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

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

مخاطبان را به گرمی می فشارد. 

یادداشت،  مقاله،  هر گونه  می توانید  شما 
خبر، شعر، داستان و نوشته های خود در 
رابطه با موضوع افراد دارای معلولیت را در 

اختیار پیک توانا قرار دهید.
هم چنین می توانید افرادی دارای معلولیِت 
توانا  پیک  به  را  می شناسید  که  موفقی 
به  را  آن ها  ماهنامه  این  تا  کنید  معرفی 

عنوان الگو به مخاطبانش معرفی کند.
اشتراک  با  می توانید  عزیز  دوست  شما 
پیک توانا آن را به دوستان دارای معلولیت 

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

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

خانواده های آن ها کمک کنید.
پیک توانا با یاری شما دوستان و همراهان 
همیشگی، می تواند هر چه بیشتر به سوی 

افق های روشن قدم بردارد.

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

فرهنگ سازی عمومی، تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصت هاست.
هزینه ی اشتراک:

یک ساله)12شماره( )براي مخاطبان داراي معلولیت و در صورت ارسال کپي کارت معلولیت ( : 250/000 ریال  
یک ساله)12شماره( )براي مراکز، شرکتها ،سازمانها و مخاطبان عادي( : 300/000 ریال

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

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

در صورت اشتراک بیش از 5 جلد در هر شماره 20 در صد تخفیف تعلق خواهد گرفت.
نشاني ماهنامه پیک توانا : قزوین- بلوار شهید بهشتي - کانون معلولین توانا- دفترماهنامه پیک توانا – تلفن : 33339212 - 028 

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

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

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

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

کد پستي ده رقمي:................................................................................   آدرس الکترونیکی: ...............................................................................................

تلفن ثابت : .............................................................................................    تلفن همراه: ........................................................................................................

در اين حركت فرهنگی با ما همراه شويد
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14

52

21

56
بهترين اتفاق زندگی 

من

33

44
محمد نابغه

59
فیزيوتراپی و آسیب 

نخاعی
نانو؛ ذره ای با تاثیری 

شگرف

12 9 7

36

62

اخبـار

 شورای سردبیری: 
سید اکبرحسیني- مرتضی رویتوند- رقیه بابایی

 هیئت تحريريه :
سیما سلطانی آذر- نفیسه قدوسي - صدیقه مالیی - معصومه آِمدی

با تشكر صمیمانه از همكاری اين عزيزان :
محمدحسن هادی- مرضیه کریمی - مریم ایران دوســت - بهنــاز راشدی اشرفی
لیال کبیـری - آرزو طالقـانی، سیروس ماله میری -  فهیمه عباسی - زهره خوئینی

حمید جاویدمهر- مریم امین االسالم - شبنم حمیدراد و سایر همکاران
 گرافیک و صفحه آرايی : فهیمـه طیبـا
عكس روی جلد: مطهره حاجی قاسمی

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

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

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

است.

اجتماعی

کودك و نوجوان

سالمت و علمی

شناسنامه

دريافت نسخه pdf شماره 54

نشانی دفتر ماهنامه : صاحب امتیاز: کانون معلولین توانا        مدير مسوول: محمدرضا هادي پور
قزوین - بلوار شهید بهشتی - نرسیده به میدان قدس 

کانون معلولین توانا - دفتر ماهنامه پیک توانا
صندوق پستی: 34185-3463

تلفكس :028-33339212
سازمان آگهی ها: 09192825134

شماره پیامک : 30007545  
چاپ و صحافی : رواق روشن مهر 

ماده ی 7  قانون جامع به 
اصالح فوری نیاز دارد

ما هم اکنون حول و حوش 
نمره صفر هستیم

پايیز؛ بهاری است که عاشق 
شده است...؟

ايران يک طال تا جايگاه 
سوم فاصله داشت

ايجاد زندگی با کرامت 
برای معلوالن هدف 

ماست

ريیس هیئت مديره ی کانون 
معلولین توانا؛ 

کارآفرين برتر اجتماعی

عصای سفید، نماد ايمنی 
نابینايان

پذيرش معلولیت يا انكار 
آن؟

38
گربه ی خارج از کادر

46
کفش های سفید پاپیونی

43
قلک گرسنه

من و کودك خردسالم
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در  اجتماعي  كارآفرينی  كنفرانس  »نخستین 
رعد  موسسه ی  همت  به  كه  معلولیت«  حوزه ی 
برگزار  تهران  دانشگاه  كارآفرينی  دانشکده ی  و 
به منظور تقويت  بود كه  شد، حركت شايسته اي 
نیز  و  دولتي   بخش  دانشگاهیان،  هم انديشي  و 
ايجاد  و  معلولیت  حوزه ی  در  اجتماعي  فعاالن 

پلي میان اين گروه ها  تشکیل شد.
اين  اجتماعی در  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  حضور 
بررسی  ضمن  تا  بود  قوتي  نقطه ی  كنفرانس، 
اين  فعاالن  گروه،  اين  دغدغه هاي  و  مشکالت 
حوزه از نزديك با كارآفرينان تجربي آشنا شوند.

دكتر ربیعي ضمن ابراز خرسندي از حضور فعال 
افراد دارای معلولیت اين نويد را داد كه نسخه ی 
بازنگري شده ی »قانون جامع حقوق معلوالن« در 
هیات دولت و پس از آن هیئت وزيران مطرح و 
راهي مجلس خواهد شد تا با تصويب نمايندگان 

مجلس موجب خوشحالي معلوالن شود. 
ايران جزو معدود  دارد كه  مباهات  اگرچه جای 
كشورهايي است كه قبل از تصويب »كنوانسیون 
حقوق افراد داراي معلولیت« قانون جامع حمايت 
اين  عجوالنه ی  تصويب  ولي  داشته  معلوالن  از 
آن  شاخ وبرگ  زدن  و   1383 سال  در  قانون 
به  را  قانون  اين   ،16 معروف  ماده ی  افزودن  و 
اين  كه  موجب شد  و  كرد  بدل  درخت خشکي 

قانون كاربرد و نقش خود را از دست بدهد.
ماده ی 16 اين قانون انجام هر اقدامی را منوط 
به تخصیص بودجه كرده و از آنجا كه كشور ما 
همیشه در بحران هاي مختلف قرار داشته لذا راه 
تاكنون برای اجرای اين قانون عمال بسته مانده 

است. 
معلوالن،  جهانی  روز  آذر،   12 داشتن  پیش رو 
دارای  افراد  هاي  دغدغه  و  مشکالت  يادآور  كه 
بهانه ای  آن هاست،  به  توجه  لزوم  و  معلولیت 

روز جهانــی معلــوالن
امیــدی بــرای فـردا...
حوزه ی  فعاالن  و  مردمي  تشکل هاي  تا  است 
حساس كردن  در  خود  مهم  نقش  به  معلولیت 
موجود  مشکالت  به  نسبت  مجلس  نمايندگان 
مهم  امر  اين  برای  و  ببرند  پی  معلوالن  براي 
معلولیت،  دارای  افراد  همچنین  كنند.  تالش 
هنرمندان، اصحاب قلم و رسانه هر يك در اين 
زمینه وظايفی دارند و می توانند تاثیرگذار باشند.

و  معلوالن  چشم گیر  و  فعال  حضور  لذا 
مراسم ها،  جشن ها،  در  مردم نهاد  سازمان های 
مي تواند  صداوسیما،  و  مطبوعات  كنفرانس ها، 
نسبت به باال بردن آگاهي هاي جامعه و تشويق 
مردم براي فهم بهتر معلولیت و تاثیر در برخورد 
نمايندگان مردم در مجلس موثر باشد و از طرفي 
همان گونه كه دست اندكاران مطلع اند تنها وجود 
كرامت  و  عزت  با  زندگي  يك  نمي تواند  قانون 
براي افراد معلول ايجاد كند و ابتدا بايد » نگرش 
انجام قانون«، در سطوح مختلف جامعه ايجاد و 
نهادينه شود و البته اين امر تالش بي وقفه و همه 
مختلف  حوزه هاي  در  را  عزيز  معلوالن  جانبه ی 
مي طلبد كه امید است با تصويب و اجراي »قانون 
جامع بازنگری شده« براي افراد داراي معلولیت، 
در  سايرين  و  معلول  افراد  بین  تبعیض  هرگونه 
و...  اجتماعی  حضور  درمان،  مسکن،  استخدام، 

رفع شود.
 محمدرضا هادی پور - مدیر مسوول
rezahadipoor@gmail.com
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در  مدت هاست  معلوالن  از  حمايت  جامع  قانون 
ماده اِی   16 قانون  اين  می خورد.  غوطه  ابهام  پیچ و خم 
بازنگری شده كه حاال در انتظار بررسی و نتیجه گیری و 
در نهايت تصويب است؛ به عقیده ی بسیاری مشکالت و 
ابهام های زيادی دارد كه امیدواريم در قانون جديد رفع 
شوند. جالب اينجاست كه عضو شورای شهر تهران -كه 
خود نیزاز افراد دارای معلولیت است و كارشناسانه به 
اين مسئله نگاه می كند- بیشتر نگران اين ابهام هاست.

پیك  با  گفت و گو  در  صابری«  علی  »دكتر 
قانون   7 ماده ی  »تفسیر  گفت:  توانا 

از معلوالن به اصالح  جامع حمايت 
فوری و جدی نیاز دارد. از اين رو 
بايد معلوالن همه ی نیروی خود 

را برای اين كار متمركز كنند«.
و  دادگستری  پايه يك  وكیل 
عضو شورای شهر تهران با اشاره 

به ماده ی 7  قانون جامع حمايت 
اين  »بر اساس  افزود:  معلوالن  از 

ايجاد  ماده، دولت موظف است برای 
معلول  افراد  ويژه ی  شغلی  فرصت های 

تسهیالت  آن  از  كند.  فراهم  را  تسهیالتی 
مجوزهای  از  سه درصد  حداقل  اختصاص  به  می توان 
دستگاه های  كارگری(  پیمانی،  )رسمی،  استخدامی 
سازمان ها،  وزارت خانه ها،  از  اعم  عمومی  و  دولتی 
انقالبی  و  عمومی  نهاد های  و  شركت ها  مؤسسه ها، 
كشور  عمومی  بودجه ی  از  كه  دستگاه هايی  ديگر  و 

استفاده می  كنند، اشاره كرد«.
معلم  ۴۰ هزار  »آموزش و پرورش  داشت:  اظهار  وی 
استخدام كرد، اما طبق قانون ياد شده ملزم به اختصاص 
سه درصد از اين سهمیه به جامعه ی معلوالن بود. اين 
وزارت خانه   اين  و  نکرد  قانون عمل  اين  به  وزارت خانه 
در دولت دهم زير بار اجرأی اين ماده نرفت، تا اين كه 

وزير وقت از مجلس كارت زرد گرفت!«. 
از معلوالن در اعتراض به  نفر  ادامه داد: »پنج  صابری 
علیه  و  كردند  مراجعه  عدالت  ديوان  به  موضوع  اين 
وزارت خانه رأی گرفتند. رأی آن ها به رأی وحدت رويه 
تبديل شد؛ يعنی وقتی پنج رأی درباره ی يك موضوعی 
به رأی وحدت تبديل می شود، ديگر نیاز نیست تك تك 
افراد با موضوع مشترک به دنبال رأی بروند؛ زيرا آن هم 

مانند قانوِن ساری و جاری است.
داد:  توضیح  تهران  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
»آموزش و پرورش بعد از گرفتن اين رأی و با مخالفت 
رويه  وحدت  رأی  اصالح  درخواست  موضوع،  سر  بر 
كرد و هیئت عمومی نیز گفت اين درخواست مشمول 

عضو شورای شهر تهران:
ماده ی7 قانون جامع به اصالح فوری نیاز دارد

برای تسهیل امور الزم است تا 
تشكل های مردم نهاد با رئیس ديوان 
عدالت اداری، قاضیان هیئت عمومی، 

مطبوعات و حقوق دانانی که در اين عرصه 
قلم می زنند، تشكیل جلسه

 دهند

و  می شود   ۹7 ماده ی 
رأی  اصالح  موارد  از 
تقاضای  در واقع  نیست. 
آموزش و پرورش را رد كرد، 
آورد  رأی  در  توضیحاتی  اما 
و  است  خطرناک  بسیار  هم  كه 
هم اينکه معلوالن در برابر آن سکوت 

اختیار كرده اند«.
رأی  اين  در  عدالت  »ديوان  كرد:  خاطر نشان  صابری 
غیر مستقیم  را  آموزش و پرورش  خواسته ی  از  بخشی 
پذيرفته است، يعنی تمام تقصیر ها را بر گردن سازمان 
به  موظف  سازمان  اين  گويا  است.  انداخته  بهزيستی 
اين  نیرو است، در حالی كه  آزمون و جذب  برگزاری 
اعمال ماده ی 7  اين روش درست  و  شیوه غلط است 

قانون جامع خدمات به معلوالن نیست!«.
صابری به معلوالن توصیه كرد: »برای تسهیل امور الزم 
عدالت  ديوان  رئیس  با  مردم نهاد  تشکل های  تا  است 
اداری، قاضیان هیئت عمومی، مطبوعات و حقوق دانانی 

كه در اين عرصه قلم می زنند، تشکیل جلسه دهند«.
وی با بیان اينکه رشته ی تخصصی من مسئولیت مدنی 
است و قادر به انجام اين كار نیستم، گفت: »ايراد ما 
اين است كه از نیرو های تخصصی برای اين كار بهره 
نگرفته ايم، از اين رو بايد مسائل اجتماعی اين قشر را 
با روشن فکران و فعاالن اين حوزه پیش ببريم؛ هر چند 
ممکن است اين كار به صرف وقت و هزينه ی زياد نیاز 

داشته باشد«.
مركز  دادگستری  وكالی  كانون  هیئت مديره ی  عضو 
نیاز  ياد شده  7  قانون  ماده ی  »تفسیر  كرد:  اضافه 
معلوالن  از  رو  اين  از  دارد؛  جدی  و  فوری  اصالح  به 

اختصاص  كار  اين  به  را  خود  نیروی  تمام  می خواهم 
دهند. باور دارم تا خود معلوالن و تشکل های مردم نهاد 

نخواهند، هیچ اتفاقی در اين زمینه نخواهد افتاد«.
وی گفت: »سازمان بهزيستی در اين باره هیچ پاسخی 
نمی تواند بدهد، زيرا طرف دعوا نبوده است! حتی ممکن 
است در برابر اين رأی هم بی اطالع باشد، هرچند اگر 

هم بدانند نمی توانند كاری انجام دهند«.
صابری افزود: »البته سازمان بهزيستی اداره ی حقوقی 
از  و  كرده  نقد  را  رأی  اين  می تواند  و  دارد  قوی ای 
استفاده  رأی  اين  اصالح  برای  رسانه ای  ظرفیت های 

كند«.
رقیه بابايی
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کاشف به عمل آمد

»سیدمرتضی  سراغ  به  پیك توانا  از  شماره  اين  در 
مجلس  در  قزوين  مردم  نماينده ی  حسینی« 
درباره ی  را  وی  نظر  تا  رفتیم  شورای اسالمی 
توانمندی  های معلوالن جويا شده و گپ و گفت كوتاهی 

با هم داشته باشیم.
اين  به  پاسخ  در  مجلس  در  قزوين  مردم  نماينده  ی 
شما  نظر  از  آيا  پرسید  كه  پیك توانا  خبرنگار  سوال 
افراد دارای معلولیت توانمند هستند يا خیر گفت: بايد 
توجه كرد كه خداوند وقتی چیزی را از كسی می  گیرد، 
درست  مثاًل  می دهد.  او  به  ديگری  چیز  آن  قبال  در 
است كه يك فرد نابینا در ظاهر نمی  بیند، اما خدا در 
از  او  اين فرد داده كه  به  عوض استعداد های ديگری 
می  بیند.  بهتر  هم  بینا  افراد  از  استعداد ها  اين  طريق 
دارند،  محدوديت  پا  ناحیه  ی  از  كه  افرادی  هم چنین 
شايد در يك عضو از بدن محدود باشند، اما خداوند 
در دستان آن ها نعمت ديگری قرار داده تا با ديگران 

يکسان باشند.
وی در پاسخ به اين سؤال كه آيا از نظر شما معلوالن 
تفاوت های  به  اعتقادی  شما  آيا  و  برابرند  سايرين  با 
افراد معلول با ديگران داريد يا خیر گفت: »خداوند به 
همه ی بندگان خود عقل و شعور داده است. افراد دارای 
محدوديتی  خود  جسم  از  بخشی  در  شايد  معلولیت 

پوشش  تحت  معلول  هزار  وجود 12۰  از  پیك توانا  با  گفت  و گو  در  اصفهان  استان  بهزيستی  توان بخشی  معاون 
بهزيستی در اين استان خبر داد و گفت: »از اين تعداد 2۴ هزار نفر از سازمان بهزيستی به صورت ماهانه، مستمری 

دريافت می  كنند.«
سید اصغر فیاض با اشاره به اينکه بر اساس مصوبه ی هیئت دولت مبلغ مستمری تحت پوششین كمیته ی امداد و 
بهزيستی از 53 هزار تومان برای خانواده  های يك نفره و ۹۰ هزار تومان برای خانواده های پنج  نفره تعیین شده است، 

گفت: »مستمری برای افراد ازكار افتاده ای در نظر گرفته شده كه در فضای آموزشی و كاری قرار نگرفته اند.«
فیاض در پاسخ به اين سؤال كه سازمان بهزيستی در استان اصفهان چگونه مسئله  ی مناسب  سازی را پی گیری 
می  كند، گفت: »طبق ماده ی 2 قانون جامع، سازمان بهزيستی دبیر شورای عالی مناسب سازی به رياست استاندار 
است. ما هم در اصفهان موارد را به  شورا ارجاع می  دهیم و اتفاقاً جلسه ی بعدی را همین هفته برگزار می  كنیم.«

اصفهان  »شهرداری  كرد:  تصريح  دارد  مشکل  هنوز  مناسب سازی  نظر  از  اصفهان  كه  مطلب  اين  اعالم  با  وی 
زحمت های زيادی كشیده است، اما در برخی نقاط زحمت ها به هدر رفته و به  طور نمونه هر جا كه با گذاشتن 

لوله های يو  شکل، جلوی موتور سوران را گرفته  اند، جلوی تردد افراد ويلچری هم گرفته شده است.«
اصغرفیاض در بیان نحوه ی پرداخت كمك  هزينه  ی تحصیلی به دانشجويان معلول گفت: »همان ابتدا كه دانشجو 
تا 8۰ درصد  بین 5۰  تحصیل هم  در خالل  و  نظر می  گیريم  در  او  برای  پاداشی  ما  قبول می  شود  دانشگاه  در 
شهريه  ی دانشجو را پرداخت می  كنیم كه البته با توجه به میزان معلولیت، وضعیت اقتصادی خانواده و اعتبارات 

خودمان اين مبالغ تغییر می  كنند.«
اين مسئول سازمان بهزيستی در خصوص طرح سبدخانوار اظهار داشت: »مبلغ اين طرح به صورت كارت  های شارژ 

شده بین مستمری بگیران توزيع شده است.«
وی با اشاره به اينکه اين كارت ها چهار ساله اند و 3۰ هزار تومان برای خانوار های يك نفره در نظر گرفته شده، 
گفت: »سازمان بهزيستی كشور به مرور افراِد جا مانده از طرح را شناسايی و به لیست خود اضافه خواهد كرد. سپس 

نماينده ی مردم قزوين در مجلس:

به عنوان  نباید  معلـوالن  به 
افراد دارای نقص نگاه شود

اصفهان؛ جایی که جلوی تردد افراد ویلچری را می گیرند؟

بر اساس بعد خانوار به اين مبلغ افزوده خواهد شد.«
ناراحتی  ابراز  با  اصفهان  بهزيستی  توان بخشی  معاون 
بیان  شغل  احراز  برای  معلوالن  گزينش  نحوه  ی  از 
از  بايد 3 درصد  قانون جامع هر سال  كرد: »بر اساس 
استخدامی  ها به افراد دارای معلولیت اختصاص يابد كه 
جامع  قانون  خود  و  نشده  انجام  امروز  تا  موضوع  اين 
شده است.  اجرايی  3۰ درصد  حدود  كشور  كل  در  هم 
از اين 3۰ درصد نیز تنها 1۰ درصد طبق استاندارد ها 

بوده است.«
فرهنگ  سازی  ضرورت  به  اشاره  با  اصغرفیاض  سید 
حقوق  به  احترام گذاشتن  »اگر  كرد:  تأكید  جامعه  در 
نهادها  و  افراد  همه ی  شود،  فرهنگ سازی  معلوالن 

به طور اتوماتیك حقوق معلوالن را رعايت می  كنند.«

دارند، اما اين دلیل نمی  شود كه آن ها در خالقیت و 
توانايی  های ديگر با ديگران فرقی داشته باشند«.

از  معلولیت  دارای  افراد  اين كه  به  اشاره  با  حسینی 
با  به  قدری  معلول  »فرد  گفت:  تواناترند،  سايرين 
ناديده  را  محدوديت  توانسته  كه  كرده  كار  خودش 
گرفته و پیشرفت كند. اين عزيزان با سختی  ها كنار 

آمده و می  آيند؛ پس آن ها با سايرين برابر هستند«.
حجت  االسالم و المسلمین حسینی با اعالم اين مطلب 
دارای  دوستان  درباره ی  بايد  مورد  چند  همواره  كه 
نبايد  معلول  افراد  »به  افزود:  شود،  رعايت  معلولیت 
به عنوان افراد دارای نقص نگاه شود و همه ی ما بايد 
در نگاه خود به اين موضوع توجه كنیم. مورد بعدی 
اين است كه اين افراد بايد مورد احترام جامعه قرار 

بگیرند«.
جامعه  در  مورد  سه  اين  »اگر  داد:  ادامه  حسینی 
رعايت شود، هم افراد معلول و هم خود مردم احساس 

رضايت خواهند داشت«.
مجلس  در  آبیك  و  البرز  قزوين،  مردم  نماينده ی 
در  بايد  ما  كه  است  اين  سوم  مورد  »و  كرد:  اضافه 
گزينش نیروی انسانی افراد معلول را بیشتر گزينش 
كنیم، چرا كه بايد در نظر بگیريم اين افراد با سختی 
پیشرفت كرده و تحصیل كرده اند. برای مثال، اگر فرد 
معلولی مدرک فوق لیسانس می  گیرد، بايد توجه شود 
كه اين فرد زحمت بیشتری كشیده و بسیار باال تر از 

هم  رده های خودش است!«.
اين مقام مسئول در پاسخ به اين سوال كه با توجه 
به اينکه قانون جامع حمايت از معلوالن در دو سال 
با  هم زمان  اگر  گرفته،  قرار  بازنگری  مورد  گذشته 
در  نمايندگان  تصويب  گرفتن  و  معلول  جهانی  روز 
آن  تصويب  با  شود،  مطرح  اسالمی  شورای  مجلس 
قانون موافقت خواهید كرد، گفت: »من به طور قطع از 
تصويب اين قانون حمايت خواهم كرد، چرا كه كار ما 

حمايت از اقشار مختلف جامعه است«.

من به طور قطع از تصويب قانون جامع حمايت 
خواهم کرد، 

 اصفهان از نظر مناسب سازی هنوز مشكل دارد
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برگزاری نخستین كنفرانس ملی كارآفرينی اجتماعی در حوزه  ی معلولیت بهانه  ای شد تا با دكترمحمد كمالی، 
عضو هیئت علمی دانشگاه توان بخشی و علوم بهزيستی گپ  و گفتی داشته باشیم.

يعنی دو  تا 1386  و 1381  تا 137۴  بین 1371  معلوالن كه در سال های  فعال حوزه ی  اين 
دوره، معاون توان بخشی بهزيستی كشور بوده است، درپاسخ به اين سؤال خبرنگار پیك توانا 

- با توجه به اينکه سال  ها در حوزه  ی معلوالن فعالیت كرده  ايد، بفرمايید وضعیت فعلی 
از نظر طرز نگاه جامعه چگونه است- گفت: »تصور من اين است كه ما در  معلوالن 
فضای معلولیت و افراد دارای معلولیت شاهد تغییر های چشم گیری در نگرش مردم 
هستیم. هرچند كه هنوز با چیزی كه انتظار داريم و با آنچه كه آرمانمان است، خیلی 

فاصله  داريم.«
با سال 1371 كه  مقايسه  فعلی در  از وضعیت  تعبیر من  داد: »  ادامه  دكتركمالی 
كار را در بهزيستی آغاز كرده بوديم، اين است كه در آن سال نمره  ی ما چیزی در 

حدود منهای پنجاه بود و االن به نزديکی  های عدد صفر رسیده ايم. من اين موقعیت را 
موفقیت بزرگی می  دانم كه به  واسطه  ی تالش همکاران در سازمان  های مختلف دولتی و 

غیر دولتی و به طور عمده غیر دولتی صورت گرفته است.«
اين مسئول سابق سازمان بهزيستی ادامه داد: »بايد توجه كرد كه نگرش با آگاهی تفاوت دارد. 

آگاهی اولین چیزی است كه تغییر می كند؛ يعنی همه  ی تالش  های آگاه  سازانه  كه به صورت فیلم  به 
نمايش درآمده، روزنامه  هايی كه به مسائل معلولیت پرداخته  اند، برنامه  های روز جهانی معلوالن، روز نا بینايان و 
نا شنوايان و غیره در تغییر آگاهی  ها مؤثر بوده است. مردم از اين طريق فهمیده   اند كه معلوالن توان بهتری برای 
ادامه   ی زندگی و حضور در جامعه دارند، اما اين آگاهی هنوز تبديل به نگرش نشده كه بعد از تبديل شدن به 

نگرش بتواند به رفتار تبديل شود.«
اين عضو هیئت  علمی دانشگاه علوم بهزيستی تصريح كرد: ما هنوز رفتار های مناسبی را با افراد دارای معلولیت 
اتفاق  از سر دل سوزی  كه  است  رفتار هايی  و  بوده  ترحم  آمیز  رفتار های  ما  مردمی  رفتار های  هنوز  و  نداريم 
می افتد. ما هم چنان به آن هدف آرمانی  خود كه »پذيرش حق معلول برای زندگی كردن است« نرسیده  ايم«.

وی با تأكید بر اينکه جامعه به طور عمیق بايد توانايی  های افراد دارای معلولیت را باور كند و اين اتفاق زمانی 
خواهد افتاد كه ما حق معلول را برای زندگی بپذيريم، افزود: »اين اتفاق بايد در سراسر جامعه و همین طور 
نا بینا نمی  توانند  افراد  نمايندگان مجلس معتقدند  اما ما هنوز می  بینیم كه  بیافتد،  در مجلس شورای اسالمی 
نماينده  ی مجلس شوند. اين نگاه بد است! در حالی  كه اگر با تك  تك نمايندگان صحبت شود، همگی درباره ی 

نا بینايان نظر مثبت خواهند داشت.
دكترمحمد كمالی با اشاره به اينکه جامعه ی مدنی در هشت سال گذشته خیلی مسکوت ماند و تحت فشار 
اغلب  و  معلوالن  مدنی  به جامعه  ی  اجازه  ی حركت  اخیر  در سال  های  داشت: »شوربختانه  ابراز  قرار گرفت، 
حركت های مدنی داده نشد، در حالی  كه اگر جامعه  ی مدنی ما و انجمن  های غیر دولتی امثال كانون توانا بتوانند 
جايگاه اساسی خودشان را پیدا كنند، ما انتظار داريم كه همگان از مسائل معلوالن آگاهی يافته و اطالعات 

تبديل به نگرش بشوند.«
پرسش بعدی خبرنگار پیك  توانا به اين شرح بود: همان  طور كه می  دانید قانون جامع حمايت از معلوالن در يکی 
دو سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفته و آن  طور كه از شواهد برمی  آيد اين قانون پس از بررسی  های الزم در 
قالب اليحه آماده   ی ارائه به مجلس می   شود. آيا به نظر شما تصويب اين قانون می  تواند زندگی معلوالن را با 
تحول رو  به  رو كند؟ وی در پاسخ چنین گفت: يکی از افتخار های ما داشتن قانون جامع است. هر چند كه ماده ي  
16 اين قانون مشکالتی را برايمان ايجاد كرد، اما حضور اين قانون قبل از كنوانسیون اتفاق افتاد و در واقع 
ما جزء چند كشوری هستیم كه قبل از تصويب كنوانسیون قانونی برای حمايت از معلوالن داشته ايم. مشکل 

اينجاست كه تا بدنه ی اجتماعی سیستم دولتی پذيرای اين مهم نباشد، مشکل حل نخواهد شد. 
كمالی افزود: »ممکن است ما در رئوس مشکلی نداشته باشیم و نگاه شخص رئیس  جمهور، وزير و هیئت دولت 
خوب باشد )كما اينکه در دولت قبل هم از طرف رئیس  جمهور خیلی وعده ها داده شد( اما تا بدنه ی اجرايی قائل 

قوانین  اين  اجرای  به 
اجرايی  قوانین  نباشد، 
همان  به  اين  و  نمی  شوند 

نگرش برمی  گردد.«
بر  تأكید  با  دانشگاه  استاد  اين 
و  قانون  اين  تصويب  اهمیت داشتن 
معلوالن،  حقوق  از  دفاع  اهمیت  به  اشاره 
مانند ساير  قانون هم  اين  باشد كه  قرار  گفت: »اگر 
باز  و  نمی دهیم  اهمیتی  آن ها  به  كه  شود  قوانینی 
قانونی درست كنیم كه استخدام ها را از 3درصد به 5 
درصد تغییر دهد و برای مثال اشتغال و توزيع وسايل 
كمك توان بخشی و غیره را دستور دهد، ولی در واقع 
زمینه های اجرای قانون فراهم نشده باشد، اين قانون 

نیز به جايی نخواهد رسید.«
وی در ادامه بیان داشت: »من معتقدم كه ما بايد با  
جديت به دنبال قانون هم باشیم، اما بهتر است افراد 
بلکه  نبینند؛  قانون  در  را  چیز  همه  معلولیت  دارای 
همه چیز را در حركت  های خودشان ببینند. آنچه ما 
از حركت های خود معلوالن در ارتباط با زندگی های 
به دست  اجتماعی  توسعه ی  و  اجتماعی  شخصی ، 
نیامده  دست  به  قانون  با  كه  است  چیزی  آورده ايم، 

بلکه با حركت های خود آنان حاصل شده است.«
پايان  در  بهزيستی  سازمان  پیشین  مدير  اين 
خاطر نشان كرد: »ما هم زمان با اينکه مسائل مربوط 
به قوانین را دنبال می كنیم، بايد بیشتر از آن به فکر 
ببینیم خودمان چه حركت  هايی می توانیم  تا  باشیم 
را  جايگاهمان  جامعه  در  می توانیم  چگونه  و  بکنیم 
حول و حوش  هم اكنون  ما  بنابراين  كنیم؟  نمايان 
نمره ی صفريم. امیدوارم كه در سال  های آينده و در 

دهه ی ۹۰ اين نمره به باالی پنجاه برسد.«

رقیه بابايی

دكتر محمد كمالی، عضو هیئت علمی دانشگاه توانبخشی و علوم بهزيستی:

هم اکنون حول و حوش  نمره ی صفر هستیم 

ما هنوز رفتار های مناسبی را با 
افراد دارای معلولیت نداريم و هنوز 

رفتار های مردمی ما رفتار هايی 
ترحم  آمیز است
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يک سوال،  يک سازمان، چندپاسخ

اگر خبردار شدید به ما هم بگویید

رقیه بابايی
عضو شورای سردبیری ـ مدیر تحریریه - دبیر سرویس خبر

طرح  گذشته  ماه  چند  در  بهزیستی  سازمان 
در  را  خانوار«  سبد  »طرح  نام  به  جدیدی 
این طرح  اساس  بر  و  اجرا کرد  سراسر کشور 
به افراد دارای معلولیت و سایر تحت پوششین 
این  از  افراد  تا  پرداخت  را  مبالغی  سازمان، 
را  خود  نیاز  مورد  اقالم  برخی  بتوانند  طریق 
خریداری کنند. اگرچه مبالغی که در این طرح 
به خانواده ها پرداخت شد رقم چشم گیری نبود 
اما اجرای چنین طرحی با هدف »آغاز نگرش 
حمایت گرانه به این قشر« کار پسندیده ای بود.

به خوبی  چیز  همه  گویا  طرح  این  اجرای  در 
سازمان  مسئوالن  هم  همه،  و  می رود  پیش 
بهزیستی و هم جامعه ی هدف، راضی هستند 
گروه  گله مندی  مگر  نیست  بین  در  ماللی  و 
سبد  دریافت  شرایط  داشتن  با  که  اندکی 
خانوار، از جرگه ی دریافت کنندگان این طرح 
در  معتقدند  که  دیگری  عده ی  و  مانده اند  جا 
استان  آنها از این اتفاقات خوب خبری نیست.

برای اینکه درستی این دو مسئله روشن شود 
سه سوال مشترک را مطرح کرده و با مسئوالن 
در  شهرستان  و  استان  چند  بهزیستی  ادارات 
نحوه ی  هم  طریق  این  از  تا  گذاشتیم  میان 
اجرای این طرح را در آن استان ها جویا شده 
و هم میزان یکپارچگی عملکرد این سازمان را 

در نقاط مختلف کشور بسنجیم.

استان اصفهان، اداره کل بهزيستی:
- طرح سبد خانوار به افرادی تعلق می گیرد که ماهانه از این سازمان مستمری دریافت می کنند. 

- مبلغ سبد خانوار 30 هزار تومان برای هر فرد است که به ازای سایر اعضای خانواده 10 هزار تومان به این 
مبلغ اضافه می شود.

- این طرح توسط سازمان بهزیستی کشور اجرا شد و این سازمان نیز افراد از قلم افتاده را شناسایی می کند. 
استان فارس، اداره کل بهزيستی:

- به افراد مستمری بگیری که از سال 88 مستمری آن ها برقرار باشد.
- مبلغ را نمی دانیم؛ بهزیستی کشور در این باره تصمیم می گیرد.

- باید منتظر بمانند.
استان قزوين، اداره کل بهزيستی:

- به افراد مستمری بگیری که از چهار سال قبل تاکنون مستمری آن ها قطع نشده باشد.
- برای هر فرد مبلغ 30 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

- این افراد باید موضوع را با بهزیستی کشور مطرح کنند، چون آن ها بر اساس اطالعات خودشان اقدام به اجرای 
طرح کردند.

استان همدان، اداره کل بهزيستی:
- به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی.

- مبلغ این طرح از 30 هزار تومان تا 70 هزار تومان است.
- هیچ چیز این طرح دست ما نبوده، ما نمی دانیم.

استان زنجان، اداره کل بهزيستی:
- همه ی افراد تحت پوشش این طرح توسط بهزیستی کشور انتخاب شدند.

- مبلغ چندانی نبود، تنها 30 هزار تومان که آن هم هر چند ماه یک بار پرداخت خواهد شد.
- ما هم مانند شما اطالعی نداریم.

استان آذربايجان شرقی، اداره کل بهزيستی:
- افراد مستمری بگیر.

- هر سه ماه یک بار 30 هزار تومان به افراد پرداخت خواهد شد.
- باید به اداره های بهزیستی محل زندگی خود مراجعه کنند تا آن ها موضوع را برایشان پی گیری کرده و در 

قالب لیست های اصالحی برای بهزیستی کشور ارسال کنند.
استان گیالن، اداره کل بهزيستی:

- فقط به آن هایی که معلولیت شدید دارند و از بهزیستی مستمری می گیرند.
- بین 30 تا 60 هزار تومان.

- نمی دانیم، شاید چند وقت بعد خودشان اعالم کنند.
استان هرمزگان، اداره کل بهزيستی:

- زنان سرپرست خانوار، معلوالن شدید و افراد معلولی که سرپرست خانواده اند.
- مبلغ دقیقی ندارد، بستگی به شرایط مدد جو دارد.

- فقط به افرادی پرداخت می شود که تاکنون سبد خانوار دریافت کرده  اند.
استان خراسان شمالی، اداره کل بهزيستی:

- به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی.
- اگر خبردار شدید به ما هم بگویید.

- ما اطالع نداریم.

    طرح سبد خانوار به چه کسانی و با چه 
شرايطی تعلق می گیرد؟

طرح  اين  در  پرداخت شده  مبلغ های     
به ازای هر فرد چه قدر است؟

طرح  اين  در  که  شرايطی  دارای  افراد     
جا مانده اند، برای برخورداری از اين طرح 

بايد چه کار کنند؟
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پاییز؛ بهاری است که 
عاشق شده است....

بازار  دوباره  و  مي رسد  راه  از  ديگر  آذر  دوازده   يك 
می شود.  داغ  معلوالن  از  حمايت  جامع  قانون  بحث 
قانون جامع حمايت از معلوالن، بحث داغی است كه 
گرم  را  معلولیت  دارای  افراد  محفل های  سال  ها ست 
زودی ها  اين  به  می رسد  نظر  به  كه  آن  گونه  و  كرده 
و  دائمی  گرمای  بخشیدن  از  دست  نمی خواهد  هم 

تمام نشدنی اش بردارد.
شايد دوستان عزيزی در اين فصل، از وجود هرگونه 
استقبال  باشد  دلچسب  و  دل  گرم كننده  كه  گرمايی 
از  اغلب  چه  اگر  معلولیت؛  دارای  افراد  اما  كنند، 
مشکل  ايجاد  با  همواره  و  نداشته  خوشی  دل ِ  سرما 
بی  توجهی  های  و  زود هنگام  يخ  زدن  های  تردد،  در 
سرمای  اما  می شوند،  آزرده  عزيز  راننده تاكسی  های 
پايیز و زمستان را به اين نوع گرما ها ترجیح می  دهند. 
نیمه  راه  رفیق  به  معلوالن  از  حمايت  جامع  قانون 

رقیه بابايی

زيركی می  ماند كه تا زمان برخورداری از اعتبار و وجهه  ی قانونی، سد راه اجرا شدنش را در بند آخر خود قرار 
داده و پس از شناسايی شدن اين سد، خود را آماده ی بازنگری می  كند. به   طور نامحسوس و كاماًل حرفه  ای دو 
سال تمام خود را غرق در مراحل بازنگری نشان می دهد، به  طوری  كه كسی گله  مند نشده و متوجه غیبت طوالنی 
مدتش نمی  شود! حاال هم -كه به قول دوست عزيزی همه  ی اعمالش زير نظر قرار گرفته و همگی متوجه  تمارض 
و اتالف وقتش شده و آمدنش را می  پايند- خودش را به آن راه زده كه آقا تا 12 آذر نشود، رخ نشان نمی  دهم 

كه نمی دهم!
و چه قدر تلخ است كه در پاسخ به اين تمارض و اتالف وقت او را متوجه كسانی كنیم كه در انتظار آمدنش آن قدر 

اين پا، آن پا كردند كه ديگر نه نايی برايشان مانده و نه پايی!
شايد نا درست نباشد اگر بخواهیم از دوستانی ياد كنیم كه برای پوشیدن پا های مصنوعی خود و گرفتن جانی 
دوباره، هر لحظه تقويم را نگاه می  كنند و چیزی نمی  بینند و دوباره پا، اين پای بی  جان و بی  رمق را سر جايش 
قرار می  دهند و زيرلب نجوا می كنند: »اگر با در خواست وامم، اگر با تقاضای شغلم، اگر با درخواست ازدواجم، 

اگر و... موافقت نشود چه؟«
چگونه و بر چه اساس حقوق بی  ضمانت و پشتیبان خود را مطالبه كنم؟

بگويیم يا نگويیم؟ در سال  های نا كارآمدی و سال  های باز نگری قانون جامع چه صندلی  های چرخ  داری كه از 
حركت ايستادند و چه سازمان  هايی كه شانه باال انداختند و گفتند: »خب؛ از ما كاری برنمی  آيد يا برمی  آيد 

اما...؟!«
و در اين سال   ها چه نفس  هايی كه باال نرفت و پايین نیامد از بس كه فرياد در گلو شدند و گفتند: »باز نگری 

در سال  های نا کارآمدی و سال  های 
باز نگری قانون جامع چه صندلی  های 

چرخ  داری که از حرکت ايستادند...
يك قانون 16 ماده ای كار دشواری است، اما باور كنید بیشتر از يك ، دو يا چند ترم دانشگاهی كار و دقت و 
زمان نمی  برد و اگر ببرد به محض پايان باز نگری هم می توان آن را به مجلس بْرد و انجام تشريفات را به سال 

آينده موكول نکرد!«
كه  كرده  مصوب  چه كسی  دقیقاً  كه  می  كرديم  سؤال  وگر نه  می  گیرد،  را  دقیق  پرسش  های  جلوی  ابهام هايی 

تصويب قانون جامع حمايت از معلوالن به طور حتم و قطعی بايد با روز جهانی معلوالن هم زمان باشد؟
نکند خدای  نکرده قصدمان انجام كار های نمادين باشد و خودمان خبر نداشته باشیم، يا بر حسب وظیفه، ندانسته 
منتظر زمان مناسب برای ارائه  ی گزارش باشیم؟ نکند نیت  هايمان تنها انجام كار نباشد و پای مسئله ی ديگری 
هم در میان باشد؟  نکند همه چیز يادمان رفته و تنها تقويم  ديواری خانه يا محل كارمان است كه مسائل مهم را 
گاهی هول  هولکی يادمان می آورد؟ نکند ما هم در احاطه  ی اضطراب و تنگنا، عجوالنه و تند تند اقدام می  كنیم 
و هم چنان كه روز های تقويم ورق می  خورند و به عقب می روند، كار های مهم ما نیز به سال  های بعدی موكول 

می  شوند و در اين میان چه زيادند چشم  هايی كه دوست ندارند اين فراموشی را باور كنند!
پايیز از روزهای تقويممان پا می كشد، آبان سرک می  كشد و آذر بدش نمی آيد رنگ ببازد و كسی چه می داند 
12 آذر منتظر ماست يا ما منتظر 12 آذر؟ ما منتظر برداشتن قدمی بزرگیم يا قدم بزرگ منتظر آمدن ماست؟ 

و در نهايت، آيا ما از 12 آذر خواهیم گذشت يا 12 آذر از ما می گذرد؟ كداممان می  مانیم و كدام می  گذريم؟
كاله  هايمان را كه قاضی كنیم، در می  يابیم كه قانون جامع -كه البته هنوز جامعیت چندانی به خرج نداده- آيا 
نمی  تواند مانند ساير قوانین و به  طور نمونه قوانین راهنمايی و رانندگی در زمان مناسب -و اگر بهتر بگويیم در 
اجرا شده و سرپیچی  كنندگان آن  آماده ی  و بی درنگ  قرار گرفته  آرا مورد موافقت  اكثريت  با  و  اسرع وقت- 

مجازات شوند؟
شايد گاهی برای آنان كه بسیار عاقل  اند كمی احساسات و برای احساساتی  ها به  همان اندازه عقالنیت الزم باشد 
تا كسی فراموش نکند كه پايیز حالش خوب نیست؛ رنجور است و درد دارد! پايیز به اندازه  ی شاخه  های نازک 

الله  عباسی  های به خواب رفته ی باغ نحیف است، اما امروز، ديروز فرداهايی است كه به آن می  گويند بهار!
و شايد راست گفته باشند كه: »پايیز بهاری است كه عاشق شده است....«
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مراسم روز ملی پارالمپیک
ورزشـگاه دوازده هــزار نفــری آزادی

عکــس: مطهــره حاجــی قاسمـی
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تیم ايران در پايان بازی های پاراآسیايی دررده ی چهارم قرار گرفت و اين در حالی 
است كه برای كسب مقام سوم تنها به يك طالی ديگر نیاز داشت.

بازی های پاراآسیايی اينچئون با قهرمانی چین به پايان رسید و تیم های كره جنوبی، 
ژاپن و ايران در رده های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

ملی پوشان ايران در اين مسابقات با عملکردی درخشان توانستند 12۰ مدال شامل 
37 مدال طال، 52 نقره و 31 برنز كسب كرده و مقام چهارم دوره گذشته را تکرار 

كنند.
اين اتفاق در حالی رخ داد كه ايران در صورت كسب يك مدال طال می توانست در 

رده سوم جای بگیرد.
در پايان اين مسابقات چین با 317 مدال شامل 17۴ طال، ۹5 نقره و ۴8 برنز در رده 
اول قرار گرفت، كره جنوبی با 211 مدال شامل ۴2 طال، 62 نقره و 77 برنز دوم شد 
و ژاپن نیز با 1۴3 مدال شامل 38 طال، ۴۹ نقره و 56 برنز در رده سوم قرار گرفت.

ایران یک طال تا جایگاه سوم فاصله داشت

روابط عمومی فدراسيون ورزش های جانبازان و معلولين

ـار
ــــ

ــــ
خبـ
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دنیا  به  پا  شنوایی  عارضه ی  با  که  کودکانی 
تا مداوا  تنها دو سال فرصت دارند  می گذارند، 
شده و تکلیف شنیدن یا نشنیدنشان برای یک 

عمر مشخص شود.
مانند  ساده  بسیار  دالیل  به  گاه  کودکان  این 
نا به هنگام  تشخیص  خانواده،  نا آگاهی  و  اهمال 
برای  الزم  هزینه های  تأمین  عدم  یا  پزشک 
انجام جراحی کاشت حلزون گوش، محکوم به 

نشنیدن همیشگی می شوند.
موضوع کاشت حلزون شنوایی، هزینه ها و میزان 
ماندن در نوبت عمل برای بیماران نیازمند یکی 
از بیشترین مواردی است که در دوماه گذشته 
گرفته  قرار  توانا  پیک  مخاطبان  پرسش  مورد 
و گروه خبری برای رفع ابهام خوانندگان عزیز 
سازمان  مسئوالن  از  یکی  سراغ  به  بار  این 
پرسش های  طرح  ضمن  تا  رفت  بهزیستی 
متداول خوانندگان عزیز، پاسخ این پرسش ها را 

از زبان مسئول این بخش دریافت کند.
زهرا  دکتر  با  را  توانا  پیک  گفت و گوی  هم  با 
و  روزانه  توان بخشی  مدیر کل  نوع پرست، 
توان پزشکی سازمان بهزیستی کشور می خوانیم:

فرایند کاشت حلزون گوش را برای خوانندگان 
پیک توانا توضیح دهید.

باید  از شناسایی مشکل  کودکان کم شنوا پس 
آموزش های  تحت  و  کرده  دریافت  سمعک 
ولی سمعک  بگیرند،  قرار  توان بخشی شنیداری 
نداشته  را  الزم  کارایی  آن ها،  از  تعدادی  برای 
کاشت  مراکز  به  کودکان  این  بنابراین  و 
صورت  در  و  می شوند  معرفی  شنوایی  حلزون 
حلزون  کاشت  عمل  منظور  به  کاندیداتوری؛ 
در  ارزی  صرفه جویی  هیئت امنای  به  شنوایی، 

معالجه ی بیماران معرفی می شوند.

شنوایی  حلزون  کاشت  عمل  انجام  هزینه های 
چه قدر است؟

حلزون  کاشت  جراحی  عمل  و  پروتز  هزینه ی 
بیش از 25 میلیون تومان است که از این مبلغ 
پرداخت  کودک  خانواده ی  را  تومان  میلیون   6
امنای  هیئت  توسط  هزینه  باقی  و  کرده 
هنگامی  و  می شود  پرداخت  ارزی  صرفه جویی 
که خانواده سهم خود یعنی 6 میلیون تومان را 
بپردازد، کودک در یکی از مرکز های کاشت، در 

نوبت انجام عمل جراحی قرار می گیرد.
حلزون  مرکزکاشت  چند  کشور  سراسر  در 

شنوایی داریم؟
 در حال حاضر 11مرکز کاشت در سطح کشور 
وجود دارد که 4 مرکز در تهران و در هر یک از 
تبریز،  اصفهان،  اهواز،  شیراز،  مشهد،  شهرهای 
همدان و کرمان یک مرکز وجود دارد و همه ی 
بهداشت،  وزارت  پوشش  تحت  مرکز ها،  این 

درمان و آموزش پزشکی هستند.
خانواده هایی که فرزندان کم شنوا و ناشنوا دارند، 
چگونه می توانند از تسهیالت سازمان بهزیستی 

در رابطه با کاشت حلزون بهره مند شوند؟
خانواده هایی که فرزندان کم شنوا و نا شنوا دارند، 
پس از دریافت معرفی نامه از مرکز های کاشت، 
به هیئت امنا مراجعه می کنند و پس از تعیین 
باید  امنا  به حساب هیئت  واریزی  مبلغ  میزان 
مراجعه  خود  زندگی  محل  بهزیستی  مراکز  به 
دهند.  پرونده  تشکیل  بهزیستی  در  و  کرده 
پرونده  تشکیل  گذشته  در  که  افرادی  البته 
داده باشند، با مراجعه به سازمان بهزیستی و با 
ارائه ی معرفی نامه ی هیئت امنا، مدارک  پزشکی 
کودک خود را ارائه داده و تقاضای خود را مبنی 

بر دریافت مبلغ سهم سازمان اعالم می کنند.
کمک هزینه ی بهزیستی برای انجام عمل کاشت 
حلزون شنوایی چه قدر است و چگونه پرداخت 
دریافت  برای  فرد  هر  هم چنین  می شود؟ 

تسهیالت چه قدر باید در نوبت بماند؟
میانگین سرانه ی کمک هزینه ی بهزیستی برای 
انجام عمل کاشت حلزون 30 میلیون ریال است 
باید  برای دریافت تسهیالت سازمان  و هر فرد 
در حدود از یک هفته تا یک ماه در نوبت باشد 
استان  هر  به  بهزیستی کشور  از  اعتبار الزم  تا 

ابالغ شود.
ساالنه  حلزون  کاشت  به  نیازمند  افراد  تعداد 
حال  در  افراد  این  درصد  آیا  و  است  چه قدر 

افزایش است؟
سال  در  حلزون  کاشت  به  نیازمند  افراد  تعداد 
در حدود هزار تا 1500 نفر هستند و این تعداد 

و  جمعیت  ساالنه ی  رشد  میزان  به  بستگی 
قابلیت انجام این تعداد عمل در کشور دارد.

عارضه ی  با  کودکی  تولد  از  می توان  چگونه 
شنوایی جلوگیری کرد؟

تا دو  نوزاد، یک  هزار  در هر  اینکه  به  توجه  با 
به  شنوایی  شدید  اختالل های  با  همراه  نوزاد 
از  نیمی  اینکه  به  توجه  با  نیز  و  می آیند  دنیا 
بنابراین  دارند،  ژنتیکی  علت های  موارد  این 
اولین اقدام، انجام مشاوره ی ژنتیک به ویژه برای 
زوج های با ازدواج فامیلی است؛ آن هم قبل از 

ازدواج. 
زردی  همچون  موارد  برخی  کلی  به طور  البته 
بار داری  حین  مادر  مصرفی  دارو های  نوزادی، 
به ویژه در سه ماهه ی اول بارداری، عفونت های 
اوریون،  گوش،  عفونت های  و  رحمی  داخل 
مننژیت و غیره می تواند در تولد کودک دارای 
بنابراین  داشته باشد.  نقش  شنوایی  عارضه ی 
آگاهی خانواده ها از اهمیت چشم گیری برخوردار 
است. خانواده ها پس از تولد فرزندانشان حداکثر 
تا یک ماهگی باید با انجام غربال گری شنوایی 
از سالمت شنوایی کودک خود مطمئن شده، تا 
3ماهگی عارضه ی شنوایی تشخیص داده شود 
تا 6 ماهگی مداخله های الزم صورت  و حداکثر 

گیرد.
بر  مبنی  بهزیستی  سازمان  اعالم  برخالف 
کاشت  برای  نوبت  پشت  افراد  وجود نداشتن 
از عدم  از خوانندگان این مجله  حلزون، برخی 
شهرستان ها  در  بهزیستی  مسئوالن  همکاری  
ادارات  عمل کرد  نحوه ی  آیا  هستند.  گله مند 
بهزیستی در استان ها با سازمان بهزیستی کشور 

متفاوت است؟
بهزیستی  سازمان  اعتبار های  اینکه  به  توجه  با 
برای انجام عمل کاشت حلزون شنوایی، پس از 
کسب اطالعات الزم از استان ها، توزیع می شود 
یک بار  ماه  دو  هر  متوسط  به طور  توزیع  این  و 
استان ها  برخی  است  ممکن  می گیرد،  صورت 
رو به رو  بیشتری  مراجعان  با   ، مدت  آن  در 
شده و اعتبار های آن ها به اتمام برسد. بنابراین 
مجبور می شوند تا توزیع اعتبار بعدی در نوبت 
سازمان  سیاست  صورت  هر  در  اما  بمانند، 
يكسان  استان ها  همه ی  برای  بهزيستی 

است.

مديركل توانبخشی روزانه و توا ن پزشکی سازمان بهزيستی كشور:

سیاست سازمان بهزیستی برای تمامی استان ها یکسان است
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همه ی انسان ها در برخورداري از حقوق خويش با 
هم برابرند؛ هر چند كه با هم متفاوت اند. انسان ها 
تا شنیده شوند  دارند  متفاوت بودن حق  وجود  با 
دارند  حق  هم چنین  شود.  توجه  نظراتشان  به  و 
برابر بهره گیرند. يکي  از فرصت هاي اجتماعي  تا 
از اين فرصت ها، تعلیم و تربیت به معناي تحصیلي 
و رسمي آن است كه شعار » آموزش براي همه« 
نیز بیانگر آن است. همه ی افراد جامعه، به خصوص 
افراد با نیازهاي ويژه حق دارند همچون ديگران از 
امکانات و مواهب تعلیم و تربیت بهره مند گردند. هر 
فعالیتي و اتفاقي كه در مدرسه به وقوع مي پیوندد 
و به نوعي دانش آموزان در آن درگیرند، فعالیتی 
سمت  به  بايد  آموزشي  فعالیت  است.  آموزشي 
را  بیشتري  گروه هاي  كه  شود  هدايت  سويي  و 
تحت پوشش قرار دهد. به عبارت ديگر »همه ياد 

مي گیرند«و »همه حق دارندياد بگیرند«.
آموزش و پرورش چه نقشی در آموزش فراگیر دارد؟

 آموزش و پرورش دو نقش مهم در آموزش فراگیر 
: الف( فراهم كردن فرصت مناسب يادگیري  دارد 
براي همه ی افراد از جمله افراِد با نیازهاي ويژه؛ ب( 

نیاز هاي  با  افراد  تعامل  بستر سازي مناسب جهت 
آموزش  ديدگاه  آموزشي.  درمحیط  عادي  و  ويژه 
آموزشي  ويژه ی  نیازهاي  كه  است  آن  فراگیر 
كودكاِن دارای ناتواني، بايد در كالس عادي و از 
طريق همکاري بین نظام آموزش عادي و خاص 
مدرسه های  كاركنان  و  معلمان  گردد.  برطرف 
عادي بايد به اين باور برسند كه آن ها نیز داراي 
و  كودكان  به  خدمات  ارائه  جهت  الزم  توانايي 

دانش آموزان استثنايي هستند.  
پیش  در  زيادي  راه  هدف  اين  به  رسیدن  براي 
است. مي بايست نگاهمان به هدف و نوع آموزش 
كه  كند  توصیه  نبايد  آموزشي  نظام  كند.  تغییر 
مي انديشید،  دانش آموزان  جمع  موفقیت  به  اگر 
مي بايست افراد ضعیف را از اين جمع خارج كرده 
و براي آن ها به گونه اي متفاوت برنامه و فعالیت 
سال هاي  در  خوشبختانه  نمود.  تدوين  آموزشي 
مدارس  در  تلفیقي  دانش آموزان  حضور  اخیر 
آن  دانش آموزان  عنوان  به  آن ها  پذيرش  و  عادي 
مدرسه ها، بستر مناسبي را براي نیل به اين هدف 
پیش  در  زيادي  راه  هنوز  اما  است،  نموده  فراهم 

حذف كننده  آموزشي  نظام  يك  از  بايد  ما  است. 
به سمت يك نظام آموزشي فراگیر حركت كنیم. 
پرورش  به  تنها  كه  آموزشي  نظام  يك  امروزه 
بزرگي  نتیجه طیف  افراد مستعد مي پردازد و در 
نظام  يك  مي گیرد،  ناديده  را  ياد گیرندگان  از 
در  نمي شود.  محسوب  كارآمد  و  موفق  آموزشي 
تعلیم و تربیت نوين گفته نمي شود كه كودک قادر 
محقق  يادگیري  اگر  بلکه  نیست،  يادگیري  به 
اگر  حال  هر  به  مي شوند.  جويا  را  علت  نشود، 
بخواهیم آموزش را براي كودكان همگاني كنیم، 
بايد مانع ها و مشکل های موجود بر سر يادگیري 
آن ها را شناسايي كرده و به حداقل برسانیم. اين 
مانع ها ممکن است در بخش امکانات و تجهیزات 
يا  انساني متخصص  نیروي  يا  آموزشي  نیاز  مورد 
محتواي برنامه ی آموزشي باشد. هنگامي كه اين 
اجراي  زمینه ی  برسند،  ممکن  حداقل  به  مانع ها 

آموزش فراگیر فراهم مي شود. 

آموزش فراگیر
گامی به سوی عدالت آموزشی

سید حسین قاسمی
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بنِد یک ماده ی 23 از اعالمیه ی جهانی حقوق بشر –
که توسط سازمان ملل تنظیم شده است- بیان می کند 
که: »هر شخصی حق کار کردن، انتخاب شرایط مناسب 
دارد«  را  بی کاری  هنگام  به  حمایت شدن  و  عادالنه  و 
)1984(. در این راستا ILO تخمین می زند که »نسبت 
افراد کم توان در کشور های در حال  بی کاران در میان 
توسعه معضلی درد سر ساز است )در برخی از کشور ها، 
بیش از 80 درصد(. کاس ول)2003( مشاهده کرد که با 
وجود قانون های مربوط به نظام سهمیه ی کار برای افراد 
محدود  صورت  به  قانون  این  هنوز  متأسفانه،  کم توان، 
اعمال می شود و هیچ ضمانتی بر اجرای آن وجود ندارد.

و  دیده اند  آموزش  به خوبی  کم توان  افراد  از  بسیاری 
جامعه ی  توسعه ی  در  مشارکت  برای  روشنی  نظر های 
خود و مردم خود، از طریق خدمات عمومی دارند؛ اما 
معموالً فرصت انجام چنین کار هایی به دلیل کم توانی 
در اختیار آن ها قرار نمی گیرد. به نظر دولت مردان آفریقا 
مسخره است که فکر کنند بدون مشارکت افراد کم توان 
فعالیت ها،  اجرای  و  برنامه ریزی  فرایند  در  می توانند 
معنادار  توسعه ی  به  انسانی  تالش  زمینه های  تمام  در 
دست یابند. اگر افراد کم توان ملزم به مشارکت در این 
فعالیت ها شوند، باید در تمام ادارات و وزارت خانه های 
NGOدولتی استخدام شوند. بیشتر دولت مردان و برخی از

هایی که در آفریقا فعالیت دارند، تا اندازه ای، استخدام 
اگرچه  می کنند.  فراهم  کم توان  افراد  برای  را  حمایتی 
اما  برآورده می کند،  را  آن ها  نیاز های خاص  اقدام  این 
انزوای اجتماعی را تشویق کرده و مورد ننگ واقع شدن 
و انکار آن ها را در خصوص حق فرصت های استخدامی 

برابر با سایر افراد جامعه، افزایش می دهد.
بخش خصوصی که حدود 50 درصد از فرصت های شغلی 
را در کشورهای آفریقایی در دست دارد، به توانایی ها و 
امکانات افراد کم توان بی توجه است. در یک ارزش یابی 
از فعالیت های طرح های CBR در ایالت بنو در نیجریه، 
از صاحب رستورانی پرسیده شد که آیا یک فرد کم توان 
را استخدام خواهد کرد؟ و او به طور قاطع و خود انگیخته 
»آن ها  داد  جواب  چرا؟  پرسیدند:  »خیر«.  داد:  پاسخ 
انجام نمی دهند و برای شغل من  هیچ کاری را درست 
صاحبان  از  متأسفانه80 درصد  می آورند.«  بدشانسی 
شغل های خصوصی در این بخش با او هم عقیده اند. این 

نگرش منفی همگاني به افرادکم توان یکی از چالش هاي 
پیِش روي برنامه های CBR است که باید بر آن ها چیره 
شد. از سوی دیگر، کم توان در جایگاه خود می بایست 
به سختی تالش کنند تا این نگرش را تغییر دهند و این 
امر از طریق تالش پي گیر و فعالیت هاي قابل قبول در 

هر فرصت شغلِی ایجاد شده، قابل دست یابی است.
دست یابی  شرایط  باید  رهبري،  جایگاه  در   ،CBR
کرده  تأمین  استخدامی،  فرصت های  به  کم توان  افراد 
کنند،  استفاده  فرصت  این  از  تا  کند  قادر  را  آن ها  و 
برای  ابتکاري  فعالیت هاي  از  و  دهند  ارتقای  را  خود 
به عهده گرفتن مسئولیت ها بهره ببرند. کارفرمایان باید 
اجازه دهند تا افراد کم توان مشغول به کار شده و نقطه 
و  مسائل  خصوص  در  را  خود  احساس های  و   نظرات 
امور مؤثر بر زندگي فردی بیان کنند. CBR می تواند از 
طریق ایجاد آگاهی به لزوم فرصت های برابر برای افراد 
کم توان و آموزش عموم مردم در خصوص توانایی های 
این افراد و مشارکتDPOها در فرایند سیاست گذاری از 
طریق تشکیل گروه هاي فشار - که قادر به تأثیر گذاری 
بر سیاست های دولتی هستند - این افراد را به حضور 

در مشاغل آزاد تشویق کند.

فراهم کردن فرصت شغلی

محمدرضا اسدی
کارشنــاس ارشــد مدیریــت تــوان بخشـی،
کارشنـاس تــوان بخشــی مبتنـی بر جامعـه

بخـش سوم
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1- حضور نماینده ی کانون توانا در جلسه های باز نگری قانون نظارت بر تشکل های اجتماعی و مدنی 
در وزارت کشور

2- نشست با فرماندار شهر قزوین 
3- برگزاری چهارمین نشست کمیته ی مرکزی پی گیری قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 

در تهران
4- برگزاری مسابقه ي آشپزی با حضور مادراِن دارای کودک معلول

5- حضور هنرکده ی کانون توانا در نمایشگاه صنایع دستی استان آذربایجان شرقی 
6- حضور تیم بسکتبال با صندلی چرخ دار در مسابقه های ورزشی استان گیالن و کسب مقام نخست

7- بازدید نماینده ی سازمان توسعه ی اقتصادی یونیدو از مجموعه فعالیت های کانون توانا
8- برگزاری نشست با مدیرعامل تاکسی رانی درباره ی آژانس ویژه ی معلوالن در استان

9- حضور کانون توانا در جلسه ی مشترک تشکل های غیر دولتی استان با داوود محمدی، نماینده ی 
مردم در مجلس شورای اسالمی

10- برگزاری مراسم تقدیر از دست اندر کاران شانزدهمین جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز
11- همکاری با صدا و سیمای مرکز استان به مناسبت روز جهانی ناشنوایان و نابینایان

12- حضور کانون توانا در نمایشگاه توان بخشی و تجهیزات پزشکی در تهران 
13- برگزاری طرح طب کار برای کارکنان کانون توانا وراه اندازي اتاق بهداشت کانون توانا

14- بازدید مدیران انجمن حمایت از معلولین نصر امید از مجموعه فعالیت های کانون توانا
15- بازدید بانوان جمعیت هالل احمر از مجموعه ی کانون توانا به مناسبت هفته ی دفاع مقدس

16- برگزاری نشست با مدیران مرکز استعداد یابی کودکان دارای معلولیت در تهران در راستای 
توانمند سازی آنان

17- ارتباط با شبکه ی دو صدا و سیمای کشور در راستای تهیه و پخش مستند شانزدهمین جشنواره
مجموعه  از  کشور،  صنعتی  مدیریت  انسانی  منابع  انجمن  رئیس  همایون فر،  دکتر  بازدید   -18
فعالیت های فرهنگی اجتماعی و کارآفرینی و تولیدی و نشست با مدیران کانون توانا در همین راستا 
19- مالقات مدیر کل ورزش و جوانان استان با ریاست هیئت مدیره ی کانون توانا در راستای احداث 

مجتمع آب درمانی برای معلوالن
20- حضور کانون توانا در نمایشگاه ارتباط با صنعت استان 

برای  نابینایان(  مخصوص  )خط  بریل  صورت  به  نابینایان  جهانی  روز  تبریک  پیام  ارسال   -21
تشکل های غیر دولتی نابینایان در سراسر کشور

22- عضویت باشگاه فرهنگی ورزشی فیروز در هیئت رئیسه ی انجمن بسکتبال با صندلی چرخ دار 
کشور

23- برگزاری نشست مشترک پیک توانا با خبرنگاران و روزنامه نگاران همکار در راستای تعامل و 
هم فکری

24- ارسال پیام تبریک برای مدیر کل ورزش و جوانان به مناسبت روز تربیت بدنی
25- تعامل و هم کاری با تشکل های غیر دولتی آذربایجان شرقی درباره ی اطالع رسانی و بازدید از 

نمایشگاه صنایع دستی کانون
26- افتتاح نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی کانون توانا در مجتمع آبادگران

27- برگزاری نشست مشترک کانون توانا با مدیریت دانشکده ی دندان پزشکی استان در راستای 
ارائه ی خدمات به پرسنل

28- حضور گروه سرود نابینایان کانون توانا در برنامه ی صبح »جمعه ي ایرانی« به مناسبت روز 
جهانی نابینایان

29- برگزاری برنامه ی ورزشی به مناسبت روز پارالمپیک در استان
30- تقدیر از کارگران نابینای شرکت فیروز به مناسبت روز جهانی نابینایان

31- تقدیر از ریاست هیئت مدیره ی کانون توانا در نخستین سمینار ملی کارآفرینی اجتماعی 
32-جذب 45 نیروی دارای معلولیت برای شرکت گروه بهداشتی فیروز

فروشگاه و نمایشگاه دائمی صنایع دستی هنرکده ی 
زینت  همت  به  توانا  معلولین  کانون  نظر  زیر  توانا 
بریانی مسئول هنرکده ی توانا در مرکز خرید آبادگران 

افتتاح شد.
به گزارش پیک توانا، افتتاحیه ی فروشگاه و نمایشگاه 
مدیرعامل،  حضور  با  امروز  توانا  هنرکده ی  دائمی 
و  معلولین  کانون  کارکنان  و  هیئت مدیره  اعضای 
افتتاح  آبادگران  خرید  مرکز  هیئت مدیره ی  اعضای 

شد.
از  این مراسم ضمن تشکر  توانا در  مدیرعامل کانون 
افتتاح  توانا،  هنر کده ی  واحد  مسئوالن  زحمت های 
فعالیت های  گسترش  و  گفت  تبریک  را  مرکز  این 

کانون معلولین را مایه ی مباهات دانست.
در  فعالیت  اهمیت  به  اشاره  با  هادی پور  محمدرضا 
حوزه ی صنایع دستی گفت: »با توجه به ظرفیت های 
نیز  عرصه  این  در  که  امیداریم  توانا  کانون  عزیزاِن 
راستای موفقیت  و گام دیگری در  خوش درخشیده 

کانون برداریم.«
وی به کارآفرینی های کانون توانا در سال های گذشته 
معلولین  کانون  »خوشبختانه  گفت:  و  کرد  اشاره 
تاکنون ارزش های زیادی آفریده و این نشان می دهد 

که ما مسئولیت مهمی به گردن داریم.«

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
فروشگاه و نمايشگاه دائمی صنايع کانون توانا در یک نگاه

دستی كانون توانا افتتاح شد

گروه سرود نابینایان کانون معلولین توانا همزمان 
با روز جهانی عصای سپید در برنامه ي »جمعه ي 

ایرانی« به اجرا و ضبط برنامه پرداختند.
به گزارش پیک توانا: گروه سرود نابینایان کانون 
تهران  شمس  ایوان  تاالر  در  مهرماه  هفتم  توانا، 
مناسبتی  برنامه ی  ضبط  به  و  کرده  پیدا  حضور 

پرداختند.
با هدف  و  توکل  کارگردانی سعید  به  برنامه  این 
گرامی داشت روز جهانی نابینایان ضبط شده و 25 
مهر به مناسبت روز جهانی عصای سپید از رادیو و 

برنامه ي جمعه ي ایرانی پخش شد.
کانون  نماینده ی  عنوان  به  موسوی«  زهرا  »سید 
توانا در این برنامه ضمن معرفی کانون معلولین، با 
توزیع ماهنامه ی پیک توانا بین حاضران به بیان 

هدف ها و فلسفه ی کانون توانا پرداخت.

اجرای گروه سرود نابینايان 
دربرنامه جمعه ايرانی
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واحد»ارتباط با صنعت کانون معلولین توانا« در اولین 
استان  تک  صنایع  و  دانش بنیان  محصوالت  نمایشگاه 

قزوین حضور یافت.
کانون  صنعت  با  ارتباط  واحد  توانا،  پیک  گزارش  به 
معلولین توانا در اولین نمایشگاه محصوالت دانش بنیان 
استان حاضر شد و مورد استقبال بازدید کنندگان قرار 

گرفت.
پیک  با  در گفت و گو  با صنعت  ارتباط  غرفه ی  مسئول 
توانا گفت: »ما با هدف اثبات توانمندی های معلوالن به 

صنعت در این نمایشگاه حضور پیدا کردیم.«
با  »ارتباط  ی  »غرفه  داد:  ادامه  موسوی  زهرا  سیده 
صنعت« در این نمایشگاه به ارائه ی تولیدات افراد دارای 

الکترونیک و زیر انداز  معلولیت در زمینه ی ترانس های 
کودک پرداخت.«

وی به بازدید استاندار قزوین از غرفه ی ارتباط با صنعت 
پر رنگ  از حضور  قزوین  »استاندار  گفت:  و  کرد  اشاره 
کانون معلولین توانا ابراز خوشحالی کرد و گفت: حضور 
محصوالت  نمایشگاه  اولین  در  توانا  معلولین  کانون 
توانمندی  از  حکایت  استان  تک  صنایع  و  دانش بنیان 

آن ها دارد.«
بازدید  مورد  توانا  معلولین  کانون  غرفه ی  هم چنین 
فرماندار قزوین، مدیرعامل شرکت تولیدی الکل و مواد 
فناوری،  و  علم  پارک  مدیرعامل  بیدستان،  بهداشتی 

نفیس نخ و... قرار گرفت.

به گزارش پیک توانا: سید مسعود همایون فر و همراهان وی به منظور آشنایی با فعالیت های کانون معلولین 
و ایجاد زمینه برای همکاری های دوجانبه روز گذشته از کانون معلولین توانا بازدید کردند.

مدیرعامل کانون معلولین در این بازدید ضمن خوش آمد گویی به هیئت بازدیدکننده، به بیان هدف ها و 
فعالیت های کانون توانا پرداخت.

محمدرضا هادی پور با اشاره به اینکه مهم ترین هدف کانون معلولین، فرهنگ سازی و اصالح نگرش جامعه 
به توانایی های افراد دارای معلولیت است، گفت: »مجله ی پیک توانا و سایت ایراِن توانا دو ابزار قدرتمند 

کانون توانا در این راستا هستند.«
وی هم چنین به موفقیت کانون در امر کار آفرینی اشاره کرده و گفت: »خوشبختانه کانون معلولین تاکنون 

برای بیش از 300 فرد دارای معلولیت شغل پایدار ایجاد کرده است.«
رئیس هیئت مدیره ی انجمن مدیریت منابع انسانی ایران نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از آشنایی 

با کانون توانا، فعالیت های این کانون را ستود.
ابراز  توانا  معلولین  کانون  با  برقراری همکاری  از  کانون  فعالیت های  مشاهده ی  با  همایون فر  سید مسعود 

خوشحالی کرد.
در پایان رئیس هیئت مدیره ی انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و هیئت  همراه وی از خط تولید گروه 
بهداشتی فیروز که تأمین نیروی انسانی آن را کانون معلولین توانا عهده دار است و نحوه ی فعالیت معلوالن 

بازدید کرد.

نخستین   در  توانا  معلولین  کانون  سالمت  واحد 
حضور  قزوین  کتاب  و  فرهنگ  سالمت،  نمایشگاه 

یافت.
به گزارش پیک توانا: واحد سالمت کانون معلولین در 
حاضر  کتاب  و  فرهنگ  سالمت،  نمایشگاه  نخستین 

شده و مورد استقبال عموم قرار گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در بازدید از غرفه ی 
کانون معلولین گفت: کانون توانا موفقیت های زیادی 

دارد و این باعث افتخار است.
معلولین یک  کانون  داد:  ادامه  احمدی  دکتر موسی 
استثناست و کارهای بزرگ انجام می دهد و هر کسی 

لیاقت انجام کار بزرگ را ندارد.
مدیرعامل کانون توانا در این غرفه گفت: فعالیت های 
کانون توانا هر روز گسترده تر می شود و این گستردگی 

مسئولیت ما را افزایش می دهد.
باید  محمدرضا هادی پور تاکید کرد: کانون معلولین 
تالش و همت خود را مضاعف کند تا بتواند به اهداف 
را  معلوالن  به  نسبت  جامعه  نگرش  و  رسیده  خود 

تغییر دهد.
با  نمایشگاه  این  در  توانا  کانون  غرفه ی  مسئوالن 
عرضه ی ماهنامه ی پیک توانا، کاتالوگ معرفی کانون 
درخواست  فرم  توانا،  هنرکده ی  هدیه ی  کارت  توانا، 
این  برنامه هاي  عضویت کانون و به معرفی اهداف و 

سازمان مردم نهاد پرداختند. 

بازديدرئیس هیئت مديره ی انجمن مديريت منابع انسانی ايران 
از كانون معلولین توانا

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی قزوين:

كانون معلولین يک استثناست استاندار قزوين: حضور كانـون معلولیـن در نمايشگاه 
محصوالت دانش بنیان، حکايت از توانمندی آن ها دارد 

كارآفرين برتر اجتماعی:
به جای اتوماسیون، از نیروهای دارای معلولیت استفاده می كنیم

به عنوان  توانا  معلولین  کانون  هیئت مدیره ی  رییس 
»کارآفرین برتر ملی« در حوزه ی معلوالن انتخاب شد.

کانون  هیئت مدیره ی  رییس  توانا:  پیک  گزارش  به 
فیروز،  بهداشتی  گروه  مدیرعامل  و  توانا  معلولین 
اجتماعی  کارآفرینی  ملی  کنفرانس  نخستین  در 
با  و  جاری  سال  مهرماه  در  که  معلولیت  حوزه ی  در 
شد  برگزار  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  حضور 
به عنوان»کارآفرین برتر اجتماعی« انتخاب شد و مورد 

تقدیر قرار گرفت.
رعد  موسسه ی  مشارکت  با  که  کنفرانس  این  در 
با  و  تهران  دانشکده ی  کارآفرینی  دانشکده ی  و 
صنایع،  صاحبان  صاحب نظران،  حضوراندیشمندان، 
شد  برگزار  اجتماعی  عرصه های  فعاالن  و  کارآفرینان 
از  بیش  تاکنون  که  موسوی«  زحمات »سیدمحمد  از 
300 شغل پایدار برای افراد دارای معلولیت ایجاد کرده 

قدردانی به عمل آمد.
کنفرانس  این  در  توانا  کانون  هیئت مدیره ی  رییس 
گفت:  معلولیت  دارای  افراد  توانایی های  بر  تاکید  با 
»فیروز« تنها تولیدکننده ی محصوالت کودک است که 

توسط افراد دارای معلولیت تولید شده و توانسته جلوی 
ورود برندهای خارجی را بگیرد.

سیدمحمدموسوی با اشاره به اینکه محصوالت ویژه ی 
کودکان از حساسیت باالیی برخوردارند گفت: کارکنان 
دارند  قرار  توانایی  از  درجه  این  در  فیروز  در  معلول 
که این محصوالت ویژه را بدون کم ترین مشکلی تهیه 

کرده و با برندهای قوی رقابت می کنند.
موسوی ضمن اشاره به اینکه کارخانه ی فیروز به تازگی 
شده  بیومتریک  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط 
فیروز  تحقیق کارکنان شاغل در  این  اساس  بر  گفت: 

بیش از 90 درصد امید به زندگی دارند.
معلوالن  برای  اشتغال  ایجاد  به ضرورت  ادامه  در  وی 
از دستگاه های  به جای استفاده  تاکید کرد و گفت: ما 
انجام  سریع تر  و  راحت تر  را  کارها  که  اتوماسیون 
می دهند از نیروهای دارای معلولیت استفاده می کنیم 
و امروز بیش از 90 درصد کارکنان فیروز از معلوالن 

هستند.
اینکه  به  اشاره  با  فیروز  بهداشتی  گروه  مدیرعامل 
واحد  لوح  دومین  گذشته  روز  چند  در  »فیروز« 

استاندارد را در استان قزوین دریافت کرده ابراز داشت: 
با  و  کرده  عمل  علمی  معلول،  نیروهای  جذب  در  ما 
شناسایی استعدادها و نقاط ضعف و قوت افراد آنها را 

در ایستگاه های مناسب قرار داده ایم.
این کارآفرین برتر اجتماعی خاطرنشان کرد: پیام من 
دستگاه های  از  دست  که  است  این  صنعت  دنیای  به 
اتوماسیون کشیده و کارهایی که با دست انجام می شود 

را گسترش دهیم تا بی کاری معلوالن از بین برود.
بنیانگذار کانون توانا با بیان این نکته که من سرمایه دار 
نیستم بلکه سرپرست سرمایه هستم اظهار کرد: ما به 
و  نکرده ایم  ترحمی  هیچ گونه  فیروز  در  کارکنان خود 

آنها باید به میزان توانشان کار کنند.
شهروندی  حقوق  کرد:  بیان  توانا  کانون  مسئول  این 
مشکل  و  شده  جمع  خیران  که  نیست  این  معلوالن 
دادن  قرار  با  باید  دولت  بلکه  کنند  حل  را  معلوالن 
جذابیت ها و طرح های تشویقی کارفرمایان را راغب به 

جذب نیروهای معلول کند.
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به گزارش پیک توانا: واحد هنرکده ی توانا 
اولین  در  توانا  معلولین  کانون  نظر  زیر 
ارومیه  اسباب بازی  و  کودک  نمایشگاه 

شرکت کرد.
واحد هنرکده ی توانا در این نمایشگاه -که 
از 16 تا 22 مهر ماه جاری در سالن 6 هزار 
نفری والیبال ارومیه برگزار شد- به عرضه ی 
صنایع دستی و محصوالت تولید شده ی افراد 

دارای معلولیت پرداخت.
گفت و گو  در  هنرکده  غرفه ی  مسئول 
ارائه ی  هدف  با  »ما  گفت:  توانا  پیک  با 
صنایع دستی و تولید ات معلوالن در راستای 
اثبات توانمندی های آن ها در این نمایشگاه 

شرکت کردیم«.
به  اشاره  ضمن  ابوالحسنیا«  »معصومه 
حضور موفق در این نمایشگاه گفت: »این 
نمایشگاه همه روزه از ساعت 16 تا 22 در 
معرض دید عموم قرار داشت و خوشبختانه 
گرم  استقبال  با  معلولین  کانون  غرفه ی 

بازدیدکنندگان رو به رو شد«.
عروسک،  چرم،  محصوالت  هم چنین 
کریستال و ... از جمله کاالهای عرضه شده 
توسط هنرکده ی توانا در این نمایشگاه بود.

»هنركده ی توانا« در اولین 
نمايشگاه كودك و اسباب بازی 

ارومیه حضور يافت

مرحله ی  در  کشور  باشگاه هاي  یک  دسته  لیگ  صندلی چرخ دار  با  بسکتبال  رقابت هاي  دوم  دور 
مقدماتي با صدر نشیني گروه فیروز قزوین در شهر رشت پایان یافت.

به گزارش پیک توانا، نماینده ی استان قزوین در این رقابت ها به ترتیب گروه های ورزشی شهرداري 
تبریز، بوکان آذربایجان غربي و هیئت گیالن را شکست داد و در دو مرحله، جمع امتیاز های خود 

را به عدد یازده رساند.
تیم بسکتبال با صندلی چرخ دار باشگاه فرهنگي ورزشي فیروز قزوین از جوان ترین و با انگیزه ترین 
موسوي،  سید ابو الفضل  از:  عبارت اند  گروه  این  اعضای  رقابت هاست.  در  حاضر  ورزشی  گروه های 
حمید رضا  اکبرچگیني،  طارمیان،  حسین  نوري،  مهدي  پناه،  مهدي  سید اکبرحسیني)کاپیتان(، 
ملکي، علي صفدري، ایوب بعیدي، علي عظیمي و هاني رضایي با سرمربي گري رضا چارقد چي و 

سرپرستي سیروس ماله میري. 
گفتني است مرحله ی سوم این رقابت ها هفتم و هشتم آبان ماه به میزباني شهرداري تبریز برگزار 

خواهد شد.  

صدر نشیني گروه بسکتبال با صندلی چرخ دار فیروز قزوين 
درلیگ دسته يک باشگاه هاي كشور

رییس هیئت مدیره ی کانون معلولین توانا در نخستین 
کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی به عنوان »کارآفرین 

برتر ملی« در حوزه ی معلوالن انتخاب شد.
کانون  هیئت مدیره ی  رییس  توانا:  پیک  گزارش  به 
معلولین توانا که از فعاالن حوزه ی معلوالن نیز هست 
اجتماعی  کارآفرینی  ملی  کنفرانس  نخستین  در 
و  کار  تعاون،  وزیر  حضور  با  که  معلولیت  حوزه ی  در 
برتر  »کارآفرین  به عنوان  شد  برگزار  اجتماعی  رفاه 

اجتماعی« انتخاب و لوح تقدیر دریافت کرد.
گفتنی است در این کنفرانس که با مشارکت موسسه ی 
با  و  تهران  دانشکده ی  کارآفرینی  دانشکده ی  و  رعد 
صنایع،  صاحبان  صاحب نظران،  اندیشمندان،  حضور 
کارآفرینان و فعاالن عرصه های اجتماعی برگزار شد از 

»سیدمحمد موسوی« قدردانی شد.
سیدمحمد موسوی که مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز 
از 300 شغل  ایجاد بیش  به  نیز هست تاکنون موفق 
از 20  بیش  و  معلولیت شده  دارای  افراد  برای  پایدار 
سال است که در عرصه های اجتماعی و فرهنگ سازی ِ 

افراد معلول فعالیت می کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این کنفرانس گفت: 
ضمن قدردانی از تالش های افراد معلول گفت: معلوالن 
موجب تلطیف جامعه شده و دولت این افراد را صاحب 

حق می داند.

دکتر علی ربیعی با اعالم این مطلب که اصالح قانون 
جامع حمایت از حقوق معلوالن در مراحل پایانی است 
کارآفرینی ایده پردازی خالقانه برای مشارکت معلوالن 
در عرصه ی اجتماعی است  و حضور پرثمر معلوالن در 
عرصه های گوناگون، نشاط و امید را در جامعه تسری 

خواهد داد. 
هیئت  رییس  به  تقدیر  لوح  اهدای  با  ادامه  در  وی 
عرصه ی  در  وی  زحمات  از  معلولین  کانون  مدیره ی 

کارآفرینی برای افراد دارای معلولیت تقدیر کرد.
همچنین وزیر رفاه هنگام اعطای لوح به رییس هیئت 
مدیره ی کانون معلولین وی را که از دوستان قدیمی و 
دوره ی جنگ یکدیگر بودند شناخت و او را به آغوش 

کشید.
الزم به ذکر است وزیر رفاه پس از اعطای لوح تقدیر به 
بنیانگذار کانون معلولین با وی عکس یادگاری گرفت.

برتر  کارآفرین  چند  از  اختتامیه  این  در  همچنین 
اجتماعی نیز تجلیل به عمل آمد که »سعید ضروری« 
مدیر آموزشگاه مجازی وافل، »علیرضا رضایی عارف« 
میری«  »مازیار  یابنده،  جوینده  شرکت  مدیرعامل 
کارگردان سینمای ایران، »محمد نوری« رئیس هیئت 
هدایی«  »ابراهیم  قم،  معلوالن  فرهنگ  دفتر  مدیره 
یابان  توان  نیکوکاری  آموزشی  مجتمع  مدیرعامل 
تحلیل گران  شرکت  مؤسس  گلدانی«  »اعظم  مشهد، 

جاوید آریا، »سارا راغبی« مدیر کارگاه تولیدی حمایتی 
انجمن  عامل  مدیر  برجیان«  »منصور  پرتوان،  دستان 
و »فرزین  ایران  آفرینش های هنری معلوالن  و  علمی 
آن  از  پاسارگاد  غذای  تعاونی  مدیرعامل  فیروزآبادی« 

جمله بودند.

وزير رفاه و موسس كانون معلولین دو يار قديمی
اعطای لوح كارآفرين برتر به ريیس هیئت مديره ی كانون توانا

رقیه بابايی
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نخستین کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی در حوزه ی 
تعاون،  وزیر  با حضور  معلولیت30 مهرماه سال جاری 
مجتمع  هیئت مدیره ی  رئیس  اجتماعی،  رفاه  و  کار 
آموزشی نیکوکاری رعد، رییس دانشکده ی کارآفرینی 
دانشگاه تهران و فعاالن حوزه ی معلولیت برگزار شد.«

آن  در  که  ملی  کنفرانس  این  توانا،  پیک  گزارش  به 
اندیشمندان، صاحب نظران، صاحبان صنایع، کارآفرینان 
با هدف  داشتند  اجتماعی حضور  فعاالن عرصه های  و 
»ارتقای راه های توانمند سازی افراد دارای معلولیت در 
راستای دست یابی به استقالل اجتماعی« برگزار شد.«

در این مراسم رئیس هیئت مدیره ی کانون معلولین توانا 
و مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز به عنوان »کارآفرین 

برتر اجتماعی« انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
بیش  ایجاد  به  موفق  تاکنون  که  موسوی  سیدمحمد 
از300 شغل پایدار برای افراد دارای معلولیت شده در 
حضور وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی مورد تجلیل قرار 

گرفت و از زحمت  هایش قدردانی به عمل آمد.
رسولیان  و  آراستی  دکتر  همچنین  کنفرانس  این  در 
و  فرصت ها  عنوان»ماهیت،  با  مقاله هایی  ارائه ی  با 
نمونه ی  »معرفی  و  اجتماعی«  کارآفرینی  چالش های 
تجربی کارآفرینی اجتماعی« به بیان دیدگاه های علمی 
خود پرداخته و دکتر خنیفه درباره ی نقش دین، اخالق 

و فرهنگ در کارآفرینی اجتماعی داد سخن داد.
همچنین رئیس مجمع نیکو کاران مدرسه ساز با ارائه ی 
گزارشی از شروع و نحوه ی فعالیت خود در این عرصه 

به ضرورت کارآفرینی در اجتماع اشاره کرد.
سخن رانان  دیگر  از  امیدوار  علیرضا  و  روستا  دکتر 
زمینه های  در  به ترتیب  که  بودند  برنامه  این 
کارآفرینی«،  سازمان های  در  مدیریتی  »نظام های 
اجتماعی«  کارآفرینی  و  اجتماعی  »مسئولیت پذیری 

دیدگاه های خود را بیان کردند.
مدیر مرکز توان بخشی حرفه ای در سوئد و مدیر عامل 
شرکت هم گام نیز در ادامه دیدگاه ها و مقاله های علمی 

خود را برای حاضران در کنفرانس تبیین کردند.
در ادامه، سایر صاحب نظران دیدگاه های خود را تشریح 
کردند و از مقاله ها و کارآفرینان برتر اجتماعی با حضور 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجلیل به عمل آمد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه ی برگزاری 
در  اجتماعي  کارآفریني  ملي  کنفرانس  »نخستین 
خبرنگار  سوال  این  به  پاسخ  در  معلولیت«  حوزه ی 
پیک توانا که پرسید آیا در زمینه ی فرهنگی و به منظور 
تصحیح نگرش جامعه نسبت به توانمندی های معلوالن 
برنامه هایی دارید یا خیر گفت: »بله، ما به تازگی با چند 
نفر از هنرمندان خوب کشور برای ساخت چند سریال 
خوب تلویزیونی مذاکره کرده ایم و برخی از هنرمندان 
هم به طور داوطلبانه آمده  و در این زمینه کار می کنند. 
به جلو  را  تفاهم نامه ای  با خانه ی سینما  ما  همچنین 
برده ایم تا بتوانیم از توانایی های هنرمندان در زمینه ی 

آشنایی مردم با حقوق معلوالن استفاده کنیم.«
از  حمایت  جامع  قانون  به  اشاره  با  ربیعی«  »علی 
معلوالن  از  حمایت  جامع  »قانون  داد:  ادامه  معلوالن 
به زودی به هیئت وزیران خواهد رفت و امیدواریم به 

زودی به مجلس برود.
وی در ادامه به تغییرات ایجاد شده در این الیحه اشاره 
شهری،  مناسب سازی  معلوالن،  مسکن  گفت:  و  کرد 
بحث اشتغال و استخدام معلوالن و... از جمله مواردی 

هستند که در قانون جامع مورد تاکید قرار گرفته اند.
برای مسکن معلوالن  این الیحه  وی تصریح کرد: در 
مشارکت  با  معلوالن  مسکن  و  شده  پیش بینی هایی 
دولت و خود مددجویان دنبال خواهد شد و ما تا پایان 

تحویل  معلوالن  به  مسکونی  واحد  هزار   20 امسال، 
به  مکلف  سال  هر  الیحه  این  طبق  بر  و  می دهیم 

واگذاری واحدهایی به معلوالن خواهیم بود.
آماده سازی های  موضوع  »همچنین  داد:  ادامه  ربیعی 
شهری در این الیحه مورد تاکید قرار گرفته و الزامات 
زیادی را برای دستگاه ها به دنبال دارد که ورزشگاه ها، 

مراکز فرهنگی از جمله ی این دستگاه ها هستند.«
ربیعی همچنین اظهار کرد: »در قانون جامع با توجه 
به اینکه مقررات کنونی در بخش اشتغال و استخدام 
متوجه  بیشتری  الزامات  نیستند  پاسخ گو  معلوالن 
 « الیحه  این  مهم  بحث  همچنین  و  شد  دستگاه ها 
در  که  است«  معلوالن  برای  کرامت  با  زندگی  ایجاد 
حقیقت زمینه ی زندگی این افراد را در جامعه به طور 

طبیعی و با کرامت فراهم کند.
این مقام مسئول با تاکید بر این مطلب که این الیحه 
بر اساس مطالعات تطبیقی در کشورهای توسعه یافته 
است  معلوالن  حوزه ی  در  لوایح  قوی ترین  از  یکی 
ادامه داد: »الیحه ی مذکور ابعاد مختلفی داشته و ما 
وجود  که  مناسبی  بسیار  ظرفیت های  که  امیدواریم 

دارد همه در این راستا به کمک بیایند.«
با تاکید بر ضرورت  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بهزیستی   سازمان  مددجویان  برای  اشتغال  ایجاد 
افزود: »ما سازمان فنی وحرفه ای و بانک ها را کنار هم 
قرار داده ایم تا بتوانیم از توان بانک ها برای اشتغال زایی 
استفاده کنیم و سازمان فنی و حرفه ای هم خودش را 
برای افزایش مهارت آموزی معلوالن آماده کرده است.«

وی خاطرنشان کرد: »مشاغلی که معلوالن می توانند 
و  شده  شناسایی  کنند  کارآفرینی  رشته  آن  در 
سازمان فنی و حرفه ای در این زمینه کار خواهد کرد 
به  بتوانند  طریق  این  از  ما  مددجویان  امیدواریم  و 

خوداشتغالی برسند.«
ربیعی همچنین با اشاره به اینکه به سازمان بهزیستی 
تکلیف کرده ایم که از قسمت کمک های مردمی بخشی 
به  اشتغال معلوالن در بخش خصوصی اختصاص  را 
دهند گفت: »برای کارآفرینانی که بتوانند فرد معلول 
استخدام کنند نظام های تشویقی پیش بینی کرده ایم 
که به جذب و حفظ نیروی های دارای معلولیت کمک 

کند.«

برگزاری نخستین كنفرانس 
ملي كارآفريني اجتماعي در 

حوزه ي معلولیت

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با پیک توانا:
ايجاد زندگی با كرامت برای معلوالن هدف ماست

چهارمین نشست كمیته ی مركزی پی گیری اليحه ی حقوق 
شهروندی افراد دارای معلولیت برگزار شد

این نشست با حضور نمایندگان هفت تشکل منتخب مجمع و در 17 شهریور ماه در تهران برگزار شد.
در این جلسه، اعضا عالوه بر آگاهی از روند بررسی الیحه در کمیسیون اجتماعی دولت، درباره ی مسائل روز 

معلوالن بحث و تبادل نظر کردند.
باور در خصوص تشکیل شبکه نکاتی را مطرح کردند که بر  در این نشست سهیل معینی مدیر عامل انجمن 
اساس آن باید برای رفع نیازهای معلوالن یک راه حل جدی در سطح ملی به وجود آید و این شبکه باید از همه ی 

تشکل های فعال معلوالن کشور باشد و به صورت مستقل و با قدرت اداره شود.
از مهم ترین مصوبه های این نشست برگزاری دومین مجمع عمومی مدیران تشکل های عضو در آبان ماه سال 

جاری بود که با محوریت موضوعی »تسریع در روند بازنگری قانون حمایتی معلوالن«برگزار خواهد شد.
هم چنین درخاتمه ، نحوه ی بازنگری قانون تشکل های مدنی اجتماعی در وزارت کشور مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.

رقیه بابايی
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به نام  طرحی  اجرای  به تازگی  توانا  معلولین  کانون 
طرح حمایت آموزشی از دانش آموزان دارای معلولیت 
دانش آموزان  دارد  قصد  این  اساس  بر  و  کرده  آغاز  را 
پشتیبانی  توان  خانواده هایشان  که  را  معلولیت  دارای 
مورد  ندارند،  را  آن ها  تحصیل  وضعیت  سرپرستی  و 

حمایت آموزشی قرار  دهد.
نشست  یک  در  گذشته  هفته ی  معلولین  کانون 
و  معلولیت  دارای  دانش آموز  پنجاه  از  بیش  دوستانه 
خانواده های آنها را دعوت کرد تا ضمن آشنایی بیشتر 
با این کودکان، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
خانواده ها را ارزیابی کرده و اولین گروه از دانش آموزان 

واجدالشرایط را شناسایی کند.
سال   20 از  پس  توانا  کانون  مدیره ی  هیئت  رییس 
فرهنگ سازی،  اجتماعی،  حوزه   های  در  فعالیت 
توانمندسازی  برای  تالش  و  کارآفرینی  اقتصادی، 

از  آموزشی  حمایت  پیشنهاد  این بار  معلوالن 
داده  ارائه  را  معلولیت  دارای  دانش آموزان 

افراد،  این  دادن  قرار  پوشش  تحت  با  تا 
آینده ای  تامین  در  را  آنها  خانواده های 

روشن برای فرزندانشان کمک کند.
در حاشیه ی »نخستین نشست رسمی 
معلول«  دانش آموزان  با  توانا  کانون 
و  هیئت  مدیره   اعضای  حضور  با  که 

کارکنان کانون معلولین، کادر مدیران 
گروه  مدیرعامل  قائم مقام  و  ارشد 

و  معلول  دانش آموزان  فیروز،  بهداشتی 
خانواده هایشان برگزار شد، فرصتی دست داد 

تا به سراغ رییس هیئت مدیره ی کانون معلولین 
توانا رفته و جزئیات این طرح را از وی جویا شویم.

هیئت  رییس  با  ما  گفت وگوی  حاصل  زیر  مطلب 
را  گفت گو  این  هم  با  تواناست،  کانون  مدیره ی 

می خوانیم:
ادامه ی  در  معلولین  کانون  مدیره ی  هیئت  رییس 
به  معلول  دانش آموز  دارای  خانواده های  با  نشست 
پیک توانا گفت: »ما از مدت ها پیش دغدغه ی کودکان 
عدم  دلیل  به  خانواده هایشان  که  داشتیم  را  معلولی 
استطاعت مالی توان حمایت آموزشی کافی از فرزندان 
خود را نداشته و در نتیجه کودکانشان از تحصیل موثر 

و زیربنایی محروم می ماندند.«
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح برای کانون توانا 
اهمیت ویژه ای دارد و ما مرحله ی آزمایشی آن را از 2 
سال و نیم گذشته آغاز کرده ایم ادامه داد: »ما در میان 
کار های کانون هیچ طرحی مهم تر و اساسی تر از این 
نداریم و حمایت از کودکان دارای معلولیت برای ما از 

باالترین درجه ی الویت برخوردار است.«
وی در پاسخ به این سوال که شما در طول 20 سال 
و..  کارآفرینی  آموزش،  ورزش،  حوزه های  در  فعالیت 
اما  داده اید  انجام  معلوالن  برای  زیادی  فعالیت های 
برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  برای شما  این طرح  گویا 
است، لطفا برای خوانندگان ما از علت اهمیت جایگاه 
ابراز داشت: »این طرح برای من و  این طرح بگویید، 
هیئت مدیره ی کانون توانا از باالترین درجه ی اهمیت 
برخوردار است و ما با پرداختن به این بخش و برداشتن 

ريیس هیئت مديره ی كانون توانا:

كانون توانا از آموزش دانش آموزان معلول حمايت می كند
معلوالن بايد امور فکری و مديريتی جامعه را به دست بگیرند

از  تحصیلی  موانع 
پای معلوالن  پیش 
می خواهیم در ایجاد  
مطلوب  آینده ای 
دانش آموزان  برای 
سهمی  معلولیت  دارای 

داشته باشیم.«
داد:  ادامه  معلوالن  حوزه ی  فعال  این 
دانش آموزان  از  تحصیلی  پشتیبانی  و  »سرپرستی 
صورت  آن ها  همکاری  و  خانواده   رضایت  با  معلول 
می گیرد و ما می خواهیم آموزش و پرورش اثربخش را 

در تمام استان ها برای این گروه، فراگیر کنیم.«
مالی  کمک  ثروتمند  و  خیر  افراد  از  »ما  گفت:  وی 
خیران  خیراندیش،  انسان های  از  بلکه  نمی خواهیم 
معنوی، معلمان و فرهیختگان در هر استان می خواهیم 
که نه با پرداخت کمک بالعوض بلکه با پرداخت زکات 
علم و دانش خود ما را در اجرای موفق این طرح یاری 

کنند.«
دانش آموزان  سرنوشت  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
توانا  کانون  برای  همواره  کشور،  آینده سازان  به عنوان 
اهمیت داشته است گفت: »همان گونه که ما با برگزاری 
16 سال جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز، تالش 
با  را  کشور  آینده ی  مسئوالن  و  مدیران  که  کرده ایم 
را  آن ها  نگرش  و  کرده  آشنا  معلوالن  توانمندی های 
داریم  سعی  نیز  طرح  این  در  کنیم،  اصالح  امروز  از 
مناسب  رشد  عدم  از  را  معلولیت  دارای  دانش آموزان 
اجتماعی و فرهنگی برهانیم و زمینه ی توانمندسازی و 

آموزش آن ها را مهیا کنیم.«
این مسئول کانون معلولین ادامه داد: »ما نه در اجرای 
این طرح و نه در سایر فعالیت های کانون توانا کمک 
بالعوض درخواست نکرده و نمی کنیم و هزینه ی اجرای 
طرح های خود را از محل فعالیت های اقتصادی که در 

مجموعه ی کانون ایجاده کرده ایم تهیه می کنیم.«
وی تصریح کرد: »ما با سرپرستی تحصیلی دانش آموزان 
می خواهیم از خانواده ی دانش آموزان معلول ـ که در این 
برآورده  عهده ی  از  زحمت  به  اقتصادی  خاص  شرایط 
کردن نیازهای اولیه ی فرزند خود برمی آیند چه برسد 
به پرداختن به مسائل آموزشی آن ها ـ حمایت کنیم و 
باورمان این است که معلوالن نباید با تن رنجور خود 
عالی  درجات  به  را  آن ها  باید  ما  بلکه  کنند،  کارگری 
برسانیم و شغل فرد معلول باید از دریچه ی فکر او و بر 

اساس توانایی های ذهنی او تعیین شود.«
 رییس هیئت مدیره ی کانون توانا با بیان این نکته که 
کانون توانا با غربالگری این کودکان، استعدادهای آن ها 
را شناسایی می کنیم تا بتوانیم مدیران آینده ی کشور 
را تربیت کنیم گفت: »این حمایت فقط برای دوره ی 
ابتدایی نیست بلکه در دوران دبیرستان و حتی دانشگاه 

نیز ان شااهلل ادامه خواهد داشت.«
حمایت  ضمن  آیا  که  پیک توانا  سوال  این  به  موسوی 
آموزشی از دانش آموزان راه هایی برای ارزیابی پیشرفت 
تحصیلی آن ها و برنامه های پس از آن نیز دارید پاسخ 
داد: »بله ما سطح پیشرفت دانش آموزان را رتبه بندی 
کرده و دانش آموزان دارای پیشرفت های خوب را به جز 
می کنیم  تشویق  جوایزی  دادن  با  تحصیلی  پشتیبانی 
بتواند  تا  باشد  به گونه ای  این جوایز  برنامه داریم که  و 
قدری از مشکالت تحصیلی این عزیزان را در خانواده ی 

آن ها نیز حل کنند.«
این کارآفرین نمونه ی کشور در پاسخ به این سوال که 
این اقدام بزرگ را چگونه مدیریت خواهید کرد اذعان 
مدیرانی  توانا  کانون  در  گذشته  سال های  از  »ما  کرد: 
به  توجه  با  آنها  و  کرده ایم  تربیت  منظور  به همین  را 
که  تجربیاتی  و  دیده  سال ها  این  در  که  آموزش هایی 
به دست آورده اند اکنون »مدیریت راهبردی« این طرح 

را به دست خواهند گرفت.« 

طرح حمايت آموزشی از 
دانش آموزان دارای معلولیت برای 

من و هیئت مديره ی كانون توانا
 از باالترين درجه ی اهمیت

 برخوردار است
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ريیس هیئت مديره ی كانون توانا:

عضو اصلی كانون كارآفرينان استان قزوين
رییس هیئت مدیره ی کانون توانا باکسب بیشترین رای به عنوان عضواصلی »کانون کارآفرینان استان قزوین« 

انتخاب شد.
قزوین  استان  اجتماعی  امور  و  کار  اداره کل  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه ی  معاون  توانا:  پیک  گزارش  به 
در گفت و گو باپیک توانا از راه اندازی کانون کارآفرینان برتر استان خبرداد و گفت: باتوجه به لزوم اجرای 
دستورالعمل وزارتخانه مبنی بر تشکیل این کانون، خوشبختانه توانستیم کانون کارآفرینان استان را باحضور 

افراد خالق و صاحب نظر تشکیل دهیم.
ناصرشفیع آبادی ادامه داد: برای ترمیم اعضای کانون کارآفرینان استان، انتخاب دو عضو اصلی و دو عضو 
علی البدل نیاز بود و ما به این منظور از کارآفرینان برتر و منتخب در 9 دوره از جشنواره های کارآفرینی استان 

خواستیم  تادرصورت تمایل برای عضویت در این کانون کاندید شوند.
وی افزود: در جلسه ای که هفته ی گذشته با حضور کارآفرینان مطرح استان و در اداره ی تعاون شکل گرفت 

انتخابات  نهایت  در  و  شده  کاندید  دوستان  از  برخی 
صورت گرفت.

شفیع آبادی تصریح کرد: در این انتخابات رییس هیئت 
مدیره ی کانون معلولین که مدیرعامل گروه بهداشتی 
عنوان  به  رای  بیشترین  کسب  با  هست  نیز  فیروز 

عضواصلی کانون کارآفرینان استان انتخاب شد.
وی گفت: فعالیت پررنگ کارآفرینان در استان، مایه ی 
مباهات بوده و ما امیدواریم همواره شاهد این فعالیت ها 

باشیم.

ريیس هیئت مديره ی كانون 
توانا پس از 20 سال فعالیت در 

حوزه   های اجتماعی، فرهنگ سازی، 
اقتصادی، كارآفرينی و تالش برای 

توانمندسازی معلوالن اين بار پیشنهاد 
حمايت آموزشی از دانش آموزان 

دارای معلولیت را ارائه
 داده است

این  مدیریت  که  مطلب  این  بر  تاکید  ضمن  موسوی 
مدیریت  با  طرح  »این  گفت:  نیست  وظیفه ای  طرح 
مدرن و  به صورت فرآیندی طراحی شده است و تیم 
مدیریت راهبردی من در اجرای این طرح شامل آقایان 
محمدحسن هادی عضوهیئت مدیره و معاون اجتماعی 
کانون، مرتضی غیاثوند مدیر فرهنگی ـ هنری ، حسین 
طارمیان مدیر توانمندسازی و خانم ها فهیمه عباسی و 

صدیقه مالیی خواهند بود.«
موسوی در ادامه به این سوال پیک توانا که هزینه های 
شما  فرمایش  طبق  که  جوایزی  و  حمایتی  طرح  این 
شد  خواهد  اهدا  آن ها  به  دانش آموزان  تشویق  برای 
چگونه و با چه روشی تامین خواهند شد این گونه پاسخ 
داد: »محل فعالیت من تنها در کانون توانا نیست؛ بلکه 
من به لطف خدا دست به برخی فعالیت های اقتصادی 
پایه ی  بر  ماهی  پرورش  و  بوده اند  درآمدزا  که  زده ام 
بزرگ ترین  راه اندازی  موجود،  روش های  مدرن ترین 
لوازم  تولید  مازندران،  در  ایران  گردش گری  بندر 
تولید  فیروز،  کودک  محصوالت  و  آرایشی ـ  بهداشتی 
پروتئین، فعالیت های مربوط به هتل داری، فعالیت های 
گردش گری و ورزش های دریایی، راه اندازی بزرگ ترین 
مرکز کشت و صنعت ایران در استان مازندران که البته 
برخی از موارد در مرحله ی اخذ مجوز بوده و مراحل 
آزمایشی را طی می کند از آن جمله هستند. بنابراین 
سرمایه دار خداوند متعال است و من با نمایندگی که از 
سوی او دارم، اکنون سرپرست سرمایه هستم و ان شااهلل 
آنقدر توان خواهم داشت که اگر کانون معلولین توانا به 
حد کافی نتوانست تامین اعتبار کند برای پیشرفت این 

طرح ها به آنها کمک قرض الحسنه بدم.«
تنها  من  که  مطلب  این  اظهار  با  سیدمحمدموسوی 
سرپرست سرمایه  هستم گفت: »من سرمایه دار نیستم 
سرپرستی  فقط  من  و  خداست  آن  از  سرمایه  بلکه 

سرمایه را به عهده دارم.«
کمک  به  »من  داد:  ادامه  وی 

کرده  تهیه  سرمایه ای  برادرم 
به  دست  کسب وکار  فضای   در  و 

فعالیت های اقتصادی زده و تمایل داریم 
سود حاصل از این فعالیت ها را صرف توسعه ی 

امور اقتصادی و تحصیل معلوالن کنیم.«
که  پیک توانا  خبرنگار  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
پرسید شما در صحبت هایتان برای خانواده ها معلولیت 
معلول  که  کردید  اشاره  و  دانسته  خداوند  هدیه ی  را 
امور فکری  آینده  باید در  او  بلکه  نباید کارگری کند 
و مدیریتی جامعه را به دست بگیرد پس چرا خودتان 
گروه  شرکت  در  را  معلول  کارگر   230 هم اکنون 
»ضمن  گفت:  کرده اید  استخدام  فیروز  بهداشتی 
اصلی جامعه  بار  به نوعی  عزیز که  کارگران  به  احترام 
را به دوش می کشند اما من اعتقاد دارم که معلوالن 
برای انجام کارهای کارگری آفریده نشده اند بلکه آن ها 
باید خط دهی فکری جامعه را به دست بگیرند، من در 
کارخانه هر روز از عزیزان معلولی که در خط تولید کار 
این  که  ببینم  نمی توانم  و  می کشم  خجالت  می کنند 
عزیز معلول کارهای دستی انجام می دهند، اما چه کنم 
که جامعه در گذشته ی این افراد به آن ها نپرداخته، در 
امر تحصیلشان سرمایه گذاری الزم را نکرده و به آن ها 
بها نداده، بیشتر آن ها فاقد تحصیالت اما نیازمند شغل 
هستند و ما به ناچار و به اقتضای شرایط در این بخش 

به آن ها شغل داده ایم.«
موسوی با تاکید بر این نکته که اگرچه به من به خاطر 
کارآفرینی برای معلوالن لوح تقدیر، لوح کارآفرین برتر 
ملی و... می دهند گفت: »خودم قلبا راضی نیستم که 

عزیز معلول بیاید و به کارهای کارگری بپردازد.«
که  مطلب  این  تصریح  با  توانا  کانون  بنیان گذار 

افراد  سرنوشت  نمی خواهیم 
دلیل  به  که  معلولیتی  دارای 
تحصیل  از  عدم حمایت جامعه 
برای  اند  مانده  بی بهره  آموزش  و 
ابراز  شود  تکرار  هم  بعدی  نسل های 
می خواهیم  حمایتی  طرح  این  »با  داشت: 
معلول  دانش آموزان  و  کودکان  برای  تا  کنیم  تالش 
در  افراد  این  آینده ی   شغل  که  بسازیم  بستری  امروز 
آینده کارگری نبوده و آنها بتوانند با ورود به دانشگاه ها 
و کسب مدارج باالی علمی، جایگاه های اصلی خود را 

در جامعه احراز کنند.«
که  معلولیت  دارای  دانش آموزان  از  یکی  پایان  در 
از نشست  نام داشت پس  »رامتین حاجی منوچهری« 
به رییس هیئت مدیره ی کانون معلولین نزدیک شده 
و صورت وی را بوسید و در گوش وی توضیحاتی داد.

در ادامه به سراغ این دانش آموز دارای معلولیت رفتیم 
و از او خواستیم تا آنچه را که در گوش رییس هیئت  

مدیره ی کانون زمزمه کرده بود را برایمان بگوید.
دانش آموز کالس چهارم  رامتین حاجی منوچهری که 
این  در  دارد  شدید  جسمی ـ حرکتی  معلولیت  و  بوده 
گفت وگو به پیک توانا گفت: »من با شنیدن حرف های 
آقای موسوی تازه متوجه شدم که در آینده باید خودم 
را به کجا برسانم و درس خواندن چه نقش مهمی در 

زندگی ما معلوالن دارد.«
از  تو  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ساله   9 رامتین 
آقای موسوی چه چیزی فهمیدی و چه  صحبت های 
قولی به آقای موسوی دادی گفت: »من از حرف های 
باید  موفق شدن  برای  معلول  مِن  که  فهمیدم  ایشان 
تالش بیشتری بکنم و به آقای موسوی قول دادم که با 
خوب درس خواندن و نوشتن مشق هایم نگذارم زحمات 

ایشان، خانواده ام و کانون توانا به هدر برود.«

رقیه بابايی

رقیه بابايی



24

13
93

ن 
آبا

 و 
هر

/م
55

ره 
شما

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ـی

عــ
ـما

تـــ
اج

امیر مغنی باشی 
مــددکار  اجتمــاعی

علت های مختلفی از جمله ژنتیک، بیماری ها، عوامل 
می شوند.  معلولیت ها  بروز  سبب  انسانی  و  محیطی 
ایجاد  باعث  از عواملی که ساخته ی دست بشر ند و 
معلولیت می شوند، می توان به تصادف  ها اشاره کرد. 
موضوع های  در  نقص  معلولیت زا  انسانی  عوامل  در 
فرهنگی، مهارتی و آموزشی بیشتر برجسته اند. یکی 
و  نیست  موضوع  این  به  بی ربط  که  موضوعاتی  از 
طی هفته های اخیر جامعه را متشنج کرده  و باعث 
آزردگی خاطر مردم شده است، پدیده ی اسید پاشی 
به صورت زنان است. پاشیدن اسید به صورت زنان 
می کند.  ایجاد  بی شماری  مشکالت  افراد  این  برای 
این  برای  شده  ایجاد  مشکالت  اصلی ترین  از  یکی 
هم چنین  است،  بینایی  از دست دادن  بحِث  افراد، 
از بین رفتن بافت های پوست صورت و دیگر نقص های 

بدنی هم مطرح است. 
و  مشکالت  معلولیت   مختلف  انواع  اگر چه 
پیچیدگی های خاصی دارند، اما به نظر می رسد نقص 
از اسیدپاشی پیچیدگی های  ناشی  عضو و معلولیت 
اسیدپاشی  مورد  که  فردی  داشته باشد.  ویژه ای 
مرتکب  کوتاهی ای  و  نقش  هیچ  است،  گرفته  قرار 
نشده است. وی را می توان یک قربانی بدشانس تلقی 
می گیرد  فرد شکل  این  ذهن  در  که  پرسشی  کرد. 
این است که »چرا من؟« و »چرا این بال؟« و »چرا 
به این شکل؟«. برای پی بردن به پیچیدگی حل این 
پرسش ها در افراد قربانی اسیدپاشی کافی است چند 

دقیقه خود را جای آن ها فرض کنیم. 
قربانیان اسید پاشی اغلب جنسیت مؤنث دارند. هدف 
بحث  نمی توان  ولی  نیست،  موضوع  جنسیتی کردن 
جنسیت را نا دیده گرفت. از دست دادن زیبایی برای 
زنان، آن هم به دلیل اسید پاشی، ضایعه ی ناگواری 
است. هم چنین از آنجایی که این پدیده در حقیقت 
یک تروما محسوب می شود، آسیب های روحی روانِی 
پس از این رخداد تا سال ها آن ها را آزار خواهد داد. 
مشکالت شغلی و ارتباطی این افراد از سویی دیگر 
اساسی  مشکالت  از  دیگر  یکی  است.  قابل توجه 
برای  پیش آمده  مشکالت  اسید پاشی،  قربانی  افراد 
چرایی  موضوع  حل  از  است:  افراد  این  خانواده ی 
سوء ظن هایی  گمانه زنی ها  برخی  در  اسیدپاشی)که 
مخارج  عهده ی  از  بر آمدن  تا  می شود(  ایجاد  هم 
و  برچسب زدن  جراحی،  عمل های  سنگین 
برجسته شدن در محله و منطقه. به همین منظور، در 
فرایند توانمند سازی و بازگشت این افراد به جامعه 
ضروری  اجتماعی  مددکاری  و  مشاوره ای  خدمات 

است. 
در  قربانیان  گفته های  و  گزارش ها  در  که  نکته ای 
توجه  آن  به  ولی  شده بود  منتشر  مجازی  فضای 
نشده بود، واکنش افراد یاری رسان در لحظه ی رخداد 
این پدیده بوده است. به گفته ی برخی از قربانیان بعد 
قرار می گیرد،  اسیدپاشی  قربانی مورد  فرد  اینکه  از 

معلولیـت با طعم اسید

افراد  نا آگاهی  اما  می کند،  کمک  درخواست  وی 
یاری رسان سبب ایجاد مشکل و نقص های دو چندانی 
در  می توان  را  نکته  این  می شود!  قربانی  فرد  برای 
کرد.  جستجو  مردم  مهارت های  و  دانش  کمبود 
در  که  اسیدپاشی  بحث  برای  تنها  نه  بخش  این 
است  مشاهده  قابل  نیز  تصادفات  مثل  موضوع هایی 
افراد  ناکافی  اطالعات  که  افتاده است  اتفاق  گاه  و 

یاری رسان حتی سبب قطع نخاع مصدومان بشود. 
به نظر می رسد که عامالن اسیدپاشی از بیماری های 

حتی  که  عملی  به  اقدام  وگرنه  می برند  رنج  روانی 
شنیدن خبر آن تن آدمی را به لرزه در می آورد از 
هیچ انسانی سالمی برنمی آید. به هر حال، آنچه رفتار 
نابخردانه ی اسیدپاشی روی صورت زنان ایجاد کرده، 

احساس نا امنی در جامعه است. 
با  الزم  برخورد  از  -فارغ  مسئوالن  از  ما  انتظار 
قربانی  افراد  از  مستمر  اسیدپاشی- حمایت  عامالن 

و خانواده هایشان است. 
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پروانه سماصمدی ـ مزارشريف

نگرش منفی به پديده ی معلولیت موجب شده كه 
معلوالن به خصوص در كشور های در حال توسعه 
نیمی  به عنوان  زنان  كشیده شوند.  حاشیه  به 
با  حاكم،  منفِی  نگرش  با  معلوالن  جمعیت  از 
و  تشديد  موجب  كه  مواجه اند  چندگانه  ستم 
متأسفانه  شده است.  آنان  علیه  خشونت  حتی 
كمیته ی تخصصی شورای حقوق بشر تا كنون 
از خشونت و ساير معضالت زنان معلول آماری 
و  جنسیت  دو جانبه ی  نداده است.تبعیض  ارائه 
معلولیت در زندگی زنان معلول به گونه ای بوده  
كه دچار مشکالت فراوان اجتماعی و فرهنگی 
فراگیر  و  جدی  به قدری  تبعیض  اين  شده اند. 
آنان  زندگی  جنبه های  همه ی  تقريبا  كه  بوده 
تا  شده   باعث  و  داده است  قرار  تأثیر  تحت  را 
زنان چند برابر مردان معلول محرومیت و انزوا 

مشکالت دختران معلول
 در افغانستان

معلولیت  به خاطر  نه تنها  آن ها  كنند؛  تجربه  را 
در  بلکه  هستند،  مشکل  دچار  جنسیتشان  و 
برابر سوء استفاده ها نیز آسیب پذيرند. بسیاری 
خشونت های  مورد  منزل  در  حتی  معلوالن  از 
فیزيکی و كالمی قرار می گیرند و همین باعث 
دوری  تجمعات  و  مهمانی ها  از  كه  می شود 
كرده و منزوی شوند، در حالی كه زنان معلول 
طبیعی  حق  از  جامعه  اعضای  ديگر  مانند  هم 
از  معلول  زنان  متأسفانه  برخوردارند.   زندگی 

از  يکی  نیستند.  برخوردار  سالم  زنان  حق 
مشکالت عمده ی زنان معلول، نداشتن شغل 
بر سر  بازدارنده  عاملی  مانند  معلولیت  است. 
مسئله  اين  و  می كند  عمل  افراد  اشتغال  راه 
و  فرهنگی  اجتماعی،  مشکالت  بروز  سبب 
اقتصادی برای فرد و جامعه می شود. داشتن 
شغل برای معلوالن فراتر از دستیابی به دست 
تأمین  سبب  اشتغال  است.  اقتصادی  مزد 
شده  آن ها  روانی  و  عاطفی  روحی،  نیاز های 
و به آن ها هويت اجتماعی می بخشد. معضل 
جامعه  در  موجود  مشکالت  از  يکی  بی كاری 
است.شانس اشتغال معلوالن به مراتب كمتر 
دلیل  به  معلول  زنان  است.  عادی  افراد  از 
از  می بايست  روانی  و  روحی  خاص  شرايط 
مشکالت  اين  شوند.  حمايت  دولت  سوی 
حادتر  سواد آموزی  و  آموزش  زمینه ی  در 
گونه  هیچ  افغانستان  در  متأسفانه  اما  است، 
حمايتی از آن ها انجام نمی شود. ازدواج نیز از 
است. شرايط  معلول  دختران  ديگر مشکالت 
اين  ازدواج  فرصت های  آنان،  ويژه ی  فیزيکی 
شايد  كند.  می  كمتر  عادی  افراد  از  را  افراد 
اين مسئله برای زنان معلول آزار دهنده باشد، 
زيرا سرچشمه گرفته از باور های غلط فرهنگی 
در  را  سالم  انسان  ظرفیت های  جامعه  است. 
يك زن معلول نمی بینند، اما واقعیت آن است 
نشان  نه تنها  ازدواج كرده  معلوِل  دختران  كه 
داده اند كه توانمندی يك زن كامل را دارند؛ 
بلکه در بسیاری موارد موجب به وجود آمدن 
سازمان  امار  اساس  بر  شده اند.  هم  موقعیت 
ملل متحد، يك ملیارد معلول در جهان وجود 
كودكان  و  زنان  را  آنان  7۰ در صد  كه  دارد 
تشکیل می دهند. 8۰ درصد جمعیت معلوالن 
از خانواده های فرو دست هستند. زمانی كه افراد 
معلول با افراد غیر معلول مقايسه می شوند، از 
زنان  نیستند!  برخوردار  آنان  با  برابر  حقوقی 
و  می شوند  مقايسه  معلول  مردان  با  معلول 
از  جنسیتی  تبعیض های  تأثیر  تحت  هم  باز 

شرايط نابرابر رنج می برند.
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خانه ای مناسـب 
صندلی چرخ دار

يــک معلولیـت تاريخـــی!

ورودی يك  برای هر  داريد  كافی  اگر فضای  ورودی: 
اندازه ی  به  بايد  رمپ  صندلی چرخ دار بگذاريد. رمپ 
كافی پهن بوده، نرده داشته باشد و سطح آن از جنسی 

باشد كه چرخ ها بر رويش لیز نخورند.
پله ها: برای پله ها از باال بر مخصوص معلوالن استفاده 

كنید. 
كف: اگر منزلتان با فرش يا موكت پوشیده شده است، 
بهتر است تغییری ايجاد كنید. معموالً كف سرامیك يا 
پاركت مناسب تر است. می توانید از فرش های نازک تر 
استفاده كنید. تمام سیم هايی را كه از روی زمین عبور 

می كنند، بپوشانید.
عبور  برای  مکان ها  چالش برانگیز ترين  از  يکی  در ها: 
با صندلی چرخ دار، در ها هستند. می توان پهنای قاب 

آن ها را بیشتر كرد يا قاب را برداشت. 
از  يا  بیاوريد  پايین تر  را  ها  دستگیر   در:  دستگیره ی 

در بازكن های اتوماتیك استفاده كنید.
حمام و دستشويی: اين مکان می تواند بسیار خطرناک 
باشد، لذا برای امنیت و راحتی بیشتر از وان های در دار 
يا  كنید،  استفاده  واردشان شد  به راحتی می توان  كه 
آستانه ی دوش را پايین تر بیاوريد. از دوش های دستی 

استفاده كنید. 
و  كمد ها  از  بیاوريد.  پايین تر  را  كابینت ها  آشپز خانه: 
محفظه های كشويی استفاده كنید. سینك ظرف شويی 
بايد طوری باشد كه صندلی چرخ دار زيِر آن، جا شود.
تلفن: از تلفن های همراه يا بی سیمی استفاده كنید.

توت انخ آمون، فرعون مصری از هجدهمین سلسله و در دوران تاريخ عصر پادشاهی جديد 
بود. او در زمان به پادشاهی رسیدن هشت يا نه سال داشت و حدود ده سال فرعون مصر بود. 

يعنی در زمان مرگ هجده يا نوزده سال داشت.
در سال 1۹22 كشف هوارد كارتر در مقبره ی دست نخورده توت انخ آمون در تمامی نشريات 

خبر روز شد و توجه همگان را دوباره به تاريخ مصر باستان جلب كرد. 
بر اساس عکس برداری تشخیصی از مومیايی، او شکاف كام خفیف داشته و پايش به صورت 

مادرزادی مشکل داشته و احتماالً در تمام طول عمر با عصا راه می رفته است.
قتل  و  دسیسه  را  وی  مرگ  علت  برخی  دارد.  وجود  متعددی  های  نظريه  او  مرگ  درباره 
می دانند و عده ای می گويند او بر اثر ماالريا فوت كرده است. نظريه ی جديدی در سال 2۰13 
علت مرگش را تصادف وحشتناک ارابه می داند كه قفسه ی سینه و اندام های داخلی از جمله 

قلبش را خرد كرده است؛ البته حتی در اين مورد شواهد كافی هم وجود ندارد. 

ترجمه: الهام اشرفی
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روز معلولیت يا روز جهانی افرادی با معلولیت، روزی است 
است.  شده  گذاشته  بنیان  اروپا  متحده  ايالت  توسط  كه 
و  معلولیت  بهتر  فهم  برای  مردم  تشويق  روز  اين  هدف 

حقوق معلولین و عزت و رفاه آنان است.
روز معلولیت در سال 1۹۹2 پايه گذاری شد و توسط وقايع 
گوناگون در سرتاسر جهان شناخته شد. نام اصلی اين روز 

»روز جهانی افراد دارای معلولیت« است.
سرچشمه ی اصلی اين روز نیز به سال 1۹81 بر می گردد كه 
برای بهبود زندگی افراد معلول در سراسر جهان و هم چنین 

برای جلوگیری از بروز معلولیت به وجود آمده است.
اين روز نیز برای برگزاری بحث ها و سمینارها و كمپین های 
جوامع  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  معلولیت  با  مرتبط 
منطقه ی محلی خود  در  برنامه  اجرای  به سازمان دهی  را 
تشويق می كند. اين مراسم می تواند شامل برگزاری مراسم 
موسیقی باشد كه افراد دارای معلولیت نیز در اين رخداد 
نقشی را ايفا می كنند. هدف كلی اين ماجرا اين است كه 
نشان دهد فرد معلول نیز می تواند عضوی پر جنب و جوش 

در جامعه محسوب شود.
برگزاری هر ساله ی اين جشن نیز دارای تأكید بر جنبه ی 
در  است.  معلولیت  دارای  افراد  زندگی  بهبود  از  جديدی 
سال 2۰12 نیز تماسی با افراد دارای معلولیت برقرار شد 
كه برای افراد معلول اين پیغام را در بر داشت: جامعه تا حد 

ممکن در دسترس شما خواهد بود.

اگر دچار معلولیت باشید، يافتن شغل می تواند برای 
شما به يك چالش تبديل شود؛ اما در اينجا شگرد هايی 
وجود دارد كه می تواند شما را در يافتن شغل مناسب 
راهنمايی كند. معلول بودن در  كار بدين معناست كه 

شما دارای نوع ديگری از توانمندی هستید.
1. ارزيابی تواناهايی خود

چه كارهايی  انجام  به  قادر  خود،  معلولیت  به  باتوجه 
توسط  اين كار  كه  داشته باشید  نظر  در  هستید؟ 
اين  از  حاصل  نتايج  می شود.  انجام  پرسش نامه  يك 
موجود  شغل های  و  خود  استعداد  با  را  پرسش نامه 
با  امکان پذير  كارهای  از  لیست  يك  دهید.  تطبیق 

توجه به توانمندی های خود تهیه كنید؛
برخی  هستید  كار  جستجوی  در  كه  هنگامی   .2
را  اختصاصی  مصاحبه های  پیشنهاد  نیز  مؤسسه ها 
برای معلوالن درنظر می گیرند؛ بیشترتمركز خود را بر 
بگذاريد -حتی  اين گونه مصاحبه ها  روی موفقیت در 
اگر به آن شغل عالقه مند نیستید. اگر كاری به شما 

پیشنهاد شد، بهترين تالش خود را ارائه دهید؛
3. هنگامی كه مجبور به پُر كردن فرم های درخواست 
شديد، بايد زمانی مناسب را برای اعالم معلولیت خود 

در نظر بگیريد.
زمینه  كارفرما  به  موضوع  اين  درباره ی  اطالع ندادن 
از  فراهم می كند.  قرارداد ها  از  بسیاری  فسخ  برای  را 
سوی ديگر، ممکن است شما تجربه های بسیار مثبتی 
داشته باشید، اما به دلیل معلولیت هنوز نتوانسته باشید 
برای  ديگر  بهانه ای  كارفرما می تواند  بیابید.  را  شغلی 
شما  معلولیت  اما  باشد،  داشته  شما  استخدام نکردن 

هرگز نمی تواند بهانه ای برای كارفرما باشد؛
كار  برای  معلول  افراد  جستجوی  آمريکا  در   .۴
بدين  امر  اين  می شود.  ظاهر  موسسه  تبلیغات  در 
دلیل  به  تنها  را  افراد  نمی توانند  آنها  كه  است  دلیل 
اساس  بر  كار  اين  و  نکنند  استخدام  معلولیتشان 

مصوبات »ای دی ای«غیر قانونی است. كارفرمايان نیز 
ملزم به اقامت معقول معلوالن در محیط كار هستند. 
اين تغییرات محیط كار شامل رمپ و باالبر و سرويس 
بهداشتی مناسب و پاركینگ سازگار و غیره می باشد؛

5. با دفتر های دولتی تماس حاصل كنید، زيرا پذيرای 
افراد معلول می باشند. اغلب يك دفتر استخدام دولتی 
يا مركز توان بخشی حرفه ای می تواند شما را در يافتن 

شغل مناسب ياری كند؛
6. از اطرافیان خود نیز بخواهید تا اگر شغلی مناسب 

شما يافتند، شما را مطلع سازند؛
7. با مشاور اطالعات تماس برقرار كنید.
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ترجمه: پوريا طیارزاده
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بهره منـدی از مزايای مربـوط 
به افــراد دارای معــلولیــت
 ،)  Social Security Disability Help( معلولیت  دارای  افراد  اجتماعی  امنیت  به  كمك  مؤسسه ی 
آنجا  از  می كند.  دفاع  امريکا  متحده  اياالت  در  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  از  كه  است  سازمانی 
كه حفظ امنیت و رفاه اجتماعی افراد دارای معلولیت، فرآيندی مشکل است، وجود يك وكیل يا 
حقوق دان مربوط به معلولیت می تواند شانس اين افراد را در بهره مندی از مزايای مربوط افزايش 

داده و اين افراد را بیمه كند. 
با افزايش روز افزون تعداد برنامه های مربوط به تأمین امنیت اجتماعی افراد دارای معلولیت، قدرت 
انتخاب و تصمیم گیری برای معلوالن روز به روز مشکل تر می شود و شايد بتوان گفت كه در نهايت 

ممکن است برنامه ای را كه در خور آنان باشد، دريافت نکنند.
برای رفع اين مشکل، به هر يك از افراد دارای معلولیت، فرم ارزيابی معلولیت داده می شود تا آن 
با آنان مصاحبه می كنند و طی جلسه يا جلساتی به آنان مشاوره هايی  را تکمیل كنند. همچنین 
می دهند تا با توجه به نوع و میزان معلولیت خود، بهترين روش را انتخاب كنند. برای اين افراد، 

حقوق مستمری ماهانه ای در نظر گرفته شده و به آنان تعلق می گیرد. 
برنامه های کاربردی امنیت اجتماعی

بیمه ی معلولیت امنیت اجتماعی و درآمد امنیت الحاقی دو برنامه از بزرگ ترين برنامه های فدرال اند 
كه برای افراد دارای معلولیت حمايت مالی عرضه می كنند. 

ADA يا آمريکايیان و قوانین معلولیت
ADA بر حقوق استخدام، هماهنگ سازی با جامعه، تجهیزات تجاری، حمل و نقل و ارتباطات از راه 

دور برای افراد دارای معلولیت تأكید و تمركز دارد.
تنها كسانی كه مشمول اين قانون می شوند، افراد دارای معلولیت يا كسانی اند كه به هر نحوی با 
افراد دارای معلولیت در ارتباط اند. ADA فرد دارای معلولیت را اينگونه تعريف می كند: کسی که 
نارسايی يا اختالل جسمی يا ذهنی داشته باشد و اين اختالل، يک يا چند فعالیت اصلی 
زندگی وی را دستخوش محدوديت کند. شخصی که اين اختالل يا سابقه ی آن را داشته 

باشد.
شرح قانون های معلوالن

قانون معلوالن از قانون 1۹۹۰ افراد دارای معلولیت در آمريکا )ADA( برگرفته شده است. اين قانون، 
از ايجاد تبعیض بین افراد دارای معلولیت در استخدام نیروی كار، خريد و فروش خانه، تحصیالت و 

ساير خدمات عمومی ممانعت و جلوگیری می كند. 
ADA معلولیت را به صورت های زير تعريف می كند:

ترجمه: نرگس فرحانی

اختالل ها و آسیب های جسمی يا ذهنی كه در 
اساس يك يا چند فعالیت اصلی زندگی روزمره ی 

افراد را با محدوديت هايی مواجه می كند.
ثبت اين آسیب ها يا در نظر گرفتن فرد به عنوان 

كسی كه دارنده ی چنین محدوديت هايی است.
افراد  بین  تبعیض  مخالف  كه  قانون هايی  ساير 
عادالنه  اسکان  قانون  هستند،  معلولیت  دارای 
اردوگاه  در  اسکان  قانون   ،)Fair) Housing Act
به  دسترسی  قانون   ،)rehabilitation Act(
حمل و نقل هوايی ) Air Carrier Access Act( و 
قانون مربوط به تحصیالت افراد دارای معلولیت 
هستند. در قانون اسکان عادالنه، اِعمال هرگونه 
به  نسبت  اجاره  يا  فروش،  خريد،  در  تبعیض 
گرفته  نظر  در  غیر قانونی  معلولیت  دارای  افراد 
خانه ها  صاحبان  و  مالکان  بنابراين،  شده است. 
برای اينکه امالک خود را به افراد دارای معلولیت 
ارائه  كننده تری  قانع  داليل  بايد  نکنند،  واگذار 

كنند. 
اجرای  در  تبعیض  از  اردوگاه  در  اسکان  قانون 
فدرال،  آژانس های  توسط  اجرايی  برنامه های 
مساعدت های  دريافت كننده ی  برنامه های 
تکنیك های  و  فدرال  استخدام  در  فدرال،  مالی 
استخدامی پیمانکاران فدرال جلوگیری می كند. 
كادر  هوايی،  حمل و نقل  به  دسترسی  قانون  در 
تبعیض  اِعمال  از  هوايی  حمل و نقل  به  مربوط 
نسبت به افراد مختلف با معلولیت های جسمی يا 

ذهنی باز داشته می شوند.
افراد  تحصیالت  به  مربوط  قانون  در  نهايت،  در 
دارای معلولیت، مدرسه های عمومی موظف اند تا 
همه ی بچه های دارای معلولیت را از تحصیالت 
عمومی متناسب با نیاز های آنان برخوردار سازند.
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 دستـرسی به اطالعات
 و انتشار آن حـق معلوالن است

اطالعات و خبر رسانی با ساخت ابزار ها آغاز شد؛ 
كه  پیش  سال  1۴ هزار  تا   12 حدود  از  يعنی 
به طور عمده در رابطه با شکار و بال های طبیعی يا 
درگیری های عشیره و ايالت يا كشف منابع غذايی 
كاركرد داشت. دود و صدای طبل و بعد ها كاربرد 
پرندگان مهم ترين  تقلید صدای  و  انواع صوت ها 
می شد.  محسوب  اطالع رسانی  شیوه ی  و  شکل 
بعد ها با اهلی كردن حیوانات و پرندگان و به دنبال 
آن ابداع خط به صورت شکل و ترسیم آن روی 
ديوار كه كاماًل فاقد ذهنیت مجرد بوده و صرفاً 
كنار گذاشتن  با  در بر می گرفت.  را  حقیقی  وقايع 
تولید،  مديريت  در  مادر  الهه ی  عنوان  به  زن 
برای  جنگی  ابزار  و  گرفتند  شکل  حکومت ها 
مالکیت انسان در قالب برده منجر به ايجاد نیروی 
نظامی شد.  از سوی ديگر مبادله ی كاال ها بین 
دولت شهر ها، ساخت جاده و چاپار خانه و استفاده 
از كاغذ و حمل و نقل با كالسکه به ارتباط انسانی 
تعامل  در  مهم  گام  اولین  كه  بخشید  سرعت 
زمینه ی  در  تجارت محسوب می شد.  و  تمدن ها 
اخبار حکومتی يا ساير اطالعات، جارچی گری به 
صورت حرفه در آمد و كاتبان هم در دربار اشراف 
مکاتبات خود را در قالب نامه و تاريخ و آثار منثور 
عصر  به  كه  امروزه  بخشیدند.  تکامل  منظوم  و 
به تدريج  روزنامه ها  شده است،  معروف  ديجیتال 
در حال منسوخ شدن بوده و شبکه های اجتماعی 
نوشتاری  رسانه های  جايگزين  كامپیوتری 
)روزنامه و نشريات( می شوند؛ اين اتفاق از اياالت 
و  داده ها  امروزه  شده است.  آغاز  اروپا  و  متحده 
اطالعات از منابع حیاتی انسانی محسوب شده و 
اقتصادی،  در زمینه های علمی، فرهنگی، مدنی، 
اجتماعی و سیاسی سرعِت انتقال آن بسیار مهم 
است. در رابطه با معلولیت ها شبکه های اجتماعی 
انتقال تجربه و تشکیل مجموعه ای  ابزار  از  يکی 
سبب شناسی  و  كشف  زمینه ی  در  داده ها  از 
معلولیت، انواع شیوه های آموزش نوين، تکنولوژی 
مديريت  نگهداری،  روش های  و  توان بخشی 
جامعه،  بر  مبتنی  توان بخشی  و  توان بخشی 
راه های  و  حاكم  منفی  نگرش  آسیب شناسی 
جامعه ی  و  فرد  پژوهش های  آن،   برون رفت 
از  ازدواج  و  اشتغال  و  خانواده  نظام  در  معلوالن 
مواردی است كه مرز ها را در نورديده و در حال 
تکامل به سوی آگاهی جامعه ی معلوالن به حقوق 
معلوالن  حقوق  كنوانسیون  به خصوص  خويش 
است. حقوق معلوالن مجموعه ای به هم پیوسته از 
قواعد حاكم بر مناسبات فرد و خانواده ی معلول 

دولت ها  و  غیر دولتی  تشکل های  و  جامعه  با 
بین المللی  برنامه ريزی ملی و  محسوب می شود. 
مستلزم داشتن اطالعات صحیح از تعداد معلوالن 
از  آگاهی  و  معلولیت  نوع  و  آنان  طبقه بندی  و 
در صد فراوانی آن در جغرافیای انسانی است. از 
1۹2۴كه اولین بیانیه در رابطه با معلوالن جنگ 
و  می گذرد  سال   ۹۰ شده  تصويب  اول  جهانی 
تحول  دچار  انسانی  حقوق  شناسايی  در  جهان 
فردی  حقوق  شناختن  رسمیت  به  در  عمیقی 
عمومی  و  خصوصی  حقوق  قالب  در  جمعی  و 
برابر سازی  و  انسان  برابری  اصل  شده است. 
فرصت ها به عنوان يك حق كلی، نوعی، طبیعی 
و ذاتی در جهت احیا و حفظ كرامت انسانی سر 
لوحه ی حقوق انسانی به شمار می رود. در همین 
راستا كسب اطالعات، داده ها، اطالع رسانی و نقد 
قوانین در نقض حقوق معلوالن از مواردی است 
معلوالن  جمعی  و  فردی  حقوق  حوزه ی  در  كه 
ماده  اساس  بر  تضمین می شود.  دولت ها  توسط 
برای  فرصت ها  برابر سازی  استاندارد  13مقررات 
بايد  دولت ها  كه:  شده است  تصريح  معلوالن 
انتشار  و  جمع آوری  برای  را  مسئولیت  حداكثر 
افراد  زندگی  وضعیت  زمینه های  در  اطالعات 
در  را  جامعی  تحقیق های  و  داشته باشند  معلول 
كه  موانعی  جمله  از  معلولیت  جنبه های  تمامی 
می دهد  قرار  تإثیر  تحت  را  معلول  يك  زندگی 
سازماندهی كنند. ماده ی 17 كنوانسیون حقوق 
كودک نیز نیز معتقد است: 1- تشويق رسانه ها 
به انتشار و پخش اطالعات و مطالبی كه از نظر 

فر هنگی و اجتماعی سودمند باشد؛ 2- تشويق 
تولید  زمینه ی  در  بین المللی  همکاری های  و 
مطالب  و  اطالعات  گونه  اين  انتشار  و  مبادله  و 
بین المللی؛  و  ملی  فرهنگی  گوناگون  منابع  از 
انتشار كتاب های كودكان  و  تولید  و  3- تشويق 
خاص  توجه  با  گروهی  رسانه های  تشويق   -۴ ؛ 
كنوانسیون  در  بنابراين  كودكان.  نیاز های  به 
حقوق معلوالن نیز با حق دسترسی به اطالعات و 
تحقیات به همین سبك و سیاق مواجه هستیم. 
جمهوری اسالمی  اساسی  قانون  راستا  همین  در 
باال بردن  می كند،   تأكید  سوم  اصل   2 بند  در 
زمینه ها  همه ی  در  عمومی  آگاهی های  سطح 
رسانه های  و  مطبوعات  از  صحیح  استفاده ی  با 
گروهی و وسايل ديگر،  قانوِن به اصطالح جامِع 
سیما  و  صدا  نیز  معلوالن  حقوق  از  حمايت 
نموده  هفته  هر  در  برنامه  تولید  به  موظف  را 
در  مطلوبی  به نحو  تا كنون  متأسفانه  اما  است. 
باشد  معلوالن  نیاز  با  منطبق  كه  برنامه  تولید 
حق  موارد  ديگر  از  نکرده است.  نامه ربزی  بر 
اطالعات نقد عمل كرد از دستگاه های اجرايی به 
تحقق حقوق معلوالن است كه در دولت پیشین 
كه  اين  نهايت  در  نداشته است.  كارنامه ی خوبی 
وضعیت  به  اطالعات  به  دسترسی  حق  معلوالن 
خود را دارند و بايد در جهت كسب كامل حقوق 
خويش با محدوديت روبرو نشوند تا  برنامه ريزی 
زندگی  در  را  معلوالن  مشاركت  پايدار  توسعه ی 

خصوصی و اجتماعی تسهیل و تسريع نمايد.

احمد آملی؛ حقوق دان
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يک زندگی ساده
در همیـن حوالي

آغاز زندگي ...
امیر جباري و شهناز شکیب که هردو داراي معلولیت 
در  مي کنند،  استفاده  عصا  دو  از  و  اطفال اند  فلج 
امیر متولد 1356  ازدواج کرده اند.  با هم  سال 86 
در منطقه ی شهر ري است. او از 9 ماهگي به علت 
تزریق واکسن اشتباه دچار فلج اطفال شده اما به 
لطف خدا در 4 سالگي بهبود پیدا کرده است. البته 
عصا  دو  با  زمان  همان  از  و  نشدند  پاهایش خوب 
خو گرفته است. به دلیل عمل هاي جراحي گوناگون، 
و  رفته  مدرسه  به  مقرر  موعد  از  دیرتر  سال  یک 
آغاز  را  تحصیل  عادي  مدرسه ی  در  سالگي   8 در 
آن جا  به  پیاده  مدرسه   دوری  وجود  با  کرده است. 
را  خود  دیپلم  19 سالگي  در  که  این  تا  مي رفته 
گرفت. حدود هفت سال در تولیدي لباس کار کرده 
و بعد تصمیم گرفته وارد دانشگاه شود. در 25سالگي 
کارداني اش را در رشته ی حساب داري گرفته و در 
همین حین )سال 86( در جامعه ی معلوالن ایران 
با همسرش ـ که وضعیتي مشابه معلولیت خودش 
داشت ـ آشنا شده و ازدواج کرده است. امیر در آن 
زمان شغل ثابتي نداشته، اما بعد از ازدواج در یکي 
از بیمارستان هاي چشم تهران به عنوان حساب دار 
برکت زندگي  را  این شغل  یافتن  و  استخدام شده 

مشترکش مي داند.
مقاومت  آن ها  ازدواج  مقابل  در  خانواده  دو  هر 
توجه  با  آن ها  که  مي کردند  فکر  و  مي داده  نشان 

مشکالت  پس  از  نمي توانند  معلولیتشان  به 
خانه  وسایل  »چطور  مثل  پرسش هایی  بربیایند. 
مي پزید؟«،  غذا  »چطور  مي کنید؟«،  جا به جا  را 
»چطور بچه داري مي کنید؟« و غیره مدام از سوي 
امیر  دلیل،  همین  به  مي شد.  پرسیده  خانواده ها 
به  را  خود  توانایي هاي  گرفتند  تصمیم  شهناز  و 
خانواده ها نشان دهند. بدین ترتیب قبل از ازدواج 
با رعایت اصول اخالقي، چند بار به خانه ی یکدیگر 
رفته تا خانواده ها با توانایي هایشان آشنا شوند. جدا 
از این مسائل، دو خانواده در موضوع های جزئي با 
امیر  خانواده ی  نگاه  داشتند.  فرهنگي  اختالف  هم 
امروزي  همسرش،  خانواده ی  و  بود  سنتي  بیشتر 
تردید  و  شک  میان  در  سرانجام  مي کردند.  فکر 

اطرافیان، زندگي مشترکشان را شروع می کنند.
تالش هاي يک دختر 

از  او  است.  تهران  در  متولد 1355  شهناز شکیب 
دو سالگي دچار معلولیت فلج اطفال در ناحیه ی دو 
پا شده و از همان زمان از دو عصا استفاده مي کند.

دلیل  به  همسرم  مثل  هم  من  مي گوید:  شهناز 
به  سالگي   8 در  کودکي  دوران  جراحي  عمل هاي 
مدرسه رفتم. خانواده ام به دلیل مشکالت رفت و آمد 
اصرار خودم  با  اما  بودند  مخالف  خواندنم  با درس 
تحصیل را ادامه دادم تا این که دیپلم گرفتم. سپس 
به دلیل دوري  اما  قبول شدم،  تبریز  آزاد  دانشگاه 
دنبال  به  مدتي  بنابراین  بروم.  نتوانستم  مسافت 

شغل مناسب گشتم تا این که منشي یک شرکت 
بودم  منضبط  خیلي  آن جا  در  شدم.  الکترونیکي 
دوام  کارفرما  بد اخالقي هاي  وجود  با  سال  یک  و 
زیاد  شرکت  رییس  غر غر هاي  مرور  به  اما  آوردم، 
شد. دلیل اصلي بد رفتاري هایش نیز، معلولیتم بود 
که سرانجام مجبور به ترک کارم کرد. بعد از مدتي 
نارمک به عنوان رزروشن  از درمانگاه هاي  در یکي 
و تزریقات چی کارم را شروع کردم. مدیر درمانگاه 
برخالف مدیر قبلي بسیار انسان خوبي بود و حدود 
13 سال به عنوان مدیر داخلي در آن درمانگاه کار 
کردم تا این که با امیر آشنا شدم و بعد از ازدواج 

دیگر سر کار نرفتم.
تمایلی  آشنایي  ابتداي  همان  از  مي دهد:  ادامه  او 
بروز  را  این عالقه  اما هیچ کدام  ایجاد شد،  ما  بین 
آشنا  بیشتر  خواست  من  از  امیر  این که  تا  ندادیم 
نشان  را  خوشحالي ام  اما  شدم،  خوشحال  شویم. 
ندادم. گفتم باید با خانواده ام صحبت کنید. امیر هم 
تلفني صحبت مي کردیم.  هم  با  مدتي  کرد.  قبول 
خنده ام  دوران  آن  خاطرات  مرور  از  هم  هنوز 
زد،  زنگ  ما  خانه ی  به  امیر  که  بار  یک  مي گیرد. 
گفته  و  شده  هول  امیر  برداشت.  را  گوشي  مادرم 
هستم!«.  جباري«  »آقاي  حاج خانم،  »سالم  بود: 
مادرم گوشي را به من داد و گفت: »بفرمایید، آقاي 

از خود متشکر با شما کار دارد!«

مجید انتظاري

خبرنگار

 

 دو رفیق
 به نام عصا، يک دوست به نام 

همسر و آرزوي داشتن خانه همه ي 
دارايي هاي امیر مي شوند؛ يک خانه پر 
از صداقت، اثاث کشي هاي پي در پي و 

امید به لطف خدا همه ي
 دارايي هاي شهناز!
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سفرهاي مارکوپولو ...
از  که  سال  چند  این  طول  در  می گوید:  امیر 
مکان هاي  تغییر  مي گذرد،  مشترکمان  زندگي 
شبیه  مارکوپولو  به سفرهاي  را  ما  زندگي  متعدد، 
اجاره  شهرري  در  را  خانه اي  اول  سال  کرده است! 
همان  اما  باشیم،  من  خانواده ی  نزدیک  تا  کردیم 
بهانه ی ماندن  به کرج،  با نقل مکاِن خانواده  سال 
ما در شهر  ري برایمان از بین رفت و به تهران نو 
رفتیم. یک سال آن جا بودیم، سپس به تهران پارس 
به  تهران پارس،  در  اقامت  از یک سال  بعد  رفتیم. 
قلعه حسن خان نقل مکان کردیم، آن جا هم بیشتر 
از دو سال نماندیم و به تهران پارس برگشتیم. در 
دارد  احتمال  اما  ماندگار شده ایم،  حال حاضر هم 
آن  به  پردیس،  مهر  مسکن  تحویل گرفتن  از  بعد 

شهر نقل مکان کنیم.
قلعه حسن خان  یادآور مي شود: دو سالي که در  او 
بودیم براي رفت و آمد خیلي اذیت شدم، اما همیشه 
و  نشسته است  حق  جاي  خدا  مي گفتم  خودم  با 
تالش بنده اش را مي بیند. یک بار حین رفت و آمد در 
مترو به آقایی گفتم: »لطفا کنار بروید تا عصاي من 
ایستاد و گفت:  او سر جایش  اما  به شما نخورد«، 
»خودت  گفتم:  بگیري!«.  آژانس  باید  شما  »آقا 
جاي من باشي هر روز آژانس مي گیري؟«، جواب 
وسایل  مناسب نبودن  و  رفت و آمد  مشکالت  نداد. 
عبور و مرور جمعي براي افراد داراي معلولیت، یکي 
البته  است.  قشر  این  مشکل های  بزرگ ترین  از 
با  اتوبوس  و  مترو  در  و  مردم خوب هستند  اغلب 
آن ها  به  را  جایشان  معلولیت،  داراي  افراد  ورود 
مي دهند. افرادي که برخورد بدي با معلوالن دارند 

انگشت شمار اند! 
اصرار در اثبات توانايي...

مرور  را  مخالفت هاي خانواده ها  شهناز خاطره های 
مي کند: من براي اثبات این موضوع که من و امیر 
انتخاب نکرده ایم  توانمندیم و اشتباهي یکدیگر را 
با هر دو خانواده کلنجار رفتم. یکي از افرادي که 
مقاومت زیادي در این ازدواج از خود نشان داد پدر 
امیر بود. اما حاال همیشه به من مي گوید: »مخالفت 
هم  تو  ببخش.  مرا  دخترم  بود،  اشتباه  تو  با  من 
مثل عروس هاي دیگرم زرنگ هستي«. یک بار بعد 
از ازدواج در ماه رمضان همه ی فامیل را به افطاري 
مهماني هاي  توانایي  کنیم  ثابت  تا  کردیم  دعوت 
بهترین  از  یکي  مهماني  آن  و  داریم  هم  را  بزرگ 

خاطره های ما و افراد فامیل شد.
مي گوید:  زندگي اش  روش  درباره ی  او 
»اثاث کشي هاي متعدد ما شاید زنان غیرمعلول را 
هم خسته کند، اما من از چند ماه قبل، اثاث کشي 
وسایل  به تدریج  مثال  برای  مي کنم.  مدیریت  را 
زمان  در  و  مي کنم  بسته بندي  کارتن هایي  در  را 
مقرر راحت جا به جا مي شویم. هرکدام از مشکالت 
زندگي تجربه اي به من آموخته است. ما به مرور یاد 
گرفتیم که چگونه با محدودیت هایمان کنار بیاییم. 
آدم باید خودش تالش کند و از خدا کمک بخواهد. 
با وجود همه ی سختي ها از زندگي ام راضي هستم. 
رفت و آمد  براي  مستأجرم،  هنوز  که  است  درست 
مشکل داریم و هزینه های زندگیمان بیشتر از یک 

زندگي معمولي است، اما ایمان دارم که با صبر و 
استقامت، مشکل هایمان حل مي شود.«

به نظر شهناز، دید جامعه به معلولیت چندان هم 
بد نیست. او می گوید: »همه چیز بستگي به خود 
انسان دارد. من از زاویه ی دید خودم به مردم نگاه 
مي شود،  من  به  که  را  نگاه هایي  غالب  و  مي کنم 
خودم  به  نگرش  این  با  مي کنم.  ارزیابي  مثبت 
روحیه مي دهم و عقاید خودم را پیش مي برم. به 
به  منجر  نگاه ها  برخي  اجازه دهیم  نباید  نظر من 

انزواي معلوالن در جامعه شود«.
فرشته هاي خدا بر روي زمین

تنها چیزي که امیر را تا حدودي ناراحت مي کند، 
مي گوید:  او  است.  مردم  از  بعضي  ترحم آمیز  نگاه 
»الهي  کلمه ی  ما  دیدن  با  مردم  اوقات  »بیشتر 
شکر« را با صداي بلند به زبان مي آورند و من به طور 
معمول از کنار این حرف ها بي تفاوت رد مي شوم. 
»الهي  گفت  من  دیدن  با  که  پیرمردي  از  یک بار 
شکر«، پرسیدم: »حاج آقا! شما نماز مي خوانید؟«، 
شما  که  خوشحالم  من  »پس  گفتم:  »نه«،  گفت: 
با دیدن من به یاد خدا افتادید«. اغلب مردم فکر 
نگاه  این  مي دهیم.  پس  تقاص  داریم  ما  مي کنند 
منصفانه اي به یک شهروند نیست! یادم است زماني 
از یک روحاني حکمت معلولیتم را پرسیدم. گفت: 
بر  افراد داراي معلولیت فرشته هاي خداوند  »شما 
روي زمین هستید. خداوند با اعطاي معلولیت، شما 
که  بدانید  یقین  و  داده  قرار  امتحان  بوته ی  در  را 

هرچه بیشتر سختي بکشید نزد خدا عزیزترید«.
و  می کند  اشاره  فطر  عید  نماز  خاطره ی  به  امیر 
فطر  عید  نماز  خواندن  براي  »یک بار  می گوید: 
رفته بودم. بعد از نماز یک نفر با انگشت مرا نشان 
داد و با صداي بلند خطاب به مردم گفت: بیایید 
هاج و واج  من  بدهید«.  »این«  به  را  کفاره هایتان 
سمت  به  مردم  چي؟!  یعني  »این«  بودم.  مانده 
من مي آمدند و دست در جیب مي بردند. استرس 
گرفته بودم، داشتم از خجالت آب مي شدم. بی درنگ 
به سمت آن مرد رفتم و گفتم: »تو چرا این حرف 
را زدي؟ مگر من از تو تقاضاي کفاره کرده بودم؟ 

از  مي دهم«.  کفاره  مستحق  افراد  به  خودم  من 
افراد داراي معلولیت زیاد پیش  اتفاق ها براي  این 
در  وسیع  فرهنگ سازي  به  اوضاع  بهبود  و  مي آید 

سطح جامعه نیاز دارد.
انتظار از جامعه 

مشکالت  به  که  است  این  دولت  از  شهناز  انتظار 
اظهار  او  کند.  رسیدگي  معلولیت  داراي  افراد 
اصالح  ندارند.  زیادي  توقع  معلول  »افراد  مي کند: 
مکان ها  مناسب سازي  عبور ومرور،  ساختار هاي 
برداشتن  و  شغلي  بستر هاي  ایجاد  پیاده روها،  و 
افراد  خواسته هاي  بزرگ ترین  تحصیلي،  موانع 
دانش آموزان  حاضر  حال  در  معلولیت اند.  داراي 
معلول را از دانش آموزان عادي جدا مي کنند. این 
روحیه ی  تضعیف  باعث  زیرا  است؛  اشتباهي  کار 

دانش آموزان معلول مي شود«.
آرزوهاي دست يافتني 

تصور  آسمان  بلندي  به  را  خانه اش  سقف  امیر 
مي کند. او مي گوید: »از زندگیمان راضي هستیم. 
همیشه دلمان مي خواست خانه دار شویم. به زودي 
این آرزو محقق مي شود، پس دلیلي براي نگراني 
کساني  حال  به  من  نمي شود،  باورتان  نمي بینیم. 
افسوس مي خورم که بیش از حد حرص مال دنیا 
را مي زنند. زندگي آن قدر ها هم پیچیده نیست؛ ما 
انسان ها پیچیده اش مي کنیم. یک لقمه نان حالل 
به خانه مي آورم و همین اعتبار و آبرویي که بین 
دوستان و همکاران دارم برایم ثروت است. گاه در 
پس  از  که  می دهم  انجام  را  کارهایي  بیمارستان 
افراد عادي برنمي آید، به همین خاطر در محل کار 

به من لقب »آچار فرانسه« را داده اند«.
امیر  براي  معلولیت  داراي  افراد  لبخند  دیدن 
مي خواهد  دلم  مي گوید:  او  است.  خوشحال کننده 
معلوالن از خانه هایشان بیرون بیایند تا دیده شوند، 
بیاورد  یاد  به  جامعه  تا  کنند،  حس  را  زندگي  تا 
تا  کشور ند،  این  افراد  از  15 درصد  معلوالن  که 
فرهنگ سازي بهتر شود، تا براي محدودیت هایشان 
ارزاني  آن ها  به  را  برکاتش  خدا  تا  بیابند،  راه کار 

ببخشاید!
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روزگاری بود که درکی مبهم از دانش در نظر عام وجود 
انتظار  می شد،  ابوریحان  یا  خیام  که  کسی  از  داشت. 
می رفت که عالِم به همه ی علوم زمانه باشد. از او انتظار 
فهمش  از  دیگران  که  را  سؤالی  هر  پاسِخ  که  می رفت 
انتظار می رفت که هم طبیب  او  از  بداند.  بودند،  عاجز 
باشد، هم نجوم دانسته و اقمار و انجم را بشناسد، هم 
گاهی  بداند،  شیمی  هم  باشد،  راه و ساختمان  مهندس 
شعرهای ناب هم بگوید، دین و ایمان هم داشته باشد، 
باشد؛  هم  فیلسوف  نهایت  در  و  باشد  دینی  عالم  اصاًل 
و  چیست؟«  »جهان  مثل  سواالتی  به  نیز  گاه گداری 
پیشامدرن  دنیای  الحق  بدهد.  پاسخ  چیست؟«  »برای 
از این دست علمای همه فن حریف کم نداشت! از سوی 
در  و  داشتند  را  آن ها  هوای  هم  مردم  و  جامعه  دیگر 
عالمان  آن  آنچه  هر  و  نمی رفتند  حقیقت  کشف  پی 
حال  و  مال  خالف  می پذیرفتند-مگراینکه  می گفتند، 
واقعی  این علمای  بین  رقابتی جانانه  باشد.  ثروتمندان 
دروغینی که سودای  عالمان  بود؛  رماالن  و  با ساحران 
جستن  جای  به  چشمشان  و  نداشتند  حقیقت  کشف 

حقیقت ها در جستجوی قدرت و ثروت بود. 
از عالماِن  نه  آن روزها گذشت و عصر ِخَرد آمد. دیگر 
همه چیزدان خبری هست و نه از اعتماد دربست مردم 
این روز ها دیگر همه می دانند که تخصص و  به آن ها. 
تخصصی شدن امور یعنی چه. به گمانم این را هم همه 
انتظار  کسی  از  نمی شود  امروز  دنیای  در  که  می دانند 
بداند،  کیمیا  هم  خیام،  و  ابوریحان  چونان  که  داشت 
علم االدیان  هم  اصطالح  به  و  باشد  وحکیم  ادیب  هم 
تخصص  دنیای  مدرن  دنیای  علم االبدان!  هم  و  بداند 
و تقسیم کار است. خواسته های انسان امروز هم دیگر 
فقط کیمیاگری و تبدیل کردن مس به زر نیست. انسان 
امروز برای هر بخش وجودش خواسته ای جداگانه دارد. 
»نیاز«  مفهوم  دو  بین  معتقدند  انسانی  علوم  علمای 
)need( و »خواسته« )want( تفاوت وجود دارد. نیاز ها 
همان اند که همیشه بوده اند: سیری، پوشیدگی، امنیت، 
اما  تفاوت  غیره.  و  محبت  ارتباط،  آموزش،  آرامش، 
اصطالح  در  که  همان  نیازهاست،  این  رفع  نحوه ی  در 
اقشار  از  هیچ یک  امروزه  می گویند.  »خواسته«  آن  به 
باشند.  دوم  درجه ی  شهروند  نمی خواهند  جامعه 
آسیب«  معرض  »در  به اصطالح  اقشار  امروز خواسته ی 
را  حداقل ها  که  نیست  این  ویژه«  نیاز های  »دارای  یا 
از  بخشی  که  می خواهند  بلکه  کنند؛  فراهم  برایشان 
شود.  تنظیم  آن ها  توانمندی  میزان  با  متناسب  راه ها 
سیستم  به  را  آن ها  کسی  که  نمی کنند  التماس  دیگر 
جایی  می خواهند  بلکه  بدهد؛  راه  عمومی  حمل و نقل 
جسمی  ویژگی های  با  متناسب  و  آن ها  مخصوص 
کاذب  مشاغل  نمی خواهند  شود.  فراهم  برایشان  آن ها 
و پست را با ترحم و منت پذیری در اختیار بگیرند؛ بلکه 
با  می خواهند مشاغل رسمی، آبرومند و مؤثر متناسب 

ذخیره  آن ها  برای  و  شده  تعریف  آن ها  توانمندی های 
شود. بهره گیری از روش های درمان جدید و در اختیار 
داشتن تجهیزات کمکی را برای خود می خواهند. امروز 
کسی که بیمار می شود می خواهد که بهترین خدمات 
امروز حتی  با بیشترین احترام ممکن دریافت کند.  را 
و  حقوق  حفظ  »خواستار«  نیز  محکومان  و  مجرمان 

کرامت انسانی خود هستند.
انتظار  زندگی  از  جسمی  کم توان  فرد  دیروز  تا  اگر 
خواسته اش  امروز  نداشت،  منزوی نشدن  و  زنده ماندن 
جسمی  سالمت  دارای  افراد  با  رقابت  حتی  و  برابری 
است. امروزه فرد دارای معلولیت از جامعه ی خود انتظار 
برایش  کیفیت  باالترین  با  را  بهترین خدمات  که  دارد 
از  دیگری  شهروند  هر  مانند  هم  او  امروز  سازد.  مهیا 
در  تحصیل  امکان  که  می خواهد  جامعه اش  و  دولت 
مدرسه ها و دانشگاه های عادی را برایش فراهم کنند و 
ابزارهای آموزشی متناسب با وضعیت جسمانی یا ذهنی 
مشکالتی  که  می داند  معلولیت  دارای  فرد  باشند.  او 
و  او  مشکالت  و  مسائل  اشتغالش،  راه  در  موجود 
خانواده اش، مانع های بر سر راه ردمان یا توان بخشی  او، 
همه و همه حل شدنی اند و او حق دارد که این مانع ها 

را نداشته باشد. 
ما  روی  پیش  سؤال  دو  مسئله  بیان  اين  با 

خواهد بود:

انسان ها،  کرامت  مانند  انسانی  واالی  و  ارزنده  مفاهیم 
عدالت اجتماعی و توزیع منابع بر اساس عدالت، حقوق 
شهروندی، حق آزادی و بسیاری مفاهیم دیگر که امروزه 
جوامع و دولت ها خود را ملزم به ادای آن ها می دانند، 
ویژگی های  در  دوم  سوال  پاسخ  اما  است.  اول  سوال 
کار  تقسیم  دنیای  امروز  دنیای  است.  امروز  دنیای 
خواسته های  و  نیاز  تخصصی شدن  با  هم گام  و  است 
باید  هم  انسانی  نیروی  و  تسهیالت  امکانات،  مردم، 
صادق  حوزه ها  همه ی  در  بحث  این  شوند.  تخصصی 
خدمات  حوزه ی  بر  حاضر  نوشته ی  تأکیِد  اما  است، 

اجتماعی و روانی است؛ زیرا متأسفانه در هیچ دوره ای 
جدی  اجسام  با  کار  اندازه ی  به  انسان  با  مستقیم  کار 
گرفته نشده است. مسئولیِت فراهم کردن تخصص ها در 
موظف اند  دولت ها  دولت هاست.  دوش  بر  اول  درجه ی 
در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص تالش کنند. 
اجرای خواسته های این تعداد از شهروندان جامعه تنها 
با تربیت و استخدام متخصصان این حوزه ها امکان پذیر 
مختلف  گرایش های  در  شایسته  متخصصان  است. 
امروز  خواسته های  جزو  توان بخشی  و  درمان  حوزه ی 

افراد دارای معلولیت است. 
نیروی انسانی متخصص عالوه بر کسب مدرک تحصیلی 
مربوط که نشان و تأییدی بر آموختن دانش تخصصی 
است، می بایست از مهارت و توانمندی اجرای آموخته ها 
ارزش های  به  التزام  و  حرفه ای  اخالق  مهم تر  آن  از  و 
باید  را  این ها  همه ی  باشد.  برخوردار  نیز  نیاز  مورد 
شود. ایفا  به درستی  شهروندان  حقوق  تا  دید  تدارک 

جامعه ی امروز خواستار مددکاران اجتماعی خبره است 
ادا  کامل  به طور  را  پایمال شده ی شهروندان  تا حقوق 
تا  است  خبره  مشاوران  و  روانشناسان  خواستار  کنند؛ 
بازسازی کنند؛  را  و جامعه  فرد، خانواده  روان  سالمت 
خواستار کسانی است که مبانی علوم انسانی را بدانند؛ 
خواستار تحصیل کردگان ماهری است که به دانش روز 

مسلط بوده و به اخالق حرفه ای متعهد باشند. 
اگر در حال حاضر تعداد متخصصان حوزه ی توان بخشی 
فاقد  فعلی  تحصیل کردگان  اگر  حتی  نیست.  کافی 
توان مندی و صالحیت الزم اند، ضرورت دارد در جهت 
شده  برنامه ریزی  صالحیت  صاحب  متخصصان  تربیت 
با  ارتباط  یا  داخلی  امکانات  همه ی  از  استفاده  با  و 
نهادهای خارجی، از روز آمدترین علوم و مهارت های دنیا 
برای  قابل اطمینانی  و  ماهر  مشاور  اگر  شوند.  بهره مند 
مشکالت  یا  اختالل ها  درمان  و  خانوادگی  مسائل  حل 
روانی افراد معلول نداریم، باید آن ها را تربیت کنیم. اگر 
عالم اجتماعی متخصص برای نوشتن قانون های حوزه ی 
اجتماعی یا مدیریت و اجرای امور اجتماعی داریم، باید 
به کارشان گیریم! اگر چنین افرادی را نداریم، باید آن را 
یک نقص بدانیم و موظفیم برای داشتن چنین نیروهای 

کارآمدی برنامه ریزی کنیم. 
تخصص ها،  نادیده گرفتن  با  را  کاستی  این  نباید 
سرکوب کردن خواسته ها یا توجیه و لفاظی پوشاند. باید 
باور کنیم که دنیای امروز دنیای تخصص هاست. تربیت 
متخصصان حوزه های مختلف، فقط برای گزارش و آمار 
متخصص جزو حقوق  تربیت  نیست؛  لطف هم  نیست، 

ملت است!

دکتر عباسعلی یزدانی
مـددکـار اجتمــاعی

تربیت متخصصان حوزه ی روانی اجتماعی

 حق جامعه است

1. آيا ايـن افراد حـق دارند ايــن
 همه خواسته داشته باشند؟ به عبارت 

ديگر، آيا جامعــه موظف اســت که اين 
خواسته ها را برآورده کند؟

2. مسیــر دســت يابی به اين حقـوق
 چیسـت و مسئول بـرآورده کردن

 آن ها کیـست؟
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مجید انتظاري

وارد  تیتراژ... سریال »معلولیت«  سه... دو... یک... 
قسمت نود و سوم شد.

قرار  به ذهنم خطور مي کند که  این سوال  گاهي 
را  ما  گرامي داشت  یک  ساله ي  هر  یاد آوري  است 
تأثیري  این سطر ها چه  به کدام سو هدایت کند؟ 
جا  به  معلوالن  60 درصدي  بي کاري  کاهش  در 
چه  است  قرار  نوشته ها  این  دِل  از  مي گذارد؟ 
چهار دیواري  در  که  بزنند  جانبازاني  سر  به  گلي 
نوشته ها  این  آیا  دوخته اند؟  سقف  به  چشم  اتاق 
به  بهزیستي  ناچیز  مستمري  افزایش  مي توانند 
معلوالن را در بر داشته باشد؟ بر سر طاهره، پسران و 
برادران کم توان ذهنی و مادر نابینایش در شهرک 
مرتضي گرد که در رقص نکبت محاصره شده اند چه 
مي آید؟ و ده ها و صد ها سوال دیگر که شاید تنها 

گذشت زمان بتواند پاسخي به آن ها بدهد.
این  بیان  است:  این  مي دانم  من  که  آن چه  اما 
نیست.  بیهوده  هم  آن چنان  جامعه  به  مسائل 
از  مشکلي  هر  حل  برای  تکاپو  آغاز  حال،  هر  به 
این طور  که  فرض  بر  مي شود.  بیان  که  آنجاست 
براي  خوبي  بهانه ي  پیش فرض  این  نشود؛  هم 
وسایل  نبود  که  است  درست  نیست.  بي تفاوتي 
سالمت،  پایین  شاخص هاي  توان بخشي،  کمک 
بستر و مشکالت عبور و مرور  افتادن زود هنگام در 
داراي  افراد  که  است  تنگناهایي  از  بخشي  تنها 
معلولیت را محاصره کرده است، اما نقش افراد فعال 
موضوع های  رصد کنندگان  عنوان  به  رسانه ها  در 

اجتماعي همین جا پررنگ مي شود.
آذر،  دوازدهم  آستانه ی  در  شور بختانه  بله 
عدم  و  معلولیت،  داراي  افراد  جهاني  سال روز 
بهزیستي،  سازمان  بودجه ي  40 درصدي  افزایش 
کمک  وسایل  هنوز  نیست!  مساعد  چندان  اوضاع 
توان بخشي تهیه نشده اند! هنوز هزینه ی داروهاي 
هنوز  مي کند!  سنگیني  معلوالن  دوش  بر  خاص 
منزوي  را  معلول  افراد  عصبي  و  روحي  فشار هاي 
وجود  فرهنگي  زاویه دار  نگاه هاي  هنوز  مي کنند! 
تا  مجرد ماندن های  دچار  معلوالن  هنوز  دارند! 
باید  که  آن جا  بهزیستي  هنوز  هستند!  عمر  آخر 

سریال  از  قسمت  یک  تنها  این ها  و  نیست  باشد 
»معلولیت« هستند.

براي خودش حکایتي  که  عبور و مرور هم  داستان 
جدا دارد. من از دو عصا استفاده مي کنم و مشکلي 
براي استفاده از مترو و بي.آر.تي ندارم. البته این 
از  داشته است.  برایم  دوگانه  کارکردي  توانایي، 
سویي به دلیل وجود این موهبت، خدا را شاکرم 
و از سوي دیگر، دیدن جاي خالي دوستان داراي 
معلولیتم در استفاده از وسایل عبور و مرور شهري 
هم  آن ها  اگر  که  چه بسا  مي آورد.  درد  به  را  دلم 
شاید  داشتند،  را  وسایل  این  از  استفاده  امکان 
به معلوالن  از من درباره ی مشکالت مربوط  بهتر 
قلم مي زدند. من دوست ندارم »اشتباهي« باشم. 
به  تنها  است: من  این  آن  و  آزارم می دهد  فکری 
مردانه ي  خیابان هاي  از  استفاده  توانایي  دلیل 

تهران، جاي دوستان توانمندم را اشغال کرده ام!
من نمي دانم چند نفر از جمعیت 15 درصدي افراد 
این کشور 80 میلیون  تکاپوي  در  معلولیت  داراي 
نفري، کنج عزلت گزیده اند، اما آن چه که به چشم 
آمار  با  تناسبي  هیچ  مي بینم،  خیابان ها  در  خود 
افراد  این  کنم  تصور  نمي توانم  ندارد!  15 درصدي 
مرگ  وضعیتي هستند؛  دچار چه  در حال حاضر 
تدریجي؟ امید به بهبود در تحمل بستر؟ کابوس  
پله ها؟ شادی و خنده در کنار خانواده؟ این آخري 
را  چشم هایي  گه گاه  مي رسد!  نظر  به  بعید  کمي 
از گوشه ی پنجره ها مي بینم که با حسرت به زیر 
پاهاي شهر زل زده اند، اما کمکي از دستم ساخته 
نوشتن  دارم  اختیار  در  که  امکاني  تنها  نیست! 
است. نوشتن و نوشتن و نوشتن تا شاید مسئولی 
را متوجه گوشه اي از این دردهاي پنهان کنم، تا 
شاید به یاد آورند که ایجاد بستر براي به کار گیري 
بتواند  15 درصدي،  پتانسیل  این  نخبه،  نیروهاي 
اسالمي  ایران  بنیان  دانش  اقتصاد خاموِش  موتور 

را روشن کند.

اين داستان ادامه دارد ...

سریال »معلولیت« در قسمت نود و سه
ـی

عــ
ـما

تـــ
اج
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چهارشنبه  روز  صبح  توانا:  پیك  گزارش  به 
الساندرو  میزبان  توانا  كانون  26 شهريور، 
صنعت  توسعه  ی  سازمان  نماينده  ی  آماديو، 

)يونیدو( از ملل متحد بود.
در  ايران  در  يونیدو  مأموريت  است  گفتنی 
بخش صنعت  كار آمدتر كردن  بخش صنعت، 

از لحاظ كاری، انرژی، منابع و غیره است.
ايران  در  كار  25 ساله ی  سابقه ی  آماديو 
بهینه سازی  و  ارتقا  زمینه ی  در  و  دارد  را 

سیستم ها فعالیت می كند. 
مالقات  اين  ابتدای  در  هادی پور  محمد رضا 
كانون  عملکرد های  و  هدف ها  معرفی  به 
و  كارگاه ها  اينکه  به  اشاره  با  وی  پرداخت. 
شركت فیروز زيرمجموعه  ی كانون توانا بوده 
و عملکردی جدای از مجموعه دارند، آماديو 
را به بازديد از كانون و كارگاه  ها دعوت كرد.

گفت:  كارگاه  ها  از  بازديد  ضمن  آماديو 
وجود  است.  ارزشمند  واقعاً  شما  »فعالیت 
بسیار  شما  انجمن  مانند  مجموعه  ای 
با  افراد  رفاه  دنبال  به  كه  چرا  است،  مهم 

توانايی های مختلف می باشد.«
افزود:  فیروز  شركت  از  بازديد  ضمن  وی 
كار   كارخانه،  اين  مهم  بسیار  نکته های  »از 
در  جسمی  محدوديت  دارای  افراِد  كردن 
شركت  هايی  ايتالیا  در  است.  سايرين  كنار 
افراد  اينجا  در  من  دارد.  وجود  فیروز  نظیر 
دارای معلولیتی نمی بینم؛ بلکه شاهد افرادی 
هر  قادرند  كه  هستم  مختلف  توانايی  های  با 

كاری را انجام دهند.«
وی ادامه داد: »می  دانم كه در ايران مديران 
شركت، تمام مراحل تولید را تجزيه و تحلیل 
كرده، منابع  را می  سنجند و افراد مناسب را 
در جايگاه درست قرار می دهند. اين شركت 
در استخدام افراد دارای معلولیت واقعاً نمونه 

و الگوست.«
آماديو در نشستی پس از بازديد از كارگاه  ها 
كشورهای  در  »من  گفت:  فیروز،  شركت  و 
آفريقا،  جنوبی،  آمريکای  چون  زيادی 
مراكش، تونس، مصر، سوريه، لبنان، تركیه و 

آمادیو: در اینجا افراد 
دارای معلولیتی نمی  بینم 

معصومه آِمدی

غیره بوده ام و چهار سال هم در چین زندگی 
آنها  همه  ی  از  ايران  می كنم  فکر  ام.  كرده 
بهتر است. شايد سیستم اجتماعی در ايران 
از  بسیاری  در  اين سیستم  اما  نباشد،  كامل 
كشور ها صفر است! ما برای راه اندازی تجارت 
چنین  و  آماده ايم  صنايع دستی  الکترونیکی 
اقدامی باعث اشتغال افرادی می شود كه در 
برايشان  خوبی  فرصت  و  دارند  حضور  خانه 
فراهم می كند تا دست به تولید بزنند! ايران 
و ايتالیا با هم برادر ند و امیدواريم در ابتدای 
راه  اندازی  را  الکترونیکی  تجارت  آينده  سال 

كنیم.«
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همه ی  برای  امروز،  متمدن  جهان  در 
روز،  مفاهیم،  و  موضوعات  خاص،  گروه های 
که  می شود  نام گذاری  سالی  حتی  و  هفته 
یا موضوع مورد بحث  بدین وسیله آن گروه 
و تبادل نظر عمومی و تخصصی قرار گیرد تا 
توجه جهانیان و مسئوالن سیاسی و اجتماعی 
و  احتمالی  مشکالت  رفع  برای  کشور ها 
به  بیش از پیش  رسیدگی  جهت  برنامه ریزی 

آن موارد جلب شود.
دانشمند  دو  مشترک  اعالمیه ی  پی  در 
لزوم  بر  مبنی   1928 سال  در  آمریکایی 
توجه خاص به نابینایان و کم بینایان جهان، 
گردید.  تشکیل  نابینایان  جهانی  شورای 
سازمان  بین  مشترکی  نشسِت  آن،  پی  در 
)یونسکو(  متحد  ملل  آموزشی  و  فرهنگی 
که  شد  برگزار  نابینایان  جهانی  شورای  و 
سازمان ملل با پیشنهاد این نشست روز 15 
عصای  )روز  نابینایان  جهانی  روز  را  اکتبر 
آن   مختلف  بند های  در  و  کرد  اعالم  سفید( 
مصوبه ی لزوم رسیدگی دولت ها به مشکالت 
را  تا توجه جهانیان  را تصریح کرد  نابینایان 
به ایمنی نابینایان جلب کند. در آن نشست 
عصای سفید به عنوان نماد ایمنی انتخاب و 
روز  را  روز  آن  و  شد  شناسانده  جهانیان  به 

عصای سفید نام نهادند.
منظر  دو  از  باید  جامعه  در  نابینایان  ایمنی 
و  مجهز کردن  اول،  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
و  مناسب  باید عصای  که  نابینا  فرد  آموزش 
استاندارد در اختیار وی قرار گیرد. امروزه در 
ساخته  پیشرفته ای  و  مختلف  عصا های  دنیا 
چرخ دار،  لیزری،  عصای  جمله  از  شده است. 
هوشمند و غیره؛ در حالی که نابینایان کشور 

عصای سفید
 نماد ايمنی نابینايان

حمید امیدواری نیا    

انواع عصاهای پیشرفته محروم اند. دولت و سازمان های مربوط می بایست  از  ما به طور عمومی 
عصاهای سفید معمولی را طبق استانداردهای جهانی ساخته و در اختیار این قشر از معلوالن قرار 
دهند. آموزش جهت یابی و روش شناخت محیط زندگی و عبور و مرور فرد نابینا نیز به عهده ی 
سازمان های مربوط است که امری بسیار الزم و ضروری است و متأسفانه در حال حاضر این 

آموزش بسیار کم رنگ است.
از  عبور  پیاده رو ها،  شهری،  مبلمان  آن هاست.  رفت و آمد  و  زندگی  محیط  مناسب سازی  دوم، 
خیابان و میدان ها، استفاده از ایستگاه های اتوبوس و قطار شهری و حتی خرید از فروشگاه های 
بهینه  و  کامل  استفاده ی  قابل  هیچ کدام  شهرها  گردشگاه های  و  بوستان ها  در  گردش  بزرگ، 
ذکر  به  الزم  شوند.  فراموش  نباید  که  شده است  انجام  کار هایی  نیستند-البته  نابینا  فرد  برای 
است که استفاده از محیط شهری برای سایر معلوالن نیز بسیار مشکل است. آموزش رانندگان 
برای حفاظت از عبور نابینایان از خیابان و پذیرش عصای سفید به عنوان چراغ قرمز در قوانین 
و  چاله ها  همه ی  باید  هم چنین  به شمار می رود.  به سزایی  پیشرفت  خود  راهنمایی و رانندگی 
گودبرداری ها دارای حفاظ فیزیکی مناسب گردد تا از سقوط نابینایان در آن ها جلوگیری شود. 
باید حقوق شهروندی نابینایان به رسمیت شناخته شود و شرایط استفاده از کلیه ی نقاط شهری 
برای آن ها فراهم شود. این همه وظایف دولت و تشکل های صنفی نابینایان را سنگین می کند 
و مسئولیت پذیری آن ها را می طلبد. افزون بر آن تالش و کوشش فردی را نیز نباید فراموش 
این زمینه  کنیم. الزم به ذکر است که کشور ما هم کلیه ی مصوبه های مختلف جهانی را در 

پذیرفته است.
به امید روز های روشن تر و تحقق اهداف 15 اکتبر)23 مهر(.
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و  بوده  تغییر  حال  در  جهان  جمعیت  تركیب 
فن آوري هاي  و  پزشکي  دانش  پیشرفت هاي 
سرعت  را  روند  اين  امروز  جهان  شگفت انگیز 
به  امید به زندگي  افزايش  آن  تبع  به  و  بخشیده 
عنوان يکي از پیامد هاي اين پیشرفت و توسعه ی 
داده است.  افزايش  را  سالمند  افراد  تعداد  سريع، 
ساِل   65 از  بیش  جمعیت  آينده  سال   ۴۰ در 
میزان  اين  52 درصد  و  خواهد شد  دو برابر  دنیا 
جمعیت  كل  ۴۰ درصد  و  آسیايي  كشورهاي  در 
سالمند در كشور هاي پیشرفته به سر خواهند برد. 

كشور ما نیز به عنوان يکي از كشور هاي در حال 
توسعه، از اين قضیه مستثني نیست؛ به طوري كه 
روند پیر شدن در كشور از رشد جمعیت سالمندي 
 13۹۰ سال  سرشماری  براساس  دارد.  حکايت 
ايران را  از 6 میلیون )8/2 درصد( جمعیت  بیش 
افراد 6۰ ساله و باالتر تشکیل می دهند. براساس 
برآوردهای بین  المللی نیز، جمعیت سالمند ايران 

ساير  به  نسبت  سريع تری  رشد   1۴1۹ سال  از 
نقاط و حتی میانگین جهان خواهد يافت و تا سال 
جهان  سالمند  جمعیت  رشد  میانگین  از   1۴2۴

و پنج سال بعد، از آسیا نیز پیشی خواهد گرفت.
با توجه به اين روند در ايران، مسائلي كه پديده 
افزايش  مانند:  خواهد داشت  پي  در  سالمندی 
برخي از بیماري ها،  افزايش نیاز به سرويس ها و 
خدمات توان بخشی و حمايتي و اجتماعي. توجه 
به نیاز های اين گروه سني و شرايط و عوامل موثر 
بر سالمتي و رفاه آنان به عنوان بخش مهمي از 
برنامه ريزي  عدم  است.  ضروری  جامعه   اعضاي 
جامعه ی  برای  ُخرد  سطح  در  مناسب  اقدام  و 
جامعه  كل  برای  كالن  سطح  در  و  سالمندان 

پیامدهای جبران ناپذيری را در بر خواهد داشت.
به طور  سالمندان  برای  توان بخشی  خدمات 
افزايش  منظور  به  و  حیطه  چهار  در  معمول 
توانايی سالمندان در مقابله با عوارض سالمندی، 

حداكثر  حفظ  و  محیط  با  بیشتر  سازگاری 
استقالل سالمند انجام می گیرد:

پزشکی،  خدمات  پزشکی:  توان بخشی   .1
فیزيوتراپی، كار درمانی، ارتوز پروتز، گفتار درمانی، 
بینايی سنجی و پرستاری در جهت ارتقای كیفیت 

زندگی سالمند به صورت گروهی؛
تقويت  و  كشف  حرفه ای:  توان بخشی   .2
توانمندی های حرفه ای سالمندان در جهت ارتقاء 

عملکرد ذهنی و جسمی و اجتماعی آنان؛
3. توان بخشی اجتماعی: خدمات مددكاری جهت 
مشکالت  حل  و  اجتماعی  سازگاری  افزايش 

اجتماعی؛
زندگی  اصول  ارائه ی  آموزشی:  توان بخشی   .۴
سالم برای سالمندان مانند مراقبت های شخصی، 
از  پرهیز  سالمندی،  عوارض  از  پیش گیری 
رفتارهای پرخطر، تغذيه ی سالم و هنر درمانی به 

افراد سالمند و خانواده های آن ها.

توان بخشی 
سالمنـدان

وحید راشدي
دانشجوي دکتراي تخصصي سالمندشناسي
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عکس: م. امین

معلولیت  دارای  افراد  جهانی  روز 
بهانه ای است تا نگاهی به زندگی افراد 
دیگر  کشورهای  در  معلولیت  دارای 
و  آن ها  اجتماعی  حضور  بیندازیم. 

مناسب سازی شهر برای آن ها
استانبول - مهرماه 93

نگاهی دیگر...
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پویا  توانا،  فردی  لحظه  یک  در  حادثه  یا  بیماری 
و  محدود  توانایی  با  به شخصی ضعیف،  را  فعال  و 
بي تحرک تبدیل می کند. وقتی سانحه -هر چند هم 
یافتن  دهد،  رخ   تأسف باری-  و  تلخ  یا  غیر منتظره 
دلیل یا دالیل، یا مقصر و مقصر های حادثه از ابعاد 
شرایط  در  تغییری  و  نکرده  کم  چیزی  آن  منفی 
اتفاق های  گاهی  ندارید  قبول  آیا  نمی کند.  ایجاد 
بدی که در زندگی رخ مي دهد شما را در مسیری 
قرار مي دهد که به بهترین چیزهایی منتهی مي شود 

که مي توانست برایتان پیش آید؟
 همه ی کسانی که به طور ناگهانی معلول شده اند با 
احساس عجز و درماندگی پس از حادثه و اصرار بر 
انکار معلولیِت حاصل از آن خوب آشنایند. پذیرش 
این واقعیت که سالمت جسمانی و پویایی و تحرک 
درماندگی،  به  را  جایش  لحظه  یک  در  گذشته 
سکون و بي تحرکی کنونی داده آسان نیست. تلخ تر 
که  است  واقعیت  این  از  آگاهی  آن،  از  گزنده تر  و 
معلولیت و محدودیت در حرکت، مهماِن ناخواسته ی 

ماندگار و همیشگی بدن خواهد بود. 
فاصله ی زمانی میان معلول شدن و پذیرش معلولیت 
خانواده ی  و  معلول  سود  به  باشد،  کوتاه تر  هر قدر 
اوست. پذیرش شرایط جدید جسمانی و اطالع دقیق 
از تغییرات به وجود آمده بر اندام و دستگاه های بدن 
و کاهش هر چه بیشتر عواقب منفی روحی روانی این 
مسئله در اولویت بوده و از مهم ترین وظایف فردی 
است که در اثر سانحه به معلولیت دچار شده است. 

از  پس  زندگِی  دشواری های  از  بايد  آيا   -   
معلولیت وحشت کرد؟ 

مفید  زندگِی  پايان  را  معلولیت  بايد  آيا   -
دانست؟

- آيا مي توان با وجود معلولیت و تالش مستمر 
بهترين ها  سزاوار  را  خود  خستگی ناپذير  و 

دانست؟ 
- آيا فرد معلول می تواند خود را توانمند سازد 

يا به توان بخشی خود کمک کند؟

فریده حلمی

 پذیرش معلولیت یا  انکار آن؟

اصاًل مهم نیست که با چه نوع محدودیت هایی روبرو هستیم یا چه سد هایی را پیش رو داریم؛ اگر بخواهیم 
بر روی محدودیت ها و مانع ها برچسِب شکست بزنیم، ارزش ذاتی و وجودیمان را از بین برده و توانایی تغییر 
از نظر ذهنی و روانی احساس راحتی کرده و خود را آن گونه  با خود باوری  از دست خواهیم داد.  شرایط را 
که هستیم، می پذیریم و باور می کنیم. از استعدادهایمان بیشترین بهره را می بریم و به ایراد های جسمانی 
سر  به  محال  و  غیر ممکن  دوره ی  پذیرفت  باید  خواهیم کرد.  پیدا  واقع بینانه  دیدگاهی  خود  ناتوانی های  و 
و  تکنولوژی حتما موفق تر  روز افزون  پیشرفت  با  پیشرفت کنند،  بخواهند که  اگر معلوالن  یعنی  آمده است، 

توانمند تر از گذشته خواهند بود. 
در ضرب المثلی چنین آمده است »اگر خانه تان آتش گرفت، خودتان را با آن گرم کنید!«؛ پس معلولیت را 
پایان زندگی ندانید بلکه تالش کنید با کشف استعداد های شگرفی که خدای بزرگ در ذات شما به ودیعه 
گذاشته است، خود را اسیر معلولیت و محدودیت های ناشی از آن نکنید. آیا باور ندارید که چیز های خوب به 
سراغ کسانی مي روند که باور دارند، چیزهای بهتر به سراغ کسانی مي روند که صبر مي کنند، و بهترین چیز ها 

تنها به سراغ کسانی مي روند که تالش مي کنند و هرگز تسلیم نمي شوند؟
 خیلی چیزها عوض شدنی نیست... پس چاره ای جز این ندارید که برای سازگاری و انطباق هر چه بیشتر با 
شرایط جدید جسمانی، شیوه ی نگرش خود به زندگی و هستی را تغییر دهید. برای سازگاري به خودتان 
زمان دهید. به پایان رساندن این زمان آسان نیست. اگر به بهبودی حال شما کمک می کند، حتی سوگواری 
کنید و در برابر این تغییرات هیجاني صبور باشید. مطمئن باشید به مرور زمان به قابلیت های وجودی خود 

پی خواهید برد.
پس از پذیرش معلولیِت ناخواسته ی خود، برای شناخت و کشف نیرو های شگرف و استعداد های ناشناخته 

الزم است:
دقیق ببینید، درست بیندیشید، به دور از احساس قضاوت کنید و با نگرشی مثبت وضعیت جسمانی خود را 
تجزیه و تحلیل کنید. هدف و برنامه ی خود در زندگی را دنبال کنید، بگذارید دشواري ها و سختي های زندگی 

جدید- اگر هم فرسایش گر جسم شمایند- در عوض روح و روان شما را جال و صیقل دهند. 
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پرتو  در  انسان  تکامل  و  رشد  و  پویاست  زندگی 
انسان موجودی است که  امکان پذیر است.  حرکت 
از بدو تولد با حرکت شکل گرفته و هر آنچه حرکت 
او را مختل کند، بر پویایی زندگیش تأثیر می گذارد. 
دوره ی  فرایند های  در  همه جانبه  رشد  زیر بنای 

حسی حرکتی ریشه دارد.
کودک  برای  یادگیری  وسیله ی  مهم ترین  بینایی 
در  یا  آمده،  دنیا  به  نابینا  که  کودکی  اما  است، 
با وسیله ی  تا  نابینا شده  اولیه ی کودکی  سال های 
مطالبی  آن  درباره ی  یا  نکند،  برخورد  ملموسی 
نشنود، از وجود آن وسیله با خبر نمی شود. حرکت به 
سوی وسیله هم انجام نخواهد شد، مگر آنکه به طور 
پیوسته تشویق شود؛ تشویق به اینکه با اطمینان و 
بدون کمک گرفتن از دیگران حرکت کند. به بیانی 
یادگیری  باعث  حرکت  نابینا،  کودک  برای  دیگر، 
اول زندگی  بایستی در سال های  بنابراین  می شود؛ 
جهت یابی  مهارت های  تقویت  و  حرکتی  رشد  به 
یکی  که  است  پُر واضح  کرد.  ویژه ای  توجه  کودک 
از مهم ترین نیاز های کودکان دارای آسیب بینایی، 
و  رشد  آن ها  بدون  که  است  و جهت یابی   تحرک 
تحول شناختی، حرکتی، اجتماعی، زبانی و عاطفی 
اساس  جهت یابی،  و  تحرک  می گردند.  مختل  نیز 
تأثیرگذاری انسان بر محیط اطراف او هستند، زیرا 
به فرد نابینا کمک  می کنند تا با نقص خود کنار 
آمده و در واقع فعالیت های اجتماعی و استقالل فرد 
دارد.  چشم گیری  اثر  او  تحرک  نحوه ی  بر  نابینا  
فرد نابینا برای تحرک و جا به جایی  خود در محیط 
همان  از  باید  -که  می گیرد  بهره  ذهنی  تجسم  از 
کودکی با استفاده از نقشه های برجسته یا مدل های 
کوچکی از محیط بزرگ تر که به تصویر می کشیم- 
و باید این ویژگی را تقویت کرد، زیرا می توان گفت 
منزله ی  به  نابینا  افراد  برای  جهت یابی  و  تحرک 

خمیرمایه ی زندگی است. بنابراین به نظر می رسد 
مجهز  آن  به  نابینا  فرد  -اگر  که  امکاناتی  از  یکی 
باشد- به حضور او در جامعه کمک می کند، مهارت 
تحرک و جهت یابی است؛ مهارتی که فرد نابینا را 
خود  ذهنی  نقشه ی  از  استفاده  با  تا  می کند  قادر 
شود.  جا به جا  کار  محل  در  یا  شده  خارج  خانه  از 
حضور در جامعه و شرکت در فعالیت های اجتماعی 
احساس تنهایی فرد نابینا را کاهش داده و به نظر 
می رسد که بر میزان سازگاری اجتماعی فرد نابینا 

مؤثر باشد.
سیستم  در  مهم  اقدامات  از  یکی  ترتیب،  این  به 
و  تحرک  آموزش  نابینا،  دانش آموزان  آموزشی 
جهت یابی است. شیوه های جهت یابی و حرکت، از 
جمله مهارت های بسیار اساسی برای نابینایان است، 
بر مهارت های  بینایی، عالوه  با مشکل  افرادی  زیرا 
تا  کنند  کسب  را  مهارت هایی  باید  تحصیلی 
کم ترین  با  بتوانند  و  آمده  بار  مستقل  بزرگساالنی 

کمک، در محیط حرکت کنند. 
به  جهت یابی  و  تحرک  اهمیت  نمی توان  هیچ گاه 
و  اجتماعی شدن  عوامل  مهم ترین  از  یکی  عنوان 
سازگاری اجتماعی افراد نابینا را از نظر دور داشت. 
اجتماعی  رشد  اجتماعی،  هوش  به  توجه  بی شک 
و  رشد  ابعاد  دیگر  کنار  در  اجتماعی  تربیت  و 
حیطه های تعلیم و تربیت، از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است؛ برای مثال دانش آموزی که مهارت جهت یابی 
که  است  دانش آموزی  کرده است،  کسب  را  الزم 
از  یا  شده  سازگار  محیطش  با  به خوبی  می تواند 
طریق ارتباط برقرار کردن با دیگران از موقعیت های 
تعارض آمیز کالمی و فیزیکی اجتناب کند. این گونه 
دانش آموزان، رفتارهایی از خود نشان می دهند که 
پذیرش  نظیر  روانی اجتماعی  مثبت  پیامد های  به 
منجر  دیگران  با  مؤثر  رابطه ی  و  هم ساالن  توسط 

مهارت  در  که  کسانی  دیگر،  سوی  از  می شود. 
اغلب  نکرده اند،  کسب  را  الزم  توانایی  جهت یابی، 
طرف  از  می شوند،  مبتال  رفتاری  اختالل های  به 
همساالن پذیرفته نمی شوند، در میان هم ساالن و 
بزرگساالن محبوب نیستند و با معلم یا سایر افراد 

حرفه ای به خوبی کنار نمی آیند.
نقص  که  داده است  نشان  مؤلف  آموزشی  تجربه ی 
یادگیری  انگیزه ی  کاهش  موجب  نیز  بینایی 
فرصت های  و  می شود  پایه  حرکتی  مهارت های 
از  بسیاری  و  یافته  کاهش  مهارت ها  این  تمرین 
مهارت های  مستقیم  آموزش  به  نابینا  کودکان 
توانایی  مهم ترین  شاید  نیاز خواهند داشت.  حرکتی 
این  بیشتر  سازگاری  برای  کم بینا  و  نابینا  افراد 
دور و برشان  محیط  در  بتوانند  چگونه  که  باشد 
و  تحرک  آموزش  می توان  بنابراین  کنند.  حرکت 
جهت یابی را به عنوان یکی از راه کارهای عملی مؤثر 
در  نا مطلوب  احساس های  ایجاد  از  پیش گیری  در 
مانند  ناهنجار  رفتار های  بروز  و هم چنین  نابینایان 
اطراف  و محیط  با خود  نا سازگاری  و  پرخاش گری 
فرد نابینا به کار برد. با تکیه بر نتایج علمی می توان 
بر برنامه های ورزشی و جدی گرفتن ساعت ورزش 
و  کرده  تأکید  نابینایان  آموزشی  مجتمع های  در 
راستای  در  کرد.  گوشزد  مسئوالن  به  را  نکته  این 
نابینا و عدم کناره گیری  عدم احساس تنهایی فرد 
و  اولیا  مشاوره ی  جلسه های  در  می توان  جمع  از 
ورزش،  تحرک،  تأثیر  و  اهمیت  به  مدارس  مربیان 
جهت یابی و سپردن مسئولیت در منزل به فرزندان 
اجرایی  کار  شیوه ی  آن ها  خانواده های  برای  نابینا 
و  تحرک  آموزش  امر  در  را  خانواده ها  و  کرد  تهیه 

جهت یابی فرزندانشان درگیر کرد.

تحرك و جهت يابی كودكان نابینا

تهیه و تدوین: فرزانه پارسایی 
کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
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من گربه ام،  گربه ای خارج از کادر.
می دانید گربه ی خارج از کادر یعنی چه؟ یعنی 
گربه ای که دیگر به حساب نمی آید. گربه ای که 
در گروه نیست. گربه ای که دیده نمی شود... اما 
بودم...  در آن  قبالً  نیست، چون کادری که  مهم 

کادر بچه های اراذل بود.
نه  اما  بله،  خب  نیست؟  خوبی  کلمه ی  اراذل 
برای گربه ها. آن بچه ها واقعاً اذیت می کردند و 
نمی کردند، اصال کار  بودند. هیچ کارخوبی  شرور 
فقط  بودم!  جزوشان  هم  من  نبودند.  بلد  خوب 
می ترسد  چه چیزی  از  چه کسی  بدانند  بود  کافی 
یا از چه چیزی بدش می آید... همان را سراغش 

می فرستادند.
است  درست  بودم.  همان چیزها  از  یکی  هم  من 
که من گربه ای نازنازی هستم، اما خب بعضی ها 
من  شرارت  نمی آید!  خوششان  گربه  از  کل  در 
به جایی رسیده بود که حتی در خواب هم سراغ 
بعضی هایشان می رفتم، تا این که یک بار در خواِب 
یکی شان گردنم الی در ماند. فردای آن روز در 

بیداری هم دیگر را مالقات کردیم.
اول نشناختمش، چون در خواب عینک نزده بود 
و موهایش کمی آشفته بود؛ اما حاال که روبرویم 

چشم هایش  روی  گردی  عینک  بود  ایستاده  
بود.  شانه شده  و  صاف  هم  موهایش  و  زده بود 
به  ایستاد،  اول  بودند.  اراذل پشت سرم  دسته ی 
چه کارکنم.  می خواهم  نمی دانست  زد،  زل  من 
بعد که دار و دسته را پشت سرم دید، عقب عقب 

رفت... .
هوا  روی  پاهایم  شد؟  چه  نفهمیدم  دفعه  یک 
رفت. موهایم سیخ شد و با صدای خشمگینی میو 

کردم... این کار او را بیشتر ترساند.
یکی از اراذل من را روی دستش گرفت و شروع 
کرد به دویدن. می خواست من را روی سر پسری 

پرت کند که عینک داشت.
کادر  از  خارج  گربه ی  یک  من  لحظه  همین  از 
شدم. اصالً دوست نداشتم من را پرت کنند. فکر 
می کردم دوستشان هستم، فکر می کردم یکی از 
برای آن ها مثل  نه! من  اما  اعضای گروه هستم، 

تیر کمان و قلوه سنگ بودم.
من  که  کردم  کاری  و  در آوردم  را  پنجه هایم 
بروند.  کارشان  دنبال  و  کنند  رها  همان جا  را 
آن قدرعصبانی بودم که هیچ کدام جرئت نکردند 

طرفم بیایند.
بودم.  گرسنه  و  خسته  گذراندم،  را  سختی  روز 

دوست های قالبی ام را هم که از دست داده بودم... 
می کردند.  حواله ام  لگد  می رفتم  هر جا  دیگر 
نمی دانند.  شکار  مهلت  که  هم  ناقال  موش های 
اصالً من در خانواده ای بزرگ نشده بودم که اهل 

موش خوردن باشند.
تیر  یک  زیر  کوچه،  در  گوشه  ی  به  بردم  پناه 
چراغ برق کنار پنجره ای نشستم که بو های خوبی 
حال  در  چشم هایم  می خورد.  دماغم  به  آن  از 
جدید  زندگی  با  نمی دانستم  و  بودند  بسته شدن 
چه طورکنار بیایم. یک دفعه صدایی چرتم را پاره 
کرد. ممکن بود چشم هایم اشتباه ببینند، اما دماغ 
بود.  غذا  یک لقمه  می کرد.  کار  خوب  گربه ایم 
پنجره را نگاه کردم. باورتان نمی شود! پسری با 
موهای شانه کرده و عینکی گرد روی چشم هایش 

به من می خندید. کادر زندگی مثبت، من آمدم!
می کنم.  عادت  جدیدم  وضعیت  به  دارم  حاال 
داستان  کتاب  برایم  هر شب  جدیدم  دوست 
می خواند و به جای اینکه من را به خواب بچه ها 
به قصه ها می برد که  بترسانمشان،  پرت کند که 

قهرمان آن ها باشم. 

صدیقه مالیـی 
دبیر سرویس کودک و نوجوان

گربه یخارج از کادر

 تصویرگر: سمیرا طیبا
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بعضی بچه ها با اضطراب به دست ها و چشم های معلم خیره شده  بودند. هر بارکه معلم یک خط 
می کشید دلشان می ریخت که »این ورقه مال چه کسی است؟« عده ای هم بی خیاِل امال، مشغول 

بازی گوشی بودند و زیر زیرکی می خندیدند.
- امیر حسین عسگری!

معلم امیر حسین را صدا زد. امیر حسین به لب های معلم خیره شده بود؛ همان طور که موقع نوشتن 
استفاده  از چشم هایش  و هم  از گوش هایش  امال هم  نوشتن  برای  امیرحسین  نگاه می کرد.  امال 
می کند، برای این که از سمعک استفاده می کند. مثل بچه هایی که چشمشان ضعیف است و از 

عینک استفاده می کنند.
وقتی معلم امیرحسین را صدا زد، یک نفردیگر هم سرش راباال آورد، امیر رضا عسگری.

 امیرحسین و امیررضا دو قلو هستند. آن ها بیست و ششم تیر ماه سال هشتاد و دو- یک ماه زود تر از 
زمانی که قرار بود- به دنیا آمدند.

مدتی گذشت. امیررضا می دید که امیرحسین هنوز جلوی میزمعلم ایستاده است. پیش خودش 
گفت: »برم ببینم چه خبره؟«.

بلند شد و رفت. دید معلم درباره ی غلط های امالی امیرحسین صحبت می کند و راضی به نظر 
نمی رسد. فکر می کنید امیررضا چه کارکرد؟

دست برادرش را گرفت، به دفتر مدرسه برد و به ناظم گفت: »آقا اجازه! داداش ما آقای معلم را 
اذیت می کند«.

آن روز آقای معلم و ناظم کلی خندیدند.
امیررضا و امیرحسین برای مدرسه رفتن زحمت های زیادی کشیدند؛ خیلی بیشتر از بچه های دیگر. 

به همین خاطر، قدر درس خواندن را خوب می دانند.
امیر رضا از وقتی خیلی کوچک بود کار درمانی انجام می داده است. تالش زیادی کرده که بتواند 

مداد را در دست هایش کنترل کند و بتواند بنویسد.
زیادی  از کارها زحمت های  انجام خیلی  برای  بچه هایی اند که  از آن دسته  وامیرحسین  امیررضا 

کشیده اند و این مسئله از آن ها دو پسر قوی ساخته است.
وقتی مامان درباره ی پسرهای دوست داستنی اش صحبت می کند، امیرحسین با لبخند و از روی 
محبت به او نگاه می کند. کمتر پسر بچه ای دراین سن هنگام حرف زدن مادرش این قدر توجه نشان 

می دهد!
درگیر  که  مامان  و  بابا  و  می کرده  لب خوانی  دوسالگی  تا  که  است  با هوش  آن قدر  امیرحسین 
رفت و آمدهای امیررضا برای کار درمانی بودند، حتی فکرش را هم نمی کردند که شنوایی امیر حسین 
ضعیف باشد. خب، البته هیچ کدام از این ها مانع پیشرفت، تالش و آرزوهای بزرگ بچه های قوی 

نیست. بچه های قوی برای خودشان آرزوهای بزرگ دارند. 
جلوی  ممتاز  دانش آموز  تشویق  درجشنواره ی  او  بکنید  را  فکرش  می نوازد.  سنتور  امیرحسین 

چند صد نفر سنتور نواخت!
امیرحسین و امیررضا اهل کتاب خواندن  هستند. بابا ومامان به آن ها افتخارمی کنند. مدت زیادی 
صدیقه مالییاز آن روز هایی نمی گذرد که اطرافیان به آن ها می گفتند: »امیررضا را مدرسه نگذارید، اذیتش 

که  می کند  ثابت  بچه ها  وتالش  آن ها  بردباری  نکنید«. 
خانواده نقش بسیار مهمی در پیشرفت فرزندان دارد.

خانواده هایی هستند که از روی دوست داشتن نسنجیده، 
محروم  اجتماع  و  جمع  در  حضور  از  را  بچه هایشان 

کرده اند.
دوستانشان  برای  مهم  توصیه ای  امیررضا  و  امیرحسین 
بپرسند،  سوال  زیاد  می خواهند،  بچه ها  از  آن ها  دارند. 
کلیِد  سوال  آن ها  نظر  به  بپرسند.  جالب  سوال های 

دانستن است.
مهربانشان  خانواده ی  و  خوبمان  دوقلوهای  برای 
آن ها  خانواده ی  و  بچه ها  داريم.  موفقیت  آرزوی 
سختی های زيادی را گذرانده اند. مهم اين است که 
آن روزها گذشته و آن ها نتیجه ی تالش هايشان را 

می بینند.
به قول سهراب سپهری:

نه تو می مانی و نه اندوه ونه هیچ یک از مردم این آبادی... 
به حباِب نگراِن لِب یک رود قسم

و به کوتاهِی آن لحظه ی شادی که گذشت
غصه هم می گذرد،

 آن چنانی که فقط خاطره ای می ماند
لحظه  ها عریانند...

به تِن لحظه ی خود, جامه ی اندوه مپوشان هرگز!
امیرحسین و امیررضا مژده ای برای تمام فرزندان ایران اند.

قاصدک
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دلیلی برای پنهان كاری
 وجود ندارد!

)گفتگوی پیک توانا با دكتر فريده ترابی میالنی، استاد دانشگاه الزهرا )س( 
و متخصص  روان شناسی كودكان استثنايی(

معلولیت  دارای  کودکان  زودتر  هرقدر 
کمک  آن ها  به  می توان  بشوند،  شناسايی 
کودکان  آموزش پذيری  کرد.  بیشتری 
از  بايد  خانواده ها  است.  طوالنی  فرايندی 
حرکتی  شناختی،  توانايی های  و  مهارت ها 
باشند.  آگاه  سن  هر  در  کودکان  اجتماعی  و 
شناخته  مهارت  در  محدوديت  زودتر  هر قدر 
شود، زودتر می توان مداخله کرد و در کسب 

آن توانايی به کودك ياری رساند.
وارد  نوزده سالگی  از  ترابی  فریده  دکتر 
متوجه  که  بود  همان جا  و  شد  آموزش و پرورش 
به همین خاطر  یادگیری شد.  در  تفاوت کودکان 
رشته ی روان شناسی را برای تحصیالت دانشگاهی 

خود برگزید.
دانشگاه  از  را  روان شناسی  کارشناسی  مدرک 
کارشناسی ارشد  مقطع  در  و  گرفت  شهید بهشتی 
از  استثنایی  کودکان  روان شناسی  شاخه ی  در 
را  دکترایش  شد.  فارغ التحصیل  دانشگاه تهران 
پدا گوژی  دانشگاه  از  تربیتی  روان شناسی  در 
تاجیکستان گرفت. اکنون سال هاست در زمینه ی 
با  کودکان  حوزه ی  در  تألیف  و  مشاوره  تدریس، 

نیاز های ویژه فعالیت می کند. 
شما را به خواندن گفتگویی با محور »کودِک دارای 

معلولیت، خانواده و اجتماع« دعوت می کنیم:
را  اجتماع  منفی  تأثیر  می توان  چه طور   -
برحضور کودکان دارای معلولیت کاهش داد؟

مردم  هم  تا  شوند  اجتماع  وارد  باید  کودکان  این 
و هم خودشان، به حضور عادی در کنار یک دیگر 
عادت کنند. باید عادی سازی بشود، از سن کم هم 
معلولیت  دارای  کودکان  آموزش  کرد.  شروع  باید 

هم باید در محیط های معمولی صورت بگیرد.
است.  مطرح  فراگیر  آموزش  بحث  دنیا  در  امروز 
به طور  هم،  ایران  استثنایی  آموزش و پرورش   (
ابتدا در دو  آزمایشی این کار را شروع کرده است. 
استان گیالن و اصفهان همه ی بچه ها می خواستند 
کنار هم دیگر باشند و حاال این طرح در هفت استان 

در حال اجراست.(

محدودیت ها باید برداشته شوند. طرز فکر خانواده 
کنار  در  بچه ها  این  حضور  مانع  نباید  اجتماع  و 
ساختمان  یک  در  باید  بچه ها  باشد.  هم ساالنشان 

تفریح  زنگ های  در  را  هم دیگر  حداقل  تا  باشند 
ببینند.

هرمعلولیت دلیل پزشکی و محیطی دارد، بنابراین 
یا  کودک  سرافکندگی  و  خجالت  برای  دلیلی 
آن  پنهان کردن  عالوه،  به  دارد.  وجود  خانواده اش 

هم دلیلی ندارد.
دارای  بچه های  که  شده است  ديده  اغلب   -
در  ندارند  دوست  پايین  سنین  در  معلولیت 
جمع بچه هايی شبیه خودشان باشند، اما نمی 
به  عكس  حالت  رغبت  اين  گاهی  چرا  دانم 
خود می گیرد و حاال ديگر دوست دارند فقط 
خودشان  مثل  که  باشند  دوستانی  جمع  در 

معلولیت دارند؟
همین  با  یعنی  بی زبانی،  زبان  با  بچه ها 
بین  از  را  انتخاب هایشان می خواهند محدودیت ها 
باید  ما  بشوند،  ندارند محدود  آن ها دوست  ببرند. 
باید  بدهیم.  به آن ها  را در سنین کم  این فرصت 
تحقیقات  در ضمن،  کنیم.  مهدکودک ها شروع  از 
تا  معلولیت،  دارای  بچه های  که  است  داده  نشان 
تغییر  آینده  در  همه چیز  می کنند  فکر  نه سالگی 
می کند و آن ها دیگر معلول نخواهند بود؛ اما از نه 
همین طور  همیشه  می کنند،  فکر  بعد  به  سالگی 
نشان  آن ها  بی میلی  هم چنین،  می مانند.  باقی 
می دهد که پاسخ مثبتی از محیط دریافت نکرده اند 
و به همین خاطر ترجیح می دهند از آن دور باشند. 
آن ها  تأثیراتی روی  ديد گاه چه  تغییر  اين   -

دارد؟

 ایراد از محیط نامناسب است
 نه بچه ها،  پس دلیلی برای حذف 

کودکان از محیط های اجتماعی
 نیست
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صدیقه مالیی

بچه های سی پی( خود  )به خصوص  بچه ها  این 
مقایسه  دیگران  با  توانایی  و  لحاظ ظاهر  از  را 
می کنند. آن ها فکر می کنند چرا باید ظاهرشان 
با بقیه تفاوت داشته باشد، چرا نمی توانند مثل 
بقیه لباس بپوشند و آن وقت است که احساس 

ناراحتی می کنند و افسرده می شوند.
و  معلمان  والدين،  اطرافیان،  وظیفه ی   -

اجتماع چیست؟
باید  کنیم.  مداخله  به موقع  باید  ما 
توانایی هایشان را آن قدر برایشان بزرگ و واضح 
کنیم که ارزش مندی خود را باور کنند و چنین 
نکند.  منزوی  و  افسرده  را  آن ها  تفاوت هایی 
البته این هم مستلزم آن است که توانایی های 
شناسایی  دقیق  مشاهده ی  و  ارزیابی  با  آن ها 

شود.
- برای کمک به رفع مشكالت موجود در 
برای کودکان داری  حیطه ی روان شناسی 
را  چه روشی  خانواده هايشان  و  معلولیت 

پیشنهاد می کنید؟
یک  دایمی  حضور  کودکان،  این  با  کار  برای 
گروه الزامی است. این گروه باید از روان شناس، 

مشاور، پزشک و مددکار تشکیل شده باشد تا 

آن ها  از  هرکدام  به  بی دغدغه  نیاز،  موقع  در 
مراجعه  روز ها  این  هر چند  شود.  مراجعه 
و  فرار کردن  با  گذشته  مثل  روان شناس  به 

طفره رفتن مواجه نیست، اما هنوز هم بسیارند 
افرادی که فکر می کنند مراجعه به روان شناس 
آن ها  شامل  که  است  بزرگی  مشکالت  برای 

نمی شود.
خانواده هایشان  و  کودکان  از  دسته  این  برای 
که اغلب مشکالت مشابهی دارند، گروه درمانی 
بسیار مناسب است. یعنی ایجاد فضای امنی که 
خانواده ها مشکل ها و تجربه های خود را در آن 
مطرح می کنند تا از راهنمایی های روان شناس 

بهره مند شوند. 
معلولیت،  دارای  کودکان  به  ترحم   -
انكار  را  آن  نمی توان  که  است  واقعیتی 
کرد. نظر شما در باره ی آن چیست؟ بايد 

با اين کودکان چه طور برخورد کرد؟
برخورد باید طبیعی باشد. برای همین می گویم 
نیاز  ترحم  به  آن ها  باشند.  جدا  نباید  بچه ها 
کمکشان  باید  دارند.  نیاز  آموزش  به  ندارند، 
کرد تا مهارت های زندگی را یاد بگیرند. ترحم 
و دل سوزی به صورت ناهوشیارانه در انسان ها 
اساس  بر  باید  آن ها  به  ما  توجه  دارد.  وجود 
و  احساسی  برخورد های  باشد.  نیازهایشان 

اغراق آمیز پسندیده نیست.
- بی شک حضور اين کودکان در اجتماع 
با محدوديت هايی روبروست. نمونه ی بارز 
شهری  فضاهای  عدم مناسب سازی  آن 
چیست؟  شما  پیشنهاد  است.  عمومی  و 
احساسات  تكلیف  عدم حضور؟  يا  حضور 

بچه ها چیست؟
امروز باید روی خرد بچه ها کار کرد.کار ما این 
یاد  تا  بیاوریم  بار  را خردمند  ها  آن  که  است 

بگیرند و بیندیشند و مسئله ها را حل کنند.
با آن ها در میان بگذاریم،  می توانیم مسائل را 
به  جمع  کمک  به  و  شویم  جویا  را  نظرشان 
صرف  احساس  با  برسیم.  منطقی  راه حلی 
گرفت.  عاقالنه ای  و  درست  تصمیم  نمی توان 
این گونه بچه ها اطمینان می یابند که ضعف و 
ایراد از محیط آن هاست و نه از خودشان. پس 

دلیلی برای حذف خود نمی بینند. 
اتفاقا مشهود بودن معلولیت آن ها از این جهت 
پیداست.  خاصشان  نیازهای  که  است  خوب 
افرادی در جامعه وجود دارند که به معنی واقعی 
کلمه معلولیت دارند و نه به معنای اصطالحی. 
دارند  معلولیت  که  هستند  انسان هایی  آن ها 
ولی هیچ کس آن را نمی بیند. آن ها به راحتی در 
جامعه حضور دارند، تعدادشان هم کم نیست. 

به ظاهر سالم اند و چقدر تأثر برانگیزند.
کسانی  چه  افراد  اين  از  منظورتان   -

هستند؟ويژگی های آن ها چیست؟
نمی دانند،  را  زندگی  واقعی  معنی  آدم ها  این 
هستند.  خودشان  غریزی  نیازهای  دنبال 
را  خودشان  نمی توانند  و  می کنند  خطا  زیاد 
اجتماع  برای  آدم ها  این  حضور  بدهند.  رشد 

خطرناک است.
- چه طور می شود آينده ی روشنی را برای 

اين کودکان فراهم کرد؟
بچه ها  این  تا  کنیم  کمک  خانواده ها  به  باید 
آموزش های  بشوند.  استعداد سنجی  و  ارزیابی 
تدارک  بچه ها  برای  پایین  سنین  از  را  شغلی 
و  پول  شناخت  قبیل  از  مهارت هایی  ببینیم. 
مهارت های ارتباطی را درآن ها تقویت کنیم. با 
ایجاد مهارت های  و  استعداد های آن ها  تقویت 
شغلی، زمینه ی رفع بزرگ ترین مشکل آن ها را 
در بزرگ سالی -که اشتغال است- فراهم کنیم.
- توصیه ی عمومی شما به خانواده هايی که 

صاحب فرزندان معلول هستند، چیست؟
بگیرند.  را  بچه هایشان  حق  و  باشند  قوی 
مرکز هایی را که برای این بچه ها فعالیت می 
راهنمایی  و  کمک  آن ها  از  و  بشناسند  کنند، 

بگیرند.
اما  هستند،  نابرابر  شرایط  در  کودکان  این 
مقاوم  دارند.  کودکان  سایر  برابر  حقوقی 
باشند و در شرایط سخت برای گرفتن حقوق 

فرزندانشان عقب نشینی نکنند.

 

 باید روی خرد بچه ها کار 
کرد، کار ما این است که بچه ها را 
خردمند بار بیاوریم، تا یاد بگیرند 
بیاندیشند و مساله ها را حل کنند

   

 افرادی در جامعه وجود دارند که 
به معنی واقعی کلمه معلولیت دارند و 

نه به معنای اصطالحی.  آن ها انسان هایی 
هستند که معلولیت دارند ولی هیچ کس آن را 

نمی بیند. آن ها به راحتی در جامعه حضور
 دارند، تعدادشان هم کم نیسـت. به 

ظاهر سالم اند و چقدر تأثر
 برانگیزند.

صدیقه مالیی
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و  کرده  حلقه  خیالی  جسمی  دور  را  دستش  یک 
ما می پرسد: »من دارم چه کار  از  پایین می برد،  باال و 

می کنم؟«
یکی از بچه ها گفت: »چای می خورید؟«
پرسید: »من واقعا دارم چای می خورم؟«

پاسخ همه ی ما نه بود.
ادامه داد: »من ادای چای خوردن را درمی آوردم«

بسیاری از کار های ما همین طوراست، فقط ادای آن را 
درمی آوریم. کارکردن هم برای معلوالن در بسیاری 
تبدیل  ادا در آوردن  همین  به  وموسسه ها  اداره ها  از 

شده است.
دکتر آذر، مدیر مدرسه ی چند معلولیتی آفتاب استان 

معلولیت هاي  با  هفتاد دانش  آموز  داشتن  با  البرز، 
مختلف این  را می گوید. در حالی که  خود و همسرش 
با راه  اندازی این مدرسه زمینه را برای حضور کودکان 
چند  معلولیتی در روال عادی سیستم آموزش و پرورش 

فراهم می  کنند.
سایر  با  معلولیت  دارای  دانش آموزان  تلفیق   بحث 
اگرچه  است.  قابل توجهی  موضوع  دانش  آموزان 
درحال  و  شده   حل  کشور ها  دیگر  در  موضوع  این 
اجراست، اما فراموش نکنیم در همان کشور ها فرهنگ 
دوران  از  کودکان  سایر  درکنار  بچه ها  این  حضور 
کودکی ایجاد شده است. برعکس، این موضوع زمانی 
خانواده  های  هنوز  که  شده است  مطرح  ما  درکشور 

در  و  می  کنند  پنهان  را  خود  معلول  فرزندان  زیادی 
فرزندشان  توان مندی های  به شکوفایی  عوض کمک 

به فرزند دیگری می اندیشند. 
فارغ التحصیالن  وضعیت  از  گله مندي  با  آذر  دکتر 
نیاز  مورد  تخصص هاي  افراد  این  گفت:  فیزیوتراپی 
بکارگیری آنها مجبور  برای  ما  را کسب نمي کنند و 
شدیم دوره هاي آموزشی را با حضور متخصصانی از 

آلمان برگزار کنیم.
تحت  خود  نیازهای  مطابق  کودکان  مدرسه  دراین 
کار درمانی ،  خدمات  از  و  می گیرند  قرار  آموزش 

فیزیوتراپی وگفتار درمانی بهره مند می شوند.

آفتـاب آمـد دلیـل آفتـاب
بازديد از مدرسـه چند معلولیتی آفتاب
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آفتـاب آمـد دلیـل آفتـاب
بازديد از مدرسـه چند معلولیتی آفتاب
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دهانش  که  بود  مدت ها  پالستیکی  قرمز  قلک 
تا سکه ای، اسکناسی، چیزی  بود  باز  لبخندی  به 
قورت بدهد، اما از وقتی به خانه پسرک بازیگوش 
ازپول  خبری  آمده بود،  هله هوله خور  ولخرج 
نبود. قلک قرمزگرسنه هر روز صبح که ازخواب 
آن  و  طرف  این  رابه  سرکوچکش  می شد،  بلند 
می آید  طرفش  کسی  ببیند  تا  می گرداند  طرف 
پسر بچه ی  امروز  که  بود  امیدوار  حداقل  نه؟  یا 

بازیگوش تصمیم گرفته باشد پس انداز کند.
که  صبح  هر روز  هله هوله خور  پسربچه ی 
اما  می دید،  را  قرمز  قلک  لبخند  می شد،  بیدار 
پولی  اگر  نمی کرد.  آن  به  توجهی  کوچک ترین 
توی جیبش بود، به مغازه ی سر کوچه می رفت و 
پولش را به آقای بقال می داد و یا یخمک زرشک 

می خرید، یا بستنی قیفی و پفک. 
مامان  و  بابا  که  را  حرف هایی  آن  همه ی  انگار 
او گفته بودند، نشنیده بود.  به  راجع به پس انداز 
قلک یک عالمه سوال از خودش می  پرسید؛ یعنی 

یک سوال را چندین بار از خودش می پرسید.
می  رسید: »چرا بابا و مامان پسرک برایش قلک 

خریده اند؟«
قلِک طفلِک ما نمی دانست پسر بچه ی بازیگوش 
از بابا و مامانش اسکیت چراغ دار خواسته است؛ 
می چرخد،  چرخش  وقتی  که  همان هایی  از 
و  می شود  روشن  سبزش  و  صورتی  چراغ های 
ما  قصه ی  قلک  می بینند.  دور  از  را  نورش  همه 
اگر  »پسرم!  گفته:  پسرش  به  بابا  نمی دانست 
باید پول هایت را جمع کنی«.  اسکیت می خواهی 
بابا برای این که به ُگل پسرش کمک کرده باشد، 
بود. پسر کوچولو آن  را خریده  آن قلک قرمز 
کند،  جمع  را  پول هایش  که  کرده بود  قبول  روز 
پسر  بکند.  را  کار  این  چه طور  نمی دانست  اما 
از  مقدار  یک  روز  هر  اگر  نمی دانست  کوچولو 
پول  مدتی  از  بعد  بیندازد،  قلک  توی  را  پولش 

زیادی خواهد داشت.
»آخر  کرد:  فکر  خودش  پیش  کوچولو  پسر 
چطورمی شود با پول بستنی یا پفک، یک اسکیت 

به آن گرانی خرید؟«
دل قلک قرمز ما برای یک سکه ی 25 تومانی لک 
زده بود، آنقدر شکمش خالی ماند و ماند و ماند 

تا... از حال رفت، قل خورد و افتاد زیر میز... .
این  قلک...  توی  کوچک  سکه ی  یک  افتادن 
آخرین رویایی بود که قلک قرمِز گرسنه قبل از 
زیادی گذشت،  دید! ساعت های  بیهوش شدنش 
را  چشم هایش  آهسته آهسته  قلک  و  شد  شب 
باز کرد. همین که چشم هایش باز شد، زیر نور 
و  سیری  داشت:  متفاوت  حس  دو  خواب  چراغ 

قلقلک! 
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سر کوچکش را این طرف و آن طرف گرداند و 
با نگاهی به دور و برش فهمید چرا این دو حس 

را دارد؟
و حاال  از کنارش رد می شدند  یک صف مورچه 
روی بدنش راه می رفتند. در دهان هر کدام هم 
یک ذره  بود:  ریز  خیلی  خیلی  خوراکی  قطعه ای 
بدون  آن ها   . نان...  کمی  برنج،  دانه  یک  پفک، 
این که به دور و برشان توجه کنند دانه ها را  توی 

قلک می انداختند و برمی گشتند.
دارید  کنید.  صبر  آهای!  »آهای!  زد:  داد  قلک 

چه کار می کنید؟«
کار  به  و  بود  ایستاده  کنار  که  مورچه ها  رئیس 

مورچه ها نظارت می کرد گفت: »ذخیره!«
- ذخیره ی زمستان! مگر نمی دانی مورچه ها تمام 
را  زمستانشان  غذای  که  می کنند  کار  را  فصل ها 

ذخیره کنند؟ 
- اما من قلکم؛ قلک پسر بچه ی بازی گوش! اگر 
بخواهد پس انداز کند، اگر بخواهد پولش را توی 

من بیندازد... آن وقت چی؟ 
نمی دادند  گوش  قلک  حرف  به  دیگر  مورچه ها 
و کار خودشان را می کردند. هر چند قلک دیگر 
به فکر  اما  احساس ضعف و گرسنگی نمی کرد، 

پسر بچه بود.
چشم هایش را بست و مورچه ها را بلند صدا زد. 
یک دفعه  تپلی  قلک  ایستادند.  یک دفعه  آن ها 
صدایش را پایین آورد و شروع کرد یواش یواش 
و  قول  داشتند  انگار  ها.  مورچه  با  حرف زدن 

قراری با هم می گذاشتند.
به  خوشحال  خیلی  قلک  شد،  تمام  که  حرفشان 
هم  تا  کرد  باز  بیشتر  را  دهانش  می آمد،  نظر 
تویش  بیشتری  دانه های  هم  و  بخندد  بیشتر 
هستم،  امانت داری  قلک  »من  گفت:  و  بشود  جا 

خیالتان راحت!«.
که  بود  زیادی  مدت  بازیگوش  پسر بچه ی 
مامان  به  می ترسید  و  می شد  ناپدید  پول هایش 
از  که  هم  مامان  و  بابا  بگوید.  چیزی  بابایش  و 
جریان گم شدن پول ها خبری نداشتند، خوشحال 
باالخره  پسرشان  می کردند  فکر  آن ها  بودند. 

تصمیم به پس انداز  کردن گرفته است. 
که  نشد  پیدا  پسرک  پول های  گذشت،  روز ها 

نشد و روز ثبت نام در کالس اسکیت رسید. بابا 
و مامان به پسر کوچولوی شیطان گفتند: »خب، 
جمع  پول  چقدر  ببینیم  تا  بیاور  را  قلکت  و  برو 

کرده ای؟«
حاال  پرید.  پسرک  روی  از  رنگ  حرف  این  با 
باید چکار می کرد؟ نه از قلک خبری بود و نه از 
پول ها. حاال بابا و مامان می فهمیدند که او نه تنها 
هم  گم  را  آن ها  که  نکرده  جمع  را  پول هایش 

کرده است!
بغل  را  زانوهایش  و  نشست  اتاقش  از  گوشه ای 
و  گذاشت  زانوهایش  روی  را  چانه اش  کرد. 
خورد.  غصه  و  زد  زل  زیرمیزش  نقطه ای  به 
چیزی   ، زده بود  زل  میز  زیر  به  که  همان طور 

توجهش را جلب کرد.
میز  زیر  پالستیکی  قرمز  تپل مپل  چیز  یک 
افتاده بود. چقدر شبیه قلکش بود! جلوتر رفت و 
فکر  به  دیر  چقدر  است!  خودش  خوِد  بله،  دید 
قلک همیشه خندانش افتاده بود. خم شد که قلک 
را بردارد، اما یک دفعه سکه ای کنار قلک دید. با 
تعجب سکه و بعد قلک را برداشت. چه قدر قلک 

سنگین شده بود!
صدای  می آمد،  قلک  شکم  توی  از  صدایی 
نه دو تا... یک  نه یکی،  جرینگ جرینگ سکه ها. 
داخل شکمش  به  که  قلک  دهان  توی  از  عالمه! 
درآورد!  شاخ   تعجب  از  بود  نزدیک  کرد  نگاه 
آن پول ها، همه ی پول تو جیبی هایی بودند که گم 
قلک  که  همان طور  نمی شد!  باورش  شده بودند. 
با تعجب به آن نگاه  را توی دستش گرفته بود 
می کرد. بابا و مامان به اتاق آمدند و با خوشحالی 
و  دیدند  پسرشان  دست  را  پول  از  پر  قلِک 
قلک  انداختند.  او  قلک  داخل  را  سکه  آخرین 
باز هم  و  لیسید  را  لب هایش  پالستیکی  تپل مپل 

خندید و چشمکی به مورچه های پُر کار زد.
در قلک باز شد. سکه ، چند  اسکناس، یک عالمه 
مامان  و  بابا  ریخت.  میز  روی  ُخرد  ناِن  و  دانه 
پسر  به  و  شمردند  را  پول ها  خندیدند.  هم  به 

کوچولویشان گفتند: »تو کار بزرگی کردی!«
نیاورده  در  ماجرا سر  از  این که  با  کوچولو  پسر 
بود، به خودش قول داد که از همین حاال پس انداز 
کند. قلِک امانت دار، پول هایی را که به مورچه ها 
سپرده بود جمع کنند و تویش بریزند به پسرک 
مورچه ها  به  هم  را  دانه ها  همین طور  برگرداند؛ 

برگرداند.
رفت.  زباله ها  بازیافت  سطل  به  ما  قرمز  قلک 
سرنوشت تازه ای در انتظار این قهرمان مهربان 

بود.

قلک گرسنه
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سالش  دو  جهان خانم  و  پسرآقا محمدرضا 
سوی  و  گرفت  آبله  بیماری  که  نشده بود 
آقا محمد  نابینا شد.  یعنی  چشم هایش رفت، 
به دنیا  اراک  در  پیش  صد و یک  سال  کوچک 

آمد.
پسرش  نمی  خواست  که  آقا محمدرضا 
تا  فرستاد  مکتب  به  را  او  بماند،  بی  سواد 
موقع  ها  آن  آخر  بگیرد.  یاد  قرآن  و  درس 
یعنی صد و یک  سال پیش مدرسه ها این  طوری 
روش  با  مکتب  در  کوچک  محمد  نبودند. 
گوش دادن و حفظ کردن شروع به یادگیری 

کرد.
همه چیز  زود  و  بود  با  هوش  خیلی   آقا محمد 
تا  می  سپرد  به خاطر  و  می  گرفت  یاد  را 
به  بر می  گشت،  مکتب  از  که  یک روز  این  که 
پدرش گفت: »آقا جان، معلم ما قرآن را غلط 
می خواند«. آقا محمد رضا، پدر محمِد کوچک 
گفت:  خودش  پیش  بود.  عجیب  برایش 
جای  ولی  نیست«،  پسرم  جای  دیگر  »این جا 
نبود که محمد بخواهد آن  جا درس  دیگری 

یاد بگیرد.
صبر کرد تا این که  مدرسه ی صمصامیه، اولین 
مدرسه ی اراک باز شد و پدر محمد کوچک 
بدون معطلی دست او را گرفت و در مدرسه 

ثبت نام کرد.
حفظ  کامل  را  قرآن  شد،  که  دوازده سالش 
می خواندی  را  آیه  یک  اگر  طوری  که  بود؛ 

دنبالش را می گرفت و تا آخر می رفت.
تالش  بود  نا بینا  اینکه  با  محمدکوچک 
وقتی  حتی  می کرد.  یاد گرفتن  برای  زیادی 
آن  ها  به  می  رفت  بیرون  دوست  هایش  با 
را  قبر ها  سنگ  روی  نوشته  های  تا  می  گفت 
برایش بخوانند و او از طریق لمس نوشته ها 

با حروف فارسی آشنایی پیدا می کرد.
آقا محمد شاگرد ممتاز بود، دوران ابتدایی را 
با معدل بیست تمام کرد. در دوران متوسطه 
دیگر  شفاهی  امتحانات  گذراندن  از  بعد 
نتوانست در امتحانات کتبی شرکت کند. به 
نتوانست  بنویسد،  نمی  توانست  این که  خاطر 
محمد  البته  بگیرد.  را  متوسطه اش  مدرک 
دست بردار نبود و دو سال تمام با کمک پدر 
و مادرش به این  طرف و آن  طرف نامه نگاری 
کرد تا توانست به کمک یک منشی امتحان 

بدهد.
چند وقت بعد به تهران رفت و در امتحانات 
او  کرد.  شرکت  متوسطه  ششم  متفرقه ی 
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به مناسبت روز عصای سفید

محمد نابغه          

صدیقه مالیی

ور
رپ

وزي
د 

هی
: نا

گر
ير

صو
 ت

موفق شد در رشته ی ادبی مقام اول کشور را کسب کند و یک مدال علمی گرفت! درخشیدن 
محمد خزائلی شروع شده بود. به یاد گیری زبان فرانسه با حروف چوبی و گچی پرداخت.

آن قدر درس خواند تا معلم شد. در یکی از کالس  ها عاشق یکی از شاگرد هایش »صدیقه خانم 
عظیمی« شد. با هم ازدواج کردند و صاحب هشت بچه ی قد و نیم قد شدند که در حال حاضر 

همه شان تحصیالت عالی دارند.
از آن به بعد صدیقه خانم کتاب  ها را برای آقا محمد می  خواند. آقا محمد بیشتر توانست یاد 

بگیرد: ادبیات عربی، فلسفه ی قدیم، عرفان، فقه و اصول، علم کالم، تاریخ اسالم و غیره.
وی موفق به اخذ دو مدرک دکترا شد: دکترای ادبیات فارسی و دکترای حقوق قضایی. به 

زبان های عربی و فرانسه و انگلیسی نیز تسلط پیدا کرد.
پیدا  شهرت  نابغه  محمد  به  و  شده بود  خزائلی  دکتر محمد  حاال  که  نابینا  کوچِک  محمِد 
کرده بود، بنیان گذار اولین مدرسه ی شبانه روزی در ایران و مؤسس اولین انجمن حمایت از 

نابینایان کشور شد.
شصت و دو سال از عمرش گذشت، یک هفته به اغما رفت و سپس دار فانی را وداع گفت.  قبل 
از رفتنش سی و نه کتاب ارزنده نوشت. حاال مؤسسه های زیادی به یاد دکتر خزائلی و با نام 

او مشغول فعالیت هستند.
به یاد دکتر محمد خزائلی که قبل از دو سالگی آبله بینایی اش را از او گرفت.
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»اما فرديناند اين کار رانكرد«
نويسنده: مونرو لیف

مترجم:طاهره آدينه پور
انتشارات: شرکت انتشارات علمی وفرهنگی

»سوزان می خندد«
نويسند گان: جیمز ويلیز، تونی راس

ترجمه: مهشید مجتهد زاده
انتشارات: سروش

با  وشاخ به شاخ شدن  دعوا کردن  به جای  اما  بلند،  با شاخ های  است  گاوی  فردیناد 
را  گل ها  و  می نشست  مورد عالقه اش  بلوط  زیردرخت  می رفت  هم سن و سال  هایش 

می بویید.
با  بازی نمی کند، چرا  با دوستانش  نگران می  شد که چرا فردیناند  مادرش گاهی 
بقیه فرق دارد؟ اما وقتی خیالش راحت شد که او این طور شاد و راضی است، او را 

به حال خودش گذاشت.
یک روز چند آقا با لباس های مخصوص وارد ِده شدند. آن ها دنبال گاو های عصبانی 
و جنگی بودند تا برای مسابقات گاو بازی همراه خودشان ببرند. همه ی گاوها شروع 
غیراز  می کردند؛  وارد  شاخ هایشان  با  که  ضربه  هایی  قدرِت  نشان دادن  به  کردند 
فردیناند! او آرام از تپه باال  رفت و روی چمن ها نشست، اما خبرنداشت که در حال 
نشستن روی یک زنبور چاق تپل است. نشستن فردیناند همان و نیش خوردنش 

همان و درد و باال و پایین پریدنش هم به این ها اضافه شد!
توجه مرد های غریبه به فردیناند جلب شد که باعصبانیت باال و پایین می پرید و لگد 

می  انداخت. خالصه، آن ها فردیناند را اتتخاب کردند وبا خودشان بردند... .
همه ی حاضران منتظر بودند وقتی دریچه باز می شود یک گاو با چشم های خون آلود 

به سمت مرد گاو باز و دستمال قرمزش حمله کند، اما این  طور نشد.
فردیناند با اجبار وارد صحنه شد، اما همان وسط میدان نشست و بی  توجه به هیاهو 

به اطراف خیره شد. همه را نا امیدکرد و در آخر به روستا برگردانده شد.
بلوط  زیردرخت  آرام،  کامال  همان  جا،  هنوز  فردیناند  می دانم،  من  که  تاجایی 

محبوبش می نشیند و گل ها را می  بوید. او زندگی را به خوبی و خوشی می  گذراند.
الزم نیست، همه شبیه هم باشند و کارهایی را انجام دهند که همه انجام می  دهند. 

هرکس می  تواند دنبال کار هایی برود که دوست دارد و به او آرامش می  دهد.

سوزان نرمش می  کند، شاالپ شولوپ آب بازی می کند، می  خندد، چرخ 
دربعضی  و  است  قوی  درس ها  بعضی  در  در می آورد.  می  خورد، شکلک 
عصبانی  گاهی  و  می کشد  نقاشی  می  کند،  اشتباه  گاهی  ضعیف،  دیگر 

می شود.
این سوزان است که روی صندلی چرخ  دار نشسته است، باتمام کارهایی 

که می کند. کسی درست شبیه من و توست!
معلولیت  که  کودکانی  می دهد  نشان  به خوبی  می خندد  سوزان  کتاب 
دارند با بچه های دیگر تفاوتی ندارند. آن ها هم می  توانند کارهای زیادی 
فراهم  برایشان  تجربه ها  و  کار ها  این  فرصت  اگر  البته  دهند،  انجام  را 

بشود.
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آماده  لیوانم  و  کیف  مقنعه،  مانتو،  است.  مدرسه  اول  روز 
است. مامان هر سال یک دستمال سفید برایم گلدوزی می 
کند و می گذارد توی جیب کیفم. من عاشق این دستمال های 
گل  سبد  یک  کنار  را  اسمم  امسال  مامان  هستم.  سال  اول 

دوخته و دور تا دور دستمال را تور سفید داده است.
با دو لقمه نان و پنیر می دوم توی کوچه. همین طورکه می دوم 
جواب  مامان  و  رفتم«  من  مامان!  »خداحافظ  می زنم:  داد 

می دهد: »مواظب خودت باش«.
شاید  دارد.  خاصی  بوی  یک  همه چیز  مدرسه  اول  روز های 
نو  این که بیشتر وسایلم نو هستند و کاغذ کتاب های  برای 

هم بوی خیلی خوبی دارند.
ساعت  عقربه ی  می روم،  راه  کوچه  توی  که  االن  می دانم 
برای  و  می کشد  خمیازه  می کند،  باز  هم  از  را  دست هایش 
این که  از  زودتر  خیلی  من  اما  می شود،  آماده  زدن  زنگ 

ساعت زنگ بزند و خواهرم را بیدارکند، بیدار و آماده ام.
من و دوستم سارا همیشه کمی زودتر از بقیه راه می افتیم. 
سارا بهترین دوست من است، جلوی در خانه شان می رسم، 
اما سارا جلوی در نیست. برایم عجیب است. قراربود همین جا 
منتظرم باشد. زنگ می زنم، مادرش از پشت گوشی آیفون 
مگرساعت  رفت«.  و  بشود  دیر  ترسید  رفت،  »سارا  گفت: 
چند بود؟ چرا دیر رسیده بودم؟ با عجله لقمه های نان و پنیر 
را توی کیف فشار دادم، کمی کج و کوله شدند. زیپ کیفم را 
به سارا می رسیدم!  باید  به دویدن.  بسته نبسته شروع کردم 
را بستم  بودم. چشم هایم  بلد  راه مدرسه را چشم بسته هم 
و فقط دویدم. سرباالیی کوچه به سمت راست... می دوم تا 
لب جدول... اینجا خیابان است. باید چشم هایم را باز کنم. 
از خیابان که رد شدم، دوباره چشم هایم رابستم. مستقیم که 
بروم به مدرسه می رسم. می دوم... می دوم، اما یک دفعه انگار 
کسی پاهایم را نگه می دارد و تنم باسرعت به جلو پرتاب 

می شود. دست هایم را توی هوا نگه می دارم تا تعادلم حفظ 
را  تپه های کوچک خاک  باز می کنم،  راکه  شود. چشم هایم 
دو قسمت کرده،  را  که کوچه  درازی  کنار گودال  می بینم. 
تپه های  و  برمی دارد  را  خاک ها  چنگک  با  بزرگی  ماشین 
ته  بایستم،  توانستم  که  خوب  می کند.  درست  را  کوچک 
پاپیونی.  چاله ی کنده شده چیزی می بینم: یک کفش سفید 

کفش سفید پاپیونی سارا! 
نگاه  خوب  را  دور و برم  باشد؟   افتاده  نکند  سارا....  سارا... 
می کنم. عده ای آقای کاله به سر یک جا جمع شده اند. چندبار 
با هم  همه  که  بلند  آن قدر  دفعه ی آخر  می زنم؛  صدایشان 
برمی گردند. اول عصا های کوچک سارا را می بینم که روی 
و  کفش  لنگه  یک  با  را  سارا  پاهای  بعد  ایستاده اند،  زمین 
صورتی که می خندد؛ با یک دندان افتاده! سارا دست تکان 
می د هد،.آقایی که کاله ایمنی زرد روی سرش دارد، می پرد 
پایین و کفش سارا را بیرون می آورد. از روی گودال سمت 
هم  شلوارش  و  رو پوش  خاکی شده،  کفشش  می پرم.  سارا 
و  می رود  کیفم  جیب  سمت  دستم  شده اند.  خاکی  کمی 

دستمال گلدوزی شده ی مامان را به سارا تعارف می کنم. 
سارا گفت: »خواستم از چاله ردبشوم، نشد«.

یکی دیگر از آن آقاهایی که کاله روی سرش داشت، یک 
من  کرد.  درست  پل  و  انداخت  چاله  روی  فلزی  صفحه ی 

وسارا با خیال راحت به مدرسه رفتیم. 
مادربزرگ های  و  پدربزرگ ها  بچه ها،  و  مامان ها  روز  آن 

زیادی از روی آن پل رد شدند.

كفش های
 سفیـــد
 پاپیونــی
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خدا نکند قرار باشد آدم در چاله بیفتد، آن هم وقتي 
قرار است چاله ها تبدیل به چاه شوند! تازه وقتی چاله 
پای آدمی مثل من سبز بشود که دیگر هیچ!  جلوی 
من به طور عادی اگر هزاران متر مکعب هم زمیِن صاف 
در کره ي زمین وجود داشته باشد، باید فقط و یک کله- 
از آن چند  یکي  بروم داخل  بدون چک و چونه- صاف 

چاهي که روي این زمین پهناور وجود دارد! 
به  که  است  سري  مثل  درست  افتاده  چاه  توی  پاي 
سنگ خورده باشد؛ پُر از  درد و شماتت. چرا چشمم را 
بیشتر باز نکردم؟ قول می دهم از این به بعد به زمین 
خیره شوم! راه مي روم و چند لعنت و نفرین می فرستم 
به کره ي بزرگ زمین که اصال حواسش به من که قدم 
میِ زدم، نبود و تمام تقصیر ها را به گردن این توپ گرد 

کوچولو می اندازم که تویش خلق شده ایم... .
و  مکافات  هزار  با  چاله دیده ام  بیچاره ي  پاي  وقتي 
یا  بدبختي -در حالي که همه در آن لحظه تماشاچي 
بیشتر کنجکاِو دیدن آخر ماجرا بودند- از چاله درآمد، 
به  چاله  از  من  فهمیدم  ماجراست!  اول  تازه  فهمیدم 
چاه  یک  به  فرود  حال  در  مغز  با  و  درآمدم  سالمت 
بزرگم! تازه فهمیدم آدمیزاد چه قدر به سالمتي اش زود 
عادت مي کند و حتي ثانیه اي از روز را هم به آن فکر 

نمي کند. 
را  ذهنش  می افتد،  آدم  برای  اتفاقات  این  از  وقتي 
درگیر افکاري مي کند که شاید عجیب به نظر برسد؛ 
اتوبوس،  بلند  پله هاي  فتح  شدن،  اتوبوس  سوار  مثل 
دریا شناورند  موج  مثل  که  کنار جمعیتي  زنده ماندن 
و بزرگ ترین امیدشان گرفتن میله است، خرید کردن 
و در آخر کنار آمدن با هزار نگاه و مواجهه با ملتی که 
همه دکتر ند و به آدم به عنوان گزینه ی جدیدی براي 

تشخیص پزشکی خود نگاه مي  کنند. 
بعد از این اتفاق فهمیدم که هیچ جاي شهر ما براي مِن 
مصیبت دیده طراحي نشده است! فهمیدم نه تنها براي 
زندگي و رفع کوچک ترین نیاز من و امثال من فکری 
داشتن  و  جنگ  هشت سال  وجود  با  بلکه  نشده است؛ 
صدها جان باز و کساني که براي هر گوشه ي این خاک 
نکرده اند!  فکری  هم  مي برند  سر  به  ناتواني  و  درد  با 
همیشه از خودم مي پرسیدم چرا معلوالن و جانبازان و 
کسانی که به نوعي ناتوان اند، در شهر کمتر به چشم 
می آیند؟ باالخره امروز پاي شکسته ي من جواب سوالم 
قله اي  این شهر مثل  را داد و فهمیدم که همه جاي 
است که یا نباید تصمیم به فتحش بگیري و پیه ی آن 
را به تنت بمالی؛ یا در خانه بمانی و بپوسی. به همین 
ماندن  دارند،  افرادی که مشکلی  اکثر  است که  دلیل 
در خانه را ترجیح می دهند و حتی از دیدن آسمان و 

تغییر فصل هم محروم می شوند! 
همین  براي  و  شوم  محروم  چیزي  از  نخواستم  من 
تصمیم به فتح قله گرفتم. با هزار مکافات به بیمارستان 
رسیدم؛ بعد از اینکه دو ساعت در تاکسی با راننده ای 
گیر افتاده بودم که من را معاینه می کرد و به من توصیه 
از  و  بروم  علفی-  می کرد پی درمان های سنتی-دکتر 
برایم  خویشش  و  قوم  افتادِن  چاله  توی  خاطرات 
اگر  که  جایي  رسیدم.  بیمارستان  به  آخر  مي گفت... 
دیوار نداشت به طور قطع مجبور می شدم تا صبح دم 
در، روي زمین، بنشینم تا بلکه معجزه اي شود و کسي 
من را داخل ببرد! وقتي داخل رفتم خیالم راحت شد 
قله  فاتح  و  هستم  مجربی  کادر  سایه ي  زیر  االن  که 

چاله های شهروما
شده ام! داشتم به قله و فتح و از چاله به قله رسیدن فکر مي کردم که متوجه شدم بیش از بیست بار دکمه ی 
آسانسور را زده ام و آسانسور کار نمی کند. البته قانون این طور است که آسانسور ها کار نکنند و اگر کار بکنند 

یعنی قانون را رعایت نکرده  اند و این آسانسور هم قانون معمول را رعایت کرده بود.
من، پاي شکسته ام، پله هایي که نمي دانستم قرار است تا کجا ادامه داشته باشند و بیمارستان... جایي که 
فکر مي کردم حداقل تنها جایی است که برای افرادی مثل من امن است و می توانم بدون ترس از پله و 

شیب و نگاه های آزار دهنده در آن چند ساعت را سپری کنم... اما در این مورد هم اشتباه کرده بودم. 
وقتي دوباره به پایم و به راهي نگاه کردم که باید براي بقا طي مي کردم، فهمیدم که شاید ناتوان باشم ولي 
ضعیف نیستم! فهمیدم به هر قیمتي که شده نباید شکست بخورم و باید خیلي قوي تر از آدم هاي معمولي 
باشم. قوی تر از آدم هایي که در روز چندین بار بدون فکر سوار وسایل نقلیه ی عمومي می شوند و زیبایي 
تغییر فصل را از پشت پنجره ي اتوبوس می بینند، ولي حتی به یک لحظه ی آن هم شاید فکر نکنند! به 
مدرسه و دانشگاه یا محل کار می روند و دوست پیدا می کنند، به دانشگاه یا محل کار می روند و اندک 
رحمی ندارند! آدم هایی که از بین میلیارد ها میلیارد آدِم سالم، شریک زندگیشان را هم از افرادی شبیه 

خودشان انتخاب می کنند و بدون ترس مادر یا پدر می شوند و با فرزندان خود قدم می زنند.... 
با خودم گفتم برای دیدن دنیا یک چشم و برای فتح آن همین یک پا کافیست! باید قوی بود و قوی تر 

از هر انسان توانمند دیگری به بقیه یادآوری کرد: من هم مثل همه ی شما احساس دارم و یک انسانم!

م - امین
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مریم ایران دوست راحیل رحمان

صدای تپش های شادمانی دیگر از هیچ نگاهی شنیده نمی شد. غم در رگ های انسانیت جاری بود، شادی 
بی دلیل در انزوای هیچ قلبی وجود نداشت. و آن مرد عاشق که همیشه لبخند به لب داشت، در اساطیر 
جامانده بود و دیگر در تاریخ تکرار نمی شد. و آن زن زیبا در جست و جوی  اسطوره ها، در تصویرهای قاب شده ی 

دیوارها بی حرکت ایستاده بود.
آسمان آبی بود و خورشید در تکاپوی بیدارکردن هستی  درخواب رفته بیش از پیش می درخشید. اما دیگر 
عشق، این ساحر بی تعّین ناب و بی قرار نفس نمی کشید، روح  هستی در توالی  تکرار بی حرکت ایستاده بود. 
دیگر  کودکی نبود تا صدای شادمانی اش دنیا را به حرکت درآورد. تنها صدای پرندگان را می شنیدی  که بر 

باالی ویرانه های انسانیت، چرخ زنان در انتظار مرگ کامل آن، پرواز می کردند. 
حنجره های سکوت فریاد می زدند و یاری می خواستند اما در صدای مرثیه ی مرگ انسانیت دیگر هیچ صدایی 

شنیده نمی شد.   
تنها دست هایی برآماسیده و پاهایی ورم کرده، زنجیرهایی بر اندیشه هایی رسوب کرده در عمق زمان و سرهایی  
فرورفته در سینه هایی که نفس ها را شماره می کردند، با نگاه هایی خشکیده از انتظار، بی هیچ رویایی تا بارانی، 

بارانی تا برویاند دانه های پنهان انسانیت را از زیر خروارها خاک های  انباشته در جان هستی. 
از صدای  باشد  پر  بارانی که  تا  قابی مانده به دیوار.  نباشد و آن زن زیبا  تا دیگر آن مرد عاشق، اسطوره ای 
شادمانی بی انتهای کودکی ها و تا تنّفس دوباره ی عشق، تا لبخند دوباره ی نگاه ها و تا توالی نوشدن همواره ی 
زمان. تا باالرفتن از داربست های نجات و رسیدن به آن پرندگانی که غم شکنانه تولد انسانیت را در آسمان 

آبی فریاد می زنند. 

برگزار  کشور ها  همه ی  در  معلوالن  جهانی  روز 
می شود و فقط مختص کشور ما نیست!

از  قشر  این  به  روز خاص  یک  فقط  ما  در کشور   
جامعه -که کم هم نیستند- توجه می شود. توجه ِ 
ای  نیست!  کافی  جامعه  یک  برای  اصاًل  یک روزه 
کاش این توجه ها فقط به یک روز مربوط نمی شد.

از ما معلوالن دوا   گرامی داشت یک روزه دردی را 
نمی کند!

 باید شرایطی فراهم شود که هیچ مشکلی برای رفاه 
و آسایش معلوالن وجود نداشته باشند. متأسفانه در 
کشور ما معلوالن از کمترین حقوق شهروندی هم 
برخوردار نیستند! دغدغه ی بیرون رفتن و مانع هایی 
به  که  می شود  مانع  دارد،  وجود  آن ها  برای  که 
فعالیت های اجتماعی روی بیاورند و تبدیل به انسان 
دارند،  معلول  فردی  که  خانواده ای  شوند.  منزوی 
اعتماد  به نفس  و  باشند  کنارشان  می کنند  سعی 

بیشتری به آن ها بدهند.
 ما معلوالن از مسئوالن کشورمان خواهشمندیم که 
قدری بیشتر هوای ما را داشته باشند. فکر نمی کنم 
بی توجهی ها  برخی  باشد!  زیادی  خواسته ی  این 
به  معلول  نخبگان  از  بعضی  که  شده است  باعث 
خارج از کشور عزیمت کرده و آنجا با خیال راحت 
به کار و فعالیت بپردازند. راحتی رفت و آمد معلوالن 
شهردار  به ویژه  شهرداری  مسئوالن  به  شهر ها  در 
مربوط می شود که این مشکالت در شهر های بزرگ 
در  امیدواریم  می شود.  دیده  به وفور  تهران  به ویژه 
روز جهانی معلوالن فرهنگ کمک به معلوالن برای 
بهتر زندگی کردن نهادینه شود. در این میان نقش 
رادیو و تلویزیون خیلی مهم است، دغدغه ی اصلی 
هم  آن  است؛  کار  تحصیل کرده  معلوالن  جامعه ی 
کاری که با شرایط ویژه ی آن ها تناسب داشته باشد. 
جالب اینجاست که در بهزیستی، جایی که مختص 
معلوالن است، برای آن ها کار نیست و می گویند در 
جای دیگری دنبال کار بگردند. امیدواریم امسال در 
روز جهانی معلوالن به این مشکل رسیدگی شود و 
عالی رتبه  مسئوالن  به  را  ما  شنوایی صدای  گوش 
به خصوص رئیس جمهور برساند. آقای رئیس جمهور 
عمل  داده اید،  معلوالن  به  که  وعده هایی  به  لطفاً 
کنید! معلوالنی که در آسایشگاه ها هستند نیاز به 
رسیدگی های ویژه دارند. دراین روز باید از کسانی 
تشکر کرد که از آن ها نگهداری می کنند. روز جهانی 
معلوالن نباید فقط در حد حرف گرامی داشته شود، 
بلکه گرامی داشت آن می بایست در عمل ثابت شود. 

این روز را به همه ی دوستانم تبریک می گویم.

روزی برای 
همه دنیا ....

تولد انسانیت
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رقیه بابایی

و  کارگردان  تهیه کننده،  هدایت«  »حسن 
تاکنون  که  کشورمان  مطرح  فیلم نامه نویس 
و  ناسپاس  سینما،  گراند  چون  بزرگی  کارهای 
روز سرنوشت را کارگردانی کرده میهمان ویژه ی 
با  آشنایی  ضمن  تا  شد  توانا  معلولین  کانون 
اعضای این سازمان مردم نهاد، فعالیت های آنها 

را از نزدیک مشاهده کند.
حسن هدایت در حاشیه ی این بازدید و در بیان 
پیک توانا  به  معلولیت  دارای  افراد  به  خود  نگاه 
معلولیت  دارای  افراد  بین  تفاوتی  من  گفت: 
انسان ها  توانایی  که  چرا  نمی بینم  سایرین  و 
محدود به توانایی جسم آنها نیست بلکه مربوط 

به توانایی ذهن آنهاست.
با  باشد  معیوب  انسان  ذهن  اگر  داد:  ادامه  وی 
وجود داشتن بهترین جسم فرد موثری نخواهد 
ما  تصور می کنم که  دلیل من  به همین  و  بود 

باید به جامعه »نگاه« بدهیم.
افراد  افزود:  سینما  برجسته ی  کارگردان  این 
پایینی  آی.کی.یو  تنها  ذهنی  معلولیت  دارای 
دارند وگرنه کسانی هستند که در ظاهر تندرست 
تصمیماتشان  و  کارها  با  افراد  این  اما  هستند 
ایجاد مشکل می کنند و در واقع معلوالن ذهنی 

جامعه این افراد هستند.

وی در این مورد که کانون توانا به من دریچه ی 
نگاه کردن داده گفت: این دومین برخورد من با 
کانون تواناست، من در دیدار اول آقای موسوی 
را مالقات کردم، این دیدار بسیار به من خط داد 

و من باید با کانون توانا بیشتر آشنا بشوم.
هدایت ادامه داد: اینجا انسان متوجه می شود که 
توانایی های  انسان ها مهم است نه محدودیت ها و 
مشکالتشان و من به همین دلیل مشتاق شده ام 
اشاعه  را  تفکر  این  خودم  توان  اندازه ی  به  که 

بدهم.
این فیلم  ساز برجسته در پاسخ به این سوال که 
آیا پس از این آشنایی ممکن است آقای هدایت 
سراغ فیلم سازی در حوزه معلوالن برود گفت: ما 
وارد داستان هایمان  را  می توانیم شخصیت هایی 
بکنیم که از نظر جسمی محدودیت دارند ولی از 
نظر ذهنی به شدت کارایی و قابلیت های زیادی 
معلولیت  که  بدهیم  نشان  جامعه  به  و  دارند 
زندگی طبیعی  از  را  انسان ها  که  نیست  عاملی 
و کار خالقانه برکنار کند و افراد دارای معلولیت 

ناتوان نیستند.

حسن هدايت:
معلوالن ناتوان نیستند، بايد به جامعه »نگاه« بدهیم

سالم، روی حرفم با توست. نگاهم به رویت لبخند می زند؛ البته نه از آن لبخند هایی که هرروز خودم 
شاهدش هستم. منظورم همان لبخندیست که موش وار جاروی ذکر و دعا به دمش بسته شده است. 
بگذریم، راستی خانه ات کجاست؟ شنیده ام شبیه عدد پنج است؛ البته پنجی که وارونه شده است. 
البد تو سلطان و صاحب خانه ای هستی که هیچ مستأجری جرئت همسایگی با تو را ندارد. می گویند 
باِل پرواز همه ی آدم های خوش ِگل تو هستی. آدم هایی که بد از آب و ِگل در نیامده اند. خب من 
هم یکی از آن آد... نه، نه! من آدم نیستم. هیچ آدمی توی الک خودش فرو نمی رود. راستش را 
بخواهی من ِکرم اسیری بیش نیستم که در آرزوی پروانه شدن مانده و پیله های تنهایی و حسرت 
را دور خود تنیده است. همیشه دوست داشتم از این زیر زمین که راویاِن شکر ریِز اخبار به آن گنبد 
کبود می گویند جایی گرم پیدا کنم. خودت خوب می دانی که زیر این گنبد هوا نا جوانمردانه سرد 
است. گرمایی می خواهم که خون حیات را در پاهایم -که یخ زده و رنجور است- شناور کند تا 
یخ های کلبه ی زمستانی تو را آب کنم. آخ اگر بتوانم کلبه ات را از یخ زدگی نجات بدهم، می دانی چه 
خواهد شد؟هیچ! فقط چند مرواریِد شیشه اِی نا قابل به بیرون ترشح می کنند و با سقوِط آزاد روی 
گونه ام -که صحرای بی آب و علفی بیش نیست- فرود می آیند. گرمایی می خواهم برای دست هایی 
که به بهانه ی جهانی شدِن من و امثال من روی کاغذ به رقص در بیایند تا امضاهای خوش آب و رنِگ 

خود را به حراج بگذارند.
راستی، نگفتی خانه ات کجاست؟! کاش سقف خانه ات سکوی پرتاب من می شد. آه، اگر می شد چه 

می شد!
ت؟شمارش معکوس برای پرواز؛ سه... دو... یک... پرواز!

اس
كج

ت 
وس

ی د
انه 

خ

سیما علیمردانی
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نزدیک شهر بود. سوار کالسکه ای قدیمی بود. داخل 
کالسکه پر بود و مجبور شده بود کنار کالسکه چی 
بنشیند. کالسکه چی مدام حرف می زد؛ پیرمردی 
بود با مو هایی ژولیده و چشمانی رنگی و خسته. از 
جاده ای می گفت که هفته ای دو بار مجبور بود آن 
را طی کند و هم چنین از نداشتن خانه و همسری 
که او را ترک کرده است. مدام حرف می زد؛ بی آنکه 
به  یک بار  لحظه  چند  هر  کند.  نگاه  اطرافش  به 

اسب های کالسکه شالق می زد. 
بازرس ژاور در فکر بود. خوشحال بود که سرانجام 
ساعت  چند  برسد.  خواسته اش  به  بود  توانسته 
ژان  دستگیری  برسد:  آرزویش  به  تا  مانده بود 
برایش یک آرزو شده بود و  او  والژان!  دستگیری 
را  او  بود. می خواست  او  حاال در چند کیلومتری 
دستگیر کند و دیگر بازنشسته شود. عصایی را که 

در دستش بود، محکم فشرد.
نگاهی به کالسکه چی کرد و گفت: »چه قدر مونده 

برسیم؟«
 کالسکه چی شالقی به اسب ها زد و گفت: »اگه 

این مفت خورها خوب برن، نیم ساعت دیگه«
کالسکه چی لحظه ای سکوت کرد و ادامه داد: »شما 

مسافری؟«
بازرس با بی تفاوتی گفت: »بله«

خوب  »آهان!  گفت:  و  انداخت  باال  را  شانه اش   
شهر  کردی.  انتخاب  مسافرت  برای  رو  شهری 
خیلی خوبیه. موسیو مادلن شهر خوبی را ساخته. 

خدا خیرش بده«
»موسیو  پرسید:  و  کرد  نگاهش  تعجب  با  بازرس 

مادلن؟!«
 کالسکه چی گفت: »آره دیگه، شهردار شهره«

 بازرس لبخند تلخی زد و زیر لب گفت: »پس اسم 
جدیدت اینه! موسیو مادلن!«

از  نقاشی  تابلوی  در  را  او  تصویر  قبل  ماه  چند 
را  او  هم  حاال  و  دیده بود  دوره گرد  نقاش  یک 
که  رفته ام  به شهری  گفته بود  نقاش  شناخته بود. 
همه از شهردار راضی بودند. من هم تصویر او را 

کشیدم.
به دروازه ی شهر رسیدند. صفی طوالنی در مقابل 
شهر شکل گرفته بود. افرادی با صندلی چرخ دار و 
عصا در صف ایستاده بودند. با تعجب از  کالسکه چی 
گفت:  کالسکه چی  خبره؟«  چه  »اینجا  پرسید: 
»می گم موسیو مادلن خوبه همینه دیگه! کارش 
همه ی  است.  همه  فکر  به  مادلن  شهر  درسته! 

زندگی  و  شهر  تو  بیان  راحت  می تونن  معلول ها 
اینایی  داره.  وجود  براشون  امکانات  همه ی  کنن. 
که می بینی از معلول های شهرهای دیگه هستن 

که می خوان بیان تو این شهر زندگی کنن!«
وارد شهر شد.  گیج شده بود،  که حسابی  بازرس 
عکس هایی  در و دیوارش  بر  و  بود  قدیمی  شهری 
شهر  وارد  که  همین  می شد.  دیده  طبیعت  از 
شد، پسربچه ای نزدیکش شد و نگاهی به عصای 
»قربان،  و گفت:  زد  لبخندی  بازرس کرد.  دست 
را  دستش  پسرک  اومدید!«.  خوش  ما  شهر  به 
برگه ای  و  بود  همراهش  که  برد  کیفی  داخل 
اسم  این جا  »آقا  گرفت:  بازرس  سمت  به  را 
نوشته  معلوالن  برای  هتل های مناسب سازی  شده 
داخل  برگه ی  به  در حالی که  بازرس  شده است«. 

دستش خیره شده بودة گفت: »الزمش ندارم!«
بازرس عصایش را زیر پالتویش پنهان کرد و در 
شهر شروع به قدم زدن کرد. در همه جای شهر، 
هر جا که پله ای بود، شیبی مناسب در کنارش قرار 
نداشت  وجود  چاله ای  هیچ  پیاده روها  در  داشت. 
وجود  نابینایان  برای  سنگ فرش ها  از  ردیفی  و 
داشت. گرسنه اش شده بود؛ وارد مغازه ای شد. کنار 
مغازه دار دختر جوانی ایستاده بود که لبخندی بر 
لب داشت. در همان لحظه خانمی میان سال وارد 
زبان  با  رفت.  به سمت دختر جوان  و  مغازه شد 
اشاره چیزی به دختر جوان گفت و دختر جوان 
از  داده و کنسروی  را  او  پاسخ  اشاره  زبان  با  هم 

قفسه پشتش به او داد.
و  کرد  مغازه دار  به  پرسش گرانه  نگاهی  بازرس   
مغازه دار بی درنگ گفت: »این قانون شهر ماست. 
در هر مغازه و اداره ای باید یک نفر باشه که زبان 

ناشنواها را بلد باشه تا به اون ها کمک کنه.«
به  چه  برای  کرده بود  فراموش  به کل  که  بازرس 
مغازه آمده است، به سمت در خروج رفت. موقع 
به  که  دید  را  برچسبی  مغازه،  از  بیرون رفتن 
بر روی شیشه چسبانده  و  نوشته شده  بریل  خط 
شده بود. لحظه ای مکث کرد. صاحب مغازه از پشت 

برای  همه جا   »باید  گفت:  بلند  صدای  با  سرش 
برای نابینایان راهنما نصب بشه.«

نشانی  پیدا کردن  برای  کالفه شده بود  که  بازرس 
نقشه ی  تا  رفت  کتاب فروشی  یک  به  شهرداری 
پشت  در  جوان  مرد  دو  کند.  تهیه  را  شهر 
این بار  ایستاده بودند.  کتاب فروشی  پیش خوان 
می دانست که یکی از آن ها رابط ناشنوایان است. 
که  شده بود  تقسیم  قسمت  دو  به  کتاب فروشی 
نوشته  تابلویی  روی  بخش ها،  از  یکی  باالی  در 
شده بود: »کتاب هایی به خط بریل«. بازرس نقشه 
متوجه شد  کتاب فروش  توضیح های  از  و  را خرید 
که در آن شهر،  از هر کتابی که منتشر می شود 

یک نسخه هم به خط بریل چاپ خواهد شد!
آرزوی  طرف  یک  از  بود.  آشوب  بازرس  ذهن 
بازداشت ژان والژان را داشت بود و از طرف دیگر 

کارهایی که ژان والژان انجام داده بود... .
را  خودش  که  بود  خیال  و  فکر  در  همین طور 
مقابل  در  دید.  شهرداری  ساختمان  مقابل  در 
شهرداری ازدحام جمعیت بود. خود را به جمعیت 
که  دید  را  والژان  ژان  تعجب  کمال  در  و  رساند 
از  با تعجب  است.  نشسته  بر روی صندلی چرخ دار 
ژان  برای  و  ایستاده بود  کنارش  در  که  پیرمردی 
تکان می داد پرسید: »برای شهردار  والژان دست 

اتفاقی افتاده؟«
پیرمرد با لبخندی دلنشین پاسخ داد: »نه پسرم. 
کنه  رو درک  معلول ها  اینکه  برای  مادلن  موسیو 
هر چند  روزی خودشو مثل اونا می کنه. یه روز 
گوش هاشو می بنده تا مثل ناشنواها بشه، یه روز 
چشماشو می بنده و عصای سپید دستش می گیره 
نابیناها رو درک کنه؛ امروز هم نوبت نشستن  تا 

روی صندلی چرخ داره! «
ساعتی بعد بازرس ژاور سوار کالسکه بود از شهر 

دور می شد، در حالی که لبخندی بر لب داشت. 

يک شهر دوست داشتنی

مرتضی رویتوند
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عالقه مندان می توانند تحلیل خود را از اين طرح به سامانه ی پیام کوتاه  30007545  ارسال کنند. 
به بهترين تحلیل جايزه اي ارزنده  اهدا خواهد شد.

برنده مسابقـه شماره گذشته: عباس نامی از قزوين

سودوکو، مخفف عبارت ژاپنی "سوجی وا دوکوشین نی کاگیرو" به معنی »ارقام بايد تنها باشند« است.
قانون اول: در هر سطر جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.

قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.
قانون سوم: در هر ناحیه 3x3 جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.
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اگر کودکی سه ساله دارید حتماً با شرایطی رو به رو شده اید که 
به آن بی قراری کند.  تا زمان رسیدن  و  را بخواهد  او چیزی 
او دوست دارد به سرعت هرچه را می خواهد به دست آورد، ولی 
بر آنچه  او گریه کرده و  شما محدودیت حرکتی دارید. پس 
می خواهد پا فشاری می کند. شاید کنترل خود را بر اعصابتان 
از دست بدهید و با او رفتاری نا درست داشته باشید. در این 
فرزند  با  معلول  والدین  رفتار  مناسِب  راه کارهای  اگر  صورت 
خردسالشان را بدانید، می توانید او را به بهترین شکل هدایت 

کنید.
مهربان،  کودکی  که  می شود  باعث  والدین  مناسب  رفتار 
راستگو، قابل اعتماد و شادمان داشته باشید. کودکی که عزت 
نفس کافی داشته و در انجام کار ها با شما همکاری خواهد کرد. 
من به عنوان مادری معلول با چنین شرایطی رو به رو بوده ام و 

توانستم  درست،  اطالعات  از  استفاده  و  مشاور  به  مراجعه  با 
فرزندم را به خوبی تربیت کنم.

ممکن است روزی که با فرزند خردسالتان به گردش می روید، 
ناگهان دست شما را رها کند و به سمت خیابان بدود، اما چه 

باید بکنید؟ 
فراموش نکنید کودک شما مراقب تمام رفتار های شما است. 
خیابان  در  که  می دهید  آموزش  او  به  خود  عملکرد  با  شما 
چه طور رفتار کند و با دیدن ماشین هایی که با سرعت حرکت 
از خانه  از خارج شدن  می کنند چه واکنشی نشان دهد. قبل 
به او آموزش دهید که در خیابان کنار شما بماند. از خطرات 
حرکت  سرعت  به  که  دهید  توضیح  برایش  ماشین هایی 
مدام  می شوید،  خارج  خانه  از  اولین بار  برای  وقتی  می کنند. 
با او صحبت کنید و ارتباط کالمی خود را حفظ کنید. از او 

بهترين پدر و مادر دنيا

مــن و كـــودك خردسالم

نفیسه قدوسی
دبیر سرویس سالمت
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ترجمه: نفیسه قدوسی

بخواهید نظرش را درباره ی چیزهایی که می بیند، بیان کند و 
خطراتی را نام ببرد که با آن ها مواجه می شود. با آرامش از او 
بخواهید که تا رسیدن به مقصد، صندلی چرخ دار یا عصای شما 
را رها نکند. شاید استفاده از کمر بند های مخصوصی که برای 
نظر  به  مطمئن  و  ساده  می کنند،  استفاده  کودک  نگه داشتن 
برسد ولی مخالفان زیادی دارد که معتقدند رعایت شأن انسانِی 
کودک به مراتب مهم تر است. معموالً استفاده از چنین وسیله ای 
نکنید  فراموش  البته  می شود.  توصیه  بیش فعال  کودکاِن  برای 
آموزش و راهنمایی کودک در درجه ی اول اهمیت قرار دارد و 
شاید مجبور باشید از یکی از دوستان خود بخواهید همراهی تان 
خیابان  در  که  خطراتی  از  به خوبی  کودکتان  زمانی که  تا  کند 

تهدیدش می کنند، آگاه شود.
مامان بغلم کن!

کودک در خردسالی محدودیت های مادرش را به خوبی درک 
بچرخاند.  خانه  در  و  کند  بغلش  مادر  دارد  انتظار  او  نمی کند. 
کودکان  از  زود تر  به مراتب  دارند  معلول  والدین  که  کودکانی 
و  دهند  انجام  به تنهایی  را  کارهایشان  که  می گیرند  یاد  دیگر 
اهمیت  عاطفی  مسئله ی  صورت  این  در  شوند.  مستقل  زودتر 
به  خود  مادر  آغوش  در  دارند  دوست  کودکان  می کند.  پیدا 
آرامش برسند. کودک به تدریج می آموزد که وقتی مادر نشسته 
است، در آغوش گرم او جای گیرد. کودک شما یاد می گیرد که 
برای برداشتن اسباب بازی هایش باید به تنهایی راهی پیدا کند. 
بهتر است وسایل مورد نیاز او را در ارتفاع پایین قرار دهید تا 
برای شرایط خود  را  برسد. همان طور که خانه  آن  به  دستش 
مناسب سازی می کنید، باید بعد از رسیدن کودکتان به سنین 
بتواند در  تا  او فراهم کنید  برای  را  خردسالی شرایط مناسبی 
حد امکان بدون کمک فیزیکی شما از عهده ی انجام کار هایش 
حمایت  او  از  کالمتان  با  می توانید  که  نکنید  فراموش  برآید. 
که خودت می تونی  »آفرین! چه قدر خوبه  بگویید:  مثاًل  کنید. 

لیوان آب رو بیاری«. 
کودکتان را بیش از حد لوس نكنید!

به  اشتباه فکر می کنند که نمی توانند  والدین معلول  از  بعضی 
عذاب  این  کنند.  مراقبت  کودکشان  از  دیگر  والدین  مانند 
شکل  به  کودک  از  کردن  حمایت  است.  اشتباه  کاماًل  وجدان 
معقول و در جهت درست به معلولیت شما ربطی ندارد. شاید 
نتوانید قدم به قدم با او همراه شوید و بازی هایی را انجام دهید 
مهم  آنچه  ولی  می دهند،  انجام  خود  بچه های  با  دیگران  که 
است بینش شما به مسئله ی رشد و تربیت کودکتان است. با 
افزایش سطح مطالعه ی خود و فرا گرفتن رفتار درست با کودک 
حد  از  بیش  محبت  شوید.  دنیا  مادر  و  پدر  بهترین  می توانید 
بنابراین  داشته باشد.  همراه  به  منفی  آثار  می تواند  کودک  به 
حدود مهربانی را رعایت کنید تا فرزندتان در آینده با مشکالت 

بیشتری رو به رو نشود.

بزرگ ترين حق کودك
همان طور که قباًل اشاره کردم، کودکان به طور دائم مراقب رفتار 
ما هستند و از رفتار های ما الگو برداری می کنند. اگر ما از بدن 
از  که  می گیرند  یاد  هم  آن ها  کنیم،  نگه داری  به خوبی  خود 
اهمیت  خود  سالمت  به  و  کرده  نگه داری  به خوبی  خود  بدن 
دهند. مهم ترین کاری که می توانیم انجام دهیم، آموزش رعایت 
بهداشت دهان و دندان به کودکان است و این امر زمانی محقق 
می شود که خودمان به سالمت دندان هایمان اهمیت دهیم. کار 
ساده ای است؛ تنها کافی است در مقابل کودکتان مسواک بزنید 
ترغیب  را  او  سادگی  همین  به  کنید.  استفاده  دندان  نخ  از  و 
می کنید تا کارهای شما را تکرار کند و از خردسالی یاد بگیرد 

که از دندان هایش مراقبت کند. 
چرا ماماِن دوستم عصا نداره؟

نیست.  کار سختی  کودکان  به  معلولیت  درباره ی  توضیح دادن 
آنچه  پذیرش  برای  دارند که ذهنشان  قرار  در مرحله ای  آن ها 
می گویید باز است. شما می توانید با پاسخ خود، آن ها را برای 
بینند.  پیرامون خود می  در  آماده کنید که  تفاوت هایی  درک 
وسیله  یک  از  باید  آدم ها  از  بعضی  که  دهید  توضیح  برایش 
استفاده کنند؛ مثل پدر بزرگ که از سمعک استفاده می کند یا 
او تعریف کنید  برای  دوستش که عینک می زند. داستان هایی 
که قهرمان آن از عصا یا صندلی چرخ دار استفاده می کند. او را با 
انواع معلولیت  آشنا کنید و نگرشش را به مسئله ی معلولیت از 

دوران کودکی در جهتی درست شکل دهید.
صبر کن!

باید از دوران کودکی آموزش  صبوری ویژگی مهمی است که 
را  آموزش ها  اولین  که  است  مادر  و  پدر  وظیفه ی  شود.  داده 
از  می تواند  کودک شما  بدهند.  کودک خود  به  زمینه  این  در 
این  از  کنید  سعی  ببیند.  آموزش  صبر کردن  برای  دو سالگی 
با تأخیری اندک در  سن بعضی از چیزهایی را که می خواهد، 
بگویید:  او  به  می خواهد،  را  عروسکش  اگر  بگذارید.  اختیارش 
»صبر کن«. شاید الزم باشد از او بخواهید خودش عروسکش را 
بیاورد. کودکانی که صبر کردن را فرا می گیرند، در آینده افرادی 
با اراده خواهند شد: از نرسیدن به هدفشان دلسرد نمی شوند و تا 

لحظه ای که به خواسته ی خود برسند تالش می کنند. 
به معلولیت احترام بگذاريد!

اینکه روزی معلول شود نترسانید.  از  هیچ وقت کودک خود را 
یکی از دوستانم برای آنکه فرزندش در بیرون از خانه دستش را 
رها نکند و به سمت خیابان نرود به او گفته بود که ممکن است 
تصادف کند و تا آخر عمرش نتواند راه برود. ترساندن کودک از 
هر چیزی اشتباه است؛ مخصوصاً ترساندن او از معلولیت. بهتر 
است به جای تهدید کردن و گفتن جمله های منفی، با کودک 
خود به آرامی صحبت کنید و با عملکرد مناسب و استفاده از 
برایش  که  کار هایی  انجام  به  را  او  آموزشی  درست  روش های 

مفید است،  ترغیب کنید. 
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تجربه ها 

قبل از تصادفی که منجر به قرار گرفتن من در گروه 
را می دیدم  نخاعی شد، هر وقت کسی  افراد ضایعه 
که روی صندلی چرخ دار نشسته بود و پاهایش حرکت 
می کرد، حسابی تعجب می کردم. تا زمانی که خودم 
است  ممکن  چطور  نمی دانستم  کردم،  تجربه اش 
به  بسته  نخاعِی  آسیب  به وجود بیاید.  حالتی  چنین 
مهره ی آسیب دیده، مشکالتی در حس و حرکت یک 
سلول های  نا توانی  به خاطر  و  می کند  ایجاد  دو پا  یا 
عصبی در ترمیم این ضایعه، آسیب تا آخر عمر باقی 

می ماند. 
می خواهم به یکی از عارضه های آسیب نخاعی اشاره 
کنم و آن عارضه ی اسپاسم است. برای من که یک 
بیمار ضایعه ی نخاعی از ناحیه ی کمر هستم، اسپاسم 
مانند مهمانی نا خوانده است که هر گاه بخواهد می آید 
و به میل خود می رود. این مشکِل همه گیر را می توان 
با دارو و ماساژ در آب گرم کنترل کرد.  تا حدودی 
نا گفته نماند که گاهی از آمدن این مهمان نا خوانده 
با  ایستادن  برای  که  زمانی  مثل  می شوم.  خوشحال 
بریس به نیرویی کمکی نیاز دارم تا به دست هایم فشار 
کمتری بیاید، یا شب ها که می خواهم پهلو به پهلو شوم 
می تواند  اسپاسم حتی  کنم.  انرژی کمتری صرف  و 
رفتن  تحلیل  روند  و  باشد  ورزش  نوعی  به منزله ی 
ماهیچه ها را آهسته کند. هر چند ممکن است دیر یا 
زود با پدیده ی تحلیل رفتن ماهیچه های خود رو به رو 
شوید و الزم است که با انجام تمرین های ورزشی با 

آن مقابله کنید. 

اسپاسم  خود  پاهای  در  می توانید  شما  خود  گاهی 
ناخن  فشار دادن  با  باید  کار  این  برای  کنید.  ایجاد 
باعث  کار  این  دهید.  قلقلک  را  پاهایتان  پا،  در کف 
می شود که اول انگشتان پا شروع به حرکت کنند و 
بعد مچ و در نهایت زانویتان دچار اسپاسم شود. البته 

همیشه نمی توان با این روش اسپاسم ایجاد کرد.
این مهمان نا خوانده همیشه هم خوب نیست، مانند 
غیر ارادی  و حرکت  از خانه هستم  بیرون  که  زمانی 
پاها باعث جلب توجه دیگران می شود. گاهی برخی از 
مردم دراین باره از من سوال می کنند و بعضی وقت ها 
این  تحمل  می شود.  ناراحتی ام  باعث  خیره شدنشان 
نگاه ها برای کسی که به تازگی دچار ضایعه ی نخاعی 

شده، سخت تر است. 
یک  ترساندن  باعث  پاهایم  ناگهانی  پرش  بار  یک 

رفت.  مادرش  سمت  به  گریه کنان  او  و  شد  کودک 
وقت هایی که سر کالس درس نشسته ام این حرکات 
به خود  بی احترامی  را  آن  و  را عصبانی کرده  استاد 
قلمداد می کند. مسائلی که گفتم بیشتر از لحاظ روانی 
اهمیت دارند و برخی اوقات این اسپاسم ها مشکالت 
دیگری را هم به وجود می آورند؛ مثاًل افتادن از روی 
تخت یا صندلی چرخ دار که باعث آسیب جسمی شده 

و زندگی فرد معلول را مختل می کند.
مسلم است که نمی شود برای جلوگیری از این عارضه 
از دارو را توصیه  انجام داد. من استفاده  کار خاصی 
نمی کنم، به این دلیل که عوارض دیگری دارد و بعد 
از مدتی وابستگی ایجاد می کند. پس بهتر است با این 
استفاده  نفع خودتان  به  از آن  و  بیایید  مسئله کنار 

کنید.

والتر پارک در کتاب خود به نام »چگونه درس بخوانیم؟« چنین می نویسد: »موفقیت یا عدم موفقیت شما در 
تحصیالت دانشگاهی، به طور مستقیم به این امر بستگی دارد که چگونه از وقت خود استفاده می کنید. موفقیت 

در دانشگاه و البته در مقاطع تحصیلی پایین تر نیز به استفاده ی اشتباه از زمان بستگی دارد.« 
محیط آشنای یک اتاق مشخص، در حین مطالعه موجب انصراف کمتر و تمرکز بیشتر حواس می شود، زیرا 
لوزم آن اتاق هر روز پیش چشم شما است و کمتر توجهتان را به خود جلب می کند. به عالوه، اگر هر روز 
به وقت مطالعه در اتاق معینی باشید کم کم ذهن تان عادت می کند که به محض رسیدن به آن اتاق آماده ی 
تمرکز حواس و فراگیری شود. برای داشتن تمرکز به هنگام مطالعه ابتدا باید خود را از دنیای خارج جدا کنید 
و محیط مناسبی برای مطالعه برگزینید. چنین محیطی باید آرام، روشن و دارای هوای مناسب باشد. هیچ چیز 
به اندازه ی سر و صدا، خسته کننده نبوده و مانع تمرکز حواس نیست. زمانی که تصمیم گرفتید باید مطالعه را 
آغاز کنید؛ اما ممکن است دوستان یا هم اتاقی های شما در خواست کنند که دور هم جمع شوید. از همین جا 
هنر»نه« گفتن را در خود تقویت کنید. مطالعه ی عمیق و یادگیری ثمر بخش وقتی حاصل می شود که فرد تصور 
مثبتی از خود داشته باشد و به خود اعتماد کند. اعتماد به خود در موفقیت مؤثر است؛ مهارت را بیشتر کرده و 

مهمـانی نا خوانـده به نام اسپـاســم

نیرو را افزایش داده و مغز را سالم تر می کند . وقتی چند توصیه برای دانشجويان - بهترين مکان مطالعه
می خواهید کاری انجام دهید از گفتن کلماتی مانند: 
نمی خواهم و نمی دانم و نمی توانم بپرهیزید. جمله ی 
زندگی خود خط  از دفتر  را  کار محال است«  »این 
بزنید. ترس و بد گمانی و بی ارادگی را از ذهن خود 
افکار  و  هیجان ها  که  ندهید  اجازه  هرگز  کنید.  دور 
منفی شما را در خود غرق کرده و تمرکز حواستان 
پیوسته  و  داشته باشید  اعتماد به نفس  کند.  مختل  را 
تکرار کنید که قادر به انجام کار هایم هستم، می توانم 
انجام دهم و باید انجام دهم. بدین طریق تفکر مثبت 
را در خود پرورش دهید. قوی بودن، اعتماد به نفس و 
احساس شعف و شادی را در شما به وجود می آورد. 
تمرکز  از  در حالت شادمانی  که  داشته باشید  یاد  به 
بهتر  می کنید،  فکر  بهتر  برخوردارید.  خوبی  حواس 

مطالعه می کنید و نتیجه ی کارتان بهتر خواهد شد.
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نوزادان،  عقب ماندگی  دالیل  شایع ترین  از  یکی 
زمانی  درمان  است.  مادرزادی  تیروئید  کم کاری 
تولد  اول  روزهای  در  مشکل  این  که  دارد  فایده 
تشخیص داده شود. با انجام یک آزمایش ساده از 
روز سوم تا پنجم بعد از تولد می توان این مشکل 
بروز  از  آن  سریع  درمان  با  و  کرده  شناسایی  را 
مشکالت ثانویه پیش گیری کرد. تأخیر در درمان 
به  را  نوزادان  ذهنی  و  می تواند سالمت جسمی  

خطر اندازد. 
هر گاه غده ی تیروئید نوزاد به درستی فعالیت نکند 
و قادر به تولید هورمون نباشد، کم کاری تیروئید 
بدن  در  تیروئید  هورمون  کمبود  می افتد.  اتفاق 
می تواند به عقب ماندگی ذهنی، نا شنوایی، کوتاهی 

قد، اختالل گفتاری و مغزی منجر شود. 
نوزاد  پای  پاشنه ی  از  خون  چند قطره  گرفتن  با 
ساعت،   48 از  بعد  آن  نتیجه ی  مشخص کردن  و 
در  می شود.  آغاز  درمان  بی درنگ  نیاز  در صورت 
این مورد زمان مراجعه بسیار ارزشمند است، زیرا 
تأخیر در روند درمان می تواند موجب ایجاد اثرات 

بازگشت ناپذیر بیماری در کودک شما شود.
تیروکسین نام هورمونی است که از غده ی تیروئید 
ترشح می شود. این هورمون نقش اصلی را در رشد 
و تکامل سیستم عصبی مرکزی به عهده دارد. اگر 
تیروئید  بنابر مشکالتی، غده ی  دوران جنینی  در 
تشکیل نشود، مقدار اندکی از هورمون تیروکسیِن 
است  ممکن  که  شود  می  منتقل  جنین  به  مادر 
برای رشد اعصاب و اعضای بدن او کفایت کند. اگر 
بعد از تولد درمان انجام نشود، کمبود این هورمون 
سلول های  رشد  بر  جبران ناپذیری  تأثیر  می تواند 

عصبی بگذارد.

به  شبیه  معلولیت  با  سازگاری  است.  آن  با  سازگاری  مرحله ی  آخرین  معلولیت  پذیرفتن 
احساسی  مراحل  از  هریک  در  چه قدر  فرد  که  نیست  مهم  است.  اندوه  و  غم  بر  غلبه کردن 
و  بپذیرد  را  زندگی  واقعیت  است  معلول شده  به تازگی  فردی که  آن که  برای  باقی می ماند. 
آلیس  نظر  از  است.  این مرحله ها ضروری  از  با معلولیت خود مواجه شود، گذراندن هریک 

الدکین، نویسنده و شاعر انگلیسی این مرحله ها عبارتند از:
شوك

این  می شود.  مواجه  بزرگی  شوک  با  می شود  مطلع  خود  معلولیت  از  فرد  اینکه  محض  به 
فرد  است  این مرحله ممکن  در  پیدا کند.  ادامه  تا چند روز  از چند ساعت  احساس می تواند 
معلول جسم و روح خود را احساس نکند. این حالت ممکن است با زوال شخصیت و حس 

از دست دادن همراه باشد.
انكار

انکار ساز و کاری دفاعی و استراتژی مواجهه با مسائل دشوار است که شخص را از پذیرفتن 
از  و  شود  آسان  به تدریج  موقعیت  درک  که  می دهد  اجازه  انکار  می دارد.  باز  واقعیت  کامل 

سه هفته تا دو ماه به طول می انجامد.
افسردگی و خشم

در مرحله ای که فرد معلول به این نتیجه می رسد که با نا توانی خود کنار بیاید، ابراز عصبانیت 
یا افسردگی می کند. خشم ممکن است برون ریز باشد و به صورت عصبانیت با دیگران و محیط 
اطراف ظاهر شود، یا درونی باشد و احساس گناه را به سمت خود نشانه بگیرد. به این خاطر 
که شخص احساس بی ارزشی می کند یا اعتقاد دارد که خود مقصر معلولیتش است. همچنین 
وی ممکن است افسردگی، نا امیدی و پریشانی نشان دهد. در افسردگی شخص ممکن است 
ناراحِت از دست دادن موقعیت های آینده یا رضایت مندی های پیشینی باشد که دیگر بر آورده 
آن  و عمل کرد  اندام  از  وی  تصویر  در  بلکه  او  در جسم  نه تنها  تغییر  این  زیرا  نخواهند شد؛ 

به عنوان یک موجود زنده است. 
پذيرفتن

که  می پذیرد  می شود. شخص  بی طرفی  و  کناره گیری  موجب  معلولیت  به  دانش  و  پذیرش 
آرزوهای نا درست خود را کنار بگذارد و سعی می کند با بدِن تغییر یافته ی خود راحت باشد. 
پذیرش به این معنی نیست که شخص با معلولیت خود خوشحال است بلکه به این معنی 
است که با زندگی جدید خود سازگار شده و محدودیت ها و ظرفیت های جدید خود را کشف 

می کند.

ترجمه: مهسا یزدی

نا توانی چه احساسی دارد؟
پذيرفتن معلولیت و مرحله های سازگاری با آن 
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ترجمه: نفیسه قدوسی

بازی در خانه

م  ســال
من کــری 

این  و  هستـم 
زنـدگی  من داستــان 

طول  تمام  در  م است.  گی ا ند ز
دیگران  با  که  کرده ام  ی احساس  ت هــا و تفــا

هستم؛ زیادی دارم. پدر و مادرم می گویند که من  یکی  فقط  دنیا  در 
پسری با ویژگی های منحصر به فرد. ولی من منظورشان را به خوبی درک نمی کنم. آیا آن ها می خواهند 

بگویند که در دنیا هیچ کس شبیه من نیست؟ مگر من چه تفاوتی با دیگران دارم؟
یک روز از پدرم در این باره سؤال کردم. او گفت که تمام آدم های دنیا با یک دیگر فرق دارند. هیچ کس 
شبیه دیگری نیست. هر کس توانایی های خاص خود را دارد. اگر غیر از این بود آدم ها شبیه ماشین هایی 
می شدند که مثل هم فکر می کردند، مثل هم حرف می زدند، مثل هم غذا می خوردند و مثل هم 
با  بسکتبال  باعث می شود یکی مثل من در مسابقه های  تفاوت هاست که  لباس می پوشیدند. همین 
صندلی چرخ دار قهرمان شود و یکی مثل دوستم شاگرد اول مدرسه. بقیه ی بچه ها نمی توانند مثل من 

بسکتبال بازی کنند، همان طور که من هم نمی توانم مثل آن ها فوتبال بازی کنم.
پدر و مادرم به من یاد داده اند چه طور به تنهایی کار هایم را انجام دهم. قرار است به زودی تنهایی بیرون 
بروم. هرچند مطمئنم تجربه ی سختی خواهد بود، ولی برای انجام این کار روز شماری می کنم. می دانم 
عالوه بر مشکالتی که برای حرکت دادن صندلی چرخ دارم خواهم داشت، چیزهای دیگری است که باعث 

ناراحتی ام خواهند شد. چیز هایی که شاید به نظر بقیه مهم نباشد.
ما در یک شهر کوچک زندگی می کنیم. معموالً در شهر های بزرگ مردم کمتر به هم نگاه می کنند. 
نگاه های مردم و چشم های غمگین آن ها آزارم خواهد داد. اگر آن ها بدانند که این کار تا چه حد من را 

غمگین می کند، شاید طرز نگاهشان را تغییر دهند. 
چند روز پیش که با پدرم از جلوی پارک نزدیک مدرسه می گذشتیم، به بچه هایی که جیغ می کشیدند 
و بازی می کردند نگاه کردم و دلم خواست که من هم با آن ها بازی کنم. متأسفانه هیچ کدام از وسایل 

بهترين اتفاق زندگی من، 

جیمی!
نشده بود.  ساخته  من  شرایط  مناسب  بازی گاه 
در  و  می گرفت  آغوش  در  را  من  باید  پدرم 
نداشتم  دوست  اصاًل  اما  می گذاشت،  تاب 
بکند.  را  کار  این  هم کالسی هایم  جلوی 
اگر تابی ساخته می شد که می توانستم 
بدون کمک دیگران از آن استفاده کنم 

خیلی خوب می شد.
بازی کردن برای همه ی بچه ها مهم و 
حیاتی است. بچه هایی که محدودیت 
به  بقیه  از  بیشتر  دارند  حرکتی 
عالقه مندند.  پارک  در  بازی کردن 
بازی های  که  نیست  منصفانه  این 
کامپیوتری تنها بازی های در دسترس 
من باشند. حضور داشتن در میان بچه ها 
و استفاده از وسایل پارک باعث می شود 

بیشتر خوشحال و سرزنده شوم.
دوست  پیدا کردن  من،  زندگی  بهترین اتفاق 
ندارد،  معلولیت  او  است.  جیمی  صمیمی ام 
درک  را  من  شرایط  می تواند  خیلی خوب  ولی 
هل  آرامش  با  را  صندلی چرخ دارم  همیشه  کند. 
می دهد. صبر می کند تا آماده شوم و بعد به آرامی 
وقتی  می آورد.  در  حرکت  به  را  صندلی چرخ دار 
می خواهد  من  از  می رسیم  پارک  محوطه ی  به 
بازی هایی  می کند  سعی  او  بنشینم.  محکم  که 
شرکت  آن  در  بتوانیم  هردو  که  کند  انتخاب  را 
کنیم. حتی یک بار با من بسکتبال بازی کرد و من 
واقعاً  او  با  بازی کردن  تنیس بازی کردم.  او  با  هم 

لذت بخش است. 
یکی از بازی های محبوب من و جیمی نشانه گیری 
است. چند بادکنک رنگی را باد می کنیم و درون 
می کنیم.  پُر  پولک  یا  آب  با  را  آن ها  از  بعضی 
بادکنک ها را روی دیوار می چسبانیم. به اندازه ی 
سوزن های  و  می گیریم  فاصله  آن ها  از  دو متر 
اگر  می کنیم.  پرتاب  آن ها  سمت  به  را  دارت  
است،  آب  درونشان  که  بزنیم  را  بادکنک هایی 
قرمز  بادکنک های  می گیریم.  منفی  یک امتیاز 
سه امتیاز، زرد دو امتیاز و سبز یک  امتیاز دارند. این 
بازی خیلی هیجان انگیز است. من و جیمی بار ها 
این بازی را در خانه و مدرسه انجام داده ایم. گاهی 
امتحان  امیدوارم  او.  گاهی  و  می شوم  برنده  من 

کنید و از آن لذت ببرید. 

نگرانی های گیاه خواری

چرا نبايد گیاه خوار باشیم؟!
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يکی از مهم ترين عواملی كه موجب می شود مردم به ترک گوشت بی میل شوند، ترس از كمبود مواد مغذی 
است. اگر آن ها می دانستند كه دچار كمبود آهن يا هر ماده ی مغذی ديگر نمی شوند، تعداد بیشتری گیاه خوار 
می شدند. در میان گیاه خواران يك كمبود بسیار بزرگ وجود دارد و آن، كمبود بیماری است. ثابت شده است كه  
گیاه خواری، سالم تر از گوشت خواری است. با توجه به همه ی تحقیقات انجام شده نیز می توان به اين اصل پی 
برد. اگر از جنبه ی ابتال به سرطان نگاه كنیم، خطر ابتال به سرطان در گیاه خواران بسیار كمتر است. بیماری قلبی 
نیز در میان آن ها بسیار كمتر ديده می شود و به طور كلی، چاقی، بیماری های كلیوی و روده ای در گیاه خواران 
بسیار كمتر است. اولین سؤالی كه از گیاه خواران می پرسند اين است كه: »اما پروتئین مورد نیاز بدن را از كجا 

به دست می آوريد؟«
 كمبود پروتئین يکی از بزرگ ترين شايعه ها درباره ی مشکالت  گیاه خواری است. می خواهیم سه ماده ی مغذی 
انرژی زا صحبت می كنیم، منظور كربوهیدرات ها،  مواد غذايی  از  وقتی  بررسی كنیم.  را  زندگی  برای  ضروری 
پروتئین ها و چربی هاست. آن دسته كه بیش از همه در رژيم غذايی ما وجود دارد، كربوهیدارت يا قند است. قند 
از طريق فرآيند فتوسنتز در گیاه تولید می شود. كربوهیدارت ها، غذای اصلی ما هستد و سوخت مورد نیاز بدنمان 
استفاده كنیم. دومین گروه، چربی ها  فراوان در رژيم خود  به مقدار  از آن ها  بايد  بنابراين  را فراهم می كنند؛ 
هستند كه بیشتر از پروتئین، به آن ها نیاز است. در حالی كه كربوهیدرات ها بايد در حدود 6۰ تا 7۰ درصد از 
مقدار كالری روزانه ی ما را تأمین كنند؛ چربی ها بايد بین 15 تا 25 درصد از غذای ما و پروتئین بین 1۰ تا 15 
درصد از آن باشند. بنابراين كوچك ترين بخش از كالری مورد نیاز خود را از پروتئین به دست می آوريم. تقريباً 
محال است كه فرد به كمبود پروتئین ها دچار شود، به ويژه اگر به اندازه ی كافی غذا بخورد. فرد  گیاه خواری كه 
به اندازه ی كافی غذا می خورد، هرگز دچار كمبود پروتئین نمی شود، چرا؟ زيرا اگر شما به هر يك از گروه های 
غذايی نگاه كنید، به عنوان مثال، سبزيجات دارای حدود 15 تا 2۰ درصد پروتئین و میزان پروتئین گیاهان 
بنشنی، بین 2۰ تا 25 و گاهی هم 3۰ درصد است. میزان پروتئین غالت بین 1۰ تا 15 درصد و آجیل ها از 13 

تا 17 درصد است. بنابر اين همه ی موادی كه يك گیاه خوار مصرف می كند، به جز میوه ها، بیش از 1۰ درصد 
پروتئین دارند. بنابراين اگر ما رژيم گیاهی كم و بیش متعادلی داشته باشیم، غیر ممکن است كه به 

كمبود پروتئین دچار شويم. به همین خاطر نبايد نگران كمبود پروتئین باشیم. 
با گیاه خوار شدن، دچار كم خونی می شوند. اين نیز شايعه ی  مردم تصور می كنند 

بزرگی است، زيرا آهن در همه ی محصوالتی كه از منابع گیاهی تهیه می شود، 
وجود دارد؛ به ويژه گیاهان بنشنی، غالت و گیاهان سبز. آنچه اغلب سبب 

می شود گیاه خواران دچار كم خونی شوند، جايگزين كردن محصوالت لبنی 
را  لبنی  محصوالت  شما  وقتی  كه  است  مسلم  است.  گوشت  جای  به 
به رژيم خود می افزايید، بیشتر و بیشتر به كم خونی دچار می شويد. 
به هیچ وجه دچار  كسی كه محصوالت لبنی استفاده نمی كند تقريباً 
كمبود آهن نمی شود، زيرا آهن در همه ی مواد غذايی گیاهی وجود 
دارد و نبايد در اين باره نگران باشیم. به افراد وگان، )كسانی كه از 
كه  توصیه می شود  نمی كنند(  استفاده  هیچ گونه محصول حیوانی 
منبعی برای ويتامین ب 12 بدن خود بیابند. اين ويتامین می تواند 

از نوشیدنی های حاوی سويا باشد كه مقدار زيادی ب 12 دارند. 
كشور هايی  در  است.  افراد  نگرانی های  از  ديگر  يکی  نیز  كلسیم 
با  مقايسه  در  نمی كنند،  مصرف  زيادی  لبنی  محصوالت  مردم  كه 

پوكی  نظیر  بیماری هايی  دارند،  لبنیاتی  زياد  مصرف  كه  كشور هايی 
لبنی می  باوريم كه محصوالت  اين  بر  ما هنوز  است.  استخوان كمتر 

توانند از پوكی استخوان جلوگیری كنند، اما اين باور كاماًل اشتباه است. 
كلسیم  زيادی  مقدار  اسکیموها  هستند.  امر  اين  بارز  نمونه ی  اسکیموها، 

زيادی  مقدار  زيرا  چرا؟  استخوان اند،  پوكی  ركورد دار  اما  كنند،  می  مصرف 
كمبود  نیستند،  وگان  يا  گیاه خوار  كه  افرادی  برای  می كنند.  مصرف  پروتئین 

كلسیم، موضوع مهمی است. 
است.  بیشتر  بیماری  اين  بر  اثر كمبود كلسیم  از  استخوان،  پوكی  بر  پروتئین  افزايش  اثر 

افزايش دفع كلسیم  مصرف مقدار زيادی گوشت، موجب رسیدن مقدار زيادی پروتئین به بدن و 
گردآوری و ترجمه: حانیه قدوسی

نگرانی های گیاه خواری

چرا نبايد گیاه خوار باشیم؟!
پوكی  به  طوالنی مدت،  در  و  شده  ادرار  طريق  از 
میزان  به  بايد  بنابراين  می شود.  منجر  استخوان 
كلسیمی كه وارد بدن می شود، و هم چنین طريقه ی 
دفع آن توجه داشته باشیم. بايد توجه داشته باشیم 
زياد  مصرف  با  مستقیماً  كلسیم  كمبود  اغلب  كه 
غذاهای  مصرف  است.  ارتباط  در  نمك  و  پروتئین 
شور و نوشابه بر استخوان های ما اثر بسیار بدی دارد. 
بايد مصرف موادی را متوقف كرد كه موجب كمبود 
كلسیم می شود. بايد در عوض از منابع خوب كلسیم 
زيادی  مقدار  گیاهی  غذا های  در  كنیم.  استفاده 
كلسیم وجود دارد. مقدار زيادی كلسیم در خانواده ی 
كلم ها وجود دارد. به عنوان مثال بروكلی، كلم برگ 
كلسیم  برای  خوبی  منابع  كلم ها  كلم برگ.  و  چینی 
از  بیشتر  دو برابر  كلم  در  موجود  كلسیم  و  هستند 
زيادی  بنشنی  گیاهان  می شود.  جذب  شیر  كلسیم 
عالی  منابع  كه  دارند،  وجود  نیز  لوبیاها  همچون 
است.  بسیار خوب  نیز  لوبیای سويا  كلسیم هستند. 
شامل  سويا،  نوشیدنی های  سويا،  محصوالت  همه ی 
نوع  آجیل ،  همه   كلسیم هستند.  بسیار زيادی  مقدار 
كنجد و بادام نیز كلسیم دارند. در رژيم  گیاه خواری 
مقدار زيادی كلسیم وجود دارد، به 
نگران  نبايد  دلیل  همین 

باشیم. 
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خواندنی های سالمت
آنچه بیمار را می  ترساند

درد انداِم خیالی

بسیاری از تحقیقات نشان می دهند که بیماران مقدار نسبتاً کمی  از اصطالحات 
پیچیده ای را که پزشکان به کار می برند، متوجه می شوند. تخمین زده می شود 
که یک پزشک عمومی  احتماالً بیش از سیزده هزار اصطالح آموخته است که 

استفاده از آن طی مشاوره با بیماران ممکن است گیج کننده به نظر برسد. 
از  جلو گیری  برای  است  ممکن  پزشکان  تیلور،  نام  به  روان شناسی  نظر  بنابر 
بیمار  اینکه  از  برای جلوگیری  یا  بپرسند  زیادی  بیمارانشان سوال های  اینکه 
دریابد پزشک متوجه مشکل او نشده است، از اصطالح های فنی و تخصصی 
استفاده می کنند. استفاده از اصطالحات بیش از اندازه پیچیده- به هر دلیلی- 
سازمان  کند.  ایجاد  و   بیمار  پزشک  مؤثر  ارتباط  راه  سر  بر  مانعی  می تواند 

بهداشت جهانی توصیه های زیر را در مشاوره های پزشکی عنوان کرده است: 
- پزشکان باید طی مشاوره هایی که با بیمار انجام می دهند، سطح اصطالحات 
تخصصِی استفاده شده را بازنگری کنند. آن ها باید بررسی کنند که چگونه به 
بهترین نحو تشخیص را برای بیماران توضیح دهند و علت چنین تشخیصی 
با ذکر دلیل بیان کنند.  با پیشنهاد هایی برای کنترل این وضعیت،  را همراه 
صحبت کردن پزشکان با یکدیگر یا با پرستاران و استفاده از اصطالحات پزشکی 
در مقابل بیماران می تواند استرس زیادی را برای بیمار به همراه داشته باشد. 

بالقوه ی وحشت آوری مانند »سرطان« یا  باید در استفاده از کلمات  پزشکان 
»غده«  باز نگری کنند؛ چرا که چنین کاری ممکن است به جای کمک به بیمار، 
ترس بیشتری برانگیزد. به ویژه اگر این تشخیص قباًل هرگز برای بیمار مطرح 

نشده باشد.
هم چنین پزشکان باید در قطعیِت توصیه هایی که به بیماران می کنند بازنگری 
کنند تا بیماران با اطمینان ساختگی )کاذب( گمراه نشوند یا با شک آشکاری 

که در ذهن پزشک وجود دارد احساس ناراحتی نکنند.

درد اندام خیالی توجه روز افزون محققان درد را به منظر متفاوت تجربه درد جلب کرده است. افرادی که یک 
عضو خود را از دست داده اند یا حتی کسانی که بدون یک عضو به دنیا آمده اند ممکن است تمام حس های 
آن عضو را داشته و به میزان زیادی درد واقعی از اندام خیالیشان تجربه کنند. اعضای خیالی به صورت کاماًل 
واضح احساس می شوند و شخص می تواند محل آن را به دقت تعیین کند. ممکن است بیماران از یک بازوی 
بیشتر موارد،  راه رفتن حرکت می کند. حتی در  اعضا، هنگام  با سایر  خیالی گزارش دهند که در هماهنگی 
هنگامی که شخص نشسته یا ایستاده است، حس می کند که آن دست آویزان است. این احساس زمانی که 
شخص از دست یا پای مصنوعی استفاده می کند افزایش می یابد. افراد با اعضای خیالی ممکن است طیفی 
از حس ها از جمله فشار، گرما، سرما، رطوبت و خارش را تجربه کنند. به عالوه، بیش از دو سوم از افرادی که 

مبتال به قطع عضو هستند از درد خیالی خود رنج می برد. 
پدیده ی  است  ممکن  نیز  مهره ها  ستون  آسیب  با  افراد 
خیالی را تجربه کنند. افرادی که اندام پایینی شان حرکت 
نمی کند ممکن است از اینکه پاهایشان حرکات چرخشی 
مستمر دارد شکایت کنند، در صورتی که پاهایشان کامال 
بی حرکت است. یکی از دالیل احساس درد این است که 
انتهای عصب سخت شده و ممکن است پیام هایی به مغز 
بفرستد و مغز آن پیام را به تکانه های عضو از دست رفته 
عصبی  پیام های  از  مشخصی  الگوی  نیز  مغز  کند.  تعبیر 
تولید می کند و داللت بر این دارد که بدن یکپارچه است. 
این مسئله به طور چشم گیری فطری است. بررسی های 
در  آینه ای«  »نورون های  مهم  نقش  نشان دهنده ی  اخیر 
این زمینه است. سلول های مغزی که هر وقت ما اطواری 
عامدانه به خود می گیریم -مثال دست ها را تکان می دهیم 
یا دو انگشت را به نشانه ی موفقیت باال می گیریم- شروع 
نورون ها  این  که  است  این  جالب  می کنند.  فعالیت  به 
هم چنین هنگامی که فرد دیگری در مقابل ما همین اطوار 
پیچیده  این سوال  و  فعال می شوند  به خود می گیرد،  را 
چرا  نورون ها  این  فعال بودن  وجود  »با  می آورد:  پیش  را 
را  دست هایش  مقابل چشمانمان  در  که شخصی  بار  هر 
به هم می مالد یا دست می زند، چیزی مشابه را احساس 
در  حسی  سلول های  حالتی  چنین  در  نمی کنیم؟« 
دست، پیامی را که نورون های آینه ای می خواهند به مغز 
بفرستند، مهار می کنند. اما در فردی که قطع عضو شده 
است این سلول های حسی وجود ندارند؛ در نتیجه پیام ها 
به سیر خود ادامه می دهند و ثبت می شوند. لذا احساسی 
را به وجود می آورند مبنی بر اینکه اندام فرد هنوز وجود 

دارد و درد می کند.
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دکتر شهرام صادقی، هفته نامه سالمت 

فیزيوتراپی و آسیب نخاعی 

آ ب درمانی

فیزیوتراپی برای بیماران مبتال به آسیب نخاعی شامل تحریک ماهیچه ها می شود تا به بیمار کمک کند که تعادل عمومی  خود 
را دوباره به دست آورد؛ به طوری که مصدوم بتواند بدن خود را راست نگه داشته و به تمرین فعالیت های دستی خود بپردازد .

یک نمونه از تمرین های فیزیوتراپی استفاده از دوچرخه های ثابت مخصوص و مجهز است. هنگام استفاده از این دستگاه پاهای 
بیمار به پدال ها بسته می شوند و درمان گر آن را به حرکت می اندازد-ضمن اینکه یک نفر کمک کننده هم از بیمار پشتیبانی 
می کند. هم زمان با چرخش پدال، عضالت بیمار منقبض و منبسط می شوند، درنتیجه شکل عضالت و تعادل آن ها بهبود پیدا 

می  کند. این کار موجب تقویت عضالت شده، از تحلیل آن ها )آتروفی( جلوگیری می کند و هر عصب فعالی را تحریک می کند .

آب درمانی، هیدروتراپی یا آکواتراپی، روشی درمانی است که از صد ها سال پیش به کار گرفته شده است. سه عامل در این میان 
نقش دارد: 

1. وقتی شخص در آب قرار می گیرد وزنش به ده درصد وزن واقعی می رسد که به آن در اصطالح قانون غوطه وری می گوییم. 
براساس این قانون، راه رفتن در آب فشار کمتری بر مفاصل پا، زانو و ران وارد می کند.

2. آب بسیار متراکم تر از هواست. حرکت در آب به انرژی بیشتری نیاز دارد و تقریبا 12 برابر انرژی ای که شما برای راه رفتن در 
هوا نیاز دارید، برای راه رفتن داخل آب به آن نیاز است. این امر باعث تقویت عضالنی بهتر می شود. 

3. می توان به کمک دستگاه های خاص در آب ایجاد تالطم کرد که این تالطم حالتی شبیه به ماساژ برای بدن است. مراکز 
آب درمانی می توانند میزان تالطم و دمای آب را تنظیم کنند. همان طور که گفته شد، تالطم سبب ماساژ عضله ها می شود. دمای 
آب هم خواص ویژه ی خود را دارد. آِب گرم سبب انبساط و باز شدن رگ ها می شود و جریان خون محل را زیاد می کند. بنابراین 
اکسیژن و مواد مغذی بیشتری وارد بافت شده و ضایعه های سلولی هم با سرعت بیشتری دفع می شوند؛ از سوی دیگر هم سبب 
کاهش اسپاسم عضالت و درد می شود. وقتی دمای آب از 30 درجه باالتر می رود، عضله ها شل شده و کشش عضالنی بسیار خوبی 
در این زمان ایجاد می شود که بدون آب تقریباً غیر ممکن است. آب سرد سبب انقباض عروقی شده، به نوبه ی خود التهاب و درد 
را کم می کند و تا حدودی هم سبب کاهش اسپاسم عضالنی می شود. به عبارت ساده تر، هم آب گرم و هم آب سرد می توانند 
اسپاسم عضالنی را کاهش دهند. مسئله ی جالب اینجاست که هم سرما و هم گرما جزو امکاناتی هستند که برای درمان دردهای 
عضالنی مورد استفاده قرار می گیرند. گاهی بر حسب شرایط الزم است از آب گرم و گاهی از آب سرد استفاده کنیم. مثاًل اگر 
فردی دچار ضربه یا التهاب حاد باشد، هرگز نباید از آب گرم استفاده کند ولی وقتی از حد حاد می گذرد بنابر تجویز پزشک، 

دانشمندان  و  پزشکان  بیشتر 
معتقدند که زمان مطلوب برای انجام 
توان بخشی، در طول دو سال اوِل پس 
حال،  این  با  است.  نخاعی  آسیب  از 
وجود  بازتوانی  از  بسیاری  نمونه های 
دوره ی  یک  از  پس  که  داشته اند 
عنوان  به  شده اند.  حاصل  طوالنی تر 
مثال کریستوفر ریو، سوپرمن مشهور، 
اشاره  انگشت  حرکت  توانست  زمانی 
دست چپ خود را بازیابی کند که از 
آن ضایعه زیان بار پنج سال گذشته بود 
و این کار به دنبال حرکت در دست  ها 
از  استفاده  امکان  باالخره  و  پا ها  و 

دیافراگم خود حاصل گردید .
بازیابی  معنی  به  بازیابی  است  ممکن 
قدرت  ایجاد  روده ها،  کنترل  مجدد 
حرکت  به  کمک  برای  دست ها  در 
خیلی  کارهای  انجام  یا  دراطراف، 
ساده ای مانند یادگیری مجدد نحوه ی 
شانه زدن به موها باشد. مهم نیست که 
هر چیز مفیدی که به دست می آورید تا 
چه حد نزد دیگران کوچک باشد، بلکه 
به  قادر  قباًل  شما  که  است  این  مهم 
انجام آن نبوده اید و بعد از فیزیوتراپی 
توانایی انجام آن را پیدا کرده اید و این 
باشد،  امتیاز  اینکه  از  بیشتر  موضوع 

یک موفقیت به شمار می رود .

ممکن است استفاده از آب گرم یا سرد 
چندان اهمیتی نداشته باشد. فرهنگ 
ما ایرانی ها به طور عمده با گرما سازگار 
است. اکثر بیماران از سرما خوششان 
یخ  ماساژ  می کنند  گمان  و  نمی آید 
افزایش  و  عضله ها  گرفتگی  سبب 
که  ایرانی ها  ما  خالف  می شود.  درد 
اروپایی ها  سازگاریم،  بیشتر  گرما  با 
ترجیح  را  سرما  بیشتر  آمریکایی ها  و 

می دهند. 
نکته ی دیگر در رابطه با بیماران ام اس 
شایع  ناراحتی های  از  خستگی  است. 
بین این بیماران است. ورزش ایروبیک 
از راه های کاهش خستگی در بیماران 
که  شرطی  به  است؛  ام اس  به  مبتال 
نبرد،  باال  را  بیمار  بدن  دمای  اول، 
زیرا افزایش دمای بدن سبب افزایش 
می شود؛  آن ها  در  خستگی  دو برابری 
خسته شدن  از  قبل  بیمار  اینکه  دوم 
از  آب درمانی  کند.  متوقف  را  ورزش 
جمله راه هایی است که می تواند همراه 
بروز  از  مانع  خصوصیت،  دو  این  با 
ام اس  به  مبتال  بیماران  در  خستگی 
از  نباید  استخر  آب  دمای  البته  شود. 

29 درجه سانتی گراد باالتر برود.
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داشتن  درباره ی  توانا  پیك  عزيز  خوانندگان  از  يکی 
شب های  او  كرده بود.  شکايت  بیش از حد  استرس 
متوالی به دلیل استرس و ناراحتی زياد نخوابیده و اين 
گذاشته  منفی  تأثیر  بعدش  روز  فعالیت  بر  كم خوابی 
اين  بر  می تواند  چه طور  كه  است  اين  او  سؤال  است. 
استرس غلبه كند و خواب راحتی داشته باشد. به عنوان 
بهترين راه كار، تمرين آرمیدگی يا ريلکسیشن را به شما 
آموزش می دهیم. شما می توانید اين تمرين ها را قبل از 

خواب انجام دهید و به آرامش برسید.
اين دستور العمل تركیبی از فن های مربوط به آرمیدگی 
صرف  را  زمانی  است  بهتر  است.  تنفسی  و  عضالنی 
نفس كشیدن و حفظ تنفس خود بکنید و سپس به آرامی 
نفستان را بیرون دهید و دوباره اين كار را انجام دهید. 
چشمان خود را ببنديد و خودتان را در حالت آرامش 
قرار دهید. اگر الزم باشد می توانید همین االن اين عمل 
حركات  بکنید.  را  كار  اين  به تدريج  يا  دهید  انجام  را 
آرام، آرامش شما را به هم نمی زنند. شروع به كشیدن 
نفس های عمیق و آهسته كنید و با اين كار بدن خود 
را شل كنید. حاال يك نفس عمیق بکشید. نفستان را 
نگه داريد و به آرامی تا ده بشماريد. مدتی نفس خود را 
حبس كنید و احساس خوبی به دست بیاوريد. سپس 
كه  همان طور  دهید.  بیرون  را  خود  نفس  به آهستگی 
بازدم صورت می گیرد، تصور كنید كه تنفس، تِنش را از 
بدن شما خارج می كند. از طريق بینی و دهان، همراه 
بازدم، تِنش را هم بیرون كنید. دوباره اين كار را انجام 
دهید. به آهستگی نفس بکشید، آن را حبس كنید و بعد 

نفستان را بیرون دهید.
آموزش  شما  به  را  آرمیدگی  روش  ساده ترين  حاال 
كه  آنجا  تا  كنید،  منقبض  را  خود  می دهم: دست های 
می توانید اين كار را محکم انجام دهید. آن قدر منقبض 

كنید كه در شانه های خود احساس تِنش و فشار كنید. 
احساس  به  كنید.  رها  را  دست هايتان  يك دفعه  حاال 
می دهد  روی  شما  بازوان  در  آن  از  پس  كه  آرمیدگی 
منقبض  را  خود  دست های  مجدد  به طور  كنید.  توجه 
كرده و يك دفعه رها كنید. دوباره به احساس آرامشی 
كه در بازوان و شانه های خود داريد توجه كنید. بگذاريد 
ذهن شما احساس آرمیدگی را به عضالت بازوان، شانه 
بر  انتقال دهد. تمركز  تان  به پشت  ها، سینه، شکم و 
احساس آرمیدگی را ادامه دهید و آن را به باالی پاها، 
به زانوان، به پايین پاها و به انگشتان خود منتقل سازيد. 
بگذاريد تا احساس راحتی حاصل از آرمیدگی از شانه ها 
به سوی گردنتان حركت كند و به چانه، پیشانی و تمام 
سر برود. نفس عمیق بکشید و آن را خارج كنید. به اين 
ترتیب شما حتی می توانید احساس آرمیدگی بیشتری 
كنید. می توانید با انجام دوباره ی آرمیدگی به آرمیدگی 

عمیق تری دست يابید.
همان طور  می كنید.  آرمیدگی  احساس  واقعاً  االن  شما 
بازدم  كه  هر زمانی  می شويد،  راحت تر  و  آرمیده تر  كه 
خود را بیرون می دهید، می توانید در شرايط عمیق تری 

قرار گیريد. نفس بکشید، آرام باشید و احساس راحتی 
االن  كه  -همان طور  رسیديد  آرامش  به  هر وقت  كنید. 
و  ببريد  لذت  خود  احساسات  از  می توانید  هستید- 
و  آرمیدگی  اين  نتیجه ی  در  كنید.  آرامش  احساس 
كنید  بیشتر  را  خود  اعتماد به نفس  می توانید  راحتی 
كنید.  كنترل  را  خود  باورهای  و  افکار   ، احساسات  و 
داشته  بیشتری  آسايش  و  راحتی  احساس  می توانید 
كنترل  دارد،  اهمیت  برايتان  كه  آنچه  بر  و  باشید 

بیشتری اِعمال كنید.
خود  چشم های  می توانید  داشتید،  آمادگی  وقتی كه   
آرامش  يا  هوشیاری  احساس  می توانید  كنید.  باز  را 
كنید يا هر احساس معناداری را كه می خواهید، داشته 
باشید. همان طور كه چشم های خود را باز می كنید، اگر 
بخواهید می توانید كش و قوسی هم به بدن خود بدهید؛ 
شیرين  خوابی  از  بیدار شدن  حال  در  وقتی كه  مثل 

هستید.
افراد مسن يا افرادی كه توانايی جسمی الزم را ندارند 
می توانند از تمرين های آرمیدگی بدون انقباض عضالت 

استفاده كنند.

تمرين هايی برای رسیدن به آرامش

 آرمیدگِی هدايت شده

آقای مشاور توانا
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ترجمه و تألیف: دکتر فرشته راهداری
زیر نظر: دکتر سیده زهرا امامی رضوی

روده آخرین قسمت دستگاه گوارش شماست و گاه به آن 
روده ی بزرگ یا کولون گفته می شود. دستگاه گوارش در 
کل لوله ای خالیست که از دهان تا مقعد امتداد یافته است. 
عمل کرد دستگاه گوارش این است که غذا را وارد بدن کند 
و بدن را از شر باقی مانده ی غیر ضروری غذا خالص کند. 
روده جایی است که بخش زاید مواد غذایی در آن ذخیره 
می شود تا زمانی که با یک حرکت روده از بدن خارج شود 
)مدفوع(. حرکت روده زمانی رخ می دهد که مقعد )آخرین 
قسمت روده( پر از مدفوع شود و ماهیچه های اطراف مقعد 
)اسفنکتر مقعدی( باز شود. وقتی نخاع آسیب می بیند این 
را کنترل  به عصب هایی که حرکات روده  آسیب می تواند 
سطح  از  باالتر  به  نخاعی  آسیب  اگر  شود.  وارد  می کنند 
مقعد  این که  فهم  توانایی  شود،  وارد  سینه ای   12 مهره ی 
ماهیچه ی  البته  می رود.  بین  از  است  شده  پر  چه زمانی 
بر  روده  حرکات  و  می ماند  باقی  سفت  مقعدی  اسفنکتر 
مبنای رفلکس انجام می گیرند. این بدان معناست که وقتی 
روده پر است، رفلکِس اجابت مزاج رخ داده و روده را خالی 
روده ی  یا  خودکار  روده ی  روده،  مشکل  این  به  می کند. 
را  دفع  عمل  می توان  حالت  این  در  می گویند.  رفلکسی 
کنترل کرد تا زمان و مکان مناسب از نظر اجتماعی فراهم 
سینه ای   12 مهره  سطح  از  پایین تر  نخاعی  آسیب  شود. 
ماهیچه ی  و  بزند  آسیب  دفعی  رفلکس  به  است  ممکن 
این مشکل، روده ی ُشل  به  را ُشل کند.  اسفنکتر مقعدی 
مشکل  نوع  این  کنترل  می گویند.  بی رفلکس  روده ی  یا 
روده ای احتماالً به تالش های مکرر برای خالی کردن روده و 
برداشتن مدفوع با دخالت دست نیاز دارد. هر دو نوع روده ی 
نوروژنیک را می توان به شیوه ای موفقیت آمیز کنترل کرد تا 
جلوی حرکات روده ی برنامه ریزی نشده و مشکالت روده ای 

دیگر مانند یبوست، اسهال یا تجمع مدفوع گرفته شود.
استفاده  روده  خالی کردن  برای  می توان  روش هایی  چه  از 

کرد؟
می شود  گرفته  نظر  در  فرد  هر  روده ی  برای  که  برنامه ای 
با توجه به نیاز های آن فرد، نوع آسیب او )عصب حرکتی 

باال تر یا پایین تر( و عوامل دیگر متفاوت است. 
برداشتن با دست: برداشتن فیزیکی مدفوع از مقعد که در 
کنار تکنیک تخلیه به نام مانور »والسالوا« )حبس نفس و 
زور زدن( انجام می شود. این روش برای افرادی که مشکالت 

قلبی دارند توصیه نمی شود. 
تحریک با انگشت: دستکش به دست کنید و نوک انگشت 
به مقدار فراوان ژل لوبریکانت یا بی حس کننده بزنید و با 
حرکت َدَورانی در مقعد، عضالت اسفنکتر مقعدی را ُشل 
آن ها  ضایعه ی  که  افرادی  در  باشید،  داشته  یاد  به  کنید. 
گردنی و باالی مهره ی ششم سینه ای است، اگر نشانه هایی 
مانند سر درد، سرگیجه، سیخ شدن مو، عرق کردن و غیره 
مختار  خود  اعصاب  اختالل  عالئم  همان  که  شد-  ایجاد 

است- به استفاده از این روش پایان دهید. 
تحریک  مقعد  را در  اعصاب  انتهای  شیاف: شیاف مقعدی 
شیاف  می شود.  روده  در  انقباض  ایجاد  باعث  و  می کند 
را  تخلیه  و  می شود  مدفوع  به  آب  جذب  باعث  گلسیرین 

تحریک می کند.
تنقیه کوچک: سوزن سرنگ را بیرون بیندازید و با استفاده 

از سرنگ تا 3 بار و هر بار 10 سی سی آب وارد مقعد کنید. 
این روش مدفوع را نرم و چرب کرده و آب را به آن جذب 

می کند تا تخلیه راحت تر صورت گیرد. 
یک برنامه ی روده ای چیست؟

بیشتر افراد برنامه ی روده ای خود را در زمانی از روز انجام 
می دهند که با عادت های روده ای سابق آن ها و روش زندگی 
با قرار دادن  برنامه معموالً  باشد.  روزمره شان تطابق داشته 
شیاف یا تنقیه آغاز می شود و سپس با زمان انتظار بین 5 تا 
10 دقیقه برای تأثیر گذاری تحریک ادامه می یابد. بهتر است 
که این بخش از برنامه روی یک توالت فرنگی یا صندلی چرخ 

دار دستشویی انجام شود.
پس از زمان انتظار تحریک با انگشت هر 10 تا 15 دقیقه 
صورت می گیرد تا زمانی که مقعد خالی شود. افرادی که 
یا  شیاف  بخش  معموال  دارند،  رفلکس(  )بی  ُشل  روده ی 
را  روده ای خود  برنامه ی  و  کرده  را حذف  تنقیه  کوچک 
می کنند.  آغاز  دست  با  برداشتن  یا  انگشتی  تحریک  با 
بیشتر برنامه ی روده ای بین 30 تا 60 دقیقه زمان می برند. 
برنامه ی روده ای از فردی تا فرد دیگر با توجه به ترجیح ها 
و نیاز های هر فرد متفاوت است. بعضی افراد فقط نیمی از 
یک شیاف را استفاده می کنند، بعضی دو شیاف و بعضی از 
استفاده نمی کنند. بعضی ترجیح  تنقیه کوچکی  یا  شیاف 
می دهند برنامه را از ابتدا در توالت انجام دهند. بعضی به 
برنامه چیزی  انجام  در حین  اگر  که  نتیجه می رسند  این 
بخورند یا نوشیدنی ولرم بنوشند بهتر است، اما برای بعضی 
از همه مهم تر است این  دیگر این کار مفید نیست. آنچه 

است که شما کشف کنید چه کاری برای شما بهتر است. 
تأثیر  روده ای  برنامه ی  موفقیت  بر  می توانند  عواملی  چه 

بگذارند؟
هریک از عواملی که در زیر آمده، یا مجموعه ای از این عوامل 
می توانند بر موفقیت برنامه ی روده ای تأثیر بگذارند. تغییر 
دادن یک عامل می تواند بالفاصله تأثیر گذار باشد یا ممکن 
تغییر دادن  دهد.  نشان  را  خود  نتایج  بعد  روز  چند  است 
هم زمان چند عامل باعث می شود که نتوانیم به راحتی تأثیر 
هر عامل را تشخیص دهیم و ممکن است باعث تأخیر در 

دست یابی به یک برنامه ی ثابت روده ای شود.
سابقه گذشته ی روده ای

سابقه ی روده ای شما در گذشته چه بوده است؟
زمان بندی:

یا  می دادید  انجام  صبح  را  خود  روده ای  برنامه ی  شما 
از  بعد  بوده است؟  خاصی  زمان  در  هر روز  آیا  بعدازظهر؟ 
صرف وعده ی غذایی یا نوشیدنی ولرم بوده است؟ فاصله ی 
زمانی بین دو برنامه چقدر بوده است؟ نصف روز، یک روز  در 

میان، یا دو روز؟
شما باید یک برنامه ی روده ای را حداقل هر 2-3 روز یک بار 
و  مدفوع  تجمع  یبوست،  به  ابتال  احتمال  تا  دهید  انجام 

سرطان کولون را کاهش دهید.
حريم خصوصی و راحتی:

آیا فرد دیگری هم از توالت شما استفاده می کند؟ آیا شما 
وقت کافی برای کامل کردن برنامه ی خود دارید؟

اضطراب احساسی:
شما  آیا  است؟  گرفته  قرار  تأثیر  تحت  شما  اشتهای  آیا 

توانایی الزم و آرامش دارید؟
مكان:

شما برنامه ی دفعی خود را کجا انجام می دهید؟ روی یک 
توالت فرنگی یا صندلی بلندی در توالت، یا روی خود توالت 
یا در تخت خواب؟ احتماال اگر این کار را در حالت نشسته 
انجام دهید به خاطر کمک نیروی جاذبه در دفع راحت تر 

خواهید بود.
مايعات:

پرتقال  آب  یا  آلو  آب  می نوشید؟  چه مایعاتی  و  چه مقدار 
از  دیگری  نوع  شاید  یا  کند،  تحریک  را  روده ها  می تواند 

آبمیوه برای شما بهتر باشد.
غذا:

یا مواد سلولزی مانند میوه ها و سبزیجات،  چه مقدار فیبر 
بعضی  می کنید؟  مصرف  سبوس دار  نان های  سبوس، 
خوراکی ها مانند شیر، ماست، پنیر، سیب زمینی، نان سفید 
و موز می توانند باعث یبوست شوند، اما بعضی دیگر مانند 
است  ممکن  پر ادویه  غذاهای  یا  کافئین  میوه،  زیاد  مقدار 

مدفوع را نرم کرده و باعث اسهال شوند.
داروها:

بعضی داروها می توانند شما را دچار یبوست و برخی دارو ها 
سالمتی تان  متخصص  با  کنند.  ایجاد  اسهال  می توانند 
درباره ی اطالعات مرتبط با دارو های مصرفی خود صحبت 

کنید.
بیماری:

ابتال به آنفوالنزا، سرما خوردگی یا عفونت روده ای می تواند 
سیستم  اگر  حتی  بگذارد،  تأثیر  شما  روده ای  برنامه ی  بر 
گوارشی شما به طور مستقیم تحت تأثیر قرار نگیرد، تغییر 
عادت های تغذیه ای شما، مقدار مایعی که مصرف می کنید 
برنامه ی  و  کند  تغییر  است  ممکن  شما  تحرک  میزان  یا 

روده ای شما را تحت تأثیر قرار دهد.
میزان فعالیت/ تحرك:

چند  می دهید؟  انجام  ورزشی  تمرین های  چه مقدار  شما 
وقت را بیرون از تخت خواب می گذرانید؟

هوا:
که  می شود  بدن  مایعات  تبخیر  افزایش  باعث  گرم  هوای 

می تواند منجر به کاهش آب و یبوست شود.
ماساژ خارجی:

ماساژ دادن پایین شکم با حرکت دورانی از راست به چپ در 
جهت عقربه های ساعت باعث افزایش فعالیت روده می شود.

زور زدن و حبس نفس: 
توصیه  دارند  قلبی  مشکل  که  بیمارانی  به  تکنیک  این 

نمی شود.
ابزار های کمكی/ تطابقی:

ممکن است ابزارهایی مانند جا دهنده ی شیاف، ضمیمه ی 
یک  اجرای  برای  انگشتی  تحریک کننده ی  یا  انگشت 

برنامه ی موفق روده ای مورد نیاز باشند.

پس از آسیب نخاعی سالم بمانید
از روده های خود مراقبت كنید  روده چیست و چه می كند؟
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ـِدی معصومه آم
دبیر سرویس علمی

نانو: ذره ای کوچک با تأثیری شگرف!
مهم ترین  نانو،  فناوری  قرن  عنوان  به  بیست و یکم  قرن 
دوران صنعت به شمار می رود. قرن نانو، قرن سالمتی و 
صرفه جویی و آرامش نامیده شده است. نانو ماده یا جسم 
متر  میلیاردم  یک  نانو  است.  مقیاس  یک  بلکه  نیست، 
است؛ بسیار کوچک، اما با تأثیری بسیار بزرگ در زندگی 

انسان.
زیستی  و  شیمیایی  و  فیزیکی  خاصیت  نانو  مقیاس  در 
با خاصیت کل ماده متفاوت  اتم ها و مولکول ها  تک تک 
نوینی  دستاورد های  پیدایش  موجب  نانو  ذره های  است. 
تأثیر  به  ادامه  در  شده اند.  مهندسی  و  پزشکی  درعلوم 
معلولیت  دارای  افراد  زندگی  بهبود  بر  نانو  ذره های 

می  پردازیم.
استفاده از نانو ساختار در پروتز استخوان

در پزشکی از فلز تیتانیوم و تانتالیوم به طور گسترده برای 
ترمیم استخوان ها به ویژه استخوان لگن استفاده می شود. 
این دو فلِز بسیار صاف، در بدن بسیار با دوام اند-به طوری 
است-  طوالنی  بسیار  آن ها  در  فلز  استهالک  زمان  که 
آن ها  زیستی  نا سازگاری  تانتالیوم  و  تیتانیوم  اما مشکل 
در بدن است. به همین دلیل پزشکان و تولید کنندگان 
سلول ها  رشد  احتمال  بوده اند.  جایگزین  مواد  دنبال  به 
قطعات  این  زیستِی  سازگار شدِن  با  سطح  در  رگ ها  و 
صاف  سطح  که  است  این  مشکل  اما  می یابد،  افزایش 
مواد  جذب  برای  و  ندارد  خوبی  چسبندگی  فلزات، 

زیست سازگار مناسب نیستند.
بیماری زا  عوامل  می شود  موجب  سطح  این  صاف بودن 
نتیجه  در  کنند،  نشست  آن  روی  راحتی  به  نتوانند 

مشکالت عفونتی رایج در کاشت اعضای بدن به حداقل 
می رسد. از لحاظ نظری، افزودن الیه ی زیست سازگار به 
و  می شود  باکتری ها  اتصال  افزایش  موجب  سطح  یک 
محققان امیدوارند طبیعت نانوساختار این قطعات از این 

امر جلوگیری کند.
تولید شبكیه ی مصنوعی چشم با استفاده از نانو الماس

مختلف  کشورهای  در  متعددی  تحقیقاتی  گروه های   
پروتز  تولید  زمینه ی  در  چشم گیری  پیشرفت  های  به 
به  تحقیقات  این  اگر  یافته اند.  دست  چشم  شبکیه ی 
از دست دادن  به دلیل  افرادی که  برسد،  نتیجه ی مطلوب 
سلول های گیرنده ی نوری نابینا شده اند، می توانند بینایی 
فعلی  رو  ش های  از  ساده تر  و  بهتر  شکلی  به  را  خود 
بازیابند. یکی از این گروه  های تحقیقاتی نشان داده است 

که می توان از نانو الماس  ها در این زمینه بهره برد.
ژاپن  در  اوکایاما  دانشگاه  پزشکی  دانشکده ی  محققان 
تالش کرده اند با تولید پروتز شبکیه ای نازک و نرم- که 
این  عملکرد  است-  فتو الکتریک  رنگی  مواد  مبتنی بر 
پروتزها را بهبود بخشند. رنگ فتو الکتریِک استفاده شده 

در این پروتز برای سلول ها سمی نیست. آن ها با استفاده 
این  قرار دادن  رفتاری مشاهده کردند که  بررسی های  از 
پروتز در ناحیه ی زیر شبکیه ای موش ها منجر به بازیابی 

بینایی آن ها می شود.
را  بزرگ  تراشه می تواند حروف  این  از  استفاده  با  بیمار 
بخواند، میوه های مختلف را تشخیص دهد و با تشخیص 

محل افراد، آزادانه به سمت آن ها حرکت کند.
دلیل استفاده از الماس برای روکش پروتز این است که 
می تواند  و  است  زیست سازگار  و  پایدار  نیمه رسانا  این 
برای  محققان  دهد.  افزایش  را  بینایی  تفکیک پذیری 
این  نوری،  گیرنده های  جایگزینی  قابلیت  بررسی 
کرده اند.  آزمایش  شبکیه  روی  را  کوچک  پروتز های 
همکاران آمریکایی این گروه نیز نشان داده اند که پروتزی 

مشابه می تواند روی انسان عمل کند.
زیادی  کار  پروتزها  این  از  عملی  استفاده ی  برای  هنوز 
باید صورت بگیرد، اما کارهای انجام شده نشان می  دهند 
در آینده ای نه چندان دور، اشخاص نابینا قادر به باز یابی 

بینایی خود خواهند بود.

دانستنی های ارتز و پروتز
عضوی  عملکرد  بهبود  به  که  است  وسیله ای  ارتز  
ارتز ها درکنترل،  به طور کلي  بدن کمک می کند.  از 
اصالح اختالل ها و عوارض سیستم اسکلتي عضالني 
التهابی، فرسایشي و  با منشاء مادر زادي، تروماتیک، 

نورولوژیک کاربرد دارند.
ارتزها ممکن است از جنس های مختلفی مانند چرم 
و پالستیک و فلز یا ترکیبی از مواد مختلف به صورت 
پیش ساخته یا مخصوص هر فرد و متناسب با اندام 
از:  ارتز ها عبارت اند  از  وی ساخته شوند. نمونه هایی 
عینک، کمربند طبی، کفش طبی، ارتز میلواکی برای 
اصالح کجی و انحراف ستون فقرات، ارتز بلند پا برای 
پا  مختلف  اسپیلنت های  اطفال،  فلج  به  مبتال  افراد 
منابع،  از  بسیاري  در  است  گفتنی  غیره.  و  و دست 

واژه ی بریس به جاي ارتز به کار مي رود.
اصلي خالصه  ارتز ها در چند بخش  اصلي   عملکرد 

مي شوند که عبارت اند از:
- جلوگیري از بد شکلی و پیشرفت آن؛

- اصالح بد شکلی؛
- کنترل بی ثباتی ها؛

به  وزن)کمک  تحمل  راستاي  اصالح  و  راحتي   -
تحمل وزن بدن(؛

- آسان سازی حرکات؛
- کاهش درد و فشار.

پروتز به عضوی مصنوعی گفته می شود که جایگزین انداِم از دست رفته ی فرد می گردد تا عملکرد های طبیعی فرد 
را به میزان مقتضی فراهم کند. 

پروتز ها بر اساس ارزیابی سطوح مختلف قطع عضو و قسمت باقی مانده ی عضو تهیه شده و به سه دسته تقسیم 
می  شوند:

1. پروتز های اندام تحتانی:
- قطعات پنجه و مچ؛

- انواع زانو:
- زانو های مکانیکی )تک محوری یا چند محوری(

- زانو های کامپیوتری یا میکرو پروسسور )جدید ترین تکنولوژی در زانو های پروتزی(
- انواع مفصل ران.

2. پروتز های اندام فوقانی:
- پروتز مچ دست؛
- پروتز زیر آرنج؛

- پروتز وسط مفصل آرنج؛
- پروتز باالی آرنج؛

- پروتز مفصل شانه؛
- پروتز ربع قدامی خارجی بدن.

3. پروتز های زيبايی.



65

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ـی

مــ
لـــ

ــــ
ع

سینی شستشوی سرنوار جیب دار کف دست چنگک بلند رنگین کمانی

بازوی سوم 

   کیف مخصوص عصا
این کیف یک جیب داخلی بزرگ، یک جیب زیپ دار 
در جلو، جیب کوچکی در پهلو و یک جیب توری 
در بیرون دارد. کیف عصا به طور ویژه برای عصاهای 
شده است.  ساخته  ساعد  عصا های  یا  زیر بغلی 
از  استفاده  با  عمومی،  تناسب  به دلیل  کیف  این 
گیره  های تنظیم شدنی و بند های حلقه  ای به سادگی 
به دسته ی عصا متصل می  شود. جدا کردن آن نیز 

ساده و راحت است.
ایجاد  بدون  مورد نیاز  اجسام  کیف،  این  کمک  با 
تداخل در تحرک فرد، در دسترس او قرار می گیرند 
کاغذ،  عینک،  کلیدها،  حمل  و  نگهداری  برای  و 

بطری آب و دیگر وسایل شخصی ایده آل است.
از ویژگی  های دیگر کیف مخصوص عصا آن است 
و  می  دارد  نگه  در دسترس  و  نزدیک  را  اجسام  که 

به راحتی به عصاها متصل می  شود.

طراحی  هشتاد  سانتیمتری طوری  این چنگک 
قابل  همه  برای  و  ارزان  و  سبک وزن  که  شده 
استفاده است. وزن آن حدود 142 گرم است و 
دهانه ی گیره اش تا یازده سانتی متر باز می شود. 
و  گوشه ها  به  دسترسی  برای  چنگک ها  این 
یا  غیر قابل دسترسی  اشیای  گرفتن  شکاف ها، 
اشیائی که نمی خواهید با آن ها تماس مستقیم 

داشته باشید، بسیار عالی  هستند.
الستیکی  پنجه های  کمانی،  رنگین  چنگک 
بزرگ  و  اشیای کوچک  دارد که  انعطاف پذیری 

را با وزنی تا حدود 453 گرم می  گیرد.
تا  دارد  هم  حلقه ای  بند  یک  و  دستگیره  یک 
همیشه در آشپزخانه، محل کار، رخت شویی و 

کارگاه دم دست باشد.

نوار جیب دار کف دست به طور ویژه برای افراد 
شده است.  طراحی  چهار اندام  فلج  به  مبتال 
داخل  به سادگی  آشپزخانه  وسایل  دسته ی 

جیب روی نوار قرار می گیرد. 
تا  شده  ساخته  پالستیک  نوعی  از  نوار  این 
گیرد.  جای  آن  درون  به راحتی  کاربر  دست 
تهیه  مصنوعی  کاماًل  مواد  از  آن  پالستیک 
حرارتی  چسب  کمک  با  و  است  با دوام  شده، 
تنظیم شدنی است، به عالوه قابل استفاده با هر 

دو دست راست و چپ است. 
وسایل  تا  نوار وصل می شود  به  جیب، محکم 
آشپزخانه بهتر در آن جای بگیرد و فرد بدون 

نیاز به کمک، غذا بخورد.
حالت فنری نوار جیب دار آن را در جایش نگه 
می دارد. جیب اجازه می دهد تا وسیله به خوبی 
چنگ زدن  به  نیازی  بنابراین  شود؛  جای گیر 

نیست.

افرادی است که  سینی شستشوی سر ویژه ی 
طوری  نیستند.  استحمام  به  قادر  به تنهایی 
گردن  با  به راحتی  که  شده است  طراحی 
هماهنگ شود و به شانه های کاربر تکیه دهد. 
تا  دارد  برآمدگی  مقداری  سینی  این  لبه های 
ریختن  از  و  کرده  گردن کمک  نگه داشتن  به 
نوار حدود  اطراف جلوگیری کند. یک  به  آب 
بسته  کاربر  بازو های  دور  نود سانتی متری 
می شود تا موقعیت سینی ثابت شود. کاربر در 
حین استفاده می تواند به راحتی روی صندلی یا 

صندلی چرخدار بنشیند. 
و  سبک  پالستیک  از  سر  شستشوی  سینی 
ویژگی های  دیگر  از  شده است.  ساخته  با دوام 
این سینی آن است که به سادگی با صابون یا 
شوینده های خانگی و آب تمیز شده و از فشار 

به کمر پرستار می کاهد.

بازوی سوم را می توان در زاویه های مختلف قرار داد 
تا در نگهداری لیوان و بطری به افراد دچار محدودیت 
حرکتی کمک کند. این نگهدارنده ی لیوان را می توان 
به صندلی چرخ دار، میز، کالسکه یا صندلی های بلند 
استفاده  نوشیدنی ها  از  راحت تر  کاربر  تا  کرد  متصل 

کند.
نه سانتی متر  انعطاف پذیر که حدود  و  نرم  بازوی  این 
به راحتی  محکم  گیره ی  یک  کمک  به  می شود،  باز 
به سطوح تخت و گرد وصل می شود. انواع گوناگونی 
حلقه ای  بند  با  می توان  را  بطری ها  و  لیوان ها  از 
لوله ی  داشت.  نگه  بازو  این  سر  در  تنظیم کردنی 
انعطاف پذیر اجازه می دهد لیوان یا بطری در زاویه های 

مختلف قرار گیرند. 
با کمک دست در هر موقعیتی قفل و  بازو به راحتی 
در هر جهتی تا 360 درجه کامل خم می شود. بنابراین 
قرار داده  لیوان، در هر مکانی  یا  نگهدارنده ی بطری 
قابل  نرم  مخملی  پارچه ی  از  بازو  روکش  می شود. 

به صندلی چرخ دار، میز عسلی، میز  به راحتی  بازو  این  از آن جدا می شود.  به راحتی  شستشو است که 
رایانه، میز معمولی، صندلی ماشین، صندلی ساحل و غیره قابل اتصال است.

از ویژگی های بازوی سوم این است که قابلیت تطبیق پذیری چشم گیری دارد و مانند یک دست اضافه 
بازوی  است  کافی  نگه می دارد،  را  بطری  و  لیوان  انواع مختلف  بازو  در سر  نوار حلقه ای  عمل می کند. 
نگهدارنده را خم کنید و آن را در جهت مطلوب خود قرار دهید تا کاربر به راحتی به نوشیدنی دست یابد.

تازه های دنيای فناوری 

ترجمه: سمیه جعفری
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