطور همزمان دچار کمشنوایی انتقالی و حسیـ عصبی هستند .این افراد نیز
باید از سمعک استفاده کنند .کمشنوایی مرکزی نوع دیگری از کمشنوایی است که
به دلیل آسیب بافتهای مغزی بهوجود میآید .این افراد هم باید از سمعک استفاده
کنند.
اما چهطور میتوان فهمید که این اختالل وجود دارد؟ شیرخواران معموالً در مورد
صداهای محیط بسیار حساس هستند و صداهای خاصی میتواند آنها را از جا
بپراند و افراد مسن که از وزوز گوش ،سرگیجه و گوشدرد شکایت میکنند ،دچار
این اختالالت شدهاند.
دالیل مختلفی برای ایجاد اختالل شنوایی وجود دارد .گاهی این مشکل از والدین
به ارث میرسد ولی مشکالت دیگری نیز میتواند موجب کمشنوایی یا ناشنوایی
شود .مشکالتی نظیر ،عفونت گوش میانی و گوش داخلی ،تولید موم گوش به مقدار
زیاد ،باال بودن فشار خون ،صدمه به سر ،تومور ،لختههای خونی که به رگهای

کوچک عصب شنوایی میروند،
بیماریهایی مانند اماس ،سیفلیس،
اختالالت انعقاد خون ،بیماریهای
ویروسی مثل اوریون ،قرارگرفتن
طوالنی مدت در مقابل صداهای
 85دسیبل یا قویتر و باالرفتن
سن ،مصرف بیش از حد داروهای
ض د التهاب ،آسپرین و کار کردن در
محیطهای خیلی شلوغ از عوامل
ایجادکنندهی خطر ابتال هستند.
بهتر است برای جلوگیری از عوارض
دائمی چون ناشنوایی و تأخیر در
کسب مهارتهای صحبتکردن
و تأثیرات عاطفی که ناشنوایی بر
زندگی فرد میگذارد ،به موقع و
هرچه سریعتر به پزشک متخصص
مراجعه کرد.
یکی از راههای درمانی این اختالل ،سنجش شنوایی توسط آزمونها است .بعد از
انجام این آزمایشات ،متخصص شنواییسنجی میتواند نوع کمشنوایی را مشخص
کند و با توجه به تاریخچهی مشکالت شنوایی بیمار راهکارها و توصیههای مناسب را
به وی پیشنهاد کند .گاهی اوقات نیز با انجام کارهایی نسبتاً ساده مانند بیرونآوردن
موم گوش یا ترمیم پارگی پردهی گوش ،تغییر در مقدار و نوع داروی مصرفی و
استفاده کوتاه مدت از سمعک میتوان اختالالت شنوایی را درمان کرد .در مواردی
که سلولهای مویی کام ً
ال ا ز بین رفتهاند و قابل بازسازی نیستند راهی جز کاشت
الکترود حلزونی وجود ندارد.
بررسیهای ژنی ،برای درمان اختالالت شنوایی به وسیلهی سلولهای بنیادی ،نشان
دادهاست که تمام سلولهای تکثیر شده ،خصوصیت تبدیلشدن به سلولهای گوش
داخلی و بافتهای مربوط به آن را دارند .دانشمندان برای اولین بار است که از
سلولهای بنیادی جنین انسان ،قابلیت تکثیر ،تبدیل و بازسازیشدن را استخراج
کردهاند که میتوان از این سلولها برای مطالعه بر تکامل عصب شنوایی و سلولهای
مویی و درمان ناشنوایی با استفاده از سلولهای بنیادی بهره برد.
درمان اختالالت شنوایی با سلولهای بنیادی در ایران
در ایران نیز پژوهشگران ،استفاده از سلولهای بنیادی را بر روی مدلهای حیوانی
برای درمان ناشنوایی انجام دادهاند .در این تحقیقات سلولهای جنینی تمایزیافتهی
موش به داخل حلزون شنوایی تزریق شد و محققان دریافتند که سلولهای
تمایزنیافتهی موش ،توانایی تکثیر و تبدیل شدن به سلولهای مویی شکلی را دارند
که شنیدن را ممکن میسازند.
اگرچه این مطالعات هنوز در مرحلهی حیوانی است و بر روی انسان آزمایش نشده
است .ولی آیندهی پرامیدی را برای ناشنوایان میگشاید .شاید آنها در آینده بتوانند
بدون استفاده از سمعک و کاشت حلزون شنوایی و تنها با تزریق سلولهای بنیادی،
شنوایی خود را بازیابی کنند .اما این پروژهها تاکنون در هیچ جای جهان روی انسان
تجربه نشدهاست .روشهای جدید کاشت حلزونی شنوایی مانعی برای درمان از
طریق سلولهای بنیادی نیست و درصورتی که در آینده امکان کاشت سلولهای
بنیادی فراهم شود میتوان در همان گوش جراحی شده ،کاشت سلول بنیادی را
هم انجام داد.
اختالالت شنوایی ،میتواند بر روی مهارتهای ارتباطی فرد تأثیر بگذارد و تحصیل،
حضور در اجتماع و موقعیت شغلی وی را به خطر اندازد .بنابراین شایسته است
که کودکان کمشنوا هرچه زودتر تحت خدمات درمانی و توانبخشی قرار بگیرند.
بنابراین در مقایسه با کودکانی كه از این درمان زودهنگام محروم میمانند ،توانایی
یادگیری و تكامل زبان بیشتری خواهند داشت.
منبع :بنیان

از مضـرات شـاد بـودن
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تصور کنید روزی در خیابان روی ویلچر خود نشستهاید ،باران میآید و
طبق قانونی نانوشته با آمدن باران ،تاکسی هم نایاب شدهاست .مدتی منتظر
میمانید و لباسهایتان خیس میشوند .چشم به انتهای خیابان میدوزید 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
میگذرند .همه خوشحالاند و صدای آهنگ و بوقهایشان برای لحظهای
حواس شما را از وضعیتی که در آن گرفتار شدهاید ،پرت میکند .بعد که به
خودتان میآیید ،میبینید که هیچکدام از آن آدمهای شاد ،شما را ندیدهاند
و باید زیر باران منتظر ماشین بعدی بمانید.
روانشناسان مدام میگویند که سالمت روحی و جسمی ما از طریق شادبودن
تأمین میشود .ولی آنها به این نکته اشارهای نمیکنند« :فقط کسی که شاد
است از اثرات مثبت آن شادی بهره میبرد ».معموالً شادی کامل از طریق
حذف توجه به نیازهای دیگران ممکن است .انسانها معموالً در لحظهای که
شاد هستند ،خودخواه میشوند و برای رسیدن به امیال و آرزوهای خود و
حفظ آن حس ،از هر نوع مشکل ،زحمت و اتفاقی که آنها را غمگین سازد،
دوری میکنند.
تحقیقات جدید نشان میدهند که انجام کاری مثبت برای دیگران ،کاری که
برای رسیدن به امیال و آرزوهای ما نیست ،میتواند به زندگی ما معنا ببخشد
و نوعی رضایت کلی را فراهم کند .رضایتی که در آن لحظه به شادی منجر
نمیشود ولی میتواند اثرات درازمدتی بر روحیات ما در زندگی داشته باشد.
براساس این تحقیقات ،شادی به معنای رسیدن به لذتهای فردی است،
ِ
مثبت اجتماعی ،میتوانند نوعی حس ارزشمندی
درصورتیکه انجام کارهای
را در زندگی ما ایجاد کنند.
«استیو کول» متخصص ژنتیک به این نتیجه رسیدهاست که احساس تنهایی

یا غم ازدستدادن یکی از عزیزان و یا داشتن مشکالت اقتصادی ،بدن انسان
را در موقعیتی اضطراری قرار میدهد .موقعیتی که زنگ خطری را در شبکهی
ژنهای انسان روشن میکند و موجب فعالشدن دو گروه از ژنها میشود.
ت زمان زیادی
اگر مشکالت عاطفی و روانی مزمن داشته باشیم ،یا مد 
احساس تنهایی کنیم ،ژنهای ضد باکتری بدن افزایش مییابد که میتواند
موجب ضعف و صدمهدیدن قلب ما شود .اجداد ما وقتی احساس تنهاماندن
را تجربه میکردند ،با افزایش ژنهای ضد باکتری در بدنشان ،برای عفونت
ناشی از حمالت حیوانات یا دشمنان آماده میشدند .ژنهای گروه دوم،
دستورالعمل کاهش مواد ضد ویروس در بدن هستند .این دستور موجب
میشود که احتمال ابتال به سرطان افزایش یابد.
به عبارت دیگر اگر اجداد ما زندگی اجتماعی را تجربه میکردند و اهل کمک
به اجتماع بودند ،ژنهایشان ،به دلیل تماس بیشتر با انسانهای دیگر ،ضد
ویروسهایی را تولید میکردند که از بیمارشدن و دریافت ویروس از دیگران
جلوگیری کند.
افرادی که معنای مشخصی برای زندگی خود دارند و به زندگی اجتماعی
عالقهمندند ،حتی زمانی که غمگین میشوند یا مشکالتی روانی برایشان به
وجود میآید ،احتمال کمتری وجود دارد که در بدنشان ،ژنهای ضد باکتری
فعال شود.
مهمترین نکتهای که به آن دست یافتیم این است که شادبودن با بهاندادن
به غم دیگران همراه است .با این حال شادبودن نسبت به پایداربودن در
انجام وظایف اجتماعی ،به مراتب اثرات مثبت کوتاهمدت و کمرنگتری دارد.
داشتن تعادل بین بهرهبردن از لذتهای فردی و انجام کارهای انساندوستانه،
عاملی است که موجب سالمت واقعی جسم و روان ما میشود.

خواندنی های سالمت
پودر میوهی گل رز و خواص آن
پودر میوهی گل رز میتواند درد و التهاب مفصل را کم کند .اخیرا ً دو
مطالعه جدید بر روی اثرات ضد التهابی قوی پودر میوهی گل رز صورت
گرفته که توجه بیشتری را به سوی این ماده جلب کردهاست .این مطالعات
نشان دادهاند که پودر گل رز نه تنها میتواند التهاب و درد ناشی از آرتریت
را کاهش دهد بلکه میتواند به حفاظت از مفاصل افراد جوان کمک کند.
میوهی گل رز در زیر گلبرگهای آن قرار دارد و وقتی گلبرگها ریخت،
میوه به حداکثر رشد خود میرسد.
پودر میوهی گل رز میتواند موجب کاهش درد مفصل زانو شده و همچنین
حرکات زانو را بهتر و احتماالً از آسیب به غضروف مفصل زانو پیشگیری
کند .محققین اعالم کردهاند که ترکیبی مساوی از پوستهی بیرونی میوه
همراه با دانههای آن بهترین ترکیب در کاهش التهاب مفصل است .تاکنون
بیش از  30مطالعهی علمی دربارهی تاثیر ضد التهابی میوهی گل رز
صورت گرفته است و نشان میدهد که میتوان از آن در کاهش درد و
افزایش دامنهی حرکتی در مفاصل ملتهب استفاده کرد.
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شماره /50آبان و آذر1392

تولید گوش مصنوعی از سلولهای گاوی
دانشمندان با ترکیب کردن سلولهای گاوی با یک ژل مایع و قراردادن آن
داخل یک پرینتر سه بعدی ،موفق به تولید یک نوع گوش مصنوعی شدند که
قادر به دریافت و انتقال صدا است.
در این پروژه ،چاپگر به گونهای برنامهریزی شدهاست تا مواد دریافتی را به
شکل یک گوش مصنوعی پردازش کند و از ذرات نقره یک آنتن مارپیچ ایجاد
کند .این آنتن مانند تمام آنتنها قادر به دریافت سیگنالهای رادیویی است.
گوش میتواند سیگنالهای رادیویی دریافتشده را به صدا تفسیر کند.
گوش تولیدشده که توسط چاپگر سه بعدی ایجاد شدهاست ،بسیار شفاف و
نرم است .محققان الکترودهایی را درپشت این گوشها قرار دادند که قادر به
دریافت سیگنالهای رادیویی بودند .در پایان بعد از پخش آهنگی از «بتهوون»
در کنار یک جفت از این نوع گوش تولیدشده ،مشاهده شد که سیگنالها از
طریق گوش به الکترودها و سپس بلندگوها انتقال پیدا میکنند.
کشف محل بهترین سلولهای بنیادی
محققان محل بهترین سلولهای بنیادی خون را کشف کردند .این سلولهای
بنیادی که در انتهای استخوان قرار دارند میتوانند درصد موفقیت پیوند مغز
استخوان را افزایش دهند.
این کشف میزان مغز استخوان مورد استفاده در عمل پیوند را کاهش میدهد
و باعث کاهش موارد رد پیوند خواهد شد .همچنین روند بازسازی را افزایش
خواهد داد .به گفتهی این محققان ،سلولهای بنیادی انسان ( )HSCکه در
منطقهی انتهای استخوان یا «ترابکوالر» قرار دارند ،دارای بیشترین توانایی

در احیا خون و سیستم ایمنی بدن هستند.
این یافتهها نشان میدهند که کیفیت سلولهای بنیادی با هم یکسان نیست
و محل قرارگرفتن این سلولها بر روی کیفیت آنها مؤثر است بهطوریکه
سلولهایی که در انتهای استخوان قرارگرفتهاند کیفیت بهتری را از خود
نشان میدهند .بیش از  50سال است که پیوند مغز استخوان بهطور عادی
در بسیاری از بیمارستانها برای درمان بیماریهایی نظیر سرطان خون،
کمخونی و اختالالت ایمنی انجام میشود.

مسواک یا نخدندان ،اول کدامشان؟

مطالعات جدید نشان میدهد،
بازیكردن و ماساژ فک و صورت،
باعث كمشدن اشتها میشود .یكی
از روشهای كمكردن اشتها تحریك
سلولهای عصبی در فك و صورت
است ،زیرا مغز و سلولهای عصبی
صورت اصلیترین مراكز كنترل
اشتها محسوب میشوند از این رو با
كنترل آن میتوان اشتها را به طرز
فوقالعادهای کاهش داد .با ورزشدادن
صورت و ماساژ پیشانی ،گونهها و بینی،
سلولهای صورت به آرامش میرسند
و جریان خون در آنها كنترل
میشود ،بنابراین اشتها کاهش مییابد.
همچنین بازوبستهكردن دهان به مدت
 10دقیقه در طول روز ،باعث از یاد
رفتن گرسنگی میشود و افراد میل به
غذاخوردن را از دست میدهند.
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تقریباً همهی افراد با این نظر موافقند که دو بار مسواکزدن در روز ضروری است.
اما این روزها نکتهی بحثبرانگیز دیگری نیز مطرح است ،مبنی بر اینکه استفاده از
نخدندان بهتر است قبل از مسواکزدن انجام شود یا پس از آن؟
در ادامهی این بحث توصیههای  5دندانپزشک را ذکر میکنیم:
 )1این دندانپزشک به بیمارانش توصیه میکند که برای ازبینبردن پالک بین
دندانها ،قبل از مسواک حتماً از نخدندان استفاده کنند .این امر موجب میشود که
مسواک ،باکتریها و باقیماندههای خارج شده توسط نخ را از محیط دهان خارج
نماید.
 )2این متخصص معتقد است که استفاده از نخدندان بهویژه برای کودکان ،بعد از
مسواکزدن بهتر است .این کار کمک میکند ذراتی که پس از مسواک در دهان باقی
میمانند ،توسط نخ خارج شوند .اگر اول از نخ استفاده کنید ممکن است مسواک
موجب شود باقیماندههای غذا به میان لثه فروروند .همچنین این دندانپزشک
توصیه میکند که روش صحیح استفاده از نخ نیز بسیار مهم است ،برای این کار نخ
را به صورت  Cدرآورده و بهطور دورانی در اطراف دندان حرکت دهید .حرکات باال و
پایین نخ به تنهایی کافی نیست زیرا سطح دندانها را به خوبی تمیز نمیکند.
 )3دندانپزشک سوم معتقد است که ترتیب استفاده از مسواک و نخ تفاوتی نمیکند،
زیرا مسواک سطح دندانها و نخ ،فاصلهی میان دندانها را تمیز میکند.
 )4متخصص بعدی میگوید که مهمترین نکته این است که دو بار در روز مسواک
بزنید و یک بار از نخ استفاده کنید .این دندانپزشک معتقد است برای خارج کردن
پالک و باقیماندههای غذا از میان دندانها چند دقیقه را صرف استفاده از نخ کنید.
 24تا  48ساعت زمان الزم است تا باکتریها درون پالکها جای گیرند ،بنابراین
خارج کردن پالک توسط نخ ،حداقل یک بار در روز ،سالمت دهان و دندانها را
تأمین میکند.
 )5نظر دندانپزشک پنجم این است که شبها قبل از خواب از نخ استفاده کنید .در
زمان خواب ،ترشح بزاق برای تمیزکردن دندانها و لثه کاهش مییابد و باکتریها
فرصت بهتری برای آسیبرساندن به دندانها دارند .بنابراین استفاده از مسواک و نخ
و همچنین تمیزکردن زبان هر شب قبل از خواب ضروری است.
براساس گزارش انجمن دندان امریکا ،نخ و مسواک هر دو ضروری هستند؛ اما استفاده
از نخدندان قبل از مسواک ،کمک میکند که فلوراید موجود در خمیردندان در زمان
مسواکزدن ،بهتر به میان دندانها نفوذ کرده و در نتیجه احتمال پوسیدگی دندان
کاهش یابد.
براساس نظر دندانپزشکان ،استفادهی روزانه از نخدندان برای پیشگیری از تجمع
باکتریها بین دندانها و تشکیل پالک و رسوب و در نتیجه تورم و التهاب لثه که
اولین مرحله در بیماریهای لثه است ،ضروری است.

زبانش بیرون ،یعنی سندرم داون؟
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به عنوان یک پزشک متخصص اطفال در طی
سالها طبابتم با این نگرانی مشترک والدین،
یعنی بیرونماندن زبان از دهان کودک ،روبهرو
بودهام .این حالتی است که زبان بین دو لب و
خارج از دهان قرار میگیرد و دیگران میتوانند
زبان کودک را مشاهده کنند .در حالیکه
بیرونماندن زبان یکی از عالیم سندرم داون
است ،معموالً والدین در مورد احتمال ابتالی
فرزندانشان به این بیماری سؤال میکنند.
«آیا کودک من به این دلیل که زبانش تمام
مدت بیرون از دهانش قرار دارد ،سندرم داون
دارد؟»
فقط بهخاطر اینکه زبان کودک شما ،تماممدت
از دهانش بیرون است ،نمیتوان به این نتیجه
رسید که وی سندرم داون دارد .درحقیقت
دالیل متفاوتی وجود دارد که زبان کودک بیرون
از دهانش میماند .اگر پزشک کودکتان یکی از
این دالیل را عنوان کرد ،باید به دنبال عالمت دیگری از سندرم داون بگردد تا بتواند
اعالم کند که کودک شما واقعاً سندرم داون دارد .در غیر این صورت داشتن تنها
یکی از نشانهها به معنای وجود قطعی این اختالل نیست.
به طور کلی سندرم یعنی داشتن تعدادی عالیم و نشانههای خاص ،که در کنار
یکدیگر دیده میشوند .بیرونزدگی زبان نیز یکی از نشانههای سندرم داون است .در
حالی که نمیتوان تنها با دیدن این نشانه با قطعیت اعالم کرد که کودکی مبتال به
سندرم داون است .بیایید به این دالیل نگاهی بیندازیم:
 )1واکنش عادی
باید در مورد اینکه بیرونماندن زبان میتواند یک واکنش عادی باشد ،تأکید کنم.
این بخشی از واکنش مکیدن در نوزادان است و معموالً با گذشت زمان ناپدید
میشود .بعد از گذشت  4تا  6ماه ،وقتی زمان غذادادن با قاشق به کودک فرا
میرسد ،این واکنش از بین میرود .به عبارت سادهتر ،کودک شما زبان خود را بیرون
میآورد چون دوست دارد که زبانش را بیرون بیاورد.
 )2زبان بزرگ
با افزایش و رشد بافتهای زبان ،کودک دچار بزرگی زبان خواهدشد .این بزرگی
موجب میشود که زبان در حجم طبیعی دهان جا نشود .اختالالت مادرزادی ،یا
بهوجودآمدن مشکالتی بعد از تولد به بزرگی زبان منجر میشوند .بزرگی زبان معموالً
یکی از عمدهترین نشانههایی است که باید برای تشخیص سندرم داون ،با دیگر
نشانهها همراه شود .به هر طریق تجربهی من به عنوان پزشک متخصص اطفال و پدر
یک فرزند سندرم داون ،این است که دالیل دیگری که در ادامه میخوانید ،میتواند
با سندرم داون ارتباط بیشتری داشته باشد.
 )3دهان کوچک
یک دهان کوچک نیز میتواند موجب شود که زبانی با اندازهی عادی از آن بیرون
بماند و به نظر برسد که اندازهی زبان بزرگ است .داشتن یک دهان کوچک یکی
از نشانههای مهم سندرم داون است .یکی از دالیلی که کودک سندرم داون دهان
کوچکی دارد ،این است که سقف دهان یا کامش کوتاه است .که رایجترین آن
باریکی قوس کام است .دهان کوچک همچنین در سندرم «دیجرج » و سندرم
«پیرروبین» نیز دیده میشود .دلیل دیگر داشتن دهان کوچک ،فک پایین کوچک
است .وقتی که از نیمرخ به صورت کودک نگاه کنید ،عقببودن فک پایین را احساس
میکنید.
 )4ضعف ماهیچهی زبان
زمانی را بهخاطر آورید که در حال استراحت هستیم و زبان ما شل و مانند یک
رشتهی ماکارونی پخته از دهانمان آویزان میشود .از این مثال استفاده کردم تا
بگویم که یک کودک مبتال به ضعف ماهیچهی زبان چگونه به نظر میرسد .اگر زبان

از انقباض کافی برخوردار نباشد ،در یک حالت
استراحت دایمی قرار میگیرد و معموالً کنترل
آن درون دهان غیرممکن خواهد شد .وقتی زبان
خود را شل میکنید احساس میکنید که فضای
بیشتری را از دهانتان اشغال میکند .سندرمهای
زیادی وجود دارند که شلی زبان از نشانههای
آنها است« .پادر ویلی» و سندرم «رت» از
جملهی این سندرمها هستند که به صورت
مادرزاد در فرد دیدهمیشوند.
 )5افزایش حجم زبان
رشد تودههایی اطراف زبان میتواند موجب
بزرگی و بیرونماندن زبان از دهان شود.
تشکیلشدن کیستهای بزاقی نیز یکی از عوامل
بزرگشدن زبان است .این کیستها معموالً به
سادگی تشخیص داده شده و به مرور زمان از
بین میروند.
 )6تنفس از دهان
تنفسکردن از دهان یکی از سادهترین دالیل بیرونماندن زبان است .نوزادان معموالً
از طریق بینی نفس میکشند و دلیل خاصی باید وجود داشته باشد تا از طریق دهان
تنفس کنند .دالیلی نظیر سرماخوردگی ،داشتن آلرژی ،یا لوزههای بزرگ و داشتن
لوزهی سوم که موجب گرفتگی بینی میشود .کودکان سندرم داون معموال همیشه
از طریق دهان تنفس میکنند .اگر دلیل تنفس از دهان وجود لوزههای بزرگ و
لوزهی سوم باشد ،جراحی میتواند به عنوان یکی از بهترین روشها برای درمان این
مشکل پیشنهاد شود .وجود لوزهها معموالً موجب التهاب سینوسها یا درد مزمن
گوشها میشود« .آپنه» در خواب (مرگ ناگهانی نوزادان) نیز از دیگر خطراتی
است که لوزه برای کودکان سندرم داون بهوجودمیآورد .بنابراین جراحی میتواند
بهترین گزینه باشد.
دالیل بیشتر
بعضی از کودکان حتی وقتی عامل ایجاد این حالت نیز از بین رفته باشد ،از روی
عادت زبان خود را بیرون میدهند .معموالً برای حل این مسئله به کمک یک
گفتاردرمانگر نیاز است تا این عادت را فراموش کنند .حاال میتوانیم به سوالی که
در ابتدا پرسیدم پاسخ قانعکنندهای بدهیم« :آیا کودک 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 اینکه بیشتر اوقات این حالت اتفاق میافتد؟ به عنوان دومین نکتهای
که باید به آن توجه کنید :زبان بیرونآمده از دهان همیشه نشانهی کافی برای
سندرم داون نیست .پزشک با دیدن این حالت به دنبال نشانههای دیگر سندرم
داون خواهد گشت.
اگر در مورد کودکتان نگران هستید بهتر است با پزشک متخصص اطفال مشورت
کنید .هرچند که جستوجو در اینترنت گاهی اوقات مفید است ولی به این معنی
نیست که میتواند همیشه مشاورهی درستی ارائه دهد و جایگزین پزشک متخصص
شود.
با بیرونماندن زبان کودک ،چه باید کرد؟
محققان هنوز هم به دنبال راههای مناسبی برای رفع این مشکل هستند .در بعضی
موارد جراحی لوزه میتواند نتیجهی مثتبی داشته باشد .بر روی فرزند من عمل لوزه
انجام شد .ما حتی او را پیش یک متخصص گفتاردرمان بردیم .ولی هنوز نتیجهی
مناسبی دریافت نکردهایم .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
میشود .مانند «با» و «ما»  ،که این روش تا به امروز از بقیهی روشها بهتر و مؤثرتر
بودهاست.
ترجمه :نفیسه قدوسی

تنها زمانی که از همهی
دغدغههای زندگی دور میشوم
هنگام ورزشکردن است .تنها
در این زمان تمام دردها و مشکالت زندگی را از یاد میبرم.
تأثیر ورزش بر زندگی فرد معلول کنارآمدن با معلولیت برای افرادی که
بهتازگی معلول شدهاند و پذیرش شرایط جسمی خاصی که برای همیشه
گریبانگیرشان خواهد بود ،نیازمند روشهایی است که به مرور زمان این هدف
را میسر سازد .ورزش میتواند کمک شایانی برای رسیدن به این امر باشد.

چرا بسکتبال؟

من بیشتر ورزشهای معلوالن
را که برای وضعیت جسمیام
مناسب بود ،انجام دادهام .اما
به این دلیل که از یکنواختی
و سکون بیزارم و بسکتبال
هیجان بیشتری نسبت به
سایر رشتهها دارد آن را به
صورت مستمر ادامه میدهم.
چند بار آسیب جدی دیده ام

متأسفانه بله و آن هم به
خاطر خوب گرمنکردن قبل
از تمرین بود .سال قبل کتف
راستم آسیب جدی دید.
زندگی بعد از ورزش

خوشبختانه وقتی ورزش
میکنم از تمام غمها رها
میشوم به همین دلیل حاال در شرایط روحی بهتری هستم .عالوه بر این
توانایی جسمی باالتری پیدا کردهام و به دلیل تقویت عضالت باالتنه میتوانم
تمامی کارهای شخصی و حتی خانوادگیام را به تنهایی انجام دهم .من به
ورزش مدیونم .ورزش از تشدید معلولیتم جلوگیری کرد و از من انسانی قوی
ساخت.
ترجمه :نفیسه قدوسی
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با ورزش مشکالت را از یاد می
برم

روند بهبود روحی فرد معلول
سریعتر خواهد شد و میتواند
با معلولیتش بهتر کنار بیاید.
به واسطهی اعتماد به نفسی
که ورزش در زندگی انسان
ایجاد میکند ،فرد معلول نیز
حضور پررنگتری در جامعه
خواهد داشت و از زندگی
منزوی و غیراجتماعی فاصله
میگیرد .از نظر جسمی نیز،
ورزش از ایجاد معلولیتهای
ثانویه جلوگیری میکند و با
افزایش قدرت بدنی ،به مبارزه
با بیماریها میرود .همانطور
که میدانید مشکالت پیرامون
معلولیت حتی میتواند از
خود معلولیت نیز دشوارتر
باشد .مشکالتی نظیر زخم
بستر ،ناراحتیهای قلبی و
گوارشی ،پوکی استخوان،
فشار و چربی خون ،چاقی
که بر اثر کمتحرکی ایجاد
میشود.

ســـالمــــــت

مصاحبه با حسین طارمیان:
یک حادثه میتواند از ما انسان
دیگری بسازد و بشود تولدی
دیگر .تولدی که نقطهی آغاز
جدیدی را برایمان رقم میزند.
معلولیت اتفاقی بود که برای او
افتاد .اتفاقی که از آن به تلخی
یاد نمیکند بلکه از یک تغییر
بزرگ سخن میگوید .تغییری
که برای همراهشدن با آن
مسیر سختی را پیموده .در این
میان آدمها بودهاند و ورزش.
عناصری که بر زندگیاش تأثیر
انکارناپذیری داشتهاند .حسین
طارمیان عضو تیم بسکتبال
استان قزوین برایمان از
تأثیراتی که ورزش بر او گذاشته
است میگوید:
زندگی قبل از ورزش
طبعاً آنچه معلولیت به همراه
دارد ،شرایطی متفاوت است.
کنارآمدن با شرایط جدید
جسمی ،کار سادهای نیست.
باید دلیلی وجود داشته باشد
که بتوان با تکیه بر آن از این
مرحله عبور کرد .قبل از شروع
ورزش کنارآمدن با این شرایط
برایم بسیار دشوار بود .از لحاظ
روحی حالوروز خوبی نداشتم
و از نظر جسمی نیز سریع بیمار
میشدم .بدنم توانایی مقابله با
میکروبها را از دست دادهبود
و ضعف جسمی موجب میشد
نتوانم در مقابل بیماریها
مقاومت کنم.

تولـدی دیگر با بسکتبـال

بهترين پدر و مادر دنيا
پـدر کودکـی ناشنـوا بودن ،چگونـه اسـت؟
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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 کودک ناشنوا
در خانواده سازگاری ایجاد کند و در نهایت ،آمادگی کمک به فرزندش در
کسب بسیاری از مهارتها را داشته باشد.
جامعهی بینالمللی کودکان ناشنوا در طول چندین هفته با تعدادی از پدران
کودکان ناشنوا دیدار داشته است .هدف از این مالقاتها بررسی نوع دید
والدین به مسئلهی ناشنوایی کودکشان است و اینکه چهطور احتیاجات
پدری این کودکان را احساس میکنند .ما این مقاله را برای والدین کودکان
ناشنوا تهیه کردهایم تا با دادن اطالعات بیشتر بتوانند بهتر از عهدهی این
مسئولیت برآیند .واکنشهای اولیهی شما نسبت به چنین تغییر بزرگی در
خانواده و چگونگی روابط با فرزندتان مورد منفی بزرگی به حساب نمیآید،
پس نگران آن نباشید ،زیرا خیلی زود رفع خواهد شد 90 .درصد از ناشنوایان
در خانوادههای معمولی و سالم به دنیا میآیند ،پس بسیار طبیعی است که
حس قوی ترس و آمادهنبودن در آنها ایجاد شود .خانوادهی این کودکان
آنقدر سردرگم هستند که حتی نمیدانند چه موقع و چهطور این اتفاق
برایشان افتاده است .اما در کل میتوان گفت که دوستان و خویشاوندان و
والدین باید به یکدیگر کمک کنند تا با این موقعیت کنار بیایند و بتوانند
نقش بهسزایی در رفع مشکالت داشته باشند .همچنین شما پدرهای عزیز

میتوانید از یک متخصص شنوایی و یا معلم ناشنوایان و یا دیگر متخصصان
در مورد چگونگی نحوهی حمایت از این کودکان راهنمایی بخواهید .حتی
میتوانید با خانوادههای دیگری که با این چالش مواجه هستند ،دیدار کنید تا
از تجربههای آنها استفاده کنید.
گاهی پدرها عنوان میکنند که با وجود کمی تغییرات در شیوهی زندگی و با
حمایتی قابل تحسین خیلی زود توانستند حس شیرین پدری را مانند دیگر
پدران احساس کنند .نگاهی به حرفها و درد دل پدرها میاندازیم:
«خیلی سعی کردم تا بر مشکالت غلبه کنم و این راه را هموار سازم .اما فکرش
را بکنید که هر روز ساعت  7صبح برای کار از خانه خارج شوی و  6بعد ازظهر
بازگردی .من نهایت تالشم را میکنم تا هر شب فرزندم را به حمام ببرم اما
مسائل مربوط به کار ،قرار مالقاتها و درگیریهای دیگر توانم را کم کردهاند.
در خانه هم وجودم را خستگی گرفته است .تازه آن موقع همسرم میخواهد
به مشکالتش گوش بدهم ،در حالی که سرم پر از دغدغههای فکری است».
«هنگام خواب با فرزندم به تختخوابش میرویم و سرمان را روی بالش او
میگذاریم و قصه میخوانیم .به نظرم اینکه بتوانیم به آنها نزدیک شویم
و احساسات آنها را تأمین کنیم ،بسیار اهمیت دارد و باعث بهبودی روابط
میشود».
حضور کودکان ناشنوا در مدارس استثنائی میتواند کمک مؤثری در شناخت
آنها از نوع معلولیتشان باشد .زیرا ارتباط با دیگر اعضای ناشنوا باعث ارتقا
فرهنگ در میان آنان میشود.
وقتی به شما میگویند فرزندتان دچار مشکالت شنوایی است سردرگمی
ابتدایی بسیار طبیعی است ،اما باید هرچه زودتر دستبهکار شوید و در
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 نمیشود کرد ،تحقیقات را
متوقف نکنید و تا جای ممکن ادامه بدهید .زیرا تنها شما میدانید چه خیری
برای فرزندتان میخواهید و هدفتان مشخص است .الهامپذیری از والدین
دیگر بهخصوص کسانی که سالهای طوالنی با این امر مواجه بودهاند هم
برای خانواده و هم کودکان بسیار اثربخش است .بهبود روابط در سالهای
ابتدایی بسیار حیاتی است .زیرا این نوع رابطه باعث تأثیرپذیری و یادگیری
مناسب کودک از دیگران میشود .همچنین الزم است برای بهبود مهارتهای
احساسی ،شخصیتی و اجتماعی کودکتان تالش کنید .این را بدانید که این
کودکان متفاوت نیستند ،تنها نحوهی ارتباطی آنها متفاوت است .بدان معنا
که تمام خانواده باید مهارتهای ارتباطی جدید را یاد بگیرند.
«روزی دخترم با کتابچهی مربوط به روشهای ایجاد رابطه ،صحبتکردن و
حتی آوازخواندن کودکان ناشنوا به خانه آمد .در آن لحظه به یکدیگر خیره
شدیم و یکصدا گفتیم :بیا نهایت تالشمان را بکنیم .آن موقع نوهام تنها 6
قوخوی استداللی دارد و به همین خاطر
ماه داشت .حاال که بزرگتر شده خل 
بارها در خیابان میایستیم و در مورد خرید اسباببازی یا رفتن به پارک بحث
میکنیم .او ناشنوا است و ما از هر دو روش ارتباطی کالمی و اشارهای استفاده
میکنیم تا بتواند در هر دوی آنها 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 اندازهی حمایت خانواده تأثیرگذار نیست .این را
بدانید که شما قسمت مهمی از زندگی فرزندتان هستید و باید با همسرتان
یک تیم منسجم تشکیل دهید تا بتوانید یک حامی واقعی برای کودکتان
باشید .اضطرابها و کشمکشهای روزهای نخست را کنار بگذارید و به دنبال
راه کار باشید .پدر و مادر کودک ناشنوا در تمام مالقاتهای مشاورهای باید
حضور داشته باشند تا هر دو ،حرفها را به خوبی گوش دهند و حتی کلمهای
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 اینگونه مهارت احساسی و اجتماعی و حتی شخصیتی آنها فعال میشود.

شکست سرطان

ترجمه :الهام اشرفی
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رالف میندیسینو ( )Mindicino Ralphمتولد  1960در نیویورک آمریکاست .او
در رشتهی هنرهای زیبا تحصیل کرده و در ساخت مجسمههای برنزی و فوالدی،
شعر و نقاشی رنگ روغن مهارت دارد .او در چهاردهسالگی پای راست خود را به
علت سرطان استخوان از دست داد .بهبودی طوالنیمدت او که همراه با درد سختی
بود ،تحولی در روح او ایجاد کرد .خلق دنیاهای خیالی راه فراری بود از سختیهای
دنیای واقعی.
خود او میگوید« :به طور حتم مهمترین تغییر در زندگیم مبتالشدن به سرطان
بود .نه تنها زندگیم در خطر بود و قبولش برای هر سنی دشوار است ،بلکه پای
راستم نیز قطع شد.
ً
میدانستم که زندگیم کامال تغییر کرده و در طول زمان ،دریافتم که دوستانم از
من فاصله میگیرند و در نهایت ترکم میکنند .این حس تنهایی بخش مهمی از
هنر من شد .نقاشیهای تمثیلی من بخشی از مجموعهای است که در پی حس
انزوا است .با رنگهای جسور و درخشان که خیابانها را در تقابل با تنهایی مداوم
انسان نشان میدهد».
او برندهی جایزه معتبر « »WynnNewhousسال  2009است و نقاشیهایش
در گالریهای متعددی به نمایش درآمدهاست.
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سبدهای واکر

این سبدها که به خاطر امنیت بیشتر دارای روکش پالستیکی هستند ،در دو اندازه
به راحتی به هر واکری وصل میشوند .هر دو دارای یک سینی پالستیکی هستند که
از افتادن وسایل از آن جلوگیری میکند .سبد باریک از بسیاری مدلهای بزرگتر
سبکتر است و معموالً به بیرون یا درون فریم واکر بسته میشود.

واکر مخصوص برف

این واکر انعطافپذیری بسیار باالیی
دارد که شامل چرخش عمودی و افقی
زاویهی ساعد ،طول ساعد ،ارتفاع ساعد
در برف و عرض بازو است.
همچنین شامل یک جفت چوب
کوتاهتر است که میتوان در زمان کمی
واکر را به مدل کوچکتر برای کودکان
تغییر داد.

صندلی متقارن

گیرههای ظروف که آنها را در جای
خـود ثــابت نگـه میدارند.
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شماره /50آبان و آذر1392

حاال با این وسیله همزدن با یک دست
بسیار آسان و بیخطر است .دسته
ظرف را در شکاف فریم فلزی قرار
دهید تا از ریختن ناگهانی محتویات
ظرف جلوگیری کنید .بر روی گاز وصل
میشود و با اندازههای مختلف ظروف
هماهنگی دارد .روکش آن از خطافتادن
اطراف گاز و وسایل پختوپز جلوگیری
میکند.

درستنشستن سختتر از آن است که به نظر میرسد .بسیار دشوار است که در
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 چرخدار
بمانیم .ممکن است به تکیهگاه بهتری احتیاج داشته باشید و این صندلی متقارن
به نیازهای شما پاسخ میدهد .این صندلیها در سایزهای مختلف ساخته شدهاند و
مدل برقی این صندلی نیز برای راحتی بیشتر وجود دارد.

عینک منشوری

این عینکها دارای منشوری هستند که تصویر را نود درجه میچرخانند .بنابراین
حین مطالعه یا تماشای تلویزیون نیازی به چرخاندن سر نیست و میتوان در تخت
نیز این فعالیتها را انجام داد .در صورت لزوم بر روی لنزهای تکبین نیز وصل
میشود .هیچ خستگی و فشاری بر چشم وارد نمیکند .البته برای عینکهای دو
کانونی توصیه نمیشود.

برنامهی آموزش زبان اشاره

این برنامه که برای «آیفون» طراحی شده به آموزش حروف الفبای زبان اشاره
میپردازد .مناسب برای افرادی که در بزرگسالی دچار ناشنوایی شدهاند و یا برای
آموزش کودکان مناسب است.

جـــاروی خـودکــار

این وسیله برای افرادی طراحی شده که دچار معلولیتهای حرکتی هستند .برای
تمیزکردن 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 میکند.
جارو از پالستیک بههمفشردهشده ساخته شده و دور آن از الستیک است .دارای سه
توشو و تعویض از جنس «میکروفیبر» است.
پد قابل شس 

صندلی حمام کوانتوم

این صندلی از نظر پزشکی درجه کیفی
باالیی دارد و از جنس «فایبرگالس» و
فوالد ض ِد زنگ ساخته شدهاست .وزن
کم آن مناسب استفاده در سفر است و
هیچگونه ابزاری جهت سرهمکردن آن
نیاز نیست.

جیپیاس سخنگو

جیپیاس سخنگو به افراد نابینا و
کمبینا راه را نشان میدهد و آنها
را از محیط اطراف ،مثل درختان،
ساختمانها و چهارراهها مطلع میکند.

کمـک برای تعویـض المپ

اسکنری که برای نابینایان و افراد کمبینا ساخته شدهاست .این وسیلهی کوچک و مسطح
به صورت خودکار متون را اسکن کرده و با صدای بلند میخواند .کاربران میتوانند
سرعت و بلندی صدا را با فشار یک دکمه کنترل کنند .تمام عملکردها با هفت دکمهی
قابل لمس انجام میشود .عالوه بر این ،دستگاه قابلیت ذخیرهی پانصد هزار صفحه را
دارد.

یک صفحه نمایش بصری تشکیل
شدهاست و میتوان آن را مانند عینک
بر چشم زد .این رایانه توسط گوگل
و در پروژهی تحقیقات «گلس» و با
هدف تولید یک رایانهی رایج در بازاری
گسترده ایجاد شدهاست.
گوگل گلس ،اطالعات را در قالب یک
تلفن هوشمندکه قابلیت اتصال به
اینترنت از طریق فرمانهای صوتی را
دارد به نمایش میگذارد.
یک صفحهی لمسی در کنار گوگل
گلس قرار دارد و عالوه بر آن برای
فعالکردن رایانه میتوان از فرمانهای
صوتی استفاده کرد .برای این منظور
فرد باید سر خود را سی درجه به
سمت باال چرخانده یا به صفحهی
لمسی ضربه کوچکی زده و کلمهی
« »Ok Glassرا بگوید.
وقتی رایانه فعال شد ،میتوان از فرمانهایی مثل گرفتن عکس ،ضبط ویدیو،
توجو از طریق دستگاه
پرسیدن نشانی یا فرستادن پیغام استفاده کرد .نتایج جس 
گیرندهای که در کنار گوش است بازخوانی میشود .صدای منتقلشده برای افرادی
که نزدیک شخص قرار دارند ،غیرقابلشنیدن است.
هِدسِ ت گوگلگلس به گوشی هوشمند فرد وصل شده و اطالعات را بر روی صفحهی
نمایشی در مقابل چشم قرار میدهد .تحلیل گران بر این باورند که این هدست در
میان وسایلی مثل ساعتهای مچی ،هدفونها و دستگاههای اندازهگیری کالری
مصرفی ،نوع جدیدی از تکنولوژیای است که قابل پوشیدن است .برای فردی که
دچار معلولیت است این ابزار پیشرو ،فراتر از یک اسباببازی بهشمارمیرود .برای
مثال تشخیص گفتار آنقدر خوب پیش میرود که در آینده ،فرد ناشنوا ،بهزودی
قادر به دیدن رونوشتی از گفتوگوی دوست خود خواهد بود .یا فردی که بینایی
محدودی دارد میتواند از طریق بلندگوهای هدایت گری که بر روی گیجگاه قرار
دارند مسیرخود را جهتیابی کند.
شرکت «جورجیا تک» در حال کار بر روی دو پروژه است تا «گلس» را برای افرادی
که از ضعف عضالنی و پارکینسون رنج میبرند نیز آماده کند.
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اسکنر

گوگل گلس رایانهای است که از
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این وسیله از یک میلهی بلند و سه قسمت برای تعویض المپ ساخته شدهاست.
میلهی بلند که قابلیت تنظیم ارتفاع دارد از جنسی است که رسانای برق نیست و
قسمتهای فنجانمانند ،قابل تعویضاند و در سه اندازهی رایج المپ ساخته شدهاند.
افرادی که بر روی صندلی چرخدار هستند به راحتی قادر به استفاده از آن هستند.

گوگــل گلـــس
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تحقیقات ارایه شده در هفدهمین گردهمایی آکادمی چشم پزشکی
آمریکا اطالعات امیدبخشی در مورد دستگاه جدیدی میدهد که به
افرادی که به صورت ژنتیکی نابینایند کمک میکند تا اشیا معمولی را
تشخیص دهند.
در این تحقیق محققان دریافتند که وقتی طرح کلی اشیا پررنگتر
میشود میزان تشخیص فرد نیز باال میرود .این دستگاه که آرگوسدو
( )Argusllنام دارداولین دستگاه کاشت شبکیه در بزرگساالن مبتال به
" "RPاست.
RPبیماری ژنتیکی است که در آن شبکیه چشم ،حساسیت خود نسبتبه
نور از دست میدهد .این بیماری باعث کاهش تدریجی دید میشود و با
کاهش دید در شب و کاهش دید محیطی شروع و در نهایت به نابینایی
میانجامد.
نحوه کار دستگاه آرگوس بدین صورت است که دوربین کوچکی بر روی
عینک فرد نصب میشود که اطالعات تصویری را که دارای شصت الکترود
است را به شبکیه میفرستد و این الکترودها به شبیهسازی سلولهای
شبکیه میپردازند تا اطالعات را از اعصاب بینایی به مغز فرستاده و
طرحی از خطوط نور ایجاد کنند.

مــادران مضطرب
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کمپانی «دیزنی» تسهیالت جدیدی برای معلوالن در پارکهای تفریحی خود در
نظر گرفتهاست .پارکهای فلوریدا و کالیفورنیا کارتهایی برای دسترسی معلوالن
و افرادی که نمیتوانند در صف ،منتظر بمانند صادر کردهاست .عالوه بر این
افرادی که دارای معلولیت ادراکی هستند نیز میتوانند از راهنما استفاده کنند.
اقامتگاههای دیزنی نیز مجهز به اتاقهایی است که برای رفاه حال معلوالن و
همراهانشان طراحی شدهاست .برخی از امکانات این مکانها عبارتند از:
حمام و سرویس بهداشتی:
دارای درهای عریضتر و میلههایی که در حمام نصب شدند.
دوشهایی سکودار برای نشستن
سردوشهای دستی
کمدهایی که قابلیت جابهجایی دارند.
اتاق خواب:
تختهای کمارتفاع دارای میلهی مخصوص
وسایل ارتباطی
کوبه در مخصوص و تلفن هشدار
سایر خدمات:
اتوبوس با لیفتر صندلی چرخدار
دکمههای آسانسور با بریل
پارکینگ همراه با پیشخدمت مخصوص (بهای پارکینگ از معلولین گرفته
نمیشود).
استفاده از مونوریل نیز از طریق ورودیهای شیبدار یا آسانسورهای مخصوص
امکانپذیر است.

افسردگی دومین پیامد بزرگ معلولیت در دنیا
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
دارد .او میگوید که افسردگی مشکل بزرگی است و قطعاً باید به آن توجه
بیشتری داشت .وی افزود« :هنوز کارهای زیادی در زمینهی شناساندن و کشف
راهکارهای 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 میکند زیرا معانی و تعابیر
فرهنگی مختلفی وجود دارد.
سازمان بینالمللی سالمت به تازگی برنامهی جامع سالمت روان را برای ایجاد
آگاهی بیشتر ترتیب دادهاست.

تحقیقات جدید نشان میدهد که مادران نوجوانان و جوانان مبتال به
«اوتیزم» ،از استرس شدیدی در حد استرس سربازان جنگ رنج میبرند
و معموالً با خستگی و وقفه در کار دست و پنجه نرم میکنند .همچنین
در مقایسه با مادران معمولی ،وقت بیشتری را صرف مراقبت از فرزندان
خود میکنند.
محققان ،گروهی از این مادران را برای هشت روز مورد بررسی قرار
دادند .در انتهای هر روز از مادران سؤاالتی در مورد چگونگی گذراندن
روز و اوقات فراغت میشد .همچنین طی چهار روز به اندازهگیری میزان
هورمنهای آنان جهت تعیین سطح استرس پرداختند.
«مارشا مالیک سلتزر» ،محقق دانشگاه «ویسکانسین مدیسون» و مدیر
این پروژه میگوید« :این باقیمانده استرس روزانه است .مادران کودکانی
که دچار سطح باالیی از مشکالت رفتاری هستند ،دارای نمودار قابل
توجهی از استرس شدید هستند .اما عوارض بلندمدت این استرس بر
روی سالمت جسمی آنان هنوز مشخص نیست».
محققان دریافتند که این سطح از هورمنها با مشکالت مزمن سالمتی
همراهاند و ممکن است بر تنظیم گلوکز ،سیستم ایمنی و فعالیت مغز
تأثیر داشته باشد.
نتایج تحقیق را با مادران معمولی مقایسه کردند و دریافتند که مادرانی
که فرزندان اوتیزمی دارند حداقل دو ساعت بیشتر از مادران عادی به
مراقبت از فرزندانشان میپردازند و احتماالً دو برابر بیشتر دچار خستگی
میشوند و سه برابر بیشتر استرس دارند .عالوه بر این در هر یک روز
از چهار روز مورد نظر ،دچار وقفه در کار میشوند .در صورتی که برای
مادران دیگر در هر ده روز ,کمتر از یک بار این اتفاق میافتد.
محققان در پی راهکارهایی برای حمایت از خانوادههایی با این مشکالت
هستند .کارفرمایان آنها در محیط کار نیز باید با انعطافپذیری بیشتری
برخورد کنند .این برنامهها میتواند کمک زیادی در بهبود وضعیت
مادران و فرزندانشان کند.
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