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ماهنامهی پیک توانا با رویکرد فرهنگیاجتماعی ،نشریهای است که از چند سال پیش
وارد عرصهی فرهنگی جامعه شده و در تمام این سالها تالش کرده تا بتواند آینهای
از دغدغهها ،مشکالت ،توانمندیها و آرزوهای افراد دارای معلولیت باشد و با انعکاس
مشکالت این گروه ،زمینهای فراهم آورد تا هم همهی افراد جامعه با توانمندیهای آنها
آشنا شوند و هم مسئوالن ،نگاه مؤثرتری به این قشر داشته باشند و گامهای اثربخشی
برای رفع مشکل ها آنان بردارند.
الزم به یادآوری است صاحب امتیاز این نشریه ،کانون معلولین توانا ،مؤسسهای غیردولتی
بوده و با دو هدف تغییر نگرش جامعه به افراد دارای معلولیت و نیز احقاق حقوق آنها
شکل گرفتهاست .این موسسه برای حفظ عزت و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت،
درخواست هرگونه کمک بالعوض را ممنوع کرده و با تکیه بر فکر و اندیشهی افراد دارای
معلولیت در راه اهداف خود گام برمیدارد .پیک توانا از تمام کسانی که در این راه همراه
و همگام بودهاند سپاسگزاری میکند و دست همهی مخاطبان را به گرمی میفشارد.

شما میتوانید هرگونه مقاله ،یادداشت،
خبر ،شعر ،داستان و نوشتههای خود در
رابطه با موضوع افراد دارای معلولیت را در
اختیار پیک توانا قرار دهید.
همچنین میتوانید افراد دارای معلولیتی
را که میشناسید به پیک توانا معرفی
کنید تا این ماهنامه آنها را به عنوان الگو
به مخاطبانش معرفی کند.
شما دوست عزیز میتوانید با اشتراک
پیک توانا آن را به دوستان دارای معلولیت
خود هدیه دهید.
شما دوست دارای معلولیت ،میتوانید
با اشتراک پیک توانا با حقوق خود آشنا
شوید.
همچنین شما دوست عزیزی که دارای
شرکت یا واحد صنعتی هستید میتوانید
با اشتراک پیک توانا آن را به کارمندان
دارای معلولیت خود هدیه دهید و به
رشد و ارتقای فرهنگی کارکنان خود و
خانوادههای آنها کمک کنید.
پیک توانا با یاری شما دوستان و همراهان
همیشگی ،میتواند هرچه بیشتر به سوی
افقهای روشن قدم بردارد.

فرم اشتـراك ماهنـامه پیک توانا

پذيرش اشتراك پيك توانا به معناي مشاركت در :

فرهنگ سازی عمومی ،تغییر نگرش جامعه به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصت هاست.

هزينه ی اشتراك:
يك ساله( 6شماره) (براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت )  250/000 :ريال
يك ساله( 6شماره) (براي مراكز ،شرکتها ،سازمانها و مخاطبان عادي)  300/000 :ريال
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معلوليت براي عزيزان معلول) ،به نشاني دفتر ماهنامه پيك توانا ارسال نمايند.
در صورت اشتراک بیش از  5جلد در هر شماره  20در صد تخفیف تعلق خواهد گرفت.
نشاني ماهنامه پيك توانا  :قزوين -بلوار شهيد بهشتي  -كانون معلولين توانا -دفترماهنامه پيك توانا – تلفن 028 - 33339212 :
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تحصيالت................................................................................................... :
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* درج نظریه ها ،عقاید و به ویژه آگهی در این مجموعه به معنای تأیید آن از سوی
مسئوالن مجله نیست .بررسی ،تحقیق و اطمینان از درستی آن ،به عهده شما عزیزان
است.

نبود آمار قطعی؛
ســایهای سنگیــن روی سر معلــوالن
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براساس نتیجههای سرشماری سال ،1390
نزدیک به یکمیلیونوپنجاههزارنفر از جمعیت
کشور دارای معلولیت هستند .اینسرشماری
وجود حدود 350هزارنفر نابینا و ناشنوا600 ،
هزارنفر دارای معلولیت جسمی و حرکتی و
حدود 350هزار معلول ذهنی در کشور را تا سال
 90تأییدکردهاست.
این در حالی است که کارشناسان آمار و
کارشناسان حوزهی معلوالن معتقدند که آمار
حقیقی معلولیت بیشتر از اینرقم است .آنها
معتقدند برخی از خانوادهها بهویژه در شهرهای
کوچک و روستاها هنوز به معلولیت بهعنوان
یک «ننگ خانوادگی» نگاهکرده و از پذیرفتن

آن امتناع میکنند و همیننگرش در معرفینشدن فرزندان معلول خود به جامعه
تأثیرگذاشته و لذا دست سازمانهای بهزیستی و آمار در تخمین صحیح تعداد معلوالن
هرگز به اینافراد نرسیدهاست.
با توجه به اینکه بسیاری از شهروندان هنوز اطالعات کافی دربارهی معلولیت ،انواع
و شدت آن ندارند ،معلولیتهای خفیف را تشخیصنمیدهند؛ از اینرو از داشتن
معلولیتهای جسمی یا روانی اعضای خانوادهی خود بیاطالع هستند .همهی این موارد
چون حلقههای زنجیر بههمپیوستهاند تا در کشور آمار دقیقی از افراد دارای معلولیت
دردست نباشد.
بدیهی است که مطالب پیشگفته موجبشدهاند تا در تأمین اعتبارهای الزم برای رفع
مشکلها و نیازمندیهای معلوالن اشتباههای فاحش و تکراری رخدادهاست .از اینرو
چرخهی نقصدار تعیین بودجه براساس آماری کمتر از آمار واقعی بارهاوبارها تکرارشده،
ِ
نادرست موجود تعیین میشوند نه بر پایهی
چراکه اعتبارهای اینحوزه براساس آمار
آمار واقعی.
از طرفی افراد دارای معلولیت نیازهای بیشماری دارند که تعداد زیادی از آنها -بهویژه
نیازهای روحی ،توانبخشی و غیره -هنوز حتی توسط کارشناسان سازمان بهزیستی
شناسایینشدهاند.
درواقع میتوانگفت وظیفهی پاسخگویی به نیازهای معلوالن به عهدهی کسانی است که
هنوز با مشکلهای اصلی اینگروه آشنا نبودهاند و به جای اینکه خود را مددکار اینافراد
بدانند ،با مراجعان معلول خود بهعنوان «اربابان رجوع» برخوردمیکنند .ناگفتهنماند که
اینافراد در نحوهی ارتباط با معلوالن بیتقصیرند ،چراکه بهطوراساسی در کشور ما به
پدیدهی معلولیت بهطورعلمی نگاهنشدهاست .کارشناسان با وجود تعداد زیاد مجروحان
جنگی ،افراد دارای معلولیت ،سالمندان و غیره ،مشکلهای اینگروه را بهطورکامل و
علمی شناسایینکردهاند و به همین خاطر ،جامعه نیز در شناسایی اینگروه و نحوهی
برخورد با آنها به طورغیرعمد اهمالکرده و کوتاهیمیورزند.
اما مشکل و گلهمندی اصلی اینجاست که با وجود اینکه همهی مسئوالن و کارشناسان
حوزهی معلوالن بر سر مسئلهی «نبود اطالعات کافی و آمار دقیق از افراد معلول در
کشور» همواره اتفاقنظر داشته و دارند ،اما هرگز در راستای اختصاصدادن اعتبار برای
شناسایی افراد معلول بهویژه در منطقههای محروم اقدامینکرده و چارهای برای آن
نیندیشیدهاند .جای خالی اینرویداد ،همواره در تعیین اعتبارات ،تخصیص بودجه ،تربیت
نیروهای متخصص ،راهکارهای رفعکنندهی بحرانها و مشکلهای خانوادهها و غیره روشن
است .موارد پیشگفته به محرومیتها و اگر صحیحتر بگوییم به «محرومماندنهای»
هرچهبیشتر افراد دارای معلولیت دامنزدهاست.
درنهایت ،شاید بتوانگفت« :معلوالن گروهی در جامعه هستند که گسترهی جمعیتی
آنها در هالهای از ابهام بوده و هیچسازمانی اطالعات معتبر و قابلاعتمادی از تعداد
حقیقی آنها ندارد».
و اما سخن آخر اینکه :چرخش اینچرخهی نقصدار تا کجا ادامهپیداخواهدکرد؟
چندسال دیگر باید بگذرد تا مسئوالن از نبو ِد آمار واقعی معلوالن ابرازتأسفکنند و برای
نبود ایناطالعات دلخواهندسوزاند؟
رقیه بابایی
عضو شورای سردبیری ـ مدیر تحریریه  -دبیر سرویس خبر
babayi84@yahoo.com

اخبـــــــــــار کوتاه
وزیر کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
افزایش خدمترسانی به معلوالن با طرح
«بهزیستی در خانه»

ایسنا :وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از تامین
بودجهی تجهیزات مورد نیاز معلوالن در بودجه
سال  1394خبر داد و گفت :الیحهی حمایت
حقوقی و قانونی از معلوالن در کمیسیون
اجتماعی دولت به پایان رسیده و در هفتههای
آتی به صحن مجلس خواهد رفت.

پرداخت حقپرستاری به تمامی بیماران
ضایعه نخاعی تا پایان سال
ایسنا :معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی
گفت :حق پرستاری تا پایان سال به تمامی
بیماران ضایعه نخاعی پرداخت خواهد شد
و تمامی روستاییان تحت پوشش توانبخشی
مبتنی بر جامعه قرار میگیرند.

ورود دانشآموزان دیرآموز به مدارس
عادی از سال 94
ایسنا :رئیس سازمان دانشآموزان استثنایی
کشور ضمن اعالم این خبر که در حال
برنامهریزی برای ورود دانش آموزان دیرآموز
یا هوشمرزی به مدارس عادی در سال آینده
هستیم ،گفت :امسال طرح سنجش قبل از
دبستان زودتر به اجرا درآمده است تا بتوانیم
پس از شناسایی دانش آموزان معلول مداخالت
الزم را زودتر انجام دهیم.
اشتغال بیش از  19هزار معلول در  9ماهه
اول امسال
ایسنا :دبیر ستاد اشتغال سازمان بهزیستی با
اعالم این خبر که در  9ماهه اول سال 19 ،93
هزار و  544نفر معلول مشغول به کار شدهاند
گفت :واگذاری مراکز غیردولتی ،واگذاری
فضاهای خالی ،تشکیل گروههای خودیار و
همیار معلوالن ،کارگاههای تولیدی و ...از
راههای ایجاد اشتغال برای معلوالن هستند.

کبیری خبر داد:
کمبود امکانات و فضای آموزشی مهمترین
مشکل مدارس استثنایی قم است
رئیس آموزشوپرورش استثنایی قم گفت :دانش
آموزان معلول در مدارس قم با کمبود تجهیزات
برای رفت و آمد و کمبود امکانات آموزشی روبرو
هستند.
به گزارش خبرنگار مهر ،علیرضا کبیری در
شورای آموزش و پرورش استان قم ،با اشاره به
اینکه اولین مشکل دانشآموزان استثنایی بحث
ایابوذهاب آنها است ،اظهار داشت :نزدیک
به  ۱۷۰۰دانشآموز استثنایی در استان قم
تحصیل میکنند که  ۴۰۰نفر در مدارس عادی
و بقیه در مدارس ویژه هستند.
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اردبیل  16هزار و  872معلول دارد:
ایسنا :مدیرکل بهزیستی استان اردبیل
گفت :در سطح استان اردبیل  16هزار و
 872نفر معلول تحت پوشش بهزیستی
هستند.
رویا احمدیان با اشاره به اینکه در سطح استان
اردبیل  16هزار و  872نفر معلول تحت پوشش
بهزیستی هستند ،افزود :از کل معلوالن تحت
پوشش این سازمان  11428نفر مرد و 5444
نفر زن هستند.

عمودیزاده خبر داد:
زمینه اشتغال برای  ۲۹۰۰مددجوی تحت
پوشش بهزیستی لرستان فراهم شد
مدیر کل بهزیستی استان لرستان از ایجاد
اشتغال برای دوهزار نفر از مددجویان تحت
پوشش این نهاد خبر داد.
همایون عمودیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با
اشاره به ایجاد اشتغال برای دوهزار و  ۹۶۲نفر
از مددجویان تحت پوشش بهزیستی لرستان در
ششماه نخست امسال اظهار داشت :این اقدام
از طریق بخش خصوصی ،بیمه سهم کارفرما،
خویشفرمایی ،جبران عدم کارایی و پرداخت
تسهیالت اشتغالزایی صورت گرفته است.

اخبــــــــــار

ربیعی خبر داد:
طبقهبندی و آموزش رایگان معلولین برای
حل مشکل اشتغال
ایسنا :وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اعالم
آغاز طرح طبقهبندی معلوالن و تهیه بانک
اطالعاتی آنها از تصمیم و عزم دولت برای حل
مشکل اشتغال معلوالن خبر داد.
وی با اشاره به برنامهی پیشبینیشده برای
طراحی و بازیابی شغلی ویژه معلوالن تاکید
کرد :دولت بنا دارد برای اشتغال مداخله کند و
براین اساس صندوق اشتغال طراحی و سازمان
فنی و حرفه ای نیز مکلف شده که معلوالن را
طبقهبندی و متناسب با فیزیک آنها و لیست
مشاغل آموزشهای الزم به صورت رایگان به
افراد معلول داده شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی:
جامعه باید برای جمعیت  15درصدی
ناتوانان مناسبسازی شود
ایسنا :مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان
اینکه  15درصد جمعیت جامعه را افراد ناتوان
تشکیل میدهند ،گفت :باید مناسبسازی به
منظور عبور و مرور تمام این افراد صورت گیرد
نه فقط جمعیت چهاردرصدی معلوالن.

مازندران دارنده رتبهی نخست کشوری در
معلولیت جسمی حرکتی
مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه 10
درصد جمعیت مازندران را سالمندان تشکیل
میدهند ،گفت :مازندران با سرعت به سمت
سالمندی پیش میرود که از میانگین کشوری
باالتر هستیم.
ایسنا« :سعید آرام» با بیان اینکه بیشترین آمار
معلوالن ذهنی و جسمیحرکتی هستند ،گفت:
در مازندران معلولیت جسمیحرکتی رتبهی اول
را دارد.

کاشف به عمل آمد
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بهرهمندی 356هزار معلول از خدمات
توانبخشی بهزیستی
مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان
بهزیستی گفت« :همهی معلوالن
ضایعهنخاعی گیالن تا پایان سال حق
پرستاری مستمر دریافتخواهندکرد».
به گزارش ایسنا« :کیوان دواتگران در
جمع مسئوالن بهزیستی گیالن اظهارکرد:
«هماکنون 507نفر ضایعهنخاعی در
بهزیستی استان گیالن تحت پوشش
هستند و حق پرستاری دریافتمیکنند».
نخاعی
وی تعداد معلوالن ضایعه
ِ
بهثبترسیده در بانک اطالعاتی بهزیستی
گیالن را 700نفر برشمرد و افزود« :تا
پایان سال به همهی آنان حق پرستاری
پرداختخواهدشد».
دواتگران ادامهداد« :در زمینهی
بخشی مبتنی بر جامعه ،بهزیستی
توان
ِ
گیالن از استانهای پیشرو در اینزمینه
است .با توجه به اینامر مهم ،مبلغی
650میلیونتوماناعتبار
حدود
در
درنظرگرفتهشدهاست».
مدیرکل دفتر توانمندسازی بهزیستی
کشور خاطرنشانکرد« :هماکنون 356هزار
و 573نفر معلول در کل کشور از خدمات
بخشی مبتنی بر جامعه
برنامهی توان
ِ
بهرهمیبرند».
عملنکردن به وعدههای دادهشده به
قهرمان معلول جهان به دلیل سن کم!
قهرمان جهان در رشتهی پرتاب دیسک
معلوالن از بهحقیقتنپیوستن وعدهی
مسئوالن در پرداخت هدیهی قهرمانیاش
گالیهکرد.
«مصطفی افضلی» در گفتوگو با پیکتوانا
با بیان اینکه مسکن یکی از مشکلهای
مهم و اساسی معلوالن است ،گفت« :پس
از اینکه در مسابقههای رشتهی پرتاب
دیسک به مقام نایبقهرمانی جهان رسیدم،
قرارشد از سوی ریاست محترم جمهوری
به من مسکن دادهشود ،اما هنوز اینوعده
عملینشدهاست».
وی که عنوان قهرمانی جهان را نیز در
کارنامهی خود دارد ،در پاسخ به پرسشی
دربارهی علت عدم اهدای جایزهاش
گفت« :تاکنون پیگیریهای بسیاری
انجامشدهاست ،اما میگویند چون هنوز به
سن قانونی نرسیدهام ،نمیتوانم از مسکن
مهر استفادهکنم».
اینقهرمان جهان که دانشجوی رشتهی
تربیتبدنی دانشگاه دامغان است ،خواستار
رسیدگی مسئوالن استان برای پرداخت
هدیهی ریاست جهموری و استفاده از
مسکن مهر شد.

سازمان

قائممقام توانمندسازی
بهزیستی کشور:
وظیفهی بهزیستی ایجاد اشتغال
نیست.
قائممقام توانمندسازی سازمان بهزیستی
گفت« :وظیفهی بهزیستی ایجاد اشتغال
نیست ،بلکه وظیفهی آن توانمندسازی
بوده که اشتغال نیز یکی از شاخصهای
توانمندسازی است».
قاسم عبداهللزاده در گفتوگو با ایسنا
افزود« :سازمان بهزیستی منابع ،بانک،
تسهیالت ،کارخانه ،شرکت ،صنف و غیره
دراختیارندارد که بتواند بهواسطهی آنها
اشتغال ایجادکند».
وی در ادامه بیانکرد« :وظیفهی سازمان
بهزیستی توانمندسازی جامعهی هدف
بوده و اشتغال نیز یکی از شاخصهای
آن است ،اما باید درنظربگیریم که ایجاد
اشتغال بهتنهایی به معنای توانمندسازی
نیست؛ زیرا افراد بیشماری هستند که
شاغل بوده اما توانمند نیستند».
عبداهللزاده ضمن اشاره به خدمات سازمان
بهزیستی گفت« :همهی اینفعالیتها به
نوعی زمینهساز حضور و مشارکت خانوادهها
در جامعه و کمک به رفع مشکلهای آنان
در راستای توانمندسازی است».
قائممقام توانمندسازی سازمان بهزیستی
کشور ادامهداد« :سازمان بهزیستی بیش از
 150فعالیت داشته و بخش بزرگی از آنها
در حوزهی توانمندسازی است .البته چون
جامعهی هدف ،حساس است نمیتوانیم
خانواد ها را در معرض دید افکار عمومی
قراردهیم».
طرحهای جدید بهزیستی برای
معلوالن
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی
کشور گفت« :پیشگیری از معلولیت
سرلوحهی کار توانبخشی است و با
همکاری حوزهی پیشگیری سازمان
بهزیستی ،پیشگیری از بیماریهای
روانی مزمن و ضایعهنخاعی در اولویت کار
قرارگرفتهاست».
«یحیی سخنگویی» در گفتوگو با
پیکتوانا گفت« :درحال حاضر رویکرد
جدیدی در حوزهی توانبخشی در دنیا
درحال اجراست که از رویکرد توانبخشی
مبتنی بر مرکزها فاصله گرفته و در جهت
توانمندسازی افراد و گروههای هدف
پیشروی میکند».
وی ادامهداد« :نیازهای اولیهی معلوالن
در جامعه باید تأمین شود .بهعنوان مثال
تأمین سمعک برای فردی کمشنوا ،اهدای
عصا ،واکر( )walkerیا صندلیچرخدار برای
افراد ضایعهنخاعی از کمترین کمکهایی

بوده که برای ورود اینافراد به جامعه و
رفع چالشهایشان با خانواده و جامعه اجرا
شدهاست».
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی
در رابطه با تأمین حداقل نیازها برای حضور
فعال معلوالن در جامعه گفت« :در سال
جاری 37میلیاردتومان به خرید و تأمین
تجهیزات توانبخشی اختصاصدادهایم و
تاکنون 27.5میلیارد تومان به استانها
اعتبار اختصاصدادهشدهاست».
سخنگویی در ارتباط با تکنولوژیهای
مدرن در حوزهی توانبخشی گفت:
«در زمینهی تکنولوژی مدرن نباید از
کشورهای پیشرفتهی دنیا عقب بمانیم.
باید در آنمسیر گام برداشته و در اینراستا
برای تهیهی صندلیچرخدار برقی برای
معلوالن با نیازهای خاص ،تهیهی عصای
هوشمند برای نابینایان و همچنین تهیهی
تکنولوژیهای مدرن مانند چاپگر بریل
برای نابینایان تالشهایی آغاز شدهاست».
هر سال  60هزار ایرانی معلول میشوند
رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست
و خدمات شهری شورای شهر تهران
اعالمکرد« :هر سال 60هزار ایرانی معلول
میشود».
«رحمت اهلل حافظی» در گفت وگو با پیک
توانا گفت« :مجمع عمومی سازمان ملل
برای اولینبار ،سال  1981را به عنوان سال
جهانی معلوالن نامگذاری کرد و بهدنبال
آن ،سالهای  1983تا  1992دههی
جهانی معلوالن نام گرفت .از سال 1992
نیز هرسال سومدسامبر(دوازدهم آذر) روز
جهانی معلوالن نامگذاری شد».
وی افزود« :اینروز از یکسو به متولیان،
مدیران و سران کشور یادآوریمیکند تا
از ظرفیتهای چندگانهی اینقشر بزرگ
در همراهی ،همکاری و ادارهی جامعه
استفادهکنند و از سوی دیگر یادآوری
است به معلوالن برای خودباوری و حضور
در همهی عرصههای اجتماعی ،فرهنگی،
هنری ،سیاسی و اقتصادی .بر اساس
گفتهی مقام معظم رهبری ،انسان بهخاطر
داشتن «روح» انسان است و باکی نیست
اگر جسمش معلول باشد».
حافظی بیانکرد« :هرمعلول برای ادارهی
زندگی خود با مشکلهایی روبهروست که
بارزترین و مهمترین آنها مناسبنبودن
پیادهروها ،حملونقل شهری و معضل
دسترسی است .دومینمشکل هزینههای
گزاف رفتوآمد در سطح شهر برای
یک معلول است .هرچند در اینزمینه
اما
صورتگرفتهاست،
تالشهایی
بهنظرمیرسد تا دستیابی به وضع مناسب
و نه ایدهآل ،مسیری طوالنی در پیش رو
داریم».

پیـــک توانــا

رقیه بابایی

9

اخبــــــــــار

وی بیانکرد« :در شرایط موجود تنها
معلوالنی فرصت حضور در اجتماع را دارند
که بااراده بوده و توان جسمی و اقتصادی
درخوری داشتهباشند .افرادی که در
اینزمینهها ضعیفاند ،همچنان در خانه
محبوس شده و به دور از اجتماع و مردم
شهرشان روزگار میگذارنند؛ از اینرو
مسئوالن و همهی سازمانها بار سنگینی
را بر دوش دارند».
رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و
خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره
به اینمطلب که بر اساس آخرینآمارها
در کشور ما روزانه 165نفر و سالیانه
60هزارنفر به جمعیت معلوالن اضافه
میشوند ،بیانکرد« :با توجه به قانونهای
موجود ،همت ،عزم و ارادهی مجریان در
اجرای قوانین اهمیت پیدامیکند که
باید تناقض و نقاط ضعف موجود را در
کوتاهترین زمان ممکن رفعکنند».
خسرویوفا:
هدف از راهاندازی رشتههای مختلف
برای معلوالن ،توسعه سالمتی است!
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان
و معلوالن گفت« :در بخش راهاندازی
رشتههای مختلف هدف توسعهی سالمتی
است و قهرمانی در جایگاه بعدی قراردارد».
به گزارش پیکتوانا وی به نقش ورزشکاران
استانهای مختلف کشور در کسب موفقیت
در مسابقات پاراآسیایی اشارهکرد و افزود:
«بیش از  90درصد ورزشکاران جانباز و
معلول از استانهای مختلف کشور به غیر
از تهران هستند و حدود 85درصد کادر
فنی گروهها نیز از استانهای مختلف کشور
هستند».
خسرویوفا بیانکرد« :توانستهایم همکاری
و تعامل خوبی را با بهزیستی و بنیاد شهید
در جذب استعدادهای ورزشی داشتهباشیم،
هیچزمانی
اینارتباط
بهطوریکه
بهاینخوبی نبودهاست».
وی ادامهداد« :در بخش راهاندازی
رشتههای مختلف ،هدف توسعهی سالمتی
است و قهرمانی در جایگاه بعدی قراردارد».
وی اضافهکرد« :متأسفانه در 20سال
گذشته به معلوالن به عنوان سربار
جامعه نگاهمیکردند ،ولی امروزه به
دلیل موفقیتهایی که اینورزشکاران در
بخشهای مختلف کسبکردهاند به عنوان
«افتخارآفرینان ملی» از آنها یادمیشود».
وی دلیل برگزارنشدن لیگهای مختلف
در سال های  91و  92را به کمبود اعتبار
عنوانکرد و افزود« :متأسفانه در اینسالها
به دلیل مناسب نبودن تخیص اعتبارات،
بسیاری از مسابقهها برگزارنشدند».

رئیس انجمن حامیان شهر بدون مانع:
مناسبسازی پیادهروها برای معلوالن
باید از ساختمانهای دولتی آغازشود.
رئیس انجمن حامیان شهر بدونمانع گفت:
«مناسبسازی پیادهروها برای معلوالن باید
از ساختمانهای دولتی آغازشود».
به گزارش ایسنا« :سیدحمید حسینی»
گفت« :باید مناسبسازی را از ساختمانها
و مرکزهای دولتی شروعکنیم .نظارت ما
نظارت پیمانکارانه نیست ،بلکه نظارتی
اجتماعی و مدنی است و حدود اختیارهای
ما نیز در حد نظارت اجتماعی است».
وی با اشاره به مشکل اتوبوسهای سطح
شهر برای معلوالن خاطرنشان کرد:
«پیگیریهایی را به منظور رفع موانع
انجامدادیم که مقداری از آنها تعدیل
شدهاست».
رئیس انجمن حامیان شه ِر بدون مانع
ادامهداد« :در ورودی خط بی.آر.تی ویژهی
معلوالن مناسبسازی الزم اجراشدهاست،
اما مشکل اتوبوسها و مانعها برای
معلوالن همچنان باقی است! در سال
 2017قراراست مشهد بهعنوان پایتخت
فرهنگی جهان اسالم انتخاب شود در حالی
که وضعیت معلوالن در سطح شهرها و
اینشهر مناسب نیست».
حسینی با یادآوری شعار سال گذشته
خاطرنشان کرد« :شوربختانه در برخی از
موارد موتورسواران و خودروها در محلهای
رفتو آمد معلوالن پارکمیکنند ،میلههای
«یو شکل» در سطح پیادهروها یکی از
مشکلهای معلوالن در سطح شهر است که
به دلیل رعایتنکردن قانون توسط برخی
از موتورسیکلتسواران بهوجودآمدهاست».
وی عنوانکرد« :سامانههای ورودی
معلوالن باید در جهت تثبیت رفتوآمد
برای همهی مردم اعم از خانمهای باردار،
سالمند و غیره باشد .باید امکاناتی فراهم
شود تا افراد معلول با صندلیچرخدار
بتوانند رفتوامد کنند ،نه موتورسواران!».
فقط مترو برای استفادهی معلوالن
مناسب است!
رئیس هیئتمدیره جامعهی معلوالن
مشهد دربارهی شرایط رفتوآمد معلوالن
در سطح شهر با ناوگان حملونقل عمومی
بیانکرد« :درحالحاضر معلوالن فقط
میتوانند از خطهای مترو استفادهکنند و
برای استفاده از اتوبوس و تاکسی هنوز با
مشکل مواجهاند».
وی با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی
هیچالزامی برای رانندگان تعییننکردهاست،
خاطرنشانکرد :این «افراد حتی در
رفتوآمد با خودروهای شخصی خود نیز

دچار مشکلاند .در بسیاری از کشورهای
دنیا خودروهایی متناسب با معلوالن
ساخته میشود ،اما در ایران معلوالن باید
خودشان را با وضعیت خودروهای داخلی
وفقدهند!».
رئیس هیئتمدیره جامعهی معلوالن
مشهد یادآور شد« :مناسبسازی ذهن
مردم برای حضور معلوالن در جامعه امری
الزم و ضروری است و رفتارهای مردم در
روحیه یک معلول بسیار تأثیرگذار است».
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد رسانهها
و صداوسیما دربارهی بازتاب مشکالت
معلوالن در سطح شهر اضافهکرد:
«صداوسیما و رسانهها آسانترینکار
را برای نمایش مشکلهای یک معلول
میتوانند انجامدهند .البته در برخی از
برنامه ها معلوالن ذهنی نشاندادهمیشوند،
اما بایدگفت معلوالن ذهنی شش درصد
از جامعهی معلوالنی را تشکیلمیدهند
که در آسایشگاهها نگهداری میشوند و
94درصد دیگ ِر اینمعلوالن در سطح شهر
زندگی میکنند ،درحالیکه هیچنشانهای از
آنان در سطح شهر نیست».
رئیس جامعهی معلوالن استان همدان:
در واقع معلوالن بدون داشتن امکانات
ناتوان شدهاند!
رئیس جامعهی معلوالن استان همدان
با اشاره به اینکه درحالحاضر 31هزار
معلول در همدان زندگی میکنند ،گفت:
«معلوالن بدون داشتن امکانات عمال ناتوان
شدهاند».
ایسنا« :محمدعلی افشاری» به کمبود
امکانات در جامعهی معلوالن اشارهکرده
و گفت« :مشکل اساسی معلوالن استان
مسئلهی توانبخشی است و با توجه
به تحریمهای موجود و نامرغوببودن
معلوالن بدون امکانات
کاالی ایرانی،
ِ
ناتوان شدهاند .زیرا کاالهایی که در داخل
تولیدمیشوند ،بهسرعت ازبینمیروند و
مشکل اقتصادی معلوالن نیز در اینامر
دخیل است».
وی با اشاره به اینکه 30میلیوننفر (معادل
15درصد از جمعیت کشور) معلولیت
دارند ،بیانکرد« :مشکلهای اقتصادی از
دیگر مشکالتی هستند که معلوالن با آن
مواجهاند؛ چراکه معلولیت بار روانی و مالی
بیشماری دارد که سایر خانوادهها با آن
درگیر نیستند .بدبختانه در کشور ما بار
روانی و مشکالت زندگانی دوچندان است».

رقیه بابایی

عضو شورای سردبیری ـ مدیر تحریریه  -دبیر سرویس خبر

يک سوال ،يک سازمان ،چندپاسخ
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پیـــک توانــا
اخبــــــــــار

در اینشماره از پیک توانا بنابه درخواست تعدادی از
خوانندگان ،موضوع صفحهی «یکسوال ،یکسازمان،
چندپاسخ» را به پیگیری «حق پرستاری معلوالن
ضایعهی نخاعی» اختصاصدادیم تا نحوهی عملکرد
مرکزهای بهزیستی را در استانهای مختلف
مشاهدهکنیم.
معلوالن دارای ضایعهی نخاعی دستهای از افراد
دارای معلولیتاند که از نظر آسیبدیدگی در نخاع
به سهسطح گردنی ،سینهای و کمری تقسیممیشوند.
اینافراد از مظلومترین گروههای معلوالن
بهشمارمیآیند و با مشکلهای بسیار زیادی مواجهاند.
معلوالن ضایعه نخاعی با داشتن نیازمندیهای خاص
به لوازم کمک توانبخشی ،زندگیهای پرهزینهای
داشته و به علت شدت معلولیت بهسختی میتوانند
صاحبشغل و درآمد شوند؛ بنابراین در تهیه و تأمین
هزینههای زندگی همواره با چالش روبهرو هستند.
رفتوآمد در فضاهای شهری برای اینگروه
بسیارپرهزینه است .نبود مناسبسازی شهری و
لونقل ویژهی اینافراد به
بهویژه نبود سیستم حم 
محدودیت هرچه بیشتر آنها دامنمیزند.
همچنین اینافراد بسته به شدت معلولیت خود
نیازمندیهای بیشماری دارند ،از قبیل :مراقبتهای
ویژه ،کنترل و درمان زخمهای بستر ،استفاده از
داروهای خاص ،صندلیچرخدار ،تخت مناسب ،سوند
و غیره .ایننیازمندیها بهطور معمول به علت ناتوانی
مالی افراد بهطورکامل تأمین نمیشوند.
سازمان بهزیستی به منظور تأمین بخشی از
هزینههای اینافراد از چندسال گذشته تاکنون بهطور
ماهیانه مبلغی را با عنوان «حق پرستاری» به اینافراد
میپردازد .صرف نظر از ناچیزی آن ،اجرای متفاوت و
سلیقهای ایندستورکار در استانهای مختلف موجب
گلهمندی افراد معلول شدهاست.
در اینشماره با طرح دوپرسش زیر ،پرداخت
حق پرستاری و مبلغ آن ،از استانهای مختلف
تحقیقشدهاست:

 .1آیا معلوالن ضایعهنخاعی حق
پرستاری دریافتمیکنند؟
 .2مبلغ حق پرستاری اینافراد چقدر
است؟

مگر قرار است ما برای معلوالن پرستار بگیریم؟
استان همدان؛ ادارهکل بهزیستی:
 . 1حق پرستاری همان مستمری است که هر ماه به معلوالن میدهیم.
 . 2حدود 48هزار تومان.
استان تهران ،ادارهکل بهزیستی:
 . 1بله ،بهزیستی موظف است به معلوالن ضایعه نخاعی هرماه حق پرستاری پرداخت کند.
 50 . 2هزار تومان.
استان گلستان ،ادارهکل بهزیستی:
 . 1قرار است از این به بعد پرداخت کنیم.
 . 2اطالعی نداریم.
استان فارس ،ادارهکل بهزیستی:
 . 1بله؟ حق پرستاری دیگر چیست؟
 . 2مگر قرار است ما برای معلوالن پرستار بگیریم؟
استان قزوین ،ادارهکل بهزیستی:
 . 1بله ،درحالحاضر به تعدادی از معلوالن ضایعهنخاعی ،حق پرستاری پرداختمیکنیم.
 . 2مبلغ حق پرستاری ،ماهانه  80هزارتومان است.
استان آذربایجان شرقی ،ادارهکل بهزیستی:
 . 1سازمان بهزیستی هرماه به معلوالن ضایعهنخاعی حق پرستاری پرداختمیکند.
 . 2این مبلغ  80هزارتومان در ماه است.
استان کرمانشاه ،ادارهکل بهزیستی:
 . 1خیر .اعتباری برای این مسئله نداریم.
 . 2چیزی به ما اعالمنکردهاند.
استان گیالن ،ادارهکل بهزیستی:
 . 1خیر .متأسفانه به علت کمبود اعتبار ،امکان پرداخت حق پرستاری را به معلوالن نداریم.
 . 2اگر اعتبار باشد ،هر ماه  50هزارتومان.

هر سال  60هزار ایرانی معلول میشوند

رانندههای خوابآلود ،تنها مقصران حـوادث رانندگی هستنـد؟

رقیه بابایی

پیـــک توانــا

حوادث رانندگی ،رانندههای خوابآلود و بیاحتیاطی
و غیرهاند؟
گفتهمیشود در 10سال گذشته آمار قربانیان ناشی
از تصادفهای جاده ای 235هزار و 50نفر بودهاند .آیا
کشور ما در  10سال گذشته با بحران اقتصادی مواجه
بوده و توان تخصیص اعتبار برای رفع مشکلهای
جادهای را نداشتهاست؟
حتی پذیرفتن ایننکته که امکان تأمین هزینههای
اصالح زیرساختهای جادهای به اندازهای گزاف
ِ
بوده که در 10سال گذشته امکان پرداختن به آن
وجودنداشتهاست ،چیزی از عمق اینفاجعه نمیکاهد.
اگر هزینههای رفع مشکل جادهها گزاف بوده و توان
اقتصادی ناچیز ،آیا مطالعه و پژوهش در اینزمینه و
یافتن راهحلهای ارزانقیمتتر نیز هزینهبر بوده و به
توان اقتصادی کشور ربطیداشتهاست؟
آیا اجرای کار تحقیقاتی نیز معطل تأمین ردیف
بودجه و هزینههای سنگین و آنچنانی بودهاست؟
شاید عدهای در پاسخ بگویند در اینزمینه کارهای
مطالعاتی صورتگرفته است .اگر چنین است ( و
البته که هست) میپرسیم :نتیجههای اینمطالعهها و
پژوهشها را در جادههای کدام استان و چندشهرستان
میبینیم؟ کاهش آمار تصادفهای جادهای کدامسال
پیشین کدامنقطهی
را با میزان تصادفهای سالهای
ِ
کشورمیتوانیم مقایسهکنیم؟
آیا کار مطالعاتی نباید دستاوردی داشتهباشد؟ آیا در
اینزمینه نیز اعتبارها شامل اجرای طرحهای پژوهشی
بدون نتیجه میشوند؟
از همهی اینها گذشته ،تکلیف 60هزارنفری که
هرسال و بر اثر حادثههای جادهای به جمعیت
چندمیلیونی افراد دارای معلولیت اضافهمیشوند،
چیست؟ اینمسئله و پیشگیری از آن به عهدهی
کدامسازمان است؟
چهکسی متولی این امر در کشور است؟ آیا وزارت
راهوشهرسازی ،راهنماییورانندگی و سایر سازمانها

وظیفهای در اینزمینه ندارند؟ آیا همهچیز را از
سازمان بهزیستی میخواهند؟
سازمان بهزیستی ،تنها سازمانی است که مسئول
خدمتدهی به معلوالن و البته گروههای متنوعی
مانند زنان سرپرست خانوار ،زنان بیسرپرست،
خانوادههای آسیبدیده از اعتیاد ،کودکان کار و
غیره است .حاال که اینسازمان در تأمین نیازهای
افراد تحتسرپرستی خود درمانده و بهاندازهی کافی
مسئولیت دیگر سازمانها را هم بهدوشمیکشد ،آیا
رواست که همهی کارها را بر عهدهی اینسازمان
بگذاریم؟
خبرگزاریها 2سال پیش اعالم کردند که ساالنه
۱۸۹هزارنفر در ایران بر اثر تصادفهای جادهای
کشته میشوند .اینمیزان با سقوط ۶۰هواپیمای
مسافربری با ظرفیت ۳۰۰سرنشین برابر است .حال
اگر یکفروند هواپیما سقوطکند یا دچار سانحه
شود ،با وجود پایینبودن نسبی تلفات  -در مقایسه
با تلفات جادهای -سالها در ذهنمردم باقیمیماند
و مسئوالن و دستگاههای بیشماری زیر سوال
میروند .جالب اینجاست که در زمینهی تصادفهای
جادهای ،با وجود گستردگی تعداد تصادفها و تلفات،
چنینرویکردی وجودندارد.
مشکالت مالی و بحرانهای اقتصادی تا چندسال دیگر
گریبان این مسئله را خواهندگرفت؟
پرسش پایانی این است که تا چندسال دیگر و ساالنه
چندهزارنفر قربانی جادههای ناایمن خواهندشد؟
مشکلهای اقتصادی قرار است تا چ ِهزمانی علت اصلی
اصالحنشدن زیرساخت جادهها باشند؟
آیا نباید در اندیشیدن به راه چاره ،سرعت عمل
بهخرجداد؟ نکند یکی از قربانیان و معلوالن
تصادفهای جادهای در همین روزها و همینسالها
خودمان باشیم؟ نکند خیلیزود برای هرکاری دیر
شود؟
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پیشگیری از معلولیت و جلوگیری از ابتال به
معلولیتهای بعدی ،بحثی جدی است که سازمان
بهزیستی سالهاست آن را مطرحکردهاست.
اینبحث با یادآوری شعار همیشگی «پیشگیری بهتر
از درمان» ،بر اهمیت پیشگیری از بروز معلولیتها
بر خدماتدهی و مراقبتهای بعد از بروز معلولیت
تأکید میکند.
اما سؤال اینجاست که آیا میتوان از بروز معلولیتها
پیشگیری کرد یا بهتر است سؤال را اینگونه
مطرحکنیم که آیا در کشور ما میتوان از بروز
معلولیتها پیشگیری کرد؟
اینسؤال در حالی به چالش جدید و اصلی فعاالن
حوزهی معلولیت تبدیلشده که آمار افزایش معلوالن
در اثر حادثههای جادهای به  60هزارنفر در سال
رسیدهاست.
هرسال  60هزارنفر بر اثر تصادفهای جادهای به افراد
دارای معلولیت اضافهمیشوند ،درحالیکه برخی از
سازمانها و مسئوالن میزان آن را تا 100هزارنفر در
سال نیز تخمینمیزنند.
آمار منتشر شده توسط (WHOسازمان بهداشت
جهانی) نشانمیدهد که ایران جزء کشورهای
منطقهی قرم ِز خطرناک در رانندگی جادهای است و
اول دارای جادههای مرگبار،
همچنان جزء ۵کشور ِ
توصیفمیشود.
و اما یکسوال :چرا اینوضعیت سالهاست در کشور
ما پایدار است؟
مسئوالن ،آمار معلوالن کشور را حدود  3الی 4
میلیوننفر اعالممیکنند ،درحالیکه آمارها حاکی
از افرایش چندهزارنفری معلوالن در سال هستند.
آیا مسئوالن در واقع تنها کمترین تعداد معلوالن را
اعالمکرده و از اعالم واقعی آن سربازمیزنند؟
آیا میتوان نتیجه گرفت که وقتی سخن از
تصادفهای جادهای بهمیانمیآید ،آمار قربانیان
حادثهها و اینکه ساالنه چهتعداد بر اثر تصادفهای
جادهای معلول میشوند به صورت واقعی بیان
میشوند؛ ولی هنگام بررسی نیازمندیهای افراد
دارای معلولیت ،اختصاصدادن اعتبار -و مواردی از
ایندست -آمار معلوالن به یکباره افتکرده و همپای
کشورهای توسعهیافته و گاهی حتی به کمتر از آنها
کاهشپیدامیکند؟
اینمسئله که ساالنه صدهانفر معلول میشوند،
بهاندازهی کافی عمیق و تکاندهند ه هست که از
مسئوالنش انتظار واکنشهای جدی را داشتهباشیم.
آیا آنچه را مشاهدهمیکنیم باید فراموشی مداوم
نامگذاری کرد یا سکوت عمیق پیش از تصمیمگیری؟
آیا جادههای ما همچنان مشکلی ندارند و تنها مقصران

روابطعمومیفدراسيونورزشهایجانبازانومعلولين
همراه با مدالآوران بازیهای پاراآسیایی اینچئون
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سمیه عباسپور :مهمترین دستاورد من از ورزش استقالل و
دوستان خوب بود
سمیه عباسپور ،بانوی کماندار تیم ملی است که در بازیهای
پاراآسیایی اینچئون و در رشته «کامپوند» موفق به کسب
نشان طال «میکس» و عنوان چهارم انفرادی شد.
عباسپور سال  84در حالیکه هنوز دو سال بیشتر از
تحصیلش در رشته مترجمی زبان انگلیسی نگذشته بود ،به
دلیل سانحه رانندگی دچار ضایعه نخاعی شد.
وی دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی در مشهد بود و
پس از این حادثه با حمایت و کمک پدر توانست به صورت
غیرحضوری ادامه تحصیل دهد و مدرک کارشناسی خود را
در این رشته دریافت کند.
عباسپور در این زمینه میگوید :خانواده ام همیشه همراه من
بودند و نگذاشتند تنها باشم ،پدرم کمک کرد تا زمانهایی
که نیاز به رفتوآمد به مشهد بود ،این کار را انجام دهم و
بتوانم به تدریج درسم را به اتمام برسانم.
بانوی کماندار تیم ملی در خصوص رویآوردنش به ورزش
گفت :مسابقات پاراآسیایی گوانگجو در سال  89برای من
یک نقطه عطف به شمار میرود ،چراکه با دیدن افتخارات
خانم نعمتی ،که همشهری من نیز هست ،تشویق شدم به
ورزش تیروکمان رویآورم ،استقبال مردم از او و همینطور
حس خوبی که از موفقیت یک بانوی همشهری داشتم ،باعث
شد تا تمریناتم را در این رشته شروع کنم و تنها شش ماه

بعد از آغاز فعالیتم در این رشته به تیم ملی دعوت شدم.
وی افزود :خانم نعمتی من را به آقای واعظی ،سرمربی تیم
ملی معرفی کرد و پس از رکوردگیری و کسب حدنصابهای
مورد نظر توانستم به اردوهای تیم ملی راه پیدا کنم و در
اولین اعزام برونمرزیام که مسابقات جهانی ایتالیا بود
شرکت کردم.
عباسپور در ادامه گفت :البته به دلیل نداشتن تجربه کافی،
نتوانستم عنوانی از این مسابقات بهدست آورم و پس از آن
هم بهترتیب در مسابقات جهانی جمهوری چک در سال
 2012و مسابقات جهانی تایلند در سال  2013شرکتکردم
که در مسابقات آخر به عنوان چهارم دست یافتم و در
مسابقات چک نیز متاسفانه نتوانستم سهمیه پارالمپیک
لندن را بهدست آورم.
بانوی طالیی بازیهای پاراآسیایی اینچئون از همسرش به
عنوان عامل اصلی موفقیتش یاد میکند و میگوید :بعد از
مسابقات تایلند که سال گذشته برگزار شد ،در مسابقات
رکوردگیری که در تهران برپا بود شرکت کردم و توانستم به
اردوهای اینچئون راهیابم ،پس از آن بهصورت مرتب در محل
سکونتم ،کرمان ،تمرین میکردم و این تمرینات بدون مربی
بود اما در چندماه منتهی به بازیهای پاراآسیایی ،زیر نظر
همسرم که سابقه فعالیت در رشته تیروکمان و مربیگری آن
را نیز داشت ،تمرین میکردم و او با تعطیلکردن کار شخصی
خودش ،تمام زمانش را در طول روز به من اختصاص میداد
و هر روز بین هفت تا هشت ساعت تمرین مداوم و شب ها
هم بدنسازی انجام میدادم.
وی خاطرنشان کرد :بهخاطر همین تمرینات و آرامشی که
در کنار همسرم داشتم توانستم با آمادگی خوبی به بازیهای
پاراآسیایی اینچئون اعزام شوم و میتوانم بگویم موفقیتم
در این مسابقات را مدیون همسرم «یاسر ساالری» هستم
که با صبروحوصله روزبهروز در بهبود روند تمریناتم به من
کمک میکرد
عباسپور افزود :پدرم به دلیل مشغلههای کاری دور از ما
است و در کرمان حضور ندارد ،اما زمان اعزام به اینچئون،
خود را به تهران رساند و برای بدرقهی من به فرودگاه آمد،
این حضور دلگرمی بزرگی برای من بود و از طرفی احساس

میکردم بار سنگینی روی دوشم است که تنها با کسب مدال
و افتخار سبک میشود .بهخاطر همین در اینچئون تا قبل از
اینکه مدال بگیرم با خانوادهام تماس نگرفتم و خواستم فقط
زمانی که موفق شدم با آنها صحبت کنم.
بانوی کماندار تیم ملی گفت :در روز مسابقات «میکس»
خیلی استرس داشتم ،با اینکه از هم تیمیام آقای نوری،
خاطرجمع بودم اما باز استرس زیادی داشتم ،چون این
تنهافرصت من برای کسب مدال بود و در مسابقات انفرادی
هم چهارم شده بودم ،این استرس آنقدر زیاد بود که متوجه
نشدم تیر آخر را زدم و مسابقه تمام شده و باز میخواستم
ادامه بدهم! تا اینکه آقای واعظی آمد و گفت مسابقه تمام
شد و تیم شما توانست طال بگیرد.
وی ادامه داد :این نشان طال که در مقابله با تیم کره جنوبی
که بسیار َق َدر هم بودند بهدست آمد ،برای من بسیار دلچسب
و شیرین بود .هم بهخاطر اینکه احساس میکردم مزد
زحمات خانواده و همسرم را دادم و هم اینکه اولین مدال
من محسوب میشد و لحظهای که روی سکو بودیم و پرچم
کشور عزیزمان به اهتزاز درآمد ،زیباترین لحظهای بود که در
اینچئون تجربه کردم.
عباسپور تصریح کرد :با اینکه من بعد از حادثهای که منجر
به معلولیتم شد خانهنشین نشدم و درسم را هم ادامه دادم،
اما شروع فعالیتهای ورزشی دریچههای دیگری را برای من
گشود که مهمترین آنها ،استقالل فردی و انجام کارهای
شخصی بدون نیاز به حضور دیگران بود ،از طرف دیگر بعد از
رویآوردنم به ورزش با دوستان خیلی خوبی آشنا شدم که
برای من بسیار ارزشمند هستند.
وی در پایان گفت :به غیر از افرادی که در این سالها حامی
من بودند ،آقای موال ،رئیس انجمن ضایعه نخاعی کرمان نیز
همواره مشوق و راهنمای من بوده و در موفقیتهایم نقش
داشته است همینطور از آقای نخعی رئیس هیئت کرمان
که از هیچ تالشی برای بهتر کارکردن ما دریغ نکردند نیز
تشکر میکنم.
سمیه عباسپور با کسب اولین نشان طالی خود در مسابقات
پاراآسیایی اینچئون تالش میکند تا با کسب سهمیه مسابقات
پارالمپیک ریو بتواند در این عرصه مهم نیز بدرخشد.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته بانوان:

به تجربه و سرعت چین باختیم نه تکنیک آن

مهری جانداری ،سرمربی تیم ملی والیبال نشسته بانوان
است که در رقابتهای پاراآسیایی اینچئون هدایت این تیم
را برعهده داشت.
وی در خصوص شرایط آمادگی بانوان ملیپوش و مسابقات
پاراآسیایی ،گفتگویی با روابط عمومی فدراسیون انجام داد.
جانداری که از خرداد ماه سال جاری هدایت تیم ملی را بر
عهده گرفت ،پیرامون شرایط شاگردانش گفت :از خردادماه
سال جاری هدایت تیم ملی را برعهده گرفتم و در مجموع تا
زمان اعزام ششمرحله اردوی آمادگی را پشت سر گذاشتیم
که طی آن بچهها از نظر تکنیک و همینطور شرایط روانی
به آمادگی خوبی دست یافتند و هدفهای مطلوب برای این
اردوها محقق شد.
وی افزود :اما عامل مهمی که میتواند در کنار کارهای
تکنیکی و تاکتیکی بسیار موثر باشد ،بازیهای تدارکاتی

است که متاسفانه ما این امکان را نداشتیم.
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته بانوان خاطرنشان کرد :در
ترکیب تیم ملی از  18بازیکنی که از ابتدای اردوها حضور
داشتند 6 ،بازیکن از جوانان بودند و این ترکیب سنی در کنار
تجربه سایر بازیکنان به تیم کمک کرده بود تا عملکرد خوبی
داشته باشد.
وی افزود :همانطور که میدانید کسب سهمیه پارالمپیک
«ریو» توسط تیم ملی بانوان ایران به عنوان یکی از  50رویداد
برتر سال  2014شناخته شد و فکر میکنم فضای با نشاط
حاکم بر تیم ،روحیه خوبی که بچهها داشتند و همینطور
حضور آنها با پوشش اسالمی ،بسیار تاثیرگذار بود ،ضمن
اینکه قبل از هر بازی ملیپوشان به دعا و نیایش میپرداختند
و باروحیه بسیار عالی وارد زمین میشدند.
سرمربی تیم ملی در ادامه میگوید :بهترین لحظهای که در
این اعزام تجربه کردم ،لحظهای بود که سوت پایان را زدند
و به عنوان نایب قهرمان شناخته شدیم و سهمیه پارالمپیک
را نیز برای اولین بار کسب کردیم؛ این لحظه برای من بسیار
شیرین و بهیادماندنی شد.
جانداری در خصوص بازیهای انجام شده در اینچئون گفت:
ما به غیر از چین ،مقابل باقی تیمها موفق بودیم و البته باید
گفت از نظر تکنیک و تاکتیک چیزی از چین کم نداریم و
آنچه باعث شد چه در مشهد و چه در اینچئون مقابل این
تیم باخت را قبول کنیم ،تجربهی بیشتر اینتیم و همینطور

سرعت باالی آنها در بازی و نیز تفکر خوبی که داشتند بود
و البته باید یادآوری کنم که چین قهرمان جهان و پارالمپیک
است و به هر حال فاصلهای با این تیم وجود دارد.
سرمربی تیم ملی افزود :فکر میکنم مهمترین تفاوتی که تیم
بانوان ایران به نسبت دور پیشین مسابقات پاراآسیایی داشت،
جوانترشدن ترکیب تیم و به تبع آن باالتررفتن انگیزههای
بازیکنان بود ،ضمن اینکه به نسبت سالهای قبل استانهای
بیشتری در والیبال نشسته بانوان فعال شدهاند و خود این
مسئله باعث شده تا نیروهای جدیدی به مرور به تیم ملی
افزوده شوند.
وی در پایان تصریح کرد :درحالحاضر برای لیگ باشگاهی
بانوان ،تدارکات الزم در حال انجام است و پس از برگزاری
این بازیها نسبت به انتخاب نفرات تیم ملی اقدام خواهیم
کرد ،البته باید این نکته را هم اضافه کنم که با وجود کسب
سهمیه ،در خصوص اعزام تیم ملی بانوان به بازیهای
پارالمپیک ریو تصمیمی گرفته نشده است.
جانداری ادامه داد :از خانم دکتر مشرف جوادی ،خانم توکلی
و کلیه مربیان و افرادی که به نوعی برای تیم ملی والیبال
نشسته بانوان زحمت کشیدند ،تشکر میکنم.
تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در دومین دوره بازیهای
پاراآسیایی اینچئون ضمن کسب عنوان نایب قهرمانی ،موفق
شد برای اولین بار سهمیه بازیهای پارالمپیک ریو  2016را
بهدست آورد.

همراه با مدالآوران بازیهای پاراآسیایی اینچئون؛

هادی نوری :موفقیتم را مدیون همسرم هستم

هادی نوری ،ملیپوش اصفهانی تیم تیروکمان جانبازان و
معلولین است که در بازیهای پاراآسیایی اینچئون موفق به
کسب دو نشان طالی انفرادی و میکس در ماده «کامپوند»
شد.
وی در سال  88بر اثر حادث های دچار ضایعه نخاعی شد و
پس از آن با تشویق اطرافیان در رشته تیروکمان فعالیتهای
ورزشی را آغاز کرد.
نوری در لیگ کشوری تیروکمان افراد غیر معلول ،تیم
اصفهان را همراهی میکرد و پس از آن برای اولین بار،
در اردیبهشت امسال در مسابقات رکوردگیری جانبازان و
معلولین حضور یافت و توانست با ثبت رکوردهای مطلوب
به تیم ملی راه یابد.

تیرماه امسال ملیپوش طالیی تیم تیروکمان بههمراه یکی
دیگر از ورزشکاران جدید تیم ملی به مسابقات جمهوری
چک اعزام شد تا کالسبندی او برای شرکت در مسابقات
پاراآسیایی تایید شود.
نوری دراینخصوص میگوید :با وجود اینکه صرفا برای
کالسبندی در این مسابقات شرکت کرده بودیم و مربی هم
همراه ما نبود ،توانستم به عنوان پنجم جهان دست پیدا کنم
و این عنوان درحالی بهدست آمده که کمانداران قدرتمند و
صاحب رکورد از سراسر جهان در این رویداد ورزشی شرکت
کرده بودند.
وی افزود :من از ابتدا زیر نظر آقای مصطفی حبیبیان ،از
مربیان خوب تیم ملی که ساکن اصفهان نیز است ،تمرین
می کردم و در یکسال منتهی به بازیهای پاراآسیایی،
روزانه بین 6تا  7ساعت تمرین و پس از آن سه ساعت
ویلچررانی می کردم و اینحجم از تمرینات باعث شده بود تا
به مرز آمادگی خوبی برسم.
دارنده نشان طالی بازیهای پاراآسیایی اینچئون خاطرنشان
کرد :در کره نیز آقای حبیبان از ابتدای مسابقات حذفی
هم پای من بود و حضور وی دلگرمی زیادی به من میداد.
سختترین مراحل برای من ،مراحل حذفی بود که ابتدا از
بین هشتنفر و بعد از بین چهارنفر باید انتخاب میشدم و
استرس این مراحل از مرحله نهایی به مراتب بیشتر بود ،چرا

که حریف اصلی من از کره جنوبی ،در هر دو این مراحل
حضور داشت و کار با وجود وی بسیار سخت بود ،اما در
مرحلهی نهایی با چینتایپه روبرو شدم و مسابقهام راحتتر
از مراحل حذفی بود.
نوری گفت :در تیم ملی تیروکمان ،همه مثل یک خانواده
در کنار هم هستند و از یکدیگر پشتیبانی میکنند و فضای
حاکم بر اردوها ،فضای بسیار خوبی است .در روز مسابقات
هم خانم نعمتی با اینکه خودش مسابقه فینال را در پیش
داشت ،تالش میکرد تا برای کمشدن استرس به من کمک
کند .او از ابتدای ورودم به تیم ملی همواره مشوقم بود و
الگوی من نیز هست.
وی تصریح کرد :بعد از مسابقات پاراآسیایی اینچئون،
تمریناتم را از سرگرفتم و تمام هدفم در حال حاضر برای
کسب سهمیه مسابقات پارالمپیک «ریو» متمرکز شده و
امیدوارم بتوانم این رویداد بزرگ ورزشی را هم تجربه کنم.
کماندار طالیی بازی های پاراآسیایی اینچئون در پایان
گفت :زمانی که دچار حادثه و پس از آن ضایعه نخاعی شدم،
تنها دو روز از زمان عقد من با همسرم میگذشت و با وجود
اتفاقی که افتاد نهتنها من را رها نکرد ،بلکه همواره کنار
من بود و با حمایتها و تشویقهای او بود که توانستم به
این سرعت در ورزش پیشرفت کنم و تمام اینها را مدیون
همسرم هستم و از او سپاسگزارم.

برای ورزش جانبازان و معلولین باید سرمایهگذاری بیشتری شود

بررسی جایگاه ویژه قهرمانان ایرانی از نگاه کمیته بینالمللی پارالمپیک
پیشبینی حضور زهرا نعمتی در میان برترین کمانداران
سال  / 2015ساره جوانمردی و سیامند رحمان در میان
برترینهای 2014
در آخرین روزهای سال  ،2014وبسایت رسمی کمیته
بینالمللی پارالمپیک به بررسی عملکرد برترین ورزشکاران
سال  2014و نیز پیشبینی موفقیت های آنها در سال
 2015پرداخته است.
زهرا نعمتی ،سیامند رحمان و ساره جوانمردی ،سه
ورزشکار ایرانی هستند که عملکرد آنها بهصورت جداگانه
مورد بررسی قرار گرفته است.
در خصوص رشته تیروکمان ،وبسایت رسمی کمیته
بینالمللی پارالمپیک به معرفی  5گروه برتر از کمانداران
جهان میپردازد که بهتفکیک جنسیت و رشتهای که در آن
فعالیت میکنند ،عملکرد آنها ارزیابی شده است.
در گروه زنان و رشته «ریکرو» ،از زهرا نعمتی و دو ورزشکار
دیگر از کشورهای ایتالیا و لهستان نامبرده شده و ذکر شده
که انتظار میرود که در سال  2015شاهد عملکرد چشمگیر
و تاثیرگذاری از این ورزشکاران باشیم.
این وبسایت با ذکر این نکته که رشته تیرو کمان در سال
 ،2014عملکرد چشمگیری داشت اضافه کرده است که
پیشبینی میشود ورزشکاران ذکر شده از برترینهای سال

آینده باشند.
مسابقات جهانی تیروکمان آلمان ،از مهمترین رویدادهای
پیش رو این رشته در سال  2015به شمار میرود که طی
آن ورزشکاران سراسر جهان مهارتهای خود را به نمایش
میگذراند.
در رشته وزنه برداری نیز این وبسایت اقدام به معرفی 7
وزنهبردار سال  2014نموده که در میان آنها نام سیامند
رحمان به عنوان قویترین مرد دارای معلولیت جهان
همچنان میدرخشد.
وی که رکورددار دسته فوق سنگین است ،در مسابقات اخیر
پاراآسیایی اینچئون سهبار اقدام به شکست رکورد جهان
کرد و در نظر سنجی وب سایت رسمی  IPCنیز به عنوان
بهترین ورزشکار ماه اکتبر در جهان انتخاب شد.
ساره جوانمردی ،دیگر ورزشکار افتخارآفرین ایرانی نیز
توانست با کسب عناوین متعدد در سال  ،2014بهعنوان
یکی دیگر از ورزشکاران موفق امسال معرفی شود.
وی در مسابقات جهانی آلمان به نشان طال دست یافت
و در مسابقات جهانی لهستان ضمن کسب نشان طال به
عنوان برترین ورزشکار رشته تپانچه جهان شناخته شد و
در مسابقات پاراآسیایی نیز با کسب دو نشان طال توانست
کلکسیون افتخارات سال  2014خود را تکمیل کند.

جوانمردی با قهرمانی در مسابقات آلمان موفق به کسب
سهمیه مستقیم مسابقات پارالمپیک «ریو» شد و بهتازگی
نیز عنوان بهترین ورزشکار زن سال  2014آسیا را از کمیته
پارالمپیک آسیا دریافت کرد.

اخبــــــــــار

جعفرزاده ،سخنگوی فراکسیون امور ایثارگران مجلس در
بازدید از نمایشگاه دستاوردهای وزارت ورزش و جوانان،
از غرفه کمیته ملی پارالمپیک نیز دیدن کرد.
وی ضمن این بازدید گفت :با توجه به وضعیت خاص
جانبازان و معلولین و باالبودن هزینههای درمانی و
بهداشتی ،ورزش برای این عزیزان واجبتر از دیگران
است ،لذا نظام باید در این حوزه هزینه بیشتری کند.

جعفرزاده تصریح کرد :ورزش در حوزه جانبازان ومعلولین
دو بحث دارد ،بحث سالمت و بحث افتخارآفرینی.
ورزشکاران پارالمپیکی ما در اغلب رشتهها ،حرف اول
را در دنیا میزنند و این بهدلیل برنامهریزی خوب کمیته
ملی پارالمپیک و فدراسیون جانبازان و معلولین و از
همه مهمتر ایمان ،غیرت و تعصب این عزیزان است.
نماینده مردم رشت یاد آورشد :دولت بهصورت ویژه

به ورزش جانبازان و معلولین نگاه کند و ما میتوانیم
در کمیسیون تلفیق به درخواست دولت برای افزایش
اعتبارات ورزشی جانبازان و معلولین مساعدت ویژهای
کنیم.
نمایشگاه دستاوردهای وزارت ورزش و جوانان تا 12
دی ماه در محل راهروی اصلی مجلس شورای اسالمی
برپاست.

پیـــک توانــا

سخنگوی فراکسیون امور ایثارگران مجلس:
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رئیس هیاتمدیرهی کانون معلولین توانا:

نگران ضمانت اجرایی و چگونگی وضع تامین بودجه در اجرای قانون جامع هستیم
رئیس هیاتمدیرهی کانون معلولین در گفتوگو با پیکتوانا با
بیان اینکه افراد دارای معلولیت در جامعه از حقوق اجتماعی
و شهروندی بهخوبی برخوردار نیستند و عامل اصلی این
امر فقدان قانون است افزود :متاسفانه قوانین موجود برای
معلوالن نیز ضمانت اجرایی ندارند.
«سیدمحمد موسوی» ادامه داد :میتوان گفت دولت یا این
دولت یا این واقعیت بزرگ اجتماعی که حدود
 12درصد از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند فراموش کرده یا از
حق و حقوق آنها آگاهی ندارد
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پیـــک توانــا
اخبــــــــــار

واقعیت بزرگ اجتماعی که حدود  12درصد از جمعیت
جامعه را تشکیل میدهند فراموش کرده و یا از حق و حقوق
آنها آگاهی ندارد و در نتیجه سرنوشت آن را بهدست خیران
و یا «انجیاو» هایی که کار خِ یر انجام میدهند سپرده است.
کارآفرین نمونهی کشور در ایجاد اشتغال برای معلوالن ،با
بیان اینکه اصالحیهی قانون جامع معلوالن در حال حاضر
در کمیسیون اجتماعی دولت در انتظار مانده ابراز داشت:
تا جایی که من اطالع دارم دولتیها به تناسب عدم وجود
بودجهی کافی به آن نگاه کردهاند.
معلوالن کشور اظهار کرد :اگر این
این فعال حوزهی
ِ
اصالحیه به دست مجلس رسیده و تصویب شود ما
نگران ضمانت اجرایی و چگونگی وضع تامین بودجه
در اجرای آن هستیم.
موسوی به تاثیر تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن
در اشتغال افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت :من به
صراحت اعالم میکنم که مسئوالنباید مانند کشورهای
پیشرفته جذابیتهایی را در قوانین مربوط به ایجاد
اشتغال معلوالن بگنجانند تا مدیران واحدهای کسب
و کار و بهویژه مدیران بخش خصوصی ،راغب به جذب
نیروهای معلول شوند.

سید محمد موسوی ادامه داد :ما وقتی دیدیم بیشتر
تشکلهای فعال در حوزهی معلوالن وظیفهی خود را در
جمعآوری کمکهای بالعوض میدانند ،دانستیم که حقوق
اجتماعی معلوالن و بازنگری قانون جامع حامی و پشتیبان
جدی ندارد ،بنابراین تمام تشکلها را فراخوان کرده و با
برگزاری نشستهای هماندیشی از آنها خواستیم تا نظرات
کارشناسانهی خود را به دولت ارائه دهند.
کارآفرین برتر کشور با بیان اینکه کانون معلولین برگزاری
نشستهای هماندیشی تشکلهای معلوالن را وظیفهی خود
میداند افزود :ما مقدمات انجام اینکار را از  2سال پیش آغاز
کردیم و بهمنظور پیشرفت جامع و علمی این اقدام ،از تمامی
تشکلها دعوت کردیم تا با فعالیتهای خود مسئوالن استانی
و کشوری را متوجه این امر کنند.
وی با اعالم این مطلب که نشستهای هماندیشی سازمانهای
مردمنهاد معلوالن تاکنون دو مجمع عمومی داشته ،از
برگزاری سومین مجمع این نشستها در اسفند ماه خبر داد و
افزود :بیش از  50تشکل مردمنهاد معلوالن در دومین مجمع،
بیانیه ای صادر کردند که امیدواریم در تصویب و اجرای قانون
جامع حمایت از معلوالن تاثیرگذارباشد.
بنیانگذار کانون معلولین توانا در ادامه با تاکید بر این مطلب
که کانون معلولین توانا جمعآوری هرگونه کمکهای مردمی
را خالف عزت و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت میداند
ادامه داد :ما بر این باوریم که معلوالن توانا هستند و با ایجاد
اشتغال برای این قشر عزیز میتوان به رفع مشکالت آنها از
طریق خودشان پرداخت.
وی افزود :ما درکانون توانا با ایجاد چند کارگاه برای بیش
از  350نفر از عزیزان دارای معلولیت اشتغال ایجاد کردیم
و هدف دیگرمان این بود که به جامعه و مسئوالن اثبات
توانایی کنیم.
موسوی اذعان داشت :اکنون بر این باوریم که معلوالن از عدم
وجود اشتغال و اینکه جامعه نمیتواند برای آنها شغلی در
نظر بگیرد در رنج هستند و حمایتهای سازمان بهزیستی

رئیسکمیسیونشوراهاوامورداخلیکشور:

احمدتوکلی:
نمایندگان مجلـس در تصویب
قوانین معلوالن دستودلباز هستند

بهزیستی جوابگوی نیازمندیهای
معلوالن نیست
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در توضیح
وضعیت فعلی افراد دارای معلولیت در جامعه به پیکتوانا گفت:
معلوالن درحال حاضر وضعیت خوبی در جامعه ندارند ،بسیاری
از آنها بهویژه در مناطق محروم ،حتی کفش برای پوشیدن
نداشته و ب ه سختی زندگی میکنند.
«امیر خجسته» در ادامه گفت :سازمان بهزیستی جوابگوی
نیازمندیهای معلوالن نیست و نمیتواند از آنها حمایت کند.
وی با اشاره به این مطلب که دولت باید برای افراد دارای
معلولیت بستههای ویژهی حمایتی در نظر بگیرد خاطرنشان
کرد :دولت باید به این افراد توجه کافی نشان بدهد.
خجسته با این توضیح که وقتی قانونی در مجلس به تصویب
میرسد نباید بالتکلیف بماند گفت :قانون جامع طرح خوبی
است و دولت باید برای اجرای آن تامین اعتبار کند.
نمایندهی مردم همدان در مجلس اظهار کرد :ما باید از معلوالن
پشتیبانی کنیم و اگر ما به این افراد رسیدگی نکنیم پس چه
کسی باید دست آنها را بگیرد؟
وی با طرح این پرسش که چهکسی باید به داد مظلومان برسد
ادامه داد :اگر دولت از این افراد دفاع نکند پس چهکار دیگری
باید انجام دهد؟
این عضو فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن مجلس با
تاکید بر این نکته که اگر به معلوالن رسیدگی نشود آنها
حتی سالمتی خود را نیز از دست خواهند داد ادامه داد :حفظ

در این زمینه به هیچ وجه کفایت حل مشکالت را نمیکند.
این کارآفرین اجتماعی با اعالم این مطلب که خداوند بنده
را سرپرست سرمایه کرد و اختیار سرمایهی خود را بهدست
من داد خاطرنشان کرد :من اکنون در سنگر تولید هستم و
با توجه به اعتقاداتی که دارم بر این باورم که در این شرایط
خاص که جوانان ما از مشکل بیکاری رنج میبرند نباید در
فضای صنعت و تولید از ماشینآالت صنعتی و اتوماسیون
استقبال شود.
موسس کانون معلولین توانا با اشاره به ضرورت ایجاد اشتغال
برای افراد دارای معلولیت تصریح کرد :هر آن قسمتی از
مشاغل که میتواند توسط نیروی انسانی انجام شود باید از
راه جذب نیروی انسانی و جذب نیروهای معلول انجام شود.
این کارشناس حوزهی معلوالن ادامه داد :کارفرمایان در
ایجاد اشتغال برای معلوالن بهتر است ایستگاههای کاری را
شناسایی کرده و شغلهای مختلف را متناسب با وضعیت
جسمی معلوالن به آن ها بسپارند.
وی در پایان اظهار کرد :در این شرایط خاص ،ایجاد هرگونه
اشتغال ،جهاد در راه خداست؛ پس چه بهتر که این
شغلآفرینی برای عزیزان معلول که بیشتر از دیگران در رنج
هستند اتفاق بیفتد.

سالمتی افراد دارای معلولیت و
مراقبت از آنها وظیفهی همهی
ماست.
خجسته اذعان کرد :ما موافق
تصویب قانون جامع حمایت
از معلوالن هستیم به این
شرط که تامین اعتبار آن
برای سال بعد نماند.
عضو فراکسیون حمایت از
معلوالن مجلس در پایان با
اشاره به اینکه احتمال دارد
اصالحیهی قانون جامع بهزودی
وارد مجلس شود ابراز داشت:
من قطعا از تصویب این قانون
حمایت خواهم کرد.

نمایندهی مردم تهران ،ری ،شمیرانات
و اسالمشهر در مجلس شورای اسالمی
در خصوص تصویب قوانین مربوط به
معلوالن به خبرنگار پیک توانا گفت:
نمایندگان مجلس در تصویب طرح و
قوانین مربوط به معلوالن دستودلباز
عمل میکنند اما وقتی نوبت به دولت
میرسد متاسفانه نمیتواند اجرا کند.
«احمد توکلی» دربارهی وضعیت فعلی
معلوالن در جامعه اظهار داشت :معلوالن
مشکالت زیادی دارند و اشتغال،
بزرگترین مشکل این افراد است.
وی با اشاره به این مطلب که درصدی از
جمعیت جامعه همواره به علل مختلف
بخشی از سالمتی خود را از دست
میدهند افزود :اگر اوضاع کلی برای این
افراد رونق بیابد این درصد سهم خود را
بهدست میآورند.
توکلی با تاکید بر این نکته که اوضاع
جامعهی ما به علت تحریمها نامناسب
است گفت :در شرایط فعلی که ما
مشکل اشتغال داریم و فرصتهای شغلی

محدود هستند خودبهخود اشتغال افراد
دارای معلولیت نیز مانند سایر جوانان با
مشکل مواجه میشود و البته این وابسته
به اوضاع کلی اقتصادی جامعه است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجهی
مجلس همچنین ادامه داد :اگر برای 2
درصد از افراد دارای معلولیت فرصت
شغلی ایجاد شود خود آنها هم میتوانند
برای بخش دیگری از معلوالن ایجاد
شغل کرده و از این طریق افراد معلول
به امور کالن کشور هم کمک میکنند.
توکلی در پایان اذعان کرد :چنانچه
اصالحیهی بازنگری شدهی قانون
جامع حمایت از معلوالن برای
تصویب در مجلس مطرح شود بنده
به این موضوع بهطور ویژه و مثبت
نگاه خواهم کرد.

عضو هیات رئیسهی مجلس:

بیشتر نماینـدگان مجلس
از قوانین معلوالن حمایت
خواهند کرد

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن مجلس
به پیکتوانا گفت :از سراسر کشور برای اصالح قانون
جامع پیشنهاداتی داشتیم که همهی آنها در مجلس
جمعآوری شده و هر وقت الیحهی این قانون به مجلس
ارائه شود این موارد در کمیسیونهای تخصصی مورد
توجه قرار خواهند گرفت.
«فاطمه آلیا» با تاکید بر این مطلب که اصالحیهی
قانون جامع در کمیسیون دولت خیلی متوقف شد ادامه
داد :انتظار ما این بود که اصالحیهی این قانون همان
دو سال قبل یا نهایتا سال گذشته به مجلس بیاید چرا
که هم دولت ،هم مجلس و هم ان.جی.اوها پیشنهادات
خود را داده بودند.
وی با ابراز گلهمندی از وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اظهار کرد 4 :ماه قبل وزیر رفاه به من گفت
که اصالحیهی قانون تا  10روز دیگر به مجلس ارائه
خواهد شد و ایشان  2سال است که این موضوع را
وعد ه میدهد.
این نمایندهی مجلس در دورههای هفتم ،هشتم و نهم
با اشاره به این نکته که وزیر رفاه اعالم کرده که الیحه
آمادگی تحویل به مجلس را دارد گفت :اگر الیحهی
قانون جامع در این شرایط به مجلس بیاید با توجه به معلولیت که در بطن جامعه به آنها برخوردهاند
اینکه مجلس درحال حاضر بررسی بودجهی سال 94را گنجانده شده است.
در دست بررسی دارد معلوم نیست که بررسی اصالحیه آلیا با توجه به اینکه اصالحیهی قانون یک پروسهی
چهقدر زمان ببرد.
طوالنی دارد اذعان داشت :اگر ما تالش کنیم تا حداکثر
قانون
خواستیم
ی
نم
مجلس
در
ما
اینکه
آلیا با اشاره به
پیشنهادات در اصالحیه گنجانده شود میتوان گفت
این
وزیر
به
ما
ی
ه
توصی
گفت:
کنیم
تصویب
را یکسره
که قانونی خواهیم داشت که استحکام داشته و رفع
فرصت
که
چرا
بیاورد
مجلس
به
را
الیحه
زودتر
بود که
کنندهی دغدغههای افراد دارای معلولیت است و فقط
بود.
باقی
اصالح
برای
بحث اجرا میماند که در این مورد هم باید نظارت کافی
اقدامات
بیان
در
مجلس
در
تهران
مردم
ی
ه
نمایند
این
صورت بگیرد تا در حق افراد معلول کملطفی نشود.
جامع
قانون
ی
ه
اصالحی
ی
ه
تهی
خصوص
در
فراکسیون
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :اصالحیهی
تصریح کرد :از دو سال قبل به جمعآوری پیشنهاداتی این قانون  3سال قبل هم قابل ارائه به مجلس بود
پرداختهایم که به منظور اصالح قانون جامع حمایت از اما در انجام آن مدام اینهفته آنهفته شد.
معلوالن وجود داشت.
نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با ابراز
نیاز
جدی
طور
ه
ب
جامع
قانون
بازنگری
وی اذعان داشت:
تاسف از تاخیر صورت گرفته در ارائهی اصالحیهی قانون
و
داشت
وجود
قانون
در
زیادی
های
ء
بود چرا که خال
جامع به مجلس اظهار داشت :در ارائهی اصالحیه به
به
توجه
با
طرفی
از
و
رد
ب
ی

م
زیادی
زمان
فرآیند اجرا،
ُ
مجلس غفلت شده ،اگر اصالحیه زودتر به دستمان
معلوالن
خود
های
ی
توانمند
و
مطالبات
زمان،
تحوالت
میرسید بهسرعت در کمیسیونهای تخصصی مورد
بودند.
کرده
پیدا
افزایش
نیز
بررسی قرار گرفته و در آذر ماه به تصویب میرسید.
مجلس
معلوالن
حقوق
از
حمایت
فراکسیون
رئیس
فاطمه آلیا با اشاره به اینکه در مجلس قبلی و در
ت عمل به خرج داده
خاطرنشان کرد :در اصالحیهی قانون جامع مباحث تصویب کنوانسیون نیز سرع 
زیادی از جمله ازدواج ،اشتغال ،بازنشستگی پیشازموعد
شد بیان داشت :اگر االن هم اصالحیه ارائه داده
کسانی که شدت معلولیت دارند و همچنین
شود خوب است و بررسیهای الزم قبل
افزایش سهمیهی استخدام معلوالن از 3
از پایان سال بهعمل آمده و تصویب
درصد به  5درصد مطرح شده است.
نهایی نیز سال  94انجام میشود.
انتظار ما این بود که
تحویل
آلیا با اشاره به تاخیر در
وی در پاسخ به این سوال که
اصالحیهی این قانون
به
جامع
الیحهی اصالحیهی قانون
واکنش فراکسیون حمایت از
همان دو سال قبل به
حتی
گفت:
مجلس شورای اسالمی
حقوق معلوالن مجلس به تاخیر
مجلس بیاید
را
الیحه
این
اگر صبح روز بعد نیز
در ارائهی اصالحیهی قانون جامع
های
ن
کمیسیو
در
به ما بدهند تا الیحه
حمایت از معلوالن چیست گفت:
صرف
زمان
ماه
د
چن
مربوطه بررسی شود
ما مرتب از وزیر سوال میکنیم ،پاسخ
سال94
به
آن
تصویب
است
خواهد شد و ممکن
ایشان تاکنون قانعکننده نبوده به همین علت
غنیمت
نیز
تحویل
در
تعجیل
روز
یک
بیانجامد اما حتی
سوال بهزودی به صحن علنی مجلس میآید و ما بهطور
است.
جدی مسئله را پیگیری میکنیم.
این نمایندهی مجلس افزود :وعدههای داده شده زیاد
هستند اما در همین قانون هم عالوه بر پیشنهادات
دریافت شده موارد جدیدی از طرف خود افراد دارای
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عضو هیات رئیسهی
مجلس در گفتوگو با
پیکتوانا وضعیت فعلی
و گذشتهی افراد دارای
معلولیت را مقایسه کرد و گفت:
اوضاعی که معلوالن ما در حال حاضر دارند نسبت
به وضعیتی که در گذشته داشتهاند تفاوت چندانی
نکرده است.
«محمدحسین فرهنگی» تصریح کرد :دو مجموعهی
کمیتهی امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی
و نهادهای زیر نظر آنها ابتکاراتی را به خرج داده
و حمایتهایی را عملیاتی میکنند و اگر این دو
مجموعه محدودیتهایی داشته باشند به تناسب آن،
افراد تحت پوشش آنها دچار مشکل میشوند.
نمایندهی آذربایجان شرقی با بیان اینکه نهادهای
حمایتی افراد دارای معلولیت وظایفی دارند که در
حد بودجه و مقدورات خود ،کار را ادامه میدهند
گفت :در هر اتفاقی مانند تصویب قانون جامع حمایت
از معلوالن ،بهتر است برخی تدابیر بهعمل بیاید.
نائبرئیس و عضو کمیسیون سابق برنامه و بودجه
مجلس ضمن اعالم این مطلب که برخی موارد در ذیل
سایر قوانین به تصویب میرسند از معافیت افراد تحت
پوشش نهادهای حمایتی (بهزیستی و کمیتهی امداد
که تاکنون مسکن نداشتهاند) در پرداخت عوارض و
هزینههای انشعاب آب و برق برای یکبار خبر داد.
نائب رئیس سابق کمیسیون قضائی مجلس همچنین
ضمن اعالم حمایت خود از تصویب قانون جامع
حمایت از معلوالن گفت :مجلس از اموری که
به حمایت از افراد دارای معلولیت و اقشار
آسیبپذیر جامعه مربوط باشد حمایت گسترده
دارد.
فرهنگی همچنین افزود :من تنها کسی نیستم که
از تصویب این قانون حمایت خواهم کرد بلکه افراد
معلول در تصویب این قانون جامع تقریبا اکثریت
قریب به اتفاق آرای نمایندگان مجلس را خواهند
داشت.

در ارائهی قانون جامع به مجلس غفلت شده است

پیـــک توانــا

اوضاعی
که معلوالن ما در
حال حاضر دارند نسبت
به وضعیتی که در گذشته
داشتهاند تفاوت چندانی
نکرده است

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن مجلس:

نماینده سابق مجلس:

معلوالن از مظلومترین گروههای جامعه هستند
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پیـــک توانــا
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نماینده سابق مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با پیکتوانا
گفت :دین و مکتب ما و همچنین فرهنگ و اخالق ایرانی همواره
به اقشار ضعیف و بهویژه افراد دارای معلولیت نگاه حمایتگرانه
داشته ولی تا چند سال گذشته قانونی برای این افراد در کشور
وجود نداشت و یا اگر وجود داشت بهطور محدود بود.
«علیاصغر هادیزاده» با بیان اینکه من قلبا افراد دارای
معلولیت را دوست دارم ادامه داد :سالهاست با افراد دارای
معلولیت ارتباط دارم ،با آنها به اردو و مسافرت رفتهام ،به
خانههایشان سر زده و با آنها زندگی کردهام بنابراین از
گرفتاریها و مشکالت آنها اطالع دارم.
هادیزاده با تاکید به ضرورت تصویب قانون جامع حمایت از
معلوالن خاطرنشان کرد 10 :تا  12درصد جمعیت جامعه را
معلوالن تشکیل میدهند که این تعداد احتیاج به قوانینی دارند
تا از آنها دفاع کند.
این نمایندهی سابق مجلس شورای اسالمی که از جمله کسانی
بود که قانون جامع حمایت از معلوالن را در سال  83برای
اولینبار به مجلس برد تصریح کرد :من بسیار متاسفم که زمانی
که شروع به تهیهی طرح قانون جامع حمایت از معلوالن کردیم
فرصت زیادی نداشتیم و طرح را با عجله و بدون کار کارشناسی
جدی تهیه کردیم.
معاون فنی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن یادآور
شد :قانون جامع در مجلس آن زمان تصویب شد ولی موانعی
وجود داشت و مغایرتهایی از این قانون گرفته شد اما ما با این
دید که یک قانون نیمبند از نبود قانون بهتر است و با این امید
که آیندگان بیایند و این طرح را تکمیل کنند آن را پذیرفتیم.
معاون فنی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلوالن همچنین
با اشاره به ضرورت بازنگری اساسی قانون جامع اظهار کرد:
بهتر است این بازنگری را خود دولت اعمال کند چرا که در
اینصورت موانع کمتر بوده و دست نمایندگان مجلس در تایید
قانون بازتر خواهد بود.
هادیزاده با بیان این مطلب که اگر در شهر دوری بزنیم خواهیم
دید که افراد دارای معلولیت از مظلومترین گروههای جامعه
هستند ادامه داد :معلوالن از حداقلهایی که هر شهروندی باید

از آن برخوردار باشد بهرهمند نیستند و با تاکیدات نمایندگان
مجلس و مردم انتظار داشتیم این قانون جدیتر گرفته شود.
وی تصریح کرد :با نوشتن قانون ،مشکالت حل نمیشوند و
رفع مسائل معلوالن تنها عزم جدی مسئوالن را میطلبد تا
باوری ایجاد شود که افراد دارای معلولیت بهطور شایسته مورد
توجه قرار گیرند.
نمایندهی سابق مجلس به مشکالت افراد دارای معلولیت
اشاره کرد و اظهار داشت :هزینههای معلوالن چند برابر افراد
تندرست است و تردد معلوالن و انتقال آنها از خانه به نقاط
مختلف شهر با وسایل نقلیهی عمومی امکانپذیر نیست.
وی افزود :بیشتر ساختمانها و اماکن عمومی و خصوصی
آسانسور ندارند و امکانات شهری با نگاه حمایتگرانه به
معلوالن تعبیه نشد ه و در بیشتر مراکز حتی سرویس بهداشتی
ویژهی معلوالن وجود ندارد.
علیاصغر هادیزاده با اشاره به این مطلب که تنها افراد دارای
معلولیت نیازمند مناسبسازی فضاهای شهری نیستند گفت:
افراد سالمند و بهعبارتی همهی ما در سالمندی نیازمند
مناسبسازی هستیم.
این مقام مسئول گفت :اگرچه برگزاری جشن و مراسم خوب
است اما به نظرم اگر گرامیداشت روز جهانی معلوالن از حالت
شعاری و برگزاری مراسم خارج شده و عزم مسئوالن برای
احقاق حقوق معلوالن جزم شود ،حقوق شهروندی این افراد
نیز محقق شده و آنها هم حق استفاده از امکانات شهری را
پیدا خواهند کرد.
وی با تاکید بر این مطلب که افراد دارای معلولیت تنها
میخواهند به حقوقشان برسند و بهعنوان شهروند درجهی
 2پنداشته نشوند ابراز داشت :معلوالن باید از همهی امکانات
دولت استفاده کنند و نیازی نیست که به آنها به شکل نگاه
ترحمآمیز نگاه شود.
علیاصغر هادیزاده علت عدم اجرای قانون جامع را از سال
 83تاکنون اینگونه توضیح داد که :سازمانهای ذیربط
آنقدر گرفتاریهای گوناگون به سرشان ریخته که افراد دارای
معلولیت را تقریبا فراموش کردهاند ،سازمانی که باید عدم

اجرای قانون را تذکر بدهد «بهزیستی» است اما این سازمان
تعهد انجام چندین ماموریت مختلف را به گردن دارد.
هادیزاده با ارائهی این پیشنهاد که سازمان بهزیستی باید
یک معاون اختصاصی برای افراد دارای معلولیت داشته
باشد تصریح کرد :مجلس شورای اسالمی بهعنوان ناظر اجرای
قوانین باید به نحوهی اجرای قانون و میزان توجه سازمانهای
متولی معلوالن به این افراد بپردازد.
وی با ابراز خوشحالی از تالش معلوالن در راستای احقاق حقوق
خود بیان کرد :این افراد در نتیجهی حرکتهای خودشان
شخصیتهای قوی خود را نشان دادهاند که البته این ارتباطی
به قانون ندارد.
این مسئول فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلوالن
همچنین گفت :سازمانهای مردمنهاد معلوالن تالشهای
زیادی میکنند اما این کافی نیست و از آنجا که مجلس رکن
اصلی هر جامعهای است و تمام گروههای جامعه نمایندهی
پارلمانی دارند پس معلوالن نیز باید این امکان را داشته باشند
تا نمایندهی آنها واسطهی بین مسئوالن و معلوالن بوده و امور
آنها را پیگیری کند.
هادیزاده در ادامه اذعان کرد :درحالحاضر جامعه درنتیجهی
تالشهای معلوالن به آنها نگاه ترحمآمیز نمیکند ،این
عزیزان به جایگاه شایستهی خود در جامعه نزدیک
شدهاند اما شئونات بهطور اخص زمانی حفظ خواهد شد
که نیازهای این گروه بهطور کامل برآورده شده و سهم
معلوالن از کلیهی امکانات جامعه از صداوسیما گرفته تا
سهمیهی استخدام و رفاه اجتماعی به دستشان برسد.

معاون سابق توانبخشی بهزیستی کشور:

معلوالن اغلب در برنامههای جامعه فراموش شدهاند
معاون سابق توانبخشی بهزیستی کشور در گفتوگو با پیک
توانا مهمترین مشکل فعلی افراد دارای معلولیت را عدم
برخورداری از حقوق مساوی شهروندی دانست و گفت :افراد
دارای معلولیت در اغلب برنامههای جامعه فراموش شدهاند.
«دکتر محمد کمالی» افزود :افراد دارای معلولیت چه در
برنامههای تقویمی و چه در برنامههای سیاستگذاری که در
مجلس به تصویب میرسند دیده نشده و حقوقشان رعایت
نمیشود.
این استاد دانشگاه با اعالم اینکه مهمترین خواستهی معلوالن
برخورداری از حقوق مساوی با سایرین است تصریح کرد:
این گروه باید در تمام مسائل جامعه اعم از استخدام ،درمان،
اشتغال ،اقدامات اجتماعی و فرهنگی و ...دیده شوند.
کمالی ادامه داد :دولت و شهرداریها تامین سیستمهای
حملونقل شهروندان از قبیل مترو ،اتوبوس ،تاکسی و ...را
وظیفهی خود میدانند اما معلوالن در این جایگاهها فراموش
شدهاند.
این کارشناس حوزهی معلوالن با بیان اینکه تاکنون هر دولتی
که روی کار آمده با عناوین مسکن مهر ،مسکن اجتماعی،
بنیاد مسکن و ...در بحث مسکن وارد شده و به کمک مردم
آمده گفت :اما آیا سهمی از این مسکن به معلوالن اختصاص
پیدا میکند؟
عضو سابق هیات رئیسهی کمیتهی ملی پاراالمپیک با اعالم
این مطلب که جایگاه معلوالن در جامعه هنوز مناسب نیست
و به مسائل معلوالن آنطور که شایسته و بایسته است
پرداخته نمیشود تصریح کرد :البته وضعیت فعلی افراد دارای
معلولیت نسبت به  50سال قبل و یا سال  1371که ما کار را
تازه در سازمان بهزیستی آغاز کرده بودیم بسیار بهبود پیدا
کرده اما هنوز در شان آنها نیست.
مدیرکل سابق امور فارغ التحصیالن وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی با اشاره به اقدامات خوبی که برای معلوالن

صورت گرفته ادامه داد :امسال مراسم روز جهانی معلوالن
بسیار باشکوه برگزار شد و رئیسجمهوری بهمناسبت
گرامیداشت روز جهانی معلوالن برای اولین بار پیام
ن موارد
تبریک داد که این تحول بزرگی است ولی ای 
موجب نمیشوند که ما تصور کنیم به نقطهی خوبی
رسیدهایم.
مدیرکل سابق امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با
بیان اینکه نگرشهای منفی درمورد افراد دارای معلولیت
هنوز ادامه دارند و موانع اجتماعی و اقتصادی معلوالن
همچنان سر جای خود هستند اذعان داشت :معلوالن هنوز
در برنامههای رفاهی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...دولت جا ندارند
و ما با وجود فاصله گرفتن از نمرهی منفی هنوز به نقطهی
صفر نرسیدهایم.
محمد کمالی همچنین به برگزاری جلسهی شورای راهبردی
وزارت رفاه اشاره کرد و افزود :علیرغم تالشهای صورت
گرفته هنوز خانوادههای معلوالن با مشکالت زیادی دست
و پنجه نرم کرده و از دستیابی به حقوق خود فاصله دارند.
رئیس سابق مرکز تحقیقات توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی
تهران با تاکید بر دیدهشدن معلوالن در جامعه اظهار داشت:
آن روزهایی که بررسی قانون جامع در سال  1383در مجلس
آغاز شد باید با انگیزهی دیده شدن در همهی قوانین به
تصویب میرسید.
عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی توانبخشی اجتماعی ادامه
داد :دیده نشدن معلوالن مساوی است با نادیده انگاشته شدن
و مورد غفلت قرار گرفتن معلوالن در جامعه در حالیکه
معلوالن به کمک قوانین باید جایگاه خوب و مستحکمی در
جامعه داشته باشند.
کمالی ابراز کرد :جامعه در اجرای برنامهها و اقدامات
اجتماعی یا معلوالن را نمیبیند و یا به آنها نگاه درجهی 2
یا  3میاندازد و گاهی به شکل ترحم و تراژدی به افراد دارای

معلولیت نگاه میشود اما الزم است این دوستان از منظر
حقوقی و اجتماعی و بهعنوان یک «شهروند» دیده شوند.
این فعال حوزهی معلوالن با تاکید بر نهادینهشدن نگاه به
معلوالن بهعنوان «شهروند عادی» افزود :اگر این نوع نگاه در
قانون مدنی وجود داشته باشد افراد دارای معلولیت میتوانند
درخصوص مطالبهی حقوق خود به قوهی مقننه شکایت
ببرند.
وی تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن را ضروری دانست
و اذعان داشت :تصویب قانون فضایی را ایجاد میکند تا افراد
دارای معلولیت بتوانند حقوق خود را مطالبه کنند.
محمد کمالی با اشاره به اینکه من در جلسات بازنگری قانون
حضور داشته و نسخهی نهایی آن را مطالعه کردهام ادامه داد:
خوشبختانه مفاد خوبی در اصالحیهی قانون جامع گنجانده
شده و طبق اظهارات وزیر رفاه زمانی هم به دریافت نظرات
معلوالن و سازمانهای مردمنهاد آنها اختصاص داده میشود
و بعد از جمعآوری این نظرات ،اصالحیه تحویل مجلس داده
میشود.
دکتر کمالی در پایان با بیان این مطلب که هر چه بیشتر
تالش کنیم نتیجهی بهتری خواهیم دید اضافه کرد :آنچه
تاکنون برای معلوالن بهدست آمده نتیجهی تالش
تشکلهای معلوالن و همت افراد دارای معلولیت
و خانوادههای آنهاست و امیدوارم با تالشهای
سازمانهای مردمنهاد به موانع غلبه کرده و بتوانیم
نگرش جامعه را در مورد معلوالن تغییر دهیم.

معاون توانبخشی بهزیستی کشور:

قانون جامع ،اصلیترین سند حقوقی مرتبط با معلوالن است

از تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن حمایت خواهم کرد
نمایندهی مردم قزوین ،البرز و آبیک در مجلس شورای اسالمی در
بررسی وضعیت فعلی معلوالن در جامعه به خبرنگار پیکتوانا گفت:
به نظر میرسد در چند بخش باید به افراد دارای معلولیت توجه ویژه
شود و اولین بخش بحث تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن است
تا با یک قانون جامع و فراگیر بتوانیم نیازهای معلوالن را مرتفع کنیم.
«داوود محمدی» با بیان این نکته که به قانون جامع حمایت از معلوالن
باید نگاه جامع داشت تا بتوان تغییر نگرش جدی در جامعه ایجاد
کرد تصریح کرد :پیشبینی میشود اصالحیهی قانون جامع حمایت از
معلوالن در دو یا سه ماه آینده در دستور کار مجلس قرار گرفته و به
صحن علنی مجلس بیاید.
نایب رئیس اول کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی با اعالم
این مطلب که در حال حاضر بحث بودجه در مجلس در حال بررسی
است ادامه داد این نگرش باید نهادینه شود که به معلوالن نباید
تنها به صرف داشتن معلولیت نگاه نکرد بلکه آنها باید با توجه
به ظرفیتها و توانمندیهایی که دارند امتیازدهی شوند.
این نمایندهی مردم قزوین ,البرز و آبیک در مجلس افزود :یکی دیگر
از مشکالت افراد دارای معلولیت که نیازمند نگاه ویژه است اشتغال

آنهاست و افراد معلول با این موضوع بسیار درگیر هستند.
وی ابراز کرد :در حوزهی اشتغال باید تغییرات زیادی به وجود آید و
زمینهای ایجاد شود که کارفرمایان از دادن فرصتهای شغلی به افراد
دارای معلولیت مضایقه نکنند.
محمدی خطاب به کارفرمایان و کارآفرینان گفت :در مواردی که برخی
از مشاغل با توجه
به توانایی و تحصیالت فرد معلول به وی تعلق میگیرد بهتر است
کارفرمایان عزیز با سعهی صدر برخورد کرده و به بروز ظرفیتهای این
عزیزان فرصت بدهند.
نایب رییس کمیسیون اصل  90با اشاره به این مطلب که افراد دارای
معلولیت از همهی امتیازاتی که سایرین دارند بهرهمند هستند و
میتوانند عنصر مفیدی در جامعه باشند خاطرنشان کرد :اگر اصالحیهی
قانون جامع بهطور دو فوریتی به مجلس بیاید ،مورد بررسی قرار خواهد
گرفت.
محمدی با تاکید بر اینمطلب که من از تصویب قانون جامع حمایت از
معلوالن حمایت خواهم کرد اظهار کرد :تصویب قانون جامع میتواند
بخش عظیمی از مشکالت این افراد را مرتفع کند.
رقیه بابایی

پیـــک توانــا
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معاون توانبخشی بهزیستی کشور با بیان این مطلب که افراد
دارای معلولیت باید از امکانات مساوی با دیگر اقشار برخوردار
باشند به پیک توانا گفت :معلوالن گروهی از جامعه هستند
که بهواسطهی برخورداری از شان انسانی و حقوق اجتماعی،
با سایرین برابرند.
«یحیی سخنگویی» افزود :افراد دارای معلولیت بخش
عمدهای از جامعهی ما را تشکیل میدهند و امروز در
بسیاری از کشورهای توسعه یافته ،دولتها کوشیدهاند تا با
وضع قوانین حمایتی و آگاهسازی مردم ،حقوق افراد دارای
معلولیت را تشریح و زمینه را برای احیای خواستههای بر حق
آنان فراهم کنند.
دكتراي تخصصي فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و
توانبخشي تاکید کرد :در جامعهی اسالمی ما با وجود
تالشهای مدنی که بهمنظور «تحقق مطالبات اقشار
آسیبدیده» صورت گرفته ،کماکان ما شاهد عدم
انسجام در تالشهای مرتبط با حقوق معلوالن هستیم.
وی ادامه داد :بهرغم تالشهای صورت گرفته از سوی سازمان
بهزیستی و برخی تشکلهای فعال در امور معلوالن ،جایگاه
اجتماعی افراد دارای معلولیت در هالهای از غفلت باقی مانده
و مسئوالن امر ،نسبت به ظرفیت بالفعل و بالقوه معلوالن و
ضرورت حضور آنان در جامعه آگاهی چندانی ندارند.
وی همچنین به جایگاه معلوالن در جامعه اشاره کرد و گفت:

این پرسش اساسی مبنای حرکتهایی است که بهمنظور
احیای حقوق معلوالن شکل گرفته و در حال حاضر بیشتر
افراد دارای معلولیت از شغل و درآمد مناسبی برخوردار
نیستند.
این مقام مسئول با تاکید بر این مطلب که بسیاری از افراد
دارای معلولیت بهرغم برخورداری از تخصص و تجارب
حرفهای ،تاکنون نتوانستهاند مشاغل مورد نظر خود را احراز
کنند ابراز داشت :عواملی مانند ضعف پوشش بیمهای ،عدم
دسترسی به امکانات بهداشت و سالمت ،کمبود امکانات
آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی ،نامناسبسازی
محیطهای شهری ،ناکافی بودن خدمات عمومی و بهویژه
ضعف پشتوانههای حقوقی حضور اجتماعی معلوالن را
محدود ساخته و موجب شده تا این افراد نتوانند فعالیت خود
را در عرصههای توسعه به منصهی ظهور برسانند.
یحیی سخنگویی با تاکید بر این مطلب که عدم حضور موثر
معلوالن در فرصتهای اجتماعی بهطور حتم سالمت روانی
و مناسبات اجتماعی آنان را به مخاطره میافکند گفت :این
عامل موجب تشدید آسیبهای ناشی از معلولیت خواهد بود.
این مسئول سازمان بهزیستی ادامه داد :این پرسش که
چرا معلوالن از جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند
پرسش مهمی است و شالودهی آن را باید در ناآگاهی اقشار
مردم ،ضعف پشتوانههای حقوقی و عدم دسترسی این افراد
به خدمات مورد نیاز جستجو کرد.
معاون توانبخشی بهزیستی کشور افزود :بدیهی است هر
چه امکان رویارویی اجتماعی معلوالن با دیگر اقشار جامعه
گسترش پیدا کند ما به همان میزان شاهد آگاهی اقشار
مختلف نسبت به توانمندیها و نحوهی برقراری ارتباط با
این افراد خواهیم بود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران عمدهترین
مشکل افراد دارای معلولیت را نادیده انگاشته شدن انتظارات
آنها در تصمیم گیریها و مناسبات انسانی و اجتماعی
دانست و افزود :اگرچه بسیاری معتقدند که مسئلهی اشتغال
عمدهترین مشکل فراروی این افراد است اما با نگاهی عمیقتر
به مسائل معلوالن به نظر میرسد بیتوجهی به مشکالت
آنها در تصمیمات کالن کشور ریشهی مشکالت متعدد این
افراد باشد.
وی تاکید کرد :که همانا بیتوجهی به این افراد در روند
تصمیمگیریها است .برای حل این معضل نیز فعاالن امر
کوشیدهاند تا با وضع قانون حقوق از دست رفته این افراد را

در نظر مسئوالن امر منعکس نمایند.
سخنگویی با تاکید بر این مطلب که معلوالن باید نگاه خود را
از پرداختن به مسئلهای خاص فراتر برده و به خالء عمیقی که
در رابطه با آنها وجود دارد توجه کنند ابراز داشت :برای حل
این مشکل باید قوانینی وضع شود تا مدافع حقوق آنها بوده و
با انعکاس حقوق معلوالن در نظر مسئوالن ،حضورشان را در
عرصههای اجتماعی بهعنوان پشتوانههای حقوقی مستحکم،
تسهیل کنند.
وی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن را اصلیترین سند
حقوقی مرتبط با معلوالن در حال حاضر دانست و افزود :این
قانون به نوعی هویت اجتماعی معلوالن محسوب میشود و
روح کلی حاکم بر آن این است که فرد دارای معلولیتباید از
امکان دسترسی به فرصتها برخوردار باشد.
این مسئول سازمان بهزیستی ادامه داد :در قانون جامع،
حقوق فردی و اجتماعی معلوالن بهعنوان انسانهایی
برخوردار از شان انسانی و برابر با سایر افراد جامعه تشریح
شده و دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت آنها شدهاند.
وی ضعفهای محتوایی و ساختاری قانون جامع ،بیتوجهی
مسوالن امر نسبت به ضرورت اجرای آن و نبود ضمانت
اجرایی کافی برای اجرای صحیح قانون را از جمله عوامل
سهگانهای که موجب ناکارآمدی قانون جامع شده برشمرد
و گفت :سازمان بهزیستی کشور در سالهای اخیر با درک
این ضرورتها و با همکاری برخی از فعاالن حوزهی معلوالن
در بخشهای غیر دولتی ،قانون جامع حمایت از حقوق
معلوالن را بازبینی و اصالح کرده و پیشنویس الیحهی
حقوق شهروندی معلوالن را تهیه و به معاونت رفاه و تامین
اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ارایه داد.
سخنگویی با اشاره به اینکه اصالحیهی قانون در هیات وزیران
در دست بررسی است بیان کرد :تصویب الیحهی مذکور
گام بزرگی در احیای حقوق افراد دارای معلولیت محسوب
میشود اما ما نباید فراموش کنیم که توجه به شان انسانی
معلوالن و حقوق برابر آنها ،پیش از آنکه در گرو وضع قوانین
باشد منوط به تقویت باورهای انسانی در میان اقشار مختلف
مردم است و این تنها با تالش جمعی بخشهای مختلف
جامعه ،اعم از رسانههای ارتباط جمعی ،متولیان آموزش و
پرورش ،سازمانهای غیر دولتی و از همه مهمتر با تالشهای
جدی خود افراد معلول و حرکتهای خودباورانهی آنان در
زمینههای علمی و فرهنگی محقق خواهد شد.

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
کانــون توانـا در یـک نـگاه
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پیـــک توانــا
اجتــــماعـــی

 .1برگزاری دومین مجمع هماندیشی سازمانهای مردم نهاد معلوالن کشور با حضور بیش از 60
تشکل در هتل الله؛
 .2برگزاری دومین همایش ساالنه سماوات در قزوین؛
 .3بازدید ریاست ستاد فرمان امام(ره) استان از مجموعه فعالیتهای کانون توانا؛
 . 4افتتاح و راهاندازی فروشگاه صنایعدستی هنرکدهی توانا در مجتمع تجاری آبادگران؛
آموزان معلول در مقطع ابتدایی
 .5برگزاری اولیننشست کانون معلولین توانا با خانوادههای دانش
ِ
با حضور ریاست هیئتمدیره مجموعه ،در راستای طرح آموزشی کمکتحصیلی افراد معلول و عضو
کانون؛
 .6بازدید نمایندهی سفارت ژاپن از مجموعهفعالیتهای فرهنگیاجتماعیوکارگاهی تولیدی کانون
توانا ؛
 .7برگزاری نمایشگاه عکس «نگاه نو» در تبریز و برگزاری نشست با معلوالن توانمند؛
 .8دیدار با مدیران بیمارستانهای استان قزوین بهمناسبت روز جهانی معلوالن در راستای هدفهای
کانون توانا؛
 .9حضور شرکت صنایع الکترونیک توانا در نمایشگاه بینالمللی برق در تهران؛
 .10حضور کودکان کمتر از 13سال در برنامهیتلویزیونی کودک صداوسیمای استان؛
 .11برگزاری مسابقههای ورزشی در شعبهی تاکستان بهمناسبت روز جهانی معلوالن؛
 .12برگزاری نمایشگاه صنایعدستی توانمندان معلول بهمناسبت روز جهانی معلوالن در شعبهی
الوند؛
. 13حضور ریاست هیئتمدیره کانون توانا در برنامهی «پایش» بهعنوان کارآفرین برتر کشور؛
 .14برگزاری مسابقهی آشپزی بهمناسبت گرامیداشت روز جهانی معلوالن در شعبه تاکستان در
بین خانوادههای معلوالن؛
 .15بازدید دبیرکل یونسکو ،دکتر سعیدآبادی ،از مجموعهفعالیتهای فرهنگیاجتماعی و کارگاهی
تولیدی کانون توانا و برگزاری نشست با هیئتمدیره؛
 .16برگزاری برنامهی دیدار دوست از معلوالن با همراهی مدیران استان به مناسبت روز جهانی
معلوالن؛
 .17حضور در سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی استان جهت تبریک روز حملونقل؛
 .18بازدید تشکل غیردولتی اراک از مجموعهفعالیتهای کانون توانا در راستای تعامل و همکاری
نزدیک و انتقال تجربه؛
 .19برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی معلوالن و تقدیر از معلوالن توانمند در شهرستان
البرز؛
 .20برگزاری دومیننشست کانون معلولین توانا با خانوادههای دانشآموزان معلول در مقطع
راهنمایی و دبیرستان با حضور ریاست هیئتمدیر ِه مجموعه ،در راستای اجرای طرح آموزشی
کمکتحصیلی افراد معلول و عضو کانون؛
 .21بازتاب توانمندیها ،گزارشهای کانون توانا و حضور معلوالن موفق مجموعه در صداوسیمای
استان بهمناسبت روز جهانی معلوالن؛
 .22برگزاری طرح نقاشی و لگو دربارهی توانمندیهای کودکان دارای معلولیت در بیش از
16مهدکودک استان؛
 .23بازدید فرماندهی یگانویژهی استان از مجموعهفعالیتهای فرهنگیاجتماعیوتولیدی کانون
توانا بهمناسبت روز جهانی معلوالن؛
 .24بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی از کانون توانا بهمناسبت روز جهانی
معلوالن و نشست با هیئت مدیره؛
 .25نشست با مدیران مهدکودکهاي استان در راستای فرهنگسازی و تغییر نگرش جامعه به
معلولیت؛
 .26حضور ریاست هیئت مدیره کانون توانا بهعنوان کارآفرین برتر در مراسم گرامیداشت روز جهانی
معلوالن در جامعه معلولین شهرستان دلیجان؛
 .27حضور ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نشست آموزشی خانواده های معلول؛

برگزاری دومیننشسـت
کانـون معلولیـن توانـا

با خانـوادههای دانشآموزان معلـول
دومین نشست کانون معلولین توانا با خانوادههای  ۵۰دانشآموز
دارای معلولیت برگزارشد.
به گزارش پیک توانا :کانون معلولین توانا در ادامهی اجرای طرح
«پشتیبانی آموزشی از کودکان دارای معلولیت» دومیننشست خود
را با خانوادههای دارای فرزند معلول و باحضور «سید معرفتاهلل
احمدی» رئیس ادارهی آموزشوپرورش استثنایی استان قزوین و
«ولیاهلل کاکاوند» ،رئیس کانون فرهنگی قلمچی قزوین ،برگزارکرد.
رئیس هیئتمدیرهی کانون معلولین توانا در این نشست از حضور
خانوادههای دانشآموزان دارای معلولیت قدردانیکرد و گفت« :ما
باید معلولیت را نعمتی از سوی خدا بدانیم و باورکنیم که معلولیت
مانع موفقیت نیست».
سیدمحمد موسوی با اشاره به این مطلب که من در ۲سالگی معلول
پشتیبانی تحصیلی از دانشآموزان
شدهام ادامهداد« :ما میخواهیم با
ِ
معلول به جامعه ثابتکنیم که معلولیت بالی آسمانی نیست».
وی با تأکید بر اینکه کانون توانا با سایر تشکلهای اینحوزه فرق
دارد ،بیانکرد« :تمام تشکلهایی که برای معلوالن فعالیت میکنند،
به جمعآوری پول و توزیع آن بین معلوالن میپردازند ،اما کانون
توانا از همان ابتدا دریافت کمک بالعوض را ممنوع اعالمکرد؛ چراکه
اینکار را مخالف عزت و کرامت انسانی معلوالن میداند».
موسوی افزود« :کانون معلولین توانا با راهاندازی کارگاههای مختلف
تاکنون حدود  ۶۰۰شغل ایجادکرده و بیش از  ۶گروهورزشی برای
معلوالن راهاندازیکردهاست».
اینفعال حوزهی معلوالن همچنین با بیان این مطلب که «امروز
دنیا ،دنیای فکر و اندیشههاست» گفت « :امروز همهی کارها با فکر
انسان اجرامیشوند و خداوند مقدرکرده تا معلوالن کارهای فکری
جامعه را عهدهدارشوند».
آموزان دارای معلولیت گفت« :شما نباید از
وی خطاب به دانش
ِ
داشتن معلولیت ناراحت باشید و بایدبدانید که دنیای امروز با
اندیشههای قوی اداره میشود و هریک از شما با اندیشهی خود
میتواند ادارهی امور جامعه را به عهده بگیرد».
شوپرورش استثنائی قزوین در دومیننشست کانون توانا
رئیس آموز 
با خانوادههای دانشآموزان دارای معلولیت گفت« :کانون معلولین
توانا فعالیتهای ارزندهای دارد و من امیدوارم نگرشی که مطلوب
اینکانون است ،بهزودی در جامعه ساری و جاری شود».
سیدمعرفتاهلل احمدی ضمن تبریک روز جهانی معلوالن خاطرنشان
کرد« :معلولیت در ذهن کسانی است که حقوق معلوالن را رعایت
نمیکنند و از کنار آن بهراحتی میگذرند».

برگزاری همایش«حقوق شهروندی برای همهی شهروندان» در محمدیهی قزوین
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مناسبسازی فضای شهری دانست و عنوانکرد:
«اینهمایش حرکتی جدی برای موضوع مناسبسازی
معماری شهری است».
«حسین بهزادپور» ادامهداد« :در راستای مناسبسازی
شهری فقط شهرداری عهدهدار اجراییشدن اینقانون
نیست ،بلکه باید به نگاه ویژهی همهی سازمانها در
کارگروه استانی توجهشود».
شهردار محمدیه همچنین ابرازکرد« :فضای فعلی
شهرهای کشور هنوز پذیرای حقوق شهروندان معلول
و مشکلهای آنها نیست .ضروری است شهرداریها
برای اجرای طرحها اینموضوع را در مطالعههای خود
درنظربگیرند».
رییس هیئتمدیرهی کانون معلولین توانا با انتقاد از
بهتأخیرافتادن طرح بازنگری در قانون جامع معلوالن
گفت« :جوان امروز سالمند فرداست؛ شهرها باید برای
همهی قشرهای جامعه مناسبسازی شوند .همچنین
مسئلهی مناسبسازی باید در فرهنگ فکری مهندسان
شهرسازی شکلبگیرد».
«سیدمحمد موسوی» در ادامه خاطرنشانکرد« :تا
به امروز ۷۰درصد تالش ما در کانون معلولین توانای
استان برای شکست سدهای بازدارنده بوده و فقط
۳۰درصد کارآفرینی صورتگرفتهاست .درحالحاضر
قانون جامع حمایت از معلوالن به دلیل کمبود بودجه
پشت سدهای بازنگری ماندهاست».
اینکارآفرین معلول استان -با بیان اینکه تا چه زمانی
دانشجوی پزشکی به دلیل نبود امکانات رفاهی باید
ترک تحصیل کند -گفت« :محدودکردن حقوق
شهروندی در کشور ما به مناسبسازی شهری  -بهطور
آگاهانه یا ناآگاهانه -انحرافی جدی است».
وی بیانکرد که دولت به کارفرمایی که برای معلول
کار ایجادکند تنها ۲۳درصد حق بیمه پرداختمیکند
و به امکانات رفاهی معلوالن توجه کافی نمیشود .او
همچنین گفت« :شرکت فیروز ِ قزوین اولینکارخانه
در جهان است که ۹۲درصد کارکنانش را افراد معلول
تشکیلدادهاند».
موسوی تأکیدکرد« :دغدغهی یکمعلول فقط توجه به
مناسبسازی در معماری شهری نیست؛ بلکه درخواست
ما این است که دولت هرچهزودتر قانون بازنگری حقوق
شهروندی معلوالن را به کمیسیون اجتماعی ببرد و
اعتبارهای الزم را خرج اینمسئله کند».
گفتنیاست در اینهمایش کارگاه آموزشی
مناسبسازی شهری توسط نوذری ،عضو هیئتعلمی
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ،برگزارشد.
همچنین در پایان اینمراسم از کتاب مناسبسازی
مکانهای عمومی ،مبلمان شهری رونماییشد که
دربرگیرندهی قوانین مناسبسازی شهری است که
توسط نبیاهلل اکبرپور ،معاون شهرسازی شهرداری
محمدیه ،گردآوری شدهاست.

اجتــــماعـــی

همایش«حقوق شهروندی برای همهی شهروندان»
با حضور معاون توانبخشی بهزیستی کشور ،فرماندار
البرز ،نمایندهی مردم قزوین در مجلس شورای
اسالمی ،معاون عمرانی استانداری ،شهردار قزوین،
شهردار محمدیه ،مدیرکل بهزیستی استان و جمعی
از مسئوالن در سالن نیایش شهر محمدیهی قزوین
برگزارشد.
در اینهمایش معاون توانبخشی سازمان بهزیستی
کشور گفت۱۵« :درصد از جمعیت کل کشور معلولاند.
این رقم مقدار کمی نیست و ما باید ببینیم تا امروز
چقدر در راستای فراهمکردن امکانات برای آنها
قدمبرداشتهایم؟»
«یحیی سخنگویی» با بیان اینکه درحالحاضر حتی
یک بیمارستان تخصصی ضایعهی نخاعی در کشور
نداریم ،ابراز داشت« :امروز به دلیل مناسبسازینشدن
فضاها ،بسیاری از معلوالن به جامعه وارد نمیشوند.
ما باید به دنبال یکپارچهسازی همهی امکانات برای
قشرهای مختلف جامعه باشیم».
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کل کشور با بیان
اینکه سالها پیش اصل تساوی فرصتها برای همهی
افراد جامعه مطرحشدهاست ،خاطرنشان کرد« :مفاد
این طرح فرایندی بود که همهی محیطهای ورزشی،
مسکونی و حملونقل برای اقشار مناسبسازی شود ،اما
تا به امروز -خالف ایناعتبارهای کالن -شرایط مناسب
برای جابهجایی معلولین صورتنگرفتهاست».
در ادامه دکتر افشار ،مدیرکل سازمان بهزیستی استان
قزوین ،با بیان اینکه ایران جزء ۲۳کشور حامی حقوق
معلوالن در منطقه است اظهار داشت« :اجراشدن قانون
جامع حمایت از معلوالن یعنی ایجاد فضاهایی که
اینافراد در فرصتهای برابر از امکانات جامعه بهرهمند
شوند؛ ولی امروز با ضعف در این زمینهها مدیون این
عزیزان شدهایم».
حسین افشار افزود« :محورهای اصلی در قانون جامع
حمایت از معلوالن در بحث مناسبسازی محورهای
سه گانهی کاربریهای عمومی ،پیادهروهای شهری
و وسایل نقلیهی عمومی است؛ اما امروز در عمل به
اینقانون کجا قرارداریم؟».
دبیر کارگروه مناسبسازی فضاهای شهری استان با
بیان اینکه حق معلوالن کشور بر گردن ما باقیاست،
افزود« :اگر براساس استاندارد معلولیت۱۰ ،درصد از
جامعه به مناسبسازی نیازداشتهباشد ،این امر تحقق
یافتهاست؟ کدام واحد حملونقل ما ویژهی معلولین
حقوق اینافراد را
است؟ باید گفت بهعنوان مسئول،
ِ
رعایتنکردهایم».
نمایندهی مردم قزوین در مجلس ،با بیان اینکه
ایجاد زیرساختهای الزم برای حمایت از افرا ِد دارای
معلولیت ضروری است ،ابرازکرد« :بسیاری از کشورهای
توسعهیافته از قرن هجدهم به دنبال پیگیری حقوق
شهروندی و حمایت از معلوالن رفتهاند ،اما دین اسالم
۱۴قرن پیش بر حقوق شهروندی تأکیدکردهاست.

«داوود محمدی» تصریحکرد« :با اینکه کشور ما
اسالمی است و قوانین الزم در قانون اساسی برای
حمایت از معلولین تعریفشدهاست ،در برخی از
مکانها محرومیت به معلوالن تحمیل شده و متأسفانه
از کشورهای اروپایی عقب افتادهایم .اینموضوع
شرایطی را فراهمکردهاست تا غربیها عقبماندگی ما
را به رخمان بکشند».
عضو کمیسیون اصل  ۹۰مجلس ،دولت را موظف به
ایجاد امکانات رفاهی برای جامعه دانست و گفت« :این
تکلیفی برای همهی سازمانهای مجری و بهزیستی
به عنوان ناظر -است که تالش جدیکنند تا معلوالناز حقوق خود بهرهمند شوند؛ زیرا نبو ِد رفاه اجتماعی
برای آنها دلسردی بهوجودمیآورد».
معاون عمرانی استانداری قزوین در ادامهی اینهمایش
با بیان اینکه هرشهری به دوبخش ساختار و کالبد
تقسیممیشود بیانکرد« :مشکل امروز جامعه این است
که بیشتر سیاستگذاریهای ما حول محوریت کالبد
شهری صورتمیگیرد که ایننگاه به تغییر اساسی
نیازمند است».
«منوچهر حبیبی» با بیان اینکه معلوالن و جانبازان
در کنار محدودیت جسمی ظرفیتها و توانمندیهای
شگرفی دارند ،افزود« :باید نگاه جامعه به افراد دارای
معلولیت تغییرکند و البته امروز مردم نگاه متفاوتی
به گذشته به اینافراد دارند و آنها را افرادی صاحب
ظرفیت و توانمندیهای جسمانی میدانند».
وی با تأکید بر اینکه نباید هیچمرزی بین افراد دارای
معلولیت و سایرین باشد ،گفت« :نباید مناسبسازی
شهری را فقط ویژهی معلوالن در جامعه تعریفکرد؛
بلکه وقتی مناسبسازی در حوزهای صورتمیگیرد،
محیط شهری برای همهی اقشار جامعه بهبودمییابد».
حبیبی ادامهداد« :با ساماندهی محیط و رفع مانعها
میتوان جامعهی شهری را برای همهی سنها و
ردههای اجتماعی مختلف ظرفیتسازی کرد .برای
ایجاد اینظرفیتها باید انسجام ،هماهنگی ،اتحاد و
یکپارچگی بین اجراکنندگان و مسئوالن و سازمانهای
مختلف شکلبگیرد».
وی یادآورشد« :سازمانهای بهزیستی ،شهرداری و
سازمان شهرسازی باید در ساخت و اجرا و بهرهبرداری
همدلی داشته و دستگاههای اداری و دولتی در خط
مقدم مناسبسازی محیط اطراف خود گامبردارند».
فرماندار شهرستان البرز با بیان اینکه بحث حقوق
شهروندی در افراد کمتوان ذهنی و جسمی
خالصهنمیشود گفت« :ما باید دربارهی شهروندان
عادی هم به ا ِستانداردها و قانونهای مناسبسازی
توجهکنیم».
«غالمرضا حسنپور» ادامهداد« :با اینکه مبانی
دینی ما زیاد بوده اما در جایگاه عمل از کشورهای
اروپایی عقبتریم و علت آن است که از اینقانونهای
خاکخورده زیاد داریم! وضعیت امروز نشانمیدهد
دغدغهی کافی برای اجراییکردن اینقانونها را
نداریم».
فرماندار شهرستان البرز با بیان اینکه اینهمایشها
خروجی برنامههایش
دهی
ِ
باید در راستای گزارش ِ
ادامهپیداکنند ،بیانکرد« :با ورود همهی دستگاههای
اجرایی باید فضاهای عمومی و خصوصی و خدماتدهی
ساماندهی شوند؛ همچنین با انسانمحورشدن شهرها
به جای تکنولوژیمحورشدن ،میتوان عملکرد بهتری
داشت».
در ادامه شهردار محمدیه ،همایش «حقوق شهروندی
برای همهی شهروندان» را زمینهای برای تحقق قانون

برگزاری مراسم «بزرگداشت روز جهانی معلوالن»

به همت کانون توانای شعبهی الوند

20

مراسم «بزرگداشت روز جهانی معلوالن» به همت
کانون معلوالن شعبهی الوند برگزارشد.
به گزارش پیک توانا :این مراسم با حضور اعضای
شورای شهر ،مسئول حراست سازمان اتوبوسرانی،
رئیس کالنتری ۱۲الوند و همچنین مؤسس و اعضای
هیئتمدیرهی کانون معلولین توانا ،کارکنان و اعضای
کانون توانا ،مدیرعامل و مسئوالن شعبهی الوند و جمع

کثیری از افراد دارای معلولیت و خانوداههای آنها در
محل تاالر شهر الوند برگزارشد.
در اینمراسم فیلم کوتاهی از فعالیتهای کانون
پخششد و یکروانشناس حول محور«ارتقای سالمت
روانی معلوالن» و همچنین «اهمیت اشتغال معلوالن
در فیروز» راهکارهایی را برای افراد دارای معلولیت و
خانوادههای آنها بیان کرد.
رییس هیئتمدیرهی کانون معلولین توانا در
اینمراسم ،روز جهانی معلوالن را به افراد دارای
معلولیت تبریکگفته و از همکاری مؤثر مسئوالن
بهویژه فرماندار ،شهردار و شورای شهر الوند با کانون
توانا تشکرکرد.
سیدمحمد موسوی با اشاره به حضورش در سمینار
بینالمللی هند با عنوان «جایگاه معلوالن و جایگاه
تکنولوژی در زندگی آنها» شرکتکردهاست ،گفت:
«اندیشههای کانون توانا با تکیه بر نپذیرفتن دریافت
کمک بالعوض ،از آنها جلوتر است».
وی ادامه داد« :کانون معلولین بر این باور است که
سرمایهی اصلی ما فکر و اندیشهی انسانهاست و

معلولیت تنها محدودیت است و ناتوانی نیست».
موسوی با اشاره به اینکه کانون توانا از همان ابتدا
درخواست کمک بالعوض را ممنوع اعالمکرد ،گفت:
«ما درخواست کمک بالعوض را نابودکنندهی عزت و
کرامت انسانی افراد دارای معلولیت میدانیم».
موسوی با بیان اینکه خداوند حکمکرده که معلوالن
کارگر نباشند ،افزود« :کانون توانا با هدف حمایت از
تحصیل و آموزش کودکان دارای معلولیت از آموزش
آنها حمایتمیکند».
بنیانگذار کانون معلولین ضمن تشکر از تالشهای
مدیرعامل و مسئوالن کانون توانای شعبهی الوند
چنین گفت« :افراد دارای معلولیت ،توانمندیها و
استعدادهای بیشماری دارند که زمینهی مناسب برای
بروز ایناستعدادها بایدفراهمشود».
در ادامه ،نخبگان معلول الوند مورد قدردانی قرارگرفته
و گروه سرود نابینایان به اجرای سرود پرداختند.
همچنین در ادامه ،پیام دبیرکل سازمان ملل دربارهی
روز جهانی معلوالن برای حاضران خوانده شد.
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دیدار دوست کانون توانا به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت
مدیران کانون معلولین توانا به همراه برخی از مسئوالن شهری و
استانی همزمان با «روز جهانی معلوالن» به دیدار چندتن از معلوالن
رفتند.
به گزارش پیک توانا :مدیرعامل و مدیران کانون معلولین توانا به همراه
معاون سیاسی فرماندار قزوین و معاون توانبخشی ادارهکل بهزیستی
استان ،همزمان با روز جهانی معلوالن از منزل چندتن از افراد دارای
معلولیت بازدیدکردند.
گفتنی است در اینبازدید مسئوالن کانون توانا ،بهزیستی و فرمانداری
مشکلهای افراد دارای معلولیت را بررسیکردند.
الزم به ذکراست کانون توانا در طرحی به نام «دیدار دوست» هرهفته
به دیدار افراد دارای معلولیت و اعضای خود رفته و مشکلهای آنها
را بررسیمیکند.

اولین و تنها ماهنامهی ویژهی معلوالن ،غرفهی برتر
نمایشگاه مطبوعات شد
ماهنامهی پیک توانا در بیستمیننمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها و بین نشریات فرهنگیهنری عنوان غرفهی
برتر را به خود اختصاصداد.
به گزارش پیک توانا :ماهنامهی پیک توانا که اولین و تنها نشریهی تخصصی فعال در حوزهی معلوالن کشور
است و بهصورت سراسری منتشر میشود ،در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها و در بین نشریات
فرهنگیهنری بهعنوان غرفهی برترشناخته شد.
گفتنی است اینماهنامه در مراسم پایانی نمایشگاه بیستم که با حضور رئیس سازمان صداوسیما ،معاونت
مطبوعاتی وزیر ارشاد ،رئیس فرهنگستان زبانوادب فارسی ایران و جمعی از خبرنگاران برگزارشد ،لوح تقدیر
دریافت کرد و مورد تشویق حاضران قرارگرفت.
گفتنی است ماهنامهی پیک توانا با هدف تغییرنگرش جامعه به توانمندیهای معلوالن ،اطالعرسانی و احقاق
حقوق آنها منتشرشده و در بین افراد دارای معلولیت و خانوادههای آنها جایگاه خوبی پیداکردهاست.
الزم به ذکر است پیک توانا پیش از این نیز رتبهی دوم بین نشریههای ادواری و رتبهی برتر بین نشریههای
اجتماعی را به خود اختصاصدادهبود.

رئیس هیئتمدیرهی کانون
معلولین توانا در برنامهی «پایش»
حضوریافت

بازدید دبیر کمیسیون ملی سازمان یونسکو از کانون معلولین توانا
دبیر کمیسیون ملی سازمان یونسکو در ایران و
هیئت همراه وی بهمنظور گرامیداشت روز جهانی
معلوالن از کانون معلولین توانا بازدیدکردند.
به گزارش پیک توانا :دبیر کمیسیون ملی سازمان
یونسکو و هیئت همراه وی در بازدید از کانون
معلولین توانا از آشنایی با کانون معلولین و حضور
در اینمجموعه ابراز خرسندی کرد.
محمدرضا سعیدآبادی تأکیدکرد که اگر کشوری
بخواهد توسعه یافته و صاحبنام باشد ،باید ترتیبی
بدهد که همهی اقشار بتوانند در اینتوسعه و
پیشرفت حضور داشتهباشند.
این مقام مسئول همچنین افزود« :توسعهیافتگی
بدون حضور همهی اقشار جامعه در محورهای
توسعه امکانپذیر نیست و معنای واقعی ندارد».
وی ادامه داد« :بهطور قطع ،افراد دارای معلولیت
یکی از گروههای جامعه هستند و اینافراد ممکن
است در بخشی از ذهن یا جسم خود محدودیتی
داشتهباشند ،اما در سایر بخشها استعدادهایی
دارند که باید پرورش بیابند ومعلولیت به معنای
ناتوانی برای آنها نیست».
دبیر کمیسیون ملی سازمان یونسکو ادامه داد:
«افراد دارای معلولیت باید جایگاه اصلی خود را
در جامعه پیداکنند و ضروری است نگاه صحیح به

تواناییهای اینافراد هرچهزودتر در جامعه رواج یابد
تا مسئوالن نیز به این باور برسند».
سعیدآبادی با تأکید بر اینمطلب که «معلولیت ،تنها
یک محدودیت است و ناتوانی نیست» ابرازداشت:
«کانون توانا یکویژگی بسیارمهم دارد و آن این
است که اینمجموعه ایناندیشه را سرلوحهی
خود قرار داده و به دنبال اجرای کارهای محوری،
اساسی ،دقیق و عالمانه رفتهاست».
این مسئول سازمان یونسکو بیانکرد« :کاری که
کانون معلولین انجاممیدهد به توانمندسازی افراد
دارای معلولیت ختممیشود .وظیفهی ماست که
اینتفکر را به دنیا معرفی کرده و دیدگاه کانون توانا
را بینالمللی کنیم».
حق جامعهی
وی اظهارکرد« :الزم است انتظاراتِ به ِ
معلوالن ایران در حوزهی امکانات آموزشی،
ِ
مناسبسازی وغیره مطرحشده و تجربههای کانون
معلولین به کشورهای دیگر منتقل شود».
دبیر کمیسیون ملی سازمان یونسکو با اشاره به
موفقیتهای بیشمار ورزشکاران دارای معلولیت
در ردههای جهانی گفت« :اینها نشانمیدهند
که افراد دارای معلولیت در صورت برخورداری از
امکانات به موفقیتهای بزرگ دستمییابند .وقتی
معلوالن در زمینهی ورزش توانایی کسبکنند،

بهطورقطع در زمینههای علمی ،اقتصادی وغیره نیز
دارای ظرفیتهای چشمگیری خواهندبود».
محمدرضا سعیدآبادی در ادامه افزود« :ما بهزودی
همهی تشکلهای کشور را دور هم جمعکرده و
از کانون معلولین دعوتخواهیمکرد تا به بازتاب
تجربهها و دانش خود برای آنها بپردازد».

وی در پایان از واحدهای آموزش ،صنایعدستی،
کتابخانه و رسانه کانون معلولین و همچنین از
خط تولید گروه بهداشتی فیروز و نحوهی فعالیت
کارکنان معلول این واحد تولیدی بازدید کرد.
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کودکان بیش از  16مهدکودک و پیش دبستانی
قزوین ،توانمندیهای افراد دارای معلولیت را به
تصویر کشیدند.
به گزارش پیک توانا :طرح نقاشی و به تصویر
کشیدن توانمندیهای افراد دارای معلولیت در
هفتهی گرامیداشت معلوالن و با همکاری کانون
معلولین توانا ،کانون مهدکودکهای قزوین و
مدیرآموزشی مؤسسهی لگوی قزوین در  16مهد
کودک و پیشدبستانی به اجرا درآمد.
گفتنی است در اینطرح ،مربیان به منظور آشنایی
کودکان با تواناییهای افراد دارای معلولیت از آنها
خواستند تا تصورهای خود را دربارهی توانمندیها
نقاشیکنند.
الزم به ذکر است انواع صندلیچرخدار برقی،
صندلیچرخدار کنترلی ،صندلیچرخدار همراه با
پلهبرقی از جمله طرحهای این کودکان بودند که از
ذهن خالق کودکان در حل اینمسئله حکایتداشت.

اجتــــماعـــی

سیدمحمد موسوی رئیس هیئتمدیرهی کانون
معلولین توانا با حضور در برنامهی پایش با بیان
بخشهایی از زندگی خود به تبیین راههای
کارآفرینی بهویژه برای افراد دارای معلولیت
پرداخت.
به گزارش پیک توانا :مدیرعامل گروه بهداشتی
فیروز در اینبرنامه ازبرخورد صحیح مادر خود به
عنوان اصلیترین عامل موفقیتش یادکرد و گفت:
«من چون معلولیت داشتم و مانند سایر کودکان
نمیتوانستم بدوم و بازیکنم ،مادرم برایم لباس
پادشاهی دوخت و به من گفت تو نباید بدوی چرا

که نقش تو در اینبازی اندیشیدن است».
وی با اشاره به فعالیتهای کانون معلولین
توانا بیانکرد :کانون ۲۰سال است بهطور
مستقل و بدون درخواست کمک بالعوض
در راستای تغییر دیدگاه مردم به معلولیت
فعالیتمیکند».
موسوی خطاب به صاحبان سرمایه گفت:
«افراد دارای معلولیت توانمندیهای
بیشماری دارند و فعالیتهای اینافراد
موجب برکت در کسبوکار میشود».
وی همچنین از کارگاههای کانون معلولین
یادکرد و گفت« :اینکانون با راهاندازی
کارگاههای تولیدی عالوهبر ایجاد اشتغال
برای معلوالن زمینهی استقالل مالی
و ازدواج آنها را فراهمکرده و درآمد
حاصل را صرف امور فرهنگی و اجتماعی
میکند».
اینکارآفرین نمونهی ملی همچنین افزود:
«سرمایهی آغازین کسبوکار من را برادرم
تأمینکرد و امروز آن مبلغ تنها دو دهم
سرمایهی فعلی من است».
گفتنیاست رئیس هیئتمدیرهی کانون
معلولین توانا -که مدیرعامل گروه
بهداشتی فیروز نیز هست -تاکنون بیش از
۳۰۰شغل پایدار برای معلوالن ایجادکرده
و بیش از ۹۰درصد از کارکنان خود را
در گروه بهداشتی فیروز به افراد دارای
معلولیت اختصاصدادهاست».

برگزاری طرح نقاشی و لگو در
مهدکودکهای قزوین با نگاه به
توانمندیهایمعلوالن

ن سمینار ساالنهی سماوات به میزبانی کانون معلولین توانا
برگزاری دومی 
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دومینسمینار ساالنهی سازمانهای مردمنهاد آموزش
و اشتغال توانیابان ،به میزبانی کانون معلولین توانا
برگزارشد.
به گزارش پیک توانا :دومینسمینار ساالنهی سازمانهای
«مردمنهاد آموزش و اشتغال توانیابان» با حضور
مدیران و نمایندگان ۲۵تشکل «مردمنهاد معلوالن» از
سراسر کشور و به میزبانی کانون معلولین توانا در قزوین
برگزارشد.
در اینسمینار دو روزه که در محل هتل فرهنگیان قزوین
برگزارشد ،مدیران سازمانهای مردمنهاد ضمن معرفی
خود و ارائهی گزارش مختصری از فعالیتهای یکسال
گذشتهی مجموعهی خود پرداختند.
مدیرعامل کانون معلولین ،در ایننشست ضمن
خوشآمدگویی به مدیران تشکلها گفت« :برای اینکه
افراد داری معلولیت بتوانند به همهی خواستههای خود
برسند ،هنوز راه زیادی باقیمانده؛ ولی اینراه با تالش
تشکلهای معلوالن میتواند کوتاهتر شود».
محمدرضا هادیپور تصریحکرد« :بسیاری از افراد دارای
معلولیت به علت ناآگاهی ،دچار تشدید معلولیت خود
شده و از اینرو ،دوران پیری سختی خواهندداشت .این
وظیفهی ما تشکلهاست که با اطالعرسانی دقیق از بروز
معلولیتهای پِیآیند جلوگیریکنیم».
وی ضمن تشکر از تالشهای مدیرعامل مؤسسهی
نیکوکاریآموزشی رعدالغدیر گفت« :مهندسعلی
سلطانزاده در راهاندازی مؤسسههای رعد در همهی
استانها نقش مفیدی داشتهاند».
هادیپور در معرفی ماهنامهی پیک توانا گفت« :ایننشریه
تنها ماهنامهی تخصصی ویژهی معلوالن در کشور است
که بین ۱۰هزار معلول منتشرمیشود و افراد عالقهمند
میتوانند با اینماهنامه همکاریکنند».
وی بیانکرد« :مدیران سازمانهای مردمنهاد با همت خود
میتوانند ظرفیتهای منطقهی خود را شناساییکرده و بر
ایناساس هدفهای مناسبی برای خود تعیینکنند».
مدیرعامل مؤسسهی نیکوکاریآموزشی رعد مرکز در
اینهمایش ضمن تشکر از کانون معلولین توانا در برگزاری
و میزبانی اینسمینار گفت« :کانون توانا در فعالیتهای
آموزش «منجر
خود توانایی خود را نشانداده و توانسته
ِ
به اشتغال معلوالن» را اجراییکند».
علی سلطانزاده افزود« :کانون توانا در امر اشتغالزایی
معلوالن بهخوبی عملکرده و توانسته تعداد بیشماری از
افراد دارای معلولیت را شاغلکند».
وی بر اینمطلب تأکیدکرد که یکی از بزرگترین
معلوالن شدید به صندلیچرخدار مربوط
مشکلهای
ِ
است؛ چراکه صندلیهایچرخدار داخلی کیفیت
راضیکننده نداشته و واردات صندلیهایچرخدار خارجی
هزینهی گزافی دارند .وی دراینباره افزود« :ما از کانون
معلولین میخواهیم تا بهزودی کارخانهای برای تولید

صندلیهایچرخدار مناسب و باکیفیت برای عزیزان
معلول تأسیسکند».
این عضو هیئتمدیرهی مرکز سماوات همچنین
تأکیدکرد« :همایشهای تشکلهای معلوالن بسیارمفید
بوده و میتواند دستاوردهای عظیمی داشتهباشد و به
سود معلوالن تمام شود».
معاون توانبخشی بهزیستی قزوین در اینسمینار ضمن
تشکر از مدیران سازمانهای مردمنهاد در ایننشست
حضور آنها را در استان قزوین خیرمقدمگفت.
علیرضا وارثی ضمن تشکر از همت کانون توانا در
برگزاری دومینسمینار سماوات ادامهداد« :کانون توانا
مؤسسهای خالق بوده و همواره عملکردهای خوبی از
خود نشاندادهاست».
وی افزود« :معلوالن در جامعهی ما چندمشکل اساسی
دارند؛ اجرانشدن قانون جامع ،فرهنگسازی نادرست و
نگاه منفی جامعه به معلوالن از جملهی اینمشکلهاست».
وارثی خاطرنشانکرد« :کانون توانا در بحث اشتغال
بهاندازهای موفق بوده که ما در سازمان بهزیستی از
عهدهی پرداخت بیمهی سهم کارفرما برنمیآییم».
وی ضمن تشکر از تالشهای سیدمحمد موسوی افزود:
«شغلهای ایجادشده توسط کانون مرهون نگاه صحیح
رئیس هیئتمدیرهی اینکانون است؛ چراکه اگر آقای
موسوی در اینواحد تولیدی از دستگاههای اتوماسیون
استفاده میکرد یکدهم ایننیروها هم بهکارگرفته
نمیشدند».
اینمسئول بهزیستی قزوین که خود نیز محدودیت
جسمی دارد ،اظهارکرد« :کانون توانا در تغییر نگرش
جامعه به توانمندیهای معلوالن نقش بهسزایی داشته و
توانسته نگاه جامعه را به معلوالن معنا ببخشد».
وارثی همچنین ادامهداد« :تشکلهای معلوالن بازوهای
قوی دولتاند و باید به اشتغال افراد دارای معلولیت
اندیشیده و ایناندیشه را درجامعه تسری بخشند».
ِ
فعالیت
معاون توانبخشی بهزیستی قزوین با توضیح
بخش مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی گفت:

«بخش مشارکتهای مردمی اینسازمان تنها به بحث
دریافت کمک مالی نمیپردازد و همهی شما عزیزان با
ارائهی نظرها ،پیشنهادها ،راهکارها و دیدگاههای خود
میتوانید از اینسازمان حمایتکنید».
عضو دیگر هیئتمدیرهی سماوات در اینسمینار ضمن
تشکر از فعالیتهای کانون توانا و سایرتشکلها گفت:
«سازمانهای مردمنهاد در راه رسیدن به هدفهای خود
باید تالشهای زیادی داشتهباشند».
ساعدمطهری ادامهداد« :بازدید از کانون معلولین ،واحدها
و کارگاههای آن ،کلمهی توانمندی را برای ما معنا کرد و
زاویهی دید جدیدی به ما داد».
مدیرعامل مؤسسهی نیکوکاری رعد نیز در اینسمینار از
کانون توانا و بنیانگذار اینکانون تشکر کرد و گفت« :در
سال  ۸۴بازدیدی از کانون توانا داشتیم که آن بازدید نگاه
ما را تغییرداد».
ن بازدید ،ما تنها به
علیرضا آتشک بیانکرد« :پیش از ای 
آموزش افراد معلول میاندیشیدیم؛ اما با دیدن کانون به
آموزش منجر به اشتغال افتادیم .فرد معلول پس از
فکر
ِ
آموزش به شغل و استقالل مالی نیازدارد».
در ادامه ،دکترمطهری به بیان اهداف خرد و کالن،
راهبردها ،چشمانداز و آیندهی انجمن خیریهی سماوات
پرداخت.
در پایان ،مدیرعامل کانون معلولین توانا از مدیرعامل
مؤسسهی رعد مرکز تشکرکرده و به پاس فعالیتهای وی
در راهاندازی شعبههای رعد در سراسر کشور و همچنین
سالها فعالیت در حوزهی معلوالن به علی سلطانزاده
لوح سپاس اهداکرد.
گفتنی است مدیران تشکلهای حاضر در سمینار پس
از پایان مراسم ،به قزوینگردی و بازدید از آثار باستانی
قزوین پرداختند.
الزم به ذکر است اولینسمینار ساالنهی سماوات سال
گذشته در نیاسر کاشان برگزار شد.
رقیه بابایی

بازدید نمایندهی سفارت ژاپن از کانون توانا

به گزارش پیک توانا :نمایندهی سفارت ژاپن بهمنظور
آشنایی با فعالیتهای کانون توانا با مدیران این کانون
بازدیدکرد.
به گزارش پیک توانا :گلناز حسینآبادی در نشست
با قائممقام رئیس هیئتمدیره ،مدیرعامل ،مدیر روابط
عمومی ،مسئول درمان و مسئول روابط بینالملل توانا
با نحوهی عملکرد بخشهای مختلف کانون معلولین
آشناشد.
مدیرعامل کانون توانا در این نشست ،ضمن

خوشآمدگویی به معرفی رویکردها ،هدفها و
عملکردهای کانون پرداخت و همزمان فیلمی از
فعالیتهای اشتغالزایی کانون به نمایش گذاشته شد.
حسینآبادی نیز به معرفی سفارت ژاپن و مأموریت
اینسفارت در رابطه با سازمانهای فعال در حوزهی
افراد دارای معلولیت پرداخت و اشارهکرد« :سفارت
فعالیتهای خوبی از جمله ،رفع نیاز ابتدایی در ساخت
مراکز بهداشتیوآموزشی ،خرید تجهیزات پزشکی و
غیره در رابطه با افراد دارای معلولیت انجامدادهاست».

در ادامه ،نمایندهی سفارت ژاپن از واحدهای مختلف
کانون توانا و کارگاهها بازدیدکرد و ضمن ابراز خرسندی
از مجموع فعالیتهای کانون توانا ،اینمجموعه را یکی
از موفقترین تشکلهای غیردولتی دانست و بیانکرد:
«سفارت آمادگی خود را جهت همکاری در حوزهی
توانبخشی اعالممیکند».
گفتنی است سفارت ژاپن ۸سال است که سازمانهای
دولتی و اغلب غیردولتی را پشتیبانیمیکند.

نشست نمایندهی مردم قزوین در مجلس با اعضای
کانون معلولین توانا به مناسبت روز جهانی معلوالن
انتشار ویژهنامهی پیک توانا با هدف
تسریع در تصویب قانون جامع
حمایت از معلوالن

نمایشگاه «عکس نگاه نو» که دوسال پیش بهعنوان
اولیننمایشگاه عکس با محوریت معلوالن برگزارشد،
اینبار نمایشگاه خود را به روی مسئوالن و معلوالن
تبریزی گشود.
به گزارش پیک توانا :ایننمایشگاه که در د و بخش
«توانمندیها و محرومیتهای افراد دارای معلولیت»
برگزارشده بود ،اینبار در محل ادارهکل ارشاد و
فرهنگ اسالمی تبریز در معرض دید عالقمندان
قرارگرفت.
گفتنی است ایننمایشگاه پیش از این با محوریت
بازتاب توانمندیهای معلوالن در استانهای تهران،
قزوین و البرز برگزارشده و مورد استقبال عموم
قرارگرفته بود.
الزم به ذکر است نمایشگاه عکس نگاه نو به همت
جامعهی معلولین تبریز و کانون معلولین توانا و با
هدف تغییر نگاه جامعه به معلولیت برگزار شد.

پیـــک توانــا

برگزاری نمایشگاه «عکس نگاه نو»
در تبریز
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اجتــــماعـــی

ویژهنامهی پیک توانا با هدف ایجاد تسریع در روند
تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن منتشر شد.
به گزارش پیک توانا :این ویژهنامه بهمنظور
سرعتبخشیدن به تصویب قانون جامع حمایت
از افراد دارای معلولیت به گفتوگو با وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،تعدادی از نمایندگان مجلس،
مسئوالن سازمان بهزیستی ،مدیران سازمانهای
مردمنهاد معلوالن و کارشناسان و فعاالن حوزهی
معلوالن پرداخته است.
گفتنی است این ویژهنامه ضمن بیان مشکالت و
دغدغههای معلوالن از زبان مسئوالن بر ضرورت
تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن تاکید کرده
است.
همچنین الزم به ذکر است ویژهنامهی پیک توانا در این
حرکت فرهنگی ضمن انعکاس نگرش حمایتگرانهی
مسئوالن به مسائل معلوالن در راستای ایجاد زمینهی
تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن گام جدی و
محکمی برداشته است.

نمایندهی مردم قزوین در مجلس به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلوالن با هیئتمدیره و اعضای کانون
معلولین توانا نشستیبرگزارکرد.
به گزارش پیک توانا ،داوود محمدی در ایننشست روز جهانی معلوالن را به اعضای کانون معلولین تبریک
گفته و افزود« :ما باید از اقدامات کانون معلولین در زمینههای راهاندازی آژانس ویژهی معلوالن ،ساخت بیش
از ۲۰۰واحد مسکونی ارزانقیمت ،انتشار ماهنامهی ویژهی معلوالن در کشور ،راهاندازی و حمایت مالی از ۶
گروه ورزشی معلوالن سپاسگزار باشیم».
وی با تأکید بر اینکه آنچه در انسان اصالت دارد فکر و اندیشهی اوست ،ادامهداد« :وجه تمایز انسان از سایر
موجودها قوهی سخنگویی و عقل اوست .اگر میخواهیم به جامعه خدمتکنیم ،موظفیم که در راستای
توانمندسازی جامعهی هدف گامبرداریم».
محمدی با اشاره به اینکه از تالشهای آقای موسوی در راهاندازی کانون توانا باید تکریم و قدردانی شود افزود:
«سیدمحمد موسوی با اندیشهی خود به جامعه خدمترسانی کردهاست .او به معلوالن یادآوری کرده که
میتوانند بیندیشند و برای جامعه مفید باشند».
ایننمایندهی مردم آبیک ،البرز و قزوین در مجلس یادآورشد که بسیاری از افراد دارای معلولیت توانمندتر از
افراد تندرستاند و زمینهی ظهور و بروز استعدادهای اینافراد باید برایشان فراهمشود».
داوود محمدی همچنین از تالش مدیران کانون توانا تشکر کرد و ادامهداد« :شما در حال خدمترسانی به
جامعه هستید و امیدوارم بتوانید جامعهی هدف خود را به توانمندسازی و اثربخشی در جامعه برسانید».
وی ضمن اعالم اینمطلب که من در مجلس و همهی محافلی که شرکت میکنم همواره از تواناییهای افراد
دارای معلولیت در کانون توانا یاد میکنم ابراز داشت« :هفتهی گذشته و هنگام تصویب «قانون برخورداری
معلوالن از معافیتهای مالیاتی» سخنرانیای در راستای دفاع از تصویب اینمادهی قانونی داشتم و درحالحاضر
نیز منتظریم تا اصالحیهی قانون جامع نیز به دست مجلس برسد».
مدیرعامل کانون معلولین توانا در ادامه ضمن ارائهی گزارش مختصری از فعالیتهای کانون توانا در یکسال
لونقل معلوالن در استان است و بهتازگی
گذشته گفت« :کانون معلولین به دنبال راهاندازی آژانس ویژهی حم 
 ۲۰۰واحد مسکونی ویژهی معلوالن را به اعضای خود تحویلدادهاست».
محمدرضا هادیپور با بیان اینمطلب که کانون توانا از سال گذشته بیش از ۵۷تشکل فعال معلوالن را در
کشور شناساییکرده ،گفت« :ما اینتشکلها را دور هم جمع کرده و با ایجاد مرکزیت سعیکردهایم در روند
تصویب قانون جامع اثرگذار باشیم»
وی در سخنان خود اشارهکرد که بهتازگی نشستی با افراد نیکوکار -با دیدگاه «دریافت پول از غنی و توزیع آن
بین افراد نیازمند» -برای افراد دارای معلولیت داشتهاند .وی در اینباره افزود« :ایندوستان زحمتهای زیادی
برای افراد دارای معلولیت میکشند ،ولی بعد از آشنایی با کانون معلولین تغییر دیدگاه دادهاند».
هادیپور تصریحکرد« :کانون معلولین دریافت کمک بالعوض را مخالف عزت و کرامت انسانی معلوالن میداند
و با اثرگذاری در دیدگاه افراد نیکوکار توانست نظر آنها را تغییر دهد؛ بهگونهایکه در نشست اخیر ،مدیران
اینمجموعه اظهارکردند که کاش زودتر از این با کانون توانا آشنا شده و به جای جمعآوری کمکهای ریالی
در راستای توانمندسازی و اشتغالزایی افراد دارای معلولیت گامبرمیداشتهاند».
مدیرعامل کانون معلولین توانا با اعالم اینمطلب که ماهنامهی پیک توانا در بیستمیننمایشگاه مطبوعات و
خبرگزاریهای کشور و بین نشریات فرهنگیهنری مقام نخست را کسبکرده ،اظهارداشت« :اینماهنامه از ۷
سال پیش با هدف تغییر نگرش جامعه به توانمندیهای افراد دارای معلولیت و احقاق حقوق اجتماعی آنها
منتشر میشود و تاکنون اثربخشی زیادی داشتهاست».
هادیپور از توجه ویژهی ایننمایندهی مجلس به کانون معلولین و به تواناییهای معلوالن تشکرکرد و افزود:
«نگاه شما به افراد دارای معلولیت همواره مثبت و حمایتگرانه بودهاست .ما از اینکه با وجود این همه مشغلهی
کاری همواره به یاد کانون هستید ،از شما تشکرمیکنیم».

برگزاری اولیننشست کانون معلولین توانا با سازمانهای مردمنهاد معلوالن تبریز
اولیننشست هماندیشی تشکلهای مردمنهاد
استان تبریز با هیئتمدیرهی کانون توانا برگزارشد.
به گزارش پیک توانا :اولیننشست هماندیشی
تشکلهای مردمنهاد استان تبریز با هیئتمدیرهی
کانون توانا و با حضور معاون توانبخشی بهزیستی
ایناستان به همت جامعهی معلولین تبریز و در
محل سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی تبریز
برگزارشد.
معاون توانبخشی بهزیستی تبریز در ایننشست
گفت« :کانون توانا یکی از موفقترین تشکلها
درحوزهی پرداختن به مسائل معلوالن در ایران
است که در زمینههای فرهنگسازی و کارآفرینی
موفقیتهای چشمگیری داشتهاست».
علی پرمقیاس ادامهداد« :ما از کانون توانا
دعوتکردیم تا با حضور خود در تبریز راز موفقیت
خود را با تشکلهای معلوالن درمیانبگذارد تا ما
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شاهد شکوفایی تشکلهای خود در ایناستان نیز
باشیم».
مدیرعامل کانون معلولین توانا نیز در ایننشست
ضمن ارائهی گزارش کاملی از فعالیتها و
تجربههای کانون معلولین خواستار وحدت و
انسجام در بین تشکلهای مردمنهاد معلوالن شد.
محمدرضا هادیپور تصریحکرد« :افراد
دارای معلولیتی که در تشکلهای مردمنهاد
فعالیتمیکنند ،باید جذب تشکلها شوند تا از
وجود آنها استفادهشود».
قائممقام رییس هیئتمدیرهی کانون توانا نیز
در ایننشست یادآورشد« :موفقیت در کارهای
اجتماعی نیازمند سهعامل رهبریِ واحد ،همت
معلوالن و همراهی مسئوالن است».
حجتاهلل یوسفی بیانکرد« :کانون معلولین توانا
با تکیه بر توانمندیهای افراد دارای معلولیت و

با پذیرش ایننکته که معلولیت ناتوانی نیست
فعالیت خود را آغازکرده و امروز پس از ۲۰سال
تالش ،بدون درخواست کمک بالعوض توانسته
گامهای مؤثری بردارد».
در پایان مدیرعامل جامعهی معلولین تبریز ضمن
تشکر از حضور هیئتمدیرهی کانون توانا در
ایننشست گفت« :حضور اعضای هیئتمدیرهی
کانون معلولین در ایننشست باعث انتقال
تجربههای اینکانون به اینسازمانهای مردمنهاد
معلوالن تبریز شد».
ِ
علیاصغر اکبرزاده خاطرنشانکرد« :کانون توانا
میتواند الگوی مناسبی در حوزهی توانمندسازی
و فرهنگسازی برای سایر تشکلها در ایران
باشد».

دومین مجمع هماندیشی سازمانهای مردمنهاد معلوالن کشور برگزارشد
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دومین مجمع هماندیشی سازمانهای مردمنهاد
معلوالن کشور به همت کانون معلولین توانا و با حضور
بیش از  ۶۰تشکل معلولین در کشور در هتل اللهی
تهران برگزارشد.
به گزارش پیک توانا :بیش از ۶۰تشکل فعال در
حوزهی معلوالن از سراسر کشور دور هم جمع شدند
تا در سرعتدهی به روند تصویب قانون جامع حمایت
از معلوالن اثرگذار باشند.
مدیران عامل و اعضای هیئتمدیرهی تشکلهای
معلوالن در دومینمجمع هماندیشی سازمانهای
مردمنهاد کشور به بیان دیدگاهها و نظرهای
خود پرداخته و تجربههای خود را با سایرین
بهاشتراکگذاشتند.
رئیس هیئتمدیرهی کانون معلولین در ایننشست
ضمن تشکر از حضور تشکلهای مردمنهاد معلوالن
بر تشکیل اولینشبکهی اجتماعی معلوالن در کشور
تأکیدکرد.
سیدمحمد موسوی در ایننشست ضمن تأکید بر
اینمطلب که معلولیت ناتوانی نیست ،گفت« :ما
باید با تالشهای خود راه را برای سایر افراد دارای
معلولیت و بهویژه کودکان و نوجوانان هموار کنیم».

وی ادامهداد« :دورهمجمعشدن سازمانهای مردمنهاد
یکی از اتفاقهای خوبی است که به کمک مدیران
تشکلها بهزودی شاهد آن باشیم».
مدیرعامل انجمن باور نیز در اینمجمع با اشاره به
ضرورت تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن گفت:
«سازمانهای غیردولتی باید با گرفتن مشارههای
خوب ،گامهای اساسی بردارند».
سهیل معینی افزود«:تصویب قانون جامع با تالش
سازمانهای مردمنهاد و به همت نمایندگان دولت
یکی از اتفاقهای خوبی است که امیدواریم بهزودی
شاهد آن باشیم».
معینی گفت« :ما باید بهاندازهای با هم متحد باشیم
که راهی جز ایجاد شبکهی یکپارچهی ملی برای
خود نبینیم».
عضو شورای شهر تهران -که خود نیز از معلوالن
است -در دومینمجمع هماندیشی سازمانهای
مردمنهاد معلوالن گفت« :اگرچه تصویب قانون جامع
حمایت از معلوالن میتواند اتفاق خوبی برای اینگروه
باشد ،اما اگر قرار است قانون باعجله تصویب شده و
بهخوبی اجرانشود ،اینکار مناسبی نخواهدبود».
دکترعلی صابری با تأکید بر اینکه تشکیل شبکهی

ملی معلولین یک رویداد بزرگ برای معلوالن است
گفت« :دیگر وقت آن رسیده که افراد دارای معلولیت
در جلسههای رسمی به دور هم جمعشوند و دیگر
وقت درددلکردنهای دوستانه بهپایان رسیدهاست».
صابری همچنین با بیان اینکه کانون معلولین توانا در
دورهمجمعکردن تشکلها بهخوبی ایفای نقش کرده،
گفت« :افراد دارای معلولیت باید به میدان بیایند و
با اجرای کارهای کارشناسی و علمی برای خود قدم
بردارند».
در ادامه ،مدیران برخی سازمانهای مردمنهاد نظرها
و پیشنهادهای خود را اعالمکرده و به ارائهی راهکارها
و دیدگاههای خود پرداختند.
در پایان ،بیانیهی دومین مجمع هماندیشی
سازمانهای مردمنهاد معلوالن توسط عضو
هیئتمدیرهی کانون توانا و دبیر برگزاری مجمع
هماندیشی تشکلها ،سیداکبر حسینی قرائتشده و
به امضای مدیران تشکلها درآمد.
گفتنی است اولین مجمع هماندیشی سازمانهای
مردمنهاد با حضور ۲۵سازمان مردمنهاد معلوالن در
اسفندماه سال گذشته و در هتل هویزه برگزارشدهبود.

پیک توانا ،تنها نشریهی ویژه ی معلوالن کشور در نمایشگاه مطبوعات
ماهنامهی پیک توانا ،تنها نشریهی ویژهی معلوالن
کشور بود که در بیستمیننمایشگاه مطبوعات و
خبرگزاریها حاضرشد.
به گزارش پیک توانا :ماهنامهی پیک توانا که با
رویکرد فرهنگیاجتماعی از  ۷سال گذشته در
حوزهی معلوالن منتشرمیشود ،در بیستمیننمایشگاه
مطبوعات و خبرگزاریها بین نشریات فرهنگیهنری
رتبهی نخست را بهخود اختصاصداد .در مراسمی که
با حضور رئیس سازمان صدا وسیما ،معاون مطبوعاتی
وزیر ارشاد ،رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ایران و جمعی از خبرنگاران برگزارشده بود ،لوح تقدیر
دریافتکرد و تشویق شد.
دبیرکل نهاد کتابخانههای کشور در این نمایشگاه از
غرفه ی ماهنامهی پیک توانا دیدنکرد و گفت« :ما
تا قبل از انتشار پیک توانا در کشور رسانهی ویژهای
برای معلوالن نداشتیم و اینماهنامه اولین و تنها
نشریهی فعال اینحوزه است که در سراسر کشور
منتشرمیشود».
علیرضا مختارپور با تأکید بر اینکه افراد دارای
معلولیت از نظ ر توانایی با سایرین برابرند ،گفت:
«بهحق ،پیک توانا در فرهنگسازی جامعه و اصالح

نگرش به تواناییهای معلوالن درست عملکرده و حق
مطلب را بهجاآوردهاست».
مدیرعامل خبرگزاری جمهوریاسالمی در بازدید از
غرفهی پیک توانا ،حضور اینماهنامه را در نمایشگاه
مطبوعات فرصت مناسبی برای بازتاب توانمندیهای
معلوالن دانست.
محمد خدادی ادامهداد« :پیک توانا نشانداد که
افراد دارای معلولیت در عرصهی مطبوعات حرفهای
خوبی برای گفتن دارند و قدرت حضور در جایگاههای
ویژه و رقابت با اصحاب رسانه را هم دارند».
مدیر شبکهی بازار نیز از غرفهی پیک توانا در
نمایشگاه بیستم بازدیدکرده و افراد دارای معلولیت
را صاحب تواناییهای بسیار دانست.
مجتبی رجبی معمار افزود« :کانون معلولین توانا
مجموعهی موفقی است که برای افراد دارای
معلولیت فعالیتمیکند و بهجز عرصهی مطبوعات در
حوزههای حقوقی ،اشتغال ،درمان و غیره نیز مؤثر
ظاهرشدهاست».
همچنین اعضای روابط عمومی بهزیستی کشور در
بازدید از غرفهی پیک توانا این نشریه را نشریهی
آگاهیدهنده به معلوالن دانسته و از کانون معلولین

توانا بهعنوان مجموعهی پیشتاز در بحث بازتاب
رویدادهای مربوط به افراد دارای معلولیت نامبردند.
در ادامه ،برخی از مسئوالن ادارهکل بهزیستی کشور،
اعضای هیئتمدیره اتحادیهی مطبوعات محلی،
تعدادی از خوانندگان و هنرپیشهگان سینما و
تلویزیون (از جمله مجید اخشابی ،قطبالدین صادقی
و سیروس همتی) از غرفهی ایننشریه در نمایشگاه
بیستم بازدیدکردند و مهمان پیک توانا شدند.
گفتنی است ماهنامهی پیک توانا با هدف تغییر
نگرش جامعه به توانمندیهای معلوالن ،اطالعرسانی
و احقاق حقوق آنها منتشرشدهاست و بین افراد
دارای معلولیت و خانوادههای آنها جایگاه مناسبی
پیداکردهاست».
گفتنی است اینماهنامه از 7سال پیش و به همت
کانون معلولین توانا در راستای تغییر نگرش جامعه به
توانمندیهای معلوالن تالشمیکند.
باید افزود که پیک توانا پیش از این نیز رتبهی دوم
بین نشریههای ادواری و رتبهی برتر بین نشریههای
اجتماعی را به خود اختصاصدادهاست.
رقیه بابایی

پیـــک توانــا

آلبرايت( )1993ادعاميكند که شغل خودمحور،
گزينهاي است که توجه افرا ِد کمتوان را چه در
کشورهای توسعهیافته از نظر اقتصادي و چه در
كشورهاي درحالتوسعه به خود جلبکردهاست.
اینامر میتواند بهعنوان ابزاری قوی در رشد فرد
کمتوان عملکرده ،زيرا عالوه بر اينكه شغل خودمحور
یکنوآوری بهشمارمیآید ،نقشی هدایتکننده در
تصمیمگیریهای روزانه و مدیریت ايفامیکند.
شغل خودمحور فعالیتهای بازرگانی و دادوستد
در ساختارهای خُ رد و فعالیتهایی را دربرميگيرد
که بهصورت هماهنگ ،تحت كنترل افراد کمتوان
قراردارد .نیرره جی ،رئیسجمهور تانزانیا ،ضمن
حمايت از شغل خودمحور ،آن را ابزاري مؤثر برای
تقویت و توسعه دانسته و میگوید« :يكمرد میتواند
خود را رهاكند یا رشددهد .او نمیتواند تحت
رهبری دیگری آزاد شود .خو ِد مرد است که سازنده
است ،توانایی اوست که آزادشمیکند و بهخاطر
هدفهای خودتعیینکنندهي خويش است که از
حیوان متمایزميشود .رشد خودآگاهیها و درنتیجه
قدرت او دربرابر خود و محیط و جامعه باید چیزی
باشد که ما با عنوان رش دوتوسعه معنیمیکنیم».
تویت( )1991انجمن خودیار پاراپلژیا در ايالت

منطقههای تحت پوشش منطقهی کاریتاس در هلند و
دفتر بينالمللي اسكاپ بخش چشمگیری از بودجهی
 SAPRVرا تأمینمیکردند ،اما توانایی اینسازمان با
یکپارچهسازی فعالیتهای ارتقاءدهندهي آنمنطقه
و پاسخگويي به نیاز افراد ،آن را به اقدامی ابتکاری
تبدیلکرد .گواهی مهارتهای شغلی و تسهيالت وام
به گروههایی اختصاص مییافت که موفق به دریافت
نمرهی قبولي میشدند .اعضای اینانجمن به فعاليت
در كنار خانواده و فعاليت با ديگر افراد غیرکمتوان
جامعه بر پایهی فعالیتهای محترمانهی اقتصادی
تشويقميشدند(آالن .)1997،در مامبازا ،واقع در
کنیا «اتحادیهی کمتوانان جسمی » برنامهی ابتكاري
«اشتغال مبتنيبر جامعه» را اجراكرد كه بهموجب
آن 360بنگاه بازرگانی خُ رد تأسيسشد .اینبنگاهها
در 80درصد موقعیتها با موفقیت عملکردند.
برنامههای  CBRباید فعالیتهای مشابه را در
دیگر نقاط آفریقا تشویقکند تا قدرت اقتصادی افراد
کمتوان تقویتشود.
محمدرضا اسدی
کارشناسارشد مدیریت توانبخشی و
کارشناس توانبخشی مبتنیبر جامعه

اجتــــماعـــی

شغل خودمحور
سوتو واقع در جمهوری آفریقای جنوبی را بهعنوان
بهترینالگوی شغلهای خودمحور برای تقویت،
توسعه و ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد کمتوان
معرفیکرد .اينانجمن کارخانهای احداثکردهاست
که 130فرد کمتوان از طريق استخدا ِم قراردادی،
کارهای بستهبندی ،مونتاژ ،تعمیر وسایل مکانیکی
و الکتریکی پیشرفته مانند دوربین و ماشینحساب
را انجاممیدهند .اینکار ،بهواسطهی تالش براي
افزايش فعاليتهاي خودحمايتي ،تأييد و حمایت
دولت و شرکتهای محلي را برانگیخت .نمونهی
خوب دیگری از شغلهای خودمحور فعالیتی است که
توسط توانبخشی و رفاه اجتماعی افراد آسیبدیدهی
جسمی در چاکوریای بنگالدش صورتگرفت .در
سال 1989توسط آقای شاهیجل که از نظر جسمي
فرد کمتوانی بود ،برنامهی اعتباري توسعهي حرفهای
توسط  SARPVبا عنوان «خودتان پروژهی بازرگانی
خود را اجراکنید » ،برای تقویت و حمایت از افراد
دارای کمتوانی خفیف در آنمنطقه راهاندازیکرد.
اینبرنامه برای کسانی ترتیبدادهشد که میخواستند
در فعالیتهای بازرگانی موفق شوند ،اما مهارتهای
الزم را نداشتند و برای بهواقعیترساندن رؤیای
خود ،سرمایهاي نيز دراختیارنداشتند .با وجود آنکه
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وقتي خودم را در آينهی قدي براندازميكنم ،موجودي
بينهايت خارقالعاده ،با لبخندي بر لب به من سالم
ميكند .در عمق نگاهش و در پس آن لبخند ،آنچنان
انرژياي نهفته است كه حتي اندكتفاوتهاي
ظاهرياش ترديدي به ذهنم راهنميدهد كه پاسخش
را ندهم! پس با صدايي بلند جواب ميدهم« :عليك
السالم!».
عصايش را جابهجا ميكند و با اشتياقي ستودني دوباره
به من سالم ميكند؛ اينبار آنچنان انرژي در كالم و
صدايش جاري بود كه دلمنيامد پاسخندهم! جوابش را
بلندتر ميدهم« :عليك السالم».
آري اين منم كه هرروز خود را در آينه براندازميكنم،
از خودم انرژي ميگيرم و روزم را با آن لبخن ِد از ت ِه دل
آغازميكنم؛ براي خروج از منزل و پاگذاشتن به شهري
كه در آن خبري از نگاههاي عجيبوغريب و ترحمآميز
دیگران نيست!
همسايهي ديواربهديوار ما ميداند كه بهتازگی

صـــدايرنــگ

رو به من كرد و گفت :تو چه ميداني دنيا چهرنگي
است؟ براي تو دنيا سياه است و تاريك.
تقصيري نداشت چون نميدانست براي من ،سياهي
دنيايي از رنگ و معني است .نميدانست دنياي من
جعبهي مدادرنگي دارد كه با دنياي او فرق دارد .من
آسمان را در خيالم رنگ ميزنم و آسمان آبيتري
ميسازم و خدايي دارم كه بيمنتها رنگيست! روزگار
من رنگينترين سياه است كه ديگر اسمش تاريك و
سياه نميشود.
در دنياي من رنگ تعريف خاصي ندارد ،برای مثال

دچار محدوديتهايي شده ،اما اصال دربارهاش با
من صحبتنميكند .روز گذشته موقع بازگشت به
خانه همهچيز را برايش توضيحدادهام و او بدون
آهكشيدنهاي متعدد باانرژي مرا به توكل بر خدا
توصيهكرد و چندبار گفت كه با ديدن من هرروز انرژي
و انگيزه فراوان ميگيرد.
براي رفتن به دانشگاه با دوستم قرار گذاشتهام ،همديگر
را خوب درك ميكنيم ...از پيادهروعبور ميكنيم.
مغازهداران و كاسبان مسير را به دلیلهای مختلف
مسدود نکردهاند و ن َکندهاند ،پس جاده باز است! بدون
كمكگرفتن از دیگران به راهمان ادامهميدهيم .در
مسير چندخانم -كه مشغول سبزيخريدن هستند-
با لبخند به ما سالم ميكنند؛ خبري از پچپچهاي
يواشكي نيست.
براي رسيدن به دانشگاه از تاكسيهاي عمومي
استفادهميكنيم .راننده نگران نيست كه عصاي من
يا صندلیچرخدار دوستم به ماشينش آسيبي واردكند،

ميشود كالغ زرد باشد و هنوز كالغ باشد يا ميشود
هوا سبز باشد و هنوز نفسش كشيد.
گاهي كه غمگينم ،غصهام خاكستري است و وقتي
شادم خندهام نارنجي .مادرم را ارغواني ميبينم،
ارغوانياي كه میشود سالها به او فكركرد و خسته
نيلي
نشد .پدرم نيليرنگ است ،يعني محكمترين
ِ
جهان كه ميشود هميشه به او بیمهابا و بدونترس
تكيه كرد.
عشق را بنفش ميبينم ،بنفشي كه امنترين است در
دنياي من! بنفشي كه گاه مزهاش شيرين است و گاه
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پس بااشتياق و بدون ُغرزدن ما را سوار ميكند!
با اينكه ديرتر از روزهاي قبل از منزل خارجشدم،
اما امروز زودتر به دانشگاه رسيديم .كالس دير
نشده ،وارد كالسي ميشويم كه ساير همكالسيها
واستادمان عجيبوغريب به ما نگاهنميكنند ،به خاطر
محدوديتهايمان تواناييهايمان را ناديده نميگيرند،
با مهر هميشگيشان از ما استقبالميكنند! امروز
قراراست كنفرانسبدهم .آنقدر همهچيز مناسب حال
من است كه بهترين كنفرانسم را ارائهدادم. ...
شب شدهاست .ميخواهم براي خواب آمادهشوم؛
دوباره در آينه نگاهميكنم؛ من همانی هستم كه بايد
باشم :شاد و باانرژي و اميدوار به آينده! خداي عزيزم،
بابت اينهمه خوبي و آرامش؛ شكر! اما آيا شهري كه
در آن زندگي ميكنم ،همانگونه است كه در آيينهی
ذهن من است؟!
زهرا قاسمي؛ عضو هيئت مديران جامعهی معلوالن اصفهان

تلخ ،ولي هرچه كه هست يگانه است.
دنياي من شكل و بافت و رنگ دارد .من ميدانم بافت
فرش شلوغترين خيابان چهشكلي است و همهی
سنگ ِ
پيچوخم و بندكشي پيادهروي موزايیكي را كه به
خانهمان ختم ميشود ،بارها شمردهام و ازبرم.
شايد او راست ميگفت ،دنيايي كه او از من تصور
ميكند سيا ِه تاريك و كوچك است و او هرگز دنياي
رنگي پشت پلك بستهي من را نخواهدديد.
مریم امیناالسالم

کشورهای عضو منطقهی سازمانمللمتحد در
سال  2007میثاقنامهای دربارهی حقوق معلوالن
تصویبکرد .در همانرو ِز تصویب اینمیثاقنامهی
جهانی84 ،کشور بهطوررسمی اینمیثاقنامه را
امضاکرده و به کمیسیون حقوق معلوالن پیوستند .از
اینتعداد ۴۴کشور صورتجلسهی الحاقی کنوانسیون
را هم پذیرفتند و ۱۶کشور نیز با امضای خود متن
میثاق نامه را تأییدکردند.
امضای اینمیثاقنامه مهمترین حرکت جهانی بود
که برای دفاع از حقوق انسانی معلوالن شکلگرفت.
اینرویداد بزرگ تاریخی حاصل دههاسال مبارزه
و تالش خستگیناپذیر معلوالن و نهادهای مدنی
وابسته به ایشان و گروههای حامی افراد معلول در
کشورهای مختلف بودهاست .اینمیثاقنامه مشکلهای
همهجانبهی افراد دارای معلولیت -فارغ از نوع
معلولیت و علت معلولیت یا جنسیت و سن افراد -را
درنظرگرفتهاست.
افغانستان در سال  2012به کنوانسیون اشخاص دارای
معلولیت در سطح بینالمللی پیوست.
بعد از امضای اینپیماننامه خانم سیماسمر ،رییس
کمیسیون حقوق بشر افغانستان ،اعالمکرد« :تالش
میکنیم به اینپیماننامه پایبند بمانیم ،اما هنوز
حمایتهای عملی از معلوالن در افغانستان بسیارناچیز

است».
بدونشک در کشوری که شهروندان سالم و عادی با
مشکلهای بیشماری روبهرو هستند ،دشواری زندگی
معلوالن چندبرابر خواهدبود ،اما آنچه که معلوالن
را رنج میدهد ذهن و زبان جامعهای است که برای
صداکردن معلوالن تبعیض قائلمیشوند و آنها را با
کلمههای رکیک صدامیزنند.
به دلیل افزایش روزافزون معلولیت در کشور و
نبود امکانات ،تعداد دقیق معلوالن تا به حال
مشخصنشدهاست و بهصورت تخمینی 840هزارتن
از افراد کشور را معلوالن تشکیلمیدهند .در سراسر
افغانستان تنها یک مرکز توانبخشی دولتی مخصوص
برای معلوالن وجوددارد .مشکلهای دیگر عبارتاند از:
نبود فدراسیون ملی برای معلوالن؛
نبود مرکز آموزشی فنیوحرفهای برای معلوالن؛
وجود یک سازمانعلمی ملی برای معلوالن بهمنظور
بازتوانی و توانبخشی دولتی برای معلوالن آنهم
در مرکز کشور که توسط وزارت کارواموراجتماعی
ایجادشدهاست؛
ثبتنام ۱۲۰هزارمعلول در ادارهی وزارتکاراجتماعی
تا به آنها حقوق ماهانه تعلقگیرد .اینحقوق
5000افغانی معلول
به 1500افغانی تا
ِ
اختصاصدادهشدهاست .درواقع دولت میان معلوالن

نو مرد تبعیض
جنگی و غیرجنگی و معلوالن ز 
قائلشدهاست .باید گوشزد کرد که معلول ،معلول است
و به همدلی نیازدارد .همینتبعیض باعثشدهاست تا
زمینهی اشتغال و کاریابی اینافراد محدود شود؛
بر اساس قانون حقوق معلوالن ،افغانستان باید 7در
صد از کارمندان اداره های دولتی خود را از معلوالن
برگزینند ،اما در بیشتر ادارهها به اینموضوع بیتوجهی
میشود؛
به دلیل نبود تسهیالت در مکانهای عمومی و نبود
لونقل ویژهی معلوالن ،آنان از آموزش و
وسایل حم 
پیشرفت بازمانده و درنتیجه در تنگنا قرارمیگیرند.
وجود نگرشهای منفی و آسیبرساندن به افراد دارای
معلولیت باعث میشود که اینافراد به عنوان قشری
قابلترحم و باریبردوش تلقیشوند .اگر درست ببینیم
و درست بیندیشیم ،معلولیت محدودیت و عیب
نیست ،بلکه نشانهی بزرگی برای زندگی است .ما از
دولت جدید افغانستان خواهشمندیم برای معلوالن
زمینهسازی کند تا به جای ترحم ،با آنها همدلی کرده
و ما را هم به این کار تشویقکند .امید است که معلوالن
نیز مانند سایر افراد جامعه به کشورشان خدمتکنند.
Parwana.sama.samadi@gmail.com
پروانه سما صمدی

اجتــــماعـــی
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به نام خدا که به عظمتش دنیا بیستون ،استوار
است؛ به چهارستون نیاز نیست؛ به توانایی و همت
نیاز است .من نمیگویم بیهیچم و نمیپندارم
بیخویشم ،چراکه خالقم -بیخبر از اینکه بدانم
او کیست -عطاکردهاست؛ که اوست همت .به
خویش میبالم ،چراکه من خودم هستم ،در تن
خود؛ نه آنکسی در تن دیگری!
من پروانه سماصمدی هستم .در شهر مزارشریف
در خانوادهای روشنفکر متولد و بزرگشدم.
29سالهام .از پوهنتون بلخ به درجهی لیسانس
از دانشکدهی اقتصاد در رشتهی پولیومالی
فارغشدم .در اثر مریضی دیستروفی یا تحلیل
عضالت معلول شدم .شوهرم به جرم اینکه
معلول شدم ترکمکرد .دختری سهونیمساله دارم.
درحالحاضر با پدر بازنشستهام زندگیمیکنم.
چندینسال در گیر زندگی شخصیام بودم
و بهطورکامل خودم و وظیفهام را در دنیا
فراموشکردهبودم .تصمیمگرفتم که در ادارههای
دولتی یا غیردولتی مشغول به کار شوم .به هرجا
که سابقهی کاریم را میدادم جواب رد میشنیدم،
میدانید چرا؟ زیرا با دیدن صندلیچرخدارم به من
میگفتند« :تو معلولی ،نمیتوانی! شما رو چه به
کار؟ خیلیهای دیگر بیکارند ،ما چطور برای شما
زمینهی کاری مساعد فراهمکنیم؟» .با اینحرفها
همهی استعداد و تحصیالتم نادیدهگرفتهمیشد.

برای پیداکردن کار سخنان درشت شنیدم و بسیار
محرومیتها دیدم ،اما هنوز هم مبارزهمیکنم و
هیچگاه عقبنشینی نمیکنم.
با خودم تصمیمگرفتم که بهخاطر مشکلها و
معلولیتم شبها و روزهایم را با هدف سپریکنم.
سعیکردم با همهی مشکلهایم کنار بیایم ،بیکار
ننشستم ،شروعکردم به مطالعه و مقالهنوشتن.
چندمقاله نوشتم ،خواستم از طریق نشریهها منتشر
شود .به چندنشریه ایمیل زدم و دربارهی مقالههایم
گفتم .متأسفانه از هیچکدام جوابنگرفتم ،اما ناامید
نشدم و به مقالهنویسی ادامهدادم .در همینجریان
به حقوقدانی ایرانی معرفیشدم .او کمکمکرد تا
یواجتماعی پیک
مقالههایم را در ماهنامه فرهنگ 
توانای ایران به چاپ برسانم .درحالحاضر با این
نشریه همکاری میکنم.
آموختهام که زندگی دشوار است ،اما من از زندگی
سختترم!
بیان دشواریهای زندگی معلوالن در افغانستان
ساده نیست ،اما شماری از معلوالن با وجود همهی
اینمشکلها ،زندگی موفقی داشتهاند و انگیزهی
تالش آنها بههیچوجه کمتر از افراد سالم نیست.
زندگی من متوقف نمیشود ،حتی اگر روی یک
صندلیچرخدار باشم .من هنوز همانشخصم ،اما
با درک جدیدی برای لذت از زندهبودن ،از زندگی!

مـعرفـی کتابخانـهی تخصصـی نابینایـان و کمبینایان
در ســازمان اسنــاد و کتابخــانه ملی ایــران
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کتابخانهها سازمانهایی خدماتیاند که پاسخگویی به
نیازهای اطالعاتی استفادهکنندگان را برعهدهدارند.
کتابخانه و خدمات اطالعاتی آن به همهی مردم،
اعم از تحصیلکرده و عامی ،ثروتمند و فقیر ،کارگر،
بیمار ،معلول ،زندانی و جز آن تعلق دارد .بیانیهی
یونسکو به این صورت است که :خدمات ویژه و مواد
کتابخانهای باید به استفادهکنندگانی که به هردلیل،
نمیتوانند از خدمات عادی کتابخانه استفادهکنند،
مانند اقلیتهای زبانی ،افراد ناتوان ،بیماران یا
زندانیان ارائهشود .برای ارائهی خدمات به گروههای
خاص ،عالوهبر خدمات معمول کتابخانه ،باید برای
هرگروه متناسب با ناتوانیها و نیازهای اطالعاتی آن،
مواد الزم فراهمشود .
نابینا کسی است که میزان دید او کمتر از یکدهم
است و نیمهبینا کسی است که میزان دید او بیشتر از
یکدهم باشد و با استفاده از وسایل کمکی(عینک)
میزان دید او حداکثر به سهدهم برسد .نابینایان و
کمبینایان همچون سایر اقشار جامعه ،طبق اصل
برابری انسانها باید از فرصتهای برابر بهرهمند
شوند .تعداد نابینایان در کشور ما حدود 160هزارنفر
و جمعیت نیمهبینا نیز حدود  700تا 900هزارنفر
تخمینزدهشدهاست .بنابراین الزم است کتابخانهها
بهعنوان مرکز سوادآموزی و خودآموزی ،در مسیر
بهبود سطح سواد این گروه خاص اقدامکنند  .ارائهی
خدمات به نابینایان باید به گونهای باشد که این
افراد بدون توجه به معلولیتشان ،قادر به بهرهگیری از
منابع ،امکانات ،تسهیالت و سایر خدمات کتابخانهای
باشند و به فراسوی محدودیتشان هدایتشوند.
کتابخانه تخصصی نابینایان و کمبینایان:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوریاسالمیایران
یک مؤسسه آموزشی ،پژوهشی ،علمی و خدماتی
است که دارای کتابخانهی تخصصی نابینایان و
کمبینایان میباشد .شکلگیری رسمی کتابخانهی
ملی به سال  1316باز میگردد .در سال  1358مرکز
خدمات کتابداری و در سال  1378سازمان مدارک
فرهنگی انقالباسالمی در کتابخانهی ملی ادغام
شدند و سرانجام در سال  1381با تصویب شورای
عالی اداری ،کتابخانهی ملی و سازمان اسناد ملی با
هم ادغامشده و سازمان فعلی تحت عنوان سازمان
اسناد و کتابخانهی ملی ایران شکل گرفت .سازمان
پیشگفته درحالحاضر به ریاست دکتر سیدرضا
صالحیامیری در قالب چهار معاونت(کتابخانه،
اسناد ،پژوهش ،فناوری و برنامهریزی) و پشتیبانی
به فعالیتهای خود ادامهمیدهد.

کتابخانهی تخصصی نابینایان و کمبینایان در
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سال 1382
و با تشکیل گروه ویژه در اداره کل اطالعرسانی
معاونت کتابخانه ملی راهاندازی شد .هدف از تأسیس
کتابخانهی پیشگفته تأمین نیازهای فرهنگی و
اطالعاتی آن دسته از افراد جامعه -اعم از نابینایان و
ِ
کمبینایان -است که فاقد امکان استفاده از کتابهای
چاپی یا هرگونه مواد دیداری هستند .جهت تحقق
بخشیدن به اهداف گفتهشده ،امکانات و خدمات
ویژهای برای مراجعهکنندگان درنظرگرفتهشدهاست.
به منظور سهولت در استفادهی مراجعان ،مکان
کتابخانهی نابینایان در طبقه همکف واقعشدهاست و
بهطور مستقیم از طریق ورودی عمومی مراجعان به
تاالرهای مطالعه دسترسیپذیر میباشد.
مجموعه کتابخانه:
مجموعهی کتابخانه نابینایان شامل کتابهای گویا،
کتابهای بریل ،پیایندها و کتابخانهی الکترونیکی
میباشد.
کتابهای گویا :مجموعهسازی کتابهای گویا
شامل محتوای متنهای مختلف اعم از درسی و
غیردرسی بهصورت ضبطشده بر روی کاست و
سیدی( )CDاست که از سال  1373با همکاری
مؤسسهی رودکی و امامخمینی فعالیت آن آغاز شده
و همچنان نیز ادامه دارد.
کتابهای بریل600 :عنوان کتاب به خط بریل به
زبانهای انگلیسی و فارسی با موضوع های مختلفی
نظیر :نتهای موسیقی کالسیک ،تاریخ موسیقی،
داستانهای بلند ،قانون جامع معلوالن و فهرستگان
کتابهای گویا به منظور استفادهی نابینایان
گردآوریشدهاست .بیشتر اینکتابها اهدایی
سازمانهای مختلف به کتابخانه ملی میباشند.
پیایندها :کتابخانهی ملی بهطورمنظم پیایندهایی به
خط بریل ،ویژهی نابینایان گردآوریمیکند .ازجمله
عنوانهای موجود عبارتاند از :بصیر(فصلنامه)،
بشری(ماهنامه) ،هزارهی سوم(هفتهنامه) و ایران
سپید(روزنامه).
کتابخانهی الکترونیکی :این مجموعه شامل
50000عنوان کتاب به زبان فارسی و عربی است
که به صورت تماممتن( )Full Textدر نظام رایانهای
بخش نابینایان موجود است.
امکانات و خدمات کتابخانهی نابینایان و
کمبینایان:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راه تحقق
اهداف خود که مهمترین آن تأمین نیازهای اطالعاتی

همهی قشرهای جامعه است ،تالش کرده تا همهی
تجهیزات الزم و ضروری برای ارائهی خدمات به
نابینایان و کمبینایان را تهیهکرده و برای استفاده
هرچه بیشتر در اختیار عالقهمندان و مراجعان به
اینبخش قرار بدهد .ازجمله خدمات ارائهشده در
بخش نابینایان عبارتاند از:
اطالعرسانی از طریق تماس تلفنی و ایمیل سازمانی؛
توجوی منابع در بانک اطالعاتی کتابخانه ملی
جس 
جهت ارائهی خدمات به اعضاء؛
امکان تهیهی رونوشت از منابع چاپی و غیرچاپی،
لوح فشرده و نوار کاست؛
استفاده از نرمافزارهای ویژهی نابینایان و کمبینایان؛
دراختیارقراردادن رایانههای مناسبسازیشده برای
نابینایان(مجهز به صفحهکلید و نمایشگر بریل)؛
دستگاه ماشیننویس بریل()Perkins؛
فراهمکردن دستگاههای بزرگنمای الکترونیک
جهت استفادهی کمبینایان(دستگاه بهدید)؛
تهیهی  Mp3 Playerبه منظور استفاده از
کتابهای گویا؛
برجستهسازی تصویرها و نگارهها به وسیلهی دستگاه
حرارتی؛
سرویسدهی کتابهای گویا؛
انتشار خبرنامه «اندیش ه سپید» که شامل تازههای
منابع ،اخبار و اطالعات روز میباشد؛
اشتراک رایگان خبرنامه «اندیشه سپید» که به
اطالعرسانی در زمینهی اخبار نابینایان و کمبینایان،
بریل تولیدشده در هر
همچنین معرفی منابع گویا و ِ
فصل میپردازد؛
ارائهی اسکن منابع چاپی ،در صورت موجود نبودن
منابع گویای مربوطه؛
ارائهی خدمات در بخش نابینایان و کمبینایان
وبسایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که
شامل بخشهایی از جمله :معرفی بخش نابینایان،
اعالم شرایط عضویت و مقررات عمومی کتابخانه
میباشد؛
عالوه بر این ،نابینایان میتوانند در این صفحه از
میانبُرهایی مانند(shift+1 :معرفی بخش نابینایان)،
( shift+2اخبار و رویدادها) (shift+3 ،شرایط
عضویت) و غیره استفادهکنند.
پیمانه صالحی؛ کارشناسارشد زبانوادبیات
فارسی ،کارشناس مسئول برنامهریزی سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ایران.

ِ
معلـوالن البـرز
اشتغـال؛ مهـمترین دغدغـهی

زمستان هم مانند هر فصل دیگری زیباییهای خاص خودش
را دارد که در هیچ فصل دیگری نمیتوانیافت .من خاطرههای
خوبی از زمستان به همراه مشکالتش دارم که گفتنش خالی از
لطف نیست! در شهری که ما زندگی میکردیم زمستانها خیلی
برف میبارید و ما برای رفتن به مدرسه دچار مشکل میشدیم،
حتی چندین بار زمین خوردیم! یک روز یکی از معلمها به مادرم
گفت« :برای اینکه زمین نخورید روی پوتین جوراب بپوشید».
ما هم این کار را کردیم و چون جوراب به یخ میچسبید ،دیگر
اتقاقی برای ما رخ نداد وکلی هم دعایش کردیم! یک بار دیگر هم
زمستان بود و پدرم میخواست من را سوار ماشین کند تا با هم به

نسترن کیوانپور

مدرسه برویم .مدرسه نزدیک بود ولی چون هوا سرد بود ،مجبور
بودیم با ماشین برویم .در حین سوارشدن پای پدرم لیز خورد و
روی زمین افتاد! من هم از دستش رها شدم و برای یکدقیقه
نفسمان باال نیامد! خطرناک بود ،ولی خدا رحم کرد و به خیر
گذشت و عمری دوباره نصیبمان شد .بار دیگر اواخر زمستان بود
و برادرم هم تازه به دنیا آمدهبود .برای اینکه برادرم مدت زیادی
را توی خانه تنها نماند ،مجبور بودیم سریعتر برگردیم .به خاطر
آن همه عجله زمین خوردیم وحتی چند جایمان هم زخمی شد
 االن هم آثارش هست .این هم برای خودش یک خاطره است!راحیل رحمان
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خاطرهزمستانی

خانوادههای معلوالن را بیش از دیگران رنجمیدهد.
خانوادههای این افراد درواقع هزینهی زیادی برای
معلول خود صرفمیکنند؛ هزینههایی
فرزندان
درمان
ِ
ِ
ِ
که شاید چندبراب ِر هزینههای یکخانوادهی معمولی
باشد .آنها نیز چون افرا ِد دیگ ِر جامعه نیاز به خوراک
و پوشاک و مسکن دارند و چگونه با وجو ِد هزینههای
گزاف سمعک ،صندلی چرخدار ،عصا و غیره یا داروهایی
تأمین نیازهای
کمیاب و گاه نایاب ،میتوانند از عهدهی
ِ
روزانهی خود برآیند؟
معلوالن
طبق قانون ،سهدرص ِد کارکنان ادارهها باید از
ِ
ِ
استان
استخدام شوند ،اما در عمل چنینکاری در
ِ
البرز بهچشمنمیخورد .گاه برخی نهادها ،غرفههایی
را بهطو ِرموقت در اختیا ِر اینقشر قرارمیدهند تا
آثا ِر تولیدی خود را بهفروشبرسانند ،اما معلوالن به
فضاهایی دائمی برای عرضهی مهارتهای خود به
جامعه نیازدارند .چراکه بسیاری از تشکلهای مردمنها ِد
مربوط به معلوالن ،مهارتهایی چون قالیبافی ،نقاشی،
خطاطی ،معرقکاری و غیره را به آنان آموختهاند و
فرصتی برای آنان پدید آمده تا به اشتغال بپردازند.
معضل
متأسفانه در استان البرز ،مرد ِم عادی نیز با
ِ
بیکاری دستوپنجهنرممیکنند و دیگر فرصت به
معلوالن نمیرسد .این در حالی است که در برخی
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چندی پیش در نمایشگاهی در یکی از پارکهای
کرجُ ،غرفهای مربوط به زن و مردی معلول را دیدم
که کتابهای خود را برای فروش عرضهکردهبودند.
زن و مرد روی صندلیچرخدار نشسته ،پابهپای سای ِر
مشغول
غرفهداران با چهرههایی خندان و ُگشاده،
ِ
فروش بودند؛ طوریکه اگر کسی نزدیک نمیشد
ِ
معلولیت آنها
و از دور آنها را میدید ،اصال به
پینمیبُرد .رو ِز دیگر مردی را دیدم با ظاهری آراسته
حال عبور از مسیری طوالنی با صندلیچرخدار
که در ِ
میان خودروها بود .آنچه در اینتجربهها آشکار بود،
ِ
تفاوتِ دیدگا ِه مردم به آنها و احترا ِم دوچندان دربرابر
نفس معلوالن بود.
اعتمادبه ِ
پیش از این شاید کمتر شاه ِد حضو ِر معلوالن در
ِ
فعالیت انجمنهای
سطح شهر بودیم ،اما مدتی است
ِ
مردمنهاد در حوزهی معلوالن و پوشش رسانهایُ ،منجر
خصوص برخور ِد مناسب با این/
به فرهنگسازی در
ِ
قشر شدهاست.
معلوالن دیگر از دیدهشدن در اجتماع ترسی ندارند
و ترجیحمیدهند مانن ِد سای ِر افرا ِد جامعه از امکانات
و خدماتِ شهرشان بهرهمند شوند .اینقد ِم بزرگ
و جسورانه ،نتیجهی تغییر در دیدگا ِه معلوالن به
ِ
وضعیت خود است ،اما از طرفی نهادهای مسئول
نیز آنطور که شایسته است به وظیفههای خود در
حوزهی آسانسازی شرایطِ
زندگی این افراد در جامعه،
ِ
عملنمیکنند.
معلوالن درص ِد چشمگیری از افرا ِد جامعه را
تشکیلمیدهند .معلوالن یا به عبارتِ بهتر ،بزرگترین
ِ
اقلیت موجود در کشورها ،همواره در دستهي
مظلومترین افرا ِد جامعه بودهاند؛ چراکه معضلها و
مشکلهایی مانند بیکاری که برای همهی مردم وجود
زندگی این افراد تأثیری دوچندان داشتهاست.
دارد ،در
ِ
طبق تعریف عبارت است از محدودیتهای
معلولیت
ِ
دائمی جسمی ،حسی ،ذهنی یا روانی که سببمیشود
فرد در شرایطِ یکسان با دیگر افرا ِد جامعه ،قادر به
زندگی اجتماعی نباشد.
مشارکت و سهیمشدن در
ِ
خصوص تعدا ِد معلوالن در
آمارهایی که تاکنون در
ِ
کشور منتشر شده ،حاکی از آن است که 15درص ِد
ِ
جمعیت کشور به معلولیت ُدچارند .بیشتر معلولیتها
عوامل ارثی یا ژنتیکی یا ابتال به بیماریهای
نیز ناشی از
ِ
خطرناک است .از طرف دیگر آمار و ارقا ِم تصادفها و
ِ
معلولیت افراد میانجامد ،روزبهروز بر
حادثههایی که به
تعدا ِد معلوالن میافزاید.
معلول کرج داشتهام ،آنان
طی صحبتهایی که با افرا ِد
ِ
معضل بیکاری،
مهمترین نیا ِز خود را اشتغال میدانند.
ِ

کشورهای خارجی ،اشتغال و امکانات برای افرا ِد
معلول درنظرگرفتهشده و دولت خود را موظف به
یاریرساندن به این قشر میداند .بااینوجود در کشو ِر
ما اینگونه اقدامات تنها در ح ِد تئوری باقیماندهاست.
ِ
شرکت فیروز وجود
البته نمونههای نادری نیز مانن ِد
کارکنان آن را معلوالن
دارد که بیش از 80درص ِد
ِ
تشکیلمیدهند و کارهای ارزشمندی در حوزهی
اشتغال معلوالن تاکنون انجامدادهاست .جامعهی
ِ
معلوالن البرز و سای ِر سازمانهای خیریه و مردمنها ِد
ِ
آموختن مهارتهای خاص به معلوالن به
استان نیز با
ِ
وظیفههای خود در اینزمینه عمل میکنند.
دلیل اینکه معلوالن همچنان در حوزهی اشتغال با
ِ
مسئوالن البرز مواجهاند ،چیست؟ در کشو ِر
اعتنایی
بی
ِ
آلمان ،افرا ِد معلول در صورتِ برخورداری از تخصص و
توانایی برابر با سای ِر متقاضیان ،از اولویت برخوردارند.
ِ
ظرفیت استخدامی مرکزهاي
همچنین پنجدرصد از
ناتوان جسمی
معلوالن
برای
آلمان
دولتی و خصوصی
ِ
معلوالن ذهنی را هم
درنظرگرفتهشدهاست .به اینآمار،
ِ
سطح شهر به فعالیت
اضافهکنید که در کارگاههایی در
ِ
مشغول هستند ،افرادی که در کشو ِر ما حتی جایگاهی
برایشان درنظرگرفتهنشده و اگر در قوانین به معلوالن
معلوالن جسمی و حرکتی
توجهیشده ،مربوط به
ِ
است چراکه همان سهدرصد کارکنان ادارههای دولتی
نیز از ایندسته عزیزان باید انتخاب شوند .هرچند به
قانون نصفه و نیمه نیز عملنمیشود.
همین ِ
در کشورهای دیگر از جمله ژاپن ،بلغارستان ،انگلیس،
اشتغال
فرانسه و اتریش نیز قانونهاي خاصی برای
ِ
معلوالن وجود دارد که تا حدی اجرامیشود ،اما در
ایران متأسفانه ،ضمانتی برای اجرای همان قانون
سهدرصدی نیز وجودندارد.
اشتغال ،امری مهم و حیاتی برای معلوالن است ،چراکه
ِ
احساس
تحت تأثی ِر اینامر و
اجتماعی آنان
زندگی
ُک ِل
ِ
ِ
ِ
استقاللی است که در آنها ایجادمیشود .حال با
افزایش
اشتیاق معلوالن به حضور در اجتماع،
دیدن
ِ
ِ
ِ
نفس آنان و برخورد مناسب مردم در مواجهه
اعتمادبه ِ
مسئوالن ایندورهی
با اینعزیزان در جامعه ،امیدواریم
ِ
استان -که پیداست نگاهی دلسوزانه به معلولیت در
ِ
مباحث نظری و قانونهای تصویبشده
جامعه دارند-
را به مرحلهی اجرا درآورند و با آسانکردن شرایطِ
احساس ُمفیدبودن در جامعه را به اینقش ِر
اشتغال،
ِ
مظلوم و آسیبپذیر هدیهکنند.

سیما سلطانیآذر
خبرنگار

تو مقدسی؛ مثل عبادتم...
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خاطرم از بابت آینده
بسیارجمع است ،چون میدانم اگر
خدایناخواسته صدبار دیگر هم در
زندگی و کار زمینبخوریم ،اینایمان و
توانایی را داریم که دوباره از صفر
شروعکنیم

درصفحهی پیوند نشریهی ما ،سرگذشت بانوان
هنرمند و توانای بیشماری راخواندیم .یکی نقاش
بود و رویاهایش را بهتصویرکشیدهبود ،یکی عکاس
بود و خاطرههای روزهای قشنگ گذشته را روی
کاغذ سفید ثبت میکرد ،دیگری نویسنده بود و
داستانهای رنگارنگ وخواندنی مینوشت ،کسانی
هم بودند که با وجود درصد چشمگیری معلولیت
کارهای عجیب و شگفتانگیزی را تجربهکردهبودند؛
مثل دوچرخهسواری و غواصی و غیره .اما در
اینشماره با بانویی مصاحبهکردهایم که هم هنر
متفاوتی دارد و هم همسر و مادری نمونه است.
او امواج مثبت صدایش را همراه شعرهای زیبای
کودکانه برای فرزندانش زمزمهمیکند .شاد یا
غمگینبودنش چندان مهم نیست؛ صدا که گرم
و دلنشین باشد بهراحتی حالوهوای مخاطب
را تغییرمیدهد .اگر اینمخاطبان عزیزانت و
نزدیکترین ها به تو باشند دیگر ششدانگ صدا
و نفست را یکجا به نامشان میزنی.
طیبه اوالد یکی از بانوان صاحبسبک در زمینهی
همخوانی و آواز کشورمان است .او از شاگردان
مرحوماستادمحمد نوری و استادرضا شاملو است.
وی با گروههای کر و موسیقی مختلفی همنوایی
داشتهاست .متولد سال 1350است و در شهر ساوه
بهدنیاآمدهاست .هشتمین و آخرینفرزند خانواده
است .او همچنین بهزودی با یکی از خوانندههای

مطرح کشورمان در ترانههای جدیدش بهعنوان
همخوان فعالیتخواهدکرد .در آخرینروزهای
مهمان خانهی گرمشان شدیم و از
سرد این فصل،
ِ
نزدیک با اینزوج هنرمند و موفق دربارهی زندگی
مشترکشان به گفتوگو نشستیم .گفتوگوی ما را
در ادامه میخوانید:
«حنجرهای به رنگ آرامش»
ازکودکی آوازخواندن را دوستداشتم .درخلوت
خودم سرودههای شاعران مختلف را زمزمهمیکردم
و در جمع خانواده و دوستان اجرامیکردم .من در
نوزادی حدود هفتماهگی -بر اثر تب شدید به
بیماری فلج اطفال مبتالشدم و عصا وکفشهای
بریس همراه همیشگی من شدند؛ اما هرگز مانع
پیشرفتم نشدند .ما در شهر ساوه زندگیمیکردیم
و فاصلهی مدرسه تا خانهمان بسیارزیاد بود.
همچنین در آنزمان بیشت ر مدرسهها دوشیفته
بود و مجبوربودم ساعت  12تا2بعدازظهر را در
پارک نزدیک مدرسه به انتظار شیفت بعدی
بنشینم و عصر هم 2ساعت بابت آمدن ماشین برای
بازگشت معطلشوم .دوران تحصیل سختی را پشت
سرگذاشتم .کسانی که مثل من شرایط ویژهای
داشتند به خاطردارند که در آنزمان امکانات
فرهنگی و آموزشی کمی وجودداشتند ،مردم و
حتی برخی از مسئوالن به معلولیت نگرش سطحی
داشتند و رسانههای ملی به آموزش و اطالعرسانی

دربارهی برخورد با معلوالن بهایینمیدادند .در
چنین شرایطی تمرینکردن و خواندن سرود و
آوازهای دستهجمعی تنها ابزاری بود برای به
آرامشرساندن جسم و روحی که آزرده وخسته بود.
در دوران نوجوانی هم ضمن اینکه به کالسهای
ماشین نویسی فارسی و التین میرفتم ،برای
کمک به هزینههای خود و خانواده در یک مرکز
رادیولوژی بهعنوان تایپیست مشغول به کار بودم.
سالها بعد به توصیهی اطرافیان برای آزمایش صدا
نزد استادمحمد نوری رفتم و در همانآزمون اول
قبولشدم .برای پیشرفت بیشتر در کالسهای
استادرضا شاملو ثبتنامکردم و همزمان در
گروههای کر و موسیقی مختلف بهصورت زیرصدا
و همخوانی شرکت میکردم .همیشه و همهجا
خداوند را شکرکردهام شاید صدایی که از حنجره
ی من خارجمیشود ،بتواند برای لحظهای غم و
غصهای را از دل و ذهن شنوندهها پاککند و به
آنها آرامشبدهد.
احمدرضا قاسمپناه هستم ،متولد  .1356در
تهران بهدنیاآمدم .از نظر جسمانی سالمم ودر
رشتهی تئاتر تحصیلکردهام .سالها پیش در
حوزهی هنری و سازمان فرهنگیهنری شهرداری
تهران مشغول به کار بودم ،ولی به دالیلی شغلم
را تغییردادم و اکنون در امداد خودرو کارمیکنم.
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آنها رسیدگی به وضعیت رشد و تحصیل بچهها،
مشکلهای اقتصادی ،اجارهی مسکن و غیره
بود مبارزهکردم .اعترافمیکنم اگر موفقشدم
به اینخاطر بود که احمدرضا اینبحرانها را
مثل کارگردانی حرفهای در پشتصحن ه بهخوبی
مدیریت میکرد .خاطرم از بابت آینده بسیارجمع
است ،چون میدانم اگر خدایناخواسته صدبار
دیگر هم در زندگی و کار زمینبخوریم ،اینایمان
و توانایی را داریم که دوباره از صفر شروعکنیم.
«سخن مشترک پایانی»
برای آنکه زندگی زناشویی موفقی داشتهباشیم،
باید همیشه مسئولیت خطاهای خود را بپذیریم
و نگذاریم موضوع حلنشدهای بینمان باقیبماند
و رنگ کهنهگی بهخودبگیرد .بعضی از زوجها
فکرمیکنند گذشت زمان همهی مشکلها را
حلمیکند ،ولی درواقع زمان مشکلهایی را
کمدردتر و کمرنگتر میکند که نتوانستهایم
حلکنیم و تبدیل به زخم شدهاند .اشتباه است
اگر فکرکنیم مشکلها فراموشمیشوند و آثارشان
باقینمیماند .پس بهتر است قبل از اینکه دیر
ن ُغ ر ُغر و خودخواهی آنها
شود ،با کمک هم و بدو 
راحلکنیم.
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هنر ارث ارزندهی خانوادهی ما بهشمارمیآید .پدرم
نوازندهی ساز «نی» است و من از چهاردهسالگی
در کنار پدرم که سازندهی سازهای تار و سهتارهم
بود کارمیکردم .به ساختن سهتار عالقهی وافری
داشتم .همانطور که میدانید اینسازها با چوب
درخت توت ساختهمیشوند .متأسفانه پدرم بعد
از چندسال به اینچوب حساسیت پیداکرد و به
بیماری آسم مبتالشد و به دلیل ممنوعیت پزشکی
اینحرفه را ادامه نداد .شاید همین شغل پدرم
بود که باعثشد نوازندگی را بهصورت خودجوش
یادبگیرم و به کار خدمات هنری مجالس مانند
فیلمبرداری و نوازندگی کیبورد بپردازم .سال 82
با همسرم ،طیبه ،آشناشدم .ازدواجکردیم و حاصل
اینپیوند سهفرزند به نامهای نیوشا ،نوازش و
تمناست .
«با تو همصداشدن نیت من ...عشق تو تمام
حیثیت من!»
میگویند «در امر خیر حاجت هیچاستخاره
نیست» ،شاید یکی از بهترین زمانها برای صبحت
و آشنایی زمانیست که در اتومبیل نشستهایم و
درحالبرگشتن ازجایی هستیم .در میان راه مسافر
هم سوارمی کنیم ،برای شکستن سکوت از هردری
صحبتمیکنیم ،بیخبریم از تقدیر و ناگهان
متوجهمیشویم مسافر همانیست که سالها
دنبالش میگشتهایم .بیدرنگ حسمیکنیم
شریک لحظاتمان راکشفکردهایم .برای ما که
اینطور آغازشد و با مخالفت خانواده ادامهپیداکرد
و باالخره آنها عروسشان را با عصا و کفشهای
بریس نپذیرفتند .من مطمئنبودم که میتوانم
با طیبه زندگی مشترک خوبی داشتهباشم،
بههمینخاطر تنهایی و بدون اطالع و همراهی
آنها وبدون هیچتردیدی جشن ساده و کوچکی
برپاکردم .با توکل به لطف خداوند هردو متعهد
شدیم زندگی آرامی بسازیم به امید اینکه به آنها
ثابتکنیم ازدواج فرد سالم با یکفرد معلول نهتنها
تفاوتی با زوجهای سالم ندارد ،بلکه میتواند موفق
تر و شیرینتر هم باشد.
«سایهی بلند تو روی سرم ...حافظ ثبات و
امنیت من»
الفبای زندگی ما با تولد دخترهایمان شکل تازهای
به خودش گرفت .نیوشا سال  ، 84نوازش سال
 86و تمنا سال  90پشت سر هم بهدنیاآمدند.
مسئولیت نگهداری بچهها کار چندانراحتی
نبود ،بهخصوص که هردویمان دربارهی آموزش
وتربیتشان بسیارحساس بودیم .بهطور معمول،
در اینجور موقعیتها کمک و همیاری تکتک
اعضای خانواده میتواند قوت قلبی باشد و جریان
مثبتی را در زندگی ایجادکند؛ اما متأسفانه از طرف
خانوادهی من هیچگونه حمایتی صورتنگرفت .از
طرف دیگر ،خواهر و برادر احمدرضا همیشه به بچه

ها ،زندگی و مشکلهای زندگی ما توجهمیکردند
ولی خالء عاطفی از جانب خانوادهی خودم
بسیار آزاردهنده بود .از صمیم قلب دعا میکنم
هیچانسانی بدونسایه و تکیهگاه پدر و مادر نباشد.
من و احمدرضا هرشب به همدیگر دلگرمی و
امید میدادیم و برای فردا و آیندهی فرزندانمان
نقشههای روشن قشنگی میکشیدیم.
«عادته ...نمی شه ترک عادتم»
همیشه تنبیه پدر و مادر برای فرزند مؤثر نیست.
گاهی کمتوجهی و بیمهری آنها باعثمیشود
فرزندان تاوانهای سنگینی را تحملکنند .ما
بهمرورزمان تجربه های تلخی را پشتسرگذاشتیم.
بعد از ازدواج ،آنها هرگز پایشان را به خانهی
ما نگذاشتند و ما هربار بهمناسبتهای مختلف
آنها را دعوتکردیم ولی موفقنشدیم رضایتشان
راجلبکنیم .شوربختانه غرور و تعصب بزرگترها
گاهی مانع از شکستن کینهوکدورت های
چندینساله میشود .باید آسیبهای روحی را
جدی گرفت .هم من و طیبه و هم پدرومادرم
راضی به اینفاصلهها نبودیم .با اینحال ما دست
از اصرار برنمیداشتیم وآنها هم محترمانه با
بهانههای جورواجور دعوتمان را ردمیکردند ،تا
جایی که آمدنشان برایمان حسرت شدهبود.
ما تنها ماندیم؛ با کوهی از مشکلهای حل
نشدهی روبهرویمان .اعترافمیکنم اگر در روزهای
آغازین ازدواج ارتباطم با پدرومادرم خوب بود،
اگر اینفاصلهها ما را از هم دورنمیکرد ،شرایط
زندگی ما تفاوت چشمگیری با اکنون داشت .به
جرئت میگویم همفکری با بزرگان و استفاده از
تجربههای آنان در سالهای اول زندگی میتواند
درصد آسیبها را به حداقل برساند .من در آنزمان
سرمایهی هنگفتی را از سر کمتجربگی و اعتماد
بیشازاندازه به یکی از دوستانم سپردم که هرگز
برنگشت. ...
«مدیریت بحران در خانواده»
در ازدواجهایی که بین افراد سالم و معلول
صورتمیگیرد ،مسئله بسیارمتفاوت است.
بهطور معمول اگر پسر معلول و دختر سالم
باشد ،خانوادهها چندان مخالفت نمیکنند .به
اینخاطر که دختر انتخابکرده و تصمیم خودش
را گرفتهاست .در نتیجه تالشهای خانوادهی دختر
هم برای برهمزدن اینوصلت بینتیجه میماند و
پس از مدتی رضایت میدهند و همهچیز به خوبی
و خوشی تماممیشود .اما اگر برعکس باشد و پسر
سالم باشد و بخواهد عروس معلولی را وارد خانواده
کند ،مشکلهای بیشماری بهوجود میآید.
مخالفتها از طرف خانواده ی پسر بیشتر است و
خانوادهی عروس مجبورمیشود به تحمل شرایط
دشوارتری میشود .من طی این سالها بهتنهایی
و صبورانه با مشکلهای زندگی که مهمترین
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اینروزها مددکاران اجتماعی آرامآرام وظیفههای
 32خود را بهتر میشناسند و مردم نیز کمکم حرفهایتر
به مددکاری مینگرند .اگرچه مانند بسیاری دیگر
از حرفهها و تخصصهای علومانسانی و اجتماعی از
نظر عملی با نقصهایی همراهاند .روشن شدن گونهی
مشکلها و راهحلهای مناسب برای رفع آنها ،موجب
بیشترشدن اعتماد به مددکاران اجتماعی و رجوع
بیشتر به آنها شدهاست.
در کشور ما مددکاران اجتماعی گرایش تخصصی
دانشگاهی ندارند ،اما در کشورهای دیگر اینحرفه،
حوزههای تخصصی متعددی پیدا کرده است:
مددکاری اجتماعی در حوزهی رفاه کودک ،خانواده،
اعتیاد و مصرف مواد ،توانبخشی به افراد معلول و
غیره .چهبسا در برخی کشورها این گرایشها و

آموزشهای تخصصی آن بسیار جزئیتر هم شدهاست.
از سوی دیگر ،امروزه در دنیا به مددکاران اجتماعی
حقوقدان ،مددکاران روانپزشک ،مددکاران اجتماعی
جنایی و غیره هم برمیخوریم که نشان از اولویتیافتن
تخصصها و گرایشها دارد.
در جامعهای مانند ایران که نظام دانشگاهی آن
گرایشهای تخصصی ندارد (به اصطالح مددکاری
اجتماعیعمومی تنهاشاخهی آن است) ،فیلدها (یا
همان محل کار) مددکاران است که تخصصشان را
رقممیزند .درحالحاضر در بسیاری از سازمانها و
ادارههای دولتی و مرکزهای مختلف غیردولتی شغل
مددکاریاجتماعی وجود دارد ،اما مددکاران اجتماعی
در این سازمانها بر حسب تجربه و دانش عمومی خود
فعالیتمیکنند .مددکارانی که در حوزهی معلولیت یا
حوزهی درمان شاغلاند نیز شرایط مشابهی دارند.
مطابق آنچه در کشور ما جریان دارد ،خدمات مددکاران
اجتماعی بیش از آنکه مبتنیبر نوع مراجعان باشد،
مبتنیبر نوع خدمات است .بر ایناساس ،نوع خدمتی
را که مراجعهکننده به بخش مددکاری دریافتمیکند،
قابل ارزشیابی با طبقهبندی مهارتهای فرد شاغل
است .بهطورطبیعی نیاز بیما ِر مبتال به سرطان که به
مددکار یکبیمارستان مراجعهمیکند ،متفاوت است با
نیازهای یکفرد معلول یا زن سرپرست خانوار که به
ادارهی بهزیستی مراجعهمیکند یا کودک بدسرپرستی
که در مرکز شبانهروزی نگهداریمیشود .همینتفاوت
در نیازها تفاوت در خدمات را هم ایجادمیکند ،زیرا

خدمات مددکاری اجتماعی با ارزشیابی نیازمندیها و
توانمندیهای مراجعهکنندگان آغازمیشود.
از سوی دیگر ،در تدوین طرح کمکی برای هر
مراجعهکننده ،منابع اجتماعی حمایتی مورد توجه
قرارمیگیرد .اینمنابع بر حسب نوع مشکل ،طبقه
یا قشر مراجعهکننده ،تواناییها و امکانات موجود در
محل زندگی (چه امکانات قانونی و چه منابع مالی و
چه سرمایههای اجتماعی ،فرهنگی و معنوی) برای
افراد مختلف ،متفاوت خواهدبود .مددکاران معتقدند
که هرشخص منحصربهفرد است ،مشکلهای خاص
خودش را هم دارد و امکانات و تواناییهایی دارد
که او را از دیگر افراد متمایز میکند .ممکن است
مهمترین مسئلهي یکفرد مشکل مالی او باشد،
درحالیکه مهمترین اولویت برای مراجعهکنندهی
دیگر برهمخوردن ارتباطات اجتماعی یا ناتوانی در
ادارهی امور شخصی است.
خالصهی مطلب اینکه وقتی مراجعهکنندگان با
نیازهای خاص خواستار اطالعیافتن از نوع خدمت
و کمک مددکاران اجتماعی باشند ،الزم است
به مؤسسه یا ادارهای مراجعه کنند که بهصورت
اختصاصی به آنها خدمترسانی میکند .در صورتی
که از اینمؤسسهها اطالعیندارند ،میتوانند به یکی از
واحدهای مددکاری در سازمانهای مرتبط رفته و از
ایشان در اینباره راهنمایی بگیرند.

معلولیــت؛ شکل متفاوتـی از بودن

نمایشگاه «معلولیت؛ شکلی از بودن» در
ساختمان
روبهروی
دانشگاهصنعتیشریف
شهیدرضایی ،ساختمان فعالیتهای فرهنگی دانشگاه
برگزارشد.
هوا کمیسرد بود ،اما شوق برگزاری نمایشگاه
گرمابخش وجودمان شدهبود .ساعت 10مهمانان
نمایشگاه کمکم از راهرسیدند .دانشجویان در حین
عبور اندکی مکث میکردند تا از میوههای نمایشگاه

عکسها و کلیپها و نوشتهها-دستچین کنند.برخی جذب درددلهای افراد دارای معلولیت -از زبان
خودشان -شدهبودند و برخی جذب تدوین کارهای
نگین حسینی ،فعال حوزهی معلوالن.
عکسهایی که شهرسازی ایران و فرانسه را
بهمقایسهکشیدهبود و کاری از دکترسیدحسن
حسینی ،عضو هیئتعلمی دانشکدهی علوماجتماعی
دانشگاه تهران توجه عدهای را جلبکردهبود.
بخشی از کار ،ترجمهی مطالبی از دفتر خدمات
معلوالن دانشگاه جان هاپکینز بود که معلولیت را به
9دست ه تقسیمکردهبود .1 :کاستی توجه یا بیشفعالی؛
 .2نابیــــنایی یا کمبینــایی؛ . 3آسیــبهای مغزی؛
 . 4ناشنوایی یا نیمهشنوایی؛  .5مشکل یادگیری؛
 .6مشکل پزشکی؛ . 7معلولیتهای فیزیکی؛ 8.
.معلولیتهای ذهنی؛ . 9معلولیتهای زبانی و کالمی.
در اینترجمهها بخشی به نام «خدمات» وجودداشت
که امکانات احتمالی الزم برای یکمعلول را متناسب

با نوع معلولیتش فهرستکردهبود.
ایننمایشگاه به همت دانشجویان دانشگاهصنعتیشریف
و بهمناسبت گرامیداشت روز جهانی معلوالن
برگزارشد .از جمله هدفهای ایننمایشگاه میتوان
به چند مورد اشارهکرد :آشنایی بیشتر با فرهنگ
معلولیت و معرفی انواع آن ،نحوهی صحیح برخورد با
افراد دارای معلولیت ،شناسایی تواناییها و شخصیت و
یادآوری نیازهای افراد معلول.
از دیگر هدفهای اینحرکت دانشجویی ،شناخت
جایگاه معلوالن بهعنوان شهروندی حقیقی و حقوقی و
احترام به اینجایگاه ،با امید تأثیرگذاری هرچنداندک-
در تغییر فرهنگ معلولیت و بهبود زندگی افراد دارای
معلولیت بود.
به امید آنکه بتوان چنین خدماتی را در دانشگاههای
ایران به افراد دارای معلولیت ارائه داد.
فاطمه کشکویی

چرا معلولیت مشکلی اجتماعی است و دربارهی آن چه میتوانکرد؟
سخن مترجم

پوریا طیارزاده
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هنگامیکه وبالگ شخصی اینفرد را
پیداکردم و با چندعنوان دیگر برای تأیید
به سردبیر محترم پیک توانا فرستادم
فکرش را هم نمیکردم که بعد از
ترجمهی وبالگ ،تا اینحد درونم آشوب
شود و بخواهم تا فرصتی در اختیار من
بگذارند تا چندخطی بهعنوان مترجم متن
اضافهکنم!
خودم معلولم و تا حاال برای عمل جراحی
دوبار به اروپا سفر کردهام .آنجا از نزدیک
امکاناتی را دیدم که در اختیار معلوالن
قرار میدهند .حیرتآور بود! بهطورقطع
با ایران مقایسهکردنی نبود! هرگز فکرش
را هم نمیکردم باز هم با وجود اینهمه
امکانات مشکلی وجودداشتهباشد!
بههیچوجه فکرنمیکردم اعتراض آنها
را درپیداشتهباشد! اگر متن وبالگ را
خواندهباشید ،میبینید که مشکلهایی
وجود دارد و آنها را با یکدیگر همصدا
میکند.
سؤال اینجاست که با وجود اینکه در ایران
و بهخصوص قزوین -نه استانداردسازیصورت میگیرد ،نه فرصت شغلی ایجاد
میشود و نه حتی امکاناتی مانند اتوبوس
برای معلوالن وجود دارد؛ چرا و چطور باز
هم ساکت و قانعیم؟ آیا واقعا مسئوالن
فکرمیکنند که معلولیت فقط به معلوالن
اختصاص دارد و بس؟
آیا امکان ندارد خودشون یا حتی یکی از
نزدیکانشان دچار این مشکل بشوند؟
بهشخصه و برای چندمینبار صدای خودم
را از طریق این تریبون -که شاید تنها
راه ممکن در حالحاضر باشد -به گوش
مسئوالن میرسانم:
معلوالن هم حق زندگی دارند،
حق کار دارند،
حق نقل و انتقال
و حتی میتوان گفت آینده دارند!
کمی بیشتر هوای آنها را داشتهباشید.
در خانهها حبسشان نکنید .اینرخداد
ممکناست برای هرفردی ،حتی خود شما
هم رخ بدهد! پس امروز با نامهنگاری و
درخواست و هر روند اداری که فکرش را
میکنید ،به فکر اشتغال و حملونقل و
آیندهی اینبچهها باشید.
بهعنوان معلولی که هرگز تسلیم
محدودیتها نشدهام ،این را عاجزانه از
شما و مردم خوب شهر میخواهم.

اجتــــماعـــی

اینموضوع از یک وبالگ انگلیسی استخراجشده و
صاحب وبالگ به خوانندگان وبالگش وعدهداده تا
در مطلبهای بعدی به معلولیت بهعنوان مشکلی
اجتماعی نگاهشود و راهکارهایی برای آن نیز ارائهشود.
از صاحب وبالگ چنین نقل میشود:
باوجود اینکه در اروپا بیش از دهمیلیوننفر از
جمعیت دارای معلولیت و از اینتعداد 750هزارنفر از
صندلیچرخدار استفادهمیکنند ،مشکلهایی وجوددارد
که بهطور روزانه افرادی مانند من را درگیرمیکند .من
تاکنون در مکانهای اجتماعی چنینبحثهایی را
عنوانکردهام و گفتهام که با وجود مشکلهای اجتماعی
موجود ،مانعهایی برای ادامهی راه معلوالن وجوددارد.
وی در اینمقاله و وبالگ تصریحمیکند که مشکلهای
فراوانی برای انواع معلوالن وجوددارد ،اما او خواسته که
در اینزمان خاص به موضوع معلوالنی بپردازد که از
صندلیچرخدار استفادهمیکنند.
او میگوید برای ایننوعمعلوالن در اجتماع سهدسته
مانع وجوددارد:
 .1مانعهای فیزیکی:
هنگامیکه ساختمانی پله دارد ،صندلیچرخدار من
نمیتواند به آنجا دسترسی داشتهباشد ،بنابراین من
در آنجا ناتوانم .البته هنگامیکه در آنمکان رمپ
وجودداشتهباشد ،مانند فردی توانمند عملخواهمکرد.
 .2مانعهای نگرشی:
هنگامیکه میخواهم وارد اتوبوس شوم ،راننده باید
دکمهای را فشاردهد تا سطح شیب برای من فعال
شود .حال اگر راننده اینکار را اضافی بداند و با اکراه
با من برخوردکند ،من در آنزمان بهشدت احساس
ناتوانی میکنم ،اما اگر به آنها آموزشدادهشود که
اینکار جزء حقوق معلوالن است ،در آنلحظه و آنجا
توانمند خواهمبود .
 .3مانعهای سازمانی
بهعنوان نمونه اگر دنبال کاری باشم و امتحان
ورودی یکی از نیازهای ابتدایی آنکار باشد ،به زمان
بیشتری نیازخواهمداشت .اگر رئیس سازمان به

اینمسئله توجهکند ،مشکلی ندارم؛ اما اگر چنینامری
درنظرگرفتهنشود و زمان بیشتری برای آموزش به من
دادهنشود ،معلولیتم به معضلی اجتماعی برای من تغییر
ماهیت میدهد.
متأسفانه اینمشکلها هنوز وجوددارند و معلوالن
بهطور روزانه با اینمانعها روبهرو میشوند.
در سال  2009آماری ارائهشد که حدود 47درصداز معلوالن در خانههایی اجارهای ساکناند که مناسب
معلولیت آنها نیست.
برای 23درصد از معلوالن هیچتسهیالتیدرنظرگرفتهنمیشود .اینآمار برای افراد غیرمعلول
فقط 9درصد است.
40درصد از معلوالن معتقدبودند که به دلیل مانعهاییمانند رفتوآمد و محرومبودن از تسهیالت آموزشی از
دنبالکردن رشتهی تحصیلی و کاری محبوبشان
بازماندهاند.
نرخ اشتغال برای بزرگساالن معلول در انگلستانِ
جمعیت در سن
حدود 50درصد است که 25درصد از
کار کمتر است.
احتمال زندگی فقیرانه برای افراد معلول دوبرابرافرادی است که معلولیت ندارند.
44درصد از افراد معلول رخدادهای اجتماعی را تنها بهدلیل مانعهای فیزیکی و نبود کمکهای صلیبسرخی
ازدستمیدهند.
55درصد از معلوالن نمیتوانند از سرگرمیهای موجود
و مطلوبشان بهرهمندشوند .اینمشکل تنها بهدلیل
وجود مانعهای اجتماعی است.
42درصد از معلوالن میگویند که به دلیل مانعهایموجود نمیتوانند به تعطیالت مطلوب خود بروند.
حتی اگر حملونقل عمومی نیز در دسترس باشدکه هنوز هم اینگونه نیست -افراد معلول استفاده ازآنوسیلهها را رعبآور میدانند.
راهحل همهی مشکلهای پیشگفته ،ممکن است!
اگر سازمانها و دولت دستبهدست هم دهند و مانعها
را بردارند ،خواهیددید که معلوالن نیز میتوانند بهعنوان
قشری از جامعه بهراحتی در اجتماع زندگیکنند.
صاحب وبالگ اینگونه بیانکرد که وظیفهی وبالگ من
بیان نیازهای پزشکی و صنعتی و دولتی معلوالن است،
اما زمانی همهی ما شادتر خواهیمشد که اینمانعها
دیدهشوند و در صدد رفع این مانعها برآییم و نیازهای
معلوالن را رفعکنیم.
همچنین وی بیانمیکند که میتوان باعثشد که
معلوالن بزرگ فکرکنند و مانعها محدودشان نکند.
وی باوردارد که میتوان همهی مانعها را برداشت تا
معلوالن بهراحتی در جامعه زندگیکنند.
اما چهافرادی در اینداستان ایفای نقش میکنند؟
دوستان نزدیک معلوالن؟ کارآفرینان؟ کارکنان
سرویسدهی به مشتری؟ سازمانهای اجتماعی؟
و اما نقش شما چیست؟
اگر هرکدام از ما صدای معلوالن باشیم و در رویارویی
با مشکلهای آنها سکوت نکرده و درصدد رفع
محدودیتهاشان برآییم ،قادرخواهیمبود دنیایی روشن
را با کمک یکدیگر -حتی برای معلوالن -فراهمکنیم.

جامعهی نابینایان یزد ،بهانهی یک سفر خانوادگی...
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اجابت پیام مصرع «بسیار سفر باید تا پخته شود
خامی ».....بهانهی سفر چند روزهی من و خانوادهام
به شهر یزد شد.
بهانهای که یکبار دیگر روح زندگی در کالبد خانوادهی
گرمم بدمد و ما را بعد از طی حدود  650کیلومتر از
تهران به میهمانی یزد و مردم خوب آن ببرد.
استان یزد ،کویری کمآب و خشک است که در مرکز
ایران قرار دارد و مردمی سختکوش دارد که دربارهی
آبادی استان خود بسیار متعصب و غیرتمند هستند.
یزد بهخاطر داشتن معدنها و صنایع بزرگ قطب
صنعتی به حساب میآید.
بهترین بخش سفر ما بازدید از بافت قدیمی و تاریخی
شهر یزد بود .تاریخ چندهزارسالهی ایران عزیز در این
شهر زنده و پا برجاست .از اینها که بگذریم در این
سفر بهیادماندنی چند ساعتی را نیز مهمان جامعهی
نابینایان استان یزد بودیم.
در حاشیهی نشست با اعضای جامعهی نابینایان
استان یزد فرصتی دست داد تا گفتوگویی با رییس
سابق هیئتمدیرهی این تشکل داشته باشیم.
محمدحسین کبیری ،رییس سابق هیئتمدیرهی
جامعهی نابینایان یزد که فارغالتحصیل رشتهی
تاریخ از دانشگاه تهران و بازنشستهی آموزشوپرورش
است در این گفتوگو ما را همراهی میکند:
جامعهی نابینایان یزد در چه سالی و با چه اهدافی
تشکیل شد؟
جامعهی نابینایان استان یزد در سال  1375تشکیل
شد و یکسال بعد مجوز آن صادر شد .هدف از
تشکیل این تشکل ابتدا ،آشنایی مردم با گروه
نابینایان ،چگونگی برخورد با آنها و آموزش مسئوالن
برای اطالع از نیازهای نابینایان و بهکارگیری این
گروه در برنامهریزیهای استانی و همچنین ارتقای
توانمندیهای نابینایان ،ایجاد خودباوری ،توانبخشی
و بهبود سطح زندگی آنها بودهاست.
عمده فعالیتهای جامعهی نابینایان استان یزد
چیست؟
آموزش مسئوالن استان ،اثبات تواناییهای نابینایان
در باور مردم ،ایجاد کالسهای آموزش مهارتهای
روزانه ،مهارتهای زندگی مشترک ،کالسهای
یوحرفهای ،کالسهای رایانه ،زبانهای خارجی و...
فن 
از جمله فعالیتهای ما در این تشکل است.
چرا فکر میکنید اینگونه آموزشها وظیفهی یک
تشکل است؟
سازمانهای
وظیفهی
آموزشها
اینگونه

آموزشوپرورش ،بهزیستی و فنیوحرفهای است
اما چون در حال حاضر این امکان وجود ندارد پس
تشکلها باید این وظیفه را به عهده بگیرند .هنوز در
کشور ما تعریفی برای آموزش حرفهای و استاندارد
برای دادن مدرک به نابینایان وجود ندارد ،بنابراین
تشکلها  -از جمله ما -باید آموزشهای حرفهای را نیز
به عهده بگیرند چرا که ما معتقدیم تا «توانمندیهای
نابینایان افزایش نیابد ،مردم و جامعه آنها را باور
نخواهندکرد».
وظیفهی ذاتی تشکلها چیست؟
ما معتقدیم وظیفهی ذاتی یک تشکل تنها آموزشدادن
نیست ،بلکه در صورت خال و بر اساس شرایط باید این
کار را انجام دهد .وظیفهی ذاتی تشکل هماهنگکردن
افراد بهمنظور جمعکردن خواستههای فردی است
که بهطور مجزا راه به جایی نخواهد برد -تا ازاین خواستهها در جهت ایجاد جریانهای هماهنگ
استفادهشود .هر تشکلی چه صنفی ،چه حزبی و چه
اجتماعی در حوزهی کاری خود همین وظیفه را دارد.
شیوهی ادارهی جامعهی نابینایان استان یزد چگونه
است؟
تشکل ما به شکل مجمع عمومی که متشکل
از 300نفر از اعضاست؛ اداره میشود و هیئتمدیره
و هیئتبازرسان در این مجمع انتخاب میشوند.
هیئتمدیره شامل پنج عضو اصلی و سه عضو
علیالبدل است و هیئتبازرسان دو بازرس اصلی و دو
بازرس علیالبدل را دربرمیگیرد .طبق اساسنامهی
این انجمن ،افراد 18سال به باال که سالمت ذهن
و روان دارند میتوانند افراد عضو مجمع را انتخاب
کنند ،برنامه دهند ،اظهار نظر کنند و همکاری فعال
در همهی امور تشکل داشتهباشند.
آماری از تعداد نابینایان و کمبینایان استان یزد
دارید؟
بدون آمارگیری میدانی ،براساس قاعدهی
معمول جهانی ،پیشبینی میشود در جمعیت
ج تا
یکمیلیونوصدهزارنفری استان یزد حدود پن 
هفتهزار و پانصدنفر نابینا داشتهباشیم .البته افراد
تحت پوشش ما دوهزارو پانصدنفر هستند و باقی این
تعداد به دالیلی به ما مراجعه نکردهاند.
تشکل شما با بهزیستی همکاری میکند؟
تاکنون هزاروصدوشصت پروندهی مددجویان بهزیستی
شهر یزد برای انجام کارهای اداری و مددکاری در
اختیار ما قرارگرفتهاست .این امر عالوه بر اینکه راه
ایجاد درآمد برای تشکل محسوب میشود ،در راستای
کاهش مسئولیت دولت نیز هست.
چرا جامعهی نابینایان یزد تنها تشکل نابینایان در
این استان است ،و تشکل دیگری در این زمینه وجود
ندارد؟
ما به این دلیل که همهی اعضا را در تصمیمگیریها و
امور حساس موسسه شرکت میدهیم و همهی اتفاقات
موسسه از شفافیت الزم برخوردار هستند بنابراین
همهی اعضا موسسه را از آن خود میدانند و تاکنون
کسی ترغیب به مقابله با این تشکل نشدهاست که

اگر اینطور نبود در استان ما هم مانند سایر استانها
تشکلهای موازی شکل میگرفت .البته چندصدایی
خوب نیست ،برای کار کردن باید بزرگ و قوی بود.
اعضا چگونه در امور این موسسه مشارکت میکنند؟
ما چند کمیتهی فعال از جمله کمیتهی بانوان
که فعال ترین کمیته است -دانشجویی ،ازدواج،برنامهریزی و فرهنگی داریم که اعضای مجمع در این
کمیتهها فعالیت دارند .پیشنهادات هر یک از کمیتهها
برای بررسی و تصویب به هیاتمدیره ارائه میشود و
در نتیجه تصمیمگیریها از پشتوانهی خرد جمعی
برخوردارند.
منابع مالی موسسه از کجا تأمین میشود؟
بهطور کلی هزینههای موسسه از راههای رسیدگی به
پروندههای بهزیستی ،دریافت کمکهای بالعوض از
بهزیستی و استانداری ،رایزنی با ادارهها و سازمانهای
مرتبط برای پیشبرد طرحهای در دست اقدام (برای
مثال تامین هدایای زوجین توسط سازمان ملی
جوانان) تامین میشود.
به نظر شما چه عواملی ،جزء موانعی هستند که سر
راه فعالیت تشکلها وجود دارند؟
به نظر من جایگزینی زودبهزود مدیران سازمانها،
اجرایینشدن یا سلیقهای اجرا شدن بعضی قوانین،
ناهماهنگی بین بخشهای مختلف سازمانها به این
معنا که بخشهای مختلف دولتی با یکدیگر ارتباط
خوبی ندارند و کماطالعی افراد دارای معلولیت از
منافع شخصی و اجتماعی خود از مهمترین عوامل
بازدارندهی فعالیت تشکلها هستند و من طبق
برآوردهای بهعملآمده این انجمن را موفق میدانم
ولی باید مورد قضاوت دیگران قرار گیریم.
توصیهای برای سایر تشکلهای معلوالن دارید؟
من فکر میکنم تشکلها باید از طریق شرکت در
مجامع ملی سعی به انتقال تجربههای خود داشته و
افراد معلول را از منافعشان آگاهکنند .مدیران تشکلها
باید به اهداف باال فکر کنند و از ارائهی خدماتی مانند
توزیع برنج و روغن و غیره دست بردارند.
تشکلها باید شرایط خدمترسانی را فراهم کنند
به نظر من مدیران تشکلها باید سازمانها را به ایفای
نقش حقیقی خود متقاعد کرده و در نظر داشته
باشند که فعالیت یک تشکل با نهادهای همسو مانند
بهزیستی نه تنها تضاد ندارد بلکه میتواند مکمل نیز
باشد .در نهایت ،تشکل باید شرایط خدمترسانی دیگر
سازمانها را به معلوالن فراهم کند .این امر از طریق
صندوق قرضالحسنه ،تعاونی مسکن ،تعاونی تولیدی
و کارآفرینی صورت میگیرد .تشکلهایی که استانی
عمل میکنند بهتر است در سایر شهرستانهای
استان خود نیز نمایندگی فعال با خودکفایی مالی
ایجاد کنند و با تشکلهای دیگر استان خود تعامل
برقرارکنند .تشکلها باید روشی را انتخاب کنند تا
آن تفکر تاریخی و سابقهی فرهنگی رایج در خصوص
نابینایان در ذهنها تداعی نشود.
حمید امیدوارینیا

کمک به کودک ناشنوایـم

فرزانه پارسایی ،کارشناسارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی.
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اسلحهی یک شکارچی و غیره به ما میدهد .در چنین مواردی شنوایی نیز مانند بینایی اطالعات
بسیاری دربارهی حرکاتمان به ما میدهد.
همانطور که همه میدانیم ،بیشتر حرکات ما در محیط صدا تولید میکنند؛ مانند صدای پا
وقتی که راه میرویم یا میدویم .در نتیجه با شناخت ماهیت این صداها ،میتوانیم اطالعات
زیادی را در رابطه با عملکردمان به دستآوریم .برای مثال ،صدای پای فرد ،اطالعاتی را راجع
به نوع زمینی که بر روی آن راه میرود به ما میدهد ،یا نوع بوقهای تلفن به ما میگوید که آیا
شماره را درست گرفتهایم یا خیر.
بنابر آنچه در زمینهی ارتباط رشد و مهارتهای حرکتی با حس شنوایی گفتهشد ،ضرورت دارد
تا کودکان را -بهخصوص کودکان ناشنوا را که دارای تأخیر رشد حرکتی هستند -بهواسطهی
تقویت مهارتهای حرکتی از رکود و عقبماندگی در کسب مهارتهای حرکتی و سایر
زمینههای رشدی مانند رشد و تحول زبان در حاشیهی امنیت باالتری قرار دهیم .درواقع،
الزم و ضروری است تا با توجه به اهمیت فعالیتهای متقاوت در زمینهی تمرینهای تقویت
مهارتهای حرکتی ریز و درشت ،روند رشد حرکتی را در کودکان دارای مشکل شنوایی سرعت
ببخشیم تا دوران طالیی رشد و تحول زبان در کودکی از دست نرود .درواقع ضروری است با
مداخلهی زودهنگام و هدفمند ،توجه و یاریرسانی به کودکان ناشنوا را بیشتر کنیم .اگر از
توجه به این امر و آگاهیرساندن به خانوادههای کودکان ناشنوا مبنی بر مداخلهی بههنگام در
رشد حرکتی و بهرهگیری بهموقع از کاردرمانی ،فیزیوتراپی ،هیدروتراپی و غیره غافل بمانیم
همچنان شاهد کودکان ناشنوایی خواهیمبود که خالف تالش بیشتر و هزینهی درمانی دوچندان
رشد چشمگیری ندارند ،زیرا بهترین زمان رسیدگی و توجه به کودک ناشنوا به علت ناآگاهی
والدین و غفلت و سهلانگاری مددکاران مرتبط و غیره از دست رفتهاست .از آنجا که مسئلهی
پیشگیری مقدم بر درمان است ،اگرچه برای کودک ناشنوا ،پیشگیری نه به معنای رسیدن
به سطح تکلم و کسب سایر مهارتهایی همانند یک کودک عادی است ،بلکه به معنی دریافت
بیشترین کمک برای رسیدن به باالترین حد مطلوب مهارتهای حرکتی ،گفتاری و غیره است
تا آنجا که او را با مشکالت کمتری روبهرو سازد.
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دنیای امروز عصر تکنولوژی و رقابت است
و حتی در گذر زمان ،انسانهای عادی از
همدیگر سبقت گرفته و برای هدفهای
محدود همدیگر را پشت سر میگذارند.
بدونشک افرادی که معلولیت داشتهباشند
خودبهخود کنار گذاشته خواهندشد .به
این منظور ،برای اینکه افراد در گذر زمان
کمتر نادیده گرفتهشوند ،نیاز دارند تا نقایص
خود را کمرنگتر کنند .انسان ویژگیهای
متعددی دارد ،از جمله ویژگیهای شناختی،
حسیحرکتی ،روانیعاطفی و غیره .طبیعی
است که نقص در هر حیطه باعث خواهدشد
که فرد در سازگاری خود با محیط دچار
مشکل شود.
محققان بر اهمیت حرکت در رشد و پاالیش
تواناییهای ادراکی ،گفتاری ،دیداری و
سازگاری آنها با ماهیچهها و همچنین
دستگاه عصبی کودک تأکید کردهاند.
کودک زمانی میتواند صحبت کند که بتواند
بایستند ،یعنی توانایی حرکتی او رشد یابد
و سپس زبان و ارتباط کالمی او بروز یابد.
کودک پنجساله زمانی میتواند گره پروانهای
بزند که مهارتهای حرکتی ظریف او رشد
یافته باشد و میزان رشد شناختی او نیز این
مهارت را تکمیل کند.
تأثیر کسب مهارتهای حرکتی آنقدر زیاد
است که عدهای از محققان معتقدند میتوان
مشکلهای یادگیری خواندن و نوشتن را
ناشی از رشد نابهنجار مهارتهای حرکتی
دانست.
تحقیقات نشان دادهاست که کودکان
کمشنوای شدید تا عمیق در مقایسه با
کودکان هنجار در زمینهی مهارتهای
تعادلی و حرکتی ضعیفتر عمل میکنند.
شنوایی یکی از پنجحس مهم در انسان
بوده و به همراه حس بینایی ،حسهای
پیکری ویژهی انسان را تشکیل میدهند.
شکی نیست که شنوایی نقش اکستروسپتیو
مهم و مؤثری دارد که اطالعاتی را دربارهی
ماهیت و خصوصیت حرکت در محیط ،مسیر
حرکت یک دوچرخهسوار در تاریکی ،صدای

تبریک یا...؟
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بهطور معمول با فرارسیدن ماه آذر و نزدیکشدن
به سالروز جهانی معلوالن که مصادف با دوازده
آذر یا سوم دسامبر هر سال برگزار میشود ،بارها و
بارها در مطالب رسانهها یا همایشها و اجتماعهای
مربوط به معلوالن از این و آن تبریک شنیدم و
دیدم ...درحقیقت مفهوم و چرایی این تبریکها
برایم روشن نبوده و نیست! اگر نخواهم سیاهنمایی
کنم ،در دههی اخیر ،توجه به نیازهای اساسی
معلوالن سرعت گرفته و کارهایی هم در جهت
کاهش مشکالت این قشر در اقلیت انجام شده ،اما
باید پذیرفت که تا احقاق حقوق مسلم شهروندی
هنوز خیلی فاصله داریم!
بهراستی ،چه کسانی تبریک میگویند و مخاطب یا
مخاطبان آنها چه کسانی هستند؟
آیا به معلولی که بهخاطر معلولیت از بسیاری از
حقوق شهروندی و اجتماعی محروم است تبریک
میگویند؟
آیا به خانوادهی معلولی که جدا از فشارهای روحی
جسمانی ناشی از معلولیت عضوی از
روانی و حتی
ِ
خانواده در زیر بار هزینههای کمرشکن بهسختی
تاب میآورد تبریک میگویند؟

آیا به مسئوالن و متولیان امور تبریک میگویند که
نخواستند یا اگر هم خواستند نتوانستند گره کور
حوزهی معلولیت را باز کنند؟ به کسانی که پس
از گذشت سیوششسال از انقالباسالمی نهتنها
کاستیهای متعدد مربوط به زندگی روزمرهی
معلوالن را جدی نگرفته ،بلکه مرهم کارسازی برای
دل ریش و آسیبدیدهي معلول و خانواده او هم
نشدند ،تبریک میگویند؟
یعنی تأمین نیازهای اساسی و خواستههای معلوالن
برای برخورداری از حداقلهای زندگی -البته با
حفظ کرامت انسانی و عزت نفس آنان -آنقدر
مسئلهی پیچیده و سختی است که هنوز کارهای
برزمینماندهی این حوزه خیلی زیاد است و تا
ایدهآلها فاصلهی زیادی داریم؟
حتما میدانید مرز بین سالمت و معلولیت به باریکی
موست! آیا قبول ندارید که هیچ معلولی معلولیت
و عوارض ناشی از آن را نخواستهاست ،اما برای
ادامهی زندگی خودش را با محدودیتهای متعدد
جسمانی بهخوبی وفق دادهاست ،چنانکه تعداد
زیادی از معلوالن حتی به الگویی از امیدبهزندگی،
بردباری ،تالش مستمر و خستگیناپذیر برای تحقق

اهداف تبدیل شدهاند ،اما دشواریهای معلولیت،
محدودیتها و محرومیتهای اجتماعی و شهروندی
ناشی از شرایط خاص فیزیکی و جسمانی روز بهروز
آنها را فرسودهتر کردهاست!
مگر غیر از این است که:
هنوز قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن
پادرهواست و متأسفانه در بسیاری از اصول در حد
حرف و شعار ماندهاست؛
هنوز کمبودهای نظام سالمت دربارهی حوزهی
بهداشت و درمان معلوالن توی ذوق میزند! معلول
و خانوادهی او برای تأمین وسایل توانبخشی و
تأمین هزینههای درمانی معلولشان با مشکالت
زیادی دستوپنجه نرم میکنند؛
هنوز تا عبورومرور و دسترسی آسان به اماکن
گوناگون خیلی فاصله داریم؛ به طوری که معلول
برای حضور در بسیاری از جاها به کمک همنوعان
نیاز دارد؛
هنوز مشکل حملونقل معلوالن و هزینههای
سنگین آن پابرجاست! اگرچه با راهاندازی
لونقل جانبازان این مشکل در تهران
سامانهی حم 
کاهش یافتهاست ،اما طبیعی است که با توجه به
محدودیتهای سرویسدهی ،برطرف کنندهی
نیازها نبوده و نیست؛
هنوز بیکاری معلوالن فشارهای مالی و روحیروانی
دوچندانی را به معلول و خانوادهاش تحمیل میکند؛
هنوز مشکل سرپناه و مسکن مناسب برای بسیاری
از معلوالن ایران حلنشده باقی ماندهاست؛
هنوز مرکزهای توانبخشی خاص معلوالن یا
ورزشگاههای مناسب و ویژهی معلوالن در قیاس
با آمار معلوالن و نیازهای آن ها بسیار ناچیز است؛
هنوز تبعیضها و نابرابری فرصتها ،معلوالن و
خانوادهی آنان را آزار میدهد؛
هنوز...
هنوز...
با این اوصاف آیا بهتر نیست به جای آنکه صداها
را به تبریکگفتن بلند کنید ،سرها و قامتهایتان
را اندکی خم کنید؟ سرهایتان را به نشانهی
عذرخواهی از جامعهی معلوالن برای کوتاهیهای
صورتگرفته و قامتهایتان را هم به نشانهی
سپاس و احترام به ایستادگی و پایداری معلوالن
این مرز و بوم که با وجود محدودیتهای متعدد
و کاستیهای فراوان ،بهحق در همهی زمینههای
علمی و فرهنگی ،ورزشی و هنری و غیره خوش
درخشیدهاند.
فریده حلمی
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نمیدانم از چه شروعکنم؟ از کفشهایی که هرگز
پاره یا اصال کثیف نشد یا چشمانی که از پلهها
ترسیدهاند؟!
مادرم همیشه اینحرف را زمزمه میکرد« :قربون
اون چشمای سیاهت برم ،ناراحت نباش! تا من
زنده هستم تو را از همهی پلهها باالمیبرم» .حرفی
که باعثشد هرگز زبری پلهها را لمسنکنم و به
آغوش مادرم پناهببرم .همهی دوران کودکیام
ِ
پشت در حیاط با نگاههای حسرتآمیز به بازی
بچهها گذشت .صدای قهقهی بچهها شوری در
دلم میانداخت؛ دلم برای بازیکردن با آنها
پَر میکشید ،اما پای رفتن نداشتم .سینهخیز
آرنجهایم را به زمین میکوبیدم ،زمین بیرحمانه
به آرنجهایم چنگ میزد ،اما باالخره با دست خونی
به دم در میرسیدم؛ آنوقت با د ِر بستهی حیاط
مواجه میشدم.
فریادمیزدم« :مادر! در را برایم بازمیکنی؟» ،مادرم
میآمد و در را برایم بازمیکرد .مرا روی تشکی
میگذاشت ،بچهها با دیدن من به سمتم میآمدند.
شیطنت بچهها گلمیکرد .با سؤالهای بچهگانه اما
آزاردهنده بغضم را میترکاندند و نمیگذاشتند از
بیرونرفتنم لذتببرم!
باالخره روزی فرارسید که باید به مدرسه میرفتم.
مدرسه مادرم را از من گرفتهبود و مرا به اسارت
تنهایی وامیداشت .سر کالس همهی بچهها منتظر
زنگتفریح بودند ،اما من از زنگ تفریح متنفربودم.
در زنگهای تفریح حیاط و هواخوری برای من
من
معنی نداشت ،همیشه در سالن تنها بودمِ .
کوچک و تنها میماندم و سالنی بزرگ!
شاید همسن و سالهایم اصال تنهایی را
نمیشناختند ،اما من با تنهایی بزرگشدهبودم .من
بزرگ و بزرگتر شدم و ترس از پلهها هم پابهپای
من قدکشید.
بارها در تنهایی به دور از چشم مادر و بقیه خواستم
اینسد را بردارم ،اما صدایی غریب میگفت« :نرو!
میافتی! زخمی میشوی!» .صدا دیواری بلندتر از
پلهها برایم میساخت.
روزی معلم سر کالس آمد و شروعکرد به
درسدادن .گفت« :جواب سوالها را پای تختهسیاه
حل میکنیم» .برای من زیاد مهم نبود چون رفتن
به پای تخته کار من نبود .معلم اولین نفر نام مرا
صداکرد .شوکه شدم.
من آقا؟بله ،مگه تو دانشآموز نیستی؟بله ولی...ولی چی دخترم؟آقا ...پلکان. ...معلم مدتی ساکت شد ،سپس گفت« :مشکلی
نیست ،من خودم کمکت میکنم».
معلم از سر جایش بلند شد ،به طرف من آمد و
دستهی صندلیچرخدارم را گرفت .من را تنهایی
از پلهی کالس باال برد .آب دهانم خشکشدهبود.
همهی وجودم شروعکرد به لرزیدن .همهی کالس
در سکوت فرورفتهبود ،گویا آنها هم مثل من باور
نمیکردند!
من پای تخته؟ باورکردنی نبود! آرزوی محالی بود!

تصویرسازی :فرزانه حاجی کرما

پلکانی به سوی فردا

همهی نگاهها به سمت من بود و من از همهی آنها فراری .کالس از پای تخته فضای کمتری داشت .معلم
متوجه حالم شد .یکیدولطیفه برایمان تعریفکرد تا حالوهوای من عوض شود ،اما انگار عوضشدنی نبودم!
من هنوز هم غریبه بودم.
معلم شروع کرد به پرسیدن سوال؛ دستوپاشکسته جوابدادم .به خاطر استرسی که داشتم همهچیز را
فراموشکردهبودم .معلم یکی از تمرینها را روی تخته برایم نوشت و گفت من هم جوابش را در زیر تخته
بنویسم.
من گچ را برداشتم و جواب را نوشتم .تا حاال دستخط خودم را روی تخته ندیدهبودم ،اما راستش را بخواهید
تعریفی نداشت .دستها و مانتوام گچی شدهبود .از خوشحالی اشک از چشمانم جاریشد .بعد همهی کالس
برایم دستزدند ،بعضی از بچهها هم بغضکردهبودند.
معلم من را از پلهی کالس پایینآورد؛ با نگاهی بغضآلود به معلم و دستهای گچیام نگاهمیکردم و زنگ به
صدا درآمد .زنگ آخر بود .مادرم پشت در کالس منتظر بیرونآمدن من بود .احساس غریبی داشتم؛ خوشحال
یا ناراحت ...تا حاال تجربهنکردهبودم.
مادرم از من پرسید« :چرا دستها و مانتویت کثیف شده؟ ایندستمال را بگیر و دستهایت را تمیزکن» .من
با حالتی بغضآلود و خوشحال گفتم« :من این گچ را پاکنمیکنم ،سالهاست که حسرت گچیشدن را دارم!
این َگردهها رنگ آرزوهایم بود .تا خانه سکوتکردم و حرفی نزدم».
آنروز بود که فهمیدم من هم میتوانم دیوارهایی را کناربگذارم که مانع پیشرفتم هستند .باورکردم که کودکی
که یکپا دارد میتواند خواب دوچرخه را ببیند.
گالویژ احمدی

صدیقه مالیـی
دبیر سرویس کودک و نوجوان
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محمدطه و پلههایی که بهخوبی از آنها باال میرود
محمدطه نه ماهه بود که پدر و مادرش متوجه
شدند بهطور صحیح نمینشیند .او زود به
دنیا آمده بود و پدر و مادرش تا آن موقع
نمیدانستند علت صحیح ننشستن او بیماری
سیپی است که گاهی هنگام تولد رخ میدهد.
پاهای محمدطه درگیر شدهبود ،بهطوری که
نمیتوانست بهخوبی بایستد یا راه برود .حاال
پدر و مادر بودند ،محمدطه و معلولیتی که
شناختی از آن نداشتند.
مادر محمدطه از آن دسته مادرهایی نبود که
بعد از برخورد با این مسائل از خود بپرسد:
«چرا من؟ چرا پسر من؟ چرا؟» درعوض ،از
همان لحظه از خود پرسید« :چه باید کرد؟
چه کار کنم که محمدطه آیندهی خوبی
داشتهباشد؟» .شناسایی گروههای متخصص
در زمینههای روانشناسی ،سیستم عصبی،
ارتوپدی ،ورزش و مراجعه به مشاوره از جمله
پاسخهای «چه باید کرد؟» بودند .خانوادهی
محمدطه متوجه شدند باید همهی سعی خود
را برای استقالل پسرشان به کار ببرند و از
وابسته کردن او به خانواده بپرهیزند.
همچنین پدر و مادر شروع کردند به مطالعه؛
مطالعه دربارهی افراد سیپی ،انواع معلولیتها،
نابغههایی که معلولیت داشتند (مثل بتهوون)،
روشهای درمانی و حتی داروهایی که برای
محمدطه تجویز میشد .از دیگر اقدامات
خانوادهی محمدطه استعدادیابی او بود .آنها
با علم به این موضوع که محدودیت یا ضعف

در بخشی از بدن در قسمتهای دیگری
جبران خواهدشد ،برای یافتن نقاط قوت او به
یافتن استعدادهای او اقدام کردند .محمدطه
دستهای قویای داشت؛ از سهسالگی با
لگوهایش انواع و اقسام شکلها را میساخت.
خودش میگوید« :همه چیز میسازم :موشک،
دایناسور ،هلیکوپتر و .»...
عالوهبر این ،خانوادهی محمدطه پیبردند که
او در نوشتن ،استعداد وافری دارد ،بنابراین
مادرش برای تمرین نوشتنش برنامهریزی
کرد .حاال آنها باهم داستان مینویسند و
تصمیم دارند سایتی را برای دانشآموزان
کشور راهاندازی کنند که محمدطه برای آن
سایت بنویسد،خبر تهیهکند و حتی از گروه
روانشناسی -که با آنها در ارتباط است-
برای حل مشکالت دوستانش کمک بگیرد.
محمدطه و مادرش در حال ساختن فیلمی
دربارهی معلوالن نیز هستند .جالب است که
محمدطه انگیزهاش را از ساخت این فیلم
معلولیت فرزندان دوست مادرش می داند-
که در کانون توانا با آنها آشنا شدهاست.
میگوید« :میخواهم در این فیلم مشکالت
معلوالن را نشان دهم و بگویم آنها هم
میتوانند .میخواهم بگویم ما هم میتوانیم،
فقط باید شرایط محیط فراهم باشد».
این دیگراندیشی ،روحیهی کمیابی است که
محمدطه صاحب آن است .حتی مادر هم از
این انگیزهی پسرش شگفتزده میشود.

میگوید« :در منزل دربارهی فیلم زیاد باهم
صحبت کردهبودیم ،اما تا به حال به انگیزهاش
اشارهای نکرده بود» .آموزش به کودکان
در فضایی غنی از محرکها ،پیامدهای
شگفتآوری دارد .کودکان آنچنان درک
عمیقی پیدا میکنند که تصورش سخت است.
افزایش درک کودکان از مسائل اطراف و
حساسبودن به اتفاقهای جامعه از جمله
تالشهایی است که شاید هر مربیای در
دستور کارش نداشته باشد .متأسفانه این
روزها کمتر به بچهها نشان داده میشود که
عضوی از جامعهای هستند که درآن زندگی
میکنند و نسبت به آن مسئولاند ،اما مادر
محمدطه بهخوبی از عهدهی این کار برآمده
است .مادر در این زمینه الگوی خوبی برای
پسرش بودهاست ،چراکه محمدطه شاهد
فعالیتهای مادر برای همسنوسالهای
خودش است.
از رابطهی پدر با معلولیت محمدطه میپرسم،
ارتباطی که در اکثر موارد برای پدران
سختتر از مادران است.
مادر میگوید« :سخت پذیرفت ،اما بیقید
و شرط! این پذیرش بیقید و شرط تأثیر
بسیارخوبی در رابطهی پدر و پسر داشته
است».
میپرسم« :چرا از واژهی پذیرش استفاده
کردید؟»
میگوید« :پذیرش در برقراری ارتباط خیلی

پلههای
موفقیت پلههایی
هستند که تمام کودکان
دارای معلولیت ،قادر به
باالرفتن از آناند ،حتی
اگر اصال نتوانند راه
بروند!
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مؤثراست« .پذیرش» آرامش و «تحمل» رنج و مشقت را به
همراه دارد .میدیدیم که در حرکتکردن با بقیه فرق دارد،
اما متوجه توانایی ویژهاش در حفظ مطالب هم بودیم!».
محمدطه و مدرسه
محمدطه حاال نهساله است و در کالس سوم درس میخواند.
او به معلولیتش آگاهی دارد ،اما روزی درمدرسه با واژهای
مورد خطاب قرار گرفت که اصال دوست نداشت! محمدطه
به مادرش گفت میخواهد کاری بکند که دوستانش
تواناییهای او را ببینند و از معلولیت و افرادی آگاهی پیدا
کنند که معلولاند.
برخورد معاون مدرسه شکوفههای امید ،خانم امیدی ،با این
مسئله جالب است .بچهها را جمع کرد ،بین آنها مسابقهی
دو گذاشت .محمدطه هم در این مسابقه شرکت کرد و حتی
برنده هم شد .خانم امیدی در پایان مسابقه به همهی بچهها
اعالم کرد« :معلول کسی است که وارد عرصهی مبارزه نمی
شود ،کنار میکشد و فقط حرف میزند».
این برخورد و برخوردهای دیگر ،مثل اینکه مدیر مدرسه،
خانم امینزاده ،در ساعت ورزش او را از سایر بچه ها جدا
نمیکند و تفاوتی بین او و دوستانش قائل نمیشود ،تأثیر
بسیاری در افزایش اعتمادبهنفس محمدطه داشته است.
محمدطه حاال سرگروه کالسشان است و از لحاظ درسی به
دوستانش کمک میکند.
پرسیدم« :به دوستانت که دارای معلولیت هستند چه
میگویی؟» ،جواب داد« :میگویم باید تالش کنند!».
محمدطه با تالشهایش مقام نخبهی استانی را در رباتیک
کسب کردهاست .مطالعات گستردهای دارد و دوست دارد
مخترع بشود ،سفینه بسازد وفضا را ببیند .او دوست دارد
رباتهای زیادی بسازد.
مادر از بین کارتهای انواع ربات که محمدطه جمع
کردهاست ،عکس رباتی به شکل دست را نشان میدهد و
میگوید که محمدطه گفتهاست میخواهد آن را برای یکی
از کارمندان کانون توانا بسازدکه از ناحیهی دست معلولیت
دارد.

محمدطه در خانواده
مادر از نهماهگی تا هفتسالگی با محمدطه یوگا کار کرده
و رژیم غذایی خاصی را برای محمدطه رعایت میکند.
او برای بازبودن بطنهای مغز و نیاز نداشتن به داروی
آرامشبخش و ضدتشنج از یکسالگی بوتاکس تزریق
کردهاست ،همچنین گچگیریهای متناوب نیز داشتهاست.
شش بار عمل جراحی انجام داده است .محمدطه و مادرش
از زحمتهای پدر،تأمین هزینهها ،جستوجو برای یافتن
بهترین پزشکها و بهترین روشهای درمانی تشکر
میکنند.
مادر اضافه میکند« :در کنار همهی این اقدامات ،ما
نمیتوانستیم به روح او و رشد روحیاش بیتفاوت باشیم.
در کنار تالش برای بهبود وضعیت راهرفتن و ایستادن
محمدطه ،شرایطش را پذیرفتیم و این پذیرش کمک کرد
تا راهکارهای متعددی پیداکنیم».
سهترم است که زبان انگلیسی میخواند و در کنار آن
مهارتهای زندگی هم به او آموزش داده میشود.
مادر ادامه میدهد« :عضویت در کانون توانا و مطالعهی
پیک توانا خیلی به ما کمک کرد .دیدن اینکه افراد دیگری
هم با مسائلی از این دست روبهرو هستند ،به ما انگیزه داد
تا برای کمک به آنها و انتقال تجربههایمان تالش بیشتری
داشته باشیم».
محمدطه را سردرگریبان و افسرده نمیبینید! شینطتهای
کودکانه ،لبخندها و تیزهوشیهایش نشان از محیط باروری
است که در آن قرار دارد .حاال محمدطه را پای پلههایی
میبینیم که میتواند بهخوبی از آنها باال برود! آن پلهها
چیزی نیستند جز پلههای موفقیت .پلههای موفقیت
پلههایی هستند که تمام کودکان دارای معلولیت ،قادر به
باالرفتن از آناند ،حتی اگر اصال نتوانند راه بروند!
وظیفهی ماست که آنها را به این باور برسانیم و در
این مسیر همراهشان باشیم .مثل خانواده محمدطه ،که
معلولیت را به انگیزهای برای تحقیق ،مطالعه ،رشد و کمک
به دیگران تبدیل کردهاند.
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خرسکوچولوییکهپاهایشجاماندهبود
دخترکوچولو داشت توی یک کاغذ بزرگ و سفید
یکعالمه حیوانهای بانمک میکشید؛ یک اسب که
به نظر خیلی مهربان میآمد ،یک مرغابی با جوجههای
رنگی و یک خرس با سر تپل و بامزه و چشمهای ریز
و سیاه و تنی پراز موهای قهوهای! خرسکوچولو داشت
کامل میشد ،نفس عمیقی با بینیاش -که تازه رنگ
خوردهبود -کشید ،بعد نفسش را حبس کرد .آماده
بود برای بازیکردن ،این طرف و آن طرف پریدن و
خوردن یک عالمه عسل!
چشمهای دخترکوچولو خسته شدهبود .دستهایش
سست شد ،مداد از دستش افتاد و کمکم خوابش برد؛
اما هنوز خرسکوچولو کامل نشدهبود ،پاهایش جا
مانده بودند.
حاال خرس کوچولوچطور باید بدون پا بازی میکرد؟
چطور این طرف و آن طرف میپرید و به دنبال
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یکعالمه عسل میرفت؟ این شد که سرش را پایین
انداخت ،یک قطرهاشک از گوشهی چشمهای سیاهش
روی بال یکی از جوجهمرغابیها چکید.
جوجهمرغابی سرش را باال برد و گفت« :کواک کواک!
مادر ،انگار میخواهد باران ببارد .بال من خیس شد!».
مادرمرغابی به خورشید زرد و درخشان باالی کاغذ
نقاشی نگاه کرد ،بعد به ابرهای سفید و کلمی و
گفت« :نه عزیزم ،به نظر نمیآید آسمان قصد باریدن
داشتهباشد».
بقیهی جوجهمرغابیها هم خندیدند و گفتند« :باران!
دراین هوای آفتابی !حتما خیاالتی شدهای» .بعد دور
او جمع شدند ،اما یکییکی احساس کردند واقعا
بالهایشان دارد خیس میشود .اگر این قطرهها
باران نبودند ،پس چه میتوانستند باشند؟ سرشان را
باال بردند و صورت گرد و قهوهای و چشمهای خیس
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خرسکوچولو را دیدند .دور خرسکوچولو حلقه زدند
و همه باهم گفتند« :چی شده خرس قهوهای؟»
با صدای آنها اسبی که به نظر خیلی مهربان میآمد و
مامانمرغابی هم متوجه شدند که اتفاقی برای خرس
کوچک و قهوهای افتاده است.
مامانمرغابی بالهایش را باز کرد و با عجله به طرف
آنها دوید .اسب هم با صدای تلقوتلق پاهایش ،آرام،
طوری که پاهایش از کاغذ نقاشی بیرون نرود به طرف
آنها آمد.
اسب ،مامانمرغابی و جوجه ها ساکت ماندند ،آنها
تازه متوجه شدهبودند چرا خرسکوچولو گریه میکند.
خرس کوچولوگفت« :من میخواستم با شما بازی کنم،
اما حاال»...
جوجهمرغابیها گفتند« :نگران نباش! ما هر کدام یکی
از پرهایمان را به تو میدهیم تا بتوانی پرواز کنی.
خرس کوچولو نگاهی به تن بزرگ خودش و پرهای
کوچک و نازک مرغابیها انداخت و چیزی نگفت .فقط
اشکهایش کمتر شد.
اسب گفت« :اصال پرها را فراموش کن ،من خودم تو
را روی پشتم مینشانم و هرکجا که بخواهی میبرم».
خرسکوچولو بینیاش را باال کشید ،با پنجههای
دستش گوشهی چشمهایش را پاک کرد و گفت« :از
شماها ممنونم دوستهای خوبم ،اما من نمیخواهم
شما را اذیت کنم .شما قبول میکنید همینطور با من
بازی کنید؟ بهگمانم بتوانم با دستهایم هم راه بروم،
اینطور نیست؟».
اسب و مرغابیها خوشحال شدند ،بدون اینکه جوابی
بدهند،گفتند« :خرسکوچولو تو چشم بگذار ما میرویم
قایم میشویم .بازی ما یککمی فرق میکند ،تو باید
بلند بگویی هرکدام از ما کجا قایم شدهایم!».
خرس کوچولو قبول کرد .هنوز توی بینیاش احساس
سوزش میکرد ،اما با خوشحالی چشمهایش را بست و
منتظر شد .وقتی چشمهایش را باز کرد دم بلند اسب
را دید که از پشت درختها معلوم بود .با صدای بسیار
بلندی گفت« :اسب! پشت درخت!» ،بعد بوتهها را دید
که تکان میخوردند .فهمید جوجههای بازیگوش باید
آنجا باشند .فریاد زد« :جوجهها پشت بوته!» .یکدفعه
مامانمرغابی از زیر آب سرش را باال آورد و گفت:
«کدام بوته؟» قرار بود هرکدام از جوجهها یکجا قایم
شوند .همه زدند زیرخنده! مامانمرغابی خودش ،جای
خودش را نشان دادهبود.
حاال رنگهای نقاشی زیر نور خورشید بزرگ و زیبا،
میدرخشیدند .خرسکوچولو با داشتن دوستهای
مهربانش فراموش کردهبود که پاهایش جاماندهاند.
دوستهای خرسکوچولو برای اولین شب نقاشی یک
مهمانی دادند .یکعالمه دانه ،علف ،هویج ،سیب و
عسل روی میز بود.
خرسکوچولو دستهایش را لیسید و گفت« :باالرفتن
از درخت کار خیلیسختی بود ،اما حیفم آمد شما عسل
به این خوشمزگی را نچشید!».
همه با تعجب به او نگاه کردند .خرسکوچولو گفت:
«اگر دوست ندارید میتوانیم این مورچهها را امتحان
کنیم!» بعد ُکندهی درختی را باال برد و یکعالمه مورچه
را نشان داد که روی زمینِ صاف شده ،زیر ُکنده این
طرف و آن طرف میرفتند.
همه خندیدند .دخترکوچولو کمکم با احساس قلقلک از
راهرفتن یک مورچه روی دستش ازخواب بیدار میشد.

معرفیکتاب

صبر و مهربانی

یکدقیقهصبرکن
نویسندهوتصویرگر:یوییمورالز
ترجمه:میناپورشعبانی
ناشر:مبتکران

سه خواهر جادوگر با همدیگر زندگی میکردند .آنها اسمهای
زشتی داشتند .آنها از روز تولدشان نخندیده بودند تا روزی که
دو دوست را دیدند که از کنار خانهی آنها رد میشدند ،دستشان
را به دست همدیگر دادهبودند و با شادی میخندیدند.
جادوگرها اول میخواستند بچهها را به حشره تبدیل کنند و بعد
آنها را بخورند ،اما بعد تصمیم گرفتند دربارهی علت خنده و
شادی از آنها بپرسند .بچهها را توی گونی انداختند و با خودشان
بردند.
بچهها به جادوگرها  -با بینیهای درازی که میشد رویشان
رخت پهن کرد -خندیدند ،جادوگرها هم خندهشان گرفت؛
یک خندهی کوتاه اما با همان خندهی کوتاه فک و پهلوهایشان
دردگرفت .آنها فکرکردند خنده یک بیماری مسری است.
بچهها گفتند ما باید برویم ،فردا به دیدنتان میآییم .لپ جادوگرها
قرمز شد .برای قرار فردا تصمیم گرفتند بروند لباسهای رنگی
بخرند و خریدند؛ آنقدر به هم خندیدند که ترکیدند.
البته از آنجا که جادوگرهای حسابی بودند ،دوباره خودشان را
مثل اول درست کردند ،این بار با کمی تفاوت! این دفعه دیگر
گوشهی لبهایشان به سمت باال بود :آنها به جادوگرهای خندان
تبدیل شدهبودند.

کودک و نوجوان

سهجادوگر
نویسندهوتصویرگر:گرگوارسولوتارف
ترجمه:مرجانحجازیفر
انتشاراتعلمیفرهنگی
شادی
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در این قصهی شیطنتآمیز ،اسکلتی به نام آقای کاالورا ناگهان به
خانهی مادربزرگ بیتل میآید و میخواهد که او را همراه خودش
ببرد ،اما مادربزرگ از او میخواهد کمی صبرکند.
اول برای اینکه یکبار خانه را جارو کند و بعد برای اینکه دو
قوری چای دم کند ،سهکیلو ذرت را آرد کند ،چهارتا میوه را قاچ
کند و غیره ،همینطور تا ده ادامه پیدا میکند تا نه تا نوهاش به
دیدنش میآیند و تولدش را جشن میگیرند .آقای کاالورا خیلی
از تولد و دور هم بودن مادربزرگ و بچهها خوشش میآید .یک
نامه میگذارد و از آنجا میرود .آقای کاالورا در نامهاش نوشته
بود که دوست دارد سالهای بعد هم در جشن تولد مادربزرگ
حاضرباشد.
رنگآمیزیها و فضای گرم این کتاب زیبا یادآور کشور مکزیک،
کشور نویسندهی داستان است .صبر مرگ را از خانه مادربزرگ
دور میکند و شادی را جایگزین آن میکند.
اعداد در این کتاب به سه زبان فارسی ،انگلیسی و مکزیکی نوشته
شدهاند.

ورود به قلمرو کودکان
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پاککن را برمیداریم ،میافتیم به جان
نقاشی دختر یا پسرمان که برفرض قرار
است برای تلویزیون بفرستد یا برای
هدیه به مربیاش در مهد بدهد یا برای
هرکار دیگری ...و کودک ما میبیند
چطور نقاشیاش ،حاصل زحمت دستهای
ِ
چرک پاککن تبدیل
کوچکش ،به
میشود و با ضربهی دست بزرگترها از
کاغذ بیرون انداخته میشود.
«اینطوری نه! اینطوری ...آدم این شکلیه،
کوه اینطوری ،آسمان اینجاست»...
بهعکس تصور ما نقاشی کودکان تنها
خطوط یک بعدی و اشکال دو بعدی در
یک کاغذ بیخط نیستند؛ این نقاشیها
خو ِد کودکان ما هستند ،همان چیزی که

از دنیایشان درک میکنند .نقاشی آنها
قدرتی دارد که ما توانایی دیدن آن را
نداریم .بچهها پروانهها را میبینند که
میخندند...
اما خیلیها هستندکه به نقاشی بچهها
همانطورکه هستند احترام میگذارند؛
مثل خانمی که میخواهیم در این شماره
به شما معرفی کنیم .خانم هنرمندی
که شخصیتهای ذهنی بچهها را در
نقاشیهایشان به عروسکهای واقعی
تبدیل میکند و دنیای خیالی آنها را
وسعت میبخشد .تصورکنید نقاشیای را
که کشیدهاید ،بدون کم و کاست ،مثل
خودش از توی کاغذ بیرون میآید و شما
میتوانید پشت سرخیالتان را هم ببینید...

خانم بهناز پایبرجا در رشتهی اقتصاد
تحصیل کردهاند و حاال استودیویی با نام
«عروسک من» راهاندازی کردهاند که از
روی نقاشی بچهها برایشان عروسک
میسازند.
ایدهی ساخت عروسک دستساز چطوربه ذهنتان رسید؟
ساخت عروسک از روی نقاشی برایاولین بار در کشور آلمان و توسط
استودیو  Child’s ownمطرح شد.
پس از آشنایی با این استودیو و با توجه
به فعالیتهای قبلی خودم در زمینهی
ساخت مجسمههای نرم ،تصمیم گرفتیم
تا این عروسکها رو در ایران هم طراحی
و پیادهسازی کنیم.
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چرا ساخت عروسکهای فانتزی ،یاساخت عروسک از روی شخصیتهای
کارتونی را انتخاب نکردید؟
به دلیل اینکه عروسکهایی کهفرمودید در تمام دنیا وجود دارند ،ولی
عروسکهایی که از روی نقاشیها ساخته
می شوند ،عروسکهای منحصربهفردی
هستند که به فرد خاصی اختصاص دارند؛
از این رو اهمیت بیشتری دارند .در ضمن،
این عروسکها به جهت افزایش خالقیت
در کودکان و خودباوری آنها و همچنین
اعتمادبهنفس آنها بسیار مفیدند.
چندسال است که مشغول این کارهستید؟
حدود سه سال.تا به حال چند عروسک ساختهاید؟
حدود سیصد عروسک.
نظرشما دربارهی نقاشی بچهها چیست؟هر نقاشی تصویری است از جهانزندگی کودک .از هر نقاشی میتوان به
شادیها و غمهای کودکی پی برد که آن
ر ا ترسیم کرده است .هر نقاشی داستان
منحصربهفردی دارد که هرگاه با آن
نقاشی همراه میشوم خودم را در دنیای
آن کودک تصور میکنم.
بهترین عروسکی که ساختید کدام بود؟نمیشه گفت بهترین عروسک کدامبوده ،چون همهی عروسکها رو دوست
دارم ...ولی یکی از بهترین عروسکها،
عروسکی بود که از روی تصویر کودک
درون خانمی  50ساله ساخته شد.
جالبترین کدام بود؟عروسک وروجک.خاطرهی جالبی دارید که درحین کارپیش آمده باشد؟
همهی عروسکها برای من خاطراتیمنحصربهفرد و تکرارنشدنی هستند.
آیا نقاشیهایی که عروسکشان ساختهشده ،همیشه انسان بودند؟
نه ،حیوان ،هیوال ،ماشین و  ...نیز بودهاند.تجربهی ساخت این همه عروسک درشکلهای مختلف با ایدههای متفاوت چه

تأثیری روی شما گذاشته؟
این که هر عروسک الگو و ساختارمختص خود را دارد ،نیاز به تفکر مجزا
برای پیادهسازی آن دارد .میتوان گفت
هر مسئلهای که پیش بیاید قطعا راهکاری
شیرینتر برای آن وجود دارد و این
موضوع مهمترین تأثیر این فرآیند بر من
بوده است .همینطور ارتباطبرقرارکردن
با دنیای کودکان خیلیراحت است!
کافیست اندکی به نقاشیها و احساسات
آنها توجه کنیم .از روی نقاشیهای
کودکان میتوان به همهی خوشیها و
درد و رنجهای آنها پیبرد و به زبان
ساده ،پا در قلمروی آنها نهاد؛ قلمرویی
که به هیچکس اجازهی ورود به آن
داده نشدهاست و از این طریق است که
میتوانیم کودکانمان را بهتر بشناسیم.
به نظر شما داشتن عروسکی دقیقا بهشکل نقاشی خود بچهها چه تأثیری روی
آنها میگذارد؟
افزایش اعتمادبهنفس ،افزایش حسآرمانگرایی و کمالگرایی ،بهبود ارتباط
با والدین ،نمود عینی شعار «من میتوانم»
و افزایش خالقیت.
آیا تا بهحال سعی کردهاید نقاشیها رادر ساخت عروسک اصالح کنید؟ مثال
اگر پاها اندازهی هم نباشند ،یا چشمها
رنگهای متفاوتی داشته باشند؟
به هیچوجه! به این دلیل که نباید درنقاشی کودک دخالت کرد .نقاشی او،
افکار اوست و افکار او دنیای درون اوست
و این دنیا مقدسترین دارایی کودک
است.
همکاران شما در این کا ِر دوستداشتنیچه کسانی هستند؟
گروهی متشکل ازمشاوران نقاشی،
روانشناسان کودک ،روانشناسان
رنگ وطراحان دوخت به منظور هرچه
بهترکردن کیفیت کار با من همکاری
میکنند .هر یک ازاین عزیزان با ایدههای
خود ،من را در این فعالیت هنری یاری
کرده ونزد کودکان محبوبتر میسازند.

 برای ساخت این عروسکها چهویژگیهایی باید دانسته شود؟
برای ساختن عروسک از روی نقاشیکودکان ،بیشتر اوقات نیاز به دانستن
جزئیات نقاشی میباشد .گاهی اوقات
برای این کار با خود هنرمندان کوچک
دربارهی جزئیات و ذهنیت آنها صحبت
می کنیم ،یا اینکه از والدین آنها جویا
میشویم.
دشواریهای این کارچیست؟این هنر مانند سایر هنرها درمقولهیهنرهای تجسمی دارای دشواریهای
مخصوص به خود است؛ دشواریهایی
ازجمله :نبودن الگوی واحد برای هر
عروسک (بهدلیل اینکه خالق هر نقاشی
متفاوت است) ،اهمیت رعایت تمام
جزئیات که ملزم به صرف زمان و دقت
بسیاری برای هر عروسک میباشد.
کودکانی که ساکن تهران نیستند چطورمیتوانند نقاشیهایشان را به شما برسانند
تا عروسکشان ساخته شود؟
به منظور استفادهی همهی عزیزان درهر کجای ایران ،نقاشیها را از طریق
پست الکترونیکی یا وبسایت رسمی ما
به آدرس
 www.mydoll.irدریافت میکنیم و بعد
از ساختن عروسک ،آن را در بستهبندی
ک
های زیبا به همراه شناسنامهی عروس 
به آدرس کودکان و به نام خودشان پست
میکنیم.
خانم پایبرجا شادی بچهها را زمانی که
ِ
عروسک حاصل از خالقیت خودشان را
درآغوش میگیرند ،بزرگترین انگیزه
برای ادامهی این کار میدانند.
اگر شما بزرگ شدهاید و دلتان میخواهد
یکی از این عروسکهای زیبا را داشته
باشید ،اصال ناراحت نباشید! درون خودتان
را خوب جستوجو کنید ،حتما کودکی را
مییابید ،کودکانی که تا بزرگسالی درون
ما زندگی میکنند!

کودک ،بازی ،حل مسئله

44

شماره /56آذر و دی ماه 1393

پیـــک توانــا
کودک و نوجوان

هنوز داستان خانم مربی تمام نشدهاست که
رنگینکمان قطعههای لگو روی زمین میبارد.
حاال ادامهی داستان به عهدهی بچههاست،
میتوانند آنگونه که میخواهند داستان را ادامه
دهند .آنهایی که زیاد داستان میخوانند ،میدانند
داستان یک جاهایی گره میخورد و این گره باید
جای دیگری باز شود .گرههای داستان درست آن
لحظههایی است که نفس را در سینه حبس میکند
و شما را ناخودآگاه وادار به پرسیدن این سوال
میکند« :بعدش چی؟» .داستان علی و پوریا هم
گره خورده ،آنجا که دو دوست میخواهند با هم
به شهر بازی بروند ،اما علی نمیتواند برای راهرفتن

از پاهایش استفاده کند .گمان نمیکنی بچهها واقعا
به درستکردن وسیلهای برای کمک به علی اقدام
کنند ،اصال گمان نمیکنی متوجه داستان شدهباشند.
آخر بعضیهایشان وسط داستان از خاطرات آن
روزشان میگفتند .بعضیهایشان حتی ورجه وورجه
میکردند و آرام سرجایشان نمینشستند .اما داستان
که تمام میشود ،وقتی همهی بچهها دنبال چرخ
میگردند ،حیرتزده میشوی.
...
زیر برگریزان درختهای در آستانهی خواب،
در سرما و هیاهوی خیابان ،آنجا که وقتی آشنایانی
همدیگر را میبینند به سالم و احوالپرسی مختصری

اکتفا میکنند .روزهایی که شب زود میآید و دیر
میرود ،در گوشههایی از این شهر،آنجا که بچهها
دور هم جمعاند ،به علی فکر میکنند .به علی
فکر میکنند که چطور از خانه بیرون بیاید وقتی
نمیتواند راه برود! چطور با دوستش برای بازی
به پارک برود .این مسئله بین علی و آنها مشترک
شدهاست ،چون قرار است با هم به پارک بروند و
با هم بازی کنند .اول بچهها و خانم مربی تبادل نظر
میکنند ،پاسخهای متفاوتی میشنوی؛ با صداهای
کودکانه« :با ماشین برن پارک ،علی را بغل کنن،
اصال بیرون نرن »و کمکم به پاسخهای درستتر
نزدیک میشوند.
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در کمتر از چند دقیقه انواع و اقسام صندلیهای
چرخدار روبهرویت صف میکشند .بچهها هستند
که برای رسیدن به خواستههایشان محدودیتها
را نادیده میگیرند و بچهها هستند که برای رفتن
به پارک با دوستشان صندلی چرخدار چندنفره
میسازند؛ صندلیچرخداری با چرخهای زاپاس ،با
اهرمی برای خواباندن صندلی ،صندلیهای چرخدار
برقی وکنترلدار ،یکی از بچهها نابینایی را هم اضافه
میکند...
حاال بچهها خوشحال از این که مسئله را حل
کردهاند ،صندلیهای چرخدارشان را باال میگیرند.
بعضی حتی فرمان و راننده هم دارند! بعضی نیز
با ظرافت دو دسته پشت صندلیچرخدارشان
میگذارند .بعضیها هم آنقدر پیچیدهاند که تبدیل
به ربات صندلیچرخدار شدهاند.جالب اینجاست که
بچهها برای تمام اجزای ریز و درشت سازههایشان
دلیل دارند.
حاال وارد مرحلهی دوم قصه میشوند :علی با
صندلیچرخدار به همراه پوریا به پارک میرود ،اما
پای پلههای پارک میمانند ،حاال باید چه کار کنند؟
بچهها دوباره دست به کار میشوند ...پارکهایی با
پلهبرقی و آسانسور ساخته میشوند.
اگر روزی صندلی چرخداری را دیدید که پلهبرقی
مخصوص خودش را حمل میکند ،یا صندلی
چرخداری که پرهای مثل هلیکوپتر دارد ،یا
صندلی چرخداری که موتور آتشی دارد ،یا صندلی
چرخداری که چرخهایش برای داشتن ترمز قویتر
به شکل چرخدنده درآمدهاند ،یا صندلی چرخداری
که ارتفاع چرخهایش تغییر میکند اصال تعجب
نکنید! همین روزها ،همین کودکانی که خیلی
اوقات حرفهایشان را نشنیده گرفته و کارهایشان

را نادیده میگیریم و شیظنتهایشان را به حساب
بیتوجهی میگذاریم ،چنین ایدههایی داشتهاند.
...
امروزه کالسهای لگوی آموزشی با تکیه بر
سبک آموزشی همگام با ساخت (Learning by
 )makingتبدیل به کالسی بینالمللی با روشی
استاندارد در کل دنیا گشته است .در این سبک
آموزشی دانشآموزان در گروههای سنی مختلف
با یک مسئله مواجه میشوند که میبایست با
ساخت یک وسیله با لگوی آموزشی آن مسئله را
حل کنند .این فرایند منجر به تقویت مهارت حل
مسئله به روش خالق در دانشآموزان میگردد که
از مهمترین مهارتهای زندگی به شمار میرود.
کانون معلوالن توانا با همکاری کانون مهدکودکها
با مدیریت فریده بابایی و موسسه لگوی آموزشی
قزوین با مدیریت محمدصادق روزبه و مدیریت
آموزشی سید علی قربانی به مدت یک هفته
برنامهای با عنوان فرهنگسازی پایهای را در
مهدکودکها ،مدرسهها وکالسهای سطح سطح
پایهی این مؤسسه اجرا کرد .همانطور که اشاره
شد ،مسئلهی مطرحشده به کودکان دارای معلولیت
جسمی و شیوههای حرکت آنها مربوط بود.
در این برنامه ضمن دنبالکردن هدف اصلی
کالسهای لگو یعنی پرورش قدرت استدالل و
حل مسئله ،کودکان با معلولیت و مانعهای حضور
معلوالن در جامعه آشنا شدند.
هدف از اجرای این برنامه آشناکردن جامعه از
کودکی با افراد داری معلولیت ،فرهنگسازی و
ضرورت مناسبسازی بود.
همهی بچهها نمیدانستند معلولیت یعنی چه! یکی
از بچهها فکر میکرد بستن یک چشم برای سنجش

بینایی هم نوعی معلولیت است .در عوض بعضیها
میدانستند کودکان نابینا هم میتوانند با لمس قوی
دستهایشان مثل آنها با لگو سازههای خوبی
درست کنند.
لحظههای زیبایی بود؛ بهخصوص وقتی میدیدند
از سازههای مبتکرانه عکس گرفته میشود ،بیشتر
تالش میکردند :صف میکشیدند یا آرام در گوش
مربی چیزی میگفتند ،سازههایشان را معصومانه و
با افتخار سمتم میگرفتند و میگفتند« :از من هم
عکس میگیری؟»از شلوغترین تا ساکتترین
بچهها درگیر حل این مسئله بودند .بعضیها از
روی دست هم نگاه میکردند و بعضی بدون
کوچکترین توجهی به اطراف کارشان را انجام
میدادند و ایدهی خودشان را پیاده میکردند.
بعضی سازهها کامال شبیه هم میشد و بعضی کامال
متفاوت!
...
از همه مهمتر این بود که این کودکان حتی برای
یک روزهم که شده دوستی مثل علی داشتند ،به
او فکر کردند و برای حل مشکلش اندیشیدند .حاال
علی و کودکانی مثل او حضور پررنگتری در
ذهن همساالنشان دارند.کسی نمیداند این دوستی
تا کجا ادامه خواهدداشت؟ شاید تا سالهای سال
ادامه پیدا کند ...شاید دفعهی بعد که بچهها وودی
را میبینند که برایشان از دور دست تکان میدهد،
یاد علی بیفتند.
*توضیح :ورودی شخصیت مورد عالقهی بچهها در
کارتون داستان اسباببازیهاست .ماکت بزرگی از
او در حالی که دستش را تکان میدهد ،کنار ورودی
یکی از پارکهای شهر قزوین قرار دادهشدهاست.
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زمستان فصل غریبی است ...فصل خوابهای
زمستانی ،فصل سپیدی و آرامش ...فصلی که
بیدارشدنها موکول میشود به وقتی دیگر ...فصل
بخار شیشهها و پنجرهها ،فصل فنجانهای داغ
چایی ...فصل پوتینهای بلند ،پالتوهای زمستانی
و شال و کاله و دستکش ...فصل رفتن ،فصل
ی
دستدرجیبکردنهای مدام .زمستان فصل غریب 
است...کنار دیماه زمستانی میشود به غبار شیشهها
زلزد و با انگشتان بیهیچ واهمهای نقاشی کودکانه
کشید. ...
اینروزها اما زمستان هم رنگ باخته است! برفی اگر
بیاید ،بهقدر دلخوشی کوچکی است که ماندگار
نمیشود! دیگر کمتر حافظهای برفهای نشسته بر
زمین و کرسیهای گرم و دو ِرهمنشینیهای ساده
را بهیادمیآورد؛ تنها خاطرهای دور و شیرین که گذر
زمان کمرنگترش کرده. ...

حاال دلمان را خوش کردهایم به فضاهای مجازی،
به عکسهای کوچک قاب تلفن همراهمان ،به
حرفهایی که کنار هم چیده میشود برای گفتن
احساسهایمان. ...
اینروزها حتی صدای گرمی توجهمان را
جلبنمیکند ،یا زیبایی منظرهای مسحورمان
نمیکند؛ پیش از اینکه گوشیمان را بیرونبیاوریم
و عکسی بگیریم! غافل از اینکه لذت دیدار را موکول
کردهایم به قاب عکس بیروحی که ساعتی پیش
منظرهای زیبا بود. ...
زمستان فصل غریبی است ،غریبههایی که نزدیکاند
و نزدیکانی که دور . ...در اینروزهای سرد همهی
شادیمان شده خواندن چندخط پیغام تبریک،
فرستادن چند شکلک و الیکهای ازسر ِعادت بر
نوشتهها و عکسهای عزیزانمان. ...
زمستان فصل غریبی است ،کاش میشد حصارها را

بشکنیم ،عادتها را رهاکنیم ،چنددستلباس گرم
بپوشیم ،بزنیم بیرون از خودمان ،برویم جایی که
خودمان باشیم؛ بیهیچنقابی از تکرار و روزمرگی،
بیهیچدلهرهای از سرما. ...
زمستان امسال را کاش بشود مهربانتر باشیم؛
با خودمان ،با دوستانمان فاصلهبگیریم از هرچه
که دورمان میکند از واقعیت اینجا و اکنون! از
هرچه که غافلمان میکند ازلحظههای باهمبودن و
کنارهمبودن ....شیرینی لحظهی حال را بچشیم و
عزیزانمان را در این فصل سرد به گرمی و مهربانی
دعوت کنیم وباورکنیم که زمستان فصل غریبی است
برای ازسرگرفتن دوستیهای تازه. ...

فائزه گچکوب

عزیزکر دهی خدا
آنروز را نه تو بهیادمیآوری و نه من! روزی که
او خودش از روحش در کالبد وجودمان دمید.
از آنروز بود که دیگر عزیزکردهی خدا شدیم و
اشرف مخلوقات صدایمان زدند و او ،فرشتهها را
به ُکرنش و احترام به ما فرمان داد و سفارش کرد
در شادیها و ناکامیها هوایمان را داشتهباشند.
باالخره پس از اتفاقهای بهشت ومیوهی ممنوعه،
لقب جانشین خدا بر روی زمین را به ما دادند.
خدای من ،به داده و ندادهات شکر که وجود هردو
موهبت مثل دم و بازدم برای ادامهی حیات الزم
است.
روح دمیدهشده،
همهی استعدادها و نبوغ در همان ِ
جای دارد و جسم فقط وسیلهای است برای

ظاهربودن.
تنها امید و عشقورزیدن به زندگی ،نیروی
روزمرگیهاست.
سوقدهندهی ما به ادامه و غلبه بر
ّ
وقتی نگاهی زیبا به اطراف داشتهباشیم ،دیگر
سرباالیی و سرپایینی هموار میشود.
بگذار هرروزصبح ما چرخ روزگار را به چرخش
درآوریم.
بگذار اولینقدم بر سنگفرش خیابان ،عصای
سفیدی باشد که بر زمین ضربه میزند.
زندگی زیباست ،ای زیباپسند زندهاندیشان به
زیبایی رسند
از سالی که نامش را اسب نهادند ،هنور سهماه
دیگر باقی است .اسبسواران نجیبزاده هم

چنان به سویمان میتازند و گرد و خاکی عظیم
تا آستانهی ماه بهراهانداختهاند .بیاییم چرخهای
صندلیهایچرخدارمان را برای تجهیزکالسکهها به
اسبان پیشکش کنیم و عصاهای سپید را راهنمای
راه سازیم تا اسبان بتوانند با انرژی مثبت ،قدرت
بیانتها  ،سرعت رسیدن به آرزوها را شتاب دهند
وآرامش خیال را برایمان به ارمغان آودند.
روزگاری است در این گنبد دوار به دنبال خدا
میگردیم
غافل از خود شده و گرد جهان میگردیم
او همینجاست ،در ایندهکدهی دل
در کالم و در نگاهت آشکار میشود
کوثر پاکزاد

هدیهایآسمانی

یــک داستــان واقعــی

ادامه دارد...
حسین مالزاده

فرزنـــدم...
فرزندم اثاثمان را جمعکن
جایی دنج پیداکردهام؛
وسط آسمان،
روی ابرها خانه میسازیم
و تنهاییمان را بین آنها تقسیممیکنیم
اینگونه باقیماندهی محبتمان را
به ابرها نسیهمیدهیم
تا با اشکهایشان زمین را بمباران کنند...
پسرم22سال از تولدت گذشت و من و تو اسیر
دست سرنوشت شدهایم
من و تو خوب میدانیم اوتیسم یعنی چه...
تو با نگاههای پر از امید به رهایی
از قفس تنهایی-به من امید تالش میدهی
که قفل اینقفس را بازکنم
ولی بازکردن این قفل بهتنهایی ممکن نیست؛ قفل
اسارت در اوتیسم...
اوتیسم یعنی در خودماندگی کودک و خانواده
اوتیسم یعنی هیچجایگاهی در آموزشوپرورش
نداشتن
اوتیسم یعنی هزینههای سنگین توانبخشی
اوتیسم یعنی نگاههای تحقیرآمیز
اوتیسم یعنی تنهایی...
واین مشکل از عدمشناخت اینبیماری در بین مردم است

نمیدانم چرا اینقشر از خانوادهها به فراموشی
سپردهشدهاند
البته تعداد بسیارزیادی از خانوادهها گرفتار اینبیماریاند-
چرا کسی به فکر ما نیست؟!
گوشهی کوچکی از رنجهای خودم را مینویسم:
از آموزشوپرورش گله دارم ،چرا بچهی من جایی
نداشت؟ پسرم را در مدرسهی عادی ثبتنام کردم.
همیشه سرزنش میشدم ،به من توهین میشد.
ماندن کالس از
میگفتند فرزند شما باعث عقب
ِ
درس شده ...بهناچار به آموزش استثنائی مراجعه
میکردم؛ میگفتند« :فرزند شما در حد اینجا
نیست!».
به هرحال روزهای سخت و پر از نگاههای معنیدار
مدرسه تمام شد ...دریغ از هیچگونه شناختی از
وضعیت بچهی من.
یاد آن روزها که میافتم بغض گلویم را میفشارد!
میدانم هزارانبچهی بیگناه و معصوم -که هر روز به
تعدادشان اضافهمیشود -همدرد بچهی من هستند
و هیچحق قانونی ندارند .آیا کسی جوابگوست؟
چرا بهزیستی -که وظیفهی خدمترسانی به
معلوالن را دارد -در مقابل اوتیسم شانه خالی
میکند؟
چرا اینهمهکاردرمانگر در بخش خصوصی فعالیت

میکنند و اینافراد را در بخش دولتی جذب
نمیکنند؟
همهي قشرهای جامعه توان پرداختن هزینههای
هنگفت توانبخشیها را ندارند و مجبوراند
بچههایشان را رها کنند .من فکرمیکنم این یک
معضل است!
و البته هزارانچراهای دیگر وجوددارد....
یکی از بزرگترین دغدغههای من سر نوشت پسرم
است؛ بعد از من چه در انتظارش است؟ بهراستی
اینکودکان معصوم و پاک چهآیندهای دارند؟
چهکسی حامی اینکودکان است؟
فقط از خدا میخواهم کسی درد خانوادهی اوتیسمی
را درککند. ...
ویدا مردانی
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شش ماه اول زندگیاش بسیار متفاوت بود .من علت
را همین ۱۲ساعت شیرنخوردن میدانم!
بعد از دوهفته جواب اسکن را برای دکتر بردیم و
دکتر گفت که غضروف گردن فرزندتان نرم است.
البته به ما اطمینانداد که در طول رشد کودک و
بعد از رسیدن به دوسالگی مشکلش حلخواهدشد.

ادب و هنـــر

صحبتكردن دربارهی اوتيسم و فرزند مبتال به آن
بسيارسخت و مشكل است ،چون هرلحظه از زندگي
فرزندان مبتال به اوتسيم شرح حال و توصيف
با
ِ
جداگانهاي دارد كه با توجه به شرايط و موقعيت
سال زندگي كودكي اوتیست ،با
تغييرخواهدكرد .هر ِ
سال ديگر زندگیاش متفاوت است .دوست عزيزم،
آقامرتضي ،با توجه به فشار كاري و گرفتاريهاي
زندگي و قولي كه به شما دادهام ،امروز شرححالي از
زندگي خودم را تقديم ميكنم .اميدوارم كه راهحلي
براي حل مشكلهای اين كودكان در سرزمين
پنهاورمان ،ايران ،باشد.
من خانوادهای چهارنفره دارم .ما در یکی از شهرهاي
جنوب استان آذربايجانغربي زندگيميكنيم .دخترم
درحالحاضر در پايهي دوم تجربي تحصيلميكند.
وقتيكه فرزند اولمان متولدشد از هرنظر سالم بود
و با توكل به خدا و داشتن همسري توانمند و كوشا
توانستيم دخترم ،رويا ،را بزرگكنيم .تا رویا به سن
مناسب مدرسهرفتن برسد ،با همسرم تصميمگرفتيم
صاحب فرزند دوم شويم .از آنجا که گروه خوني
همسرم  Oمنفي و گروه خوني من  Oمثبت بود،
همسرم از همان ابتدای بارداری زیر نظر پزشك
متخصص زنان و زايمان بود .رشد فرزندمان از اولين
ماه حاملگي تا روز زايمان هرماه كنترل ميشد .مراحل
رشد فرزندمان طبيعي بود .قبل از تولد فرزندمان ،در
هفتماهگي به توصيهی پزشكان آمپول رگام را براي
همسرم تزريقكردند .سوم خرداد  1385فرزندم با
عمل سزارين بهدنياآمد .همهی واکنشهایش طبيعي

بود و تا پنچماهگی خيليخيليآرام بود و هيچگونه
ناراحتي و مريضي نداشت .نمودار رشدش هم كه
توسط بهياران شبكهی بهداشت كنترل ميشد
طبيعي و سالم بود.
ما از اينكه خداوند متعال اينفرزند سالم را به
ما بخشیدهبود ،او را شکرمیکردیم تا اینکه در
ششماهگی سرماخورد .سرماخوردگیاش بهحدی
بود که حالت خفگی به او دست میداد! پزشكان
می گفتند خروسك گرفتهاست .با فرارسيدن فصل
زمستان و دوران سرما در فرزندم نشانههایی پیداشد.
هر هفته به دكتر متخصص كودكان مراجعهميكردم
تا اينكه به پيشنهاد پزشك به فوقتخصص در تبريز
مراجعهکردیم .دكتر بيالن براي تشخيص بيماري
برايش اسکن (از گردن تا پايين شكم) نوشتند.
هنگاميكه به مركز اسكن مراجعهكرديم ،به ما گفتند
كه تا 12ساعت كودك نبايد هيچچيزي بخورد!
فرزندم به شير مادرش خيلي عالقهداشت ،طوريكه
در طول شبانه روز 10الي 15مرتبه شير مادرش را
ميخورد .بعد از شنیدن اين توصيه مادرش او را
از شيرخوردن منع كرد .فرزندم آنقدر ناراحت و
مضطرب شد که در این ۱۲ساعت اصال نخوابید و
فقط جیغ میکشید! بیقراری میکرد و ما اولینباری
بود که او را اینطور میدیدیم .متأسفانه بعد از این
اسکن بیقراری ،بیخوابی و اضطراب در فرزندم
پیداشد .آیا علت اینبیقراری ۱۲ساعت شیرنخوردن
یا مادهی بیهوشکننده بود؟ خدا میداند! از آنروز
به بعد فرزندم وارد دنیای متفاوت و تازهای شد که با

قسمت اول

آینــهی دل
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يادم میآید كه يكروز بلند تابستاني گرم و روشن بود و من مثل روزهاي
قبل محكم به مادرم چسبيدهبودم ،طوريكه مطمئنبودم هرگز از او جدا
نخواهمشد .مشغول بازي با نور خورشيد بودم و به آسمان نگاه ميكردم،
با خودم قرارگذاشتهبودم كه همهی كالغهايي را كه رد میشوند ،بشمارم.
شروعكردم به شمردن «يككالغ ،دوكالغ ،ن َه ...كفتر قبول نيست ،فقط
كالغ ...آهان ،سومينكالغ و  .»...مشغول بازي و شمارش بودم كه فكركنم
خوابم برد! نفهميدم چقدر گذشتهبود كه با يك تكان شدید بيدارشدم.
وقتي به خودم آمدم ،ديدم يك دختر كوچولو با يكپيرهن قرمز توي
كالسكه اش روبهروي من خوابيده است .مشغول نگاه كردنش بودم كه
انگار همهچيز شروعکرد به لرزيدن و من و مامانم از زمين جداشديم.
نميدانستم كه دقيقا چهاتفاقي میافتد كه يكدفعه وسيلهي عجيبي به
سمت من و مامانم آمد و ما را ازهمجداكرد .ديگر نفهميدم چي شد و
ديگر مادرم را نديدم ،وقتي بههوشآمدم اتاقي پر از اسباببازي و رنگ و
هماندختر كوچولو ديدم .هنوز نفهميدهبودم كه دقيقا كجا هستم و چه
شده كه به ديوار اتاق توي يك قاب قشنگ وصل شدهام؟ ديگر نه نور
مستقيم خورشيدي بود و نه كالغ و نه  ...و تمام دلخوشي من ديدن
دختر كوچولو بود.
زمان ميگذشت و من هرثانيه دوست كوچكم را نگاهميكردم .او ديگر
راه ميرفت و همهچيز را با دقت لمس ميكرد .حسرت و آرزوي من
اين بود كه سمت من هم بياید و من را از نزديك ببيند ،ولي اين اتفاق
تا مدتهاي طوالني نيفتاد .تا اينكه يكروز من را با دستهايش -كه
ديگر بزرگ شدهبود -لمس كرد .روي سرم دست كشيد و قابم را با دقت
بررسيكرد و رفت.
روزها ميگذشت و من تنهاي تنها اینسالها فقط در حسرت اين بودم
كه او جلوي من بياید ،خودش را نگاهكند ،موهايش را شانهبزند و من
شاهد زيبایيهايش باشم و هر روز زیباییاش را يادآور شوم .همهی اين
سالها او به تکتک وسايل اتاق -حتي ديوارها -دست ميكشيد و متوجه

حضورشان ميشد ،جز من .ديگر داشتم نااميد ميشدم .دلم گرفتهبود از بيمحليای كه به
من ميشد.
باالخره يكروز براي او هديهاي رسيد؛ هديهاي كه توي يك كاغذ بستهبندي قشنگ پيچيده
شدهبود .هوش و حواس من پيش هديه بود و وقتي باز شد دليل اين همه سال تنهاييهام
را فهمیدم .هديه چيزي نبود جز يك عصاي سفيد؛ عصايي كه با ديدنش فهميدم دوست
كوچك من تمام اينسالها از حضور من در اتاقش با خبر بوده ولي دنياي او نيازي به آينه
نداشته است.
چشم او دستانش و دلش بود و من هميشه منتظر نگاهش بودم. ...
مریم امیناالسالم

علم و عرفان
گویی ما در جهانی آفریده شدهایم که تنها رمز موفقیت در آن داشتن نگاهی متفاوت
است و این تفاوت را میتوان در نگاه شمس تبریزی ،بایزید بسطامی ،حالج و ....دید.
آنجا که شمس ،کالم بایزید را که میگوید« :سبحانی ما اعظم شانی» 1و حالج را که
فریاد میزند «اناالحق» فسرده و مردود میداند .همه معشوق را میبینند و سرتاپای
وجودشان را عشق پوشاندهاست .اما هر یک به نگاهی .اساس این نگاه عرفان و اشراق
2
است و اما راه رسیدن متفاوت« :الطرق الی اهلل بعدد انفاس الخالیق».
و اما داستان دیدار حکیم ابوعلی سینا و شیخ ابوسعید ابوالخیر را که در اسرارالتّوحید
آمدهاست بارها شنیدهایم .ابن سینا که در حکمت ،منطق ،طب و ....مهارت داشت
پیرو فلسفهی مشاء است که بنیانگذارش ارسطو است و شیخ ابوسعید ابوالخیر
عارفی است که تحصیل علوم رسمی را کنار گذاشت و با ذوق و اشراق و نگاه عرفانی
طی طریق کرد .در نهایت بحث و گفتوگوی این دو حکیم و عارف ،ابوسعید در
پاسخ به این سوال که ای شیخ بوعلی را چگونه یافتی؟ گفت« :هر چه ما می بینیم،
او می داند» و بوعلی نیز در پاسخ به همین سوال گفت« :هر چه من می دانم او
می بیند».
این داستان به گونهای تفاوت علم و عرفان را بیان میکند که هر دو در نهایت به
یک نقطه میرسند اما هر کدام به زبان و نگاهی خاص .علم مبنی بر واقعیتهای
عینی مادی است و بدون روش ،مشاهده ،استقرا ،تجربه ،استدالل و آزمایش محقق
نخواهد بود .پوزیتیویستها 3اعتقاد دارند که علم پدیدهای انفعالی است که در آن
عال ِم از علم خویش مستقل است و در علم دخالتی ندارد و تنها فهم خود را از علم
با توجه به مشاهدات و آزمایشها بیان میکند .اما فیزیک کوانتوم با بیان نظریهی
«اتحاد ناظر و منظور» که پیشتر در عرفان عرفای ما به آن رسیدهبودند ،اعتقاد

پوزیتیویستها را زیر سوال می برد.
رسالت انسان در جهان خوبزیستن و خوببودن است .آیا علم به تنهایی قادر است
این رسالت را به دوش بگیرد؟ زندگی زیباییهایی دارد که باید آنها را دید ،باید
آنها را حس کرد ،با تمام وجود .زیباییهایی که با استقرا و مشاهده نمیتوان به
آنها رسید .گاهی باید دو را با دو جمع زد و به بینهایت رسید و گاهی باید تمام
ساختهها را ویران کرد و از نو عمارت کرد .گاهی باید در نگاهی نشست و خدا را در
آنجا یافت و گاهی باید نگاهی شد برای یافتن و دیدن.
آلبرت انیشتین چه زیبا و عمیق میگوید« :زیباترین و عمیقترین احساسی که
انسان میتواند در زندگی تجربه کند ،احساس عرفانی است .این منبع هر علم
4
حقیقی است».
 )1پاک و منزهم و چه اندازه شأن و مرتبهی من باالست.
)2راه های رسیدن به خدا به تعداد مخلوقات است.

معنی متفاوت به کار رفتهاست.
 )3پوزیتیویسم یااثباتگرایی اصطالحی فلسفی است که حداقل به دو
ِ
شناس فرانسوی اگوست کنت ساخته شده و به
قرن هجدهم توسطِ فیلسوف و جامعه
ِ
این اصطالح در ِ

نگرش دینی و
کار رفت .کنت بر این باور بود که جبری تاریخی بشریت را به سمتی خواهد برد که
ِ

فلسفی از بین رفته و تنها شکل از اندیشه که باقی میماند متعلق به اندیشه ی قطعی ( )positiveو
اجتماعی مربوط به دین و فلسفه از بین خواهد
تجربی علم است .در این عص ِر جدی ِد تاریخ ،نهادهایِ
ِ

رفت.

 )4برگرفته از کتاب «اندیشههای کوانتومی موالنا» تالیف محسن فرشاد.

مریم ایراندوست

دستان بیصدا

نگاه

در خیابانی که
همه ایستادهاند
نگاهها به سوی توست
که روی
صندلی چرخدار
ایستادهای
مینا احمدی

آخـر چشـم سیاهـت سحــری میبینـم
امشـب از جانــب باال نظــری میبینــم
در بیابــان زمستانـــی قلبــــم از دور
آتشـی شعلـهور از چشــم تـری میبینم
کوچهای را که به بنبستشدن عادت داشت
بر تنـش سایـهای از رهگــذری میبینـم
رد پـای تـو به جامــانده و من دنــبالش
راه پر پیـچوخـم و پرخطــری مـیبینـم
ترس پنهــان شــده ،باید بروم ،میدانـم
که در آغـوش خطـر همسفـری میبینــم
دل سپـردم به مسیـری که نشــانم دادی
در نگاهــت سنــد معتبــری میبینــم

پیـــک توانــا

ساندرا ال بروکز
ترجمه :دکتر گیتا مولّلی

سحری میبینم
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صدایم را میشنوی؟
گوش کن ،نه با گوشت
بلکه با چشمهایت
آنها با تو سخن میگویند
دستان بیصدایم را میگویم
صدایم را بشنو ،داستانم را بازگو کن
زبانم را بیاموز،
زبان مادری زیبایم را
صدای دستانم را بشنو
موسیقی و داستانم را بشنو
زبانم را بیاموز
با دستانت با من سخن بگو
در زبان زیبایم شریک شو
دستان بیصدایم را بشنو
داستانهای زیادی برای گفتن دارم
و شعرهای بسیاری برای سرودن
چشمانت را باز کن
سخنانم را بشنو...

عظیمه ایرانپور

دل گمشده

در یک نگاه عاشـــق ،گم کردهام دلـم را
در نرگس و شقــایق ،گـم کردهام دلـم را
در جوی وجویبـاران ،درکوه وکوهســاران
در قطرههــای باران ،گـم کردهام دلـم را
در عطر یاس ومریم ،در قطرههای شبنــم
در آیـههای اعظـم ،گم کـردهام دلــم را
در دفتـر گل سـرخ ،در نغمههـای بلبــل
در یک جهان پر از گل ،گم کردهام دلـم را
ای کاش من دوباره ،در یک طلـوع تــازه
در یک سـالم سـاده ،پیـدا کنم دلــم را
معصومه احمدپور

هیچکس ندید

ِ
اشک غم از چشم ،بر دامن چکید
هیچکس اشکم ندید
درغم بیهمزبانی سوختم
ِ
خاکسترم را کس ندید
شعلهی جانم ،جهان آتش کشید
هیچکس خشمم ندید
در ِد عالم بر دلم منزل گزید
هیچکس رنجم ندید
سمیه قاسمی

تئاتــر واقعــی عشــق

«بودن یا نبودن ،سؤال اینجاست»؛ اینجمله را بهزبانآورد و به سمت
دیگر صحنه رفت .با صدایی بلندتر ادامهداد« :آیا شایستهتر آن است که
به تیر و تازیانهی تقدی ِر جفاپیشه تن در دهیم؟» و بیدرنگ با صدایی
رسا فریادزد« :و یا تیغ برکشیده و با دریایی از مصائب بجنگیم و به آنان
پایاندهیم؟» کمی مکثکرد و به روبهرویش خیرهشد.
«بمیریم ،بهخوابرویم -و دیگر هیچ!» .با صدایی محزون جملهاش را
تن
کاملکرد« :و در اینخواب دریابیم که رنجها و هزاران زجری که این ِ
خاکی میکشد ،بهپایانآمده»...
صحنه خالی بود و او نمایشنامهی محبوبش ،هملت ،را تمرینمیکرد.
هر چند دقیقه یکبار به صندلی خالی ردیف اول خیره میشد و آه
میکشید.
دیگر نه صدایش مثل گذشته در سالن طنینانداز میشد و نه قدمهایش
مهمان صدا و
مانند روزهای جوانی پرصالبت بود .جای آنها رعشهای
ِ
دستانش بود.
وقتی صدایش اوج میگرفت مثل گذشته زیر چشمی به صندلی
محبوبش نگاهیمیانداخت ،اما میدانست آنجا کسی ننشسته تا مانند
گذشته بعد از نمایش بگوید« :چه صدای دلنشینی داری بازیگر خوبم!».
او بازیمیکرد تا فقط یکنفر ببیند و به او لبخند بزند.
سالیان گذشته به مخروبهای تبدیلشدهبود و
سالن پرشور و هیاهوی
ِ
ِ
بازیگر هفته ای یکبار به آنجا میآمد و تئاتر واقعی عشق را تمرینمیکرد.
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تصویرسازی :سارا پوریان
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مرتضی رویتوند

طرح :صبا جاور
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عالقه مندان می توانند تحلیل خود را از این طرح به سامانه ی پیام کوتاه  30007545ارسال کنند.
به بهترین تحلیل جايزه اي ارزنده اهدا خواهد شد.
برنده مسابقـه شماره گذشته :زینب کریمی
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سودوکو ،مخفف عبارت ژاپنی "سوجی وا دوکوشین نی کاگیرو" به معنی «ارقام باید تنها باشند» است.
قانون اول :در هر سطر جدول اعداد  ۱الی  ۹بدون تکرار قرار گیرد.
قانون دوم :در هر ستون جدول اعداد  ۱الی  ۹بدون تکرار قرار گیرد.
قانون سوم :در هر ناحیه  ۳x۳جدول اعداد  ۱الی  ۹بدون تکرار قرار گیرد.

طراح :حسین طارمیان

بهترين پدر و مادر دنيا

صندلیچــرخدارم؛
کالسکهای
برای کودکم
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من مادری معلولم و آنچه یادگرفتهام این است که
والدین معلول باید همواره مبارزه کنند؛ مبارزه و
مبارزه! در دوران بارداری به یکصندلیچرخدار
برقی نیازداشتم تا بتوانم بهسادگی از خانه
خارجشوم و فشا ِر بیشازحد را تحملنکنم.
اینصندلیچرخدار برای زمانی که نوزادم به دنیا
میآمد نیز بسیار الزم بود .حملکردن یک نوزاد
با صندلیچرخدار معمولی کار سختی است و
به کمک نیاز دارد؛ درحالیکه من مجبور بودم
کارهایم را بهتنهایی انجام بدهم و هیچکمکی
نداشتم .بعد از اینکه با وجود مشکلهای مالی
بسیار توانستم یک صندلیچرخدار برقی تهیه
کنم ،تازه مشکلهای تازهای برایم پیش آمد:
گاهی دوران
یادگرفتن راندن آن با تهوع صبح ِ
بارداری کار سادهای نبود .دوران بارداری سختی
را پشتسرگذاشتم ،با اینحال سعیکردم
انرژی خود را حفظکرده و از تجربهی دیگران
برای سپریکردن این دوران به بهتریننحو
استفادهکنم .بهترین و بدترین روزهای عمرم
را پشتسرمیگذاشتم .به دلیل موقعیت ویژهی
من ،پزشک تشخیصداد که نمیتوانم زایمان
طبیعی انجامدهم .از این بابت ناراحت بودم،
ولی چارهای نداشتم .بهترینراه همانی بود که
سالمت کودکم را به خطر نمیانداخت .پزشکان
تشخیصدادهبودند که باید سزارین انجامدهم.
در دوران بارداری با افراد زیادی صحبتکرده
و به نتیجههای مثبتی رسیدهبودم .بیشتر آنها
به من امید زیادی میدادند و میگفتند که از
پس بزرگکردن یک نوزاد کوچک برخواهمآمد،
ولی بعد از تولد نوزادم بهشدت ناتوان شدهبودم.
تأثیر عمل جراحی و ناتوانی حرکتیام آزاردهنده
بود .همانطور که میدانید ،نگهداری از نوزادی
کوچک برای هرکسی دشوار است ،اما برای
فردی که هیچکمکی ندارد و از نظر جسمی
هم محدودیتهای خاصی دارد ،بسیار سختتر
خواهدبود .وقتی از بیمارستان مرخصشدم و
به خانه آمدیم ،احساس میکردم نمیتوانم به
کودکم توجه کافی داشتهباشم و همهی نیازهای
او را بهخوبی برآوردهکنم .زمان چشمگیری را به
کارهای خانه و مراقبت از کودکم اختصاصمیدادم،
بهحدی که دیگر زمانی برای پرداختن به خودم
نداشتم .باالخره با یک مشاور صحبتکردم .او به
من گفت« :بهترینکار آن است که به خودت

نگویی باید به کارهای متعددی سروسامان بدهی
و بهتر است اینقدر شکایت نکنی .درعوض ،بهتر
است کارهایت را جزءجزء درنظربگیری .برای
مثال ،به جای اینکه بگویی بهصورت تماموقت
از نوزادت نگهداریمیکنی ،کارهایی را که برای
او انجاممیدهی دستهبندیکن و ببین برای
هرکدام به چقدر زمان و انرژی نیازداری .باید
هرکدام را روی کاغذ بنویسی تا بتوانی با ذهنی
آرام به بررسیشان بپردازی» .روشی که مشاورم
پیشنهادکردهبود بسیارعالی و راهگشا بود .روی
کاغذ نوشتم که کودکم در چه ساعتهایی به
شیر و خواب نیازدارد ،چهزمانی باید پوشکش
را عوضکنم و چهروزهایی باید او را به حمام
ببرم .کارهای خانه را نیز دستهبندیکردم و به
اینصورت ،زمانهایی را پیداکردم که میتوانستم
به خودم اختصاصدهم .پیشنهاد دیگر مشاورم
کمکگرفتن از دیگران بود ،ولی همسرم تماموقت
کار میکرد و با درنظرگرفتن اینکه بهتازگی به
این شهر آمدهبودیم و هیچدوست و فامیلی در
اطرافمان نداشتیم .مشاور به من پیشنهادکرد

که با همسایهها ارتباطبرقرارکنم و بهمرور زمان،
دوستان مناسبی برای خودمان پیداکنم .البته به
من گفت که اینکار بسیار زمانبَر خواهدبود ،زیرا
یافتن دوست کار چندان سادهای نیست .حاال
ن سه سال کارهایم کمتر شدهاند
بعد از گذراند 
و توانستهام زمان بیشتری را به رفع نیازهای
خود و همسرم اختصاص دهم .شما هم هیچگاه
امیدتان را ازدستندهید و همیشه مطمئن
باشید راهی برای سادهترشدن کارها وجوددارد.
در نهایت به این نکتهی بسیار مهم توجهکنید
که بعد از مادرشدن ،زندگی ما بهطور کلی تغییر
میکند و این تغییر طبیعی است .نباید به دنبال
زندگی گذشتهی خود بگردید یا سعیکنید
مثل قبل زندگی کنید .بعد از تولد فرزندم من
یک مادر شدم و صندلیچرخدارم کالسکهی او
شد .نگهداری از یک کودک-با وجود همهی
سختیهایش -بسیارلذتبخش است؛ لذتی که
در آرامش قبل از تولد او نمیتوانیافت.
ترجمه :نفیسه قدوسی

تجربه ها

آری یا نه؟

پاسخ به پیشنهاد ازدواج یک فرد با مشکل قطع نخاع
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بشناسم و ببینم که آیا میتوانم در کنار او به آرامشی
برسم که حاصل ازدواج است؟ او بر این مسئله به
عنوان عاملی کلیدی تأکیدکرد .از من خواست وقتی
موضوعهای پیشین را پشتسرگذاشتم و مشکلی در
ازدواج با فردی مثل او ندیدم ،به سراغ این مورد بروم
و تمام جنبههای اینرابطه را بررسیکنم.
مسئلهی مهم دیگر ،رضایت خانوادهی من بود .به نظر
او اگر خانوادهی من با این ازدواج مخالف باشند و بر
مخالفت خود پافشاریکنند ،نمیشود بهزور راضیشان
کرد .رضایت قلبی دوخانواده برای ازدواج الزم است.
و به عنوان آخریننکته از من خواست کام ً
ال منطقی
تصمیمبگیرم .اگر اندک ترحمی به او احساس میکنم،
بهتر است جواب منفی دهم؛ ازدواجی که با ترحم و
دلسوزی همراهشود ،هیچگاه موفق نخواهدبود .به
من اطمینان داد در صورتی که
جوابم منفی باشد دچار
شکست عاطفی نخواهدشد
و قبل از اینکه به من
پیشنهاد ازدواج بدهد مهمترین عاملی که به یک ازدواج
به شنیدن جواب
منفی فکرکردهاست و موفق میانجامد ،این است که زن و
مرد حرف مشترکی برای گفتن به
همهی جنبههای قضیه
است.
درنظرگرفته
را
هم داشته باشند
درست است که بیاندازه
ناراحت میشود ،ولی
میتواند با اینمسئله کناربیاید.
در نهایت ،من تمام کارهایی را
که گفتهبود ،انجام دادم .احساسات و افکار خودم
را بررسیکردم .به او مانند فردی عادی نگاهکردم
قوخویَش را ارزیابیکردم .از لحاظ جسمی و
و خل 
جنسی موقعیتش را درنظرگرفتم ،از رضایت خانوادهام
مطمئنشدم و در نهایت به او پاسخدادم!
ادب و هنـــر

در مقابل هم نشستهبودیم .دستهایش
دهسال زندگی مشترک هنوز حرفی برای
را به هم قفل کردهبود و هردوی
گفتن به هم داشتهباشیم؟ به نظر او
آنها را روی پاهایش گذاشتهبود.
مهمترین عاملی که به یک ازدواج
از
کاریتر
دستهایش
موفق میانجامد ،این است که زن و
در آینده الزم میشد او را
دستهای من بودند؛ با جابهجا کنم و این مسئله به وضعیت مرد حرف مشترکی برای گفتن به
انگشتانی کشیده و قوی .باید به
هم داشته باشند ،آنهایی که بعد از
جسمی مناسبی نیازداشت
سؤالش پاسخ میدادم؛ سؤالی
پایانیافتن دوران نامزدی و شروع
که یکتقاضا بود؛ درخواستی
زندگی زیر یک سقف ،نه زمانی را به
با لحنی صمیمانه .نمیدانستم
حرفزدن با یکدیگر اختصاصمیدهند
چرا من را انتخابکردهاست؟ خودم
و نه نیازی برای این کار میبینند ،بعد از
را آدم خاصی میدیدم و از اینبابت
مدتی دچار مشکلهای بیشماری در زندگی
خوشحال بودم .او بهترینکسی بود که میتوانست به مشترکشان خواهندشد .چشم باز میکنند و میبینند
من کمککند .همیشه وقتی نمیدانستم
از هم دور شدهاند و هرچه به دنبال علت
چهکار کنم از او میپرسیدم و
میگردند ،نمیتوانند به نتیجهای برسند،
او با خوشرویی به حرفهایم
درحالیکه این دوری علت سادهای
اگر اندک ترحمی به
توجهمیکرد و محبتش را با
دارد و آن صحبتنکردن با یکدیگر
او احساس میکنم ،بهتر است
همیننگاه در قلبم میکاشت.
است! من مطمئنبودم که ما از
جواب منفی دهم؛ ازدواجی که
اینبار باید به سوالی جواب
ایننظر به مشکلی برنخواهیمخورد،
با ترحم و دلسوزی همراهشود،
میدادم که خودش آن را در
زیرا هردو از همنشینی با هم
هیچگاه موفق نخواهدبود
ذهنم ساختهبود :ازدواج با مردی
لذت میبریم و حتی برای شنیدن
خوب که مشکل نخاعی دارد! از
حرفهای یکدیگر زمان کم میآوریم!
او پرسیدم چه باید بکنم و او مثل
یکی از موضوعهای دیگری که به نظر او
همیشه مرا به بهتریننحو راهنماییکرد.
اهمیت ویژهای داشت و من نیز با او همعقیده
از من خواست ببینم خودم را میشناسم؟ آیا میتوانم بودم ،شناخت فرهنگ خانوادگی او و مقایسهی آن با
در مقابل سختیها و محدودیتها مقاومتکنم؟ فرهنگی بود که من در آن رشدکردهبودم .بهتر است
میدانم از زندگی چه میخواهم و آیا راهی برای در ازدواج تفاوت فرهنگی دو خانواده درنظرگرفتهشود.
رسیدن به خواستههایم میدانم؟ گفت بهتر است تفاوت چشمگیر فرهنگی در آینده مشکالت فراوانی را
هرآنچه را میخواهم-چه مادی و چه معنوی -بنویسم ،ایجادخواهدکرد.
آنها را چندبار بخوانم و در آنها دقیق شوم .بعد سپس از من خواست موقعیت جسمی خودم را
ببینم که آیا میتوانم در کنار او به خواستههایم برسم درنظربگیرم .میدانست که از لحاظ قدرت بدنی در
یا اینکه وجود او در زندگی من به معنی نرسیدن به وضعیت خوبی قراردارم ،ولی باز هم خواهشکرد که
آرزوها و هدفهایی است که در زندگی دارم.
به اینموضوع بیشتر دقتکنم ،چون بیشک در آینده
اول باید او را مثل هرخواستگار دیگری ارزیابیکنم .الزم میشد او را جابهجا کنم و این مسئله به وضعیت
اخالقش را درنظربگیرم و به داشتههای مادی و جسمی مناسبی نیازداشت.
معنویاش توجهکنم .ببینم آیا میتوانیم بعد از گفت باید شرایط ویژهی جسمی و جنسی او را

53

زهرا مطهری

نفیسه قدوسی
دبیر سرویس سالمت

پس از جراحی قلب
54

ســـالمــــــت

شماره /56آذر و دی ماه 1393

پیـــک توانــا

بیماری عروق کرونر (رگهای تغذیهکنندهی ساختمان قلب) یكیازبیماریهای رایجی است
كه بسیاریازافراد جامعه را در جوانی و میانسالی ،گرفتارمیكند و موجب معلولیت و
ازكارافتادگی و مرگ میشود .آمار مرگومی ِر ناشی از عروق كرونر در ایران نیز چشمگیر
است .اینبیماری ،رتبهی نخست علت مرگ افراد بیش از 35سال را در كشور ما را دارد.
متأسفانه هرسال بهسبب پیشرفتهای فناوری كه موجب كاهش فعالیتهای جسمانی
و افزایش تنشهای روحی و روانی میشود ،سن ابتال به این بیماریها كاهشمی یابد؛
بهطوریكه امروزه اینبیماری عالوهبر سالمندان بیش از پیش در افراد میانسال و جوان
دیدهمیشود .عالوهبر این ،در میان افرادی با محدودیتهای جسمیحرکتی ،اینبیماری
میتواند مشکالت ثانویهای ایجادکند ،زیرا اجرای برنامههای توانبخشی قلبی  -برای
بیمارانی كه تحت عمل جراحی پیوند عروق كرونر قرار میگیرند -سهم مؤثری
گومیر و شدتبخشیدن به نشانهها خواهندداشت .با اینحال ،افرادی که
در كاهش مر 
دچار محدودیتاند ،نمیتوانند بهطورمؤثر اینبرنامهها را اجراکنند .بااینوجود سؤالی که

مطرح میشود این است« :فرد معلول چطور میتواند
روزهای بعد از عملش را با سالمت کامل سپری کند؟».
پاسخ این پرسش را از دکترعلی چنگیزی ،فوقتخصص
جراحی قلب ،جویاشدیم.
 .1بعد از عمل قلب باز برای فرد معلولی که محدودیت
حرکتی دارد ،چه مراقبتهایی الزم است؟
پاسخ به این سؤال به موقعیت فرد بستگی دارد ،زیرا
استفاده از ناحیهی باالیی بدن  -بهخصوص دستها-
پس از عمل باعث واردشدن فشار به ناحیهی جراحی
شده و حرکت با عصا ،درد در خط میانی قفسهی
سینه ایجادمیکند .با توجه به اینکه اینافراد برای
حرکتکردن باید از دستهای خود استفادهکنند،
میتوانند  7تا 10روز پس از عمل ،با کمک فیزیوتراپی
و ُمسکن برای تسکین درد -با احتیاط -ازدستها برای
حرکت استفادهکنند .همچنین از همان ابتدا با توجه
به کمبودن فعالیت بدنی برای جلوگیری از لختهشدن
خون ،از داروهای ضدلختهشدن خون استفاده شده
و میزان و زمان پایان استفاده از دارو براساس میزان
تحرک بیمار مشخصخواهدشد.
 .2آیا گرفتن رگ از پای افراد برای عمل ،باعث بروز
مشکل خاصی میشود؟
بهطور معمول در افرادی که فعالیت بدنی چشمگیری
دارند ،رگها به رشد کامل رسیدهاند و در مقایسه با
افرادی که از نظر بدنی فعالیت چندانی نداشتهاند،
رگهای بهتری برای انجام عمل دارند .ناتوانی حرکتی
فرد ،به معنی بیاستفادهبودن و بستهبودن حتمی
نداشتن
احتمال
رگها نیست ،ولی با درنظرگرفتن
ِ
ِ
رگهای مناسب ،به جای رگ اصلی ترجیح میدهیم
از شریانهای دیگر استفادهکنیم .با درنظرگرفتن قدرت
باالتنه و درصد جوشخوردگی رگها سعیمیکنیم از
یکرگ استفادهکنیم-که اینعمل در اصطالح ()CABG
های فول آرتریت (یا پیوند پسعروق کرونر قلب) است.
.3درکل چه نوع معلولیتهایی احتمال بروز بیماریهای
قلبی عروقی را افزایش میدهند؟
با توجه به بررسیها ،سیستمهای سمپاتیک و
پاراسمپاتیک افرادی که دچار آسیبهای نخاعی و
بیماریهای عضالنی از جمله دیستروفی ،فلج مغزی و
 ...هستند ،مشکلدار است و به همینخاطر خطر ابتال
به بیماریهای قلبیعروقی در آنها افزایش مییابد .در
کل ،به دلیل ویژگیهای فیزیکی اینافراد ،در سیستم
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اتونوم (دستگاه عصبی خودکار) آنها تغییر ایجادشده و آنها را آمادهی
ابتال به بیماری قلبی میکند .میزان تحرک معلوالن جسمی حرکتی به
مراتب کمتر از سایر افراد است و اینامر باعث افزایش وزن و چاقی و
آمادگی پیداکردن برای ابتال به بیماری دیابت میشود .همچنین بهصورت
غیرمستقیم افزایش میزان چربی ،کلسترول و تریگلیسیرید خطر ابتال به
بیماری قلبی را به دنبال دارد.
در اینافراد میزان فشار خون بهطورمعمول کمتر از دیگران است و به همین
خاطر در عمل جراحی ،کنترل فشار خون در آنها مشکل میشود .ابتدا
متخصصان بیهوشی به دلیل مشکلهای موجود در اعصاب سمپاتیک
اینافراد با معضل کنترل فشار خون روبهرو میشوند .نداشتن فشار خون
سبب بروز مشکالتی قبل و بعد از عمل میشود.
.4دربارهی بیماری کرونر بیشتر توضیحدهید.
این بیماری شایعترین بیماری قلبی است و عمل جراحی ( )CABGشایعترین
عمل جراحی است که در مرکز ما (بیمارستان بوعلیسینا قزوین) از سال
 87انجام میشود .این بیماری هم در خانمها و هم در آقایان اتفاق میافتد.
البته آقایان یکدهه زودتر به بیماری دچار میشوند ولی شدت و آسیبهای
آن در خانمها بیشتر است.
در اینبیماری قسمتهای ابتدایی رگهای کرونر ،رگهای تغذیهکنندهی
قلبی ،گرفتارمیشوند .به واسطهی رسوب چربی در جدارهی ابتدای رگها
شاهد تنگی قطر داخلی رگ هستیم و به دلیل کاهش قطر داخلی رگ،
خونرسانی دچار مشکل میشود .کاهش خونرسانی منجربه کاهش
رسیدن مواد غذایی و اکسیژن به قلب میشود که فرد طی کاهش قطر و
تشدید تنگی حتی در حالت استراحت و خواب هم دچار درد در قفسهی
سینه (که از شایعترین نشانههای بیماری است) خواهدشد .برای درمان این
بیماری نمیتوان رگها را بازکرد ،بلکه از رگهای اندامهای پایینی بدن،
محل عبوری از محل قبل از تنگی و بعد از تنگی ایجادمیکنیم و با اینحال
بیماری همچنان در بدن فرد باقیمیماند .بنابراین کنترل و کاهش عوامل
ایجاد آن بعد از عمل بااهمیت است .مهمترین عوامل ایجاد اینبیماری
باالبودن چربی خون ،پایینبودن چربیهای خوب ،باالبودن تریگلیسیرید،
باالبودن فشار خون ،باالبودن قند(دیابت) ،مصرف دخانیات و چاقی است.
بهطورکلی ،درمان از طریق تجویز دارو ،جراحی قلب باز یا استفاده از بالون
است؛ درصورتیکه گرفتگی رگها کم بوده و در مرحلههای آغازین نباشد از
بالون برای درمان استفادهمیشود .اگر گرفتگی رگها پیشرفته و در ابتدای
رگ باشد ،جراحی صورت میگیرد.

.5چه روشهایی باعث کاهش سکتهی قلبی و بیماری قلبی در افراد معلول
میشود؟
همهی عاملهایی که برای حفظ سالمت قلب باید درنظرگرفتهشود؛ مانند:
کنترل وزن ،افزایش میزان فعالیت ،توجه به نوع مواد غذایی( از جمله
نوع چربیها ،استفادهی بیشتر از پروتئینهای گیاهی به جای پروتئینهای
حیوانی ،استفاده از مواد لبنی کمچرب و مصرف میوهها و سبزیها)،
استفادهنکردن از دخانیات ،کنترل قند خون و فشار خون .باید توجهکرد
که تنها از ظاهر فیزیکی افراد که به ندرت به مسائل ژنتیکی مربوط
است -نمیتوان به سالمت بدنی فرد پیبرد .بهعنوان مثال ،اگر فردی از
فیزیک بدنی مناسب برخوردار باشد ،یا عوامل نامبرده را رعایت کند ،هرگز
دچار دیابت یا چربی خون نمیشود .تنها میتوان با استفاده از پایشهای
آزمایشگاهی سالمت بدن را آزمود.
 .6آیا ابتال به یبوست پس از عمل جراحی ،یکی از دالیل توصیه پزشکان به
حرکت کردن بعد از عمل جراحی است؟
بله ،دستگاه گوارش بهواسطهی راهرفتن حرکت میکند و درواقع اثر نیروی
جاذبه بر اندامها باعث حرکت روده میشود .یکی از مشکالت عمدهی
افراد دارای محدودیت حرکتی -پس از عمل -ابتال به یبوست است که با
استفاده از تجویز ملینهای مجاز ،سعی میشود تا حد امکان از این موضوع
عمل افراد معلول بسیاردشوار
جلوگیری شود .در کل ،مراقبتهای پس از
ِ
است؛ بنابراین باید تا حد امکان از انجام عمل خودداری کرد.
 .7لطفا چندورزش مناسب برای جلوگیری از ابتال به بیماری قلبی در افراد
معلول ذکر کنید.
بهطورکلی ورزشها دودستهاند :هوازی و بیهوازی .ورزشهای بیهوازی
بیشتر شامل ورزشهای سنگیناند و با استفاده از وزنه انجاممیشوند-که
مناسب بیماران قلبیعروقی نیستند .بهطورمعمول ورزشهای هوازی برای
بیماران توصیهمیشود .درکل ،فعالیتهایی که سرعت ضربان قلب را تا
20درصد افزایش میدهند ،میتوانند به سالمت بدن در برابر بیماریهای
قلبی کمککنند .شنا و دومیدانی ورزشهای مادر در اینزمینهاند؛ اما افراد
با توجه به ویژگیهای بدنی خود -با استفاده از عصا یا صندلیچرخدار-
میتوانند به فعالیتهایی بپردازند که به افزایش ضربان قلب منجرمیشود.

تجربهها

پیشگیری از دیابت با گیاهخواری
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دیابت را میتوان اختالل مزمنی
معرفی کرد که بر همهی اعضای بدن
تأثیر منفی میگذارد .این بیماری
اغلب به بینایی فرد آسیبمیزند ،یا
به بیماریهای قلبیعروقی ،حملهی
قلبی ،اختاللهای کلیوی ،قطع عضو و
آسیبهای عصبی منجرمیشود .دیابت
میتواند مشکلهای بیشماری را در
دوران بارداری به همراه داشتهباشد.
همچنین ایجاد اختالل در کودکان
مادران مبتالبهدیابت،
متولدشده از
ِ
امری شایع است.
درحالحاضر در ایران شایعترین
عامل قطع پا ،دیابت است .دیابت به
صورت ژنتیکی ،در دوران بارداری،
یا براثر رعایتنکردن نکات سادهی
سالمت در افراد ایجاد میشود .با
اینکه تحقیقهای بسیار گستردهای
در زمینهی راههای پیشگیری از این
بیماری انجامشده است ،ولی عدهای
از مردم همچنان علت ابتال به دیابت
را تنها مصرف بیشازحد مواد قندی
میپندارند .با اینکه استفاده از مواد
قندی و در کل مصرف کالری زیاد و
ناسالم ،خطر ابتال به دیابت را افزایش
میدهد؛ ولی اینامر تنها به قندها
محدود نیست.
دو عاملی که پزشکان برای جلوگیری
از ابتال به دیابت توصیه میکنند،
فعالیت بدنی مناسب و تغذیهی سالم
است که رعایت هر دو برای داشتن

وزن متناسب و کنترل چربی و قند
خون ضرورت دارد.
راههای ساده و مؤثر برای حفظ
سالمت بدن و جلوگیری از ابتال به
دیابت عبارتاند از :مصرف بهاندازهی
فیبرها(میوهها و سبزیها) و استفاده
از پروتئینهای گیاهی(چربیهای
غیراشباع و مناسب بدن از جمله
سویا ،انواع حبوبات ،جوانهی گندم،
قارچ ،دانههای روغنی ،آجیل،
غالت سبوسدار و غیره) به جای
پروتئینهای حیوانی بهخصوص
گوشت قرمز و انواع فرآوردههای
گوشتی که منبع چربیهای اشباع و
کلسترولاند.
محققان استفاده از قهوه و چای و
در کل مواد کافئیندار را در کاهش
خطر ابتال به دیابت مؤثر میدانند ،زیرا
کافئین باعث افزایش متابولیسم بدن
میشود.
مهمترین عامل برای رسیدن به
وزنی متعادل در حین حفظ سالمت
بدن ،استفاده از همهی گروههای
غذایی مورد نیاز بدن به حد نیاز و
از منبعهای سالم است -سالمترین
منبعی که میتوان از آنها بهره برد-
منابع گیاهیاند.
بهیادداشتهباشیم که استفاده از رژیم
گیاهی و حذف گوشت از برنامهی
غذایی به نداشتن تنوع در غذا منجر
نخواهدشد؛ بلکه میتوان با شناخت

انواع مواد غذایی و آشنایی با نیازهای
فیزیولوژیکی بدن ،خوراکی سالم و
باب طبع خود فراهمکرد.
ترجمه :نفیسه قدوسی

دیابت نوع  1از اختاللهای
خودایمنی است که در آن لوزالمعده
به اندازهی کافی (یا اصال) انسولین
تولید نمیکند .بدون انسولین،
گلوکز خون به سلولها نمیرسد و
سلولها بدون غذا میمانند .افرادی
که به این اختالل دچارند ،باید تا
آخر عمر انسولین مصرف کنند.
شکل رایج دیابت نوع  2است که
در آن انسولین بهمقدارکافی تولید
میشود ،اما سلولها در برابر آن
ت می کنند.
مقاوم 
چاقی بیازاندازه و بیتحرکبودن،
خطر ابتال به دیابت نوع  2را
افزایـــشمیدهنــد .این بیمـاری
در میـــان افــرادی دیـدهمیشود
که در رژیم غــذایی خــود مقـدار
چشمگیـری محصـــوالت حیوانی
و کربوهیـدراتهای تصفـــیه شده
میگنجانند .این بیماری را میتوان
با رژیم غذایی مناسب و ورزش
کنترل کرد .رژیم غذایی گیاهی
میتواند در کنترل این بیماری
نقش مؤثری ایفاکند.

اثر آنتیاکسیدان
در دیستروفی عضالنی
گروهی تحقیقاتی در مونپولیه ،دارویی با
آنتیاکسیدان توسعه دادهاند که در عملکرد
عضلهی بیماران افاساچ دیستروفی اثر میگذارد.
ایننوشیدنی که منجر به بهبود عملکرد عضله
میشود ،حاوی آنتیاکسیدان ،ویتامین،E
ویتامین Cو روی است .یک آزمون بالینی بین
53بیمار به مدت 1هفته اجراشد .پس از 4ماه
بیمارانی که مکمل واقعی مصرفکردند ،نسبتبه
بیمارانی که دارونما استفاده کردهبودند بهطور
چشمگیری بهبودیافتند.
این بیماری از سلسله بیماریهای بسیارحاد
ژنتیکی پیشروندهی وابسته به کروموزومهاست
که باعث تخریب یا اختالل در بافت ماهیچهای
میشود و شامل هشتنوع بیماری است که
نمونهی شاخص و شدید آن دیستروفی ماهیچهای
دوشن است.

نقـش یوگــا در بیمــاری اماس
دربارهی نقش یوگا در برخی بیماریهای
عصبیروانی شکی وجود ندارد ،اما نشانههای
اثر آن در بیماری اماس هنوز به حد کافی
نرسیدهاست که بتوان قضاوت قطعی بهعملآورد.
در این رابطه بهتازگی مطالعهای انجامگرفته
که هدف آن بررسی همهی مطالعات انجامشده
دراینخصوص است تا روشنکند که آیا واقعا یوگا
برای مبتالیان به اماس بیضرر و مفید است یا
خیر .در اینبررسی7 ،مطالعهی بالینی بر روی
670فرد مبتال به اماس موردبررسی قرارگرفت و
نتیجهی آن به اینشکل اعالمشد که :انجام این
ورزش در مبتالیان به اماس هیچآسیبوزیانی
به همراه نداشتهاست؛ مدرک محکمی در دست
نیست که نشاندهد اثربخشی آن از برنامههای
ورزشی معمول بیشتر بودهاست .بنابراین ،بر
اساس اینبررسی ،میتوان نتیجهگرفت که یوگا
میتواند برنامهی درمانی خوبی برای مبتالیانی
باشد که به هردلیلی نمیتوانند برنامههای ورزشی
معمول را اجراکنند.
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فرزندتان را به خاطر گلودرد ،سرفه و تب شدید
از مدرسه به خانه فرستادهاند .آیا ممکن است
به آنفلوآنزایی مبتال شدهباشد که بهتازگی
پخششدهاست؟ یا فقط یک سرماخوردگی عادی
است؟
گرچه آنفلوآنزا بهطورمعمول نشانههای بسیار
وخیمتری از سرماخوردگی عادی به همراه دارد ،اما
تمایز این دو کار چندان سادهای نیست.
راهنمای نشانهها
پاسخ به پرسشهای زیر میتواند به تعیین اینکه
فرزندتان به سرماخوردگی ساده یا آنفوالنزا مبتال
شدهاست ،کمک کند:
آیا شروع بیماری *ناگهانی بوده؟ *کند بوده؟
آیا فرزندتان *تب شدیدی دارد؟ تب ندارد *یا تب
خفیفی دارد؟
میزان خستگی فرزندتان *جدی است؟*خفیف
است؟
آیا سر فرزندتان *درد میکند؟ *درد نمیکند؟
آیا اشتهای فرزندتان *کم شدهاست؟ *خوب است؟
آیا عضلههای کودکتان *درد میکند؟ *مشکلی
ندارد؟
آیا فرزندتان *لرز دارد؟ *لرز ندارد؟
اگر بیشتر پاسخهای شما جزء دستهی اول باشد،
احتمال آن وجود دارد که فرزندتان دچار آنفلوآنزا
شدهباشد ،اما اگر بیشتر پاسخهایتان جزء دستهی
دوم باشد ،بهاحتمال قوی ،فقط یک سرماخوردگی
عادی است!
برای اینکه بیماری فرزندتان را یک سرماخوردگی
معمولی تلقیکنید ،عجلهنکنید .مسئلهی مهمی
که باید بهخاطرداشتهباشید این است که نشانههای
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سرماخـوردگـی
یا آنفلــوآنــزا؟

آنفلوآنزا در کودکان مختلف متفاوت است (و با
پیشرفت بیماری تغییر میکنند) .بنابراین اگر
تصورمیکنید که فرزندتان به آنفلوآنزا مبتالشدهاست،
او را نزد پزشک ببرید .حتی پزشکان هم گاهی برای
مطمئنشدن دربارهی اینکه بیماری آنفلوآنزاست یا
سرماخوردگی باید آزمایشکنند ،چون نشانههای این
دوبیماری بسیار شبیه به هماند.
برخی بیماریهای باکتریایی ،مثل گلودرد
استرپتوکوکی یا ذاتالریه هم میتوانند شبیه به
آنفلوآنزا یا سرماخوردگی باشند .اگر حال فرزندتان
وخیمتر میشود ،در تنفس مشکل دارد ،تب شدیدی
دارد ،دچار سردرد یا گلودرد شدهاست یا بیحال و
پریشان بهنظرمیرسد ،خیلیسریع او را نزد پزشک
ببرید.
کودکان مبتال به بیماریهای خاص در خطر بیشتری
از ابتال به آنفلوآنزا قراردارند .اگر فکرمیکنید که
فرزندتان به آنفلوآنزا مبتالشدهاست ،حتماً با پزشک
تماسبگیرید.

درمان
برخی کودکان با مشکالت جسمی مزمن ،با ابتال به
آنفلوآنزا بیمارتر میشوند و باید در بیمارستان بستری
شوند .آنفلوآنزا در نوزادان هم میتواند بسیارخطرناک
شود .برای کودکانی که شدیدا ً بیمارند یا آنهایی
که مشکلهای خاص دیگری دارند ،پزشک داروی
ضدویروسی تجویز خواهدکرد که بتواند عالئم
آنفلوآنزا را کمترکند .البته فقط زمانیکه اینداروها
طی 48ساعت اول بیماری به کودک دادهشود،
تأثیرگذار خواهدبود.
در بیشتر مواقع ،میتوانید با دادن مایعات بسیار
و استراحت بیشتر به فرزندتان کمک کنید و اگر
پزشک گفت که مشکل کودکتان آنفلوآنزا نیست،
از پزشک بپرسید که الزم است فرزندتان واکسن
آنفلوآنزا بزند یا خیر؟

مشـاور توانا

روشهای کنار آمدن با هیجانات منفی
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دوست عزیزی از جهرم این سوال را مطرح
کردهاند :من در برقراری ارتباط با دیگران
مشکلدارم .از نگاه آنها آشفتهمیشوم
و دوستندارم تا این حد مورد توجه
دیگران قراربگیرم .با اینکه سالهاست
روی صندلیچرخدار مینشینم ،ولی
هنوز به حاضرشدن در محلهای عمومی
با صندلیچرخدار عادتنکردهام .گاهی
احساس بدی به خودم پیدا میکنم
و همینحس باعث میشود تمایلم را
برای خارجشدن از خانه ازدستبدهم.
بهخاطرهمین احساس میکنم بیارزشم.
از اینکه در خانه یا بیرون از خانه توانایی
اجرای کارهای مفید را ندارم ،بسیار ناامید
شدهام .باید چهکار کنم؟
پاسخ مشاور توانا:
برای مواجهه با این مشکالت به شما روشی
برای «تقویت احترام به خود» معرفی میکنیم.
اینروش به شما کمکمیکند که با احساسهای
بد و هیجانهای منفی خود کناربیایید.
بهطورمعمول ،بدترین شکل انتقاد ،انتقادی
است که خودتان به ناحق از خود میکنید .در
مقابل منتق ِد درونی حاضرجواب باشید! احساس
ِ
درونی انتقادازخود
بیارزشبودن از مکالمهی
ِ
بهوجودمیآید .عبارتِ خوارکنندهای مانند

«من آدم خوبی نیستم ،من بیارزشم ،من از
دیگران حقیرترم» و غیره احساس درماندگی و
ضعف احترام به خود را در شما بهوجودآورده
و تغذیهمیکنند .به منظور غلبه بر اینعادت بد
روانی برداشتن سهگام ضرورت دارد:
 .1به خودتان یادبدهید به محض اینکه
اینفکرهای انتقادی از ذهنتان گذشت ،آنها را
تشخیصداده و یادداشتکنید؛
 .2برای خودتان توضیحدهید که چرا اینفکرها
تحریفشده هستند؛
 .3جوابدادن به آنها را تمرینکنید تا سیستم
خودارزیابی شما واقعبینانه رشدکند.
روشی مؤثر برای اجرای این تمرین ،استفاده
از تکنیک سهستونی است .بر روی یکورق
کاغذ پنج خط عمودی بکشید تا کاغذ به
شش بخش تقسیمشود .ستون سمت چپ را
فکرهای اتوماتیک (انتقادازخود) ستون وسط
را (تحریفهای شناختی) و ستون سمت راست
را پاسخ منطقی (دفاع از خود) نامگذاری کنید.
همهی انتقادهای آزاردهندهای را که هنگام
احساس بیآرزشی و حقارت از خود می کنید،
در ستون سمت چپ بنویسید.
با توجه به جدولی که در آخر می بینید یک
موقعیت را تصور کنید به عنوان مثال:
فرضکنیم به یکعروسی دعوت میشوید و

به ذهنتان خطورمیکند که آیا آنسالن برای
دسترسی شما مناسب است یا نه؟ چقدر پله
دارد؟ آیا امکان استفاده از آسانسور وجوددارد؟
چه لباسی باید بپوشید؟ و غیره .بهطور معمول
در چنینزمانی چهاحساسی را تجربه میکنید؟
آیا قلبتان فرومیریزد و وحشتمیکنید؟ حال
از خود بپرسید چه فکرهایی همین االن از ذهن
من میگذرند؟ با خودم چه میگویم؟ چرا این
مسئله آشفتهام کردهاست؟ سپس این فکرها
را در ستونی با عنوان موقعیت یادداشتکنید.
ممکن است فکر کنید «من هیچوقت هیچکاری

فراموشش کن! من در بعضیجاها به
کمک دیگران نیازدارم و بعضی وقتها
هم میتوانم از عهدهی کاملکردن
کارهایم برآیم.
را درست انجامنمیدهم ،نمیتوانم لباس مناسبی
پیداکنم ،ممکن است در آنجا دیگران را به
دردسر بیندازم» و غیره .این فکرهای اتوماتیک
را در ستون سمت راست بنویسید و آن را
شمارهگذاری کنید .همچنین شاید فکرکنید

ایننیـاز به دلیل ناتوانی من در حرکت
نیست؛ بلکه فرهنگ نادرست جامعه و
معمـاری اشتباه مکانها باعثمیشود
ابزارهـای ضروری من در دستــرسم
نباشند

پیـــک توانــا

سعینکنید اینکار را در ذهن خود
انجام بدهید ،یادداشتکردن آنها
شما را وادارمیکند که دربارهی آنچه
میتوانید انجامدهید ،درک بیشتری
داشته باشید.
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«همه من را به دیدهی حقارت نگاهخواهندکرد؛
این نشان میدهد که موقعیت بدی دارم!» .به
همانسرعتی که این فکرها از ذهنتان میگذرد،
یادداشتشان کنید .چرا؟ زیرا این فکرها عامل
ناراحتی هیجانی شما هستند و مانند دشنههایی
که جسمتان را پارهمیکند ،شما را رنجمیدهند.
بیشک منظور مرا درکمیکنید ،زیرا آن را
احساس کردهاید.
دومینگام کدام است؟
با استفاده از فهرست دهتحریف شناختی که
در انتها ذکر شدهاست ،ببینید آیا میتوانید
خطاهای فکری را در هرکدام از افکار اتوماتیک
منفی خود تشخیصدهید؟ برای مثال «من
هیچوقت کاری را درست به پایان نمیبرم»
نمونهای از تعمیم افراطی است .این را در
ستون وسط یادداشتکنید .اینک آمادهاید که
در ستون سمت راست با جایگزینکردن فکری
که منطقیتر بوده و کمتر آزاردهنده است ،گام
عمده ای در دگرگونسازی حالت روحی خود
بردارید .سعینکنید خود را با منطقی جلوهدادن
یا گفتن مطلبهایی دلداری بدهید که از نظر
عینی به معتبربودن آنها باورندارید؛ در عوض
سعیکنید واقعیت را تشخیصبدهید .اگر آنچه
که در ستون پاسخ منطقی یادداشتمیکنید،
قانعکننده و واقعبینانه نباشد ،ذرهای کمکتان
نخواهدکرد .مطمئنشوید پاسخ متقابلی را که
به انتقاد از خود میدهید باوردارید .اینپاسخ
منطقی میتواند آنچه را که دربارهی فکرهای

اتوماتیک و انتقادآمیز شما غیرمنطقی و
خطاست روشنکند.
برای مثال ،در پاسخ «من همیشه به دیگران
نیازمندم» میتوانید بنویسید« :فراموشش کن!
من در بعضیجاها به کمک دیگران نیازدارم و
بعضی وقتها هم میتوانم از عهدهی کاملکردن
کارهایم برآیم .درست مانند هرکس دیگری که
به کمک دیگران نیازدارد .ایننیاز به دلیل ناتوانی
من در حرکت نیست؛ بلکه فرهنگ نادرست
جامعه و معماری اشتباه مکانها باعثمیشود
ابزارهای ضروری من در دسترسم نباشند و
بهجای استفاده از آسانسور مجبورشوم از دیگران
کمکبخواهم .من برای رفتن به عروسی به کمک
دیگران نیاز دارم ،ولی بگذار مسئله را بیشازحد
بزرگنکنیم».
فرضکنیم برای یک فکر منفی ویژه ،نمیتوانید
پاسخی منطقی پیداکنید .پس به مدت چندروز
آن موضوع را فراموشکنید و بعد دربارهاش
فکرکنید .در اینصورت قادر خواهیدبود آنروی
سکه را ببینید .با کارکردن روزانه پانزدهدقیقه
بر تکنیک ستونی در دورهای یک یا دوماهه،
این کار برایتان آسان و آسانتر خواهدشد .اگر
منطقی مناسبی برای یکفکر
نمیتوانید پاسخ
ِ
ناراحتکننده بیابید ،از دیگران بپرسید که در
چنینموقعیتی چه پاسخی ارائه میدهند.
تذکر :در ستون فکرهای اتوماتیک از بهکاربردن
کلمههایی خودداریکنید که واکنش هیجانی شما
را توصیفمیکند .فقط فکرهایی را بنویسید که
هیجان را بهوجودمیآورند .به عنوان مثال ،اگر به
مکانی رسیدید که رمپی برای عبور شما نداشت و
دیگران بیشازحد به شما -که پشت پلهها معطل
شدهاید -نگاهکردند ،ننویسید :احساس بیارزشی
و ناتوانی میکنم ،بلکه بنویسید« :آه! این هم
یکمکان مناسبسازینشدهی دیگر و مردمی با
فرهنگ اشتباه!» با این کار پلهها را تبدیل به

رمپ نمیکنید ولی در عوض مجبور نمیشوید
با حالتی عصبی به دیگران نگاهکنید و منتظر
کمک بمانید .هر چند که بهتر است هیجانهای
خود را در ستون فکرهای اتوماتیک بیاننکنید،
«محاسبهی هیجانی» میتواند در تعیین این
که احساسهایتان چقدر بهبودیافته ،مفید واقع
شود .میتوانید اینکار را قبل از تشخیصدادن
فکرهای اتوماتیک خود و پاسخدادن به آنها،
با ثبت میزان ناراحتی خود بین صفر تا 100
درصد انجامدهید .در مثال قبل ،ممکن است
یادداشتکنید که هنگام دیدن پلهها 80درصد
سرخورده و عصبانی بودهاید .سپس بعد از
تکمیل تمرین کتبی ،میتوانید ثبتکنید که
چقدر تسکین یافتهاید؛ شاید 40درصد بیشتر
یا کمتر .اگر کاهشی مشاهدهکردید ،خواهیددید
که اینروش دربارهی شما نیز مؤثر بودهاست.
فرم دقیقتری از این تکنیک توسط دکتر
آرونبک تهیه شده که به نام «ثبت روزانهی
فکرهای غی ر ُکنشی» معروف است و به شما
امکانمیدهد که نهتنها فکرهای ناراحتکننده،
بلکه احساسهای خود و واقعهی منفی را
که سبب تحریک این احساسها شدهاست-یادداشتکنید.
فرضکنید منتظر تاکسی هستید و رانندهها بدون
توجه به شما عبورمیکنند .مسئله را همانطور
که اتفاق افتاده در ستون شرایط بنویسید .بعد

این هم یکمکان مناسبسازینشدهی
دیگر و مردمیبا فرهنگ اشتباه!
احساسها و همچنین فکرهای منفی خود
را در ستون مناسب یادداشتکنید .سرانجام
به اینفکرها پاسخ منطقی داده و محاسبهی
هیجانی به عمل آورید .یادداشتکردن فکرهای
منفی و پاسخهای منطقی ممکن است به نظر
شما کاری ساده ،بیاثر یا حتی تقلبآمیز
برسد .حتی شاید در این احساس با عدهای
از بیمارانی شریکباشید که از ابتدا اجرای
اینکار را ردمیکنند و میگویند« :معنی

این کار چیست؟ تأثیری نخواهدداشت ،چون
موقعیت من بهطور ویژهای سخت است و من
درحقیقت بیارزش و ناتوانم».
این پیشداوری درست نیست و مثل این
است که بخواهید غیبگویی کنید .اگر تمایلی
به استفاده از ابزار کار نداشتهباشید ،قادر به
انجام کار نخواهیدبود .ثبت فکرهای اتوماتیک
و پاسخهای منطقی را پانزدهدقیقه در هرروز
به مدت دوهفته انجامدهید و تأثیرهای مثبتی
را که در حالت روحی شما ایجادمیکند،
مشاهدهکنید .شاید از مالحظهی شروع رشد
روحی و تغییرهای سالم در خودشناسی
کردن روی کاغذ
خویش حیرتزده شوید .ثبت
ِ
از اهمیت بسیاری برخوردار است .سعینکنید

اینکار را در ذهن خود انجام بدهید،
یادداشتکردن آنها شما را وادارمیکند
که دربارهی آنچه میتوانید انجامدهید،
درک بیشتری داشته باشید .شما میتوانید
با اینروش رنج و ناراحتی مشکلهایی مانند
ورشکستگی ،طالق یا بیماری شدید روانی را
که بهطورمعمول واقعبینانه فرضمیشوند-کاهشدهید .در شمارهی بعد تکنیک دیگری
را برای کاهش احساسهای منفی شما
ارائهخواهیمکرد.
در ادامه نمونهای از جدول مشاهدهمیکنید:
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تحریفات شناختی:

انواع دهگانهی تحریفهای شناختی بسیاری
از حالتهای افسردگی شما را سبب میشوند.
این  10گزینه را مطالعهکرده و با مفهومهای
آن آشنایی کامل پیداکنید .شما از این آگاهی
در تمام عمر خود سود خواهیدبرد.
 .1تفکر همه یا هیچ :وقتی موضوعها را
در ردههای سیاه و سفید ببینید و اعمالتان
از حد کمال پایینتر باشد ،خود را یک
شکستخوردهی مطلق تلقیخواهیدکرد؛
 .2تعمیم افراطی :یک اتفاق بد را به عنوان
یک شکست کلی در زندگی درنظرمیگیرید؛
 .3فیلتر ذهنی :یکی از جزئیات منفی
را جدا کرده و تنها به آن توجهمیکنید،
بهطوریکه دیدتان از واقعیت تیرهوتار شود؛
مانند قطرهی جوهری که رنگ تمام آب
موجود در ظرف را تغییرمیدهد؛

 .4مردودشمردن موارد مثبت :بر این
نکته تأکیدمیکنید که تجارت مثبت
بهحسابنمیآیند و شانسی اتفاقافتادهاند؛
 .5نتیجهگیری فوری :بدون هیچدلیل
محکمی ،مشکلهایتان را بد و حلنشدنی
میدانید؛
 .6بزرگنمایی یا کوچکنمایی:
اشتباههای خود یا دیگران را بزرگ میکنید
و موفقیتهای خود یا کارهای مثبت دیگران
را کوچک جلوهمیدهید؛
 .7استدالل هیجانی :گمانمیکنید
احساسی که دارید ،واقعیت مسئله است:
«من آن را احساس میکنم ،پس باید درست
باشد»؛
 .8عبارتهایی که با «باید» شروع
میشوند :وقتی انتظار دارید دیگران کاری
کنندو آن را با «باید» بیانمیکنید ،احساس

خشم و سرخوردگی و بیزاری خواهیدکرد.
وقتی دربارهی کارهای خودتان از «باید»
استفادهمیکنید ،احساس گناه خواهیدکرد؛
بهکاربردن
و
برچسبزدن
.9
اصطالحهای نادرست :این گزینه شکل
اغراقشدهی تعمیم افراطی است .به جای
اینکه مشکلهای خود را بیان کنید ،برچسب
منفی به خود میزنید .مثال« :من یک ناتوان
هستم» یا دربارهی دیگران میگویید« :او
آدم فضولی است» .بهکاربردن اصطالحهای
نادرست یعنی بیان یک واقعه به زبانی بسیار
پرآبورنگ و پرهیجان؛
 .10جنبهی شخصیدادن به مسائل :خود
را مسبب واقعهای منفی تلقیمیکنید که
درواقع بهطورعمده مسئول آن نبودهاید.

ورزش و ضایعهی نخاعی
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سادهترینکار بیتحرکی است .میتوان پرداختن به
هرگونه فعالیت ورزشی را نادیده گرفت و به تناسب
اندام اهمیتی نداد ،اما اگر به فایدههای فعالیتکردن
توجهکنید ،بیشک ترجیحمیدهید سختی کار را به
جان بخرید و کمی ورزشکنید .داشتن فعالیت نهتنها
فایدههای زیادی برای جسم شما دارد ،بلکه میتواند
در مدیریت زندگی روزانه و گرفتن تصمیمهایی که به
نیروی فکر و اندیشه نیاز دارد نیز مؤثر باشد.
افرادی که از صندلیچرخدار استفاده میکنند ،در
اجرای فعالیتهای ورزشی و داشتن تناسب اندام با
چالشهای خاصی روبهرو میشوند .ورزشهای هوازی
باعث افزایش ضربان قلب شده و سیستم تعریق را
تحریک میکنند و ورزشهای غیرهوازی بهمنظور
تقویت عضلهها صورتمیگیرند .بنابراین اجرای این
دو نوع ورزش در چنینافرادی بسیارالزم و حیاتی
است و باید به دنبال راهی برای سادهترکردن اجرای
این ورزشها در موقعیتهای خاص بود.
خاص
باید پذیرفت که هرنوع معلولیتی ،مشکلهای
ِ
مربوطبهخود را دارد -ضایعههای نخاعی نیز به همین
منوال اند -اما بهنظرمیرسد که اینافراد مجبورند با
مشکلهای بیشتری دستوپنجه نرمکنند .شاید به
همیندلیل بود که دکتر «گاتمن» فعالیت بدنی و
ورزش را با ضایعهنخاعیها آغاز کرد .او در تحقیقی
نشان داد که با فعالیت بدنی و ورزش میتوان طول
عمر افراد معلول را افزایشداد.
او در تحقیق خود به ایننتیجه رسید که عمر متوسط
افراد معلول از سهسال به دهسال افزایش مییابد ،به
شرط آنکه فعالیت بدنی و ورزش سرلوحهی زندگی
آنها باشد .تحرک افراد ضایعهی نخاعی به دلیل
مشکلهای جسمی کم شدهاست ،بنابراین اندامهای
داخلی آنها زیر فشار بوده ،سیستم دفعی آنها با
مشکل مواجهاست و از همه مهمتر به دلیل نداشتن
حس در نقاط فلج شده ،با زخم بستر مواجهاند.
بنابراین ضروری است که به هرشکل ممکن شرایطی
را فراهم کنیم تا افراد معلول ضایعهنخاعی به ورزش
و فعالیت بدنی روی آورده و ضمن اینکه از اثرهای
مثبت آن بهرهمیبرند ،از مشکلهای مربوط به
معلولیت خود نیز بکاهند.
توصیهی اول :اینافراد به هرشکل ممکن به فعالیت
بدنی بپردازند؛ حتی اگر الزم باشد در منزل و در
بستر حرکتهای نرمشی را اجراکنند .در وهلهی دوم
سعیکنند به محیطهای ورزشی روی بیاورند تا ضمن
بهرهمندی از فایدههای جسمانی ورزش ،از فایدههای
روانی و اجتماعی آن نیز سود برده و تا حد امکان از
مشکلهای مربوط به معلولیت بکاهند.
خوشبختانه در کشور تحقیقهای متعددی
صورتگرفته که ورزش و فعالیت بدنی برای افراد
معلول -بهخصوص افرادی مبتال به ضایعههای
نخاعی -آثار مثبت بیشماری دارد.
در نهایت اگر یک فرد معلول ضایعهنخاعی بخواهد در
حد قهرمانی ورزش کند .باید گفت که اینامر برای
آنان میسر است و میتوانند با بهرهگیری از تجربهی
مربیان باتجربه و متخصص ،با توجه به ویژگیهای
جسمانی خود ورزش را دنبال کرده و با کوشش و
تمرین مداوم به سطح قهرمانی برسند .در حال حاضر
ورزشکاران ضایعهنخاعی فراوانی داریم که در سطح

جهانی و پارالمپیک معروفاند و مدالهای رنگین
زیادی را برای کشورمان به ارمغان آوردهاند.
ذکر این نکته الزم است که به ورزشکاران معلول
بهخصوص ضایعهنخاعیها -توصیهشود تا قبل ازتحمل زحمتها و تالش برای رسیدن به قهرمانی ،با
مربیان کارآزموده مشورتکنند تا متناسب با وضعیت
جسمی خود ورزش محبوبشان را انتخابکرده و به
آن بپردازند.
جهت اطالع بیشتر باید اشارهکنیم که ورزشهایی
تنیس روی
از قبیل دوومیدانی ،شنا ،وزنهبرداری،
ِ
میز ،تنیس با صندلیچرخدار ،تیراندازی ،تیروکمان،
شمشیربازی و بولینگ از جمله ورزشهایی است
که در بین افراد معلول ضایعهنخاعی رواج دارد
و در سطح مسابقههای رسمی و بینالمللی نیز
شرکتدادهمیشوند.
در آخر باید افراد معلول ضایعهنخاعی توجهکنند
که در ورزش قهرمانی کالسبندی پزشکیورزشی
اهمیت چشمگیری دارد وباید قبل از هراقدامی ،ابتدا
وضعیت کالسبندی خود را مشخصکنند تا بهطور
دقیق سطح ضایعهشان مشخصشود و تالششان
بینتیجه نماند.
منبع :کتابچه «معلولیت ضایعهنخاعی»
تهیهکننده :معاونت فرهنگی و ورزشی سازمان امور
جانبازان
مؤلفان :دکتر حسین پورسلطانی ،دکتر یحیی سخنگویی
و عباس اردستانی.

اثرهای مثبت ورزش برای افراد ضایعهنخاعی:
جلوگیری از زخمهای بستر و فشاری؛
آسانشدن عمل دفع؛
کاهش پوکی استخوان؛
بهبود قدرت عضلههای سالم؛
حفظ دامنهی حرکتی مفاصل ؛
بهبود انعطافپذیری؛
تأثیر در روند اجتماعیشدن فرد و ورود او به
جامعه؛
جلوگیری از تشکیل سنگهای مثانه و کلیه؛
توسعه و پیشرفت در روند توانبخشی؛
بهبود استقامت قلبیتنفسی؛
حفظ دامنهی حرکتی قفسهی سینه به منظور
تنفس بهتر؛
پیشگیری از تغییر شکل مفصلها؛
تثبیت فشار خون؛
بهبود تعادل؛
کاهش میزان سختی (اسپاستی سیتی عضالت)؛
پُرکردن اوقات فراغت؛
تقویت روحیهی افراد؛
کاهش اثرهای منفی روانی از جمله اضطراب ،
استرس و غیره؛
سازگاری بیشتر با مشکلها؛
کاهش عوارض ثانویهی مربوط به معلولیت
بهطورکلی

ماوس میلهای
ماشینحسابهای سخنگو؛
ابزار کمکآموزشی برای
کودکان دارای معلولیت
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ِ
معلولیت حرکتی طراحی شده تا بتوانند بهراحتی از صفحههای لمسی
این ماوس برای کاربران دارای
و سایر صفحهکلیدها استفاده کنند .طراحی این ماوس طوری است که بهراحتی به شکل ثابت و تحت
کنترل در دهان نگه داشته میشود .این وسیله از چهار قسمت تشکیل شدهاست :بخش دهانی از جنس
فوالد ضد ِزنگ بهداشتی ،روکش سیلیکونی بهداشتیِ ،
نوک رسانای سیلیکونی و میلهی بلند آلومینیومی
با قابلیت تنظیمشدن.
قسمت دهانی بهشکل حرف وای انگلیسی طراحی شدهاست تا فرد دارای معلولیت بتواند بهراحتی و
بدون خستگی آن را به مدت طوالنی در دهان نگه دارد .سهدست روکش بهداشتی هم برای قسمت
دهانی عرضه میشود که قابل شستوشو و ضدعفونیشدناند .قسمت تنظیمشدنی میله را میتوان در
هر زاویهای تنظیم کرد تا هم برای صفحههای لمسی و هم برای صفحهکلیدهای معمولی قابل استفاده
باشد .ارتفاع 30سانتیمتری میله باعث میشود کاربر در فاصلهی دید مناسب چشم با وسایل مختلف
کار کند.
مجهز بودن نوک این وسیله به سیلیکون رسانا ،موجب شدهاست تا برای تمام صفحات لمسی خازنی
قابلاستفاده باشد.

داستانهای تصویری برای کودکان
مبتال به اوتیسم و اختالل رشدی

داستانهای تصویری به آموزگار و دانشآموزان
انگیزهی بیشتری میدهد .محتوای این داستانها
بر پنج زمینه متمرکز است :هر فصل سال ،یک
داستان همراه با داستانی دربارهی حیوانات .میتوان
هر داستان را انفرادی ،در گروههای کوچک یا برای
همهی افراد کالس استفاده کرد.

این داستانها به دلیل برخورداری از وی ِژگیهای
تکرار ،ساختار و روزمرگی برای مبتالیان به
اوتیسم یا اختاللهای رشدیکالمی عالی
هستند .داستانهای تصویریِ دنبالهدار بر
عناصر پایهای و دنبالکننده متمرکزاند.
دانشآموزان پس از خواندن این داستانها
میتوانند با کمکگرفتن از کارتهای تصویریِ
رنگی ،یک داستان ساده را تعریف کنند،
رخدادهای داستان را پیشبینی کرده ،بازگویی
و دنبال کنند ،جملهها و تصویرها را با هم
تطبیق دهند ،با کارتها به پرسشهای بله/
خیر و چرا /چگونه پاسخ دهند و نقشهای هر
داستان را اجرا کنند تا میزان درک مطلبشان
مشخص شود.
این گونه داستانها برای گروه سنی سه تا
هشت سال مناسب است .هر بسته حاوی
32عدد کارت داستان با تصویرهای رنگی در
ابعاد  4در  27سانت9 ،عدد برگهی سوراخدار
با کارتهای حاوی جمالت درشت ،کارتهای
سؤال و 16صفحه طرز کار با داستانها را
شامل میشود.

ظاهر و عملکرد ماشینحسابهای
سخنگو مانند ماشینحسابهای معمولی
است .این وسیلهی کمکآموزشی یک
ترکیبکنندهی صدای توکار دارد که با
فشردن هر کلید نامش را با صدای بلند
میگوید .این فناوری به کاربر کمک
میکند تا اعداد و محاسبههای ریاضی را
بهدرستی وارد کند .این وسیله حتی پاسخ
محاسبهها را نیز برای کاربر میخواند.
ماشینحساب سخنگو شکلهای مختلفی
دارد .یکی از ویژگیهای آن ،اعداد درشت
روی صفحهی نمایش است .ضروری است
هنگام انتخاب ماشینحساب ،صفحهی
نمایشی انتخاب شود که بهاندازهی کافی
بزرگ باشد و کاربر بتواند اعداد را ببیند.
بعضی از این ماشینحسابها به سیستم
یادآوریکننده مجهز بوده و به این
منظور زنگ هشدار و موسیقی دارند.
ِ
بزرگ روی کلیدها
نوشتههای بسیار
مناسب افراد کمبیناست و صدای فرد
گوینده بر اساس ترجیح کاربر میتواند
زن یا مرد و به زبانهای مختلف باشد.
امکان استفاده از هدفون برای کاربران
مبتال به مشکل شنوایی نیز وجود دارد.
این ماشینحسابها در دو شکل ساده و
علمی (انجام جبر و مثلثات و حسابان و
رسم نمودار) تهیه شدهاند.
ترجمه :سمیه جعفری

ستون نکتههای فنی
معرفی قفلهای بریس
بریس بلند اندام تحتانی ،ارتوز رایج در درمان
ضعف و سستی اندام تحتانی است که عالوهبر
محدودکردن حرکتهای جانبی مفصل مچ،
زانو را نیز ثابت نگه میدارد .دلیل تجویز بریس
بلند ،کنترل مستقیم مفصل زانوست.
نوع مفصل ارتوزی بر حسب نوع بیماری،
سن ،نوع فعالیت و درجهی ضعف عضالنی
تجویز میشود .از رایجترین مفصلهای
ارتوزی میتوان به مفصل زانوی افست خلفی،
قفل حلقهای دراپ الک ،قفلهای اهرمی،
قفل حلقهای زانو با قابلیت تنظیم(خم و
راستشدن) و مفصل زانوی کنترلکنندهی
استانس اشاره کرد.

قفل حلقهای زانو با قابلیت
تنظیم (خم و راستشدن)
این مفصل برای افرادی که دچار کوتاهی زانو
در حالت خمشدن هستند ،طراحی شده و بعد
از انتخاب زاویهی مناسب میتوان از قفلهای
قراردادهشده استفاده کرد.

قفل حلقهای دراپ الک

طراحی این قفلها اجازهی باز و بستهشدن
مفاصل دو طرف را بهطور همزمان به فرد
ِ
میدهد .ا ِعمال نیرو به سمت باال ،باعث
باالرفتن دستهی مفصل شده و قفل آزاد
میشود .در صورت برخورد اهرم مفصل با
اشیای اطراف ،امکان آزادشدن ناگهانی قفل
و افتادن فرد وجود دارد.
استفاده از یک تسمهی رابط در پشت مفصل
این مشکل را برطرف میکند .این روش
بهخصوص در افراد مسن کمک مؤثری برای
مقابله با ناتوانی در برابر ایستادن است.
برای آزادشدن این مفصل نیازی به خمشدن
به جلو نیست و برای افرا ِد با قدرت عضالنی
کم مناسب است.

مفصل زانوی کنترلکنندهی
استانس
این مفصل به ایجاد ثبات حین استانس
(ایستادن) و خمشدن خودکار در حین
راهرفتن کمک میکند .کنترل این مفصل به
روشهای مختلف با کمک پردازشگر کوچک
(داخل کلید مفصل) انجا م میشود و انتخابی
مناسب برای افرادی است که یکی از اندامشان
درگیر شده و از مفصل زانوی قفلدار استفاده
میکردهاند.
پیمان کشاورز

ســـالمــــــت

قفلهای اهرمی یا
سوییسالک

در صورت بازشدگی بیشازحد زانو به یک
طرف از این مفصل استفاده میشود .بازشدن
زانو به 180درجه نمیرسد ،اما بهحدی است
که به فرد حس امنیت و انتقال وزن روی
سمت درگیر را میدهد.
این مفصل میزان بازشدن زانو و فشارهای
واردشده به قسمت عقبی کپسول مفصل زانو
را کاهش میدهد .باید توجه کرد اگر میزان
بازشدن زانو توسط مفصل کمتر از حدی باشد
که فرد بتواند تعادلش را حفظ کند و وزن
را روی ارتوز انتقال دهد ،بازشدن مفصل را
افزایش داده و ممکن است نیازمند به استفاده
از قفلها شود.
در چنین مواردی ،افراد باید از قفلکردن
زانو خودداری کنند ،زیرا باعث انجام حرکت
دورانی پا و بلندشدن طرفی لگن در حین
راهرفتن شده و مصرف انرژی فرد را افزایش
میدهد.
صحیح بازشدن زانو مهم است.
زاویهی
ِ
بازشدن بیشازحد زانو باعث کاهش تأثیر
وسیله میشود .روشی ساده برای تعیین
زاویهی بهینه به کار میرود :واکری جلوی
فرد قرار داده میشود ،فرد درحالیکه کمر و
پشت زانوی خود را به دیوار تکیه داده ،سعی
میکند زانویش را باز کند تا جاییکه احساس
ِ
حرکت برعکس
بیثباتی کند .سپس بهتدریج
را انجام میدهد تا به حالت باثبات برسد .این
ِ
حالت مناسب تنظیم ارتوز است .برای
زاویه،
نتیجهگیری بهتر ،زاویهی بهدستآمده را با
عدد پنج جمع میکنند.
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مفصل زانوی افست خلفی

یکی از متداولترین روشهای قفلکردن زانو
به شمار میرود و اغلب برای افراد مبتال به
پولیو و ضعف عضلهی چهارس ِر رانی تجویز
میشود .طراحی این قفل بهصورتی است که در
تمام مدتِ ایستادن ،زانو را در حالت قفلشده
نگهمیدارد .زمانیکه پا بهطورکامل در حالت
صاف قرار گیرد ،قفلها پایین میافتند ،اطراف
مفصل قرار میگیرند و از خمشدن مفصل
جلوگیری میکنند.
فرد برای خمکردن زانو درحالیکه پا به حالت
کشیده قرار دارد ،قفلها را باال میآورد .برای
جلوگیری از بیتعادلشدن ،میتوان قبل
از بازکردن مفصل بعدی ،از یک گوی در
ساختمان مفصل استفاده کرد تا مفصل را در
حالت قفلشده نگهدارد.

Commemoration of the International Day
of Persons with Disabilities at DAT

On Thursday morning DAT held a ceremony

board of directors appreciated the Mayor and

at Alvand amphitheater to commemorate the

City Council of Alvand officials and said we

International Day of Persons with Disabilities

should know the position of DAT and Alvand

according

in the world. He pointed to his attendance

to

International

Relations

of

DAT supports children
with disabilities in the
field of education

the international seminar with the theme

Some officials of Alvand city, DAT`s board

“The role of technology in the lives of people

of directors and disabled managers and

with disabilities after ″2015 which was held

members with their families attended the

in New Delhi and he had participated by

ceremony.

UNESCO invitation and said “we are in higher

Nasrin Shahidi, psychologist and welfare

position rather than the world. The world is

social worker of Alvand said “Some members

at the beginning of financial support of poor

are members with disabilities. It hopes this

people. Large companies such as Coca-Cola

day is entitled as human being`s equality.

and IBM help to people with disability by

Through management, the negative attitude

social approach.”

will be removed and the positive one will be

“DAT demonstrated we are able and all

replaced. Cornerstone of rehabilitation system

advances of human society have been on

is psychology of people with disabilities.

the basis of their disability. We believe

Medical and psychological rehabilitation will

that people with disabilities are more able.

be possible through psychology of family.”

We don’t ask companies’ owner to pay

She addressing to the mental health of

money. The world is looking for donation

people with disabilities said “DAT and Firooz

of companies’ authorities to people with

Seyed Mohammad Mousavi, Chairman of board

hygienic group are evidence of this statement

disabilities.” He added.

of directors of DAT said “in the field of education

in entrepreneurship and independence of

Persons with disabilities must learn to

DAT

people with disabilities as well as culture-

think and work in the community. DAT has

disabilities whose families have not sufficient

making in the country which effective steps

launched education support of pupils with

financial ability.”

have been made in this field.

disabilities in Qazvin. Jobs of these persons

“Children like unprocessed raw materials of the

At the ceremony some elites with disabilities

should be intellectual, not physical nor

society. We should know that fact that if children

of Alvand like Mostafa Mohammadi, Athletics

manual jobs. The project will be implemented

and youth with disabilities do not educate, they

champion and owner of gold medal at rock

at other provinces in the near future.

will be forced to carry out hard and intolerable

climbing;

Mohammadi

10 to 15 percent of people in the society are

works in the future. During the last two years the

eleven-year-old teenager who reached to the

people with disabilities and the government

experimental and research stages of this project

preliminary round of robotics; Fatima Yaqub-

should provide services to these people.

has been gotten by DAT.” Mousavi added.

Khany, Author and poet; Qnadpour athlete

The world is the world of humanity. The

“At this project we talked with generous teachers

in sitting Volleyball; Fatima Taqavi teen

government

permanent

and introduced them to students who need

moviemaker of 50 minutes of documentary

jobs for people with disabilities; otherwise,

make- up classes and meeting the goal we will

film, and Asghar Shiri graduated in MA at

it should pay salary so that persons with

support financially in order to encouraging

history were rewarded by Alvand authorities.

disabilities don’t feel sense of shame.

students and teachers.

It is worth mentioning after playing music by

At the end the song group of Deaf was

“DAT will support NGOs that plan to execute this

Amir Hossein Mohammadi, the Message of

praised and a parts of Taqavi’s documentary

project at their province and city.”

UN Secretary-General with the theme “stable

film was broadcasted. Then Blind group

I’m awarded for entrepreneurship for people

development: promising of technology” was

caroled.

with disability many times but I am embarrassed

Mohammd

Taha

should

provide

will

support

hundred

children

with

read and message papers were distributed

towards the employees with disabilities at Firooz

among the participants.

factory.

After reading the UN message, Seyed
Mohammad Mousavi, Chairman of the DAT
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Tavana.

Secretary-General of the National
Commission for UNESCO visited
DAT

no real meaning.” Saeidabadi and his accompanying delegation
pointed to their attendance and familiarity with DAT as a great
honor. He emphasized that development and popularity of a
country depends on participation of all classes of the society.
“Surely people with disabilities are one of the society groups and
although they have limitation in part of their mind or body, but
they have capabilities at other parts that should be nurtured.
He also stressed disability does not mean inability.” Mohammad
Reza Saeidabadi added.
“People with disabilities should find their original positions in
the society and it should be run appropriate approach to their
abilities so that the authorities also believe it.” Iranian SecretaryGeneral of National Commission for UNESCO continued.
“DAT`s responsibility results empowerment of people with
disabilities and introducing and internationalization of DAT`s
view are considered as our duties” he added.
By referring to unlimited achievements of athletes with
disabilities in the world ranks he stated that “This issue indicates
that people with disabilities attain to great success if they enjoy
facilities and attention. He also said their success in sports,
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indicates their significant capabilities at other areas like science
On the International Day of people with disabilities Iranian Secretary-General
of the National Commission for UNESCO, Dr Mohammad Reza Saeidabadi,
and his accompanying delegation visited DAT to commemorate the
International Day of people with disabilities.
Mohammad Reza Saeidabadi in visiting DAT said “Development is not possible
without participation of all classes of society in the development axes and has

and economic and etc.
Mohammad Reza Saeidabadi continued “all NGOs throughout
the country will be gathered as soon as possible and it is asked
DAT to reflect its knowledge and experiences.”
At the end, he visited different parts of education, handicrafts,
library, and media units, as well as production line of Firooz
hygienic group and disabled employees in DAT.

The second consultation of NGOs
in the field of disabled was held
pave the way for other people with disabilities, especially children and
adolescents through our efforts”.
“NGOs should take prominent steps through getting good advice. Ratifying
the comprehensive legislation by NGOs` efforts and governmental
agencies is a good occurrence that we hope to see it as soon as possible.
People with disabilities are capable when they prove their abilities. We
must be united so that to create an integrated national network. Through
being united we will have great power and will take effective steps.” Suhail
Moieni, managing director of Bavar Association at the meeting said.
“Although ratifying the comprehensive legislation of people with
disabilities may be a good occurrence, but if it is ratified hastily and it is
not implemented correctly it will be inappropriate measure. It is the time
The second consultation of NGOs in the field the disabled was held at
Tehran’s Laleh Hotel by efforts of DAT and more than 60 organizations in
the field of persons with disabilities attended in order to be effective in
accelerating the comprehensive legislation of Disabled Protection.
Managing directors and members of board of directors of these organizations
shared their views, opinions and experiences at the second consultation.
Seyed Mohammad Mousavi, Chairman of board of directors of DAT while
thanked the audience emphasized on creating the first social network of
persons with disabilities at country.
Emphasizing the fact that disability is not inability Mousavi said “We should

that people with disabilities come together at formal meetings and indeed
the time of friendly chat has been expired. People with disabilities should
take actions through expertise and scientific affairs by attending at the
society affairs.” Doctor Ali Saberi, Tehran City Council member said.
Then directors of NGOs stated their comments and views and provided
their solutions and approaches.
At the end, the final statement of the second consultation was presented
by Seyed Akbar Hosseini, the DAT board member and secretary of the
meeting, and was signed by the NGOs directors.
It should be said the first same consultation had been held at Howeyza
Hotel on March of the last year by attendance of 25 NGOs.
International Relations Unit of DAT
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