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

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

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

اختیار پیک توانا قرار دهید.
هم چنین می توانید افراد دارای معلولیتی 
معرفی  توانا  پیک  به  می شناسید  که  را 
کنید تا این ماهنامه آن ها را به عنوان الگو 

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

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

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

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

افق های روشن قدم بردارد.

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

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

یک ساله)6 شماره( )براي مخاطبان داراي معلولیت و در صورت ارسال کپي کارت معلولیت ( : 250/000 ریال  
یک ساله)6 شماره( )براي مراکز، شرکت ها، سازمان ها و مخاطبان عادي( : 300/000 ریال

نكته : در صورت اشتراك شش ماهه هزینه های پیش گفته به صورت ۵۰ درصد به حساب  واریز شود. عالقه مندان به 
اشتراک و دریافت مجله مي توانند، بهاي اشتراک مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سیبا بانک ملي به نام کانون معلولین 
توانا )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملي( واریز کرده و اصل رسید آن را به همراه فرم اشتراک تکمیل شده )گواهي معلولیت یا کپي کارت 

معلولیت براي عزیزان معلول(، به نشاني دفتر ماهنامه پیک توانا ارسال نمایند.
در صورت اشتراک بیش از 5 جلد در هر شماره 20 در صد تخفیف تعلق خواهد گرفت.

نشاني ماهنامه پیک توانا : قزوین- بلوار شهید بهشتي - کانون معلولین توانا- دفترماهنامه پیک توانا – تلفن : 33339212 - 028 

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

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

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

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

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

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

در اين حركت فرهنگی با ما همراه شويد
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اخبـار

 شورای سردبیری: 
سید اکبرحسیني- مرتضی رویتوند- رقیه بابایی

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

با تشكر صمیمانه از همكاری این عزیزان :
حجت اله یوسفی - محمدحسن هادی- مرضیه کریمی - مریم ایران دوست - لیال کبیـری  

آرزو طالقـانی - فهیمه عباسی  و سایر همکاران
 گرافیک و صفحه آرایی : فهیمـه طیبـا

ویراستار : بهناز راشدی اشرفی
مدیر داخلی : زهره خوئینی

عكس روی جلد: داود عامری

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

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

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

است.

اجتماعی

کودك و نوجوان

سالمت و علمی

شناسنامه

دریافت نسخه pdf شماره ۵۵

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

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

تلفكس :028-33339212
شماره پیامک : 30007545  

چاپ و صحافی : رواق روشن مهر 

هر سال 6۰ هزار ایرانی 
معلول می شوند

مگر قرار است ما برای 
معلوالن پرستار بگیریم؟

راننده های خواب آلود، تنها 
مقصران حوادث رانندگی 

هستند؟

زهرا نعمتی الگوی من در 
ورزش است

نگران ضمانت اجرایی و 
چگونگی وضع تامین بودجه در 

اجرای قانون جامع هستیم

نشست نماینده ی مردم قزوین در 
مجلس با اعضای

کانون معلولین توانا به مناسبت روز 
جهانی معلوالن

کمک به کودك ناشنوایممددکاری اجتماعی تخصصی

36
محمدطه و پله هایی که به 
خوبی از آ ن ها باال می رود

38
خرس کوچولویی که 
پاهایش جا مانده بود

39
معرفی کتاب

صندلی چرخ دارم؛ کالسكه ی 
بچه ی من
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 ،1390 سال  سر شماری  نتیجه های  بر اساس 
جمعیت  از  یک میلیون و پنجاه هزار نفر  به  نزدیک 
این سر شماری  هستند.  معلولیت  دارای  کشور 
 600 نا شنوا،  و  نا بینا  350هزار نفر  حدود  وجود 
و  حرکتی  و  جسمی  معلولیت  دارای  هزار نفر 
حدود 350 هزار معلول ذهنی در کشور را تا سال 

90 تأیید کرده است.
و  آمار  کارشناسان  که  است  حالی  در  این 
آمار  که  معتقدند  معلوالن  حوزه ی  کارشناسان 
آن ها  است.  این رقم  از  بیشتر  معلولیت  حقیقی 
معتقدند برخی از خانواده ها به ویژه در شهر های 
به عنوان  معلولیت  به  هنوز  روستا ها  و  کوچک 
پذیرفتن  از  و  نگاه کرده  خانوادگی«  »ننگ  یک 

نبود آمار قطعی؛ 
ســايه ای سنگیــن روی سر معلــوالن

جامعه  به  خود  معلول  فرزندان  معرفی نشدن  در  همین نگرش  و  می کنند  امتناع  آن 
تأثیر گذاشته و لذا دست سازمان های بهزیستی و آمار در تخمین صحیح تعداد معلوالن 

هرگز به این افراد نرسیده است.
انواع  معلولیت،  درباره ی  کافی  اطالعات  هنوز  شهروندان  از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با 
داشتن  از  این رو  از  تشخیص نمی دهند؛  را  خفیف  معلولیت های  ندارند،  آن  شدت  و 
معلولیت های جسمی یا روانی اعضای خانواده ی خود بی اطالع هستند. همه ی این موارد 
چون حلقه های زنجیر به هم پیوسته اند تا در کشور آمار دقیقی از افراد دارای معلولیت 

در دست نباشد.
بدیهی است که مطالب پیش گفته موجب شده اند تا در تأمین اعتبار های الزم برای رفع 
این رو  از  تکراری رخ داده است.  و  اشتباه های فاحش  نیازمندی های معلوالن  و  مشکل ها 
چرخه ی نقص دار تعیین بودجه بر اساس آماری کم تر از آمار واقعی بارها و بارها تکرار شده، 
پایه ی  بر  نه  تعیین می شوند  نادرسِت موجود  آمار  بر اساس  این حوزه  اعتبار های  چرا که 

آمار واقعی.
از طرفی افراد دارای معلولیت نیاز های بی شماری دارند که تعداد زیادی از آن ها -به ویژه 
بهزیستی  سازمان  کارشناسان  توسط  حتی  هنوز  غیره-  و  توان بخشی  روحی،  نیازهای 

شناسایی نشده اند. 
در واقع می توان گفت وظیفه ی پاسخ گویی به نیاز های معلوالن به عهده ی کسانی است که 
هنوز با مشکل های اصلی این گروه آشنا نبوده اند و به جای اینکه خود را مددکار این افراد 
بدانند، با مراجعان معلول خود به عنوان »اربابان رجوع« برخورد می کنند. ناگفته نماند که 
این افراد در نحوه ی ارتباط با معلوالن بی تقصیرند، چرا که به طور اساسی در کشور ما به 
پدیده ی معلولیت به طور علمی نگاه نشده است. کارشناسان با وجود تعداد زیاد مجروحان 
و  به طور کامل  را  این گروه  غیره، مشکل های  و  معلولیت، سالمندان  دارای  افراد  جنگی، 
علمی شناسایی نکرده اند و به همین خاطر، جامعه نیز در شناسایی این گروه و نحوه ی 

برخورد با آن ها به طور غیر عمد اهمال کرده و کوتاهی می ورزند.
اما مشکل و گله مندی اصلی اینجاست که با وجود اینکه همه ی مسئوالن و کارشناسان 
افراد معلول در  از  حوزه ی معلوالن بر سر مسئله ی »نبود اطالعات کافی و آمار دقیق 
کشور« همواره اتفاق نظر داشته و دارند، اما هرگز در راستای اختصاص دادن اعتبار  برای 
آن  برای  چاره ای  و  اقدامی نکرده  محروم  منطقه های  در  به ویژه  معلول  افراد  شناسایی 
نیندیشیده اند. جای خالی این رویداد، همواره در تعیین اعتبارات، تخصیص بودجه، تربیت 
نیروهای متخصص، راه کارهای رفع کننده ی بحران ها و مشکل های خانواده ها و غیره روشن 
به »محروم  ماندن های«  بگوییم  اگر صحیح تر  و  به محرومیت ها  پیش گفته  موارد  است. 

هر چه بیشتر افراد دارای معلولیت دامن زده است.
در نهایت، شاید بتوان گفت: »معلوالن گروهی در جامعه هستند که گستره ی جمعیتی 
تعداد  از  قابل اعتمادی  و  معتبر  اطالعات  و هیچ سازمانی  بوده  ابهام  از  هاله ای  در  آن ها 

حقیقی آن ها ندارد«.
ادامه پیدا خواهد کرد؟  کجا  تا  نقص دار  این چرخه ی  چرخش  اینکه:  آخر  سخن  اما  و 
چند سال دیگر باید بگذرد تا مسئوالن از نبوِد آمار واقعی معلوالن ابراز تأسف کنند و برای 

نبود این اطالعات دل خواهند سوزاند؟ 

رقیه بابایی

babayi84@yahoo.com

عضو شورای سردبیری ـ مدیر تحریریه - دبیر سرویس خبر
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وزیر کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
طرح  با  معلوالن  به  خدمت رسانی  افزایش 

»بهزیستی در خانه«
ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تامین 
بودجه ی تجهیزات مورد نیاز معلوالن در بودجه 
گفت: الیحه ی حمایت  و  داد  سال 1394 خبر 
کمیسیون  در  معلوالن  از  قانونی  و  حقوقی 
اجتماعی دولت به پایان رسیده و در هفته های 

آتی به صحن مجلس خواهد رفت.

ربیعی خبر داد:
طبقه بندی و آموزش رایگان معلولین برای 

حل مشكل اشتغال
ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعالم 
بانک  تهیه  و  معلوالن  طبقه بندی  طرح  آغاز 
اطالعاتی آن ها از تصمیم و عزم دولت برای حل 

مشکل اشتغال معلوالن خبر داد.
برای  پیش بینی شده  برنامه ی  به  اشاره  با  وی 
تاکید  معلوالن  ویژه  شغلی  بازیابی  و  طراحی 
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 
با فیزیک آن ها و لیست  طبقه بندی و متناسب 
به  رایگان  صورت  به  الزم  آموزش های  مشاغل 

افراد معلول داده شود.

اردبیل 16 هزار و 872 معلول دارد:
اردبیل  استان  بهزیستی  مدیرکل  ایسنا: 
و  هزار   16 اردبیل  استان  سطح  در  گفت: 
بهزیستی  پوشش  تحت  معلول  نفر   872

هستند.
رویا احمدیان با اشاره به اینکه در سطح استان 
اردبیل 16 هزار و 872 نفر معلول تحت پوشش 
تحت  معلوالن  کل  از  افزود:  هستند،  بهزیستی 
و 5444  مرد  نفر  این سازمان 11428  پوشش 

نفر زن هستند.

بیماران  تمامی  به  حق پرستاری  پرداخت 
ضایعه نخاعی تا پایان سال

بهزیستی  توانبخشی سازمان  امور  معاون  ایسنا: 
تمامی  به  سال  پایان  تا  پرستاری  حق  گفت: 
شد  خواهد  پرداخت  نخاعی  ضایعه  بیماران 
توانبخشی  پوشش  تحت  روستاییان  تمامی  و 

مبتنی بر جامعه قرار می گیرند.

اخبـــــــــــار كوتاه
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی:

درصدی   1۵ جمعیت  برای  باید  جامعه 
ناتوانان مناسب سازی شود

ایسنا: مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان 
ناتوان  اینکه 15 درصد جمعیت جامعه را افراد 
به  مناسب سازی  باید  گفت:  می دهند،  تشکیل 
منظور عبور و مرور تمام این افراد صورت گیرد 

نه فقط جمعیت چهاردرصدی معلوالن.

عمودی زاده خبر داد:
تحت  مددجوی   29۰۰ برای  اشتغال  زمینه 

پوشش بهزیستی لرستان فراهم شد
ایجاد  از  لرستان  استان  بهزیستی  کل  مدیر 
تحت  مددجویان  از  نفر  دوهزار  برای  اشتغال 

پوشش این نهاد خبر داد.
همایون عمودی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با 
اشاره به ایجاد اشتغال برای دوهزار و 962 نفر 
از مددجویان تحت پوشش بهزیستی لرستان در 
اقدام  این  شش ماه نخست امسال اظهار داشت: 
کارفرما،  سهم  بیمه  خصوصی،  بخش  طریق  از 
پرداخت  و  کارایی  عدم  جبران  خویش فرمایی، 

تسهیالت اشتغال زایی صورت گرفته است.

مدارس  به  دیرآموز  دانش آموزان  ورود 
عادی از سال 94

استثنایی  دانش آموزان  سازمان  رئیس  ایسنا: 
حال  در  که  خبر  این  اعالم  ضمن  کشور 
دیرآموز  آموزان  دانش  ورود  برای  برنامه ریزی 
آینده  در سال  عادی  مدارس  به  یا هوش مرزی 
از  قبل  سنجش  طرح  امسال  گفت:  هستیم، 
بتوانیم  تا  است  درآمده  اجرا  به  زودتر  دبستان 
پس از شناسایی دانش آموزان معلول مداخالت 

الزم را زودتر انجام دهیم.

از 19 هزار معلول در 9 ماهه  اشتغال بیش 
اول امسال

با  بهزیستی  سازمان  اشتغال  ستاد  دبیر  ایسنا: 
اعالم این خبر که در 9 ماهه اول سال 93، 19 
به کار شده اند  نفر معلول مشغول  هزار و 544 
واگذاری  غیردولتی،  مراکز  واگذاری  گفت: 
و  خودیار  گروه های  تشکیل  خالی،  فضاهای 
از  و...  تولیدی  کارگاه های  معلوالن،  همیار 

راه های ایجاد اشتغال برای معلوالن هستند.

مازندران دارنده رتبه ی نخست کشوری در 
معلولیت جسمی حرکتی

 10 اینکه  بیان  با  مازندران  بهزیستی  مدیرکل 
تشکیل  سالمندان  را  مازندران  جمعیت  درصد 
سمت  به  سرعت  با  مازندران  گفت:  می دهند، 
سالمندی پیش می رود که از میانگین کشوری 

باالتر هستیم.
ایسنا: »سعید آرام« با بیان اینکه بیشترین آمار 
معلوالن ذهنی و جسمی حرکتی هستند، گفت: 
در مازندران معلولیت جسمی حرکتی رتبه ی اول 

را دارد.

کبیری خبر داد:
کمبود امكانات و فضای آموزشی مهمترین 

مشكل مدارس استثنایی قم است
رئیس آموزش و پرورش استثنایی قم گفت: دانش 
آموزان معلول در مدارس قم با کمبود تجهیزات 
برای رفت و آمد و کمبود امکانات آموزشی روبرو 

هستند.
در  کبیری  علیرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
شورای آموزش و پرورش استان قم، با اشاره به 
اینکه اولین مشکل دانش آموزان استثنایی بحث 
نزدیک  داشت:  اظهار  است،  آن ها  ایاب و ذهاب 
قم  استان  در  استثنایی  دانش آموز   1700 به 
تحصیل می کنند که 400 نفر در مدارس عادی 

و بقیه در مدارس ویژه هستند.
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بهره مندی 3۵6هزار معلول از خدمات 
توان بخشی بهزیستی

سازمان  توانمند سازی  دفتر  مدیر کل 
معلوالن  »همه ی  گفت:  بهزیستی 
حق  سال  پایان  تا  گیالن  ضایعه نخاعی 

پرستاری مستمر دریافت خواهند کرد«.
در  دوات گران  »کیوان  ایسنا:  گزارش  به 
جمع مسئوالن بهزیستی گیالن اظهار کرد: 
در  ضایعه نخاعی  507نفر  »هم اکنون 
پوشش  تحت  گیالن  استان  بهزیستی 

هستند و حق پرستاری دریافت می کنند«.
ضایعه نخاعِی  معلوالن  تعداد  وی 
بهزیستی  اطالعاتی  بانک  در  به ثبت رسیده 
»تا  افزود:  و  بر شمرد  700نفر  را  گیالن 
پرستاری  حق  آنان  همه ی  به  سال  پایان 

پرداخت خواهد شد«.
زمینه ی  »در  ادامه داد:  دوات گران 
بهزیستی  جامعه،  بر  مبتنی  توان بخشِی 
این زمینه  در  پیشرو  استان های  از  گیالن 
مبلغی  مهم،  این امر  به  توجه  با  است. 
650میلیون تومان اعتبار  حدود  در 

در نظر گرفته شده است«.
بهزیستی  توانمندسازی  دفتر  مدیر کل 
کشور خاطر نشان کرد: »هم اکنون 356هزار 
و 573نفر معلول در کل کشور از خدمات 
جامعه  بر  مبتنی  توان بخشِی  برنامه ی 

بهره می برند«.
به  داده شده  وعده های  به  عمل نكردن 
قهرمان معلول جهان به دلیل سن کم!

دیسک  پرتاب  رشته ی  در  جهان  قهرمان 
وعده ی  به حقیقت نپیوستن  از  معلوالن 
مسئوالن در پرداخت هدیه ی قهرمانی اش 

گالیه کرد.
»مصطفی افضلی« در گفت و گو با پیک توانا 
مشکل های  از  یکی  مسکن  اینکه  بیان  با 
مهم و اساسی معلوالن است، گفت: »پس 
پرتاب  رشته ی  مسابقه های  در  اینکه  از 
دیسک به مقام نایب قهرمانی جهان رسیدم، 
جمهوری  محترم  ریاست  سوی  از  قرار شد 
به من مسکن داده شود، اما هنوز این وعده 

عملی نشده است.«
در  نیز  را  جهان  قهرمانی  عنوان  که  وی 
پرسشی  به  پاسخ  در  دارد،  کارنامه ی خود 
جایزه اش  اهدای  عدم  علت  درباره ی 
بسیاری  پی گیری های  »تاکنون  گفت: 
انجام شده است، اما می گویند چون هنوز به 
از مسکن  نرسیده ام، نمی توانم  قانونی  سن 

مهر استفاده کنم«.
رشته ی  دانشجوی  که  جهان  این قهرمان 
تربیت بدنی دانشگاه دامغان است، خواستار 
پرداخت  برای  استان  مسئوالن  رسیدگی 
از  استفاده  و  جهموری  ریاست  هدیه ی 

مسکن مهر شد.

سازمان  توانمند سازی  قائم مقام 
بهزیستی کشور:

اشتغال  ایجاد  بهزیستی  وظیفه ی 
نیست.

بهزیستی  سازمان  توانمندسازی  قائم مقام 
اشتغال  ایجاد  بهزیستی  »وظیفه ی  گفت: 
توانمندسازی  آن  وظیفه ی  بلکه  نیست، 
شاخص های  از  یکی  نیز  اشتغال  که  بوده 

توانمندسازی است«.
ایسنا  با  گفت و گو  در  عبداهلل زاده  قاسم 
بانک،  منابع،  بهزیستی  »سازمان  افزود: 
غیره  و  کارخانه، شرکت، صنف  تسهیالت، 
آن ها  به واسطه ی  بتواند  که  در اختیار ندارد 

اشتغال ایجاد کند«.
سازمان  »وظیفه ی  بیان کرد:  ادامه  در  وی 
هدف  جامعه ی  توانمندسازی  بهزیستی 
شاخص های  از  یکی  نیز  اشتغال  و  بوده 
ایجاد  که  در نظر بگیریم  باید  اما  است،  آن 
توانمندسازی  معنای  به  به تنهایی  اشتغال 
که  هستند  بی شماری  افراد  زیرا  نیست؛ 

شاغل بوده اما توانمند نیستند«.
عبداهلل زاده ضمن اشاره به خدمات سازمان 
به  این فعالیت ها  »همه ی  گفت:  بهزیستی 
نوعی زمینه ساز حضور و مشارکت خانواده ها 
در جامعه و کمک به رفع مشکل های آنان 

در راستای توانمند سازی است«.
بهزیستی  سازمان  توانمند سازی  قائم مقام 
کشور ادامه داد: »سازمان بهزیستی بیش از 
150 فعالیت داشته و بخش بزرگی از آن ها 
در حوزه ی توانمندسازی است. البته چون 
نمی توانیم  است  حساس  هدف،  جامعه ی 
افکار عمومی  دید  معرض  در  را  ها  خانواد  

قرار دهیم«.
برای  بهزیستی  جدید  طرح های 

معلوالن
بهزیستی  سازمان  توان بخشی  امور  معاون 
معلولیت  از  »پیش گیری  گفت:  کشور 
با  و  است  توانبخشی  کار  سرلوحه ی 
سازمان  پیشگیری  حوزه ی  هم کاری 
بیماری های  از  پیش گیری  بهزیستی، 
روانی مزمن و ضایعه نخاعی در اولویت کار 

قرار گرفته است«.
با  گفت و گو  در  سخنگویی«  »یحیی 
رویکرد  حاضر  »در حال  گفت:  پیک توانا 
دنیا  در  توان بخشی  حوزه ی  در  جدیدی 
توان بخشی  از رویکرد  در حال اجراست که 
مبتنی بر مرکز ها فاصله گرفته و در جهت 
هدف  گروه های  و  افراد  توانمندسازی 

پیش روی می کند«.
معلوالن  اولیه ی  »نیازهای  ادامه داد:  وی 
مثال  به عنوان  تأمین شود.  باید  در جامعه 
تأمین سمعک برای فردی کم شنوا، اهدای 
عصا، واکر)walker( یا صندلی چرخ دار برای 

افراد ضایعه نخاعی از کم ترین کمک هایی 

و  جامعه  به  این افراد  ورود  برای  که  بوده 
رفع چالش هایشان با خانواده و جامعه اجرا 

شده است«. 
بهزیستی  سازمان  توان بخشی  امور  معاون 
در رابطه با تأمین حداقل نیاز ها برای حضور 
سال  »در  گفت:  جامعه  در  معلوالن  فعال 
تأمین  و  خرید  به  37میلیارد تومان  جاری 
و  اختصاص داده ایم  توان بخشی  تجهیزات 
استان ها  به  تومان  27.5میلیارد   تا کنون 

اعتبار اختصاص داده شده است«.
تکنولوژی های  با  ارتباط  در  سخنگویی 
گفت:  توان بخشی  حوزه ی  در  مدرن 
از  نباید  مدرن  تکنولوژی  زمینه ی  »در 
بمانیم.  عقب  دنیا  پیشرفته ی  کشور های 
باید در آن مسیر گام برداشته و در این راستا 
برای  برقی  صندلی چرخ دار  تهیه ی  برای 
عصای  تهیه ی  خاص،  نیاز های  با  معلوالن 
هوشمند برای نابینایان و همچنین تهیه ی 
بریل  چاپ گر  مانند  مدرن  تکنولوژی های 

برای نابینایان تالش هایی آغاز شده است«.
هر سال 6۰ هزار ایرانی معلول می شوند
زیست  محیط  سالمت،  کمیسیون  رئیس 
تهران  شهر  شورای  شهری  خدمات  و 
ایرانی معلول  اعالم کرد: »هر سال 60هزار 

می شود«.
»رحمت اهلل حافظی« در گفت وگو با پیک 
ملل  سازمان  عمومی  »مجمع  گفت:  توانا 
برای اولین بار، سال 1981 را به عنوان سال 
به دنبال  و  کرد  نام گذاری  معلوالن  جهانی 
دهه ی   1992 تا   1983 سال های  آن، 
از سال 1992  نام گرفت.  جهانی معلوالن 
نیز هر سال سوم دسامبر)دوازدهم آذر( روز 

جهانی معلوالن نام گذاری شد«.
متولیان،  به  یک سو  از  »این روز  افزود:  وی 
تا  یادآوری می کند  کشور  سران  و  مدیران 
بزرگ  این قشر  چند گانه ی  ظرفیت های  از 
جامعه  اداره ی  و  هم کاری  هم راهی،  در 
یادآوری  دیگر  سوی  از  و  استفاده کنند 
است به معلوالن برای خودباوری و حضور 
فرهنگی،  اجتماعی،  عرصه های  همه ی  در 
اساس  بر  اقتصادی.  و  سیاسی  هنری، 
گفته ی مقام معظم رهبری، انسان به خاطر 
نیست  باکی  و  است  انسان  داشتن »روح« 

اگر جسمش معلول باشد«.
اداره ی  برای  »هر معلول  بیان کرد:  حافظی 
با مشکل هایی رو به روست که  زندگی خود 
مناسب نبودن  آن ها  مهم ترین  و  بارز ترین 
معضل  و  شهری  حمل و نقل  پیاده رو ها، 
هزینه های  دومین مشکل  است.  دسترسی 
برای  شهر  سطح  در  رفت و آمد  گزاف 
این زمینه  در  هر چند  است.  معلول  یک 
اما  صورت گرفته است،  تالش هایی 
به نظر می رسد تا دست یابی به وضع مناسب 
ایده آل، مسیری طوالنی در پیش رو  نه  و 

داریم«.
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تنها  موجود  شرایط  »در  بیان کرد:  وی 
معلوالنی فرصت حضور در اجتماع را دارند 
که با اراده بوده و توان جسمی و اقتصادی 
در  که  افرادی  داشته باشند.  درخوری 
خانه  در  همچنان  ضعیف اند،  این زمینه ها 
از اجتماع و مردم  محبوس شده و به دور 
این رو  از  می گذارنند؛   روزگار  شهر شان 
بار سنگینی  و همه ی سازمان ها  مسئوالن 

را بر دوش دارند«.
رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و 
خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره 
آخرین آمارها  اساس  بر  که  این مطلب  به 
سالیانه  و  165نفر  روزانه  ما  کشور  در 
اضافه  معلوالن  جمعیت  به  60هزار نفر 
می شوند، بیان کرد: »با توجه به قانون های 
در  مجریان  اراده ی  و  عزم  همت،  موجود، 
که  پیدا می کند  اهمیت  قوانین  اجرای 
در  را  موجود  ضعف  نقاط  و  تناقض  باید 

کوتاه ترین زمان ممکن رفع کنند«.
خسروی وفا: 

مختلف  رشته های  راه اندازی  از  هدف 
برای معلوالن، توسعه سالمتی است!

جانبازان  ورزش های  فدراسیون  رئیس 
راه اندازی  بخش  »در  گفت:  معلوالن  و 
رشته های مختلف هدف توسعه ی سالمتی 
است و قهرمانی در جایگاه بعدی قرار دارد«.
به گزارش پیک توانا وی به نقش ورزشکاران 
استان های مختلف کشور در کسب موفقیت 
افزود:  در مسابقات پارا آسیایی اشاره کرد و 
و  جانباز  ورزشکاران  درصد   90 از  »بیش 
معلول از استان های مختلف کشور به غیر 
کادر  85درصد  حدود  و  هستند  تهران  از 
فنی گروه ها نیز از استان های مختلف کشور 

هستند«.
خسروی وفا بیان کرد: »توانسته ایم هم کاری 
و تعامل خوبی را با بهزیستی و بنیاد شهید 
در جذب استعداد های ورزشی داشته باشیم، 
هیچ زمانی  این ارتباط  به طوری که 

به این خوبی نبوده است«.
راه اندازی  بخش  »در  ادامه داد:  وی 
رشته های مختلف، هدف توسعه ی سالمتی 
است و قهرمانی در جایگاه بعدی قرار دارد«.
20سال  در  »متأسفانه  اضافه کرد:  وی 
سربار  عنوان  به  معلوالن  به  گذشته 
به  امروزه  ولی  نگاه می کردند،  جامعه 
در  این ورزشکاران  که  موفقیت هایی  دلیل 
بخش های مختلف کسب کرده اند به عنوان 
»افتخار آفرینان ملی« از آن ها یاد می شود«.

مختلف  لیگ های  برگزار نشدن  دلیل  وی 
در سال های 91 و 92 را به کمبود اعتبار 
عنوان کرد و افزود: »متأسفانه در این سال ها 
اعتبارات،  تخیص  نبودن  مناسب  دلیل  به 

بسیاری از مسابقه ها برگزار نشدند«.

رئیس انجمن حامیان شهر بدون مانع:
مناسب سازی پیاده رو ها برای معلوالن 
باید از ساختمان های دولتی آغاز شود.

رئیس انجمن حامیان شهر بدون مانع گفت: 
»مناسب سازی پیاده روها برای معلوالن باید 

از ساختمان های دولتی آغاز شود«.
حسینی«  »سید حمید  ایسنا:  گزارش  به 
گفت: »باید مناسب سازی را از ساختمان ها 
ما  نظارت  شروع کنیم.  دولتی  مرکز های  و 
نظارتی  بلکه  نیست،  پیمان کارانه  نظارت 
اجتماعی و مدنی است و حدود اختیار های 

ما نیز در حد نظارت اجتماعی است«.
اتوبوس های سطح  مشکل  به  اشاره  با  وی 
کرد:  خاطر نشان  معلوالن  برای  شهر 
موانع  رفع  منظور  به  را  »پی گیری هایی 
تعدیل  آن ها  از  مقداری  که  انجام دادیم 

شده است«.
مانع  بدون  شهِر  حامیان  انجمن  رئیس 
ادامه داد: »در ورودی خط بی.آر.تی ویژه ی 
اجرا شده است،  الزم  مناسب سازی  معلوالن 
برای  مانع ها  و  اتوبوس ها  مشکل  اما 
سال  در  است!  باقی  هم چنان  معلوالن 
پایتخت  به عنوان  مشهد  قرار است   2017
فرهنگی جهان اسالم انتخاب شود در حالی 
و  شهرها  سطح  در  معلوالن  وضعیت  که 

این شهر مناسب نیست«.
گذشته  سال  شعار  یاد آوری  با  حسینی 
از  برخی  در  »شوربختانه  کرد:  خاطرنشان 
موارد موتور سواران و خودرو ها در محل های 
رفت و آمد معلوالن پارک می کنند، میله های 
از  یکی  پیاده رو ها  سطح  در  شکل«  »یو 
مشکل های معلوالن در سطح شهر است که 
برخی  توسط  قانون  رعایت نکردن  دلیل  به 
از موتورسیکلت سواران به وجود آمده است«.

ورودی  »سامانه های  عنوان کرد:  وی 
رفت و آمد  تثبیت  جهت  در  باید  معلوالن 
برای همه ی مردم اعم از خانم های باردار، 
فراهم  امکاناتی  باید  باشد.  غیره  و  سالمند 
صندلی چرخ دار  با  معلول  افراد  تا  شود 

بتوانند رفت و امد کنند، نه موتور سواران!«.
معلوالن  استفاده ی  برای  مترو  فقط 

مناسب است!
معلوالن  جامعه ی  هیئت مدیره  رئیس 
معلوالن  رفت و آمد  شرایط  درباره ی  مشهد 
در سطح شهر با ناوگان حمل و نقل عمومی 
فقط  معلوالن  »در حال حاضر  بیان کرد: 
از خط های مترو استفاده کنند و  می توانند 
با  اتوبوس و تاکسی هنوز  از  برای استفاده 

مشکل مواجه اند«.
تاکسی رانی  سازمان  اینکه  بیان  با  وی 
هیچ الزامی برای رانندگان تعیین نکرده است، 
در  حتی  »افراد  این  خاطرنشان کرد: 
نیز  خود  شخصی  خودرو های  با  رفت و آمد 

کشور های  از  بسیاری  در  مشکل اند.  دچار 
معلوالن  با  متناسب  خودرو هایی  دنیا 
ساخته می شود، اما در ایران معلوالن باید 
داخلی  خودرو های  وضعیت  با  را  خودشان 

وفق دهند!«.
معلوالن  جامعه ی  هیئت مدیره  رئیس 
ذهن  »مناسب سازی  شد:  یاد آور  مشهد 
مردم برای حضور معلوالن در جامعه امری 
الزم و ضروری است و رفتار های مردم در 

روحیه یک معلول بسیار تأثیرگذار است«.
رسانه ها  عملکرد  از  انتقاد  با  ادامه  در  وی 
مشکالت  بازتاب  درباره ی  صدا و سیما  و 
اضافه کرد:  شهر  سطح  در  معلوالن 
آسان ترین کار  رسانه ها  و  »صدا و سیما 
معلول  یک  مشکل های  نمایش  برای  را 
از  برخی  در  البته  انجام دهند.  می توانند 
برنامه ها معلوالن ذهنی نشان داده می شوند، 
درصد  شش  ذهنی  معلوالن  باید گفت  اما 
تشکیل می دهند  را  معلوالنی  جامعه ی  از 
و  می شوند  نگهداری  آسایشگاه ها  در  که 
94درصد دیگِر این معلوالن در سطح شهر 
زندگی می کنند، در حالی که هیچ نشانه ای از 

آنان در سطح شهر نیست«.
رئیس جامعه ی معلوالن استان همدان:
در واقع معلوالن بدون داشتن امكانات  

ناتوان شده اند!
همدان  استان  معلوالن  جامعه ی  رئیس 
31هزار  در حال حاضر  اینکه  به  اشاره  با 
گفت:  می کنند،  زندگی  همدان  در  معلول 
»معلوالن بدون داشتن امکانات عمال ناتوان 

شده اند«.
کمبود  به  افشاری«  »محمدعلی  ایسنا: 
اشاره کرده  معلوالن  جامعه ی  در  امکانات 
استان  معلوالن  اساسی  »مشکل  گفت:  و 
توجه  با  و  است  توان بخشی  مسئله ی 
نا مرغوب بودن  و  موجود  تحریم های  به 
امکانات  بدون  معلوالِن  ایرانی،  کاالی 
ناتوان شده اند. زیرا کاالهایی که در داخل 
و  از بین می روند  به سرعت  تولید می شوند، 
این امر  در  نیز  معلوالن  اقتصادی  مشکل 

دخیل است«. 
وی با اشاره به اینکه 30میلیون نفر )معادل 
معلولیت  کشور(  جمعیت  از  15درصد 
از  اقتصادی  »مشکل های  بیان کرد:  دارند، 
آن  با  معلوالن  که  دیگر مشکالتی هستند 
مواجه اند؛ چرا که معلولیت بار روانی و مالی 
آن  با  خانواده ها  سایر  که  دارد  بی شماری 
بار  ما  کشور  در  بدبختانه  نیستند.  درگیر 
روانی و مشکالت زندگانی دو چندان است«.

رقیه بابایی
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يک سوال،  يک سازمان، چندپاسخ

مگر قرار است ما برای معلوالن پرستار بگیریم؟

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

در این شماره از پیک توانا بنا به درخواست تعدادی از 
خوانندگان، موضوع صفحه ی »یک سوال، یک سازمان، 
معلوالن  پرستاری  »حق  پی گیری  به  را  چند پاسخ« 
عملکرد  نحوه ی  تا  اختصاص دادیم  نخاعی«  ضایعه ی 
مختلف  استان های  در  را  بهزیستی  مرکز های 

مشاهده کنیم.
افراد  از  دسته ای  نخاعی  ضایعه ی  دارای  معلوالن 
نخاع  در  آسیب دیدگی  نظر  از  که  معلولیت اند  دارای 
به سه سطح گردنی، سینه ای و کمری تقسیم می شوند.

معلوالن  گروه های  مظلوم ترین  از  این افراد 
به شمار می آیند و با مشکل های بسیار زیادی مواجه اند.
معلوالن ضایعه نخاعی با داشتن نیازمندی های خاص 
پر هزینه ای  زندگی های  توان بخشی،  کمک  لوازم  به 
به سختی می توانند  معلولیت  به علت شدت  و  داشته 
صاحب شغل و درآمد شوند؛ بنابراین در تهیه و تأمین 

هزینه های زندگی همواره با چالش رو به رو هستند.
این گروه  برای  شهری  فضا های  در  رفت و آمد 
و  شهری  مناسب سازی  نبود  است.  بسیار پر هزینه 
به  این افراد  ویژه ی  حمل و نقل  سیستم  نبود  به ویژه 

محدودیت هر چه بیشتر آن ها دامن می زند.
خود  معلولیت  شدت  به  بسته  این افراد  هم چنین 
نیازمندی های بی شماری دارند، از قبیل: مراقبت های 
از  استفاده  بستر،  زخم های  درمان  و  کنترل  ویژه، 
دارو های خاص، صندلی چرخ دار، تخت مناسب، سوند 
و غیره.  این نیازمندی ها به طور معمول به علت نا توانی 

مالی افراد به طور کامل تأمین نمی شوند.
از  بخشی  تأمین  منظور  به  بهزیستی  سازمان 
هزینه های این افراد از چند سال گذشته تاکنون به طور 
ماهیانه مبلغی را با عنوان »حق پرستاری« به این افراد 
می پردازد. صرف نظر از نا چیزی آن، اجرای متفاوت و 
سلیقه ای این دستور کار در استان های مختلف موجب 

گله مندی افراد معلول شده است.
پرداخت  زیر،  دو پرسش  طرح  با  این شماره  در 
مختلف  استان های  از  آن،  مبلغ  و  پرستاری  حق 

تحقیق شده است:

استان همدان؛ اداره کل بهزیستی:
 1 . حق پرستاری همان مستمری است که هر ماه به معلوالن می دهیم.

2 . حدود 48هزار تومان.
استان تهران، اداره کل بهزیستی:

1 . بله، بهزیستی موظف است به معلوالن ضایعه نخاعی هر ماه حق پرستاری پرداخت کند.
2 . 50 هزار تومان.

استان گلستان، اداره کل بهزیستی:
1 . قرار است از این به بعد پرداخت کنیم.

2 . اطالعی نداریم.
استان فارس، اداره کل بهزیستی:

1 . بله؟ حق پرستاری دیگر چیست؟
2 . مگر قرار است ما برای معلوالن پرستار بگیریم؟

استان قزوین، اداره کل بهزیستی:
1 . بله، در حال حاضر به تعدادی از معلوالن ضایعه نخاعی، حق پرستاری پرداخت می کنیم.

2 . مبلغ حق پرستاری، ماهانه 80 هزار تومان است.
استان آذربایجان شرقی، اداره کل بهزیستی:

1 . سازمان بهزیستی هر ماه به معلوالن ضایعه نخاعی حق پرستاری پرداخت می کند.
2 . این مبلغ 80 هزار تومان در ماه است.

استان کرمانشاه، اداره کل بهزیستی:
1 . خیر. اعتباری برای این مسئله نداریم.

2 . چیزی به ما اعالم نکرده اند.
استان گیالن، اداره کل بهزیستی:

1 . خیر. متأسفانه به علت کمبود اعتبار، امکان پرداخت حق پرستاری را به معلوالن نداریم.
2 . اگر اعتبار باشد، هر ماه 50 هزار تومان.

حق  ضایعه نخاعی  معلوالن  آیا   .1
پرستاری دریافت می کنند؟

این افراد چقدر  پرستاری  مبلغ حق   .2
است؟

ـار
ــــ

ــــ
خبـ
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هر سال 60 هزار ایرانی معلول می شوند
راننده های خواب آلود، تنها مقصران حـوادث رانندگی هستنـد؟

به  ابتال  از  جلوگیری  و  معلولیت  از  پیش گیری 
سازمان  که  است  جدی  بحثی  بعدی،  معلولیت های 

بهزیستی سال هاست آن را مطرح کرده است.
این بحث با یاد آوری شعار همیشگی »پیش گیری بهتر 
بروز معلولیت ها  از  اهمیت پیش گیری  بر  از درمان«، 
معلولیت  بروز  از  بعد  مراقبت های  و  خدمات دهی  بر 

تأکید می کند.
اما سؤال اینجاست که آیا می توان از بروز معلولیت ها 
این گونه  را  سؤال  است  بهتر  یا  کرد  پیش گیری 
بروز  از  می توان  ما  کشور  در  آیا  که  مطرح کنیم 

معلولیت ها پیش گیری کرد؟
فعاالن  اصلی  و  جدید  چالش  به  حالی  در  این سؤال 
حوزه ی معلولیت تبدیل شده که آمار افزایش معلوالن 
سال  در  هزار نفر   60 به  جاده ای  حادثه های  اثر  در 

رسیده است.
هر سال 60 هزار نفر بر اثر تصادف های جاده ای به افراد 
از  برخی  در حالی که  اضافه می شوند،  معلولیت  دارای 
سازمان ها و مسئوالن میزان آن را تا 100هزار نفر در 

سال نیز تخمین می زنند.
بهداشت  WHO)سازمان  توسط  شده  منتشر  آمار 
کشورهای  جزء  ایران  که  نشان می دهد  جهانی( 
منطقه ی قرمِز خطرناک در رانندگی جاده ای است و 
مرگ بار،  جاده های  دارای  اوِل  5کشور  جزء  همچنان 

توصیف می شود.
و اما یک سوال: چرا این وضعیت سال هاست در کشور 

ما پایدار است؟
 4 الی   3 حدود  را  کشور  معلوالن  آمار  مسئوالن، 
حاکی  آمار ها  در حالی که  اعالم می کنند،  میلیون نفر 
هستند.  سال  در  معلوالن  چند هزار نفری  افرایش  از 
را  تعداد معلوالن  تنها کمترین  واقع  آیا مسئوالن در 

اعالم کرده و از اعالم واقعی آن سر باز می زنند؟ 
از  سخن  وقتی  که  گرفت  نتیجه  می توان  آیا 
قربانیان  آمار  به میان می آید،  جاده ای  تصادف های 
تصادف های  اثر  بر  چه تعداد  ساالنه  اینکه  و  حادثه ها 
بیان  واقعی  صورت  به  می شوند  معلول  جاده ای 
افراد  نیازمندی های  بررسی  هنگام  ولی  می شوند؛ 
از  مواردی  -و  اعتبار  اختصاص دادن  معلولیت،  دارای 
این دست- آمار معلوالن به یک باره افت کرده و هم پای 
کشور های توسعه یافته و گاهی حتی به کم تر از آن ها 

کاهش پیدا می کند؟
می شوند،  معلول  صد ها نفر  ساالنه  که  این مسئله 
از  که  هست  تکان دهنده   و  عمیق  کافی  به اندازه ی 
داشته باشیم.  را  واکنش های جدی  انتظار  مسئوالنش 
مداوم  فراموشی  باید  مشاهده می کنیم  را  آنچه  آیا 
نام گذاری کرد یا سکوت عمیق پیش از تصمیم گیری؟ 
آیا جاده های ما هم چنان مشکلی ندارند و تنها مقصران 

حوادث رانندگی، راننده های خواب آلود و بی احتیاطی 
و غیره  اند؟

ناشی  قربانیان  آمار  در 10سال گذشته  گفته می شود 
از تصادف های جاده ای 235هزار و 50 نفر بوده اند. آیا 
کشور ما در 10 سال گذشته با بحران اقتصادی مواجه 
مشکل های  رفع  برای  اعتبار  تخصیص  توان  و  بوده 

جاده ای را نداشته است؟
هزینه های  تأمین  امکان  که  این نکته  پذیرفتن  حتی 
گزاف  اندازه ای  به  جاده ای  زیر ساخت های  اصالِح 
آن  به  پرداختن  امکان  گذشته  10سال  در  که  بوده 
وجود نداشته است، چیزی از عمق این فاجعه نمی کاهد.  
اگر هزینه های رفع مشکل جاده ها گزاف بوده و توان 
اقتصادی ناچیز، آیا مطالعه و پژوهش در این زمینه و 
یافتن راه حل های ارزان قیمت تر نیز هزینه بر بوده و به 

توان اقتصادی کشور ربطی داشته است؟
ردیف  تأمین  معطل  نیز  تحقیقاتی  کار  اجرای  آیا 
بوده است؟  آن چنانی  و  سنگین  هزینه های  و  بودجه 
کار های  این زمینه  در  بگویند  پاسخ  در  عده ای  شاید 
و   ( است  چنین  اگر  است.  صورت گرفته  مطالعاتی 
البته که هست( می پرسیم: نتیجه های این مطالعه ها و 
پژوهش ها را در جاده های کدام استان و چند شهرستان 
می بینیم؟ کاهش آمار تصادف های جاده ای کدام سال 
را با میزان تصادف های سال های پیشیِن کدام نقطه ی 

کشور  می توانیم مقایسه کنیم؟
آیا کار مطالعاتی نباید دستاوردی داشته باشد؟ آیا در 
این زمینه نیز اعتبار ها شامل اجرای طرح های پژوهشی 

بدون نتیجه می شوند؟
که  60هزار نفری  تکلیف  گذشته،  این ها  همه ی  از 
جمعیت  به  جاده ای  حادثه های  اثر  بر  و  هر سال 
اضافه می شوند،  معلولیت  دارای  افراد  چند میلیونی 
عهده ی  به  آن  از  پیش گیری  و  این مسئله  چیست؟ 

کدام سازمان است؟
وزارت  آیا  است؟  کشور  در  امر  این  متولی  چه کسی 
سازمان ها  سایر  و  راهنمایی و رانندگی  راه و شهرسازی، 

از  را  همه چیز  آیا  ندارند؟  این زمینه  در  وظیفه ای 
سازمان بهزیستی می خواهند؟ 

مسئول  که  است  سازمانی  تنها  بهزیستی،  سازمان 
متنوعی  گروه های  البته  و  معلوالن  به  خدمت دهی 
بی سر پرست،  زنان  خانوار،  سرپرست  زنان  مانند 
و  کار  کودکان  اعتیاد،  از  آسیب دیده  خانواده های 
نیاز های  تأمین  در  این سازمان  که  حاال  است.  غیره 
افراد تحت سرپرستی خود درمانده و به اندازه ی کافی 
آیا  مسئولیت دیگر سازمان ها را هم به دوش می کشد، 
این سازمان  عهده ی  بر  را  کار ها  همه ی  که  رواست 

بگذاریم؟
ساالنه  که  کردند  اعالم  پیش  2سال  خبرگزاری ها 
جاده ای  تصادف های  اثر  بر  ایران  در  1۸9 هزار نفر 
60هواپیمای  سقوط  با  این میزان  می شوند.  کشته 
حال  است.  برابر  300سرنشین  ظرفیت  با  مسافربری 
سانحه  دچار  یا  سقوط کند  هواپیما  یک فروند  اگر 
تلفات - در مقایسه  پایین بودن نسبی  با وجود  شود، 
باقی می ماند  ذهن مردم  در  سال ها  جاده ای-  تلفات  با 
سوال  زیر  بی شماری  دستگاه های  و  مسئوالن  و 
می روند. جالب اینجاست که در زمینه ی تصادف های 
جاده ای، با وجود گستردگی تعداد تصادف ها و تلفات، 

چنین رویکردی وجود ندارد. 
مشکالت مالی و بحران های اقتصادی تا چند سال دیگر 

گریبان این مسئله را خواهند گرفت؟
پرسش پایانی این است که تا چند سال دیگر و ساالنه 
خواهند شد؟  نا ایمن  جاده های  قربانی  چند هزار نفر 
مشکل های اقتصادی قرار است تا چهِ زمانی علت اصلی 

اصالح نشدن زیرساخت جاده ها باشند؟
عمل  سرعت  چاره،  راه  به  اندیشیدن  در  نباید  آیا 
معلوالن  و  قربانیان  از  یکی  نکند  به خرج داد؟ 
و همین سال ها  روزها  در همین  تصادف های جاده ای 
دیر  هر کاری  برای  خیلی زود  نکند  باشیم؟  خودمان 

شود؟

رقیه بابایی
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بانوان  نشسته  والیبال  ملی  تیم  سرمربی  جانداری،  مهری 
است که در رقابت های پاراآسیایی اینچئون هدایت این تیم 

را برعهده داشت.
وی در خصوص شرایط آمادگی بانوان ملی پوش 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 شش مرحله اردوی آمادگی را پشت سر گذاشتیم 
که طی آن بچه ها از نظر تکنیک و همین طور شرایط روانی 
به آمادگی خوبی دست یافتند و هدف های مطلوب برای این 

اردوها محقق شد.
کارهای  کنار  در  می تواند  که  مهمی  عامل  اما  افزود:  وی 
تدارکاتی  بازی های  باشد،  موثر  بسیار  تاکتیکی  و  تکنیکی 

است که متاسفانه ما این امکان را نداشتیم.
بانوان خاطرنشان کرد: در  سرمربی تیم ملی والیبال نشسته 
اردوها حضور  ابتدای  از  بازیکنی که  از 18  تیم ملی  ترکیب 
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.
پارالمپیک  سهمیه  کسب  می دانید  که  همان طور  افزود:  وی 
»ریو« توسط تیم ملی بانوان ایران به عنوان یکی از 50 رویداد 
برتر سال 2014 شناخته شد و فکر می کنم فضای با نشاط 
و همین طور  داشتند  بچه ها  روحیه خوبی که  تیم،  بر  حاکم 
بود، ضمن  تاثیرگذار  بسیار  اسالمی،  پوشش  با  آن ها  حضور 
اینکه قبل از هر بازی ملی پوشان به دعا و نیایش می پرداختند 

و با روحیه بسیار عالی وارد زمین می شدند.
سرمربی تیم ملی در ادامه می گوید: بهترین لحظه ای که در 
این اعزام تجربه کردم، لحظه ای 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 به یادماندنی شد.
جانداری در خصوص بازی های انجام شده در اینچئون گفت: 
ما به غیر از چین، مقابل باقی تیم ها موفق بودیم و البته باید 
گفت از نظر تکنیک و تاکتیک چیزی از چین کم نداریم و 
آن چه باعث شد چه در مشهد و چه در اینچئون مقابل این 
تیم باخت را قبول کنیم، تجربه ی بیشتر این تیم و همین طور 

سرعت باالی آن ها 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 فاصله ای با این تیم وجود دارد.
سرمربی تیم ملی افزود: فکر می کنم مهم ترین تفاوتی که تیم 
بانوان ایران به نسبت دور پیشین مسابقات پاراآسیایی داشت، 
جوان تر شدن ترکیب تیم و به تبع آن باالتررفتن انگیزه های 
بازیکنان بود، ضمن این که به نسبت سال های قبل استان های 
این  و خود  فعال شده اند  بانوان  نشسته  والیبال  در  بیشتری 
ملی  تیم  به  مرور  به  نیروهای جدیدی  تا  باعث شده  مسئله 

افزوده شوند.
باشگاهی  برای لیگ  پایان تصریح کرد: درحال حاضر  وی در 
از برگزاری  انجام است و پس  بانوان، تدارکات الزم در حال 
اقدام خواهیم  نفرات تیم ملی  انتخاب  به  بازی ها نسبت  این 
کرد، البته باید این نکته را هم اضافه کنم که با وجود کسب 
بازی های  به  بانوان  ملی  تیم  اعزام  خصوص  در  سهمیه، 

پارالمپیک ریو تصمیمی گرفته نشده است.
جانداری ادامه داد: از خانم دکتر مشرف جوادی، خانم توکلی 
والیبال  تیم ملی  برای  نوعی  به  افرادی که  و  و کلیه مربیان 

نشسته بانوان زحمت کشیدند، تشکر می کنم.
تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در دومین دوره بازی های 
پاراآسیایی اینچئون ضمن کسب عنوان نایب قهرمانی، موفق 
شد برای اولین بار سهمیه بازی های پارالمپیک ریو 2016 را 

به دست آورد.

سمیه عباسپور: مهم ترین دستاورد من از ورزش استقالل و 
دوستان خوب بود

سمیه عباسپور، بانوی کماندار تیم ملی است که در بازی های 
اینچئون و در رشته »کامپوند« موفق به کسب  پاراآسیایی 

نشان طال »میکس« و عنوان چهارم انفرادی شد.
از  بیشتر  سال  دو  هنوز  حالی که  در   84 سال  عباسپور 
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 می گوید: خانواده ام همیشه همراه من 
بودند و نگذاشتند تنها باشم، پدرم کمک کرد تا زمان هایی 
که نیاز به رفت و آمد به مشهد بود، این کار را انجام دهم و 

بتوانم به تدریج درسم را به اتمام برسانم.
بانوی کماندار تیم ملی در خصوص روی آوردنش به ورزش 
من  برای   89 سال  در  گوانگجو  پاراآسیایی  مسابقات  گفت: 
یک نقطه عطف به شمار می رود، چراکه با دیدن افتخارات 
خانم نعمتی، که همشهری من نیز هست، تشویق شدم به 
ورزش تیر وکمان روی آورم، استقبال مردم از او و همین طور 
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 حد نصاب های 
پیدا کنم و در  راه  تیم ملی  اردوهای  به  توانستم  مورد نظر 
بود  ایتالیا  جهانی  مسابقات  که  برون مرزی ام  اعزام  اولین 

شرکت کردم.
عباسپور در ادامه گفت: البته به دلیل نداشتن تجربه کافی، 
نتوانستم عنوانی از این مسابقات به دست آورم و پس از آن 
سال  در  چک  جمهوری  جهانی  مسابقات  در  به ترتیب  هم 
2012  و مسابقات جهانی تایلند در سال 2013 شرکت کردم 
در  و  یافتم  دست  چهارم  عنوان  به  آخر  مسابقات  در  که 
پارالمپیک  سهمیه  نتوانستم  متاسفانه  نیز  چک  مسابقات 

لندن را به دست آورم.
به  از همسرش  اینچئون  پاراآسیایی  بازی های  بانوی طالیی 
عنوان عامل اصلی موفقیتش یاد می کند و می گوید: بعد از 
مسابقات  در  شد،  برگزار  گذشته  سال  که  تایلند  مسابقات 
رکوردگیری که در تهران برپا بود شرکت کردم و توانستم به 
اردوهای اینچئون راه یابم، پس از آن به صورت مرتب در محل 
سکونتم، کرمان، تمرین می کردم و این تمرینات بدون مربی 
بود اما در چند ماه منتهی به بازی های پاراآسیایی، زیر نظر 
همسرم که سابقه فعالیت در رشته تیروکمان و مربیگری آن 
را نیز داشت، تمرین می کردم و او با تعطیل کردن کار شخصی 
خودش، تمام زمانش را در طول روز به من اختصاص می داد 
و هر روز بین هفت تا هشت ساعت تمرین مداوم و شب ها 

هم بدن سازی انجام می دادم.
وی خاطر نشان کرد: به خاطر همین تمرینات و آرامشی که 
در کنار همسرم داشتم توانستم با آمادگی خوبی به بازی های 
موفقیتم  بگویم  می توانم  و  شوم  اعزام  اینچئون  پاراآسیایی 
»یاسر ساالری« هستم  مدیون همسرم  را  مسابقات  این  در 
که با صبروحوصله روزبه روز در بهبود روند تمریناتم به من 

کمک می کرد
ما  از  دور  کاری  مشغله های  دلیل  به  پدرم  افزود:  عباسپور 
اینچئون،  اما زمان اعزام به  است و در کرمان حضور ندارد، 
خود را به تهران رساند و برای بدرقه ی من به فرودگاه آمد، 
این حضور دلگرمی بزرگی برای من بود و از طرفی احساس 

می کردم بار سنگینی روی دوشم است که تنها با کسب مدال 
و افتخار سبک می شود. به خاطر همین در اینچئون تا قبل از 
اینکه مدال بگیرم با خانواده ام تماس نگرفتم و خواستم فقط 

زمانی که موفق شدم با آن ها صحبت کنم.
»میکس«  مسابقات  روز  در  گفت:  ملی  تیم  کماندار  بانوی 
نوری،  آقای  تیمی ام  از هم  این که  با  داشتم،  استرس  خیلی 
این  چون  داشتم،  زیادی  استرس  باز  اما  بودم  خاطرجمع 
تنها فرصت من برای کسب مدال بود و در مسابقات انفرادی 
هم چهارم شده بودم، این استرس آن قدر زیاد بود که متوجه 
نشدم تیر آخر را زدم و مسابقه تمام شده و باز می خواستم 
ادامه بدهم! تا این که 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 َقَدر هم بودند به دست آمد، برای من بسیار دلچسب 
مزد  می کردم  احساس  این که  به خاطر  هم  بود.  شیرین  و 
زحمات خانواده و همسرم را دادم و هم این که اولین مدال 
من محسوب می شد و لحظه ای که روی سکو بودیم و پرچم 
کشور عزیزمان به اهتزاز درآمد، زیباترین لحظه ای بود که در 

اینچئون تجربه کردم.
عباسپور تصریح کرد: با اینکه من بعد از حادثه ای که منجر 
به معلولیتم شد خانه نشین نشدم و درسم را هم ادامه دادم، 
اما شروع فعالیت های ورزشی دریچه های دیگری را برای من 
کارهای  انجام  و  فردی  استقالل  آن ها،  مهم ترین  که  گشود 
شخصی بدون نیاز به حضور دیگران بود، از طرف دیگر بعد از 
روی آوردنم 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 سال ها حامی 
من بودند، آقای موال، رئیس انجمن ضایعه نخاعی کرمان نیز 
همواره مشوق و راهنمای من بوده و در موفقیت هایم نقش 
کرمان  رئیس هیئت  نخعی  آقای  از  است همین طور  داشته 
نیز  نکردند  ما دریغ  بهتر کارکردن  برای  از هیچ تالشی  که 

تشکر می کنم. 
سمیه عباسپور با کسب اولین نشان طالی خود در مسابقات 
پاراآسیایی اینچئون تالش می کند 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

همراه با مدال آوران بازی های پاراآسیايی اينچئون
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جعفر زاده، سخنگوی فراکسیون امور ایثارگران مجلس در 
بازدید از نمایشگاه دستاوردهای وزارت ورزش و جوانان، 

از غرفه کمیته ملی پارالمپیک نیز دیدن کرد.
به وضعیت خاص  توجه  با  بازدید گفت:  این  وی ضمن 
و  درمانی  هزینه های  باالبودن  و  معلولین  و  جانبازان 
از دیگران  این عزیزان واجب تر  برای  بهداشتی،  ورزش 

است، لذا نظام باید در این حوزه هزینه بیشتری کند.

جعفرزاده تصریح کرد:  ورزش در حوزه جانبازان ومعلولین 
افتخارآفرینی.  بحث  و  سالمت  بحث  دارد،  بحث  دو 
اول  حرف  رشته ها،  اغلب  در  ما  پارالمپیکی  ورزشکاران 
را در دنیا می زنند و این به دلیل برنامه ریزی خوب کمیته 
از  و   معلولین  و  جانبازان  فدراسیون  و  پارالمپیک  ملی 

همه مهم تر ایمان، غیرت و تعصب این عزیزان است.
ویژه  به صورت  دولت   آورشد:  یاد  رشت  مردم  نماینده 

می توانیم  ما  و  کند  نگاه  معلولین  و  جانبازان  ورزش  به 
افزایش  برای  دولت  درخواست  به  تلفیق  کمیسیون  در 
ویژه ای  مساعدت  معلولین  و  جانبازان  ورزشی  اعتبارات 

کنیم.
 12 تا  جوانان  و  ورزش  وزارت  دستاوردهای  نمایشگاه 
دی ماه در محل راهروی اصلی مجلس شورای اسالمی 

برپاست.

کمانداران  برترین  میان  در  نعمتی  زهرا  حضور  پیش بینی 
/ ساره جوانمردی و سیامند رحمان در میان  سال 2015 

برترین های 2014
کمیته  رسمی  وب سایت   ،2014 سال  روزهای  آخرین  در 
بین المللی پارالمپیک به بررسی عملکرد برترین ورزشکاران 
سال  در  آن ها  های  موفقیت  پیش بینی  نیز  و   2014 سال 

2015 پرداخته است.
سه  جوانمردی،  ساره  و  رحمان  سیامند  نعمتی،  زهرا 
ورزشکار ایرانی هستند که عملکرد آن ها به صورت جداگانه 

مورد بررسی قرار گرفته است.
کمیته  رسمی  وب سایت  تیروکمان،  رشته  خصوص  در 
از کمانداران  برتر  به معرفی 5 گروه  پارالمپیک  بین المللی 
جهان می پردازد که به تفکیک جنسیت و رشته ای که در آن 

فعالیت می کنند، عملکرد آن ها ارزیابی شده است.
در گروه زنان و رشته »ریکرو«، از زهرا نعمتی و دو ورزشکار 
دیگر از کشورهای ایتالیا و لهستان نام برده شده و ذکر شده 
که انتظار می رود که در سال 2015 شاهد عملکرد چشم گیر 

و تاثیر گذاری از این ورزشکاران باشیم.
این وب سایت با ذکر این نکته که رشته تیرو کمان در سال 
که  است  کرده  اضافه  داشت  چشمگیری  عملکرد   ،2014
پیش بینی می شود ورزشکاران ذکر شده از برترین های سال 

آینده باشند.
رویدادهای  مهم ترین  از  آلمان،  تیروکمان  مسابقات جهانی 
پیش رو این رشته در سال 2015 به شمار می رود که طی 
آن ورزشکاران سراسر جهان مهارت های خود را به نمایش 

می گذراند.
در رشته وزنه برداری نیز این وب سایت اقدام به معرفی 7 
وزنه بردار سال 2014 نموده که در میان آن ها نام سیامند 
جهان  معلولیت  دارای  مرد  قوی ترین  عنوان  به  رحمان 

همچنان می درخشد.
وی که رکورد دار دسته فوق سنگین است، در مسابقات اخیر 
جهان  رکورد  شکست  به  اقدام  سه بار  اینچئون  پاراآسیایی 
کرد و در نظر سنجی وب سایت رسمی IPC نیز به عنوان 

بهترین ورزشکار ماه اکتبر در جهان انتخاب شد.
نیز  ایرانی  افتخار آفرین  ورزشکار  دیگر  جوانمردی،  ساره 
به عنوان   ،2014 سال  در  متعدد  عناوین  کسب  با  توانست 

یکی دیگر از ورزشکاران موفق امسال معرفی شود.
یافت  دست  طال  نشان  به  آلمان  جهانی  مسابقات  در  وی 
به  طال  نشان  کسب  لهستان ضمن  جهانی  مسابقات  در  و 
تپانچه جهان شناخته شد و  برترین ورزشکار رشته  عنوان 
در مسابقات پاراآسیایی نیز با کسب دو نشان طال توانست 

کلکسیون افتخارات سال 2014 خود را تکمیل کند.

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

پارالمپیک آسیا دریافت کرد.

هادی نوری، ملی پوش اصفهانی  تیم تیروکمان جانبازان و 
معلولین است که در بازی های پاراآسیایی اینچئون موفق به 
کسب دو نشان طالی انفرادی و میکس در ماده »کامپوند« 

شد.
وی در سال 88 بر اثر حادثه ا ی دچار ضایعه نخاعی شد و 
پس از آن با تشویق اطرافیان در رشته تیروکمان فعالیت های 

ورزشی را آغاز کرد.
تیم  معلول،  غیر  افراد  تیرو کمان  کشوری  لیگ  در  نوری 
بار،  اولین  برای  آن  از  پس  و  می کرد  همراهی  را  اصفهان 
و  جانبازان  رکورد گیری  مسابقات  در  امسال  اردیبهشت  در 
معلولین حضور یافت و توانست با ثبت رکوردهای مطلوب 

به تیم ملی راه یابد.

تیر ماه امسال ملی پوش طالیی تیم تیروکمان به همراه یکی 
جمهوری  مسابقات  به  ملی  تیم  جدید  ورزشکاران  از  دیگر 
او برای شرکت در مسابقات  چک اعزام شد تا کالس بندی 

پاراآسیایی تایید شود. 
برای  صرفا  این که  وجود  با  می گوید:  در این خصوص  نوری 
کالس بندی در این مسابقات شرکت کرده  بودیم و مربی هم 
همراه ما نبود، توانستم به عنوان پنجم جهان دست پیدا کنم  
و این عنوان در حالی به دست آمده که کمانداران قدرتمند و 
صاحب رکورد از سراسر جهان در این رویداد ورزشی شرکت 

کرده بودند.
از  آقای مصطفی حبیبیان،  نظر  زیر  ابتدا  از  افزود: من  وی 
مربیان خوب تیم ملی که ساکن اصفهان نیز است، تمرین 
پاراآسیایی،  بازی های  به  منتهی  یک سال  در  و  کردم  می 
ساعت  سه  آن  از  پس  و  تمرین  ساعت   7 تا  بین6  روزانه 
ویلچررانی می کردم و این حجم از تمرینات باعث شده بود تا 

به مرز آمادگی خوبی برسم.
دارنده نشان طالی بازی های پاراآسیایی اینچئون خاطر نشان 
حذفی  مسابقات  ابتدای  از  حبیبان  آقای  نیز  کره  در  کرد: 
هم پای من بود و حضور وی دلگرمی زیادی به من می داد. 
سخت ترین مراحل برای من، مراحل حذفی بود که ابتدا از 
بین هشت نفر و بعد از بین چهار نفر باید انتخاب می شدم و 
استرس این مراحل از مرحله نهایی به مراتب بیشتر بود، چرا 

این مراحل  از کره جنوبی، در هر دو  که حریف اصلی من 
در  اما  بود،  بسیار سخت  وی  وجود  با  کار  و  داشت  حضور 
مرحله ی نهایی با چین تایپه روبرو شدم و مسابقه ام راحت تر 

از مراحل حذفی بود.
نوری گفت: در تیم ملی تیروکمان، همه مثل یک خانواده 
در کنار هم هستند و از یکدیگر پشتیبانی می کنند و فضای 
حاکم بر اردوها، فضای بسیار خوبی است. در روز مسابقات 
هم خانم نعمتی با این که خودش مسابقه فینال را در پیش 
داشت، تالش می کرد تا برای کم شدن استرس به من کمک 
بود و  تیم ملی همواره مشوقم  به  ابتدای ورودم  از  او  کند. 

الگوی من نیز هست.
اینچئون،  پاراآسیایی  مسابقات  از  بعد  کرد:  تصریح  وی 
تمریناتم را از سرگرفتم و تمام هدفم در حال حاضر برای 
و  شده  متمرکز  »ریو«  پارالمپیک  مسابقات  سهمیه  کسب 
امیدوارم بتوانم این رویداد بزرگ ورزشی را هم تجربه کنم.

پایان  در  اینچئون  پاراآسیایی  های  بازی  طالیی  کماندار 
گفت: زمانی که دچار حادثه و پس از آن ضایعه نخاعی شدم، 
تنها دو روز از زمان عقد من با همسرم می گذشت و با وجود 
کنار  همواره  بلکه  نکرد،  رها  را  من  نه تنها  افتاد  که  اتفاقی 
او بود که توانستم به  با حمایت ها و تشویق های  من بود و 
این سرعت در ورزش پیشرفت کنم و تمام این ها را مدیون 

همسرم هستم و از او سپاس گزارم.

همراه با مدال آوران بازی های پاراآسیايی اينچئون؛

هادی نوری: موفقیتم را مديون همسرم هستم 

سخنگوی فراكسیون امور ايثارگران مجلس:
برای ورزش جانبازان و معلولین بايد سرمايه گذاری بیشتری شود

بررسی جايگاه ويژه قهرمانان ايرانی از نگاه كمیته بین المللی پارالمپیک

ـار
ــــ

ــــ
خبـ

ا



14

13
93

اه 
ی م

 د
ر و

آذ
/5

6 
ره

شما

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ـار

ــــ
ــــ

خبـ
ا

رئیس هیات مدیره ی کانون معلولین در گفت وگو با پیک توانا با 
بیان اینکه افراد دارای معلولیت در جامعه از حقوق اجتماعی 
این  اصلی  عامل  و  نیستند  برخوردار  به خوبی  شهروندی  و 
برای  موجود  قوانین  متاسفانه  افزود:  است  قانون  فقدان  امر 

معلوالن نیز ضمانت اجرایی ندارند.
»سیدمحمد موسوی« ادامه داد: می توان گفت دولت یا این 

جمعیت  از  درصد   12 حدود  که  اجتماعی  بزرگ  واقعیت 
جامعه را تشکیل می دهند فراموش کرده و یا از حق و حقوق 
آن ها آگاهی ندارد و در نتیجه سرنوشت آن را به  دست خیران 
و یا »ان جی او« هایی که کار ِخیر انجام می دهند سپرده است. 
با  معلوالن،  برای  اشتغال  ایجاد  در  نمونه ی کشور  کارآفرین 
در حال حاضر  معلوالن  جامع  قانون  اصالحیه ی  اینکه  بیان 
ابراز داشت:  مانده   انتظار  اجتماعی دولت در  در کمیسیون 
تناسب عدم وجود  به  دارم دولتی ها  اطالع  تا جایی که من 

بودجه ی کافی به آن نگاه کرده اند. 
این  اگر  کرد:  اظهار  کشور  معلوالِن  حوزه ی  فعال  این 
ما  شود  تصویب  و  رسیده  مجلس  دست  به  اصالحیه 
بودجه  تامین  وضع  و چگونگی  اجرایی  نگران ضمانت 

در اجرای آن هستیم.
معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون  تصویب  تاثیر  به  موسوی 
به  من  گفت:  و  کرد  اشاره  معلولیت  دارای  افراد  اشتغال  در 
صراحت اعالم می کنم که مسئوالن  باید مانند کشورهای 
ایجاد  به  مربوط  قوانین  در  را  جذابیت هایی  پیشرفته 
تا مدیران واحدهای کسب  بگنجانند  اشتغال معلوالن 
و کار و به ویژه مدیران بخش خصوصی، راغب به جذب 

نیروهای معلول شوند.

بیشتر  دیدیم  وقتی  ما  داد:  ادامه  موسوی  محمد  سید 
در  را  خود  وظیفه ی  معلوالن  حوزه ی  در  فعال  تشکل های 
جمع آوری کمک های بالعوض می دانند، دانستیم که حقوق 
بازنگری قانون جامع حامی و پشتیبان  اجتماعی معلوالن و 
با  و  کرده  فراخوان  را  تشکل ها  تمام  بنابراین  ندارد،  جدی 
برگزاری نشست های هم اندیشی از آن ها خواستیم تا نظرات 

کارشناسانه ی خود را به دولت ارائه دهند.
برگزاری  معلولین  کانون  اینکه  بیان  با  برتر کشور  کارآفرین 
نشست های هم اندیشی تشکل های معلوالن را وظیفه ی خود 
می داند افزود: ما مقدمات انجام این کار را از 2 سال پیش آغاز 
کردیم و به منظور پیشرفت جامع و علمی این اقدام، از تمامی 
تشکل ها دعوت کردیم تا با فعالیت های خود مسئوالن استانی 

و کشوری را متوجه این امر کنند.
وی با اعالم این مطلب که نشست های هم اندیشی سازمان های 
از  داشته،  عمومی  مجمع  دو  تاکنون  معلوالن  مردم نهاد 
برگزاری سومین مجمع این نشست ها در اسفند ماه خبر داد و 
افزود: بیش از 50 تشکل مردم نهاد معلوالن در دومین مجمع،  
بیانیه ا ی صادر کردند که امیدواریم در تصویب و اجرای قانون 

جامع حمایت از معلوالن تاثیرگذار  باشد.
بنیانگذار کانون معلولین توانا در ادامه با تاکید بر این مطلب 
که کانون معلولین توانا جمع آوری هرگونه کمک های مردمی 
را خالف عزت و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت می داند 
ادامه داد: ما بر این باوریم که معلوالن توانا هستند و با ایجاد 
اشتغال برای این قشر عزیز می توان به رفع مشکالت آن ها از 

طریق خودشان پرداخت.
برای بیش  ایجاد چند کارگاه   با  توانا  ما درکانون  افزود:  وی 
ایجاد کردیم  اشتغال  دارای معلولیت  از عزیزان  نفر  از 350 
اثبات  مسئوالن  و  جامعه  به  که  بود  این  دیگرمان  هدف  و 

توانایی کنیم. 
موسوی اذعان داشت: اکنون بر این باوریم که معلوالن از عدم 
وجود اشتغال و این که جامعه نمی تواند برای آن ها شغلی در 
بهزیستی  و حمایت های سازمان  رنج هستند  در  بگیرد  نظر 

در این زمینه به هیچ وجه کفایت حل مشکالت را نمی کند.
این کارآفرین اجتماعی با اعالم این مطلب که خداوند بنده 
را سرپرست سرمایه کرد و اختیار سرمایه ی خود را به دست 
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 می  برند نباید در 
اتوماسیون  و  صنعتی  ماشین آالت  از  تولید  و  فضای صنعت 

استقبال شود.
موسس کانون معلولین توانا با اشاره به ضرورت ایجاد اشتغال 
از  قسمتی  آن  هر  کرد:  تصریح  معلولیت  دارای  افراد  برای 
مشاغل که می تواند توسط نیروی انسانی انجام شود باید از 
راه جذب نیروی انسانی و جذب نیروهای معلول انجام شود.

در  کارفرمایان  داد:  ادامه  معلوالن  حوزه ی  کارشناس  این 
ایجاد اشتغال برای معلوالن بهتر است ایستگا ه های کاری را 
وضعیت  با  متناسب  را  مختلف  شغل های  و  کرده  شناسایی 

جسمی معلوالن به آن ها بسپارند.
وی در پایان اظهار کرد: در این شرایط خاص، ایجاد هرگونه 
این  که  بهتر  چه  پس  خداست؛  راه  در  جهاد  اشتغال، 
شغل آفرینی برای عزیزان معلول که بیشتر از دیگران در رنج 

هستند اتفاق بیفتد.

رئیس هیات مديره ی كانون معلولین توانا:
نگران ضمانت اجرايی و چگونگی وضع تامین بودجه  در اجرای قانون جامع هستیم

دولت یا این واقعیت بزرگ اجتماعی که حدود
 12 درصد از جمعیت جامعه را تشكیل می دهند فراموش کرده یا از 

حق و حقوق آن ها آگاهی ندارد

شمیرانات  ری،  تهران،  مردم  نماینده ی 
اسالمی  شورای  مجلس  در  اسالم شهر  و 
به  مربوط  قوانین  تصویب  خصوص  در 
گفت:  توانا  پیک  خبرنگار  به  معلوالن 
و  طر ح  تصویب  در  مجلس  نمایندگان 
دست و دل باز  معلوالن  به  مربوط  قوانین 
دولت  به  نوبت  وقتی  اما  می کنند  عمل 

می رسد متاسفانه نمی تواند اجرا کند.
فعلی  وضعیت  درباره ی  توکلی«  »احمد 
معلوالن در جامعه اظهار داشت: معلوالن 
اشتغال،  و  دارند  زیادی  مشكالت 

بزرگترین مشكل این افراد است.
وی با اشاره به این مطلب که درصدی از 
مختلف  علل  به  همواره  جامعه  جمعیت 
دست  از  را  خود  سالمتی  از  بخشی 
می دهند افزود: اگر اوضاع کلی برای این 
افراد رونق بیابد این درصد سهم خود را 

به دست می آورند.
اوضاع  که  نکته  این  بر  تاکید  با  توکلی 
نامناسب  تحریم ها  علت  به  ما  جامعه ی 
ما  که  فعلی  شرایط  در  گفت:  است 
مشکل اشتغال داریم و فرصت های شغلی 

افراد  اشتغال  محدود هستند خودبه خود 
دارای معلولیت نیز مانند سایر جوانان با 
مشکل مواجه می شود و البته این وابسته 

به اوضاع کلی اقتصادی جامعه است.
بودجه ی  و  برنامه  کمیسیون  عضو  این 
 2 برای  اگر  داد:  ادامه  مجلس همچنین 
فرصت  معلولیت  دارای  افراد  از  درصد 
شغلی ایجاد شود خود آن ها هم می توانند 
ایجاد  معلوالن  از  دیگری  بخش  برای 
معلول  افراد  این طریق  از  و  کرده  شغل 

به امور کالن کشور هم کمک می کنند.
چنانچه  کرد:  اذعان  پایان  در  توکلی 
قانون  شده ی  بازنگری  اصالحیه ی 
برای  معلوالن  از  حمایت  جامع 
تصویب در مجلس مطرح شود بنده 
مثبت  و  ویژه  به طور  موضوع  این  به 

نگاه خواهم کرد.

احمدتوكلی:
نمايندگان مجلـس در تصويب 

قوانین معلوالن دست ودل باز هستند

رئیس كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور:

بهزيستی جوابگوی نیازمندی های 
معلوالن نیست

توضیح  در  کشور  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون   رئیس 
وضعیت فعلی افراد دارای معلولیت در جامعه به پیک توانا گفت: 
معلوالن درحال حاضر وضعیت خوبی در جامعه ندارند، بسیاری 
برای پوشیدن  به ویژه در مناطق محروم، حتی کفش  از آن ها 

نداشته و به  سختی زندگی می کنند.
جوابگوی  بهزیستی  سازمان  گفت:  ادامه  در  خجسته«  »امیر 
نیازمندی های معلوالن نیست و نمی تواند از آن ها حمایت کند.
دارای  افراد  برای  باید  دولت  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
بگیرد خاطرنشان  نظر  در  ویژه ی حمایتی  بسته های  معلولیت 

کرد: دولت باید به این افراد توجه کافی نشان بدهد.
خجسته با این توضیح که وقتی قانونی در مجلس به تصویب 
قانون جامع طرح خوبی  گفت:  بماند  بالتکلیف  نباید  می رسد 

است و دولت باید برای اجرای آن تامین اعتبار کند.
نماینده ی 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 آن ها را بگیرد؟
وی با طرح این پرسش که چه کسی باید به داد مظلومان برسد 
ادامه داد: اگر دولت از این افراد دفاع نکند  پس چه کار دیگری 

باید انجام دهد؟
با  مجلس  معلوالن  حقوق  از  حمایت  فراکسیون  عضو  این 
آن ها  نشود  رسیدگی  معلوالن  به  اگر  که  نکته  این  بر  تاکید 
حتی سالمتی خود را نیز از دست خواهند داد ادامه داد: حفظ 

افراد دارای معلولیت و  سالمتی 
آنها وظیفه ی همه ی  از  مراقبت 

ماست.
موافق  ما  کرد:  اذعان  خجسته 
قانون جامع حمایت  تصویب 
این  به  هستیم  معلوالن  از 
آن  اعتبار  تامین  که  شرط 

برای سال بعد نماند.
از  حمایت  فراکسیون  عضو 
با  پایان  در  مجلس  معلوالن 
دارد  احتمال  اینکه  به  اشاره 
اصالحیه ی قانون جامع به زودی 
داشت:  ابراز  شود  مجلس  وارد 
قانون  این  تصویب  از  قطعا  من 

حمایت خواهم کرد.
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رئیسه ی  هیات  عضو 
با  گفت وگو  در  مجلس 

فعلی  وضعیت  پیک توانا 
دارای  افراد  گذشته ی  و 

معلولیت را مقایسه کرد و گفت: 
نسبت  دارند  حاضر  حال  در  ما  معلوالن  که  اوضاعی 
چندانی  تفاوت  داشته اند  گذشته  در  که  وضعیتی  به 

نکرده است.
»محمدحسین فرهنگی« تصریح کرد: دو مجموعه ی 
بهزیستی  و سازمان  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته ی 
داده  خرج  به  را  ابتکاراتی  آن ها  نظر  زیر  نهادهای  و 
دو  این  اگر  و  می کنند  عملیاتی  را  حمایت هایی  و 
مجموعه محدودیت هایی داشته باشند به تناسب آن، 

افراد تحت پوشش آن ها دچار مشکل می شوند.
نهادهای  اینکه  بیان  با  شرقی  آذربایجان  نماینده ی 
در  که  دارند  وظایفی  معلولیت  دارای  افراد  حمایتی 
می دهند  ادامه  را  کار  خود،  مقدورات  و  بودجه  حد 
گفت: در هر اتفاقی مانند تصویب قانون جامع حمایت 

از معلوالن، بهتر است برخی تدابیر به عمل بیاید.
بودجه  و  برنامه  سابق  کمیسیون  عضو  و  نائب رئیس 
مجلس ضمن اعالم این مطلب که برخی موارد در ذیل 
سایر قوانین به تصویب می رسند از معافیت افراد تحت 
پوشش نهادهای حمایتی )بهزیستی و کمیته ی امداد 
تاکنون مسکن نداشته اند( در پرداخت عوارض و  که 

هزینه های انشعاب آب و برق برای یک بار خبر داد. 
نائب رئیس سابق کمیسیون قضائی مجلس همچنین 
جامع  قانون  تصویب  از  خود  حمایت  اعالم  ضمن 
که  اموری  از  مجلس  گفت:  معلوالن  از  حمایت 
اقشار  و  معلولیت  دارای  افراد  از  حمایت  به 
آسیب پذیر جامعه مربوط باشد حمایت گسترده 

دارد.
که  نیستم  کسی  تنها  من  افزود:  همچنین  فرهنگی 
افراد  بلکه  کرد  قانون حمایت خواهم  این  تصویب  از 
اکثریت  تقریبا  جامع  قانون  این  تصویب  در  معلول 
خواهند  را  مجلس  نمایندگان  آرای  اتفاق  به  قریب 

داشت.

عضو هیات رئیسه ی مجلس:

بیشتر نماينـدگان مجلس 
از قوانین معلوالن حمايت 

خواهند كرد

اوضاعی 
که معلوالن ما در 

حال حاضر دارند نسبت 
به وضعیتی که در گذشته 
داشته اند تفاوت چندانی 

نكرده است

رئیس فراكسیون حمايت از حقوق معلوالن مجلس:

در ارائه ی قانون جامع به مجلس غفلت شده است

مجلس  معلوالن  حقوق  از  حمایت  فراکسیون  رئیس 
قانون  برای اصالح  از سراسر کشور  به پیک توانا گفت: 
جامع پیشنهاداتی داشتیم که همه ی آن ها در مجلس 
جمع آوری شده و هر وقت الیحه ی این قانون به مجلس 
ارائه شود این موارد در کمیسیون های تخصصی مورد 

توجه قرار خواهند گرفت.
اصالحیه ی  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  آلیا«  »فاطمه 
قانون جامع در کمیسیون دولت خیلی متوقف شد ادامه 
داد: انتظار ما این بود که اصالحیه ی 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.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  از  گله مندی  ابراز  با  وی 
اجتماعی اظهار کرد: 4 ماه قبل وزیر رفاه به من گفت 
ارائه  به مجلس  روز دیگر  تا 10  قانون  اصالحیه ی  که 
را  موضوع  این  که  است  سال   2 ایشان  و  شد  خواهد 

وعده  می دهد.
این نماینده ی مجلس در دوره های هفتم، هشتم و نهم 
با اشاره به این نکته که وزیر رفاه اعالم کرده که الیحه 
الیحه ی  اگر  گفت:  دارد  را  مجلس  به  تحویل  آمادگی 
قانون جامع در این شرایط به مجلس بیاید با توجه به 
اینکه مجلس درحال حاضر بررسی بودجه ی سال  94 را 
در دست بررسی دارد معلوم نیست که بررسی اصالحیه 

چه قدر زمان ببرد.
آلیا با اشاره به اینکه ما در مجلس نمی خواستیم قانون 
را یک سره تصویب کنیم گفت: توصیه ی ما به وزیر این 
بود که زودتر الیحه را به مجلس بیاورد چرا که فرصت 

برای اصالح باقی بود.
این نماینده ی مردم تهران در مجلس در بیان اقدامات 
فراکسیون در خصوص تهیه ی اصالحیه ی قانون جامع 
تصریح کرد: از دو سال قبل به جمع آوری پیشنهاداتی 
پرداخته ایم که به منظور اصالح قانون جامع حمایت از 

معلوالن وجود داشت.
وی اذعان داشت: بازنگری قانون جامع به طور جدی نیاز 
قانون وجود داشت و  بود چرا که خالء های زیادی در 
فرآیند اجرا، زمان زیادی می بُرد و از طرفی با توجه به 
تحوالت زمان، مطالبات و توانمندی های خود معلوالن 

نیز افزایش پیدا کرده بودند.
مجلس  معلوالن  حقوق  از  حمایت  فراکسیون  رئیس 
مباحث  جامع  قانون  اصالحیه ی  در  کرد:  خاطرنشان 
زیادی از جمله ازدواج، اشتغال، بازنشستگی پیش از موعد 

همچنین  و  دارند  معلولیت  شدت  که  کسانی 
 3 از  معلوالن  استخدام  سهمیه ی  افزایش 

درصد به 5 درصد مطرح شده است.
تحویل  در  تاخیر  به  اشاره  با  آلیا 
به  جامع  قانون  اصالحیه ی  الیحه ی 
حتی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
را  الیحه  این  نیز  بعد  روز  صبح  اگر 

تا الیحه در کمیسیون های  به ما بدهند 
صرف  زمان  چند ماه  شود  بررسی  مربوطه 

خواهد شد و ممکن است تصویب آن به سال94 
بیانجامد اما حتی یک روز تعجیل در تحویل نیز غنیمت 

است.
این نماینده ی مجلس افزود: وعده های داده شده زیاد 
پیشنهادات  بر  عالوه  هم  قانون  همین  در  اما  هستند 
افراد دارای  دریافت شده موارد جدیدی از طرف خود 

برخورده اند  آن ها  به  جامعه  بطن  در  که  معلولیت 
گنجانده شده است.

پروسه ی  یک  قانون  اصالحیه ی  اینکه  به  توجه  با  آلیا 
طوالنی دارد اذعان داشت: اگر ما تالش کنیم تا حداکثر 
گفت  می توان  شود  گنجانده  اصالحیه  در  پیشنهادات 
رفع  و  داشته  استحکام  که  داشت  خواهیم  قانونی  که 
کننده ی دغدغه های افراد دارای معلولیت است و فقط 
بحث اجرا می ماند که در این مورد هم باید نظارت کافی 

صورت بگیرد تا در حق افراد معلول کم لطفی نشود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اصالحیه ی 
این قانون 3 سال قبل هم قابل ارائه به مجلس بود 

اما در انجام آن مدام این هفته آن هفته شد.
نماینده ی مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با ابراز 
تاسف از تاخیر صورت گرفته در ارائه ی اصالحیه ی قانون 
جامع به مجلس اظهار داشت: در ارائه ی اصالحیه به 
مجلس غفلت شده، اگر اصالحیه زودتر به دستمان 
مورد  تخصصی  کمیسیون های  در  به سرعت  می رسید 

بررسی قرار گرفته و در آذر ماه به تصویب می رسید.
در  و  قبلی  مجلس  در  اینکه  به  اشاره  با  آلیا  فاطمه 
داده  خرج  به  عمل  سرعت   نیز  کنوانسیون  تصویب 
شد بیان داشت: اگر االن هم اصالحیه ارائه داده 
شود خوب است و بررسی های الزم قبل 
پایان سال به عمل آمده و تصویب  از 

نهایی نیز سال 94 انجام می شود.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
از  حمایت  فراکسیون  واکنش 
تاخیر  به  مجلس  معلوالن  حقوق 
قانون جامع  اصالحیه ی  ارائه ی  در 
گفت:   چیست  معلوالن  از  حمایت 
پاسخ   از وزیر سوال می کنیم،  ما مرتب 
ایشان تاکنون قانع کننده نبوده به همین علت 
سوال به زودی به صحن علنی مجلس می آید و ما به طور 

جدی مسئله را پیگیری می کنیم.

انتظار ما این بود که 
اصالحیه ی این قانون 
همان دو سال قبل به 

مجلس بیاید
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نماینده سابق مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با پیک توانا 
گفت: دین و مکتب ما و همچنین فرهنگ و اخالق ایرانی همواره 
به اقشار ضعیف و به  ویژه افراد دارای معلولیت نگاه حمایت گرانه 
داشته ولی تا چند سال گذشته قانونی برای این افراد در کشور 

وجود نداشت و یا اگر وجود داشت به طور محدود بود.
دارای  افراد  قلبا  من  اینکه  بیان  با  هادی زاده«  »علی اصغر 
دارای  افراد  با  سال هاست  داد:  ادامه  دارم  دوست  را  معلولیت 
به  رفته ام ،  مسافرت  و  اردو  به  آن ها  با  دارم،  ارتباط  معلولیت 
از  بنابراین  کرده ام   زندگی  آن ها  با  و  زده  سر  خانه هایشان 

گرفتاری ها و مشکالت آن ها اطالع دارم.
از  با تاکید به ضرورت تصویب قانون جامع حمایت  هادی زاده 
را  تا 12 درصد جمعیت جامعه  معلوالن خاطرنشان کرد: 10 
معلوالن تشکیل می دهند که این تعداد احتیاج به قوانینی دارند 

تا از آن ها دفاع کند.
این نماینده ی سابق مجلس شورای اسالمی که از جمله کسانی 
برای   83 سال  در  را  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون  که  بود 
اولین بار به مجلس برد تصریح کرد: من بسیار متاسفم که زمانی 
که شروع به تهیه ی طرح قانون جامع حمایت از معلوالن کردیم 
فرصت زیادی نداشتیم و طرح را با عجله و بدون کار کارشناسی 

جدی تهیه کردیم.
یادآور  معاون فنی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن 
شد: قانون جامع در مجلس آن زمان تصویب شد ولی موانعی 
وجود داشت و مغایرت هایی از این قانون گرفته شد اما ما با این 
دید که یک قانون نیم بند از نبود قانون بهتر است و با این امید 
که آیندگان بیایند و این طرح را تکمیل کنند آن را پذیرفتیم.

معاون فنی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن همچنین 
کرد:  اظهار  جامع  قانون  اساسی  بازنگری  ضرورت  به  اشاره  با 
در  که  کند چرا  اعمال  دولت  را خود  بازنگری  این  است  بهتر 
این صورت موانع کمتر بوده و دست نمایندگان مجلس در تایید 

قانون بازتر خواهد بود.
هادی زاده با بیان این مطلب که اگر در شهر دوری بزنیم خواهیم 
جامعه  گروه های  مظلوم ترین  از  معلولیت  دارای  افراد  که  دید 
هستند ادامه داد: معلوالن از حداقل هایی که هر شهروندی باید 

از آن برخوردار باشد بهره مند نیستند و با تاکیدات نمایندگان 
مجلس و مردم انتظار داشتیم این قانون جدی تر گرفته شود.

قانون، مشکالت حل  نمی شوند و  نوشتن  با  وی تصریح کرد: 
تا  می طلبد  را  مسئوالن  جدی  عزم  تنها  معلوالن  مسائل  رفع 
باوری ایجاد شود که افراد دارای معلولیت به طور شایسته مورد 

توجه قرار گیرند.
معلولیت  دارای  افراد  مشکالت  به  مجلس  سابق  نماینده ی 
اشاره کرد و اظهار داشت: هزینه های معلوالن چند برابر افراد 
تندرست است و تردد معلوالن و انتقال آن ها از خانه به نقاط 

مختلف شهر با وسایل نقلیه ی عمومی امکان پذیر نیست.
خصوصی  و  عمومی  اماکن  و  ساختمان ها  بیشتر  افزود:  وی 
به  حمایت گرانه  نگاه  با  شهری  امکانات  و  ندارند  آسانسور 
معلوالن تعبیه نشده  و در بیشتر مراکز حتی سرویس بهداشتی 

ویژه ی معلوالن وجود ندارد.
علی اصغر هادی زاده با اشاره به این مطلب که تنها افراد دارای 
نیازمند مناسب سازی فضاهای شهری نیستند گفت:  معلولیت 
نیازمند  سالمندی  در  ما  همه ی  به عبارتی  و  سالمند  افراد 

مناسب سازی هستیم.
این مقام مسئول گفت: اگرچه برگزاری جشن و مراسم خوب 
است اما به نظرم اگر گرامی داشت روز جهانی معلوالن از حالت 
برای  مسئوالن  عزم  و  شده  خارج  مراسم  برگزاری   و  شعاری 
افراد  این  شهروندی  حقوق  شود،  جزم  معلوالن  حقوق  احقاق 
را  امکانات شهری  از  استفاده  آنها هم حق  و  محقق شده  نیز 

پیدا خواهند کرد.
تنها  معلولیت  دارای  افراد  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  وی 
درجه ی  شهروند  به عنوان  و  برسند  حقوقشان  به  می خواهند 
2 پنداشته نشوند ابراز داشت:  معلوالن باید از همه ی امکانات 
دولت استفاده کنند و نیازی نیست که به آن ها به شکل نگاه 

ترحم آمیز نگاه شود.
سال  از  را  جامع  قانون  اجرای  عدم  علت  هادی زاده  علی اصغر 
ذی ربط  سازمان های  که:  داد  توضیح  این گونه  تاکنون   83
آن قدر گرفتاری های گوناگون به سرشان ریخته که افراد دارای 
عدم  باید  که  سازمانی  کرده اند،  فراموش  تقریبا  را  معلولیت 

اجرای قانون را تذکر بدهد »بهزیستی« است اما این سازمان 
تعهد انجام چندین ماموریت مختلف را به گردن دارد.

هادی زاده با ارائه ی این پیشنهاد که سازمان بهزیستی باید 
یک معاون اختصاصی برای افراد دارای معلولیت داشته 
باشد تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر اجرای 
قوانین باید به نحوه ی اجرای قانون و میزان توجه سازمان های 

متولی معلوالن به این افراد بپردازد.
وی با ابراز خوشحالی از تالش معلوالن در راستای احقاق حقوق 
خودشان  حرکت های  نتیجه ی  در  افراد  این  کرد:  بیان  خود 
شخصیت های قوی خود را نشان داده اند که البته این ارتباطی 

به قانون ندارد.
معلوالن  و  جانبازان  ورزش های  فدراسیون  مسئول  این 
تالش های  معلوالن  مردم نهاد  سازمان های  گفت:  همچنین 
زیادی می کنند اما این کافی نیست و از آنجا که مجلس رکن 
نماینده ی  جامعه  گروه های  تمام  و  است  جامعه ای  هر  اصلی 
پارلمانی دارند پس معلوالن نیز باید این امکان را داشته باشند 
تا نماینده ی آن ها واسطه ی بین مسئوالن و معلوالن بوده و امور 

آن ها را پیگیری کند.
هادی زاده در ادامه اذعان کرد: درحال حاضر جامعه درنتیجه ی 
این  نمی کند،  ترحم آمیز  نگاه  آنها  به  معلوالن  تالش های 
نزدیک  جامعه  در  خود  شایسته ی  جایگاه  به  عزیزان 
شده اند اما شئونات به طور اخص زمانی حفظ خواهد شد 
و سهم  برآورده شده  کامل  به طور  گروه  این  نیازهای  که 
معلوالن از کلیه ی امكانات جامعه از صداوسیما گرفته تا 

سهمیه  ی استخدام و رفاه اجتماعی به دستشان برسد.

معاون سابق توانبخشی بهزیستی کشور در گفت وگو با پیک 
عدم  را  معلولیت  دارای  افراد  فعلی  مشکل  مهم ترین   توانا 
برخورداری از حقوق مساوی شهروندی دانست و گفت: افراد 

دارای معلولیت در اغلب برنامه های جامعه فراموش شده اند.
در  چه  معلولیت  دارای  افراد  افزود:  کمالی«  محمد  »دکتر 
برنامه های تقویمی و چه در برنامه های سیاست گذاری که در 
به تصویب می رسند دیده نشده و حقوقشان رعایت  مجلس 

نمی شود.
این استاد دانشگاه با اعالم اینکه مهم ترین خواسته ی معلوالن 
کرد:  تصریح  است  سایرین  با  مساوی  حقوق  از  برخورداری 
این گروه باید در تمام مسائل جامعه اعم از استخدام، درمان، 

اشتغال، اقدامات اجتماعی و فرهنگی و... دیده شوند.
سیستم های  تامین  شهرداری ها  و  دولت  داد:  ادامه  کمالی 
را  و...  تاکسی  اتوبوس،  مترو،  قبیل  از  شهروندان  حمل ونقل 
وظیفه ی خود می دانند اما معلوالن در این جایگاه ها فراموش 

شده اند.
این کارشناس حوزه ی معلوالن با بیان اینکه تاکنون هر دولتی 
اجتماعی،  مهر، مسکن  عناوین مسکن  با  آمده  کار  روی  که 
بنیاد مسکن و... در بحث مسکن وارد شده و به کمک مردم 
آمده گفت: اما آیا سهمی از این مسکن به معلوالن اختصاص 

پیدا می کند؟
عضو سابق هیات رئیسه ی کمیته ی ملی پاراالمپیک با اعالم 
این مطلب که جایگاه معلوالن در جامعه هنوز مناسب نیست 
است  بایسته  و  شایسته  که  آن طور  معلوالن  مسائل  به  و 
پرداخته نمی شود تصریح کرد: البته وضعیت فعلی افراد دارای 
معلولیت نسبت به 50 سال قبل و یا سال 1371 که ما کار را 
تازه در سازمان بهزیستی آغاز کرده بودیم بسیار بهبود پیدا 

کرده اما هنوز در شان آن ها 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 باشكوه برگزار شد و رئیس جمهوری به مناسبت 
پیام  بار  اولین  برای  معلوالن  جهانی  روز  گرامیداشت 
این  موارد  بزرگی است ولی  این تحول  تبریک داد که 
خوبی  نقطه ی  به  کنیم  تصور  ما  که  نمی شوند  موجب 

رسیده ایم.
با  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  امور  سابق  مدیرکل 
معلولیت  دارای  افراد  درمورد  منفی  نگرش های  اینکه  بیان 
معلوالن  اقتصادی  و  اجتماعی  موانع  و  دارند  ادامه  هنوز 
همچنان سر جای خود هستند اذعان داشت: معلوالن هنوز 
در برنامه های رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و... دولت جا ندارند 
و ما با وجود فاصله گرفتن از نمره ی منفی هنوز به نقطه ی 

صفر نرسیده ایم.
محمد کمالی همچنین به برگزاری جلسه ی شورای راهبردی 
صورت  تالش های  علیرغم  افزود:  و  کرد  اشاره  رفاه  وزارت 
دست  زیادی  مشکالت  با  معلوالن  خانواده های  هنوز  گرفته 

و پنجه نرم کرده و از دست یابی به حقوق خود فاصله دارند.
رئیس سابق مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با تاکید بر دیده شدن معلوالن در جامعه اظهار داشت: 
آن روزهایی که بررسی قانون جامع در سال 1383 در مجلس 
به  قوانین  همه ی  در  شدن  دیده  انگیزه ی  با  باید  شد  آغاز 

تصویب می رسید.
ادامه  اجتماعی  توانبخشی  ارزشیابی  و  ممتحنه  هیات  عضو 
داد: دیده نشدن معلوالن مساوی است با نادیده انگاشته شدن 
حالی که  در  جامعه  در  معلوالن  گرفتن  قرار  غفلت  مورد  و 
معلوالن به کمک قوانین باید جایگاه خوب و مستحکمی در 

جامعه داشته باشند.
اقدامات  و  برنامه ها  اجرای  در  جامعه  کرد:  ابراز  کمالی 
اجتماعی یا معلوالن را نمی بیند و یا به آن ها نگاه درجه ی 2 
یا 3 می اندازد و گاهی به شکل ترحم و تراژدی به افراد دارای 

منظر  از  دوستان  این  است  الزم  اما  می شود  نگاه  معلولیت 
حقوقی و اجتماعی و به عنوان یک »شهروند« دیده شوند.

به  نگاه  نهادینه شدن  بر  تاکید  با  معلوالن  فعال حوزه ی  این 
معلوالن به عنوان »شهروند عادی« افزود: اگر این نوع نگاه در 
قانون مدنی وجود داشته باشد افراد دارای معلولیت می توانند 
شکایت  مقننه  قوه ی  به  خود  حقوق  مطالبه ی  درخصوص 

ببرند.
وی تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن را ضروری دانست 
و اذعان داشت: تصویب قانون فضایی را ایجاد می کند تا افراد 

دارای معلولیت بتوانند حقوق خود را مطالبه کنند.
محمد کمالی با اشاره به این که من در جلسات بازنگری قانون 
حضور داشته و نسخه ی نهایی آن  را مطالعه کرده ام ادامه داد: 
خوشبختانه مفاد خوبی در اصالحیه ی قانون جامع گنجانده 
شده و طبق اظهارات وزیر رفاه زمانی هم به دریافت نظرات 
معلوالن و سازمان های مردم نهاد آن ها اختصاص داده می شود 
و بعد از جمع آوری این نظرات، اصالحیه تحویل مجلس داده 

می شود.
بیشتر  این مطلب که هر چه  بیان  با  پایان  در  دکتر کمالی 
تالش کنیم نتیجه ی بهتری خواهیم دید اضافه کرد: آن چه 
تالش  نتیجه ی  آمده  به دست  معلوالن  برای  تاکنون 
معلولیت  دارای  افراد  همت  و  معلوالن  تشكل های 
تالش های  با  امیدوارم  و  آن هاست  خانواده های  و 
بتوانیم  و  کرده  غلبه  موانع  به  مردم  نهاد  سازمان های 

نگرش جامعه را در مورد معلوالن تغییر دهیم.

معاون سابق توانبخشی بهزيستی كشور:
معلوالن اغلب در برنامه های جامعه فراموش شده اند

نماينده سابق مجلس:

معلوالن از مظلوم ترين گروه های جامعه هستند
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نايب رئیس اول كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی: 

از تصويب قانون جامع حمايت از معلوالن حمايت خواهم كرد
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  آبیک  و  البرز  قزوین،  مردم  نماینده ی 
گفت:  پیک توانا  به خبرنگار  جامعه  در  معلوالن  فعلی  وضعیت  بررسی 
به نظر می رسد 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 
ایجاد  جامعه  در  جدی  نگرش  تغییر  بتوان  تا  داشت  جامع  نگاه  باید 
کرد تصریح کرد: پیش بینی می شود اصالحیه ی 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 90 مجلس 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 نكرد بلكه آن ها باید با توجه 

به ظرفیت ها و توانمندی هایی که دارند امتیازدهی شوند.
این نماینده ی مردم قزوین. البرز و آبیک در مجلس افزود: یکی دیگر 
اشتغال  است  ویژه  نگاه  نیازمند  که  معلولیت  دارای  افراد  مشکالت  از 

آن هاست و افراد معلول با این موضوع بسیار درگیر هستند.
باید تغییرات زیادی به  وجود آید و  ابراز کرد: در حوزه ی اشتغال  وی 
زمینه ای ایجاد شود که کارفرمایان از دادن فرصت های شغلی به افراد 

دارای معلولیت مضایقه نکنند. 
محمدی خطاب به کارفرمایان و کارآفرینان گفت: در مواردی که برخی 

از مشاغل با توجه 
است  بهتر  می گیرد  تعلق  وی  به  معلول  فرد  تحصیالت  و  توانایی  به 
کارفرمایان عزیز با سعه ی صدر برخورد کرده و به بروز ظرفیت های این 

عزیزان فرصت بدهند.
نایب رییس کمیسیون اصل 90 با اشاره به این مطلب که افراد دارای 
و  هستند  بهره مند  دارند  سایرین  که  امتیازاتی  همه ی  از  معلولیت 
می توانند عنصر مفیدی در جامعه باشند خاطرنشان کرد: اگر اصالحیه ی 
قانون جامع به طور دو فوریتی به مجلس بیاید، مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.
محمدی با تاکید بر این مطلب که من از تصویب قانون جامع حمایت از 
معلوالن حمایت خواهم کرد اظهار کرد: تصویب قانون جامع می تواند 

بخش عظیمی از مشکالت این افراد را مرتفع کند.

معاون توانبخشی بهزيستی كشور:
قانون جامع، اصلی ترين سند حقوقی مرتبط با معلوالن است

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 به واسطه ی برخورداری از شان انسانی و حقوق اجتماعی، 

با سایرین برابرند. 
بخش  معلولیت  دارای  افراد  افزود:  سخنگویی«  »یحیی 
در  امروز  و  می دهند  تشکیل  را  ما  جامعه ی  از  عمده ای 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته، دولت ها کوشیده اند تا با 
افراد دارای  قوانین حمایتی و آگاه سازی مردم، حقوق  وضع 
معلولیت را تشریح و زمینه را برای احیای خواسته های بر حق 

آنان فراهم کنند.
و  بهزیستي  علوم  دانشگاه  فیزیوتراپي  تخصصي  دکتراي 
وجود  با  ما  اسالمی  جامعه ی  در  کرد:  تاکید  توانبخشي 
اقشار  مطالبات  »تحقق  به منظور  که  مدنی  تالش های 
عدم  شاهد  ما  کماکان  گرفته،  صورت  آسیب دیده« 
انسجام در تالش های مرتبط با حقوق معلوالن هستیم.

وی ادامه داد: به رغم تالش های صورت گرفته از سوی سازمان 
بهزیستی و برخی تشکل های فعال در امور معلوالن، جایگاه 
اجتماعی افراد دارای معلولیت در هاله ای 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: 

به منظور  که  است  حرکت هایی  مبنای  اساسی  پرسش  این 
احیا ی حقوق معلوالن شکل گرفته و در حال حاضر بیشتر 
برخوردار  مناسبی  درآمد  و  شغل  از  معلولیت  دارای  افراد 

نیستند.
این مقام مسئول با تاکید بر این مطلب که بسیاری از افراد 
تجارب  و  تخصص  از  برخورداری  به رغم  معلولیت  دارای 
حرفه ای، تاکنون نتوانسته اند مشاغل مورد نظر خود را احراز 
کنند ابراز داشت: عواملی مانند ضعف پوشش بیمه ای، عدم 
امکانات  کمبود  سالمت،  و  بهداشت  امکانات  به  دسترسی 
نامناسب سازی  تحصیلی،  مختلف  مقاطع  در  آموزشی 
به ویژه  و  عمومی  خدمات  بودن  ناکافی  شهری،  محیط های 
را  معلوالن  اجتماعی  حضور  حقوقی  پشتوانه های  ضعف 
محدود ساخته و موجب شده  تا این افراد نتوانند فعالیت  خود 

را در عرصه های توسعه به منصه ی ظهور برسانند.
یحیی سخنگویی با تاکید بر این مطلب که عدم حضور موثر 
معلوالن در فرصت های اجتماعی به طور حتم سالمت روانی 
و مناسبات اجتماعی آنان را به مخاطره می افکند گفت: این 
عامل موجب تشدید آسیب های ناشی از معلولیت خواهد بود.
که  پرسش  این  داد:  ادامه  بهزیستی  سازمان  مسئول  این 
نیستند  برخوردار  مناسبی  اجتماعی  جایگاه  از  معلوالن  چرا 
پرسش مهمی است و شالوده ی آن را باید در ناآگاهی اقشار 
مردم، ضعف پشتوانه های حقوقی و عدم دسترسی این افراد 

به خدمات مورد نیاز جستجو کرد.
هر  است  بدیهی  افزود:  کشور  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
اقشار جامعه  با دیگر  چه امکان رویارویی اجتماعی معلوالن 
اقشار  آگاهی  شاهد  میزان  همان  به  ما  کند  پیدا  گسترش 
با  ارتباط  برقراری  نحوه ی  و  توانمندی ها  به  نسبت  مختلف 

این افراد خواهیم بود.
عمده ترین  ایران  پزشکي  علوم  دانشگاه  علمي  هیئت  عضو 
مشکل افراد دارای معلولیت را نادیده انگاشته شدن انتظارات 
اجتماعی  و  انسانی  مناسبات  و  گیری ها  تصمیم  در  آنها 
دانست و افزود: اگرچه بسیاری معتقدند که مسئله ی اشتغال 
عمده ترین مشکل فراروی این افراد است اما با نگاهی عمیق تر 
مشکالت  به  بی توجهی  می رسد  نظر  به  معلوالن  مسائل  به 
آنها در تصمیمات کالن کشور ریشه ی مشکالت متعدد این 

افراد باشد.
روند  در  افراد  این  به  بی توجهی  همانا  که  کرد:  تاکید  وی 
امر  فعاالن  نیز  معضل  این  حل  برای  است.  تصمیم گیری ها 
کوشیده اند 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 مسئله ای خاص فراتر برده و به خالء عمیقی که 
در رابطه با آن ها 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 
عرصه های اجتماعی به عنوان پشتوانه های حقوقی مستحکم، 

تسهیل کنند. 
وی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن را اصلی ترین سند 
حقوقی مرتبط با معلوالن در حال حاضر دانست و افزود: این 
قانون به نوعی هویت اجتماعی معلوالن محسوب می شود و 
روح کلی حاکم بر آن این است که فرد دارای معلولیت  باید از 

امکان دسترسی به فرصت ها برخوردار باشد.
جامع،  قانون  در  داد:  ادامه  بهزیستی  سازمان  مسئول  این 
انسان هایی  به عنوان  معلوالن  اجتماعی  و  فردی  حقوق 
افراد جامعه تشریح  با سایر  برابر  انسانی و  از شان  برخوردار 

شده و دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت آنها شده اند.
وی ضعف های محتوایی و ساختاری قانون جامع، بی توجهی 
ضمانت  نبود  و  آن  اجرای  ضرورت  به  نسبت  امر  مسوالن 
عوامل  جمله  از  را  قانون  صحیح  اجرای  برای  کافی  اجرایی 
برشمرد  شده  جامع  قانون  ناکارآمد ی  موجب  که  سه گانه  ای 
با درک  اخیر  بهزیستی کشور در سال های  و گفت: سازمان 
این ضرورت ها و با همکاری برخی از فعاالن حوزه ی معلوالن 
حقوق  از  حمایت  جامع  قانون  دولتی،  غیر  بخش های  در 
الیحه ی  پیش نویس  و  کرده  اصالح  و  بازبینی  را  معلوالن 
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 اصالحیه ی قانون در هیات وزیران 
مذکور  الیحه ی  تصویب  کرد:  بیان  است  بررسی  دست  در 
معلولیت محسوب  دارای  افراد  احیای حقوق  در  بزرگی  گام 
می شود اما ما نباید فراموش کنیم که توجه به شان انسانی 
معلوالن و حقوق برابر آن ها، پیش از آنکه در گرو وضع قوانین 
باشد منوط به تقویت باورهای انسانی در میان اقشار مختلف 
مختلف  بخش های  جمعی  تالش  با  تنها  این  و  است  مردم 
و  آموزش  متولیان  ارتباط جمعی،  رسانه های  از  اعم  جامعه، 
پرورش، سازمان های غیر دولتی و از همه مهم تر با تالش های 
آنان در  افراد معلول و حرکت های خودباورانه ی  جدی خود 

زمینه های علمی و فرهنگی محقق خواهد شد.
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1. برگزاری دومین مجمع هم اندیشی سازمان های مردم نهاد معلوالن کشور با حضور بیش از 60 
تشکل در هتل الله؛

2. برگزاری دومین همایش ساالنه سماوات در قزوین؛
3. بازدید ریاست ستاد فرمان امام)ره( استان از مجموعه فعالیت های کانون توانا؛

4 . افتتاح و راه اندازی فروشگاه صنایع دستی هنر کده ی توانا در مجتمع تجاری آبادگران؛ 
5. برگزاری اولین نشست کانون معلولین توانا با خانواده های دانش آموزاِن معلول در مقطع ابتدایی 
با حضور ریاست هیئت مدیره مجموعه، در راستای طرح آموزشی کمک تحصیلی افراد معلول و عضو 

کانون؛
6. بازدید نماینده ی سفارت ژاپن از مجموعه فعالیت های فرهنگی اجتماعی و کارگاهی تولیدی کانون 

توانا ؛
7. برگزاری نمایشگاه عکس »نگاه نو« در تبریز و برگزاری نشست با معلوالن توانمند؛

8. دیدار با مدیران بیمارستان های استان قزوین به مناسبت روز جهانی معلوالن در راستای هدف های 
کانون توانا؛ 

9. حضور شرکت صنایع الکترونیک توانا در نمایشگاه بین المللی برق در تهران؛ 
10. حضور کودکان کمتر از 13سال در برنامه  ی تلویزیونی کودک صدا و سیمای استان؛ 
11. برگزاری مسابقه های ورزشی در شعبه ی تاکستان به مناسبت روز جهانی معلوالن؛ 

12. برگزاری نمایشگاه صنایع دستی توانمندان معلول به مناسبت روز جهانی معلوالن در شعبه ی 
الوند؛

13 .حضور ریاست هیئت مدیره کانون توانا در برنامه ی »پایش« به عنوان کار آفرین برتر کشور؛ 
14. برگزاری مسابقه ی آشپزی به مناسبت گرامی داشت روز جهانی معلوالن در شعبه تاکستان در 

بین خانواده های معلوالن؛ 
15. بازدید دبیر کل یونسکو، دکتر سعیدآبادی، از مجموعه فعالیت های فرهنگی اجتماعی و کارگاهی 

تولیدی کانون توانا و برگزاری نشست با هیئت مدیره؛
16. برگزاری برنامه ی دیدار دوست از معلوالن با همراهی مدیران استان به مناسبت روز جهانی 

معلوالن؛ 
17. حضور در سازمان تاکسی رانی و اتوبوس رانی استان جهت تبریک روز حمل و نقل؛ 

18. بازدید تشکل غیر دولتی اراک از مجموعه فعالیت های کانون توانا در راستای تعامل و همکاری 
نزدیک و انتقال تجربه؛ 

توانمند در شهرستان  از معلوالن  تقدیر  و  برگزاری مراسم گرامی داشت روز جهانی معلوالن   .19
البرز؛ 

مقطع  در  معلول  دانش آموزان  خانواده های  با  توانا  معلولین  کانون  دومین نشست  برگزاری   .20
آموزشی  طرح  اجرای  راستای  در  مجموعه،  هیئت مدیرِه  ریاست  با حضور  دبیرستان  و  راهنمایی 

کمک تحصیلی افراد معلول و عضو کانون؛
21. بازتاب توانمندی ها، گزارش های کانون توانا و حضور معلوالن موفق مجموعه در صدا و سیمای 

استان به مناسبت روز جهانی معلوالن؛ 
از  بیش  در  معلولیت  دارای  کودکان  توانمندی های  درباره ی  لگو  و  نقاشی  طرح  برگزاری   .22

16مهد کودک استان؛ 
کانون  فرهنگی اجتماعی و تولیدی  از مجموعه فعالیت های  استان  یگان ویژه ی  فرمانده ی  بازدید   .23

توانا به مناسبت روز جهانی معلوالن؛
از کانون توانا به مناسبت روز جهانی  بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی   .24

معلوالن و نشست با هیئت مدیره؛ 
به  با مدیران مهدکودک هاي استان در راستای فرهنگ سازی و تغییر نگرش جامعه  25. نشست 

معلولیت؛ 
26. حضور ریاست هیئت مدیره کانون توانا به عنوان کارآفرین برتر در مراسم گرامیداشت روز جهانی 

معلوالن در جامعه معلولین شهرستان دلیجان؛ 
27.  حضور ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نشست آموزشی خانواده های معلول؛ 

دانش آموز   50 خانواده های  با  توانا  معلولین  کانون  نشست  دومین 
دارای معلولیت برگزار شد.

ادامه ی اجرای طرح  توانا در  توانا: کانون معلولین  به گزارش پیک 
»پشتیبانی آموزشی از کودکان دارای معلولیت« دومین نشست خود 
معرفت اهلل  »سید  باحضور  و  معلول  فرزند  دارای  خانواده  های  با  را 
و  قزوین  استان  استثنایی  آموزش و پرورش  اداره ی  رئیس  احمدی« 
»ولی اهلل کاکا وند«، رئیس کانون فرهنگی قلم چی قزوین، برگزار کرد.
رئیس هیئت مدیره ی کانون معلولین توانا در این نشست از حضور 
خانواده های دانش آموزان دارای معلولیت قدردانی کرد و گفت: »ما 
باید معلولیت را نعمتی از سوی خدا بدانیم و باور کنیم که معلولیت 

مانع موفقیت نیست«.
سید محمد موسوی با اشاره به این مطلب که من در 2سالگی معلول 
شده ام ادامه داد: »ما می خواهیم با پشتیبانِی تحصیلی از دانش آموزان 

معلول به جامعه ثابت کنیم که معلولیت بالی آسمانی نیست«.
وی با تأکید بر اینکه کانون توانا با سایر تشکل های این حوزه فرق 
دارد، بیان کرد: »تمام تشکل هایی که برای معلوالن فعالیت می کنند، 
اما کانون  به جمع آوری پول و توزیع آن بین معلوالن می پردازند، 
توانا از همان ابتدا دریافت کمک بال عوض را ممنوع اعالم کرد؛ چرا که 

این کار را مخالف عزت و کرامت انسانی معلوالن می داند«.
موسوی افزود: »کانون معلولین توانا با راه اندازی کارگاه های مختلف 
تا کنون حدود 600 شغل ایجاد کرده و بیش از 6 گروه ورزشی برای 

معلوالن راه اندازی کرده است«.
»امروز  که  مطلب  این  بیان  با  هم چنین  معلوالن  این فعال حوزه ی 
دنیا، دنیای فکر و اندیشه هاست« گفت: » امروز همه ی کار ها با فکر 
انسان اجرا می شوند و خداوند مقدر کرده تا معلوالن کار های فکری 

جامعه را عهده دار شوند«.
از  نباید  »شما  گفت:  معلولیت  دارای  دانش آموزاِن  به  خطاب  وی 
با  امروز  دنیای  که  باید بدانید  و  باشید  ناراحت  معلولیت  داشتن 
خود  اندیشه ی  با  شما  از  هر یک  و  می شود  اداره  قوی  اندیشه های 

می تواند اداره ی امور جامعه را به عهده بگیرد«.
رئیس آموزش و پرورش استثنائی قزوین در دومین نشست کانون توانا 
با خانواده های دانش آموزان دارای معلولیت گفت: »کانون معلولین 
توانا فعالیت های ارزنده ای دارد و من امیدوارم نگرشی که مطلوب 

این کانون است، به زودی در جامعه ساری و جاری شود«.
سید معرفت اهلل احمدی ضمن تبریک روز جهانی معلوالن خاطر نشان 
کرد: »معلولیت در ذهن کسانی است که حقوق معلوالن را رعایت 

نمی کنند و از کنار آن به راحتی می گذرند«.

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
كانــون توانـا در يـک نـگاه ) آبـان و آذر مـاه(

برگزاری دومین نشسـت 
كانـون معلولیـن توانـا

 با خانـواده  های دانش آموزان معلـول
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شهروندان«  همه ی  برای  شهروندی  همایش»حقوق 
فرماندار  کشور،  بهزیستی  توان بخشی  معاون  با حضور 
شورای  مجلس  در  قزوین  مردم  نماینده ی  البرز، 
قزوین،  شهردار  استان داری،  عمرانی  معاون  اسالمی، 
جمعی  و  استان  بهزیستی  مدیر کل  محمدیه،  شهردار 
قزوین  محمدیه ی  شهر  نیایش  سالن  در  مسئوالن  از 

برگزار شد.
بهزیستی  سازمان  توان بخشی  معاون  این همایش  در 
کشور گفت: »15درصد از جمعیت کل کشور معلول اند. 
امروز  تا  ببینیم  باید  ما  و  نیست  مقدار کمی  رقم  این 
آن ها  برای  امکانات  فراهم کردن  راستای  در  چقدر 

قدم برداشته ایم؟«
حتی  در حال حاضر  اینکه  بیان  با  سخنگویی«  »یحیی 
کشور  در  نخاعی  ضایعه ی  تخصصی  بیمارستان  یک 
نداریم، ابراز داشت: »امروز به دلیل مناسب سازی نشدن 
نمی شوند.  وارد  جامعه  به  معلوالن  از  بسیاری  فضا ها، 
برای  امکانات  به دنبال یک پارچه سازی همه ی  باید  ما 

قشر های مختلف جامعه باشیم«.
معاون توان بخشی سازمان بهزیستی کل کشور با بیان 
اینکه سال ها پیش اصل تساوی فرصت ها برای همه ی 
»مفاد  کرد:  خاطر نشان  مطرح شده است،  جامعه  افراد 
این طرح فرایندی بود که همه ی محیط های ورزشی، 
مسکونی و حمل و نقل برای اقشار مناسب سازی شود، اما 
تا به امروز -خالف این اعتبار های کالن- شرایط مناسب 

برای جا به جایی معلولین صورت نگرفته است«.
در ادامه دکتر افشار، مدیر کل سازمان بهزیستی استان 
قزوین، با بیان اینکه ایران جزء 23کشور حامی حقوق 
معلوالن در منطقه است اظهار داشت: »اجرا شدن قانون 
که  فضا هایی  ایجاد  یعنی  معلوالن  از  حمایت  جامع 
این افراد در فرصت های برابر از امکانات جامعه بهره مند 
شوند؛ ولی امروز با ضعف در این زمینه ها مدیون این 

عزیزان شده ایم«.
حسین افشار افزود: »محور های اصلی در قانون جامع 
محور های  مناسب سازی  بحث  در  معلوالن  از  حمایت 
شهری  پیاده رو های  عمومی،  کاربری های  گانه ی  سه 
به  عمل  در  امروز  اما  است؛  عمومی  نقلیه  ی  وسایل  و 

این قانون کجا قرار داریم؟«.
با  استان  شهری  فضا های  مناسب سازی  کار گروه  دبیر 
باقی است،  اینکه حق معلوالن کشور بر گردن ما  بیان 
از  10درصد  معلولیت،  استاندارد  بر اساس  »اگر  افزود: 
جامعه به مناسب سازی نیاز داشته باشد، این امر تحقق 
معلولین  ویژه ی  ما  حمل و نقل  واحد  کدام  یافته است؟ 
را  این افراد  حقوِق  مسئول،  به عنوان  گفت  باید  است؟ 

رعایت  نکرده ایم«.
اینکه  بیان  با  مجلس،  در  قزوین  مردم  نماینده ی 
افراِد دارای  از  ایجاد زیر ساخت های الزم برای حمایت 
معلولیت ضروری است، ابراز کرد: »بسیاری از کشور های 
از قرن هجدهم به دنبال پی گیری حقوق  توسعه یافته 
شهروندی و حمایت از معلوالن رفته اند، اما دین اسالم 

14قرن پیش بر حقوق شهروندی تأکید کرده است.

ما  کشور  اینکه  »با  تصریح کرد:  محمدی«  »داوود 
برای  اساسی  قانون  در  الزم  قوانین  و  است  اسالمی 
از  برخی  در  تعریف شده است،  معلولین  از  حمایت 
مکان ها محرومیت به معلوالن تحمیل شده و متأسفانه 
این موضوع  افتاده ایم.  عقب  اروپایی  کشور های  از 
شرایطی را فراهم کرده است تا غربی ها عقب ماندگی ما 

را به رخمان بکشند«. 
به  را موظف  دولت  اصل 90 مجلس،  عضو کمیسیون 
ایجاد امکانات رفاهی برای جامعه دانست و گفت: »این 
بهزیستی  و  مجری  سازمان های  همه ی  برای  تکلیفی 
-به عنوان ناظر- است که تالش جدی کنند تا معلوالن 
از حقوق خود بهره مند شوند؛ زیرا نبوِد رفاه اجتماعی 

برای آن ها دل سردی به وجود می آورد«.
معاون عمرانی استان داری قزوین در ادامه ی این همایش 
کالبد  و  ساختار  دو بخش  به  هر شهری  اینکه  بیان  با 
تقسیم می شود بیان کرد: »مشکل امروز جامعه این است 
که بیشتر سیاست گذاری های ما حول محوریت کالبد 
اساسی  تغییر  به  این نگاه  که  صورت می گیرد  شهری 

نیازمند است«.
جانبازان  و  معلوالن  اینکه  بیان  با  حبیبی«  »منوچهر 
در کنار محدودیت جسمی ظرفیت ها و توانمندی های 
شگرفی دارند، افزود: »باید نگاه جامعه به افراد دارای 
متفاوتی  نگاه  مردم  امروز  البته  و  تغییر کند  معلولیت 
 به گذشته به این افراد دارند و آن ها را افرادی صاحب 

ظرفیت و توانمندی های جسمانی می دانند«.
وی با تأکید بر اینکه نباید هیچ مرزی بین افراد دارای 
مناسب سازی  »نباید  گفت:  باشد،  سایرین  و  معلولیت 
تعریف کرد؛  جامعه  در  معلوالن  ویژه ی  فقط  را  شهری 
صورت می گیرد،  حوزه ای  در  مناسب سازی  وقتی  بلکه 
محیط شهری برای همه ی اقشار جامعه بهبود می یابد«.

ادامه داد: »با سامان دهی محیط و رفع مانع ها  حبیبی 
و  سن ها  همه ی  برای  را  شهری  جامعه ی  می توان 
برای  کرد.  ظرفیت سازی  مختلف  اجتماعی  رده های 
و  اتحاد  هماهنگی،  انسجام،  باید  این ظرفیت ها  ایجاد 
یک پارچگی بین اجرا کنندگان و مسئوالن و سازمان  های 

مختلف شکل بگیرد«.
و  شهرداری  بهزیستی،  »سازمان های  یاد آور شد:  وی 
سازمان شهرسازی باید در ساخت و اجرا و بهره برداری 
در خط  دولتی  و  اداری  دستگاه های  و  داشته  هم دلی 

مقدم مناسب سازی محیط اطراف خود گام بردارند«.
حقوق  بحث  اینکه  بیان  با  البرز  شهرستان  فرماندار 
جسمی  و  ذهنی  کم توان  افراد  در  شهروندی 
شهروندان  درباره ی  باید  »ما  گفت:  خالصه نمی شود 
مناسب سازی  قانون های  و  اِستاندارد ها  به  هم  عادی 

توجه کنیم«.
مبانی  اینکه  »با  ادامه داد:  حسن پور«  »غالمرضا 
کشور های  از  عمل  جایگاه  در  اما  بوده  زیاد  ما  دینی 
اروپایی عقب تریم و علت آن است که از این قانون های 
نشان می دهد  امروز  وضعیت  داریم!  زیاد  خاک خورده  
را  این قانون ها  اجرایی کردن  برای  کافی  دغدغه   ی 

نداریم«.
این همایش ها  اینکه  بیان  با  البرز  شهرستان  فرماندار 
برنامه هایش  خروجِی  گزارش دهِی  راستای  در  باید 
دستگاه های  همه ی  ورود  »با  بیان کرد:  ادامه پیدا کنند، 
اجرایی باید فضا های عمومی و خصوصی و خدمات دهی 
سامان دهی شوند؛ هم چنین با انسان محور شدن شهر ها 
به جای تکنولوژی محور شدن، می توان عملکرد بهتری 

داشت«.
در ادامه شهردار محمدیه، همایش »حقوق شهروندی 
برای همه ی شهروندان« را زمینه ای برای تحقق قانون 

عنوان کرد:  و  دانست  شهری  فضای  مناسب سازی 
»این همایش حرکتی جدی برای موضوع مناسب سازی 

معماری شهری است«.
»حسین بهزاد پور« ادامه داد: »در راستای مناسب سازی 
شهری فقط شهرداری عهده دار اجرایی شدن این قانون 
در  ویژه ی همه ی سازمان ها  نگاه  به  باید  بلکه  نیست، 

کار گروه استانی توجه شود«.
فعلی  »فضای  ابراز کرد:  هم چنین  محمدیه  شهردار 
شهر های کشور هنوز پذیرای حقوق شهروندان معلول 
شهرداری ها  است  نیست. ضروری  آن ها  مشکل های  و 
برای اجرای طرح ها این موضوع را در مطالعه های خود 

در نظر بگیرند«.
از  انتقاد  با  توانا  معلولین  کانون  هیئت مدیره ی  رییس 
معلوالن  قانون جامع  در  باز نگری  به تأخیر افتادن طرح 
گفت: »جوان امروز سالمند فرداست؛ شهر ها باید برای 
همه ی قشر های جامعه مناسب سازی شوند. هم چنین 
مسئله ی مناسب سازی باید در فرهنگ فکری مهندسان 

شهرسازی شکل بگیرد«.
»تا  خاطر نشان کرد:  ادامه  در  موسوی«  »سید محمد 
به امروز 70درصد تالش ما در کانون معلولین توانای 
فقط  و  بوده  بازدارنده  سدهای  شکست  برای  استان 
در حال حاضر  صورت گرفته است.  کارآفرینی  30درصد 
قانون جامع حمایت از معلوالن به دلیل کمبود بودجه 

پشت سد های بازنگری مانده است«.
این کارآفرین معلول استان -با بیان اینکه تا چه زمانی 
باید  رفاهی  امکانات  نبود  دلیل  به  پزشکی  دانشجوی 
حقوق  »محدود کردن  گفت:  کند-  تحصیل  ترک 
شهروندی در کشور ما به مناسب سازی شهری - به طور 

آگاهانه یا نا آگاهانه- انحرافی جدی است«. 
معلول  برای  که  کار فرمایی  به  دولت  که  بیان کرد  وی 
کار ایجاد کند تنها 23 درصد حق بیمه پرداخت می کند 
او  نمی شود.  توجه کافی  معلوالن  رفاهی  امکانات  به  و 
اولین کارخانه  قزوین   ِ فیروز  »شرکت  گفت:  هم چنین 
در جهان است که 92درصد کارکنانش را افراد معلول 

تشکیل داده اند«.
موسوی تأکید کرد: »دغدغه ی یک معلول فقط توجه به 
مناسب سازی در معماری شهری نیست؛ بلکه درخواست 
ما این است که دولت هر چه زودتر قانون بازنگری حقوق 
و  ببرد  اجتماعی  کمیسیون  به  را  معلوالن  شهروندی 

اعتبار های الزم را خرج این مسئله کند«.
آموزشی  کارگاه  این همایش  در  گفتنی است 
نوذری، عضو هیئت علمی  توسط  مناسب سازی شهری 

مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، برگزار شد.
مناسب سازی  کتاب  از  این مراسم  پایان  در  هم چنین 
که  رو نمایی شد  شهری  مبلمان  عمومی،  مکان های 
که  است  شهری  مناسب سازی  قوانین  در برگیرنده ی 
شهرداری  شهر سازی  معاون  اکبر پور،  نبی اهلل  توسط 

محمدیه، گرد آوری شده  است.

برگزاری همايش»حقوق شهروندی برای همه ی شهروندان« در محمديه ی قزوين
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و  شهری  مسئوالن  از  برخی  همراه  به  توانا  معلولین  کانون  مدیران 
استانی هم زمان با »روز جهانی معلوالن« به دیدار چند تن از معلوالن 

رفتند.
به گزارش پیک توانا: مدیر عامل و مدیران کانون معلولین توانا به همراه 
معاون سیاسی فرماندار قزوین و معاون توان بخشی اداره کل بهزیستی 
استان، هم زمان با روز جهانی معلوالن از منزل چند تن از افراد دارای 

معلولیت بازدید کردند.
گفتنی است در این بازدید مسئوالن کانون توانا، بهزیستی و فرمانداری 

مشکل های افراد دارای معلولیت را بررسی کردند.
الزم به ذکر  است کانون توانا در طرحی به نام »دیدار دوست« هر هفته 
به دیدار افراد دارای معلولیت و اعضای خود رفته و مشکل های آن ها 

را بررسی می کند.

ماهنامه ی پیک توانا در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها و بین نشریات فرهنگی هنری عنوان غرفه ی 
برتر را به خود اختصاص داد.

به گزارش پیک توانا: ماهنامه ی پیک توانا که اولین و تنها نشریه ی تخصصی فعال در حوزه ی معلوالن کشور 
است و به صورت سراسری منتشر می شود، در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها و در بین نشریات 

فرهنگی هنری به عنوان غرفه ی برترشناخته شد.
معاونت  صدا و سیما،  سازمان  رئیس  حضور  با  که  بیستم  نمایشگاه  پایانی  مراسم  در  این ماهنامه  است  گفتنی 
مطبوعاتی وزیر ارشاد، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران و جمعی از خبرنگاران برگزار شد، لوح تقدیر 

دریافت کرد و مورد تشویق حاضران قرار گرفت.
گفتنی است ماهنامه ی پیک توانا با هدف تغییرنگرش جامعه به توانمندی های معلوالن، اطالع رسانی و احقاق 

حقوق آن ها منتشر شده و در بین افراد دارای معلولیت و خانواده های آن ها جایگاه خوبی پیدا کرده است.
الزم به ذکر است پیک توانا پیش از این نیز رتبه ی دوم بین نشریه های ادواری و رتبه ی برتر بین نشریه های 

اجتماعی را به خود اختصاص داده بود.

اولین و تنها ماهنامه ی ويژه ی معلوالن، غرفه ی برتر 
نمايشگاه مطبوعات شد

همت  به  معلوالن«  جهانی  روز  »بزرگداشت  مراسم 
کانون معلوالن شعبه ی الوند برگزار شد.

اعضای  حضور  با  مراسم  توانا:  این  پیک  گزارش  به 
اتوبوس رانی،  سازمان  حراست  مسئول  شهر،  شورای 
رئیس کالنتری 12الوند و هم چنین مؤسس و اعضای 
هیئت مدیر ه ی کانون معلولین توانا، کارکنان و اعضای 
کانون توانا، مدیر عامل و مسئوالن شعبه ی الوند و جمع 

کثیری از افراد دارای معلولیت و خانوداه های آن ها  در 
محل تاالر شهر الوند برگزار شد.

کانون  فعالیت های  از  کوتاهی  فیلم  این مراسم  در 
پخش شد و یک روانشناس حول محور»ارتقای سالمت 
روانی معلوالن« و هم چنین »اهمیت اشتغال معلوالن 
در فیروز« راه کارهایی را برای افراد دارای معلولیت و 

خانواده های آن ها  بیان کرد.
در  توانا  معلولین  کانون  هیئت مدیره ی  رییس 
دارای  افراد  به  را  معلوالن  جهانی  روز  این مراسم، 
مسئوالن  مؤثر  همکاری  از  و  تبریک گفته  معلولیت 
به ویژه فرماندار، شهردار و شورای شهر الوند با کانون 

توانا تشکر کرد.
سمینار  در  حضورش  به  اشاره  با   موسوی  سید محمد 
جایگاه  و  معلوالن  »جایگاه  عنوان  با  هند  بین المللی 
گفت:  شرکت کرده است،  آن ها«  زندگی  در  تکنولوژی 
با تکیه بر نپذیرفتن دریافت  »اندیشه های کانون توانا 

کمک بال عوض، از آن ها جلو تر است«.
که  است  باور  این  بر  معلولین  »کانون  داد:  ادامه  وی 
و  انسان هاست  اندیشه ی  و  فکر  ما  اصلی  سرمایه ی 

معلولیت تنها محدودیت است و ناتوانی نیست«.
ابتدا  همان  از  توانا  کانون  اینکه  به  اشاره  با   موسوی 
گفت:  اعالم کرد،  ممنوع  را  بال عوض  کمک  درخواست 
»ما در خواست کمک بالعوض را نابود کننده ی عزت و 

کرامت انسانی افراد دارای معلولیت می دانیم«.
معلوالن  که  خداوند حکم کرده  اینکه  بیان  با  موسوی 
از  با هدف حمایت  توانا  افزود: »کانون  نباشند،  کارگر 
تحصیل و آموزش کودکان دارای معلولیت از آموزش 

آن ها حمایت می کند«.
تالش های  از  تشکر  ضمن  معلولین  کانون  بنیان گذار 
الوند  شعبه ی  توانای  کانون  مسئوالن  و  مدیر عامل 
و  توانمندی ها  معلولیت،  دارای  »افراد  گفت:  چنین 
استعداد های بی شماری دارند که زمینه ی مناسب برای 

بروز این استعداد ها باید فراهم شود«.
در ادامه، نخبگان معلول الوند مورد قدر دانی قرار گرفته 

و گروه سرود نابینایان به اجرای سرود پرداختند.
هم چنین در ادامه، پیام دبیر کل سازمان ملل درباره ی 

روز جهانی معلوالن برای حاضران خوانده  شد.

 برگزاری مراسم »بزرگداشت روز جهانی معلوالن«
 به همت كانون توانای شعبه ی الوند

ديدار دوست كانون توانا به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت
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کانون  هیئت مدیره ی  رئیس  موسوی  سید محمد 
بیان  با  پایش  برنامه ی  با حضور در  توانا  معلولین 
راه های  تبیین  به  خود  زندگی  از  بخش هایی 
معلولیت  دارای  افراد  برای  به ویژه  کارآفرینی 

پرداخت.
بهداشتی  گروه  مدیر عامل  توانا:  پیک  گزارش  به 
فیروز در این برنامه ازبرخورد صحیح مادر خود به 
عنوان اصلی ترین عامل موفقیتش یاد کرد و گفت: 
»من چون معلولیت داشتم و مانند سایر کودکان 
لباس  برایم  مادرم  بازی کنم،  و  بدوم  نمی توانستم 
پادشاهی دوخت و به من گفت تو نباید بدوی چرا 

رئیس هیئت مديره ی كانون 
معلولین توانا در برنامه ی »پايش« 

حضور يافت

برگزاری طرح نقاشی و لگو در 
مهد كودك های قزوين با نگاه به 

توانمندی های معلوالن

دبستانی  پیش  و  مهدکودک   16 از  بیش  کودکان 
به  را  معلولیت  دارای  افراد  توانمندی های  قزوین، 

تصویر کشیدند.
تصویر  به  و  نقاشی  طرح  توانا:  پیک  گزارش  به 
در  معلولیت  دارای  افراد  توانمندی های  کشیدن 
کانون  همکاری  با  و  معلوالن  گرامی داشت  هفته ی 
و  قزوین  مهدکودک های  کانون  توانا،  معلولین 
مهد   16 در  قزوین  لگوی  مؤسسه ی  مدیرآموزشی 

کودک و پیش دبستانی به اجرا درآمد.
گفتنی است در این طرح، مربیان به منظور آشنایی 
کودکان با توانایی های افراد دارای معلولیت از آن ها 
خواستند تا تصور های خود را درباره ی توانمندی ها 

نقاشی کنند.
برقی،  صندلی چرخ دار  انواع  است  ذکر  به  الزم 
با  همراه  صندلی چرخ دار  کنترلی،  صندلی چرخ دار 
پله برقی از جمله طرح های این کودکان بودند که از 
ذهن خالق کودکان در حل این مسئله حکایت داشت.

و  ایران  در  یونسکو  سازمان  ملی  کمیسیون  دبیر 
هیئت همراه وی به منظور گرامی داشت روز جهانی 

معلوالن از کانون معلولین توانا بازدید کردند.
به گزارش پیک توانا: دبیر کمیسیون ملی سازمان 
کانون  از  بازدید  در  وی  همراه  هیئت  و  یونسکو 
معلولین توانا از آشنایی با کانون معلولین و حضور 

در این مجموعه ابراز خرسندی کرد.
کشوری  اگر  که  تأکید کرد  سعید آبادی  محمد رضا 
بخواهد توسعه یافته و صاحب نام باشد، باید ترتیبی 
و  این توسعه  در  بتوانند  اقشار  همه ی  که  بدهد 

پیشرفت حضور داشته باشند.
»توسعه یافتگی  افزود:  هم چنین  مسئول  مقام  این 
محور های  در  جامعه  اقشار  همه ی  حضور  بدون 

توسعه امکان پذیر نیست و معنای واقعی ندارد«.
معلولیت  دارای  افراد  قطع،  »به طور  داد:  ادامه  وی 
این افراد ممکن  از گروه های جامعه هستند و  یکی 
یا جسم خود محدودیتی  از ذهن  است در بخشی 
استعداد هایی  بخش ها  سایر  در  اما  داشته باشند، 
معنای  به  ومعلولیت  بیابند  پرورش  باید  که  دارند 

ناتوانی برای آن ها نیست«.
داد:  ادامه  یونسکو  سازمان  ملی  کمیسیون  دبیر 
را  خود  اصلی  جایگاه  باید  معلولیت  دارای  »افراد 
در جامعه پیدا کنند و ضروری است نگاه صحیح به 

توانایی های این افراد هر چه زودتر در جامعه رواج یابد 
تا مسئوالن نیز به این باور برسند«.

سعید آبادی با تأکید بر این مطلب که »معلولیت، تنها 
ابراز داشت:  نیست«  ناتوانی  و  است  یک محدودیت 
این  آن  و  دارد  بسیار مهم  یک ویژگی  توانا  »کانون 
سرلوحه ی  را  این اندیشه  این مجموعه  که  است 
خود قرار داده و به دنبال اجرای کار های محوری، 

اساسی، دقیق و عالمانه رفته است«.
که  »کاری  بیان کرد:  یونسکو  سازمان  مسئول  این 
کانون معلولین انجام می دهد به توانمندسازی افراد 
که  ماست  وظیفه ی  ختم می شود.  معلولیت  دارای 
این تفکر را به دنیا معرفی کرده و دیدگاه کانون توانا 

را بین المللی کنیم«.
وی اظهار کرد: »الزم است انتظاراِت به حِق جامعه ی 
آموزشی،  امکانات  حوزه ی  در  ایران  معلوالِن 
مناسب سازی وغیره مطرح شده و تجربه های کانون 

معلولین به کشور های دیگر منتقل شود«.
به  اشاره  با  یونسکو  سازمان  ملی  کمیسیون  دبیر 
معلولیت  دارای  ورزشکاران  بی شمار  موفقیت های 
نشان می دهند  »این ها  گفت:  جهانی  رده های  در 
از  برخورداری  در صورت  معلولیت  دارای  افراد  که 
امکانات به موفقیت های بزرگ دست می یابند. وقتی 
کسب کنند،  توانایی  ورزش  زمینه ی  در  معلوالن 

به طور قطع در زمینه های علمی، اقتصادی وغیره نیز 
دارای ظرفیت های چشم گیری خواهند بود«.

محمد رضا سعید آبادی در ادامه افزود: »ما به زودی 
و  جمع کرده  هم  دور  را  کشور  تشکل های  همه ی 
بازتاب  به  تا  دعوت خواهیم کرد  معلولین  کانون  از 

تجربه ها و دانش خود برای آن ها بپردازد«.

صنایع دستی،  آموزش،  واحد های  از  پایان  در  وی 
از  هم چنین  و  معلولین  کانون  رسانه  و  کتابخانه 
خط تولید گروه بهداشتی فیروز و نحوه ی فعالیت 

کارکنان معلول این واحد تولیدی بازدید کرد.

بازديد دبیر كمیسیون ملی سازمان يونسکو از كانون معلولین توانا

که نقش تو در این بازی اندیشیدن است«.
وی با اشاره به فعالیت های کانون معلولین 
توانا بیان کرد: کانون 20سال است به طور 
مستقل و بدون درخواست کمک بالعوض 
در راستای تغییر دیدگاه مردم به معلولیت 

فعالیت می کند«.
موسوی خطاب به صاحبان سرمایه گفت: 
توانمندی های  معلولیت  دارای  »افراد 
این افراد  فعالیت های  و  دارند  بی شماری 

موجب برکت در کسب و کار می شود«.
وی هم چنین از کارگاه های کانون معلولین 
راه اندازی  با  »این کانون  گفت:  و  یاد کرد 
کارگاه های تولیدی عالوه بر ایجاد اشتغال 
مالی  استقالل  زمینه ی  معلوالن  برای 
درآمد  و  فراهم کرده  را  آن ها  ازدواج  و 
حاصل را صرف امور فرهنگی و اجتماعی 

می کند«.
این کارآفرین نمونه ی ملی هم چنین افزود: 
»سرمایه ی آغازین کسب و کار من را برادرم 
تنها دو دهم  امروز آن مبلغ  و  تأمین کرد 

سرمایه ی فعلی من است«.
کانون  هیئت مدیره ی  رئیس  گفتنی است 
گروه  مدیر عامل  -که  توانا  معلولین 
بهداشتی فیروز نیز هست- تا کنون بیش از 
300شغل پایدار برای معلوالن ایجاد کرده 
را  خود  کارکنان  از  90درصد  از  بیش  و 
دارای  افراد  به  فیروز  بهداشتی  گروه  در 

معلولیت اختصاص داده است«.
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آموزش  مردم نهاد  سازمان های  ساالنه ی  دومین سمینار 
توانا  معلولین  کانون  میزبانی  به  توان یابان،  اشتغال  و 

برگزار شد.
به گزارش پیک توانا: دومین سمینار ساالنه ی سازمان های 
حضور  با  توان یابان«  اشتغال  و  آموزش  »مردم نهاد 
از  معلوالن«  »مردم نهاد  25تشکل  نمایندگان  و  مدیران 
سراسر کشور و به میزبانی کانون معلولین توانا در قزوین 

برگزار شد.
در این سمینار دو  روزه که در محل هتل فرهنگیان قزوین 
معرفی  ضمن  مردم نهاد  سازمان های  مدیران  برگزار شد، 
فعالیت های یک سال  از  ارائه ی گزارش مختصری  و  خود 

گذشته ی مجموعه ی خود پرداختند.
ضمن  این نشست  در  معلولین،  کانون  مدیرعامل 
اینکه  »برای  گفت:  تشکل ها  مدیران  به  خوش آمد گویی 
افراد داری معلولیت بتوانند به همه ی خواسته های خود 
تالش  با  این راه  ولی  باقی مانده؛  زیادی  راه  هنوز  برسند، 

تشکل های معلوالن می تواند کوتاه تر شود«.
افراد دارای  از  محمد رضا هادی پور تصریح کرد: »بسیاری 
خود  معلولیت  تشدید  دچار  نا آگاهی،  علت  به  معلولیت 
شده و از این رو، دوران پیری سختی خواهند داشت. این 
وظیفه ی ما تشکل هاست که با اطالع رسانی دقیق از بروز 

معلولیت های پِی آیند جلوگیری کنیم«.
مؤسسه ی  مدیرعامل  تالش های  از  تشکر  ضمن  وی 
»مهندس علی  گفت:  رعد الغدیر  نیکوکاری آموزشی 
همه ی  در  رعد  مؤسسه های  راه اندازی  در  سلطان زاده 

استان ها نقش مفیدی داشته اند«.
هادی پور در معرفی ماهنامه ی پیک توانا گفت: »این نشریه 
تنها ماهنامه ی تخصصی ویژه ی معلوالن در کشور است 
عالقه مند  افراد  و  منتشرمی شود  معلول  بین 10هزار  که 

می توانند با این ماهنامه همکاری کنند«.
وی بیان کرد: »مدیران سازمان های مردم نهاد با همت خود 
می توانند ظرفیت های منطقه ی خود را شناسایی کرده و بر 

این اساس هدف های مناسبی برای خود تعیین کنند«.
در  مرکز  رعد  نیکوکاری آموزشی  مؤسسه ی  مدیر عامل 
این همایش ضمن تشکر از کانون معلولین توانا در برگزاری 
و میزبانی این سمینار گفت: »کانون توانا در فعالیت های 
خود توانایی خود را نشان داده و توانسته آموزِش »منجر 

به اشتغال معلوالن« را اجرایی کند«.
اشتغال زایی  امر  در  توانا  »کانون  افزود:  سلطان زاده  علی 
معلوالن به خوبی عمل کرده و توانسته تعداد بی شماری از 

افراد دارای معلولیت را شاغل کند«.
بزرگ ترین  از  یکی  که  تأکید کرد  این مطلب  بر  وی 
مربوط  صندلی چرخ دار  به  شدید  معلوالِن  مشکل های 
کیفیت  داخلی  صندلی های چرخ دار  چرا که  است؛ 
راضی کننده نداشته و واردات صندلی های چرخ دار خارجی 
هزینه ی گزافی دارند. وی در این باره افزود: »ما از کانون 
تولید  برای  کارخانه ای  به زودی  تا  می خواهیم  معلولین 

عزیزان  برای  با کیفیت  و  مناسب  صندلی های چرخ دار 
معلول تأسیس کند«.

هم چنین  سماوات  مرکز  هیئت مدیره ی  عضو  این 
بسیار مفید  معلوالن  تأکید کرد: »همایش های تشکل های 
به  و  داشته باشد  عظیمی  دستاورد های  می تواند  و  بوده 

سود معلوالن تمام شود«.
معاون توان بخشی بهزیستی قزوین در این سمینار ضمن 
این نشست  در  مردم نهاد  سازمان های  مدیران  از  تشکر 

حضور آن ها را در استان قزوین خیر مقدم گفت.
در  توانا  کانون  همت  از  تشکر  ضمن  وارثی  علیرضا 
توانا  »کانون  ادامه داد:  سماوات  دومین سمینار  برگزاری 
از  خوبی  عمل کردهای  همواره  و  بوده  خالق  مؤسسه ای 

خود نشان داده است«.
اساسی  ما چند مشکل  افزود: »معلوالن در جامعه ی  وی 
و  نا درست  فرهنگ سازی  جامع،  قانون  اجرا نشدن  دارند؛ 
نگاه منفی جامعه به معلوالن از جمله ی این مشکل هاست«.
اشتغال  بحث  در  توانا  »کانون  خاطر نشان کرد:  وارثی 
از  بهزیستی  سازمان  در  ما  که  بوده  موفق  به اندازه ای 

عهده ی پرداخت بیمه ی سهم کارفرما بر نمی آییم«.
وی ضمن تشکر از تالش های سیدمحمد موسوی افزود: 
نگاه صحیح  مرهون  کانون  توسط  ایجاد شده  »شغل های 
آقای  اگر  چراکه  است؛  این کانون  هیئت مدیر ه ی  رئیس 
اتوماسیون  دستگاه های  از  تولیدی  این واحد  در  موسوی 
به کار گرفته  هم  این نیروها  یک دهم  می کرد  استفاده 

نمی شدند«.
محدودیت  نیز  خود  که  قزوین  بهزیستی  این مسئول 
نگرش  تغییر  در  توانا  »کانون  اظهار کرد:  دارد،  جسمی 
جامعه به توانمندی های معلوالن نقش به سزایی داشته و 

توانسته نگاه جامعه را به معلوالن معنا ببخشد«.
بازوهای  معلوالن  »تشکل های  ادامه داد:  هم چنین  وارثی 
معلولیت  دارای  افراد  اشتغال  به  باید  و  دولت اند  قوی 

اندیشیده و این اندیشه را درجامعه تسری بخشند«.
فعالیِت  توضیح  با  قزوین  بهزیستی  توان بخشی  معاون 
گفت:  بهزیستی  سازمان  مردمی  مشارکت های  بخش 

بحث  به  تنها  این سازمان  مردمی  مشارکت های  »بخش 
با  عزیزان  و همه ی شما  نمی پردازد  مالی  دریافت کمک 
خود  دیدگاه های  و  راه کارها  پیشنهاد ها،  نظر ها،  ارائه ی 

می توانید از این سازمان حمایت کنید«.
این سمینار ضمن  در  سماوات  هیئت مدیره ی  دیگر  عضو 
گفت:  سایر تشکل ها  و  توانا  کانون  فعالیت های  از  تشکر 
»سازمان های مردم نهاد در راه رسیدن به هدف های خود 

باید تالش های زیادی داشته  باشند«.
ساعد  مطهری ادامه داد: »بازدید از کانون معلولین، واحد ها 
و کارگاه های آن، کلمه ی توانمندی را برای ما معنا  کرد و 

زاویه ی دید جدیدی به ما داد«.
مدیر عامل مؤسسه ی نیکوکاری رعد نیز در این سمینار از 
کانون توانا و بنیان گذار این کانون تشکر کرد و گفت: »در 
سال 84 بازدیدی از کانون توانا داشتیم که آن  بازدید نگاه 

ما را تغییر داد«.
علیرضا آتشک بیان کرد: »پیش از این  بازدید، ما تنها به 
آموزش افراد معلول می اندیشیدیم؛ اما با دیدن کانون به 
فکر آموزِش منجر  به  اشتغال افتادیم. فرد معلول پس از 

آموزش به شغل و استقالل مالی نیاز دارد«.
کالن،  و  خرد  اهداف  بیان  به  دکتر مطهری  ادامه،  در 
راهبرد ها، چشم انداز و آینده ی انجمن خیریه ی سماوات 

پرداخت.
مدیر عامل  از  توانا  معلولین  کانون  مدیرعامل  پایان،  در 
مؤسسه ی رعد مرکز تشکر کرده و به پاس فعالیت های وی 
در راه اندازی شعبه های رعد در سراسر کشور و هم چنین 
سلطان زاده  علی  به  معلوالن  حوزه ی  در  فعالیت  سال ها 

لوح سپاس اهدا کرد.
پس  سمینار  در  حاضر  تشکل های  مدیران  است  گفتنی 
از پایان مراسم، به قزوین گردی و بازدید از آثار باستانی 

قزوین پرداختند.
سال  سماوات  ساالنه ی  اولین سمینار  است  ذکر  به  الزم 

گذشته در نیاسر کاشان برگزار  شد.

برگزاری دومین  سمینار ساالنه ی سماوات به میزبانی كانون معلولین توانا

بازديد نماينده ی سفارت ژاپن از كانون توانا
به گزارش پیک توانا: نماینده ی سفارت ژاپن به منظور 
آشنایی با فعالیت های کانون توانا با مدیران این کانون 

بازدید کرد.
نشست  در  حسین آبادی  گلناز  توانا:  پیک  گزارش  به 
با قائم مقام رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیر روابط 
عمومی، مسئول درمان و مسئول روابط بین الملل توانا 
معلولین  کانون  مختلف  بخش های  عملکرد  نحوه ی  با 

آشنا  شد.
ضمن  نشست،  این   در  توانا  کانون  مدیر عامل 

و  هدف ها  رویکرد ها،  معرفی  به  خوش آمدگویی 
از  فیلمی  همزمان  و  پرداخت  کانون  عمل کردهای 
فعالیت های اشتغال زایی کانون به نمایش گذاشته شد.

مأموریت  و  ژاپن  سفارت  معرفی  به  نیز  حسین آبادی 
حوزه ی  در  فعال  سازمان های  با  رابطه  در  این سفارت 
»سفارت  اشاره کرد:  و  پرداخت  معلولیت  دارای  افراد 
فعالیت های خوبی از جمله، رفع نیاز ابتدایی در ساخت 
و  پزشکی  تجهیزات  خرید  بهداشتی و آموزشی،  مراکز 
غیره در رابطه با افراد دارای معلولیت انجام داده است«.

در ادامه، نماینده ی سفارت ژاپن از واحد های مختلف 
کانون توانا و کارگاه ها بازدید کرد و ضمن ابراز خرسندی 
از مجموع فعالیت های کانون توانا، این مجموعه را یکی 
از موفق ترین تشکل های غیر دولتی دانست و بیان کرد: 
حوزه ی  در  همکاری  جهت  را  خود  آمادگی  »سفارت 

توان بخشی اعالم می کند«.
گفتنی است سفارت ژاپن 8سال است که سازمان های 

دولتی و اغلب غیر دولتی را پشتیبانی می کند.

رقیه بابایی
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ایجاد تسریع در روند  با هدف  توانا  ویژه نامه ی پیک 
تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن منتشر شد.

به منظور  ویژه نامه  این  توانا:  پیک  گزارش  به 
حمایت  جامع  قانون  تصویب  به  سرعت بخشیدن 
تعاون،  وزیر  با  گفت وگو  به  معلولیت  دارای  افراد  از 
نمایندگان مجلس،  از  تعدادی  اجتماعی،  رفاه  و  کار 
سازمان های  مدیران  بهزیستی،  سازمان  مسئوالن 
حوزه ی  فعاالن  و  کارشناسان  و  معلوالن  مردم نهاد 

معلوالن پرداخته است.
و  مشکالت  بیان  ضمن  ویژه نامه  این  است  گفتنی 
ضرورت  بر  مسئوالن  زبان  از  معلوالن  دغدغه های 
از معلوالن تاکید کرده  تصویب قانون جامع حمایت 

است.
همچنین الزم به ذکر است ویژه نامه ی پیک توانا در این 
حرکت فرهنگی ضمن انعکاس نگرش حمایت گرانه ی 
مسئوالن به مسائل معلوالن در راستای ایجاد زمینه ی 
تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن گام جدی و 

محکمی برداشته است.

انتشار ويژه نامه ی پیک توانا با هدف 
تسريع در تصويب قانون جامع 

حمايت از معلوالن

نمایشگاه »عکس نگاه نو« که دو سال پیش به عنوان 
اولین نمایشگاه عکس با محوریت معلوالن برگزار شد، 
این بار نمایشگاه خود را به روی مسئوالن و معلوالن 

تبریزی گشود.
این نمایشگاه که در دو  بخش  توانا:  به گزارش پیک 
»توانمندی ها و محرومیت های افراد دارای معلولیت« 
و  ارشاد  اداره  کل  محل  در  این بار  برگزار شده  بود، 
عالقمندان  دید  معرض  در  تبریز  اسالمی  فرهنگ 

قرار گرفت.
محوریت  با  این  از  پیش  این نمایشگاه  است  گفتنی 
بازتاب توانمندی های معلوالن در استان های تهران، 
عموم  استقبال  مورد  و  برگزار شده  البرز  و  قزوین 

قرار گرفته بود.
نو به همت  الزم به ذکر است نمایشگاه عکس نگاه 
با  و  توانا  معلولین  کانون  و  تبریز  معلولین  جامعه ی 

هدف تغییر نگاه جامعه به معلولیت برگزار  شد.

برگزاری نمايشگاه »عکس نگاه نو« 
در تبريز

نماینده ی مردم قزوین در مجلس به مناسبت گرامی داشت روز جهانی معلوالن با هیئت مدیره  و اعضای کانون 
معلولین توانا نشستی برگزار کرد.

به گزارش پیک توانا، داوود محمدی در این نشست روز جهانی معلوالن را به اعضای کانون معلولین تبریک 
گفته و افزود: »ما باید از اقدامات کانون معلولین در زمینه های راه اندازی آژانس ویژه ی معلوالن، ساخت بیش 
از 200واحد مسکونی ارزان قیمت، انتشار ماهنامه ی ویژه ی معلوالن در کشور، راه اندازی و حمایت مالی از 6 

گروه ورزشی معلوالن سپاس گزار باشیم«.
وی با تأکید بر اینکه آنچه در انسان اصالت دارد فکر و اندیشه ی اوست، ادامه داد: »وجه تمایز انسان از سایر 
راستای  در  که  موظفیم  جامعه خدمت کنیم،  به  می خواهیم  اگر  اوست.  عقل  و  قوه ی سخن گویی  موجود ها 

توانمند سازی جامعه ی هدف گام برداریم«.
محمدی با اشاره به اینکه از تالش های آقای موسوی در راه اندازی کانون توانا باید تکریم و قدردانی شود افزود: 
که  کرده  یادآوری  معلوالن  به  او  کرده است.  به جامعه خدمت رسانی  اندیشه ی خود  با  موسوی  »سید محمد 

می توانند بیندیشند و برای جامعه مفید باشند«.
این نماینده ی مردم آبیک، البرز و قزوین در مجلس یادآور شد که بسیاری از افراد دارای معلولیت توانمندتر از 

افراد تندرست اند و زمینه ی ظهور و بروز استعداد های این افراد باید برایشان فراهم شود«.
داوود محمدی هم چنین از تالش مدیران کانون توانا تشکر  کرد و ادامه داد: »شما در حال خدمت رسانی به 

جامعه هستید و امیدوارم بتوانید جامعه ی هدف خود را به توانمند سازی و اثر بخشی در جامعه برسانید«.
وی ضمن اعالم این مطلب که من در مجلس و همه ی محافلی که شرکت می کنم همواره از توانایی های افراد 
دارای معلولیت در کانون توانا یاد می کنم ابراز داشت: »هفته ی گذشته و هنگام تصویب »قانون برخورداری 
معلوالن از معافیت های مالیاتی« سخنرانی ای در راستای دفاع از تصویب این ماده ی قانونی داشتم و در حال حاضر 

نیز منتظریم تا اصالحیه ی قانون جامع نیز به دست مجلس برسد«.
مدیر عامل کانون معلولین توانا در ادامه ضمن ارائه ی گزارش مختصری از فعالیت های کانون توانا در یک سال 
گذشته گفت: »کانون معلولین به دنبال راه اندازی آژانس ویژه ی حمل و نقل معلوالن در استان است و به تازگی 

200 واحد مسکونی ویژه ی معلوالن را به اعضای خود تحویل داده است«.
محمد رضا هادی پور با بیان این مطلب که کانون توانا از سال گذشته بیش از 57تشکل فعال معلوالن را در 
کشور شناسایی کرده، گفت: »ما این تشکل ها را دور هم جمع کرده و با ایجاد مرکزیت سعی کرده ایم در روند 

تصویب قانون جامع اثر گذار باشیم«
وی در سخنان خود اشاره کرد که به تازگی نشستی با افراد نیکو کار -با دیدگاه »دریافت پول از غنی و توزیع آن 
بین افراد نیازمند« -برای افراد دارای معلولیت داشته اند. وی در این باره افزود: »این دوستان زحمت های زیادی 

برای افراد دارای معلولیت می کشند، ولی بعد از آشنایی با کانون معلولین تغییر دیدگاه داده اند«.
هادی پور تصریح کرد: »کانون معلولین دریافت کمک بالعوض را مخالف عزت و کرامت انسانی معلوالن می داند 
و با اثر گذاری در دیدگاه افراد نیکو کار توانست نظر آن ها را تغییر دهد؛ به گونه ای که در نشست اخیر، مدیران 
این مجموعه اظهار کردند که کاش زودتر از این با کانون توانا آشنا شده و به جای جمع آوری کمک های ریالی 

در راستای توانمندسازی و اشتغال زایی افراد دارای معلولیت گام برمی داشته اند«.
مدیر عامل کانون معلولین توانا با اعالم این مطلب که ماهنامه ی پیک توانا در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزاری های کشور و بین نشریات فرهنگی هنری مقام نخست را کسب کرده، اظهار داشت: »این ماهنامه از 7 
سال پیش با هدف تغییر نگرش جامعه به توانمندی های افراد دارای معلولیت و احقاق حقوق اجتماعی آن ها 

منتشر می شود و تاکنون اثر بخشی زیادی داشته است«.
هادی پور از توجه ویژه ی این نماینده ی مجلس به کانون معلولین و به توانایی های معلوالن تشکر کرد و افزود: 
»نگاه شما به افراد دارای معلولیت همواره مثبت و حمایت گرانه بوده است. ما از اینکه با وجود این همه مشغله  ی 

کاری همواره به یاد کانون هستید، از شما تشکر می کنیم«.

نشست نماينده ی مردم قزوين در مجلس با اعضای 
كانون معلولین توانا به مناسبت روز جهانی معلوالن
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مردم نهاد  تشکل های  هم اندیشی  اولین نشست 
استان تبریز با هیئت مدیره ی کانون توانا برگزار شد.
هم اندیشی  اولین نشست  توانا:  پیک  گزارش  به 
تشکل های مردم نهاد استان تبریز با هیئت مدیره ی 
کانون توانا و با حضور معاون توان بخشی بهزیستی 
این استان به همت جامعه ی معلولین تبریز و در 
تبریز  بهزیستی  کل  اداره  اجتماعات  سالن  محل 

برگزار شد.
این نشست  تبریز در  بهزیستی  توان بخشی  معاون 
تشکل ها  موفق ترین  از  یکی  توانا  »کانون  گفت: 
ایران  در  معلوالن  مسائل  به  پرداختن  درحوزه ی 
است که در زمینه های فرهنگ سازی و کارآفرینی 

موفقیت های چشم گیری داشته است«.
توانا  کانون  از  »ما  ادامه داد:  پر مقیاس  علی 
دعوت کردیم تا با حضور خود در تبریز راز موفقیت 
خود را با تشکل های معلوالن در میان بگذارد تا ما 

شاهد شکوفایی تشکل های خود در این استان نیز 
باشیم«.

مدیرعامل کانون معلولین توانا نیز در این نشست 
و  فعالیت ها  از  کاملی  گزارش  ارائه ی  ضمن 
و  وحدت  خواستار  معلولین  کانون  تجربه های 
انسجام در بین تشکل های مردم نهاد معلوالن شد.

»افراد  تصریح کرد:  هادی پور  محمد رضا 
مردم نهاد  تشکل های  در  که  معلولیتی  دارای 
از  تا  شوند  تشکل ها  جذب  باید  فعالیت می کنند، 

وجود آن ها استفاده شود«.
نیز  توانا  کانون  هیئت مدیره ی  رییس  قائم مقام 
کار های  در  »موفقیت  یادآور شد:  این نشست  در 
همت  واحد،  رهبرِی  سه عامل  نیازمند  اجتماعی 

معلوالن و همراهی مسئوالن است«.
توانا  بیان کرد: »کانون معلولین  حجت اهلل یوسفی 
و  معلولیت  دارای  افراد  توانمندی های  بر  تکیه  با 

نیست  ناتوانی  معلولیت  که  این نکته  پذیرش  با 
فعالیت خود را آغاز کرده و امروز پس از 20سال 
توانسته  بالعوض  کمک  درخواست  بدون  تالش، 

گام های مؤثری بردارد«.
در پایان مدیر عامل جامعه ی معلولین تبریز ضمن 
در  توانا  کانون  هیئت مدیره ی  حضور  از  تشکر 
هیئت مدیره ی  اعضای  »حضور  گفت:  این نشست 
انتقال  باعث  این نشست  در  معلولین  کانون 
تجربه های این کانون به این سازمان های مردم نهاد 

معلوالِن تبریز شد«.
توانا  »کانون  خاطرنشان کرد:  اکبر زاده  علی اصغر 
می تواند الگوی مناسبی در حوزه ی توانمند سازی 
ایران  در  تشکل ها  سایر  برای  فرهنگ سازی  و 

باشد«.

مردم نهاد  سازمان های  هم اندیشی  مجمع  دومین 
معلوالن کشور به همت کانون معلولین توانا و با حضور 
بیش از 60 تشکل معلولین در کشور در هتل الله ی 

تهران برگزار شد.
در  فعال  تشکل  از60  بیش  توانا:  پیک  گزارش  به 
حوزه ی معلوالن از سراسر کشور دور هم جمع شدند 
تا در سرعت دهی به روند تصویب قانون جامع حمایت 

از معلوالن اثر گذار باشند.
تشکل های  هیئت مدیره ی  اعضای  و  عامل  مدیران 
سازمان های  هم اندیشی  دومین مجمع  در  معلوالن 
نظر های  و  دیدگاه ها  بیان  به  کشور  مردم نهاد 
سایرین  با  را  خود  تجربه های  و  پرداخته  خود 

به اشتراک گذاشتند.
این نشست  در  معلولین  کانون  هیئت مدیره ی  رئیس 
معلوالن  مردم نهاد  تشکل های  از حضور  تشکر  ضمن 
بر تشکیل اولین شبکه ی اجتماعی معلوالن در کشور 

تأکید کرد.
بر  تأکید  ضمن  این نشست  در  موسوی  سید محمد 
»ما  گفت:  نیست،  ناتوانی  معلولیت  که  این مطلب 
دارای  افراد  سایر  برای  را  راه  تالش های خود  با  باید 

معلولیت و به ویژه کودکان و نوجوانان هموار کنیم«.

وی ادامه داد: »دور هم جمع شدن سازمان های مردم نهاد 
مدیران  کمک  به  که  است  خوبی  اتفاق های  از  یکی 

تشکل ها به زودی شاهد آن باشیم«.
به  اشاره  با  این مجمع  در  نیز  باور  انجمن  مدیر عامل 
ضرورت تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن گفت: 
مشاره های  گرفتن  با  باید  غیر دولتی  »سازمان های 

خوب، گام های اساسی بردارند«.
تالش  با  جامع  قانون  افزود:»تصویب  معینی  سهیل 
دولت  نمایندگان  همت  به  و  مردم نهاد  سازمان های 
امیدواریم به زودی  اتفاق های خوبی است که  از  یکی 

شاهد آن باشیم«.
معینی گفت: »ما باید به اندازه ای با هم متحد باشیم 
برای  ملی  یک پارچه ی  شبکه ی  ایجاد  جز  راهی  که 

خود نبینیم«.
معلوالن  از  نیز  خود  -که  تهران  شهر  شورای  عضو 
سازمان های  هم اندیشی  دومین مجمع  در  است- 
مردم نهاد معلوالن گفت: »اگرچه تصویب قانون جامع 
حمایت از معلوالن می تواند اتفاق خوبی برای این گروه 
باشد، اما اگر قرار است قانون با عجله تصویب شده و 

به خوبی اجرا نشود، این کار مناسبی نخواهد بود«.
شبکه ی  تشکیل  اینکه  بر  تأکید  با  صابری  دکتر علی 

است  معلوالن  برای  بزرگ  رویداد  یک  معلولین  ملی 
گفت: »دیگر وقت آن رسیده که افراد دارای معلولیت 
دیگر  و  هم جمع شوند  دور  به  رسمی  جلسه های  در 
وقت درد دل کردن های دوستانه به پایان رسیده است«.

صابری هم چنین با بیان اینکه کانون معلولین توانا در 
دور هم جمع کردن تشکل ها به خوبی ایفای نقش کرده، 
و  بیایند  به میدان  باید  معلولیت  دارای  »افراد  گفت: 
با اجرای کارهای کارشناسی و علمی برای خود قدم 

بردارند«.
در ادامه، مدیران برخی سازمان های مردم نهاد نظر ها 
و پیشنهاد های خود را اعالم کرده و به ارائه ی راه کار ها 

و دیدگاه های خود پرداختند.
هم اندیشی  مجمع  دومین  بیانیه ی  پایان،  در 
عضو  توسط  معلوالن  مردم نهاد  سازمان های 
مجمع  برگزاری  دبیر  و  توانا  کانون  هیئت مدیره ی 
و  قرائت شده  سید اکبر حسینی  تشکل ها،  هم اندیشی 

به امضای مدیران تشکل ها در آمد.
سازمان های  هم اندیشی  مجمع  اولین  است  گفتنی 
در  معلوالن  مردم نهاد  با حضور 25سازمان  مردم نهاد 
اسفند ماه سال گذشته و در هتل هویزه برگزار شده بود.

برگزاری اولین نشست كانون معلولین توانا با سازمان های مردم نهاد معلوالن تبريز

دومین مجمع هم انديشی سازمان های مردم نهاد معلوالن كشور برگزار شد
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خود محور،  شغل  که  ادعا مي کند  آلبرایت)1993( 
در  چه  را  کم توان  افراِد  توجه  که  است  گزینه اي 
در  چه  و  اقتصادي  نظر  از  توسعه یافته  کشور های 
جلب کرده است.  خود  به  در حال توسعه  کشور هاي 
فرد  رشد  در  قوی  ابزاری  به عنوان  می تواند  این امر 
کم توان عمل کرده، زیرا عالوه بر اینکه شغل خود محور 
در  هدایت کننده  نقشی  به شمار می آید،  یک نوآوری 

تصمیم گیری های روزانه و مدیریت ایفا می کند. 
داد و ستد  و  بازرگانی  فعالیت های  خود محور  شغل 
در بر مي گیرد  را  فعالیت هایی  و  ُخرد  ساختار های  در 
کم توان  افراد  کنترل  تحت  هماهنگ،  به صورت  که 
ضمن  تانزانیا،  رئیس جمهور  جی،  نیرره  قرار دارد. 
برای  مؤثر  ابزاري  را  آن  خود محور،  شغل  از  حمایت 
تقویت و توسعه دانسته و می گوید: »یک مرد می تواند 
تحت  نمی تواند  او  رشد دهد.  یا  رها کند  را  خود 
رهبری دیگری آزاد شود. خوِد مرد است که سازنده 
به خاطر  و  آزادش می کند  که  اوست  توانایی  است، 
از  که  است  خویش  خود تعیین کننده ي  هدف های 
حیوان متمایز مي شود. رشد خود آگاهی ها و در نتیجه 
باید چیزی  او در برابر خود و محیط و جامعه  قدرت 
معنی می کنیم«.  رشد و توسعه  عنوان  با  ما  که  باشد 
ایالت  در  پاراپلژیا   خودیار  انجمن  تویت)1991( 

به عنوان  را  جنوبی  آفریقای  جمهوری  در  واقع  سوتو 
تقویت،  برای  خود محور  شغل های  بهترین الگوی 
توسعه و ایجاد فرصت های شغلی برای افراد کم توان 
احداث کرده است  کارخانه ای  این انجمن  معرفی کرد. 
قراردادی،  استخداِم  طریق  از  کم توان  130فرد  که 
مکانیکی  وسایل  تعمیر  مونتاژ،  بسته بندی،  کارهای 
ماشین حساب  و  دوربین  مانند  پیشرفته  الکتریکی  و 
براي  تالش  به واسطه ی  این کار،  انجام می دهند.  را 
حمایت  و  تأیید  خود حمایتي،  فعالیت هاي  افزایش 
نمونه ی  بر انگیخت.  را  محلي  شرکت های  و  دولت 
خوب دیگری از شغل های خود محور فعالیتی است که 
توسط توان بخشی و رفاه اجتماعی افراد آسیب دیده ی 
در  صورت گرفت.  بنگالدش  چاکوریای  در  جسمی  
سال 1989توسط آقای شاهی جل که از نظر جسمي 
فرد کم توانی بود، برنامه ی اعتباري توسعه ي حرفه ای 
توسط SARPV با عنوان »خودتان پروژه ی بازرگانی 
افراد  از  حمایت  و  تقویت  برای   ،» اجرا کنید  را  خود 
راه اندازی کرد.  آن منطقه  در  خفیف  کم توانی  دارای 
این برنامه برای کسانی ترتیب داده شد که می خواستند 
اما مهارت های  بازرگانی موفق شوند،  فعالیت های  در 
رؤیای  به واقعیت رساندن  برای  و  نداشتند  را  الزم 
آنکه  وجود  با  در اختیار نداشتند.  نیز  سرمایه اي  خود، 

منطقه های تحت پوشش منطقه ی کاریتاس در هلند و 
دفتر بین المللي اسکاپ بخش چشم گیری از بودجه ی 
SAPRV را تأمین می کردند، اما توانایی این سازمان با 
آن منطقه  ارتقاء دهنده ي  فعالیت های  یک پارچه سازی 
ابتکاری  اقدامی  به  را  آن  افراد،  نیاز  به  پاسخ گویي  و 
تبدیل کرد. گواهی مهارت های شغلی و تسهیالت وام 
به گروه هایی اختصاص می یافت که موفق به دریافت 
نمره ی قبولي می شدند. اعضای این انجمن به فعالیت 
غیر کم توان  افراد  دیگر  با  فعالیت  و  خانواده  کنار  در 
اقتصادی  محترمانه ی  فعالیت های  پایه ی  بر  جامعه 
در  واقع  مامبازا،  در  تشویق مي شدند)آالن،1997(. 
کنیا »اتحادیه ی کم توانان جسمی « برنامه ی ابتکاري 
به موجب  که  اجرا کرد  را  جامعه«  مبتني بر  »اشتغال 
این بنگاه ها  تأسیس شد.  ُخرد  بازرگانی  360بنگاه  آن 
عمل کردند.  موفقیت  با  موقعیت ها  80درصد  در 
در  را  مشابه  فعالیت های  باید   CBR برنامه های 
دیگر نقاط آفریقا تشویق کند تا قدرت اقتصادی افراد 

کم توان تقویت شود.

شغل خود محور

محمد رضا اسدی
و  توان بخشی  مدیریت  کارشناس ارشد 

کارشناس توان بخشی مبتنی بر جامعه

معلوالن  ویژه ی  نشریه ی  تنها  توانا،  پیک  ماهنامه ی 
و  مطبوعات  بیستمین نمایشگاه  در  که  بود  کشور 

خبرگزاری ها حاضر شد.
با  که  توانا  پیک  ماهنامه ی  توانا:  پیک  گزارش  به 
در  گذشته  سال   7 از  فرهنگی اجتماعی  رویکرد 
حوزه ی معلوالن منتشر می شود، در بیستمین نمایشگاه 
مطبوعات و خبرگزاری ها بین نشریات فرهنگی هنری 
رتبه ی نخست را به  خود اختصاص داد. در مراسمی که 
با حضور رئیس سازمان صدا و سیما، معاون مطبوعاتی 
فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  رئیس  ارشاد،  وزیر 
ایران و جمعی از خبرنگاران برگزار شده بود، لوح تقدیر 

دریافت کرد و تشویق شد.
دبیر کل نهاد کتابخانه های کشور در این نمایشگاه از 
غرفه ی ماهنامه ی پیک توانا دیدن کرد و گفت: »ما 
تا قبل از انتشار پیک توانا در کشور رسانه ی ویژه ای 
تنها  و  اولین  این ماهنامه  و  نداشتیم  معلوالن  برای 
کشور  سراسر  در  که  است  این حوزه  فعال  نشریه ی 

منتشر می شود«.
دارای  افراد  اینکه  بر  تأکید  با  مختار پور  علیرضا 
گفت:  برابرند،  سایرین  با  توانایی  نظر   از  معلولیت 
توانا در فرهنگ سازی جامعه و اصالح  »به حق، پیک 

نگرش به توانایی های معلوالن درست عمل کرده و حق 
مطلب را به جا آورده است«.

 مدیر عامل خبر گزاری جمهوری اسالمی در بازدید از 
غرفه ی پیک توانا، حضور این ماهنامه را در نمایشگاه 
مطبوعات فرصت مناسبی برای بازتاب توانمندی های 

معلوالن دانست.
که  نشان داد  توانا  »پیک  ادامه داد:  خدادی  محمد 
افراد دارای معلولیت در عرصه ی مطبوعات حرف های 
خوبی برای گفتن دارند و قدرت حضور در جایگاه های 

ویژه و رقابت با اصحاب رسانه را هم دارند«.
در  توانا  پیک  غرفه ی  از  نیز  بازار  شبکه ی  مدیر 
معلولیت  دارای  افراد  و  بازدید کرده  بیستم  نمایشگاه 

را صاحب توانایی های بسیار دانست.
توانا  معلولین  »کانون  افزود:  معمار  رجبی  مجتبی 
دارای  افراد  برای  که  است  موفقی  مجموعه ی 
معلولیت فعالیت می کند و به جز عرصه ی مطبوعات در 
مؤثر  نیز  غیره  و  درمان  اشتغال،  حقوقی،  حوزه های 

ظاهر شده است«.
در  کشور  بهزیستی  عمومی  روابط  اعضای  هم چنین 
نشریه ی  را  نشریه  این  توانا  پیک  غرفه ی  از  بازدید 
آگاهی دهنده به معلوالن دانسته و از کانون معلولین 

بازتاب  بحث  در  پیشتاز  مجموعه ی  به عنوان  توانا 
رویداد های مربوط به افراد دارای معلولیت نام بردند.

در ادامه، برخی از مسئوالن اداره کل بهزیستی کشور، 
محلی،  مطبوعات  اتحادیه ی  هیئت مدیره  اعضای 
و  سینما  هنرپیشه گان  و  خوانندگان  از  تعدادی 
تلویزیون )از جمله مجید اخشابی، قطب الدین صادقی 
نمایشگاه  این نشریه در  از غرفه ی  و سیروس همتی( 

بیستم بازدید کردند و مهمان پیک توانا شدند.
تغییر  هدف  با  توانا  پیک  ماهنامه ی  است  گفتنی 
نگرش جامعه به توانمندی های معلوالن، اطالع رسانی 
افراد  بین  و  منتشر شده است  آن ها  حقوق  احقاق  و 
مناسبی  جایگاه  آن ها  خانواده های  و  معلولیت  دارای 

پیدا کرده است«.
همت  به  و  پیش  7سال  از  این  ماهنامه  است  گفتنی 
کانون معلولین توانا در راستای تغییر نگرش جامعه به 

توانمندی های معلوالن تالش می کند.
باید افزود که پیک توانا پیش از این نیز رتبه ی دوم 
بین نشریه های ادواری و رتبه ی برتر بین نشریه های 

اجتماعی را به خود اختصاص داده است.

پیک توانا، تنها نشريه ی ويژه ی معلوالن كشور در نمايشگاه مطبوعات

رقیه بابایی
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صـــداي رنــگ
دنیا چه رنگي  مي داني  تو چه  گفت:  و  کرد  من  به  رو 

است؟ براي تو دنیا سیاه است و تاریک.
سیاهي  من،  براي  نمي دانست  چون  نداشت  تقصیري 
من  دنیاي  نمي دانست  است.  معني  و  رنگ  از  دنیایي 
جعبه ي مداد رنگي دارد که با دنیاي او فرق دارد. من 
آبي تري  آسمان  و  مي زنم  رنگ  خیالم  در  را  آسمان 
رنگیست! روزگار  بي منتها  دارم که  مي سازم و خدایي 
تاریک و  من رنگین ترین سیاه است که دیگر اسمش 

سیاه نمي شود.
مثال  برای  ندارد،  خاصي  تعریف  رنگ  من  دنیاي  در 

مي شود کالغ زرد باشد و هنوز کالغ باشد یا مي شود 
هوا سبز باشد و هنوز نفسش کشید.

وقتي  و  است  خاکستري  غصه ام  غمگینم،  که  گاهي 
مي بینم،  ارغواني  را  مادرم  نارنجي.  خنده ام  شادم 
و خسته  فکر کرد  او  به  سال ها  که  می شود  ارغواني اي 
نیلِي  محکم ترین  یعني  است،  نیلي رنگ  پدرم  نشد. 
بدون ترس  و  بی مهابا  او  به  جهان که مي شود همیشه 

تکیه کرد. 
عشق را بنفش مي بینم، بنفشي که امن ترین است در 
دنیاي من! بنفشي که گاه مزه اش شیرین است و گاه 

تلخ، ولي هر چه که هست یگانه است. 
دنیاي من شکل و بافت و رنگ دارد. من مي دانم بافت 
سنگ فرِش شلوغ ترین خیابان چه شکلي است و همه ی 
به  که  را  موزاییکي  پیاده روي  بند کشي  و  پیچ و خم 

خانه مان ختم مي شود، بارها شمرده ام و از برم. 
تصور  من  از  او  که  دنیایي  مي گفت،  راست  او  شاید 
مي کند سیاِه تاریک و کوچک است و او هرگز دنیاي 

رنگي پشت پلک بسته ي من را نخواهد دید.

زهرا قاسمي؛  عضو هیئت مدیران جامعه ی معلوالن اصفهان

مریم امین االسالم

شهـر در آينــه ی معلــوالن
وقتي خودم را در آینه ی قدي برانداز مي کنم، موجودي 
به من سالم  لب  بر  لبخندي  با  بي نهایت خارق العاده، 
مي کند. در عمق نگاهش و در پس آن لبخند، آن چنان 
اندک تفاوت هاي  حتي  که  است  نهفته  انر ژي اي 
ظاهري اش تردیدي به ذهنم راه نمي دهد که  پاسخش 
بلند جواب مي دهم: »علیک  با صدایي  ندهم! پس  را 

السالم!«.
عصایش را جا به جا مي کند و با اشتیاقي ستودني دوباره 
به من سالم مي کند؛ این بار آن چنان انرژي در کالم و 
صدایش جاري بود که دلم نیامد پاسخ ندهم! جوابش را 

بلند تر مي دهم: »علیک السالم«.
آري این منم که هر روز خود را در آینه بر انداز مي کنم، 
از خودم انرژي مي گیرم و روزم را با آن لبخنِد از تِه دل 
آغاز مي کنم؛ براي خروج از منزل و پا گذاشتن به شهري 
که در آن خبري از نگاه هاي عجیب و غریب و ترحم آمیز 

دیگران نیست!
به تازگی  که  مي داند  ما  دیوار به دیوار  همسایه ي 

با  درباره  اش  اصال  اما  شده،  محدودیت هایي  دچار 
به  بازگشت  موقع  گذشته  روز  صحبت نمي کند.  من 
بدون  او  و  توضیح داده ام  برایش  را  همه چیز  خانه 
خدا  بر  توکل  به  مرا  با انرژي  متعدد  آه کشیدن هاي  
توصیه کرد و چند بار گفت که با دیدن من هر روز انرژي 

و انگیزه فراوان مي گیرد.
براي رفتن به دانشگاه با دوستم قرار گذاشته ام، هم دیگر 
مي کنیم.  پیاده روعبور  از  مي کنیم...  درک  خوب  را 
مختلف  دلیل های  به  را  مسیر  کاسبان  و  مغازه داران 
مسدود نکرده اند و نَکنده اند،  پس جاده باز است! بدون 
در  ادامه مي دهیم.  راهمان  به  دیگران  از  کمک گرفتن 
هستند-  سبزي خریدن  مشغول  -که  چند خانم  مسیر 
پچ پچ هاي  از  خبري  مي کنند؛  سالم  ما  به  لبخند  با 

یواشکي نیست.
عمومي  تاکسي هاي  از  دانشگاه  به  رسیدن  براي 
من  عصاي  که  نیست  نگران  راننده  استفاده مي کنیم. 
یا صندلی چرخ دار دوستم به ماشینش آسیبي وارد کند، 

پس با اشتیاق و بدون ُغر زدن ما را سوار مي کند!
خارج شدم،  منزل  از  قبل  روز هاي  از  دیر تر  اینکه  با   
دیر  کالس  رسیدیم.  دانشگاه  به  زودتر  امروز  اما 
هم کالسي ها  سایر  که  مي شویم  کالسي  وارد  نشده، 
واستاد مان عجیب و غریب به ما نگاه نمي کنند،  به خاطر 
نمي گیرند،  نا دیده  را  توانایي هایمان  محدودیت هایمان 
امروز  استقبال مي کنند!  ما  از  همیشگي شان  مهر  با 
قرار است کنفرانس بدهم. آن قدر همه چیز مناسب حال 

من است که بهترین کنفرانسم را ارائه دادم... .
آماده شوم؛  خواب  براي  مي خواهم  شده است.  شب 
دوباره در آینه نگاه مي کنم؛ من همانی هستم که باید 
باشم: شاد و با انرژي و امیدوار به آینده! خداي عزیزم، 
بابت این همه خوبي و آرامش؛ شکر!  اما آیا شهري که 
در آن زندگي مي کنم، همان گونه است که در آیینه ی 

ذهن من است؟!
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زهرا قاسمي؛  عضو هیئت مدیران جامعه ی معلوالن اصفهان

مریم امین االسالم

در  سازمان ملل متحد  منطقه ی  عضو  کشورهای 
معلوالن  حقوق  درباره ی  میثاق نامه ای   2007 سال 
این میثاق نامه ی  تصویب  همان روِز  در  تصویب کرد. 
را  این میثاق نامه  به طور رسمی  ۸4کشور  جهانی، 
امضا کرده و به کمیسیون حقوق معلوالن پیوستند. از 
کنوانسیون  الحاقی  صورت جلسه ی  44کشور  این تعداد 
متن  خود  امضای  با  نیز  16کشور  و  پذیرفتند  هم  را 

میثاق نامه را تأیید کردند. 
بود  جهانی  حرکت  مهم ترین  این میثاق نامه  امضای   
شکل گرفت.  معلوالن  انسانی  حقوق  از  دفاع  برای  که 
مبارزه  ده ها سال  حاصل  تاریخی  بزرگ  این رویداد 
مدنی  نهاد های  و  معلوالن  خستگی ناپذیر  تالش  و 
در  معلول  افراد  حامی  گروه های  و  ایشان  به  وابسته 
کشور های مختلف بوده است. این میثاق نامه مشکل های 
نوع  از  -فارغ  معلولیت  دارای  افراد  همه جانبه ی 
را  افراد-  یا جنسیت و سن  معلولیت و علت معلولیت 

در نظر گرفته است.
افغانستان در سال 2012 به کنوانسیون اشخاص دارای 

معلولیت در سطح بین المللی پیوست.
رییس  سیما سمر،  خانم  این پیمان نامه  امضای  از  بعد 
»تالش  اعالم کرد:  افغانستان،  بشر  حقوق  کمیسیون 
هنوز  اما  بمانیم،  پای بند  این پیمان نامه  به  می کنیم 
حمایت های عملی از معلوالن در افغانستان بسیار نا چیز 

است.«
با  عادی  و  سالم  که شهروندان  در کشوری  بدون شک 
مشکل های بی شماری رو به رو هستند، دشواری زندگی 
معلوالن  که  آنچه  اما  خواهد بود،  چند برابر  معلوالن 
برای  که  است  جامعه ای  زبان  و  ذهن  می دهد  رنج  را 
با  را  آن ها  و  قائل می شوند  تبعیض  معلوالن  صدا کردن 

کلمه های رکیک صدا می زنند.
و  کشور  در  معلولیت  روز افزون  افزایش  دلیل  به 
حال  به  تا  معلوالن  دقیق  تعداد  امکانات،  نبود 
۸40هزار تن  تخمینی  به صورت  و  مشخص نشده است 
سراسر  در  تشکیل می دهند.  معلوالن  را  کشور  افراد  از 
افغانستان تنها یک مرکز توان بخشی دولتی مخصوص 
برای معلوالن وجود دارد. مشکل های دیگر عبارت اند از:

 نبود فدراسیون ملی برای معلوالن؛
 نبود مرکز آموزشی فنی و حرفه ای برای معلوالن؛

به منظور  برای معلوالن   وجود یک سازمان علمی ملی 
آن هم  معلوالن  برای  دولتی  توان بخشی  و  باز توانی 
کار و امور اجتماعی  وزارت  توسط  که  کشور  مرکز  در 

ایجاد شده است؛
وزارت کار اجتماعی   اداره ی  در  120هزار معلول  ثبت نام 
این حقوق  تعلق گیرد.  ماهانه  حقوق  آن ها  به  تا 
معلول  5000افغانِی  تا  1500افغانی  به 
معلوالن  میان  دولت  در واقع  اختصاص داده شده است. 

تبعیض  مرد   زن و   معلوالن  و  غیر جنگی  و  جنگی 
قائل شده است. باید گوشزد کرد که معلول، معلول است 
تا  باعث شده است  همین تبعیض  نیاز دارد.  همدلی  به  و 

زمینه ی اشتغال و کاریابی این افراد محدود شود؛
7در  باید  افغانستان  معلوالن،  حقوق  قانون  اساس  بر 
صد از کارمندان  اداره های دولتی خود را از معلوالن 
برگزینند،  اما در بیشتر اداره ها به این موضوع بی توجهی 

می شود؛
نبود  و  عمومی  مکان های  در  تسهیالت  نبود  دلیل  به 
و  آموزش   از  آنان  معلوالن،  ویژه ی  حمل و نقل  وسایل 

پیشرفت باز مانده و در نتیجه در تنگنا قرار می گیرند.
وجود نگرش های منفی و آسیب رساندن به افراد دارای 
عنوان  قشری  به  این افراد  که  می شود  باعث  معلولیت 
قابل ترحم و باری بر دوش تلقی شوند. اگر درست ببینیم 
عیب  و  محدودیت  معلولیت  بیندیشیم،  درست  و 
از  برای زندگی است.  ما  بلکه نشانه ی بزرگی  نیست، 
معلوالن  برای  خواهشمندیم  افغانستان  جدید  دولت 
زمینه سازی کند تا به جای ترحم، با آن ها همدلی کرده 
و ما را هم به این کار تشویق کند. امید است که معلوالن 

نیز مانند سایر افراد جامعه به کشورشان خدمت کنند.

نام خدا که به عظمتش دنیا بی ستون، استوار  به 
است؛ به چهار ستون نیاز نیست؛ به توانایی و همت 
نمی پندارم  و  بی هیچم  نمی گویم  من  است.  نیاز 
بدانم  اینکه  از  بی خویشم، چرا که خالقم -بی خبر 
به  همت.  اوست  که  عطا کرده است؛  کیست-  او 
تن  خویش می بالم، چرا که من خودم هستم، در 

خود؛ نه آن کسی در تن دیگری!
 من پروانه سما صمدی هستم. در شهر مزار شریف 
بزرگ شدم.  و  متولد  روشن فکر  خانواده ای  در 
لیسانس  به درجه ی  بلخ  پوهنتون  از  29ساله ام.  
پولی و مالی  رشته ی  در  اقتصاد  دانشکده ی  از 
تحلیل  یا  دیستروفی  مریضی  اثر  در  فارغ شدم. 
اینکه  جرم  به  شوهرم  شدم.  معلول  عضالت 
معلول شدم ترکم کرد. دختری سه و نیم ساله دارم. 
زندگی می کنم.  بازنشسته ام  پدر  با  در حال حاضر 
بودم  شخصی ام  زندگی  گیر  در  چندین سال 
دنیا  در  را  وظیفه ام  و  خودم  به طور کامل  و 
اداره های  فراموش کرده بودم. تصمیم گرفتم که در 
دولتی یا غیر دولتی مشغول به کار شوم. به هر جا 
که سابقه ی کاریم را می دادم جواب رد می شنیدم، 
می دانید چرا؟ زیرا با دیدن صندلی چرخ دارم به من 
می گفتند: »تو معلولی، نمی توانی! شما رو چه به 
کار؟ خیلی های دیگر بیکارند، ما چطور برای شما 
زمینه ی کاری مساعد فراهم کنیم؟«. با این حرف ها 
نا دیده گرفته می شد.  تحصیالتم  و  استعداد  همه ی 

برای پیدا کردن کار سخنان درشت شنیدم و بسیار 
و  مبارزه می کنم  هم  هنوز  اما  دیدم،  محرومیت ها 

هیچ گاه عقب نشینی نمی کنم. 
و  مشکل ها  به خاطر  که  تصمیم گرفتم  خودم  با 
معلولیتم شب ها و روز هایم را با هدف سپری کنم. 
سعی کردم با همه ی مشکل هایم کنار بیایم، بی کار 

ننشستم، شروع کردم به مطالعه و مقاله نوشتن. 
چند مقاله نوشتم، خواستم از طریق نشریه ها منتشر 
شود. به چند نشریه ایمیل زدم و درباره ی مقاله هایم 
گفتم. متأسفانه از هیچ کدام جواب نگرفتم، اما نا امید 
نشدم و به مقاله نویسی ادامه دادم. در همین جریان 
تا  او کمکم کرد  معرفی شدم.  ایرانی  به حقوق دانی 
پیک  فرهنگی و اجتماعی  ماهنامه  در  را  مقاله هایم 
این  با  برسانم. در حال حاضر  به چاپ  ایران  توانای 

نشریه هم کاری می کنم. 
آموخته ام که زندگی دشوار است، اما من از زندگی 

سخت ترم!
افغانستان  در  معلوالن  زندگی  دشواری های  بیان 
ساده نیست، اما شماری از معلوالن با وجود همه ی 
انگیزه ی  و  داشته اند  موفقی  زندگی  این مشکل ها، 
تالش آن ها به هیچ وجه کمتر از افراد سالم نیست.

یک  روی  اگر  نمی شود، حتی  متوقف  من  زندگی 
اما  همان شخصم،  هنوز  من  باشم.  صندلی چرخ دار 
با درک جدیدی برای لذت از زنده بودن، از زندگی!
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Parwana.sama.samadi@gmail.com
پروانه سما صمدی

يادداشتـی بر میثـاق نامه حقـوق افراد دارای معلولیـت
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مـعرفـی كتابخانـه ی تخصصـی نا بینايـان و كم بینايان 
در ســازمان اسنــاد و كتابخــانه ملی ايــران

کتابخانه ها سازمان هایی خدماتی اند که پاسخ گویی به 
بر عهده دارند.  را  استفاده کنندگان  اطالعاتی  نیازهای 
مردم،  همه ی  به  آن  اطالعاتی  خدمات  و  کتابخانه 
اعم از تحصیل کرده و عامی، ثروتمند و فقیر، کارگر، 
.بیانیه ی  دارد  تعلق  آن  و جز  زندانی  معلول،  بیمار، 
یونسکو به این صورت است که: خدمات ویژه و مواد 
کتابخانه ای باید به استفاده کنندگانی که به هر دلیل، 
استفاده کنند،  کتابخانه  عادی  خدمات  از  نمی توانند 
یا  بیماران  ناتوان،  افراد  زبانی،  اقلیت های  مانند 
زندانیان ارائه شود. برای ارائه ی خدمات به گروه های 
برای  باید  کتابخانه،  معمول  خاص، عالوه بر خدمات 
هر گروه متناسب با ناتوانی ها و نیاز های اطالعاتی آن، 

مواد الزم فراهم شود . 
نابینا کسی است که میزان دید او کمتر از یک دهم 
است و نیمه بینا کسی است که میزان دید او بیشتر از 
یک دهم باشد و با استفاده از وسایل کمکی)عینک( 
و  نا بینایان  برسد.  به سه دهم  او حداکثر  میزان دید 
اصل  طبق  جامعه،  اقشار  سایر  هم چون  کم بینایان 
بهره مند  برابر  فرصت های  از  باید  انسان ها  برابری 
شوند. تعداد نا بینایان در کشور ما حدود 160هزار نفر 
تا 900هزار نفر  نیز حدود 700  نیمه بینا  و جمعیت 
کتابخانه ها  است  الزم  بنابراین  تخمین زده شده است. 
مسیر  در  خود آموزی،  و  سواد آموزی  مرکز  به عنوان 
بهبود سطح سواد این گروه خاص اقدام کنند . ارائه ی 
این  که  باشد  گونه ای  به  باید  نابینایان  به  خدمات 
افراد بدون توجه به معلولیتشان، قادر به بهره گیری از 
منابع، امکانات، تسهیالت و سایر خدمات کتابخانه ای 

باشند و به فرا سوی محدودیتشان هدایت شوند.
کتابخانه تخصصی نا بینایان و کم بینایان:

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران 
خدماتی  و  علمی  پژوهشی،  آموزشی،  مؤسسه  یک 
و  نابینایان  تخصصی  کتابخانه ی  دارای  که  است 
کتابخانه ی  رسمی  شکل گیری  می باشد.  کم بینایان 
ملی به سال 1316 باز می گردد. در سال 1358 مرکز 
خدمات کتابداری و در سال 1378 سازمان مدارک 
ادغام  ملی  کتابخانه ی  در  انقالب اسالمی  فرهنگی 
با تصویب شورای  شدند و سرانجام در سال 1381 
عالی اداری، کتابخانه ی ملی و سازمان اسناد ملی با 
ادغام شده و سازمان فعلی تحت عنوان سازمان  هم 
اسناد و کتابخانه ی ملی ایران شکل گرفت. سازمان 
سید رضا  دکتر  ریاست  به  در حال حاضر  پیش گفته 
چهار  معاونت)کتابخانه،  قالب  در  صالحی امیری 
پشتیبانی  و  برنامه ریزی(  و  فناوری  پژوهش،  اسناد، 

به فعالیت های خود ادامه می دهد. 

در  کم بینایان  و  نابینایان  تخصصی  کتابخانه ی 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سال 1382 
اطالع رسانی  کل  اداره  در  ویژه  گروه  تشکیل  با  و 
معاونت کتابخانه ملی راه اندازی شد. هدف از تأسیس 
و  فرهنگی  نیازهای  تأمین  پیش گفته  کتابخانه ی 
اطالعاتِی آن دسته از افراد جامعه -اعم از نابینایان و 
کم بینایان- است که فاقد امکان استفاده از کتاب های 
چاپی یا هر گونه مواد دیداری هستند. جهت تحقق 
خدمات  و  امکانات  گفته شده،  اهداف  به  بخشیدن 
ویژه ای برای مراجعه کنندگان در نظر گرفته شده است. 
مکان  مراجعان،  استفاده ی  در  سهولت  منظور  به 
کتابخانه ی نابینایان در طبقه همکف واقع شده است و 
به طور مستقیم از طریق ورودی عمومی مراجعان به 

تاالر های مطالعه دسترسی پذیر می باشد.
 مجموعه کتابخانه:

مجموعه ی کتابخانه نابینایان شامل کتاب های گویا، 
الکترونیکی  کتابخانه ی  و  پیایندها  بریل،  کتاب های 

می باشد.
گویا  کتاب های  مجموعه سازی  گویا:  کتاب های 
و  درسی  از  اعم  مختلف  متن های  محتوای  شامل 
و  کاست  روی  بر  ضبط شده  به صورت  غیر درسی 
هم کاری  با   1373 سال  از  که  است   )CD(سی دی
مؤسسه ی رودکی و امام خمینی فعالیت آن آغاز شده 

و همچنان نیز ادامه دارد.
کتاب های بریل: 600عنوان کتاب به خط بریل به 
زبان های انگلیسی و فارسی با موضوع های مختلفی 
موسیقی،  تاریخ  کالسیک،  موسیقی  نت های  نظیر: 
داستان های بلند، قانون جامع معلوالن و فهرستگان 
نابینایان  استفاده ی  منظور  به  گویا  کتاب های 
اهدایی  این کتاب ها  بیشتر  گرد آوری شده است. 

سازمان های مختلف به کتابخانه ملی می باشند.
پیایندها: کتابخانه ی ملی به طور منظم پیایند هایی به 
خط بریل، ویژه ی نابینایان گردآوری می کند. ازجمله 
بصیر)فصل نامه(،  از:  عبارت اند  موجود  عنوان های 
ایران  و  سوم)هفته نامه(  هزاره ی  بشری)ماه نامه(، 

سپید)روزنامه(.
شامل  مجموعه  این  الكترونیكی:  کتابخانه ی 
است  عربی  و  فارسی  زبان  به  کتاب  50000عنوان 
که به صورت تمام متن)Full Text( در نظام رایانه ای 

بخش نا بینایان موجود است. 
و  نابینایان  کتابخانه ی  خدمات  و  امكانات 

کم بینایان:
تحقق  راه  در  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
اهداف خود که مهم ترین آن تأمین نیاز های اطالعاتی 

همه ی قشر های جامعه است، تالش کرده تا همه ی 
به  خدمات  ارائه ی  برای  ضروری  و  الزم  تجهیزات 
استفاده  برای  و  تهیه کرده  را  کم بینایان  و  نابینایان 
به  مراجعان  و  عالقه مندان  اختیار  در  بیشتر  هر چه 
در  ارائه شده  خدمات  ازجمله  بدهد.  قرار  این بخش 

بخش نابینایان عبارت اند از:
اطالع رسانی از طریق تماس تلفنی و ایمیل سازمانی؛

جست و جوی منابع در بانک اطالعاتی کتابخانه ملی 
جهت ارائه ی خدمات به اعضاء؛

غیر چاپی،  و  چاپی  منابع  از  رو نوشت  تهیه ی  امکان 
لوح فشرده و نوار کاست؛ 

استفاده از نرم افزارهای ویژه ی نابینایان و کم بینایان؛  
برای  رایانه های مناسب سازی شده  در اختیار قرار دادن 

نا بینایان)مجهز به صفحه کلید و نمایش گر بریل(؛
دستگاه ماشین نویس بریل)Perkins(؛

الکترونیک  بزرگ نمای  دستگاه های  فراهم کردن 
جهت استفاده ی کم بینایان)دستگاه به دید(؛

از  استفاده  منظور  به   Mp3 Player  تهیه ی
کتاب های گویا؛

برجسته سازی تصویر ها و نگاره ها به وسیله ی دستگاه 
حرارتی؛

سرویس دهی کتاب های گویا؛
تازه های  »اندیشه  سپید« که شامل  انتشار خبرنامه 

منابع، اخبار و اطالعات روز می باشد؛
به  که  سپید«  »اندیشه   خبرنامه  رایگان  اشتراک 
اطالع رسانی در زمینه ی اخبار نابینایان و کم بینایان، 
هم چنین معرفی منابع گویا و بریِل تولید شده در هر 

فصل می پردازد؛
ارائه ی اسکن منابع چاپی، در صورت موجود نبودن 

منابع گویای مربوطه؛
کم بینایان  و  نابینایان  بخش  در  خدمات  ارائه ی 
که  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  وب سایت 
نابینایان،  بخش  معرفی  از جمله:  بخش هایی  شامل 
کتابخانه  عمومی  مقررات  و  عضویت  شرایط  اعالم 

می باشد؛
از  صفحه  این  در  می توانند  نابینایان  این،  بر  عالوه 
میان بُرهایی مانند: shift+1)معرفی بخش نابینایان(، 
shift+3)شرایط   ، رویداد ها(  و  )اخبار   shift+2

عضویت( و غیره استفاده کنند.

زبان و ادبیات  کارشناس ارشد  صالحی؛  پیمانه 
برنامه ریزی سازمان  فارسی، کارشناس مسئول 

اسناد و کتابخانه ملی ایران.
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اشتغـال؛ مهـم ترين دغدغـه  ی معلـوالِن البـرز
پارک  های  از  یکی  در  نمایشگاهی  در  پیش  چندی 
را دیدم  معلول  و مردی  به زن  مربوط  ُغرفه  ای  کرج، 
عرضه کرده بودند.  فروش  برای  را  خود  کتاب  های  که 
زن و مرد روی صندلی چرخ دار نشسته، پا به پای سایِر 
مشغوِل  ُگشاده،  و  خندان  چهره  هایی  با  غرفه  داران 
نمی  شد  نزدیک  کسی  اگر  طوری که  بودند؛  فروش 
آن  ها  معلولیِت  به  اصال  می  دید،  را  آن ها  دور  از  و 
پی نمی  بُرد. روِز دیگر مردی را دیدم با ظاهری آراسته 
که در حاِل عبور از مسیری طوالنی با صندلی  چرخ دار 
بود،  آشکار  این تجربه  ها  در  آنچه  بود.  خودرو ها  میاِن 
تفاوِت دیدگاِه مردم به آن  ها و احتراِمِ دو چندان دربرابر 

اعتماد به نفِس معلوالن بود.
در  معلوالن  حضوِر  شاهِد  کم  تر  شاید  این  از  پیش 
سطِح شهر بودیم، اما مدتی است فعالیِت انجمن  های 
مردم  نهاد در حوزه  ی معلوالن و پوشش رسانه   ای، ُمنجر 
این/  با  مناسب  برخورِد  در خصوِص  فرهنگ  سازی  به 

قشر شده است. 
ندارند  ترسی  اجتماع  در  دیده شدن  از  دیگر  معلوالن 
امکانات  از  افراِد جامعه  سایِر  ماننِد  ترجیح می  دهند  و 
بزرگ  این قدِم  شوند.  بهره مند  شهرشان  خدماِت  و 
به  معلوالن  دیدگاِه  در  تغییر  نتیجه  ی  جسورانه،  و 
مسئول  نهاد های  طرفی  از  اما  است،  خود  وضعیِت 
در  خود  وظیفه های  به  است  شایسته  که  آن طور  نیز 

حوزه  ی آسان سازی شرایِط زندگِی این افراد در جامعه، 
عمل نمی  کنند.

را  جامعه  افراِد  از  چشم گیری  درصِد  معلوالن 
تشکیل می  دهند. معلوالن یا به عبارِت بهتر، بزرگ ترین 
دسته ي  در  همواره  کشور ها،  در  موجود  اقلیِت 
و  معضل ها  چرا که  بوده  اند؛  جامعه  افراِد  مظلوم  ترین 
مشکل هایی مانند بی  کاری که برای همه  ی مردم وجود 
دارد، در زندگِی این افراد تأثیری دو چندان داشته  است. 
محدودیت  های  از  است  عبارت  تعریف   طبِق  معلولیت 
دائمی جسمی، حسی، ذهنی یا روانی که سبب می  شود 
به  قادر  جامعه،  افراِد  دیگر  با  یکسان  شرایِط  در  فرد 
نباشد.  اجتماعی  زندگِی  در  سهیم شدن  و  مشارکت 
در  معلوالن  تعداِد  خصوِص  در  تا کنون  که  آمار هایی 
15درصِد  که  است  آن  از  حاکی  شده،  منتشر  کشور 
جمعیِت کشور به معلولیت ُدچارند. بیشتر معلولیت  ها 
نیز ناشی از عوامِل ارثی یا ژنتیکی یا ابتال به بیماری  های 
خطرناک است. از طرف دیگر آمار و ارقاِم تصادف ها و 
حادثه  هایی که به معلولیِت افراد می  انجامد، روز به روز بر 

تعداِد معلوالن می  افزاید. 
طی صحبت  هایی که با افراِد معلوِل کرج داشته  ام، آنان 
مهم  ترین نیاِز خود را اشتغال می  دانند. معضِل بی  کاری، 

رنج می  دهد.  دیگران  از  بیش  را  معلوالن  خانواده  های 
برای  زیادی  هزینه  ی  در واقع  افراد  این  خانواده  های 
درماِن فرزنداِن معلوِل خود صرف می  کنند؛ هزینه  هایی 
معمولی  یک خانواده ی  هزینه  های  چند برابِر  شاید  که 
باشد. آن  ها نیز چون افراِد دیگِر جامعه نیاز به خوراک 
و پوشاک و مسکن دارند و چگونه با وجوِد هزینه  های 
گزاف سمعک، صندلی چرخ دار، عصا و غیره یا دارو هایی 
کم یاب و گاه نایاب، می  توانند از عهده  ی تأمیِن نیاز های 

روزانه  ی خود بر آیند؟
طبِق قانون، سه درصِد کارکنان اداره ها باید از معلوالِن 
استاِن  در  چنین کاری  عمل  در  اما  شوند،  استخدام 
غرفه  هایی  نهاد ها،  برخی  گاه  به چشم نمی خورد.  البرز 
تا  قرار می  دهند  این قشر  اختیاِر  در  به طورِ موقت  را 
به  معلوالن  اما  به فروش برسانند،  را  خود  تولیدی  آثاِر 
به  خود  مهارت  های  عرضه  ی  برای  دائمی  فضا هایی 
جامعه نیاز دارند. چرا که بسیاری از تشکل  های مردم  نهاِد 
مربوط به معلوالن، مهارت  هایی چون قالی بافی، نقاشی، 
و  آموخته  اند  آنان  به  را  غیره  و  معرق  کاری  خطاطی، 

فرصتی برای آنان پدید آمده تا به اشتغال بپردازند.
معضِل  با  نیز  عادی  مردِم  البرز،  استان  در  متأسفانه 
به  فرصت  دیگر  و  دست و پنجه نرم می  کنند  بی  کاری 
برخی  در  که  است  حالی  در  این  نمی  رسد.  معلوالن 

افراِد  برای  امکانات  و  اشتغال  خارجی،  کشور های 
به  موظف  را  خود  دولت  و  در نظر گرفته شده  معلول 
یاری رساندن به این قشر می  داند. با این وجود در کشوِر 
ما این گونه اقدامات تنها در حِد تئوری باقی مانده است. 
وجود  فیروز  شرکِت  ماننِد  نیز  نادری  نمونه  های  البته 
معلوالن  را  آن  کارکناِن  ۸0درصِد  از  بیش  که  دارد 
حوزه ی  در  ارزشمندی  کار های  و  تشکیل  می دهند 
جامعه  ی  انجام داده است.  تا کنون  معلوالن  اشتغاِل 
مردم نهاِد  و  خیریه  سازمان  های  سایِر  و  البرز  معلوالِن 
استان نیز با آموختِن مهارت  های خاص به معلوالن به 

وظیفه های خود در این زمینه عمل می  کنند. 
با  اشتغال  حوزه ی  در  هم  چنان  معلوالن  این  که  دلیِل 
بی  اعتنایی مسئوالِن البرز مواجه اند، چیست؟ در کشوِر 
آلمان، افراِد معلول در صورِت برخورداری از تخصص و 
برخوردارند.  اولویت  از  با سایِر متقاضیان،  برابر  توانایی 
مرکز هاي  استخدامی  ظرفیِت  از  پنج درصد  هم  چنین 
ناتواِن جسمی  دولتی و خصوصی آلمان برای معلوالن 
در نظر گرفته شده است. به این  آمار، معلوالِن ذهنی را هم 
اضافه کنید که در کارگاه هایی در سطِح شهر به فعالیت 
مشغول هستند، افرادی که در کشوِر ما حتی جایگاهی 
برایشان در نظر گرفته نشده و اگر در قوانین به معلوالن 
حرکتی  و  جسمی  معلوالِن  به  مربوط  توجهی شده، 
است چرا که همان سه درصد کارکنان اداره های دولتی 
به  انتخاب شوند. هر چند  باید  عزیزان  این دسته  از  نیز 

همین قانوِن نصفه و نیمه  نیز عمل نمی  شود. 
در کشور های دیگر از جمله ژاپن، بلغارستان، انگلیس، 
اشتغاِل  برای  خاصی  قانون هاي  نیز  اتریش  و  فرانسه 
در  اما  اجرا می  شود،  حدی  تا  که  دارد  وجود  معلوالن 
قانون  همان  اجرای  برای  ضمانتی  متأسفانه،  ایران 

سه درصدی نیز وجود ندارد. 
اشتغال، امری مهم و حیاتی برای معلوالن است، چرا که 
ُکِل زندگِی اجتماعِی آنان تحِت تأثیِر این امر و احساِس 
با  حال  ایجاد می  شود.  آن  ها  در  که  است  استقاللی 
افزایِش  اجتماع،  در  حضور  به  معلوالن  اشتیاِق  دیدِن 
اعتماد به نفِس آنان و برخورد مناسب مردم در مواجهه 
با این عزیزان در جامعه، امیدواریم مسئوالِن این دوره ی 
در  معلولیت  به  نگاهی دل سوزانه  پیداست  استان -که 
قانون ها ی تصویب شده  و  جامعه دارند- مباحِث نظری 
شرایِط  آسان کردن  با  و  در آورند  اجرا  مرحله  ی  به  را 
این قشِر  به  را  جامعه  در  ُمفید بودن  احساِس  اشتغال، 

مظلوم و آسیب  پذیر هدیه کنند.

نسترن کیوان  پور

خودش  خاص  زیبایی های  دیگری  فصل  هر  مانند  هم  زمستان 
را دارد که در هیچ فصل دیگری نمی توان یافت. من خاطره های 
خوبی از زمستان به همراه مشکالتش دارم که گفتنش خالی از 
لطف نیست! در شهری که ما زندگی می کردیم زمستان ها خیلی 
برف می بارید و ما برای رفتن به مدرسه دچار مشکل می شدیم، 
حتی چندین بار زمین خوردیم! یک روز یکی از معلم ها به مادرم 
بپوشید.«  پوتین جوراب  نخورید روی  اینکه زمین  گفت: »برای 
ما هم این کار را کردیم و چون جوراب به یخ می چسبید، دیگر 
اتقاقی برای ما رخ نداد وکلی هم دعایش کردیم! یک بار دیگر هم 
زمستان بود و پدرم می خواست من را سوار ماشین کند تا با هم به 

مدرسه برویم. مدرسه نزدیک بود ولی چون هوا سرد بود، مجبور 
بودیم با ماشین برویم. در حین سوار شدن پای پدرم لیز خورد و 
روی زمین افتاد! من هم از دستش رها شدم و برای یک دقیقه 
به خیر  و  بود، ولی خدا رحم کرد  نیامد! خطرناک  باال  نفسمان 
گذشت و عمری دوباره نصیبمان شد. بار دیگر اواخر زمستان بود 
و برادرم هم تازه به دنیا آمده بود. برای این که برادرم مدت زیادی 
را توی خانه تنها نماند، مجبور بودیم سریع تر 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!

خاطره زمستانی

راحیل رحمان
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تو مقدسی؛ مثل عبادتم... 

بانوان  سرگذشت  ما،  نشریه ی  پیوند  درصفحه ی 
هنرمند و توانای بی شماری راخواندیم. یکی نقاش 
بود و رویاهایش را به تصویر کشیده بود، یکی عکاس 
روی  را  گذشته  قشنگ  روزهای  خاطره های  و  بود 
و  بود  نویسنده  دیگری  می کرد،  ثبت  سفید  کاغذ 
می نوشت، کسانی  وخواندنی  رنگارنگ  داستان های 
هم بودند که با وجود درصد چشم گیری معلولیت 
کارهای عجیب و شگفت انگیزی را تجربه کرده بودند؛ 
در  اما  غیره.  و  غواصی  و  دوچرخه سواری  مثل 
هنر  هم  که  مصاحبه کرده ایم  بانویی  با   این شماره 

متفاوتی دارد و هم همسر و مادری نمونه است. 
زیبای  شعر های  همراه  را  صدایش  مثبت  امواج  او 
یا  شاد  زمزمه می کند.  فرزندانش  برای  کودکانه 
گرم  که  صدا  نیست؛  مهم  چندان  غمگین بودنش 
مخاطب  حال و هوای  به راحتی  باشد  دلنشین  و 
و  عزیزانت  این مخاطبان  اگر  تغییر می دهد.  را 
دیگر شش دانگ صدا  باشند  تو  به  ها  نزدیک ترین 

و نفست را یک جا به نامشان می زنی.
طیبه اوالد یکی از بانوان صاحب سبک در زمینه ی 
شاگردان  از  او  است.  کشورمان  آواز  و  هم خوانی 
است.  شاملو  استاد رضا  و  نوری  مرحوم استاد محمد 
هم نوایی  مختلفی  موسیقی  و  کر  گروه های  با  وی 
داشته است. متولد سال1350 است و در شهر ساوه 
خانواده  آخرین فرزند  و  هشتمین  به دنیا آمده است. 
از خواننده های  با یکی  به زودی  او هم چنین  است. 

به عنوان  جدیدش  ترانه های  در  کشورمان  مطرح 
آخرین روزهای  در  فعالیت خواهد کرد.  هم خوان 
سرد این فصل، مهماِن خانه ی گرمشان شدیم و از 
نزدیک با این زوج هنرمند و موفق درباره ی زندگی 
مشترکشان به گفت و گو نشستیم. گفت و گوی ما را 

در ادامه می خوانید: 
»حنجره ای به رنگ آرامش«

درخلوت  دوست داشتم.  را  آواز خواندن  ازکودکی 
خودم سروده های شاعران مختلف را زمزمه می کردم 
و در جمع خانواده و دوستان اجرا می کردم. من در 
به  شدید  تب  اثر  بر  هفت ماهگی-  حدود  نوزادی 
وکفش های  عصا  و  مبتال شدم  اطفال  فلج  بیماری 
مانع  هرگز  اما  شدند؛  من  همیشگی  همراه  بریس 
پیشرفتم نشدند. ما در شهر ساوه زندگی می کردیم 
بود.  بسیار زیاد  خانه مان  تا  مدرسه  فاصله ی  و 
دو شیفته  مدرسه ها  بیشتر   آن زمان  در  هم چنین 
در  را  تا2بعد از ظهر   12 ساعت  مجبور بودم  و  بود 
بعدی  شیفت  انتظار  به  مدرسه  نزدیک  پارک 
بنشینم و عصر هم 2ساعت بابت آمدن ماشین برای 
بازگشت معطل شوم. دوران تحصیل سختی را پشت 
ویژه ای  شرایط  من  مثل  که  کسانی  سرگذاشتم. 
امکانات  آن زمان  در  که  خاطر دارند  به  داشتند 
و  مردم  وجود داشتند،  کمی  آموزشی  و  فرهنگی 
حتی برخی از مسئوالن به معلولیت نگرش سطحی 
داشتند و رسانه های ملی به آموزش و اطالع رسانی 

در  بهایی نمی دادند.  معلوالن  با  برخورد  درباره ی 
و  سرود  خواندن  و  تمرین کردن  شرایطی  چنین 
به  برای  بود  ابزاری  تنها  دسته جمعی  آواز های 
آرامش رساندن جسم و روحی که آزرده وخسته بود. 
به کالس های  اینکه  هم ضمن  نوجوانی  دوران  در 
برای  می رفتم،  التین  و  فارسی  نویسی  ماشین 
مرکز  یک  در  خانواده  و  هزینه های خود  به  کمک 
تایپیست مشغول به کار بودم.  رادیولوژی به عنوان 
سال ها بعد به توصیه ی اطرافیان برای آزمایش صدا 
اول  نوری رفتم و در همان آزمون  استاد محمد  نزد 
کالس های  در  بیشتر  پیشرفت  برای  قبول شدم. 
در  هم زمان  و  ثبت نام کردم  شاملو  استاد رضا 
به صورت زیرصدا  گروه های کر و موسیقی مختلف 
همه جا  و  همیشه  می کردم.  شرکت  هم خوانی  و 
از حنجره  را شکر کرده ام شاید صدایی که  خداوند 
و  غم  لحظه ای  برای  بتواند  خارج می شود،  من  ی 
به  و  پاک کند  شنونده ها  ذهن  و  دل  از  را  غصه ای 

آن ها آرامش بدهد.

در   .1356 متولد  هستم،  قاسم پناه   احمد رضا 
ودر  سالمم  جسمانی  نظر  از  به دنیا آمدم.  تهران 
در  پیش  سال ها  تحصیل کرده ام.  تئاتر  رشته ی 
فرهنگی هنری شهرداری  و سازمان  حوزه ی هنری 
شغلم  دالیلی  به  ولی  بودم،  کار  به  مشغول  تهران 
را تغییر دادم و اکنون در امداد خودرو کار می کنم. 

سیما سلطانی آذر

خبرنگار
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خاطرم از بابت آینده 

بسیار جمع است، چون می دانم اگر 
خدای نا خواسته صد بار دیگر هم در 

زندگی و کار زمین بخوریم، این ایمان و 
توانایی را داریم که دوباره از صفر 

شروع کنیم
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هنر ارث ارزنده ی خانواده ی ما به شمار می آید. پدرم 
نوازنده ی ساز »نی«  است و من از چهارده سالگی 
در کنار پدرم که سازنده ی سازهای تار و سه تارهم 
بود کار می کردم. به ساختن سه تار عالقه ی وافری 
با چوب  این ساز ها  می دانید  که  همان طور  داشتم. 
بعد  درخت توت ساخته می شوند.  متأسفانه پدرم 
به  و  پیدا کرد  حساسیت  این چوب  به  چند سال  از 
بیماری آسم مبتال شد و به دلیل ممنوعیت پزشکی 
پدرم  شغل  همین  شاید  نداد.  ادامه  را  این حرفه 
نوازندگی را به صورت خود جوش  باعث شد  بود که 
مانند  مجالس  هنری  خدمات  کار  به  و  یاد بگیرم 
فیلم برداری و نوازندگی کیبورد بپردازم. سال 82 
با همسرم، طیبه، آشنا شدم. ازدواج کردیم و حاصل 
و  نوازش  نیوشا،  نام های  به  سه فرزند  این پیوند 

تمناست .
»با تو هم صدا شدن نیت من... عشق تو تمام 

حیثیت من!«
هیچ استخاره  حاجت  خیر  امر  »در  می گویند 
نیست«، شاید یکی از بهترین زمان ها برای صبحت 
و  نشسته ایم  اتومبیل  در  که  زمانیست  آشنایی  و 
درحال برگشتن ازجایی هستیم. در میان راه مسافر 
هم سوار می کنیم، برای شکستن سکوت از هر دری 
ناگهان  و  تقدیر  از  بی خبریم  صحبت می کنیم، 
سال ها  که  همانیست  مسافر  متوجه می شویم 
حس می کنیم  بی درنگ  می گشته ایم.  دنبالش 
که  ما  برای  راکشف کرده ایم.  لحظاتمان  شریک 
این طور آغاز شد و با مخالفت خانواده ادامه پیدا کرد 
و کفش های  با عصا  را  عروسشان  آن ها  باالخره  و 
می توانم  که  مطمئن بودم  من  نپذیرفتند.  بریس 
داشته باشم،  خوبی  مشترک  زندگی  طیبه  با 
هم راهی  و  اطالع  بدون  و  تنهایی  به همین خاطر 
کوچکی  و  ساده  هیچ تردیدی جشن  وبدون  آن ها 
متعهد  هر دو  خداوند  لطف  به  توکل  با  برپا  کردم. 
شدیم زندگی آرامی بسازیم به امید اینکه به آن ها 
ثابت کنیم ازدواج فرد سالم با یک فرد معلول نه تنها 
تفاوتی با زوج های سالم ندارد، بلکه می تواند موفق 

تر و شیرین تر هم باشد.
و  ثبات  حافظ  سرم...  روی  تو  بلند  »سایه ی 

امنیت من«
الفبای زندگی ما با تولد دختر هایمان شکل تازه ای 
سال  نوازش   ،  84 سال  نیوشا  گرفت.  خودش  به 
به دنیا آمدند.  هم  سر  پشت   90 سال  تمنا  و   86
چندان راحتی  کار  بچه ها  نگهداری  مسئولیت 
آموزش  درباره ی  هر دویمان  که  به خصوص  نبود، 
معمول،  به طور  بودیم.  بسیار حساس  وتربیتشان 
تک تک  هم یاری  و  کمک  موقعیت ها  این جور  در 
اعضای خانواده می تواند قوت قلبی باشد و جریان 
مثبتی را در زندگی ایجاد کند؛ اما متأسفانه از طرف 
خانواده ی من هیچ گونه حمایتی صورت نگرفت. از 
طرف دیگر، خواهر و برادر احمد رضا همیشه به بچه 

ها، زندگی و مشکل های زندگی ما توجه می کردند 
خودم  خانواده ی  جانب  از  عاطفی  خالء  ولی 
می کنم  دعا  قلب  صمیم  از  بود.  آزار دهنده  بسیار 
هیچ انسانی بدون سایه و تکیه گاه پدر و مادر نباشد. 
و  دلگرمی  هم دیگر  به  هر شب  احمد رضا  و  من 
فرزندانمان  آینده ی  و  فردا  برای  و  می دادیم  امید 

نقشه های روشن قشنگی می کشیدیم. 
»عادته... نمی شه ترك عادتم« 

همیشه تنبیه پدر و مادر برای فرزند مؤثر نیست. 
باعث می شود  آن ها  بی مهری  و  کم توجهی  گاهی 
ما  تحمل کنند.   را  سنگینی  تاوان های  فرزندان 
به مرور زمان تجربه های تلخی را پشت سر گذاشتیم. 
خانه ی  به  را  پایشان  هرگز  آن ها  ازدواج،  از  بعد 
مختلف  به مناسبت های  هر بار  ما  و  نگذاشتند  ما 
آن ها را دعوت کردیم ولی موفق نشدیم رضایتشان 
بزرگتر ها  تعصب  و  غرور   شور بختانه  راجلب کنیم. 
های  کینه و کدورت  شکستن  از  مانع  گاهی 
را  روحی  آسیب های  باید  می شود.  چندین ساله 
پدرومادرم  هم  و  طیبه  و  من  هم  گرفت.  جدی 
با این حال ما دست  راضی به این فاصله ها نبودیم. 
با  محترمانه  هم  وآن ها  بر نمی داشتیم  اصرار  از 
تا  رد می کردند،  را  دعوتمان  جور واجور  بهانه های 

جایی که آمدنشان برایمان حسرت شده بود.
حل  مشکل های  از  کوهی  با  ماندیم؛  تنها  ما 
نشده ی رو به رویمان. اعتراف می کنم اگر در روز های 
بود،  خوب  پدرومادرم  با  ارتباطم  ازدواج  آغازین 
شرایط  دور نمی کرد،  هم  از  را  ما  این فاصله ها  اگر 
به  داشت.  اکنون  با  تفاوت چشم گیری  ما  زندگی 
از  استفاده  و  بزرگان  با  هم فکری  می گویم  جرئت 
زندگی می تواند  اول  آنان در سال های  تجربه های 
درصد آسیب ها را به حداقل برساند. من در آن زمان 
اعتماد  و  از سر کم تجربگی  را  سرمایه ی هنگفتی 
از دوستانم سپردم که هرگز  به یکی  بیش از اندازه 

برنگشت... .
»مدیریت بحران در خانواده« 

معلول  و  سالم  افراد  بین  که  ازدواج هایی  در 
است.  بسیار متفاوت  مسئله  صورت می گیرد، 
سالم  دختر  و  معلول  پسر  اگر  معمول  به طور 
به  نمی کنند.  مخالفت  چندان  خانواده ها  باشد، 
این خاطر که دختر انتخاب کرده و تصمیم خودش 
را گرفته است. در نتیجه تالش های خانواده ی دختر 
و  بی نتیجه می ماند  این وصلت  بر هم زدن  برای  هم 
پس از مدتی رضایت می دهند و همه چیز به خوبی 
و خوشی تمام می شود. اما اگر بر عکس باشد و پسر 
سالم باشد و بخواهد عروس معلولی را وارد خانواده 
می آید.  به وجود  بی شماری  مشکل های  کند، 
مخالفت ها از طرف خانواده ی پسر بیشتر است و 
به تحمل شرایط  خانواده ی عروس مجبور می شود 
دشوار تری می شود. من طی این سال ها به تنهایی 
مهم ترین  که  زندگی  مشکل های  با  صبورانه  و 

آن ها رسیدگی به وضعیت رشد و تحصیل بچه ها، 
غیره  و  مسکن  اجاره ی  اقتصادی،  مشکل های 
موفق شدم  اگر  اعتراف می کنم  مبارزه کردم.  بود 
را  این بحران ها  احمد رضا  که  بود  این خاطر  به 
به خوبی  پشت صحنه   در  حرفه ای  کارگردانی  مثل 
مدیریت می کرد. خاطرم از بابت آینده بسیار جمع 
صد بار  خدای نا خواسته  اگر  می دانم  چون  است، 
دیگر هم در زندگی و کار زمین بخوریم، این ایمان 

و توانایی را داریم که دوباره از صفر شروع کنیم.
»سخن مشترك پایانی«

داشته باشیم،  موفقی  زناشویی  زندگی  آنکه  برای 
بپذیریم  را  خود  خطا های  مسئولیت  همیشه  باید 
باقی بماند  بینمان  حل نشده ای  موضوع  نگذاریم  و 
زوج ها  از  بعضی  به خود بگیرد.  کهنه گی  رنگ  و 
را  مشکل ها  همه ی  زمان  گذشت  فکر می کنند 
را  مشکل هایی  زمان  در واقع  ولی  حل می کند، 
نتوانسته ایم  که  می کند  کم رنگ تر  و  کم درد تر 
است  اشتباه  شده اند.  زخم  به  تبدیل  و  حل کنیم 
اگر فکر کنیم مشکل ها فراموش می شوند و آثارشان 
دیر  اینکه  از  قبل  است  بهتر  پس  باقی نمی ماند. 
شود، با کمک هم و بدون ُغر ُغر و خود خواهی آن ها 

راحل کنیم.
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وظیفه های  آرام آرام  اجتماعی  مددکاران  این روزها 
خود را بهتر می  شناسند و مردم نیز کم کم حرفه ای تر 
دیگر  بسیاری  مانند  اگر چه  می نگرند.  مدد کاری  به 
از  اجتماعی  و  علوم انسانی  تخصص های  و  حرفه ها  از 
نظر عملی با نقص هایی همراه اند. روشن شدن گونه ی 
مشکل ها و راه حل های مناسب برای رفع آن ها، موجب 
رجوع  و  اجتماعی  مددکاران  به  اعتماد  بیشتر شدن 

بیشتر به آن ها شده است. 
تخصصی  گرایش  اجتماعی  مددکاران  ما  کشور  در 
این حرفه،  دیگر  کشور های  در  اما  ندارند،  دانشگاهی 
است:  کرده  پیدا  متعددی  تخصصی  حوزه های 
مددکاری اجتماعی در حوزه ی رفاه کودک، خانواده، 
و  معلول  افراد  به  توان بخشی  مواد،  مصرف  و  اعتیاد 
و  گرایش ها  این  کشور ها  برخی  در  چه بسا  غیره. 

آموزش های تخصصی آن بسیار جزئی تر هم شده است. 
به مددکاران اجتماعی  امروزه در دنیا  از سوی دیگر، 
حقوقدان، مددکاران روان پزشک، مددکاران اجتماعی 
جنایی و غیره هم بر می خوریم که نشان از اولویت یافتن 

تخصص ها و گرایش ها دارد.
آن  دانشگاهی  نظام  که  ایران  مانند  جامعه ای  در 
مددکاری  اصطالح  )به  ندارد  تخصصی  گرایش های 
)یا  فیلدها  است(،  آن  تنها شاخه ی  اجتماعی عمومی 
را  تخصصشان  که  است  مددکاران  کار(  محل  همان 
و  سازمان ها  از  بسیاری  در  در حال حاضر  رقم می زند. 
اداره های دولتی و مرکز های مختلف غیر دولتی شغل 
مددکاری اجتماعی وجود دارد، اما مددکاران اجتماعی  
در این سازمان ها بر حسب تجربه و دانش عمومی خود 
فعالیت می کنند. مددکارانی که در حوزه ی معلولیت یا 
دارند.  مشابهی  شرایط  نیز  شاغل اند  درمان  حوزه ی 
مطابق آنچه در کشور ما جریان دارد، خدمات مددکاران 
باشد،  مراجعان  نوع  مبتنی بر  آنکه  از  بیش  اجتماعی 
مبتنی بر نوع خدمات است. بر این اساس، نوع خدمتی 
را که مراجعه کننده  به بخش مددکاری دریافت می کند، 
شاغل  فرد  مهارت های  طبقه بندی  با  ارزشیابی  قابل 
است. به طور طبیعی نیاز بیماِر مبتال به سرطان که به 
مددکار یک بیمارستان مراجعه می کند، متفاوت است با 
نیاز های یک فرد معلول یا زن سرپرست خانوار که به 
اداره ی بهزیستی مراجعه می کند یا کودک بد سرپرستی 
که در مرکز  شبانه روزی نگهداری می شود. همین تفاوت 
در نیاز ها تفاوت در خدمات را هم ایجاد می کند، زیرا 

خدمات مددکاری اجتماعی با ارزشیابی نیازمندی ها و 
توانمندی های مراجعه کنندگان آغاز می شود. 

هر  برای  کمکی  طرح  تدوین  در  دیگر،  سوی  از 
توجه  مورد  حمایتی  اجتماعی  منابع  مراجعه کننده، 
طبقه  مشکل،  نوع  حسب  بر  این منابع  قرار می گیرد. 
یا قشر مراجعه کننده، توانایی ها و امکانات موجود در 
محل زندگی )چه امکانات قانونی و چه منابع مالی و 
برای  معنوی(  و  فرهنگی  اجتماعی،  سرمایه های  چه 
معتقدند  مددکاران  متفاوت خواهد بود.  مختلف،  افراد 
خاص  مشکل های  است،  منحصر به فرد  هر شخص  که 
دارد  توانایی هایی  و  امکانات  و  دارد  هم  را  خودش 
است  ممکن  می کند.  متمایز  افراد  دیگر  از  را  او  که 
باشد،  او  مالی  مشکل  یک فرد  مسئله ي  مهم ترین 
مراجعه کننده ی  برای  اولویت  مهم ترین  در حالی که 
در  نا توانی  یا  اجتماعی  ارتباطات  بر هم خوردن  دیگر 

اداره ی امور شخصی است. 
با  مراجعه کنندگان  وقتی  اینکه  مطلب  خالصه ی 
خدمت  نوع  از  اطالع یافتن  خواستار  خاص  نیازهای 
است  الزم  باشند،  اجتماعی  مدد کاران  کمک  و 
به صورت  که  کنند  مراجعه  اداره ای  یا  مؤسسه  به 
اختصاصی به آن ها خدمت رسانی می کند. در صورتی 
که از این مؤسسه ها اطالعی ندارند، می توانند به یکی از 
واحد های مددکاری در سازمان های مرتبط رفته و از 

ایشان در این باره راهنمایی بگیرند.

در  بودن«  از  شکلی  »معلولیت؛  نمایشگاه 
ساختمان  رو به روی  دانشگاه صنعتی شریف 
شهید رضایی، ساختمان فعالیت های فرهنگی دانشگاه 

برگزار شد. 
نمایشگاه  برگزاری  شوق  اما  بود،  کمی سرد  هوا 
10مهمانان  ساعت  شده بود.  وجودمان  گرما بخش 
حین  در  دانشجویان  راه رسیدند.  از  کم کم  نمایشگاه 
نمایشگاه  از میوه های  تا  اندکی مکث می کردند  عبور 

-عکس ها و کلیپ ها و نوشته ها-دست چین کنند.
برخی جذب درد دل های افراد دارای معلولیت -از زبان 
کارهای  تدوین  جذب  برخی  و  شده بودند  خودشان- 

نگین حسینی، فعال حوزه ی معلوالن.
را  فرانسه  و  ایران  شهرسازی  که  عکس هایی 
دکتر سید حسن  از  کاری  و  به مقایسه کشیده بود 
علوم اجتماعی  دانشکده ی  هیئت علمی  عضو  حسینی، 

دانشگاه تهران توجه عده ای را جلب کرده بود. 
خدمات  دفتر  از  مطالبی  ترجمه ی  کار،  از  بخشی 
معلوالن دانشگاه جان هاپکینز بود که معلولیت را به 
9دسته  تقسیم کرده بود: 1. کاستی توجه یا بیش فعالی؛  
2. نابیــــنایی یا کم بینــایی؛ 3 .آسیــب های مغزی؛
یادگیری؛  مشکل    .5 نیمه شنوایی؛  یا  ناشنوایی   .  4
 8. فیزیکی؛  .معلولیت های   7 پزشکی؛  مشکل   .6
.معلولیت های ذهنی؛ 9 .معلولیت های زبانی و کالمی. 
در این ترجمه ها بخشی به نام »خدمات« وجود داشت 
که امکانات احتمالی الزم برای یک معلول را متناسب 

با نوع معلولیتش فهرست کرده بود. 
این نمایشگاه به همت دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 
معلوالن  جهانی  روز  گرامی داشت  به مناسبت  و 
می توان  این نمایشگاه  هدف های  جمله  از  برگزار شد. 
فرهنگ  با  بیشتر  آشنایی  اشاره کرد:  مورد  چند  به 
معلولیت و معرفی انواع آن، نحوه ی صحیح برخورد با 
افراد دارای معلولیت، شناسایی توانایی ها و شخصیت و 

یادآوری نیازهای افراد معلول.
شناخت  دانشجویی،  این حرکت  هدف های  دیگر  از 
جایگاه معلوالن به عنوان شهروندی حقیقی و حقوقی و 
احترام به این جایگاه، با امید تأثیر گذاری هر چند اندک- 
در تغییر فرهنگ معلولیت و بهبود زندگی افراد دارای 

معلولیت بود.
به امید آنکه بتوان چنین خدماتی را در دانشگاه های 

ایران به افراد دارای معلولیت ارائه داد.
 

دکتر عباسعلی یزدانی
مـددکـار اجتمــاعی

مددكاری اجتماعی تخصصی

معلولیــت؛ شکل متفاوتـی از بودن 

فاطمه کشکویی

چرا معلولیت مشکلی اجتماعی است و درباره ی آن چه می توان كرد؟
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و  استخراج شده  انگلیسی  وبالگ  یک  از  این موضوع 
تا  وعده داده  وبالگش  خوانندگان  به  وبالگ  صاحب 
مشکلی  به عنوان  معلولیت  به  بعدی  مطلب های  در 
اجتماعی نگاه شود و راه کارهایی برای آن نیز ارائه شود.

از صاحب وبالگ چنین نقل می شود:
از  ده میلیون نفر  از  بیش  اروپا  در  اینکه  باوجود 
از  از این تعداد 750هزار نفر  جمعیت دارای معلولیت و 
صندلی چرخ دار استفاده می کنند، مشکل هایی وجود دارد 
که به طور روزانه افرادی مانند من را درگیر می کند. من 
را  چنین بحث هایی  اجتماعی  مکان های  در  تا کنون 
عنوان کرده ام و گفته ام که با وجود مشکل های اجتماعی 
موجود، مانع هایی برای ادامه ی راه معلوالن وجود دارد.

وی در این مقاله و وبالگ تصریح می کند که مشکل های 
فراوانی برای انواع معلوالن وجود دارد، اما او خواسته که 
از  که  بپردازد  معلوالنی  موضوع  به  این زمان خاص  در 

صندلی چرخ دار استفاده می کنند.
سه دسته  اجتماع  در  این نوع معلوالن  برای  می گوید  او 

مانع وجود دارد:
1. مانع های فیزیكی:

من  صندلی چرخ دار  دارد،  پله  ساختمانی  هنگامی که 
من  بنابراین  داشته باشد،  دسترسی  آنجا  به  نمی تواند 
رمپ  آن مکان  در  هنگامی که  البته  ناتوانم.  آنجا  در 
وجود داشته باشد، مانند فردی توانمند عمل خواهم کرد.

2. مانع های نگرشی:
باید  راننده  شوم،  اتوبوس  وارد  می خواهم  هنگامی که 
فعال  من  برای  شیب  سطح  تا  فشار دهد  را  دکمه ای 
شود. حال اگر راننده این کار را اضافی بداند و با اکراه 
احساس  به شدت  آن زمان  در  من  برخورد کند،  من  با 
که  آموزش داده شود  آن ها  به  اگر  اما  می کنم،  نا توانی 
این کار جزء حقوق معلوالن است، در آن لحظه و آنجا 

توانمند خواهم بود .
3. مانع های سازمانی

امتحان  و  باشم  کاری  دنبال  اگر  نمونه  به عنوان 
به زمان  باشد،  ابتدایی آن کار  نیاز های  از  ورودی یکی 
به  سازمان  رئیس  اگر  نیاز خواهم داشت.  بیشتری 

این مسئله توجه کند، مشکلی ندارم؛ اما اگر چنین امری 
در نظر گرفته نشود و زمان بیشتری برای آموزش به من 
داده نشود، معلولیتم به معضلی اجتماعی برای من تغییر 

ماهیت می دهد. 
معلوالن  و  وجود دارند  هنوز  این مشکل ها  متأسفانه 

به طور روزانه با این مانع ها رو به رو می شوند.
47درصد  حدود  که  ارائه شد  آماری   2009 سال  -در 
از معلوالن در خانه هایی اجاره ای ساکن اند که مناسب 

معلولیت آن ها نیست.
هیچ تسهیالتی  معلوالن  از  23درصد  -برای 
غیر معلول  افراد  برای  این آمار  در نظر گرفته نمی شود. 

فقط 9درصد است.
-40درصد از معلوالن معتقد بودند که به دلیل مانع هایی 
مانند رفت و آمد و محروم بودن از تسهیالت آموزشی از 
محبوبشان  کاری  و  تحصیلی  رشته ی  دنبال کردن 

باز مانده اند.
انگلستان  در  معلول  بزرگساالن  برای  اشتغال  -نرخ 
حدود 50درصد است که 25درصد از جمعیِت در سن 

کار کمتر است.
دو برابر  معلول  افراد  برای  فقیرانه  زندگی  -احتمال 

افرادی است که معلولیت ندارند.
-44درصد از افراد معلول رخ دادهای اجتماعی را تنها به 
دلیل مانع های فیزیکی و نبود کمک های صلیب سرخی 

از دست می دهند.
55درصد از معلوالن نمی توانند از سرگرمی های موجود 
به دلیل  تنها  این مشکل  بهره مند شوند.  مطلوبشان  و 

وجود مانع های اجتماعی است.
-42درصد از معلوالن می گویند که به دلیل مانع های 

موجود نمی توانند به تعطیالت مطلوب خود بروند.
باشد  دسترس  در  نیز  عمومی  حمل و نقل  اگر  -حتی 
-که هنوز هم این گونه نیست- افراد معلول استفاده از 

آن وسیله ها را رعب آور می دانند. 
راه حل همه ی مشکل های پیش گفته، ممکن است!

اگر سازمان ها و دولت دست به دست هم دهند و مانع ها 
را بردارند، خواهید دید که معلوالن نیز می توانند به عنوان 

قشری از جامعه به راحتی در اجتماع زندگی کنند.
صاحب وبالگ این گونه بیان کرد که وظیفه ی وبالگ من 
بیان نیاز های پزشکی و صنعتی و دولتی معلوالن است، 
این مانع ها  که  خواهیم شد  شادتر  ما  همه ی  زمانی  اما 
دیده شوند و در صدد رفع این مانع ها برآییم و نیازهای 

معلوالن را رفع کنیم.
که  باعث شد  می توان  که  بیان می کند  وی  هم چنین 
نکند.  محدودشان  مانع ها  و  فکر کنند  بزرگ  معلوالن 
تا  برداشت  را  مانع ها  همه ی  می توان  که  باور دارد  وی 

معلوالن به راحتی در جامعه زندگی کنند.
می کنند؟  نقش  ایفای  این داستان  در  چه افرادی  اما 
کارکنان  کارآفرینان؟  معلوالن؟  نزدیک  دوستان 

سرویس دهی به مشتری؟ سازمان های اجتماعی؟
و اما نقش شما چیست؟

اگر هر کدام از ما صدای معلوالن باشیم و در رویارویی 
رفع  درصدد  و  نکرده  سکوت  آن ها  مشکل های  با 
محدودیت هاشان برآییم، قادر خواهیم بود دنیایی روشن 

را با کمک یکدیگر -حتی برای معلوالن- فراهم کنیم.

چرا معلولیت مشکلی اجتماعی است و درباره ی آن چه می توان كرد؟
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را  این فرد  شخصی  وبالگ  هنگامی که 
پیدا کردم و با چند عنوان دیگر برای تأیید 
فرستادم  توانا  پیک  محترم  سردبیر  به 
از  بعد  که  نمی کردم  هم  را  فکرش 
ترجمه ی وبالگ، تا این حد درونم آشوب 
من  اختیار  در  فرصتی  تا  بخواهم  و  شود 
بگذارند تا چند خطی به عنوان مترجم متن 

اضافه کنم!
خودم معلولم و تا حاال برای عمل جراحی 
دو بار به اروپا سفر کرده ام. آنجا از نزدیک 
معلوالن  اختیار  در  که  دیدم  را  امکاناتی 
به طور قطع  بود!  حیرت آور  می دهند.  قرار 
با ایران مقایسه کردنی نبود! هرگز فکرش 
را هم نمی کردم باز هم با وجود این همه 
وجود داشته باشد!  مشکلی  امکانات 
آن ها  اعتراض  فکر نمی کردم  به هیچ وجه 
را  وبالگ  متن  اگر  در پی داشته باشد!  را 
مشکل هایی  که  می بینید  خوانده باشید، 
هم صدا  یکدیگر  با  را  آن ها  و  دارد  وجود 

می کند. 
سؤال اینجاست که با وجود اینکه در ایران 
استاندارد سازی  نه  قزوین-  به خصوص  -و 
ایجاد  شغلی  فرصت  نه  می گیرد،  صورت 
می شود و نه حتی امکاناتی مانند اتوبوس 
برای معلوالن وجود دارد؛ چرا و چطور باز 
مسئوالن  واقعا  آیا  قانعیم؟  و  ساکت  هم 
فکر می کنند که معلولیت فقط به معلوالن 

اختصاص دارد و بس؟
آیا امکان ندارد خودشون یا حتی یکی از 

نزدیکانشان دچار این مشکل بشوند؟
به شخصه و برای چندمین بار صدای خودم 
تنها  شاید  -که  تریبون  این  طریق  از  را 
به گوش  باشد-  راه ممکن در حال حاضر 

مسئوالن می رسانم:
معلوالن هم حق زندگی دارند،

حق کار دارند،
حق نقل و انتقال

و حتی می توان گفت آینده دارند!
داشته باشید.  را  آن ها  هوای  بیشتر  کمی 
این رخداد  نکنید.  حبسشان  خانه ها  در 
ممکن است برای هر فردی، حتی خود شما
و  نامه نگاری  با  امروز  پس  بدهد!  رخ  هم 
درخواست و هر روند اداری که فکرش را 
و  حمل و نقل  و  اشتغال  فکر  به  می کنید، 

آینده ی این بچه ها باشید.
تسلیم  هرگز  که  معلولی  به عنوان 
از  عاجزانه  را  این  نشده ام،  محدودیت ها 

شما و مردم خوب شهر می خواهم.

سخن مترجم
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شود  پخته  تا  باید  سفر  »بسیار  مصرع  پیام  اجابت 
و خانواده ام  روزه ی من  بهانه ی سفر چند  خامی.....« 

به شهر یزد شد. 
بهانه ای که یکبار دیگر روح زندگی در کالبد خانواده ی 
گرمم بدمد و ما را بعد از طی حدود 650 کیلومتر از 

تهران به میهمانی یزد و مردم خوب آن ببرد.
استان یزد، کویری کم آب و خشک است که در مرکز 
ایران قرار دارد و مردمی سخت کوش دارد که درباره ی 
آبادی استان خود بسیار متعصب و غیرتمند هستند. 
قطب  بزرگ  صنایع  و  معدن ها  داشتن  به خاطر  یزد 

صنعتی به حساب می آید.
بهترین بخش سفر ما بازدید از بافت قدیمی و تاریخی 
شهر یزد بود. تاریخ چند هزار ساله ی ایران عزیز در این 
شهر زنده و پا برجاست. از این ها که بگذریم در این 
سفر به یاد ماندنی چند ساعتی را نیز مهمان جامعه ی 

نابینایان استان یزد بودیم.
نابینایان  جامعه ی  اعضای  با  نشست  حاشیه ی  در 
استان یزد فرصتی دست داد تا گفت و گویی با رییس 

سابق هیئت مدیره ی این تشکل داشته باشیم.
هیئت مدیره ی  سابق  رییس  کبیری،   محمدحسین 
رشته ی  فارغ التحصیل  که   یزد  نابینایان  جامعه ی 
تاریخ از دانشگاه تهران و بازنشسته ی آموزش و پرورش 

است در این گفت وگو ما را همراهی می کند: 
اهدافی  با چه  و  یزد در چه سالی  نابینایان  جامعه ی 

تشکیل شد؟
جامعه ی نابینایان استان یزد در سال 1375 تشکیل 
از  هدف  شد.  صادر  آن  مجوز  بعد  یک سال  و  شد 
گروه  با  مردم  آشنایی  ابتدا،  تشکل   این  تشکیل 
نابینایان، چگونگی برخورد با آن ها و آموزش مسئوالن 
این  به کار گیری  و  نابینایان  نیاز های  از  اطالع   برای 
ارتقای  همچنین  و  استانی  برنامه ریزی های  در  گروه 
توانمندی های نابینایان، ایجاد خود باوری، توان بخشی 

و بهبود سطح زندگی آنها بوده  است.
یزد  استان  نابینایان  جامعه ی  فعالیت های  عمده 

چیست؟
نابینایان  توانایی های  اثبات  استان،  مسئوالن  آموزش 
مهارت های  آموزش  کالس های  ایجاد  مردم،  باور   در 
کالس های  مشترک،  زندگی  مهارت های  روزانه، 
فنی و حرفه ای، کالس های رایانه، زبان های خارجی و... 

از جمله فعالیت های ما در این تشکل است.
یک  وظیفه ی  آموزش ها  این گونه  می کنید  فکر  چرا 

تشکل است؟
سازمان های  وظیفه ی  آموزش ها  این گونه 

است  فنی و حرفه ای  و  بهزیستی  آموزش و پرورش، 
ندارد پس  امکان وجود  این  اما چون در حال حاضر 
تشکل ها باید این وظیفه را به عهده بگیرند. هنوز در 
استاندارد  و  حرفه ای  آموزش  برای  تعریفی  ما  کشور 
بنابراین  ندارد،  وجود  نابینایان  به  مدرک  دادن  برای 
تشکل ها - از جمله ما- باید آموزش های حرفه ای را نیز 
به عهده بگیرند چرا که ما معتقدیم تا »توانمندی های 
باور  را  آن ها  جامعه  و  مردم  نیابد،  افزایش  نابینایان 

نخواهند کرد.«
وظیفه ی ذاتی تشکل ها چیست؟

ما معتقدیم وظیفه ی ذاتی یک تشکل تنها آموزش دادن 
نیست، بلکه در صورت خال و بر اساس شرایط باید این 
کار را انجام دهد. وظیفه ی ذاتی تشکل هماهنگ کردن 
است  فردی  خواسته های  جمع کردن  به منظور  افراد 
از  تا  نخواهد  برد-  جایی  به  راه  مجزا  به طور  -که 
هماهنگ  جریان های  ایجاد  در جهت  خواسته ها  این 
استفاده  شود. هر تشکلی چه صنفی، چه حزبی و چه 
اجتماعی در حوزه ی کاری خود همین وظیفه را دارد.

یزد چگونه  استان  اداره ی جامعه ی  نابینایان  شیوه ی 
است؟

متشکل  که  عمومی  مجمع  شکل  به  ما  تشکل 
و هیئت مدیره  اداره می شود  اعضاست؛  از  نفر  از300 
می شوند.  انتخاب  مجمع  این  در  هیئت بازرسان  و 
عضو  سه  و  اصلی  عضو  پنج  شامل  هیئت مدیره 
علی البدل است و هیئت بازرسان دو بازرس اصلی و دو 
اساسنامه ی  طبق  در بر می گیرد.  را  علی البدل  بازرس 
ذهن  سالمت  که  باال  به  18 سال  افراد  انجمن،  این 
انتخاب  را  مجمع  عضو  افراد  می توانند  دارند  روان  و 
کنند، برنامه دهند، اظهار نظر کنند و هم کاری فعال 

در همه ی امور تشکل داشته باشند.
یزد   استان  کم بینایان  و  نابینایان  تعداد  از  آماری 

دارید؟
قاعده ی  براساس  میدانی،  آمار گیری  بدون 
جمعیت  در  می شود  پیش بینی  جهانی،  معمول 
تا  پنج   حدود  یزد  استان  یک میلیون و صد هزار نفری 
افراد  البته  داشته باشیم.  نابینا  پانصد نفر  و  هفت هزار 
تحت پوشش ما دو هزار و پانصد نفر هستند و باقی این 

تعداد به دالیلی به ما مراجعه نکرده اند.
تشکل شما با بهزیستی همکاری می کند؟

تاکنون هزار و صد و شصت پرونده ی مددجویان بهزیستی 
در  مددکاری  و  اداری  کار های  انجام  برای  یزد  شهر 
راه  اینکه  بر  امر عالوه  این  قرار گرفته است.  ما  اختیار 
ایجاد درآمد برای تشکل محسوب می شود، در راستای 

کاهش مسئولیت دولت نیز هست.
در  نابینایان  تشکل  تنها  یزد  نابینایان  جامعه ی  چرا 
این استان است، و تشکل دیگری در این زمینه وجود 

ندارد؟ 
ما به این دلیل که همه ی اعضا را در تصمیم گیری ها و 
امور حساس موسسه شرکت می دهیم و همه ی اتفاقات 
بنابراین  هستند  برخوردار  الزم  شفافیت  از  موسسه 
همه ی اعضا موسسه را از آن خود می دانند و تاکنون 
که  نشده است  تشکل  این  با  مقابله  به  ترغیب  کسی 

اگر این طور نبود در استان ما هم مانند سایر استان ها 
البته چند صدایی  موازی شکل می گرفت.  تشکل های 

خوب نیست، برای کار کردن باید بزرگ و قوی بود. 
اعضا چگونه در امور این موسسه مشارکت می کنند؟

بانوان  کمیته ی  جمله  از  فعال  کمیته ی  چند  ما 
ازدواج،  دانشجویی،  است-  کمیته  ترین  فعال  -که 
برنامه ریزی و فرهنگی داریم که اعضای مجمع در این 
کمیته ها فعالیت دارند. پیشنهاد ات هر یک از کمیته ها 
برای بررسی و تصویب به هیات مدیره ارائه می شود و 
جمعی  خرد  پشتوانه ی  از  تصمیم گیری ها  نتیجه  در 

برخوردارند.
منابع مالی موسسه از کجا تأمین می شود؟

به طور کلی هزینه های موسسه از راه های  رسیدگی به 
از  بالعوض  دریافت کمک های  بهزیستی،  پرونده های 
بهزیستی و استان داری، رایزنی با اداره ها و سازمان های 
مرتبط برای پیش برد طرح های در دست اقدام )برای 
ملی  سازمان  توسط  زوجین  هدایای  تامین  مثال 

جوانان( تامین می شود.
به نظر شما چه عواملی، جزء موانعی هستند که سر 

راه فعالیت تشکل ها وجود دارند؟ 
سازمان ها،  مدیران  زود به زود  جایگزینی  من  نظر  به 
قوانین،  بعضی  شدن  اجرا  سلیقه ای  یا  اجرایی نشدن 
این  نا هماهنگی بین بخش های مختلف سازمان ها به 
ارتباط  یکدیگر  با  دولتی  بخش های مختلف  که  معنا 
از  معلولیت  دارای  افراد  کم اطالعی  و  ندارند  خوبی 
عوامل  مهم ترین  از  خود  اجتماعی  و  شخصی  منافع 
طبق  من  و  هستند  تشکل ها  فعالیت  بازدارنده ی 
می دانم  موفق  را  انجمن  این  به عمل آمده  برآورد های 

ولی باید مورد قضاوت دیگران قرار گیریم.
توصیه ای برای سایر تشکل های معلوالن دارید؟

در  شرکت  طریق  از  باید  تشکل ها  می کنم  فکر  من 
مجامع ملی سعی به انتقال تجربه های خود داشته و 
افراد معلول را از منافعشان آگاه کنند. مدیران تشکل ها 
باید به اهداف باال فکر کنند و از ارائه ی خدماتی مانند 

توزیع برنج و روغن و غیره دست بردارند.
تشکل ها باید شرایط خدمت رسانی را فراهم کنند

به نظر من مدیران تشکل ها باید سازمان ها را به ایفای 
داشته  نظر  در  و  کرده  متقاعد  خود  حقیقی  نقش  
باشند که فعالیت یک تشکل با نهاد های هم سو مانند 
بهزیستی نه تنها تضاد ندارد بلکه می تواند مکمل نیز 
باشد. در نهایت، تشکل باید شرایط خدمت رسانی دیگر 
سازمان ها را به معلوالن فراهم کند. این امر از طریق 
صندوق قرض الحسنه، تعاونی مسکن، تعاونی تولیدی 
و کارآفرینی صورت می گیرد. تشکل هایی که استانی 
شهرستان های  سایر  در  است  بهتر  می کنند  عمل 
مالی  خود کفایی  با  فعال  نمایندگی  نیز  خود  استان 
تعامل  استان خود  دیگر  تشکل های  با  و  کنند  ایجاد 
تا  کنند  انتخاب  را  روشی  باید  تشکل ها  برقرار کنند. 
آن تفکر تاریخی و سابقه ی فرهنگی رایج در خصوص 

نابینایان در ذهن ها تداعی نشود. 

جامعه ی نابینايان يزد، بهانه ی يک سفر خانوادگی...

حمید امیدواری نیا
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است  رقابت  و  تکنولوژی  عصر  امروز  دنیای 
از  عادی  انسان های  زمان،  گذر  در  حتی  و 
هدف های  برای  و  گرفته  سبقت  هم دیگر 
می گذارند.  سر  پشت  را  هم دیگر  محدود 
داشته باشند  معلولیت  که  افرادی  بدون شک 
به  خواهند شد.  گذاشته  کنار  خود به خود 
زمان  گذر  در  افراد  اینکه  برای  منظور،  این 
کمتر نا دیده گرفته شوند، نیاز دارند تا نقایص 
خود را   کم رنگ تر کنند. انسان ویژگی های 
متعددی دارد، از جمله ویژگی های شناختی ، 
طبیعی  غیره.  و  روانی عاطفی  حسی حرکتی، 
است که نقص در هر حیطه باعث خواهد شد 
دچار  محیط  با  خود  سازگاری  در  فرد  که 

مشکل شود. 
محققان بر اهمیت حرکت در رشد و پاالیش 
و  دیداری  گفتاری،  ادراکی،  توانایی های 
هم چنین  و  ماهیچه ها  با  آن ها  سازگاری 
کرده اند.  تأکید  کودک  عصبی  دستگاه 
کودک زمانی می تواند صحبت کند که بتواند 
یابد  رشد  او  توانایی حرکتی  یعنی  بایستند، 
یابد.  بروز  او  ارتباط کالمی  و  زبان  و سپس 
کودک پنج ساله زمانی می تواند گره پروانه ای 
رشد  او  ظریف  حرکتی  مهارت های  که  بزند 
یافته باشد و میزان رشد شناختی او نیز این 

مهارت را تکمیل کند.
تأثیر کسب مهارت های حرکتی آن قدر زیاد 
است که عده ای از محققان معتقدند می توان 
را  نوشتن  و  خواندن  یادگیری  مشکل های 
حرکتی  مهارت های  نا بهنجار  رشد  از  ناشی 

دانست.
کودکان  که  داده است  نشان  تحقیقات 
با  مقایسه  در  عمیق  تا  شدید  کم شنوای 
مهارت های  زمینه ی  در  هنجار  کودکان 
می کنند.  عمل  ضعیف تر  حرکتی  و  تعادلی 
انسان  در  مهم   پنج  حس  از  یکی  شنوایی 
حس های  بینایی،  حس  همراه  به  و  بوده 
می دهند.  تشکیل  را  انسان  ویژه ی  پیکری 
شکی نیست که شنوایی نقش اکستروسپتیو 
مهم و مؤثری دارد که اطالعاتی را درباره ی 
ماهیت و خصوصیت حرکت در محیط، مسیر 
حرکت یک دوچرخه سوار در تاریکی، صدای 

كمک به كودك نا شنوايـم

فرزانه پارسایی، کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی.

اسلحه ی یک شکارچی و غیره به ما می دهد. در چنین مواردی شنوایی نیز مانند بینایی اطالعات 
بسیاری درباره ی حرکاتمان به ما می دهد. 

همان طور که همه می دانیم، بیشتر حرکات ما در محیط صدا تولید می کنند؛ مانند صدای پا 
وقتی که راه می رویم یا می دویم. در نتیجه با شناخت ماهیت این صدا ها، می توانیم اطالعات 
زیادی را در رابطه با عمل کردمان به دست آوریم. برای مثال، صدای پای فرد، اطالعاتی را راجع 
به نوع زمینی که بر روی آن راه می رود به ما می دهد، یا نوع بوق های تلفن به ما می گوید که آیا 

شماره را درست گرفته ایم یا خیر. 
بنابر آنچه در زمینه ی ارتباط رشد و مهارت های حرکتی با حس شنوایی گفته شد، ضرورت دارد 
تا کودکان را -به خصوص کودکان ناشنوا را که دارای تأخیر رشد حرکتی هستند- به واسطه ی 
سایر  و  حرکتی  مهارت های  کسب  در  عقب ماندگی  و  رکود  از  حرکتی  مهارت های  تقویت 
در واقع،  دهیم.  قرار  باالتری  امنیت  حاشیه ی  در  زبان  تحول  و  رشد  مانند  رشدی  زمینه های 
الزم و ضروری است تا با توجه به اهمیت فعالیت های متقاوت در زمینه ی تمرین های تقویت 
مهارت های 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. در واقع ضروری است با 
مداخله ی زود هنگام و هدف مند، توجه و یاری رسانی به کودکان ناشنوا را بیشتر کنیم. اگر از 
توجه به این امر و آگاهی رساندن به خانواده های کودکان ناشنوا مبنی بر مداخله ی به هنگام در 
بمانیم  فیزیوتراپی، هیدروتراپی و غیره غافل  از کاردرمانی،  به موقع  بهره گیری  رشد حرکتی و 
هم چنان شاهد کودکان نا شنوایی خواهیم بود که خالف تالش بیشتر و هزینه ی درمانی دو چندان 
رشد چشم گیری ندارند، زیرا بهترین زمان رسیدگی و توجه به کودک ناشنوا به علت نا آگاهی 
والدین و غفلت و سهل انگاری مددکاران مرتبط و غیره  از دست رفته است. از آنجا که مسئله ی 
پیش گیری مقدم بر درمان است، اگرچه برای کودک ناشنوا، پیش گیری نه به معنای رسیدن 
به سطح تکلم و کسب سایر مهارت هایی همانند یک کودک عادی است، بلکه به معنی دریافت 
بیشترین کمک برای رسیدن به باالترین حد مطلوب مهارت های حرکتی، گفتاری و غیره است 

تا آنجا که او را با مشکالت کمتری رو به رو سازد.
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به طور معمول با فرا رسیدن ماه آذر و نزدیک شدن 
دوازده  با  مصادف  که  معلوالن  جهانی  سال روز  به 
آذر یا سوم دسامبر هر سال برگزار می شود، بارها و 
بارها در مطالب رسانه ها یا همایش ها و اجتماع های 
و  شنیدم  تبریک  آن  و  این  از  معلوالن  به  مربوط 
تبریک ها  این  چرایی  و  مفهوم  در حقیقت  دیدم... 
برایم روشن نبوده و نیست! اگر نخواهم سیاه نمایی 
اساسی  نیازهای  به  توجه  اخیر،  دهه ی  در  کنم، 
جهت  در  هم  کارهایی  و  گرفته  سرعت  معلوالن 
کاهش مشکالت این قشر در اقلیت انجام شده، اما 
تا احقاق حقوق مسلم شهروندی  باید پذیرفت که 

هنوز خیلی فاصله داریم!
به راستی، چه کسانی تبریک می گویند و مخاطب یا 

مخاطبان آن ها چه کسانی هستند؟
از  بسیاری  از  معلولیت  به خاطر  که  معلولی  به  آیا 
تبریک  است  اجتماعی محروم  و  حقوق شهروندی 

می گویند؟
آیا به خانواده ی معلولی که جدا از فشار های روحی 
روانی و حتی جسمانِی ناشی از معلولیت عضوی از 
به سختی  کمر شکن  هزینه های  بار  زیر  در  خانواده 

تاب می آورد تبریک می گویند؟

آیا به مسئوالن و متولیان امور تبریک می گویند که 
نتوانستند گره کور  اگر هم خواستند  یا  نخواستند 
پس  که  کسانی  به  کنند؟  باز  را  معلولیت  حوزه ی 
نه تنها  انقالب اسالمی  از  سی و شش سال  گذشت  از 
روزمره ی  زندگی  به  مربوط  متعدد  کاستی های 
معلوالن را جدی نگرفته، بلکه مرهم کارسازی برای 
هم  او  خانواده  و  معلول  آسیب دیده ي  و  ریش  دل 

نشدند، تبریک می گویند؟
یعنی تأمین نیاز های اساسی و خواسته های معلوالن 
با  -البته  زندگی  حداقل های  از  برخورداری  برای 
آن قدر  آنان-  نفس  عزت  و  انسانی  کرامت  حفظ 
مسئله ی پیچیده و سختی است که هنوز کار های 
تا  و  است  زیاد  خیلی  حوزه  این  بر زمین مانده ی 

ایده آل ها فاصله ی زیادی داریم؟
حتما می دانید مرز بین سالمت و معلولیت به باریکی 
ندارید که هیچ معلولی معلولیت  آیا قبول  موست! 
برای  اما  نخواسته است،  را  آن   از  ناشی  عوارض  و 
ادامه ی زندگی خودش را با محدودیت های متعدد 
تعداد  چنان که  داده است،  وفق  به خوبی  جسمانی 
زیادی از معلوالن حتی به الگویی از امید به زندگی، 
بردباری، تالش مستمر و خستگی ناپذیر برای تحقق 

معلولیت،  دشواری های  اما  شده اند،  تبدیل  اهداف 
محدودیت ها و محرومیت های اجتماعی و شهروندی 
ناشی از شرایط خاص فیزیکی و جسمانی روز به روز 

آن ها را فرسوده تر کرده است!
مگر غیر از این است که:

معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع  قانون  هنوز 
پا  در هواست و متأسفانه در بسیاری از اصول در حد 

حرف و شعار مانده است؛
حوزه ی  درباره ی  سالمت  نظام  کمبود های  هنوز 
بهداشت و درمان معلوالن توی ذوق می زند! معلول 
و  توان بخشی  وسایل  تأمین  برای  او  خانواده ی  و 
مشکالت  با  معلولشان  درمانی  هزینه های  تأمین 

زیادی دست و پنجه نرم می کنند؛
اماکن  به  آسان  دست رسی  و  عبور و مرور  تا  هنوز 
معلول  به طوری که  داریم؛  فاصله  گوناگون خیلی 
برای حضور در بسیاری از جا ها به کمک هم نوعان 

نیاز دارد؛
هزینه های  و  معلوالن  حمل و نقل  مشکل  هنوز 
راه اندازی  با  اگر چه  پابرجاست!  آن  سنگین 
سامانه ی حمل و نقل جانبازان این مشکل در تهران 
با توجه به  کاهش یافته است، اما طبیعی است که 
کننده ی  برطرف  سرویس دهی،  محدودیت های 

نیازها نبوده و نیست؛
هنوز بی کاری معلوالن فشار های مالی و روحی روانی 
دو چندانی را به معلول و خانواده اش تحمیل می کند؛
هنوز مشکل سر پناه و مسکن مناسب برای بسیاری 

از معلوالن ایران حل نشده باقی مانده است؛
یا  معلوالن  خاص  توان بخشی  مرکز های  هنوز 
قیاس  در  معلوالن  ویژه ی  و  مناسب  ورزشگاه های 
با آمار معلوالن و نیازهای آن ها بسیار ناچیز است؛

و  معلوالن  فرصت ها،  نابرابری  و  تبعیض ها  هنوز 
خانواده ی آنان را آزار می دهد؛

هنوز...

هنوز...
آیا بهتر نیست به جای آنکه صدا ها  این اوصاف  با 
را به تبریک گفتن بلند کنید، سرها و قامت هایتان 
نشانه ی  به  را  سر هایتان  کنید؟  خم  اندکی  را 
کوتاهی های  برای  معلوالن  از جامعه ی  عذر خواهی 
نشانه ی  به  هم  را  قامت هایتان  و  صورت گرفته 
معلوالن  پایداری  و  ایستادگی  به  احترام  و  سپاس 
متعدد  محدودیت های  وجود  با   که  بوم  و  مرز  این 
زمینه های  در همه ی  به حق  فراوان،  کاستی های  و 
غیره خوش  و  هنری  و  ورزشی  فرهنگی،  و  علمی 

درخشیده اند.

تبريک يا...؟

فریده حلمی
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نمی دانم از چه شروع کنم؟ از کفش هایی که هرگز 
پله ها  از  که  چشمانی  یا  نشد  کثیف  اصال  یا  پاره 

ترسیده اند؟!
مادرم همیشه این حرف را زمزمه می کرد: »قربون 
من  تا  نباش!  ناراحت  برم،  سیاهت  چشمای  اون 
زنده هستم تو را از همه ی پله ها باال می برم«. حرفی 
به  و  لمس نکنم  را  پله ها  زبری  هرگز  باعث شد  که 
کودکی ام  دوران  همه ی  پناه ببرم.  مادرم  آغوش 
بازی  به  حسرت آمیز  نگاه های  با  حیاط  در  پشِت 
در  شوری  بچه ها  قهقه ی  صدای  گذشت.  بچه ها 
آن ها  با  بازی کردن  برای  دلم  می انداخت؛  دلم 
سینه خیز  نداشتم.  رفتن  پای  اما  می کشید،  پَر 
آرنج هایم را به زمین می کوبیدم، زمین بی رحمانه 
به آرنج هایم چنگ می زد، اما باالخره با دست خونی 
با دِر بسته ی حیاط  به دم در می رسیدم؛ آن وقت 

مواجه می شدم.
فریاد می زدم: »مادر! در را برایم باز می کنی؟«، مادرم 
تشکی  روی  مرا  باز می کرد.  برایم  را  در  و  می آمد 
می گذاشت، بچه ها با دیدن من به سمتم می آمدند. 
شیطنت بچه ها گل می کرد. با سؤال های بچه گانه اما 
آزاردهنده بغضم را می ترکاندند و نمی گذاشتند از 

بیرون رفتنم لذت ببرم!
باالخره روزی فرا رسید که باید به مدرسه می رفتم. 
اسارت  به  مرا  و  از من گرفته بود  را  مادرم  مدرسه 
تنهایی وا می داشت. سر کالس همه ی بچه ها منتظر 
زنگ تفریح بودند، اما من از زنگ تفریح متنفر بودم. 
من  برای  هواخوری  و  حیاط  تفریح  زنگ های  در 
مِن  بودم.  تنها  سالن  در  همیشه  نداشت،  معنی 

کوچک و تنها می ماندم و سالنی بزرگ!
را  تنهایی  اصال  سال هایم  و  هم سن  شاید 
نمی شناختند، اما من با تنهایی بزرگ شده بودم. من 
بزرگ و بزرگ تر شدم و ترس از پله ها هم پا به پای 

من قد کشید.
بارها در تنهایی به دور از چشم مادر و بقیه خواستم 
این سد را بردارم، اما صدایی غریب می گفت: »نرو! 
می افتی! زخمی می شوی!«. صدا دیواری بلندتر از 

پله ها برایم می ساخت.
به  شروع کرد  و  آمد  کالس  سر  معلم  روزی 
درس دادن. گفت: »جواب سوال ها را پای تخته سیاه 
حل می کنیم«. برای من زیاد مهم نبود چون رفتن 
به پای تخته کار من نبود. معلم اولین نفر نام مرا 

صدا کرد. شوکه شدم.
-من آقا؟

-بله، مگه تو دانش آموز نیستی؟
-بله ولی...

-ولی چی دخترم؟
-آقا... پلکان... .

»مشکلی  گفت:  سپس  شد،  ساکت  مدتی  معلم 
نیست، من خودم کمکت می کنم«.

و  آمد  من  به طرف  بلند شد،  از سر جایش  معلم 
تنهایی  را  من  گرفت.  را  دسته ی صندلی چرخ دارم 
از پله ی کالس باال  برد. آب دهانم خشک شده بود. 
همه ی وجودم شروع کرد به لرزیدن. همه ی کالس 
در سکوت فرو رفته بود، گویا آن ها هم مثل من باور 

نمی کردند!
من پای تخته؟ باور کردنی نبود! آرزوی محالی بود! 

پلکانی به سوی فردا

گالویژ احمدی
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همه ی نگاه ها به سمت من بود و من از همه ی آن ها فراری. کالس از پای تخته فضای کمتری داشت. معلم 
متوجه حالم شد. یکی دو لطیفه برایمان تعریف کرد تا حال و هوای من عوض شود، اما انگار عوض شدنی نبودم! 

من هنوز هم غریبه بودم.
را  همه چیز  داشتم  که  استرسی  خاطر  به  جواب دادم.  سوال؛ دست و پا شکسته  پرسیدن  به  کرد  شروع  معلم 
فراموش کرده بودم. معلم یکی از تمرین ها 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 دست خط خودم را روی تخته ندیده بودم، اما راستش را بخواهید 
تعریفی نداشت. دست ها و مانتوام گچی شده بود. از خوشحالی اشک از چشمانم جاری شد. بعد همه ی کالس 

برایم دست زدند، بعضی از بچه ها هم بغض کرده بودند.
معلم من را از پله ی کالس پایین آورد؛ با نگاهی بغض آلود به معلم و دست های گچی ام نگاه می کردم و زنگ به 
صدا در آمد. زنگ آخر بود. مادرم پشت در کالس منتظر بیرون آمدن من بود. احساس غریبی داشتم؛ خوشحال 

یا ناراحت... تا حاال تجربه نکرده بودم.
مادرم از من پرسید: »چرا دست ها و مانتویت کثیف شده؟ این دستمال را بگیر و دست هایت را تمیز کن«. من 
با حالتی بغض آلود و خوشحال گفتم: »من این گچ را پاک نمی کنم، سال هاست که حسرت گچی شدن را دارم! 

این َگرده ها رنگ آرزوهایم بود. تا خانه سکوت کردم و حرفی نزدم«.
آن روز بود که فهمیدم من هم می توانم دیوار هایی را کنار بگذارم که مانع پیشرفتم هستند. باور کردم که کودکی 

که یک پا دارد می تواند خواب دوچرخه را ببیند.

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج



38

13
93

اه 
ی م

 د
ر و

آذ
/5

6 
ره

شما

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ان

جو
نو

 و 
ک

ود
ک

محمد طه نه ماهه بود که پدر و مادرش متوجه 
به  زود  او  نمی نشیند.  صحیح  به طور  شدند 
موقع  آن  تا  مادرش  و  پدر  و  بود  آمده  دنیا 
بیماری  او  ننشستن  صحیح  علت  نمی دانستند 
سی پی است که گاهی هنگام تولد رخ می دهد. 
که  به طوری  شده بود،  درگیر  محمد طه  پاهای 
نمی توانست به خوبی بایستد یا راه برود. حاال 
که  معلولیتی  و  محمد طه  بودند،  مادر  و  پدر 

شناختی از آن نداشتند.
مادر محمد طه از آن دسته مادر هایی نبود که 
بپرسد:  از خود  این مسائل  با  برخورد  از  بعد 
از  در عوض،  چرا؟«  من؟  پسر  چرا  من؟  »چرا 
کرد؟  باید  »چه  پرسید:  خود  از  لحظه  همان 
خوبی  آینده ی  محمد طه  که  کنم  کار  چه 
متخصص  گروه های  شناسایی  داشته باشد؟«. 
عصبی،  سیستم  روان شناسی،  زمینه های  در 
ارتوپدی، ورزش و مراجعه به مشاوره از جمله 
خانواده ی  بودند.  کرد؟«  باید  »چه  پاسخ های 
باید همه ی سعی خود  محمد طه متوجه شدند 
از  و  ببرند  کار  به  پسرشان  استقالل  برای  را 

وابسته کردن او به خانواده بپرهیزند. 
هم چنین پدر و مادر شروع کردند به مطالعه؛ 
مطالعه درباره ی افراد سی پی، انواع معلولیت ها، 
نابغه هایی که معلولیت داشتند )مثل بتهوون(، 
برای  که  داروهایی  حتی  و  درمانی  روش های 
اقدامات  دیگر  از  می شد.  تجویز  محمد طه 
خانواده ی محمد طه استعداد یابی او بود. آن ها 
با علم به این موضوع که محدودیت یا ضعف 

دیگری  قسمت های  در  بدن  از  بخشی  در 
جبران خواهد شد، برای یافتن نقاط قوت او به 
محمد طه  کردند.  اقدام  او  استعداد های  یافتن 
با  سه سالگی  از  داشت؛  قوی ای  دست های 
لگوهایش انواع و اقسام شکل ها را می ساخت. 
خودش می گوید: »همه چیز می سازم: موشک، 

دایناسور، هلی کوپتر و ...«.
عالوه بر این، خانواده ی محمد طه پی بردند که 
بنابر این  دارد،  وافری  استعداد  نوشتن،  در  او 
برنامه ریزی  نوشتنش  تمرین  برای  مادرش 
و  می نویسند  داستان  باهم  آن ها  حاال  کرد. 
دانش آموزان  برای  را  سایتی  دارند  تصمیم 
آن  برای  محمد طه  که  کنند  راه اندازی  کشور 
گروه  از  حتی  و  تهیه کند  بنویسد،خبر  سایت 
است-  ارتباط  در  آن ها  با  -که  روان شناسی 

برای حل مشکالت دوستانش کمک بگیرد.
فیلمی  ساختن  حال  در  مادرش  و  محمد طه 
نیز هستند. جالب است که  درباره ی معلوالن 
فیلم  این  ساخت  از  را  انگیزه اش  محمد طه 
داند-  می  مادرش  دوست  فرزندان  معلولیت 
شده است.  آشنا  آن ها  با  توانا  کانون  در  که 
مشکالت  فیلم  این  در  »می خواهم  می گوید: 
هم  آن ها  بگویم  و  دهم  نشان  را  معلوالن 
می توانیم،  هم  ما  بگویم  می خواهم  می توانند. 

فقط باید شرایط محیط فراهم باشد«.
که  است  کم یابی  روحیه ی  دیگر اندیشی،  این 
از  هم  مادر  حتی  است.  آن  صاحب  محمد طه 
می شود.  شگفت زده  پسرش  انگیزه ی  این 

باهم  زیاد  فیلم  درباره ی  منزل  »در  می گوید: 
صحبت کرده بودیم، اما تا به حال به انگیزه اش 
کودکان  به  آموزش  بود«.  نکرده  اشاره ای 
پیامد های  محرک ها،  از  غنی  فضایی  در 
درک  آن چنان  کودکان  دارد.  شگفت آوری 
عمیقی پیدا می کنند که تصورش سخت است. 
و  اطراف  مسائل  از  کودکان  درک  افزایش 
جمله  از  جامعه  اتفاق های  به  حساس بودن 
در  مربی ای  هر  شاید  که  است  تالش هایی 
این  متأسفانه  باشد.  نداشته  کارش  دستور 
که  می شود  داده  نشان  بچه ها  به  کمتر  روز ها 
زندگی  درآن  که  هستند  جامعه ای  از  عضوی 
مادر  اما  مسئول اند،  آن  به  نسبت  و  می کنند 
برآمده  کار  این  عهده ی  از  به خوبی  محمد طه 
برای  خوبی  الگوی  زمینه  این  در  مادر  است. 
شاهد  محمد طه  چرا که  بوده است،  پسرش 
هم سن و سال های  برای  مادر  فعالیت های 

خودش است.
از رابطه ی پدر با معلولیت محمد طه می پرسم، 
پدران  برای  موارد  اکثر  در  که  ارتباطی 

سخت تر از مادران است.
بی قید  اما  پذیرفت،  »سخت  می گوید:  مادر 
تأثیر  شرط  و  بی قید  پذیرش  این  شرط!  و 
داشته  پسر  و  پدر  رابطه ی  در  بسیار خوبی 

است«.
استفاده  پذیرش  واژه ی  از  »چرا  می پرسم: 

کردید؟«
خیلی  ارتباط  برقراری  در  »پذیرش  می گوید: 

قاصدك
محمد طه و پله هايی كه به خوبی از آن ها باال می رود

صدیقه مالیـی 
دبیر سرویس کودک و نوجوان
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مؤثراست. »پذیرش« آرامش و »تحمل« رنج و مشقت را به 
همراه دارد. می دیدیم که در حرکت کردن با بقیه فرق دارد، 

اما متوجه توانایی  ویژه اش در حفظ مطالب هم بودیم!«.
محمد طه و مدرسه

محمد طه حاال نه ساله است و در کالس سوم درس می خواند. 
او به معلولیتش آگاهی دارد، اما روزی درمدرسه با واژه ای 
مورد خطاب قرار گرفت که اصال دوست نداشت! محمد طه 
دوستانش  که  بکند  کاری  می خواهد  گفت  مادرش  به 
توانایی های او را ببینند و از معلولیت و افرادی آگاهی پیدا 

کنند که معلول اند. 
برخورد معاون مدرسه شکوفه های امید، خانم امیدی، با این 
مسئله جالب است. بچه ها را جمع کرد، بین آن ها مسابقه ی 
دو گذاشت. محمد طه هم در این مسابقه شرکت کرد و حتی 
برنده هم شد. خانم امیدی در پایان مسابقه به همه ی بچه ها 
اعالم کرد: »معلول کسی است که وارد عرصه ی مبارزه نمی 

شود، کنار می کشد و فقط حرف می زند«.
این برخورد و برخورد های دیگر، مثل اینکه مدیر مدرسه، 
خانم امین زاده، در ساعت ورزش او را از سایر بچه ها جدا 
نمی کند و تفاوتی بین او و دوستانش قائل نمی شود، تأثیر 
است.  داشته  محمد طه  اعتماد به نفس  افزایش  در  بسیاری 
محمد طه حاال  سر گروه کالسشان است و از لحاظ درسی به 

دوستانش کمک می کند.
چه  هستند  معلولیت  دارای  که  دوستانت  »به  پرسیدم: 

می گویی؟«، جواب داد: »می گویم باید تالش کنند!«.
محمد طه با تالش هایش مقام نخبه ی استانی را در رباتیک 
کسب کرده است. مطالعات گسترده ای دارد و دوست دارد 
مخترع بشود، سفینه بسازد وفضا را ببیند. او دوست دارد 

ربات های زیادی بسازد.
جمع  محمد طه  که  ربات  انواع  کارت های  بین  از  مادر 
کرده است، عکس رباتی به شکل دست را نشان می دهد و 
می گوید که محمد طه گفته است می خواهد آن را برای یکی 
از کارمندان کانون توانا بسازدکه از ناحیه ی دست معلولیت 

دارد.

محمد طه در خانواده
مادر از نه ماهگی تا هفت سالگی با محمد طه یوگا کار کرده 
می کند.   رعایت  محمد طه  برای  را  خاصی  غذایی  رژیم  و 
داروی  به  نداشتن  نیاز  و  مغز  بطن های  باز بودن  برای  او 
تزریق   بوتاکس  یک سالگی  از  ضد تشنج  و  آرامش بخش 
کرده است، هم چنین گچ گیری های متناوب نیز داشته است. 
شش بار عمل جراحی انجام داده است. محمد طه و مادرش 
از زحمت  های پدر،تأمین هزینه ها، جست و جو برای یافتن 
تشکر  درمانی  روش های  بهترین  و  پزشک ها  بهترین 

می کنند.
ما  اقدامات،  این  همه ی  کنار  »در  می کند:  اضافه  مادر 
نمی توانستیم به روح او و رشد روحی اش بی تفاوت باشیم. 
ایستادن  و  راه رفتن  وضعیت  بهبود  برای  تالش  کنار  در 
محمد طه، شرایطش را پذیرفتیم و این پذیرش کمک کرد 

تا راه کارهای متعددی پیداکنیم«.
آن  کنار  در  و  می خواند  انگلیسی  زبان  که  است  سه ترم 

مهارت های زندگی هم به او آموزش داده می شود.
مطالعه ی  و  توانا  کانون  در  »عضویت  می دهد:  ادامه  مادر 
پیک توانا خیلی به ما کمک کرد. دیدن اینکه افراد دیگری 
هم با مسائلی از این دست رو به رو هستند، به ما انگیزه داد 
تا برای کمک به آن ها و انتقال تجربه هایمان تالش بیشتری 

داشته باشیم«.
محمد طه را سردرگریبان و افسرده نمی بینید! شینطت های 
کودکانه، لبخند ها و تیز هوشی هایش نشان از محیط باروری 
پله هایی  پای  را  دارد. حاال محمد طه  قرار  در آن  که  است 
پله ها  برود! آن  باال  از آن ها  به خوبی  می بینیم که می تواند 
موفقیت  پله های  موفقیت.  پله های  جز  نیستند  چیزی 
پله هایی هستند که تمام کودکان دارای معلولیت، قادر به 

باال رفتن از آن اند، حتی اگر اصال نتوانند راه بروند!
در  و  برسانیم  باور  این  به  را  آن ها  که  ماست  وظیفه ی 
که  محمد طه،  خانواده  مثل  باشیم.  همراهشان  مسیر  این 
معلولیت را به انگیزه ای برای تحقیق، مطالعه، رشد و کمک 

به دیگران تبدیل کرده اند.

پله های 
موفقیت پله هایی 

هستند که تمام کودکان 
دارای معلولیت، قادر به 
باال رفتن از آن اند، حتی 

اگر اصال نتوانند راه 
بروند!
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سفید  و  بزرگ  کاغذ  یک  توی  داشت  دختر کوچولو 
که  اسب  یک  می کشید؛  بانمک  حیوان های  یک عالمه 
به نظر خیلی مهربان می آمد، یک مرغابی با جوجه های 
رنگی و یک خرس با سر تپل و با مزه و چشم های ریز 
و سیاه و تنی پراز موهای قهوه ای! خرس کوچولو داشت 
رنگ  تازه  -که  بینی اش  با  عمیقی  نفس  می شد،  کامل 
آماده  کرد.  حبس  را  نفسش  بعد  کشید،  خورده بود- 
بود برای بازی کردن، این طرف و آن طرف پریدن و 

خوردن یک عالمه عسل!
دست هایش  شده بود.  خسته  دخترکوچولو  چشم های 
سست شد، مداد از دستش افتاد و کم کم خوابش برد؛ 
جا  پاهایش  نشده بود،  کامل  خرس کوچولو  هنوز  اما 

مانده بودند.
می کرد؟  بازی  پا  بدون  باید  حاال خرس کوچولوچطور 
دنبال  به  و  می پرید  طرف  آن  و  طرف  این  چطور 

پایین  را  که سرش  این شد  می رفت؟  یک عالمه عسل 
انداخت، یک  قطره اشک از گوشه ی چشم های سیاهش 

روی بال یکی از جوجه مرغابی ها چکید.
جوجه مرغابی سرش را باال برد و گفت: »کواک کواک! 

مادر، انگار می خواهد باران ببارد. بال من خیس شد!«.
کاغذ  باالی  درخشان  و  زرد  خورشید  به  مادر مرغابی 
و  کلمی  و  سفید  ابرهای  به  بعد  کرد،  نگاه  نقاشی 
گفت: »نه عزیزم، به نظر نمی آید آسمان قصد باریدن 

داشته باشد«.
»باران!  گفتند:  و  خندیدند  هم  جوجه مرغابی ها  بقیه ی 
دور  بعد  شده ای«.  خیاالتی  !حتما  آفتابی  هوای  دراین 
واقعا  کردند  احساس  یکی یکی  اما  شدند،  جمع  او 
قطره ها  این  اگر  می شود.  خیس  دارد  بال هایشان 
را  باشند؟ سرشان  می توانستند  چه  نبودند، پس  باران 
باال بردند و صورت گرد و قهوه ای و چشم های خیس 

خرس کوچولو را دیدند. دور خرس کوچولو حلقه زدند 
و همه باهم گفتند: »چی شده خرس قهوه ای؟«

با صدای آن ها اسبی که به نظر خیلی مهربان می آمد و 
برای خرس  اتفاقی  که  متوجه شدند  مامان مرغابی  هم 

کوچک و قهوه ای افتاده است.
مامان مرغابی بال هایش را باز کرد و با عجله به طرف 
آن ها دوید. اسب هم با صدای تلق و تلق پاهایش، آرام، 
طوری که پاهایش از کاغذ نقاشی بیرون نرود به طرف 

آن ها آمد.
آن ها  ماندند،  ساکت  ها  جوجه  و  مامان مرغابی  اسب، 
تازه متوجه شده بودند چرا خرس کوچولو گریه می کند.

خرس کوچولوگفت: »من می خواستم با شما بازی کنم، 
اما حاال...«

جوجه مرغابی ها گفتند: »نگران نباش! ما هر کدام یکی 
کنی.  پرواز  بتوانی  تا  می دهیم  تو  به  را  پرهایمان  از 
پرهای  و  بزرگ خودش  تن  به  نگاهی  کوچولو  خرس 
کوچک و نازک مرغابی ها انداخت و چیزی نگفت. فقط 

اشک هایش کم تر شد.
تو  من خودم  کن،  فراموش  را  پرها  »اصال  گفت:  اسب 

را روی پشتم می نشانم و هرکجا که بخواهی می برم«.
پنجه های  با  کشید،  باال  را  بینی اش  خرس کوچولو 
»از  و گفت:  پاک کرد  را  دستش گوشه ی چشم هایش 
نمی خواهم  من  اما  خوبم،   دوست های  ممنونم  شماها 
با من  اذیت کنم. شما قبول می کنید همین طور  را  شما 
بازی کنید؟ به گمانم بتوانم با دست هایم هم راه بروم، 

این طور نیست؟«.
جوابی  اینکه  بدون  مرغابی ها خوشحال شدند،  و  اسب 
بدهند،گفتند: »خرس کوچولو تو چشم بگذار ما می رویم 
باید  تو  می کند،  فرق  یک کمی  ما  بازی  می شویم.  قایم 

بلند بگویی هرکدام از ما کجا قایم شده ایم!«.
خرس کوچولو قبول کرد. هنوز توی بینی اش احساس 
سوزش می کرد، اما با خوشحالی چشم هایش را بست و 
منتظر شد. وقتی چشم هایش را باز کرد دم بلند اسب 
را دید که از پشت درخت ها معلوم بود. با صدای بسیار 
بلندی گفت: »اسب! پشت درخت!«، بعد بوته ها را دید 
باید  بازیگوش  که تکان می خوردند. فهمید جوجه های 
آنجا باشند. فریاد زد: »جوجه ها پشت بوته!«. یک دفعه 
گفت:  و  آورد  باال  را  سرش  آب  زیر  از  مامان مرغابی 
»کدام بوته؟« قرار بود هرکدام از جوجه ها یک جا قایم 
شوند. همه زدند زیرخنده! مامان مرغابی خودش، جای 

خودش را نشان داده بود.
زیبا،  و  بزرگ  نور خورشید  زیر  نقاشی  رنگ های  حاال 
دوست های  داشتن  با  خرس کوچولو  می درخشیدند. 

مهربانش فراموش کرده بود که پاهایش جامانده اند.
دوست های خرس کوچولو برای اولین شب نقاشی یک 
و  ،سیب  هویج  علف،  دانه،  یک عالمه  دادند.  مهمانی 

عسل روی میز بود.
خرس کوچولو دست هایش را لیسید و گفت: »باال رفتن 
از درخت کار خیلی سختی بود، اما حیفم آمد شما عسل 

به این خوش مزگی را نچشید!«.
نگاه کردند. خرس کوچولو گفت:  او  به  تعجب  با  همه 
امتحان  را  این مورچه ها  ندارید می توانیم  »اگر دوست 
کنیم!« بعد ُکنده ی درختی را باال برد و یک عالمه مورچه 
این  ُکنده  را نشان داد که روی زمیِن صاف شده، زیر 

طرف و آن طرف می رفتند. 
همه خندیدند. دختر کوچولو کم کم با احساس قلقلک از 
راه رفتن یک مورچه روی دستش ازخواب بیدار می شد.

خرسکوچولوییکهپاهایشجاماندهبود
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در این قصه ی شیطنت آمیز، اسکلتی به نام آقای کاالورا ناگهان به 
خانه ی مادربزرگ بیتل می آید و می خواهد که او را همراه خودش 

ببرد، اما مادر بزرگ از او می خواهد کمی صبرکند.
اینکه دو  برای  بعد  و  را جارو کند  این که یک بار خانه  برای  اول 
قوری چای دم کند، سه کیلو ذرت را آرد کند، چهارتا میوه را قاچ 
کند و غیره، همین طور تا ده ادامه پیدا می کند تا نه تا نوه اش به 
دیدنش می آیند و تولدش را جشن می گیرند. آقای کاالورا خیلی 
از تولد و دور هم بودن مادربزرگ و بچه ها خوشش می آید. یک 
نامه اش نوشته  از آنجا می رود. آقای کاالورا در  نامه می گذارد و 
بود که دوست دارد سال های بعد هم در جشن تولد مادربزرگ 

حاضرباشد.
رنگ آمیزی ها و فضای گرم این کتاب زیبا یادآور کشور مکزیک، 
کشور نویسنده ی داستان است. صبر مرگ را از خانه مادربزرگ 

دور می کند و شادی را جایگزین آن می کند.
اعداد در این کتاب به سه زبان فارسی، انگلیسی و مکزیکی نوشته 

شده اند.

سه خواهر جادوگر با هم دیگر زندگی می کردند. آن ها اسم های 
زشتی داشتند. آن ها از روز تولدشان نخندیده بودند تا روزی که 
دو دوست را دیدند که از کنار خانه ی آن ها رد می شدند، دستشان 

را به دست هم دیگر داده بودند و با شادی می خندیدند.
جادوگرها اول می خواستند بچه ها را به حشره تبدیل کنند و بعد 
اما بعد تصمیم گرفتند درباره ی علت  خنده و  آن ها را بخورند، 
شادی از آن ها بپرسند. بچه ها را توی گونی انداختند و با خودشان 

بردند.
رویشان  می شد  که  درازی  بینی های  با   - جادوگر ها  به  بچه ها 
گرفت؛  خنده شان  هم  جادوگرها  خندیدند،  کرد-  پهن  رخت 
با همان خنده ی کوتاه فک و پهلوهایشان  اما  یک خنده ی کوتاه 

دردگرفت. آن ها فکرکردند خنده یک بیماری مسری است.
بچه ها گفتند ما باید برویم، فردا به دیدنتان می آییم. لپ جادوگرها 
قرمز شد. برای قرار فردا تصمیم گرفتند بروند لباس های رنگی 

بخرند و خریدند؛ آن قدر به هم خندیدند که ترکیدند.
را  خودشان  دوباره  بودند،  حسابی  جادوگرهای  که  آنجا  از  البته 
این دفعه دیگر  تفاوت!  با کمی  بار  این  اول درست کردند،  مثل 
گوشه ی لب هایشان به سمت باال بود: آن ها به جادوگرهای خندان 

تبدیل شده بودند.

معرفی كتاب
یک دقیقه صبرکن

نویسنده و تصویرگر: یویی مورالز
ترجمه: مینا پور شعبانی

ناشر: مبتكران

صبر و مهربانی

سه جادوگر
نویسنده و تصویر گر: گرگوار سولوتارف

ترجمه:مرجان حجازی فر
شادیانتشارات علمی فرهنگی
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ورودبهقلمروکودکان

جان  به  می افتیم  بر می داریم،  را  پاک کن 
نقاشی دختر یا پسرمان که بر فرض قرار 
برای  یا  بفرستد  تلویزیون  برای  است 
برای  یا  بدهد  مهد  در  مربی اش  به  هدیه 
می بیند  ما  کودک  و  دیگری...  هرکار 
چطور نقاشی اش، حاصل زحمت  دست های 
تبدیل  پاک کن  چرِک  به  کوچکش، 
از  بزرگترها  دست  ضربه ی  با  و  می شود 

کاغذ بیرون انداخته می شود.
»این طوری نه! این طوری... آدم این شکلیه، 

کوه این طوری، آسمان اینجاست...«
تنها  کودکان  نقاشی  ما  تصور  به عکس 
در  بعدی  دو  اشکال  و  بعدی  یک  خطوط 
نقاشی ها  این  نیستند؛  بی خط  کاغذ  یک 
ما هستند، همان چیزی که  خوِد کودکان 

آن ها  نقاشی  می کنند.  درک  دنیایشان  از 
را  آن  دیدن  توانایی  ما  که  دارد  قدرتی 
که  می بینند  را  پروانه ها  بچه ها  نداریم. 

می خندند...
بچه ها  نقاشی  به  هستندکه  خیلی ها  اما 
می گذارند؛  احترام  هستند  همان طورکه 
این شماره  در  مثل خانمی که می خواهیم 
هنرمندی  خانم  کنیم.  معرفی  شما  به 
در  را  بچه ها  ذهنی  شخصیت های  که 
واقعی  عروسک های  به  نقاشی هایشان 
را  آن ها  خیالی  دنیای  و  می کند  تبدیل 
را  نقاشی ای  تصورکنید  می بخشد.  وسعت 
مثل  کاست،  و  کم  بدون  کشیده اید،  که 
خودش از توی کاغذ بیرون می آید و شما 
می توانید پشت سرخیالتان را هم ببینید...

اقتصاد  رشته ی  در  پای برجا  بهناز  خانم 
نام  با  استودیویی  تحصیل کرده اند و حاال 
از  که  کرده اند  راه اندازی  من«  »عروسک 
عروسک  برایشان  بچه ها  نقاشی  روی 

می سازند.
-ایده ی ساخت عروسک دست ساز چطور 

به ذهنتان رسید؟
برای  نقاشی  روی  از  عروسک  -ساخت 
توسط  و  آلمان  کشور  در  بار  اولین 
شد.  مطرح   Child’s own استودیو 
با توجه  با این استودیو و  پس از آشنایی 
زمینه ی  در  خودم  قبلی  فعالیت های  به 
گرفتیم  تصمیم  نرم،  مجسمه های  ساخت 
تا این عروسک ها رو در ایران هم طراحی 

و پیاده سازی کنیم.
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یا  فانتزی،  عروسک های  ساخت  -چرا 
شخصیت های  روی  از  عروسک  ساخت 

کارتونی را انتخاب نکردید؟
که  عروسک هایی  اینکه  دلیل  -به 
ولی  دارند،  وجود  دنیا  تمام  در  فرمودید 
عروسک هایی که از روی نقاشی ها ساخته 
منحصر به فردی  عروسک های  شوند،  می 
هستند که به فرد خاصی اختصاص دارند؛ 
از این رو اهمیت بیشتری دارند. در ضمن، 
این عروسک ها به جهت افزایش خالقیت 
در کودکان و خودباوری آن ها و همچنین 

اعتماد به نفس آن ها بسیار مفیدند.
کار  این  مشغول  که  است  -چندسال 

هستید؟
-حدود سه سال.

تا به حال چند عروسک ساخته اید؟
حدود سیصد عروسک.

-نظرشما درباره ی نقاشی بچه ها چیست؟
جهان  از  است  تصویری  نقاشی  -هر 
به  می توان  نقاشی  هر  از  کودک.  زندگی 
شادی ها و غم های کودکی پی برد که آن 
ر ا ترسیم کرده است. هر نقاشی داستان 
آن  با  هرگاه  که  دارد  منحصر به فردی 
دنیای  در  را  می شوم خودم  همراه  نقاشی 

آن کودک تصور می کنم.
-بهترین عروسکی که ساختید کدام بود؟

کدام  عروسک  بهترین  گفت  -نمی شه 
بوده، چون همه ی عروسک ها رو دوست 
عروسک ها،  بهترین  از  یکی  ولی  دارم... 
کودک  تصویر  روی  از  که  بود  عروسکی 

درون خانمی 50 ساله ساخته شد. 
-جالب ترین کدام بود؟

-عروسک وروجک.
کار  درحین  که  دارید  جالبی  -خاطره ی 

پیش آمده باشد؟
خاطراتی  من  برای  عروسک ها  -همه ی 

منحصر به فرد و تکرار نشدنی هستند.
ساخته  عروسکشان  که  نقاشی هایی  -آیا 

شده، همیشه انسان بودند؟
-نه، حیوان، هیوال، ماشین و ... نیز بوده اند.
در  عروسک  همه  این  ساخت  -تجربه ی 
شکل های مختلف با ایده های متفاوت چه 

تأثیری روی شما گذاشته؟
ساختار  و  الگو  عروسک  هر  که  -این 
مجزا  تفکر  به  نیاز  دارد،  را  خود  مختص 
دارد. می توان گفت  پیاده سازی آن  برای 
هر مسئله ای که پیش بیاید قطعا راه کاری 
این  و  دارد  وجود  آن  برای  شیرین تر 
موضوع مهم ترین تأثیر این فرآیند بر من 
ارتباط بر قرار کردن  بوده است. همین طور 
است!  خیلی راحت  کودکان  دنیای  با 
احساسات  و  نقاشی ها  به  اندکی  کافیست 
نقاشی های  روی  از  کنیم.  توجه  آن ها 
و  خوشی ها  همه ی  به  می توان  کودکان 
زبان  به  و  پی برد  آن ها  رنج های  و  درد 
ساده، پا در قلمروی آن ها نهاد؛ قلمرویی 
آن  به  ورود  اجازه ی  هیچ کس  به  که 
که  است  این طریق  از  و  نشده است  داده 

می توانیم کودکانمان را بهتر بشناسیم.
به  دقیقا  عروسکی  داشتن  شما  نظر  -به 
شکل نقاشی خود بچه ها چه تأثیری روی 

آن ها می  گذارد؟
حس  افزایش  اعتماد به نفس،  -افزایش 
ارتباط  بهبود  و کمال گرایی،  آرمان گرایی 
با والدین، نمود عینی شعار »من می توانم« 

و افزایش خالقیت. 
را  نقاشی ها  به حال سعی کرده اید  تا  -آیا 
مثال  کنید؟  اصالح  عروسک  ساخت  در 
چشم ها  یا  نباشند،  هم  اندازه ی  پا ها  اگر 

رنگ های متفاوتی داشته باشند؟
در  نباید  که  دلیل  این  به  هیچ وجه!  -به 
او،  نقاشی  کرد.  دخالت  کودک  نقاشی 
افکار اوست و افکار او دنیای درون اوست 
کودک  دارایی  مقدس ترین  دنیا  این  و 

است.
-همکاران شما در این کاِر دوست داشتنی 

چه کسانی هستند؟
نقاشی،  ازمشاوران  متشکل  گروهی 
روان شناسان  کودک،  روان شناسان 
هرچه  منظور  به  دوخت  وطراحان  رنگ 
هم کاری  من  با  کار  کیفیت  بهترکردن 
می کنند. هر یک ازاین عزیزان با ایده های 
یاری  هنری  فعالیت  این  در  را  من  خود، 
کرده ونزد کودکان محبوب تر می سازند. 

چه  عروسک ها  این  ساخت  برای   -
ویژگی هایی باید دانسته شود؟

نقاشی  روی  از  عروسک  ساختن  -برای 
دانستن  به  نیاز  اوقات  بیشتر  کودکان، 
اوقات  گاهی  می باشد.  نقاشی  جزئیات 
کوچک  هنرمندان  خود  با  کار  این  برای 
درباره ی جزئیات و ذهنیت آن ها صحبت 
والدین آن ها جویا  از  این که  یا  می کنیم، 

می شویم. 
-دشواری های این کارچیست؟

درمقوله ی  هنرها  سایر  مانند  هنر  -این 
دشواری های  دارای  تجسمی  هنرهای 
دشواری هایی  است؛  خود  به  مخصوص 
هر  برای  واحد  الگوی  نبودن  ازجمله: 
نقاشی   هر  خالق  اینکه  )به دلیل  عروسک 
تمام  رعایت  اهمیت  است(،  متفاوت 
و دقت  زمان  به صرف  ملزم  که  جزئیات 

بسیاری برای هر عروسک می باشد.
-کودکانی که ساکن تهران نیستند چطور 
می توانند نقاشی هایشان را به شما برسانند 

تا عروسکشان ساخته شود؟
در  عزیزان  همه ی  استفاده ی  منظور  -به 
طریق  از  را  نقاشی ها  ایران،  کجای  هر 
ما  رسمی  وب سایت  یا  الکترونیکی  پست 

به آدرس
www.mydoll.ir دریافت می کنیم و بعد 
از ساختن عروسک، آن را در بسته بندی 
عروسک   شناسنامه ی  همراه  به  زیبا  های 
به آدرس کودکان و به نام خودشان پست 

می کنیم. 
که  زمانی  را  بچه ها  شادی  پای بر جا  خانم 
را  خودشان  خالقیت  از  حاصل  عروسِک 
انگیزه  بزرگ ترین  می گیرند،  درآغوش 

برای ادامه ی این کار می دانند.
اگر شما بزرگ شده اید و دلتان می خواهد 
داشته  را  زیبا  عروسک های  این  از  یکی 
باشید، اصال ناراحت نباشید! درون خودتان 
را خوب جست و جو کنید، حتما کودکی را 
می یابید ،کودکانی که تا بزرگ سالی درون 

ما زندگی می کنند!
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که  نشده است  تمام  مربی  خانم  داستان  هنوز 
می بارد.  زمین  روی  لگو  قطعه های  رنگین کمان 
بچه هاست،  عهده ی  به  داستان  ادامه ی  حاال 
ادامه  را  داستان  می خواهند  که  آن گونه  می توانند 
دهند. آن هایی که زیاد داستان می خوانند، می دانند 
داستان یک جاهایی گره می خورد و این گره باید 
باز شود. گره های داستان درست آن  جای دیگری 
لحظه هایی است که نفس را در سینه حبس می کند 
سوال  این  پرسیدن  به  وادار  ناخودآگاه  را  شما  و 
هم  پوریا  و  علی  داستان  چی؟«.  »بعدش  می کند: 
با هم  گره خورده، آنجا که دو دوست می  خواهند 
به شهر بازی بروند، اما علی نمی تواند برای راه رفتن 

از پاهایش استفاده کند. گمان نمی کنی بچه ها واقعا 
به درست کردن وسیله ای برای کمک به علی اقدام 
کنند، اصال گمان نمی کنی متوجه داستان شده باشند. 
آن  خاطرات  از  داستان  وسط  بعضی هایشان  آخر 
روزشان می گفتند. بعضی هایشان حتی ورجه وورجه 
می کردند و آرام سرجایشان نمی نشستند. اما داستان 
چرخ  دنبال  بچه ها  همه ی  وقتی  می شود،  تمام  که 

می گردند، حیرت زده می شوی.
...

خواب،  آستانه ی  در  درخت های  برگ ریزان  زیر 
در سرما و هیاهوی خیابان، آنجا که وقتی آشنایانی 
هم د یگر را می بینند به سالم و احوال پرسی مختصری 

اکتفا می کنند. روز هایی که شب زود می آید و دیر 
می رود، در گوشه هایی از این شهر،آنجا که بچه ها 
علی  به  می کنند.  فکر  علی  به  جمع اند،  هم  دور 
وقتی  بیاید  بیرون  خانه  از  چطور  که  می کنند  فکر 
بازی  برای  دوستش  با  چطور  برود!  راه  نمی تواند 
به پارک برود. این مسئله بین علی و آن ها مشترک 
با هم به پارک بروند و  شده است، چون قرار است 
با هم بازی کنند. اول بچه ها و خانم مربی تبادل نظر 
با صداهای  می شنوی؛  متفاوتی  پاسخ های  می کنند، 
کنن،  بغل  را  علی  پارک،  برن  ماشین  »با  کودکانه: 
درست تر  پاسخ های  به  کم کم  «و  نرن  بیرون  اصال 

نزدیک می شوند.

كودك، بازی، حل مسئله
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صندلی های  اقسام  و  انواع  دقیقه  چند  از  کمتر  در 
هستند  بچه ها  می کشند.  صف  رو به رویت  چرخ دار 
محدودیت ها  خواسته هایشان  به  رسیدن  برای  که 
رفتن  برای  که  هستند  بچه ها  و  می گیرند  نادیده  را 
چند نفره  چرخ دار  صندلی  دوستشان  با  پارک  به 
می سازند؛ صندلی چرخ داری با چرخ های زاپاس، با 
اهرمی برای خواباندن صندلی، صندلی های چرخ دار 
برقی وکنترل دار، یکی از بچه ها نابینایی را هم اضافه 

می کند...
حل  را  مسئله  که  این  از  خوشحال  بچه ها  حاال 
کرده اند، صندلی های چرخ دارشان را باال می گیرند. 
نیز  بعضی  دارند!  هم  راننده  و  فرمان  حتی  بعضی 
صندلی چرخ دارشان  پشت  دسته  دو  ظرافت  با 
می گذارند. بعضی ها هم آن قدر پیچیده اند که تبدیل 
به ربات صندلی چرخ دار شده اند.جالب اینجاست که 
برای تمام اجزای ریز و درشت سازه هایشان  بچه ها 

دلیل دارند. 
با  علی  می شوند:  قصه  دوم  مرحله ی  وارد  حاال 
صندلی چرخ دار به همراه پوریا به پارک می رود، اما 
پای پله های پارک می مانند، حاال باید چه کار کنند؟
بچه ها دوباره دست به کار می شوند... پارک هایی با 

پله برقی و آسانسور ساخته می شوند.
اگر روزی صندلی چرخ داری را دیدید که پله برقی 
صندلی   یا  می کند،  حمل  را  خودش  مخصوص 
یا  دارد،  هلی کوپتر  مثل  پره ای  که  چرخ داری 
صندلی چرخ داری که موتور آتشی دارد، یا صندلی 
چرخ داری که چرخ هایش برای داشتن ترمز قوی تر  
به شکل چرخ دنده درآمده اند، یا صندلی چرخ داری 
تعجب  اصال  می کند  تغییر  چرخ هایش  ارتفاع  که 
خیلی  که  کودکانی  همین  روزها،  همین  نکنید! 
و کارهایشان  نشنیده گرفته  را  اوقات حرف هایشان 

حساب  به  را  شیظنت هایشان  و  می گیریم  نادیده  را 
بی توجهی می گذاریم، چنین ایده هایی داشته اند.

...
بر  تکیه  با  آموزشی  لگوی  کالس های  امروزه 
 Learning by( ساخت  با  هم گام  آموزشی  سبک 
روشی  با  بین المللی  کالسی  به  تبدیل   )making
سبک  این  در  است.  گشته  دنیا  کل  در  استاندارد 
مختلف  سنی  گروه های  در  دانش آموزان  آموزشی 
با  می بایست  که  می شوند  مواجه  مسئله  یک  با 
را  مسئله  آموزشی آن  لگوی  با  ساخت یک وسیله  
حل  مهارت  تقویت  به  منجر  فرایند  این  کنند.  حل 
مسئله به روش خالق در دانش آموزان می گردد که 

از مهم ترین مهارت های زندگی به شمار می رود. 
کانون معلوالن توانا با هم کاری کانون مهد کودک ها 
آموزشی  لگوی  موسسه  و  بابایی  فریده  مدیریت  با 
مدیریت  و  روزبه  محمدصادق  مدیریت  با  قزوین 
هفته  یک  مدت  به  قربانی  علی  سید  آموزشی 
در  را  پایه ای  فرهنگ سازی  عنوان  با  برنامه ای 
سطح  سطح  وکالس های  مدرسه ها  مهد کودک ها، 
اشاره  که  همان طور  کرد.  اجرا  مؤسسه  این  پایه ی 
شد، مسئله ی مطرح شده به کودکان دارای معلولیت 

جسمی و شیوه های حرکت آن ها مربوط بود.
اصلی  هدف  دنبال کردن  ضمن  برنامه  این  در 
و  استدالل  قدرت  پرورش  یعنی  لگو  کالس های 
با معلولیت و مانع های حضور  حل مسئله، کودکان 

معلوالن در جامعه آشنا شدند.
از  جامعه  آشنا کردن  برنامه  این  اجرای  از  هدف 
و  فرهنگ سازی  معلولیت،  داری  افراد  با  کودکی 

ضرورت مناسب سازی بود.
یکی  چه!  یعنی  معلولیت  نمی دانستند  بچه ها  همه ی 
از بچه ها فکر می کرد بستن یک چشم برای سنجش 

بینایی هم نوعی معلولیت است. در عوض بعضی ها 
می دانستند کودکان نابینا هم می توانند با لمس قوی 
خوبی  سازه های  لگو  با  آن ها  مثل  دست هایشان 

درست کنند.
می دیدند  وقتی  به خصوص  بود؛  زیبایی  لحظه های 
بیشتر  می شود،  گرفته  عکس  مبتکرانه  سازه های  از 
تالش می کردند: صف می کشیدند یا آرام در گوش 
را معصومانه و  مربی چیزی می گفتند، سازه هایشان 
هم  من  »از  می گفتند:  و  می گرفتند  سمتم  افتخار  با 
ساکت ترین  تا  شلوغ ترین  می گیری؟«از  عکس 
از  بعضی ها  بودند.  مسئله  این  حل  درگیر  بچه ها 
بدون  بعضی  و  می کردند  نگاه  هم  دست  روی 
انجام  را  کارشان  اطراف  به  توجهی  کوچک ترین 

می دادند و ایده ی خودشان را پیاده می کردند.
بعضی سازه ها کامال شبیه هم می شد و بعضی کامال 

متفاوت!
...

برای  این کودکان حتی  بود که  این  مهم تر  از همه 
به  داشتند،  علی  مثل  دوستی  شده  که  روزهم  یک 
او فکر کردند و برای حل مشکلش اندیشیدند. حاال 
در  پر رنگ تری  حضور  او  مثل  کودکانی  و  علی 
این دوستی  نمی داند  دارند.کسی  ذهن هم ساالنشان 
سال  سال های  تا  شاید  خواهد داشت؟  ادامه  کجا  تا 
ادامه پیدا کند... شاید دفعه ی بعد که بچه ها وودی 
را می بینند که برایشان از دور دست تکان می دهد، 

یاد علی بیفتند.
*توضیح: ورودی شخصیت مورد عالقه ی بچه ها در 
کارتون داستان اسباب بازی هاست. ماکت بزرگی از 
او در حالی که دستش را تکان می دهد، کنار ورودی 

یکی از پارک های شهر قزوین قرار داده شده است.
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خواب های  فصل  است...  غریبی  فصل  زمستان 
که  فصلی  آرامش...  و  سپیدی  فصل  زمستانی، 
فصل  دیگر...  وقتی  به  می شود  موکول  بیدار شدن ها 
داغ  فنجان های  فصل  پنجره ها،  و  شیشه ها  بخار 
زمستانی  پالتو های  بلند،  پوتین های  فصل  چایی... 
فصل  رفتن،  فصل  دستکش...  و  کاله  و  شال  و 
غریبی   فصل  زمستان  مدام.  دست در جیب کردن های 
است...کنار دی ماه زمستانی می شود به غبار شیشه ها 
زل زد و با انگشتان بی هیچ واهمه ای نقاشی کودکانه 

کشید... .
این روز ها اما زمستان هم رنگ باخته است! برفی اگر 
ماندگار  که  است  کوچکی  دل خوشی  به قدر  بیاید، 
بر  نشسته  برف های  حافظه ای  کمتر  دیگر  نمی شود! 
ساده  دوِرهم نشینی های  و  گرم  کرسی های  و  زمین 
را به یاد می آورد؛ تنها خاطره ای دور و شیرین که گذر 

زمان کم رنگ ترش کرده... .

مجازی،  فضاهای  به  کرده ایم  خوش  را  دلمان  حاال 
به  همراهمان،  تلفن  قاب  کوچک  عکس های  به 
گفتن  برای  می شود  چیده  هم  کنار  که  حرف هایی 

احساس هایمان... .
را  توجه مان  گرمی  صدای  حتی  این روز ها 
مسحورمان  منظره ای  زیبایی  یا  جلب نمی کند، 
بیرون بیاوریم  را  گوشیمان  اینکه  از  پیش  نمی کند؛ 
و عکسی بگیریم! غافل از اینکه لذت دیدار را موکول 
پیش  ساعتی  که  بی روحی  عکس  قاب  به  کرده ایم 

منظره ای زیبا بود... .
زمستان فصل غریبی است، غریبه هایی که نزدیک اند 
همه ی  سرد  این روز های  در   . دور...  که  نزدیکانی  و 
تبریک،  پیغام  چند خط  خواندن  شده  شادیمان 
بر  از سر ِعادت  الیک های  و  شکلک  چند  فرستادن 

نوشته ها و عکس های عزیزانمان... .
زمستان فصل غریبی است، کاش می شد حصار ها را 

گرم  چند دست لباس  رها کنیم،  را  عادت ها  بشکنیم، 
که  جایی  برویم  خودمان،  از  بیرون  بزنیم  بپوشیم، 
روزمرگی،  و  تکرار  از  بی هیچ نقابی  باشیم؛  خودمان 

بی هیچ دلهره ای از سرما... .
باشیم؛  مهربان تر  بشود  کاش  را  امسال  زمستان 
هر چه  از  فاصله بگیریم  دوستانمان  با  خودمان،  با 
از  اکنون!  و  اینجا  واقعیت  از  می کند  دورمان  که 
و  با هم بودن  ازلحظه های  می کند  غافلمان  که  هرچه 
و  بچشیم  را  حال  لحظه ی  شیرینی  کنار هم بودن.... 
عزیزانمان را در این فصل سرد به گرمی و مهربانی 
دعوت کنیم وباور کنیم که زمستان فصل غریبی است 

برای از سر گرفتن دوستی های تازه... .

آن روز را  نه تو به یاد می آوری و نه من! روزی که 
دمید.  وجودمان  کالبد  در  روحش  از  خودش  او 
و  عزیز کرده ی خدا شدیم  دیگر  بود که  آن روز  از 
را  فرشته ها  او،  و  زدند  اشرف مخلوقات صدایمان 
به ُکرنش و احترام به ما فرمان داد و سفارش کرد 

در شادی ها و ناکامی ها هوایمان را داشته باشند.
باالخره پس از اتفاق های بهشت ومیوه ی ممنوعه، 

لقب جانشین خدا بر روی زمین را به ما دادند.
خدای من، به داده و نداده ات شکر  که وجود هر دو 
موهبت مثل دم و باز دم برای ادامه ی حیات الزم 

است.
همه ی استعداد ها و نبوغ در همان روِح دمیده شده، 
برای  است  وسیله ای  فقط  جسم  و  دارد  جای 

ظاهر  بودن.
نیروی  زندگی،  به  عشق ورزیدن  و  امید  تنها 
سوق دهنده ی ما به ادامه و غلبه بر روزمّرگی هاست. 
دیگر  داشته باشیم،  اطراف  به  زیبا  نگاهی  وقتی 

سرباالیی و سر پایینی هموار می شود.
چرخش  به  را  روزگار  چرخ  ما  هر روز صبح  بگذار 

در آوریم.
عصای  خیابان،  سنگ فرش  بر  اولین قدم  بگذار 

سفیدی باشد که بر زمین ضربه می زند.
به  زنده اندیشان  زیبا پسند  ای  زیباست،  زندگی 

زیبایی رسند 
سه ماه  هنور  نهادند،  اسب  را  نامش  که  سالی  از 
هم  نجیب زاده  اسب سواران  است.  باقی  دیگر 

چنان به سویمان می تازند و گرد و خاکی عظیم 
چرخ های  بیاییم  به راه انداخته اند.  ماه  آستانه ی  تا 
صندلی های چرخ دارمان را برای تجهیزکالسکه ها به 
اسبان پیش کش کنیم و عصا های سپید را راهنمای 
راه سازیم تا اسبان بتوانند با انرژی مثبت، قدرت 
بی انتها ، سرعت رسیدن به آرزوها را شتاب دهند 

وآرامش خیال را برایمان به ارمغان آودند.
خدا  دنبال  به  دوار  گنبد  این  در  است  روزگاری 

می گردیم     
غافل از خود شده و گرد جهان می گردیم 

او همین جاست، در این دهکده ی دل 
در کالم و در نگاهت آشکار  می شود 

عزيز كرد ه ی خدا

فائزه گچ کوب

  کوثر پاک زاد      

»زمستان فصل غريبی است....«

ــر
هنـ

 و 
ب

اد



47

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

آن  به  مبتال  فرزند  و  اوتیسم  درباره ی  صحبت کردن 
بسیار سخت و مشکل است، چون هر لحظه از زندگي 
توصیف  و  حال  شرح  اوتسیم  به  مبتال  فرزنداِن  با 
موقعیت  و  شرایط  به  توجه  با  که  دارد  جداگانه اي 
با  اوتیست،  زندگي کودکي  تغییر خواهد کرد. هر ساِل 
عزیزم،  دوست  است.  متفاوت  زندگی اش  دیگر  سال 
گرفتاري هاي  و  کاري  فشار  به  توجه  با  آقا مرتضي، 
زندگي و قولي که به شما داده ام، امروز شرح حالي از 
زندگي خودم را تقدیم مي کنم. امیدوارم که راه حلي 
سرزمین  در  کودکان  این  مشکل های  حل  براي 

پنهاورمان، ایران، باشد. 
من خانواده ای چهار نفره دارم. ما در یکی از شهر هاي 
جنوب استان آذربایجان غربي زندگي مي کنیم. دخترم 
تحصیل مي کند.  تجربي  دوم  پایه ي  در  در حال حاضر 
بود  سالم  هر نظر  از  متولد شد  اولمان  فرزند  وقتي که 
و با توکل به خدا و داشتن همسري توانمند و کوشا 
توانستیم دخترم، رویا، را بزرگ کنیم. تا رویا به سن 
مناسب مدرسه رفتن برسد، با همسرم تصمیم گرفتیم 
خوني  گروه  که  آنجا  از  شویم.  دوم  فرزند  صاحب 
بود،  مثبت   O من  گروه خوني  و  منفي   O همسرم 
پزشک  نظر  زیر  بارداری  ابتدای  همان  از  همسرم 
متخصص زنان و زایمان بود. رشد فرزندمان از اولین 
ماه حاملگي تا روز زایمان هر ماه کنترل مي شد. مراحل 
رشد فرزندمان طبیعي بود. قبل از تولد فرزندمان، در 
هفت ماهگي به توصیه ی پزشکان آمپول رگام را براي 
با  فرزندم   1385 خرداد  سوم  تزریق کردند.  همسرم 
عمل سزارین به دنیا آمد. همه ی واکنش هایش طبیعي 

و هیچ گونه  بود  پنچ ماهگی خیلي خیلي آرام  تا  و  بود 
که  هم  رشدش  نمودار  نداشت.  مریضي  و  ناراحتي 
مي شد  کنترل  بهداشت  شبکه ی  به یاران  توسط 

طبیعي و سالم بود.
به  را  سالم  این فرزند  متعال  خداوند  اینکه  از  ما   
در  اینکه  تا  شکر می کردیم  را  او  بخشیده بود،  ما 
به حدی  سرما خوردگی اش  سرما خورد.  شش ماهگی 
پزشکان  می داد!  دست  او  به  خفگی  حالت  که  بود 
فصل  فرا رسیدن  با  گرفته است.  گفتند خروسک  می 
زمستان و دوران سرما در فرزندم نشانه هایی پیدا شد. 
هر هفته به دکتر متخصص کودکان مراجعه مي کردم 
تا اینکه به پیشنهاد پزشک به فوق تخصص در تبریز 
بیماري  تشخیص  براي  بیالن  دکتر  مراجعه کردیم. 
نوشتند.  شکم(  پایین  تا  گردن  )از  اسکن  برایش 
هنگامي که به مرکز اسکن مراجعه کردیم، به ما گفتند 
بخورد!  هیچ چیزي  نباید  کودک  12ساعت  تا  که 
فرزندم به شیر مادرش خیلي عالقه داشت، طوري که 
در طول شبانه روز 10الي 15مرتبه شیر مادرش را 
را  او  مادرش  توصیه  این  شنیدن  از  بعد  مي خورد. 
و  ناراحت  آن قدر  فرزندم  کرد.  منع  شیر خوردن  از 
و  نخوابید  اصال  12ساعت  این  در  که  شد  مضطرب 
فقط جیغ می کشید! بی قراری می کرد و ما اولین باری 
بود که او را این طور می دیدیم. متأسفانه بعد از این 
فرزندم  در  اضطراب  و  بی خوابی  بی قراری،  اسکن 
پیدا شد. آیا علت این بی قراری 12ساعت شیر نخوردن 
یا ماده ی بی هوش کننده بود؟ خدا می داند! از آن روز 
به بعد فرزندم وارد دنیای متفاوت و تازه ای شد که با 

شش ماه اول زندگی اش بسیار متفاوت بود. من علت 
را همین 12ساعت شیر نخوردن می دانم!

و  بردیم  دکتر  برای  را  اسکن  جواب  دو هفته  از  بعد 
است.  نرم  فرزندتان  گردن  غضروف  که  گفت  دکتر 
و  کودک  رشد  در طول  که  اطمینان داد  ما  به  البته 
بعد از رسیدن به دو سالگی مشکلش حل خواهد شد. 

ادامه دارد...

فرزندم اثاثمان را جمع کن
جایی دنج پیدا کرده  ام؛

وسط آسمان، 
روی ابر ها خانه می سازیم

و تنهایی مان را بین آن ها تقسیم می کنیم
این گونه باقی مانده ی محبتمان را 

به ابر ها نسیه می دهیم
تا با اشک هایشان زمین را بمباران کنند...

اسیر  تو  و  و من  تولدت گذشت  از    پسرم22سال 
دست سرنوشت شده ایم 

من و تو خوب می دانیم اوتیسم یعنی چه...
تو با نگاه های پر از امید به رهایی

 -از قفس تنهایی- 
به من امید تالش می دهی

 که قفل این قفس را باز کنم 
ولی باز کردن این قفل به تنهایی ممکن نیست؛ قفل 

اسارت در اوتیسم...
اوتیسم یعنی در خود ماندگی کودک و خانواده 

آموزش و پرورش  در  هیچ جایگاهی  یعنی  اوتیسم 
نداشتن 

اوتیسم یعنی هزینه های سنگین توان بخشی
اوتیسم یعنی نگاه های تحقیر آمیز 

اوتیسم یعنی تنهایی... 
واین مشکل از عدم شناخت این بیماری در بین مردم است 

فراموشی  به  خانواده ها  از  این قشر  چرا  نمی دانم 
سپرده شده اند 

این  گرفتار  خانواده ها  از  بسیار زیادی  تعداد  -البته 
بیماری اند-

  چرا کسی به فکر ما نیست؟! 
گوشه ی کوچکی از رنج های خودم را می نویسم:

از آموزش و پرورش گله دارم، چرا بچه ی من جایی 
نداشت؟ پسرم را در مدرسه ی عادی ثبت نام کردم. 
می شد.  توهین  من  به  می شدم،  سرزنش  همیشه 
از  کالس  عقب ماندِن  باعث  شما  فرزند  می گفتند 
مراجعه  استثنائی  آموزش  به  به ناچار  شده...  درس 
اینجا  حد  در  شما  »فرزند  می گفتند:  می کردم؛ 

نیست!«. 
به هر حال روز های سخت و پر از نگاه های معنی دار 
از  شناختی  هیچ گونه  از  دریغ  شد...  تمام  مدرسه 

وضعیت بچه ی من.
یاد آن روز ها که می افتم بغض گلویم را می فشارد! 

می دانم هزاران بچه ی بی گناه و معصوم -که هر روز به 
تعدادشان اضافه می شود- هم درد بچه ی من هستند 

و هیچ حق قانونی ندارند. آیا کسی جواب گوست؟ 
به  خدمت رسانی  وظیفه ی  -که  بهزیستی  چرا 
خالی  شانه  اوتیسم  مقابل  در  دارد-  را  معلوالن 

می کند؟ 
چرا این همه کار درمانگر در بخش خصوصی فعالیت 

جذب  دولتی  بخش  در  را  این افراد  و  می کنند 
نمی کنند؟

هزینه های  پرداختن  توان  جامعه  قشر های  همه ي 
مجبوراند  و  ندارند  را  توان بخشی ها  هنگفت 
یک  این  فکر می کنم  من  کنند.  رها  را  بچه هایشان 

معضل است! 
و البته هزاران چرا های دیگر وجود  دارد....

یکی از بزرگ ترین دغدغه های من سر نوشت پسرم 
به راستی  است؟  انتظارش  در  از من چه  بعد  است؛ 
دارند؟  چه آینده ای  پاک  و  معصوم  این کودکان 

چه کسی حامی این کودکان است؟
فقط از خدا می خواهم کسی درد خانواده ی اوتیسمی 

را درک کند... . 

حسین مالزاده

ویدا مردانی

فرزنـــدم...

يــک داستــان واقعــی

هديه ای آسمانی
قسمت اول
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علم و عرفان
مریم امین االسالم

یادم می آید که یک روز بلند تابستاني گرم و روشن بود و من مثل روز هاي 
قبل محکم به مادرم چسبیده بودم، طوري که مطمئن بودم هرگز از او جدا 
نخواهم شد. مشغول بازي با نور خورشید بودم و به آسمان نگاه مي کردم، 
با خودم قرار گذاشته بودم که همه ی کالغ هایي را که رد می شوند، بشمارم. 
نَه...  کفتر قبول نیست، فقط  شروع کردم به شمردن »یک کالغ، دو کالغ، 
کالغ... آهان، سومین کالغ و ...«. مشغول بازي و شمارش بودم که فکر کنم 
بیدار شدم.  با یک تکان شدید  خوابم برد! نفهمیدم چقدر گذشته بود که 
توي  قرمز  یک پیرهن  با  کوچولو  دختر  یک  دیدم  آمدم،  به خودم  وقتي 
بودم که  نگاه کردنش  است. مشغول  رو به روي من خوابیده  کالسکه اش 
جدا شدیم.  زمین  از  مامانم  و  من  و  لرزیدن  به  شرو ع کرد  همه چیز  انگار 
نمي دانستم که دقیقا چه اتفاقي می افتد که یک دفعه وسیله ي عجیبي به 
از هم جدا کرد. دیگر نفهمیدم چي شد و  را  سمت من و مامانم آمد و ما 
دیگر مادرم را ندیدم، وقتي به هوش آمدم اتاقي پر از اسباب بازي و رنگ و 
همان دختر کوچولو دیدم. هنوز نفهمیده بودم که دقیقا کجا هستم و چه 
نور  نه  اتاق توي یک قاب قشنگ وصل شده ام؟ دیگر  به دیوار  شده که 
تمام دل خوشي من دیدن  ... و  نه  و  نه کالغ  و  بود  مستقیم خورشیدي 

دختر کوچولو بود.
دیگر  او  نگاه مي کردم.  را  هر ثانیه دوست کوچکم  و من  زمان مي گذشت 
من  آرزوي  و  حسرت  مي کرد.  لمس  دقت  با  را  همه چیز  و  مي رفت  راه 
این بود که سمت من هم بیاید و من را از نزدیک ببیند، ولي این اتفاق 
-که  با دست هایش  را  من  یک روز  اینکه  تا  نیفتاد.  طوالني  مدت هاي  تا 
دیگر بزرگ شده بود- لمس کرد. روي سرم دست کشید و قابم را با دقت 

بررسي کرد و رفت.
روزها مي گذشت و من تنهاي تنها این سال ها فقط در حسرت این بودم 
من  و  شانه بزند  را  موهایش  نگاه کند،  را  بیاید، خودش  من  او جلوي  که 
شاهد زیبایي هایش باشم و هر روز زیبایی اش را یاد آور شوم. همه ی این 
سال ها او به تک تک وسایل اتاق -حتي دیوارها- دست مي کشید و متوجه 

گویی ما در جهانی آفریده شده ایم که تنها رمز موفقیت در آن داشتن نگاهی متفاوت 
است و این تفاوت را می توان در نگاه شمس تبریزی، بایزید بسطامی، حالج و.... دید.  
آنجا که شمس، کالم بایزید را که می گوید: »سبحانی ما اعظم شانی« و حالج را که 
فریاد می زند »اناالحق« فسرده و مردود می داند. همه معشوق را می بینند و سرتاپای 
وجودشان را عشق پوشانده است. اما هر یک به نگاهی. اساس این نگاه عرفان و اشراق 

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 اسرار الّتوحید 
آمده است بارها شنیده ایم. ابن سینا که در حکمت، منطق، طب و.... مهارت داشت 
ابوالخیر  ابوسعید  و شیخ  است  ارسطو  بنیان گذارش  که  است  مشاء  فلسفه ی  پیرو 
عارفی است که تحصیل علوم رسمی را کنار گذاشت و با ذوق و اشراق و نگاه عرفانی 
طی طریق کرد. در نهایت بحث و گفت وگوی 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 گونه ای تفاوت علم و عرفان را بیان می کند که هر دو در نهایت به 
یک نقطه می رسند اما هر کدام به زبان و نگاهی خاص. علم مبنی بر واقعیت های 
عینی مادی است و بدون روش، مشاهده، استقرا، تجربه، استدالل و آزمایش محقق 
نخواهد بود. پوزیتیویست ها  اعتقاد دارند که علم پدیده ای انفعالی است که در آن 
عالِم از علم خویش مستقل است و در علم دخالتی ندارد و تنها فهم خود را از علم 
با توجه به مشاهدات و آزمایش ها بیان می کند. اما فیزیک کوانتوم با بیان نظریه ی  
»اتحاد ناظر و منظور« که پیش تر در عرفان عرفای ما به آن رسیده بودند، اعتقاد 

پوزیتیویست ها را زیر سوال می برد.
رسالت انسان در جهان خوب زیستن و خوب بودن است. آیا علم به تنهایی قادر است 
این رسالت را به دوش بگیرد؟ زندگی زیبایی هایی دارد که باید آن ها را دید، باید 
آن ها را حس کرد، با تمام وجود. زیبایی هایی که با استقرا و مشاهده نمی توان به 
آن ها رسید. گاهی باید دو را با دو جمع زد و به بی نهایت رسید و گاهی باید تمام 
ساخته ها 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.
که  احساسی  عمیق ترین  و  »زیباترین  می گوید:  عمیق  و  زیبا  چه  انیشتین  آلبرت 
علم  هر  منبع  این  است.  عرفانی  احساس  کند،  تجربه  زندگی  در  می تواند  انسان 

حقیقی است.« 
1( پاک و منزهم و چه اندازه شأن و مرتبه ی من باالست.

 2(راه های رسیدن به خدا به تعداد مخلوقات است.
3( پوزیتیویسم یااثبات گرایی اصطالحی فلسفی است که حداقل به دو معنِی متفاوت به کار رفته است. 
این اصطالح در قرِن هجدهم توسِط فیلسوف و جامعه شناِس فرانسوی اگوست کنت ساخته شده و به 
کار رفت. کنت بر این باور بود که جبری تاریخی بشریت را به سمتی خواهد برد که نگرِش دینی و 
فلسفی از بین رفته و تنها شکل از اندیشه که باقی می ماند متعلق به اندیشه ی قطعی )positive( و 
تجربی علم است. در این عصِر جدیِد تاریخ، نهادهاِی اجتماعِی مربوط به دین و فلسفه از بین خواهد 

رفت.
4( برگرفته از کتاب »اندیشه های کوانتومی موالنا« تالیف محسن فرشاد.

حضورشان مي شد، جز من. دیگر داشتم نا امید مي شدم. دلم گرفته بود از بي محلي ای که به 
من مي شد.

باالخره یک روز براي او هدیه اي رسید؛ هدیه اي که توي یک کاغذ بسته بندي قشنگ پیچیده 
شده بود. هوش و حواس من پیش هدیه بود و وقتي باز شد دلیل این همه سال تنهایي هام 
را فهمیدم. هدیه چیزي نبود جز یک عصاي سفید؛ عصایي که با دیدنش فهمیدم دوست 
کوچک من تمام این سال ها از حضور من در اتاقش با خبر بوده ولي دنیاي او نیازي به آینه 

نداشته است. 
چشم او دستانش و دلش بود و من همیشه منتظر نگاهش بودم... . 

1

2

3

4

مریم ایران دوست

ــر
هنـ

 و 
ب

اد



49

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

دستان بی صدا
 صدایم را می شنوی؟

 گوش کن، نه با گوشت
بلكه با چشمهایت 

 آن ها با تو سخن می گویند
 دستان بی صدایم را می گویم 

 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 بی صدایم را بشنو

  داستان های زیادی برای گفتن دارم  
 و شعرهای بسیاری برای سرودن 

 چشمانت را باز کن
سخنانم را بشنو...

ساندرا ال بروکز
ترجمه: دکتر گیتا مولّلی

نگاه
در خیابانی که

همه ایستاده اند
 نگاه ها به سوی توست

که روی
 صندلی چرخ دار

ایستاده ای
            مینا احمدی

دل گمشده
در یک نگاه عاشـــق، گم کرده ام دلـم را
در نرگس و شقــایق، گـم کرده ام دلـم را
در جوی وجویبـاران، درکوه وکوهســاران
در قطره هــای باران، گـم کرده ام دلـم را
در عطر یاس ومریم، در قطره های شبنــم
در آیـه های اعظـم، گم کـرده ام دلــم را
در دفتـر گل سـرخ، در نغمه هـای بلبــل
در یک جهان پر از گل، گم کرده ام دلـم را
ای کاش من دوباره، در یک طلـوع تــازه
در یک سـالم سـاده، پیـدا کنم دلــم را
                                            معصومه احمدپور

هیچ کس ندید
اشِک غم از چشم،  بر دامن چكید

هیچ کس اشكم ندید
درغِم بی همزبانی سوختم

خاکسترم را کس ندید
شعله ی جانم، جهان آتش کشید

هیچ کس خشمم ندید
درِد عالم بر دلم منزل گزید

هیچ کس رنجم ندید
                                  سمیه قاسمی

سحری می بینم
آخـر چشـم سیاهـت سحــری می بینـم
امشـب از جانــب باال نظــری می بینــم
در بیابــان زمستانـــی قلبــــم از دور
آتشـی شعلـه ور از چشــم تـری می بینم

کوچه ای را که به بن بست شدن عادت داشت
بر تنـش سایـه ای از رهگــذری می بینـم
رد پـای تـو به جامــانده و من دنــبالش
راه پر پیـچ وخـم و پرخطــری مـی بینـم
ترس پنهــان شــده، باید بروم، می دانـم
که در آغـوش خطـر همسفـری می بینــم
دل سپـردم به مسیـری که نشــانم دادی
در نگاهــت سنــد معتبــری می بینــم
                                              عظیمه ایران پور
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»بودن یا نبودن، سؤال اینجاست«؛ این جمله را به زبان آورد و به سمت 
دیگر صحنه رفت. با صدایی بلندتر ادامه داد: »آیا شایسته تر آن  است که 
به تیر و تازیانه ی تقدیِر جفا پیشه تن در دهیم؟« و بی درنگ با صدایی 
رسا فریاد زد: »و یا تیغ بر کشیده و با دریایی از مصائب بجنگیم و به آنان 

پایان دهیم؟« کمی مکث کرد و به رو به رویش خیره شد.
را  با صدایی محزون جمله اش  هیچ!«.  دیگر  و  به خواب رویم-  »بمیریم، 
کامل کرد: »و در این خواب دریابیم که رنج ها و هزاران زجری که این تِن 

خاکی می کشد، به پایان آمده...«
تمرین می کرد.  را  نمایشنامه ی محبوبش، هملت،  او  و  بود  صحنه خالی 
آه  و  می شد  خیره  اول  ردیف  خالی  صندلی  به  یک بار  دقیقه  چند  هر 

می کشید.
دیگر نه صدایش مثل گذشته در سالن طنین انداز می شد و نه قدم هایش 
مانند روز های جوانی پر صالبت بود. جای آن ها رعشه ای مهماِن صدا و 

دستانش بود.
صندلی  به  چشمی  زیر  گذشته  مثل  می گرفت  اوج  صدایش  وقتی 
تا مانند  اما می دانست آنجا کسی ننشسته  محبوبش نگاهی می انداخت، 
گذشته بعد از نمایش بگوید: »چه صدای دلنشینی داری بازیگر خوبم!«. 

او بازی می کرد تا فقط یک نفر ببیند و به او لبخند بزند.
 سالِن پر شور و هیاهوی سالیاِن گذشته به مخروبه ای تبدیل شده بود و 
بازیگر هفته ای یک بار به آنجا می آمد و تئاتر واقعی عشق را تمرین می کرد.

تئاتــر واقعــی عشــق

مرتضی رویتوند

تصویرسازی: سارا پوریان
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عالقه مندان می توانند تحلیل خود را از این طرح به سامانه ی پیام کوتاه  3۰۰۰7۵4۵  ارسال کنند. 
به بهترین تحلیل جایزه اي ارزنده  اهدا خواهد شد.

برنده مسابقـه شماره گذشته: زینب کریمی

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

قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.
قانون سوم: در هر ناحیه 3x3 جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.
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من مادری معلولم و آنچه یاد گرفته ام این است که 
والدین معلول باید همواره مبارزه کنند؛ مبارزه و 
به یک صندلی چرخ دار  بارداری  دوران  در  مبارزه! 
خانه  از  به سادگی  بتوانم  تا  نیاز داشتم  برقی 
تحمل نکنم.  را  بیش از حد  فشاِر  و  خارج شوم 
این صندلی چرخ دار برای زمانی که نوزادم به دنیا 
می آمد نیز بسیار الزم بود. حمل کردن یک نوزاد 
و  است  سختی  کار  معمولی  صندلی چرخ دار  با 
بودم  مجبور  من  در حالی که  دارد؛  نیاز  کمک  به 
هیچ کمکی  و  بدهم  انجام  به تنهایی  را  کارهایم 
مالی  مشکل های  وجود  با  اینکه  از  بعد  نداشتم. 
تهیه  برقی  صندلی چرخ دار  یک  توانستم  بسیار 
آمد:  پیش  برایم  تازه ای  مشکل های  تازه  کنم، 
دوران  صبح گاهِی  تهوع  با  آن  راندن  یاد گرفتن 
بار داری کار ساده ای نبود. دوران بار داری سختی 
سعی کردم  این حال  با  پشت سر گذاشتم،  را 
دیگران  تجربه ی  از  و  حفظ کرده  را  خود  انرژی 
بهترین نحو  به  دوران  این  سپری کردن  برای 
عمرم  روز های  بدترین  و  بهترین  استفاده کنم. 
ویژه ی  موقعیت  دلیل  به  پشت سر می گذاشتم.  را 
زایمان  نمی توانم  که  تشخیص داد  پزشک  من، 
بودم،  ناراحت  بابت  این  از  انجام دهم.  طبیعی 
که  بود  همانی  بهترین راه  نداشتم.  چاره ای  ولی 
سالمت کودکم را به خطر نمی انداخت. پزشکان 

تشخیص داده بودند که باید سزارین انجام دهم. 
صحبت کرده  زیادی  افراد  با  بارداری  دوران  در 
بیشتر آن ها  نتیجه های مثبتی رسیده بودم.  به  و 
از  که  می گفتند  و  می دادند  زیادی  امید  من  به 
پس بزرگ کردن یک نوزاد کوچک بر خواهم آمد، 
ولی بعد از تولد نوزادم به شدت ناتوان شده بودم. 
تأثیر عمل جراحی و ناتوانی حرکتی ام آزار دهنده 
نوزادی  از  نگه داری  بود. همان طور که می دانید، 
برای  اما  است،  دشوار  هر کسی  برای  کوچک 
جسمی  نظر  از  و  ندارد  هیچ کمکی  که  فردی 
بسیار سخت تر  دارد،  خاصی  محدودیت های  هم 
و  مرخص شدم  بیمارستان  از  وقتی  خواهد بود. 
به  نمی توانم  می کردم  احساس  آمدیم،  خانه  به 
کودکم توجه کافی داشته باشم و همه ی نیاز های 
او را به خوبی برآورده کنم. زمان چشم گیری را به 
کار های خانه و مراقبت از کودکم اختصاص می دادم، 
به حدی که دیگر زمانی برای پرداختن به خودم 
نداشتم. باالخره با یک مشاور صحبت کردم. او به 
خودت  به  که  است  آن  »بهترین کار  گفت:  من 

نگویی باید به کار های متعددی سر و سامان بدهی 
و بهتر است این قدر شکایت نکنی. در عوض، بهتر 
برای  در نظر بگیری.  جزء جزء  را  کار هایت  است 
تمام وقت  به صورت  بگویی  اینکه  جای  به  مثال، 
از نوزادت نگه داری می کنی، کارهایی را که برای 
برای  ببین  و  دسته بندی کن  انجام می دهی  او 
باید  نیاز داری.  انرژی  و  زمان  چقدر  به  هر کدام 
هر کدام را روی کاغذ بنویسی تا بتوانی با ذهنی 
آرام به بررسیشان بپردازی«. روشی که مشاورم 
روی  بود.  راه گشا  و  بسیار عالی  پیشنهاد کرده بود 
به  ساعت هایی  چه  در  کودکم  که  نوشتم  کاغذ 
پوشکش  باید  چه زمانی  نیاز دارد،  خواب  و  شیر 
حمام  به  را  او  باید  چه روز هایی  و  عوض کنم  را 
به  و  نیز دسته بندی کردم  را  خانه  کار  های  ببرم. 
این صورت، زمان هایی را پیدا کردم که می توانستم 
مشاورم  دیگر  پیشنهاد  اختصاص دهم.  خودم  به 
کمک گرفتن از دیگران بود، ولی همسرم تمام وقت 
به  به تازگی  اینکه  در نظر گرفتن  با  و  می کرد  کار 
در  فامیلی  و  هیچ دوست  و  آمده بودیم  شهر  این 
پیشنهاد کرد  من  به  مشاور  نداشتیم.  اطرافمان 

که  با همسایه ها ارتباط برقرار کنم و به مرور زمان، 
دوستان مناسبی برای خودمان پیدا کنم. البته به 
من گفت که این کار بسیار زمان بَر خواهد بود، زیرا 
حاال  نیست.  ساده ای  چندان  کار  دوست  یافتن 
از گذراندن  سه سال کار هایم کمتر شده اند  بعد 
نیاز های  رفع  به  را  بیشتری  زمان  توانسته ام  و 
خود و همسرم اختصاص دهم. شما هم هیچ گاه 
مطمئن  همیشه  و  از دست ندهید  را  امیدتان 
وجود دارد.  کارها  ساده تر شدن  برای  راهی  باشید 
توجه کنید  مهم  بسیار  نکته ی  این  به  نهایت  در 
که بعد از مادر شدن، زندگی ما به طور کلی تغییر 
می کند و این تغییر طبیعی است. نباید به دنبال 
سعی کنید  یا  بگردید  خود  گذشته ی  زندگی 
من  فرزندم  تولد  از  بعد  کنید.  زندگی  قبل  مثل 
او  کالسکه ی  صندلی چرخ دارم  و  شدم  مادر  یک 
همه ی  وجود  کودک-با  یک  از  نگه داری  شد. 
که  لذتی  است؛  بسیار لذت بخش  سختی هایش- 

در آرامش قبل از تولد او نمی توان یافت.

صندلی چــرخ دارم؛ 
كالسکه ای

 برای كودكم

ترجمه: نفیسه قدوسی
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بهترين پدر و مادر دنيا

تجربه ها
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ترجمه: نفیسه قدوسی

دست هایش  نشسته بودیم.  هم  مقابل  در 
هر دوی  و  کرده بود  قفل  هم  به  را 

آن ها را روی پاهایش گذاشته بود. 
از  کاری تر  دست هایش 
با  بودند؛  من  دست های 
انگشتانی کشیده و قوی. باید به 
سؤالی  می دادم؛  پاسخ  سؤالش 

درخواستی  بود؛  یک تقاضا  که 
نمی دانستم  صمیمانه.  لحنی  با 

خودم  انتخاب کرده است؟  را  من  چرا 
این بابت  از  و  می دیدم  خاصی  آدم  را 

خوشحال بودم. او بهترین کسی بود که می توانست به 
من کمک کند. همیشه وقتی نمی دانستم 

و  می پرسیدم  او  از  کنم  چه کار 
حرف هایم  به  خوش رویی  با  او 
با  را  محبتش  و  توجه می کرد 
می کاشت.  قلبم  در  همین نگاه 
جواب  سوالی  به  باید  این بار 
در  را  آن  خودش  که  می دادم 

ذهنم ساخته بود: ازدواج با مردی 
از  دارد!  نخاعی  مشکل  که  خوب 

مثل  او  و  بکنم  باید  چه  پرسیدم  او 
همیشه مرا به بهترین نحو راهنمایی کرد.

از من خواست ببینم خودم را می شناسم؟ آیا می توانم 
مقاومت کنم؟  محدودیت ها  و  سختی ها  مقابل  در 
برای  راهی  آیا  و  می خواهم  چه  زندگی  از  می دانم 
است  بهتر  گفت  می دانم؟  خواسته هایم  به  رسیدن 
هر آنچه را می خواهم-چه مادی و چه معنوی- بنویسم، 
بعد  شوم.  دقیق  آن ها  در  و  بخوانم  چند بار  را  آن ها 
ببینم که آیا می توانم در کنار او به خواسته هایم برسم 
یا اینکه وجود او در زندگی من به معنی نرسیدن به 

آرزوها و هدف هایی است که در زندگی دارم.
ارزیابی کنم.  را مثل هر خواستگار دیگری  او  باید  اول 
و  مادی  داشته های  به  و  در نظر بگیرم  را  اخالقش 
از  بعد  می توانیم  آیا  ببینم  توجه کنم.  معنوی اش 

برای  حرفی  هنوز  مشترک  زندگی  ده سال 
او  نظر  به  داشته باشیم؟  هم  به  گفتن 
ازدواج  یک  به  که  عاملی  مهم ترین 
موفق می انجامد، این است که زن و 
مرد حرف مشترکی برای گفتن به 
هم داشته باشند، آن هایی که بعد از 
شروع  و  نامزدی  دوران  پایان یافتن 
زندگی زیر یک سقف، نه زمانی را به 
حرف زدن با یکدیگر اختصاص می دهند 
و نه نیازی برای این کار می بینند، بعد از 
زندگی  در  بی شماری  مشکل های  دچار  مدتی 
مشترکشان خواهند شد. چشم باز می کنند و می بینند 
علت  دنبال  به  هر چه  و  شده اند  دور  هم  از 
می گردند، نمی توانند به نتیجه ای برسند، 
ساده ای  علت  دوری  این  در حالی که 
یکدیگر  با  و آن صحبت نکردن  دارد 
از  ما  که  مطمئن بودم  من  است! 
این نظر به مشکلی بر نخواهیم خورد، 
هم  با  هم نشینی  از  هر دو  زیرا 
شنیدن  برای  حتی  و  می بریم  لذت 
حرف های یکدیگر زمان کم می آوریم! 
یکی از موضوع های دیگری که به نظر او 
اهمیت ویژه ای داشت و من نیز با او هم عقیده 
بودم، شناخت فرهنگ خانوادگی او و مقایسه ی آن با 
فرهنگی بود که من در آن رشد کرده بودم. بهتر است 
در ازدواج تفاوت فرهنگی دو خانواده در نظر گرفته شود. 
تفاوت چشم گیر فرهنگی در آینده مشکالت فراوانی را 

ایجاد خواهد کرد.
را  خودم  جسمی  موقعیت  خواست  من  از  سپس 
در  بدنی  قدرت  لحاظ  از  که  در نظر بگیرم. می دانست 
وضعیت خوبی قرار دارم، ولی باز هم خواهش کرد که 
به این موضوع بیشتر دقت کنم، چون بی  شک در آینده 
الزم می شد او را جا به جا کنم و این مسئله به وضعیت 

جسمی مناسبی نیاز داشت. 
را  او  جنسی  و  جسمی  ویژه ی  شرایط  باید  گفت 

بشناسم و ببینم که آیا می توانم در کنار او به آرامشی 
به  مسئله  این  بر  او  است؟  ازدواج  حاصل  که  برسم 
عنوان عاملی کلیدی تأکید کرد. از من خواست وقتی 
موضوع های پیشین را پشت سر گذاشتم و مشکلی در 
ازدواج با فردی مثل او ندیدم، به سراغ این مورد بروم 

و تمام جنبه های این رابطه را بررسی کنم. 
مسئله ی مهم دیگر، رضایت خانواده ی من بود. به نظر 
او اگر خانواده ی من با این ازدواج مخالف باشند و بر 
مخالفت خود پافشاری کنند، نمی شود به زور راضیشان 

کرد. رضایت قلبی دو خانواده برای ازدواج الزم است.
و به عنوان آخرین نکته از من خواست کاماًل منطقی 
تصمیم بگیرم. اگر اندک ترحمی به او احساس می کنم، 
بهتر است جواب منفی دهم؛ ازدواجی که با ترحم و 

به دل سوزی همراه شود، هیچ گاه موفق نخواهد بود. 
که  صورتی  در  داد  اطمینان  من 

دچار  باشد  منفی  جوابم 
شکست عاطفی نخواهد شد 

من  به  اینکه  از  قبل  و 
بدهد  ازدواج  پیشنهاد 
جواب  شنیدن  به 
و  فکر کرده است  منفی 
همه ی جنبه های قضیه 

در نظر گرفته است.  را 
بی اندازه  درست است که 

ولی  می شود،   ناراحت 
می تواند با این مسئله کنار بیاید.

را  کار هایی  تمام  من  نهایت،  در 
خودم  افکار   و  احساسات  دادم.  انجام  گفته بود،  که 
نگاه کردم  عادی  فردی  مانند  او  به  بررسی کردم.  را 
و  جسمی  لحاظ  از  ارزیابی کردم.  را  خلق و خویَش  و 
جنسی موقعیتش را در نظر گرفتم، از رضایت خانواده ام 

مطمئن شدم و در نهایت به او پاسخ دادم!

آری يا نه؟
پاسخ به پیشنهاد ازدواج يک فرد با مشکل قطع نخاع

زهرا مطهری
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مهم ترین عاملی که به یک ازدواج 
موفق می انجامد، این است که زن و 
مرد حرف مشترکی برای گفتن به 

هم داشته باشند

در آینده الزم می شد او را 
جا به جا کنم و این مسئله به وضعیت 

جسمی مناسبی نیاز داشت

اگر اندك ترحمی به 
او احساس می کنم، بهتر است 
جواب منفی دهم؛ ازدواجی که 
با ترحم و دل سوزی همراه شود، 

هیچ گاه موفق نخواهد بود
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پس از جراحی قلب

نفیسه قدوسی
دبیر سرویس سالمت

بیماری عروق کرونر )رگ های تغذیه کننده ی ساختمان قلب( یکی از  بیماری های  رایجی است 
که  بسیاری  از  افراد جامعه  را در جوانی  و میان سالی، گرفتار  می کند و موجب  معلولیت  و 
از کار افتادگی  و مرگ  می شود. آمار مرگ و میِر ناشی  از عروق  کرونر در ایران  نیز چشم گیر  
است. این  بیماری، رتبه ی نخست  علت  مرگ  افراد بیش از  35سال را در کشور ما را دارد.  
متأسفانه  هر سال  به  سبب  پیشرفت های  فناوری که موجب کاهش  فعالیت های  جسمانی  
و افزایش  تنش های  روحی  و روانی می شود، سن  ابتال به  این  بیماری ها کاهش   می یابد؛ 
به  طوری که  امروزه  این  بیماری عالوه بر سالمندان  بیش از پیش در افراد میا ن سال  و جوان  
این بیماری  جسمی حرکتی،  محدودیت های  با  افرادی  میان  در  این،  عالوه بر  دیده می شود. 
برای   - قلبی  توان بخشی   برنامه های   اجرای   زیرا  ایجاد کند،  ثانویه ای  می تواند مشکالت 
مؤثری   سهم   می گیرند-  قرار  کرونر  عروق  پیوند  جراحی   عمل   تحت   که   بیمارانی  
افرادی که  این حال،  با  نشانه ها  خواهند داشت.  به  در کاهش  مرگ و میر و شدت بخشیدن 
با این وجود سؤالی که  اجرا کنند.  را  این برنامه ها  به طورمؤثر  نمی توانند  دچار محدودیت اند،  

معلول چطور می تواند  است: »فرد  این  مطرح می شود 
روز های بعد از عملش را با سالمت کامل سپری کند؟«. 
پاسخ این پرسش  را از دکتر علی چنگیزی، فوق تخصص 

جراحی قلب، جویا شدیم.

1. بعد از عمل قلب باز برای فرد معلولی که محدودیت 
حرکتی دارد، چه مراقبت هایی الزم است؟

زیرا  به موقعیت فرد بستگی دارد،  این سؤال  به  پاسخ 
باالیی بدن - به خصوص دست ها-  ناحیه ی  از  استفاده 
پس از عمل باعث وارد شدن فشار به ناحیه ی جراحی  
قفسه ی  میانی  خط  در  درد  عصا،  با  حرکت  و  شده 
برای  این افراد  اینکه  به  توجه  با  ایجاد می کند.  سینه 
استفاده کنند،  خود  دست های  از  باید  حرکت کردن 
می توانند 7 تا 10روز پس از عمل، با کمک فیزیوتراپی 
و ُمسکن برای تسکین درد -با احتیاط- ازدست ها برای 
توجه  با  ابتدا  همان  از  هم چنین  استفاده کنند.  حرکت 
به کم بودن فعالیت بدنی برای جلوگیری از لخته شدن 
شده  استفاده  خون  ضد لخته شدن  دارو های  از  خون، 
میزان  بر اساس  دارو  از  استفاده  پایان  زمان  و  میزان  و 

تحرک بیمار مشخص خواهد شد.
بروز  باعث  برای عمل،  افراد  پای  از  آیا   گرفتن رگ   .2

مشکل خاصی می شود؟
به طور معمول در افرادی که فعالیت بدنی چشم گیری 
با  مقایسه  در  و  رسیده اند  کامل  رشد  به  دارند، رگ ها 
نداشته اند،  چندانی  فعالیت  بدنی  نظر  از  که  افرادی 
رگ های بهتری برای انجام عمل دارند. ناتوانی حرکتی 
حتمی  بسته بودن  و  بی استفاده بودن  معنی  به  فرد، 
احتماِل  نداشتِن  در نظر گرفتن  با  ولی  نیست،  رگ ها 
به جای رگ اصلی ترجیح می دهیم  رگ های مناسب، 
از شریا ن های دیگر استفاده کنیم. با در نظر گرفتن قدرت 
باال تنه و درصد جوش خوردگی رگ ها سعی می کنیم از 
)CABG( یک رگ استفاده کنیم-که این عمل در اصطالح
های فول آرتریت )یا پیوند پس عروق کرونر قلب( است.

3.در کل چه نوع معلولیت هایی احتمال بروز بیماری های 
قلبی عروقی را افزایش می دهند؟

و  سمپاتیک  سیستم های  بررسی ها،  به  توجه  با 
و  نخاعی  آسیب های  دچار  که  افرادی  پاراسمپاتیک 
بیماری های عضالنی از جمله دیستروفی، فلج مغزی و 
... هستند، مشکل دار است و به همین خاطر خطر ابتال 
به بیماری های قلبی عروقی در آن ها افزایش می یابد. در 
کل، به دلیل ویژگی های فیزیکی این افراد، در سیستم 
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آماده ی  را  آن ها  و  ایجاد شده  تغییر  آن ها  )دستگاه عصبی خودکار(  اتونوم 
به  حرکتی  جسمی  معلوالن  تحرک  میزان  می کند.  قلبی  بیماری  به  ابتال 
و  چاقی  و  وزن  افزایش  باعث  این امر  و  است  افراد  سایر  از  کمتر  مراتب 
آمادگی پیدا کردن برای ابتال به بیماری دیابت می شود. هم چنین به صورت 
غیر مستقیم افزایش میزان چربی، کلسترول و تری گلیسیرید خطر ابتال به 

بیماری قلبی را به دنبال دارد.
در این افراد میزان فشار خون به طور معمول کمتر از دیگران است و به همین 
ابتدا  خاطر در عمل جراحی، کنترل فشار خون در آن ها مشکل می شود. 
سمپاتیک  اعصاب  در  موجود  مشکل های  دلیل  به  بی هوشی  متخصصان 
با معضل کنترل فشار خون رو به رو می شوند. نداشتن فشار خون  این افراد 

سبب بروز مشکالتی قبل و بعد از عمل می شود.
4.درباره ی بیماری کرونر بیشتر توضیح دهید.

این بیماری شایع ترین بیماری قلبی است و عمل جراحی )CABG( شایع ترین 
عمل جراحی است که در مرکز ما )بیمارستان بوعلی سینا قزوین( از سال 
87 انجام می شود. این بیماری هم در خانم ها و هم در آقایان اتفاق می افتد. 
البته آقایان یک دهه زودتر به بیماری دچار می شوند ولی شدت و آسیب های 

آن در خانم ها بیشتر است.
در این بیماری قسمت های ابتدایی رگ های کرونر، رگ های تغذیه کننده ی 
قلبی، گرفتار می شوند. به واسطه ی رسوب چربی در جداره ی ابتدای رگ ها 
به دلیل کاهش قطر داخلی رگ،  و  تنگی قطر داخلی رگ هستیم  شاهد 
کاهش  منجر به  خون رسانی  کاهش  می شود.  مشکل  دچار  خون رسانی 
رسیدن مواد غذایی و اکسیژن به قلب می شود که فرد طی کاهش قطر و 
تشدید تنگی حتی در حالت استراحت و خواب هم دچار درد در قفسه ی 
سینه )که از شایع ترین نشانه های بیماری است( خواهد شد. برای درمان این 
اندام های پایینی بدن،   بیماری نمی توان رگ ها را باز کرد، بلکه از رگ های 
محل عبوری از محل قبل از تنگی و بعد از تنگی ایجاد می کنیم و با این حال 
بیماری هم چنان در بدن فرد باقی می ماند. بنابراین کنترل و کاهش عوامل 
این بیماری  ایجاد  عوامل  مهم ترین  است.  با اهمیت  عمل  از  بعد  آن  ایجاد 
باال بودن چربی خون، پایین بودن چربی های خوب، باال بودن تری گلیسیرید، 
باال بودن فشار خون، باال بودن قند)دیابت(، مصرف دخانیات و چاقی است. 
به طور کلی، درمان از طریق تجویز دارو، جراحی قلب باز یا استفاده از بالون 
است؛ در صورتی که گرفتگی رگ ها کم بوده و در مرحله های آغازین نباشد از 
بالون برای درمان استفاده می شود. اگر گرفتگی رگ ها پیشرفته و در ابتدای 

رگ باشد، جراحی صورت می گیرد.

5.چه روش هایی باعث کاهش سکته ی قلبی و بیماری قلبی در افراد معلول 
می شود؟

همه ی عامل هایی که برای حفظ سالمت قلب باید در نظر گرفته شود؛ مانند: 
جمله  از  غذایی)  مواد  نوع  به  توجه  فعالیت،  میزان  افزایش  وزن،  کنترل 
نوع چربی ها، استفاده ی بیشتر از پروتئین های گیاهی به جای پروتئین های 
سبزی ها(،  و  میوه ها  مصرف  و  کم چرب  لبنی  مواد  از  استفاده  حیوانی، 
توجه کرد  باید  و فشار خون.  قند خون  از دخانیات، کنترل  استفاده نکردن 
مربوط  ژنتیکی  مسائل  به  ندرت  به  که  افراد  فیزیکی  ظاهر  از  تنها  که 
از  فردی  اگر  مثال،  به عنوان  پی برد.  فرد  بدنی  به سالمت  نمی توان  است- 
فیزیک بدنی مناسب برخوردار باشد، یا عوامل نام برده را رعایت کند، هرگز 
دچار دیابت یا چربی خون نمی شود. تنها می توان با استفاده از پایش های 

آزمایشگاهی سالمت بدن را آزمود.
6. آیا ابتال به یبوست پس از عمل جراحی، یکی از دالیل توصیه پزشکان به 

حرکت کردن بعد از عمل جراحی است؟
بله، دستگاه گوارش به واسطه ی راه رفتن حرکت می کند و در واقع اثر نیروی 
عمده ی  مشکالت  از  یکی  می شود.  روده  حرکت  باعث  اندام ها  بر  جاذبه 
افراد دارای محدودیت حرکتی -پس از عمل- ابتال به یبوست است که با 
استفاده از تجویز ملین های مجاز، سعی می شود تا حد امکان از این موضوع 
جلوگیری شود. در کل، مراقبت های پس از عمِل افراد معلول بسیار دشوار 

است؛ بنابراین باید تا حد امکان از انجام عمل خودداری کرد.
7. لطفا چند ورزش مناسب برای جلوگیری از ابتال به بیماری قلبی در افراد 

معلول ذکر کنید.
بی هوازی  ورزش های  بی هوازی.  و  هوازی  دو دسته اند:  ورزش ها  به طور کلی 
با استفاده از وزنه انجام می شوند-که  بیشتر شامل ورزش های سنگین اند و 
مناسب بیماران قلبی عروقی نیستند. به طور معمول ورزش های هوازی برای 
تا  را  قلب  ضربان  سرعت  که  فعالیت هایی  در کل،  توصیه می شود.  بیماران 
20درصد افزایش می دهند، می توانند به سالمت بدن در برابر بیماری های 
قلبی کمک کنند. شنا و دو میدانی ورزش های مادر در این زمینه اند؛ اما افراد 
یا صندلی چرخ دار-  عصا  از  استفاده  -با  بدنی خود  ویژگی های  به  توجه  با 

می توانند به فعالیت هایی بپردازند که به افزایش ضربان قلب منجر می شود.
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تجربه ها 

پیش گیری از ديابت با گیاه خواری
مزمنی  اختالل  می توان  را  دیابت 
معرفی کرد که بر همه ی اعضای بدن 
بیماری  این  می گذارد.  منفی  تأثیر 
یا  آسیب می زند،  فرد  بینایی  به  اغلب 
حمله ی  قلبی عروقی،  بیماری های  به 
قلبی، اختالل های کلیوی، قطع عضو و 
آسیب های عصبی منجرمی شود. دیابت 
در  را  بی شماری  مشکل های  می تواند 
داشته باشد.  همراه  به  بارداری  دوران 
کودکان  در  اختالل  ایجاد  هم چنین 
مبتالبه دیابت،  مادراِن  از  متولدشده 

امری شایع است.
شایع ترین  ایران  در  در حال  حاضر 
به  دیابت  است.  دیابت  پا،  قطع  عامل 
بارداری،   دوران  در  ژنتیکی،  صورت 
ساده ی  نکات  رعایت نکردن  براثر  یا 
با  می شود.  ایجاد  افراد  در  سالمت 
گسترده ای  بسیار  تحقیق های  اینکه 
در زمینه ی راه های پیش گیری از این 
عده ای  ولی  است،  انجام شده  بیماری 
ابتال به دیابت  از مردم هم چنان علت 
قندی  مواد  بیش از حد  مصرف  تنها  را 
مواد  از  استفاده  اینکه  با  می پندارند. 
قندی و در کل مصرف کالری زیاد و 
ناسالم، خطر ابتال به دیابت را افزایش 
قندها  به  تنها  این امر  ولی  می دهد؛ 

محدود نیست.
دو عاملی که پزشکان برای جلوگیری 
می کنند،  توصیه  دیابت  به  ابتال  از 
فعالیت بدنی مناسب و تغذیه ی سالم 
داشتن  برای  دو  هر  رعایت  که  است 

قند  و  چربی  کنترل  و  متناسب  وزن 
خون ضرورت دارد.

حفظ  برای  مؤثر  و  ساده  راه های 
به  ابتال  از  جلوگیری  و  بدن  سالمت 
به اندازه ی  از: مصرف  عبارت اند  دیابت 
استفاده  و  سبزی ها(  و  فیبرها)میوه ها 
گیاهی)چربی های  پروتئین های  از 
جمله  از  بدن  مناسب  و  غیر اشباع 
گندم،  جوانه ی  حبوبات،  انواع  سویا، 
آجیل،  روغنی،  دانه های  قارچ، 
جای  به  غیره(  و  سبوس دار  غالت 
به خصوص  حیوانی  پروتئین های 
فرآورده های  انواع  و  قرمز  گوشت 
و  اشباع  چربی های  منبع  که  گوشتی 

کلسترول اند.
و  چای  و  قهوه  از  استفاده  محققان 
کاهش  در  را  کافئین دار  مواد  کل  در 
خطر ابتال به دیابت مؤثر می دانند، زیرا 
بدن  متابولیسم  افزایش  باعث  کافئین 

می شود.
به  رسیدن  برای  عامل  مهم ترین 
حفظ سالمت  حین  در  متعادل  وزنی 
گروه های  همه ی  از  استفاده  بدن، 
و  نیاز  حد  به  بدن  نیاز  مورد  غذایی 
-سالمترین  است  سالم  منبع های  از 
برد-  بهره  آنها  از  میتوان  که  منبعی 

منابع گیاهی اند.
رژیم  از  استفاده  که  به یادداشته باشیم 
برنامه ی  از  گوشت  حذف  و  گیاهی 
تنوع در غذا منجر  نداشتن  به  غذایی 
شناخت  با  می توان  بلکه  نخواهد شد؛ 

انواع مواد غذایی و آشنایی با نیازهای 
و  سالم  خوراکی  بدن،  فیزیولوژیکی 

باب طبع خود فراهم کرد.

اختاللهای  از   1 نوع  دیابت 
خودایمنی است که در آن لوزالمعده 
به اندازه ی کافی )یا اصال( انسولین 
انسولین،  بدون  نمی کند.  تولید 
و  نمی رسد  سلولها  به  گلوکز خون 
سلول ها بدون غذا می مانند. افرادی 
تا  باید  این اختالل دچارند،  به  که 
کنند.  مصرف  انسولین  عمر  آخر 
که  است  نوع 2  دیابت  رایج  شکل 
در آن انسولین به مقدارکافی تولید 
آن  برابر  در  سلول ها  اما  می شود، 

مقاومت  می کنند.
بی تحرک بودن،  و  بی  از اندازه  چاقی 
را   2 نوع  دیابت  به  ابتال  خطر 
افزایـــش می دهنــد. این بیمـاری 
در میـــان افــرادی دیـده می شود 
که در رژیم غــذایی خــود مقـدار 
چشم گیـری محصـــوالت حیوانی 
و کربوهیـدرات های تصفـــیه شده 
می گنجانند. این بیماری را می توان 
ورزش  و  مناسب  غذایی  رژیم  با 
گیاهی  غذایی  رژیم  کرد.  کنترل 
بیماری  این  کنترل  در  می تواند 

نقش مؤثری ایفاکند.

ترجمه: نفیسه قدوسی
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با  دارویی  مونپولیه،  در  تحقیقاتی  گروهی 
عمل کرد  در  که  داده اند  توسعه  آنتی اکسیدان 
عضله ی بیماران اف اس اچ دیستروفی اثر می گذارد. 
عضله  عملکرد  بهبود  به  منجر  که  این نوشیدنی 
 ،E ویتامین آنتی اکسیدان،  حاوی  می شود، 
بین  بالینی  آزمون  یک  است.  روی  و   C ویتامین
4 ماه  از  پس  اجرا شد.  1هفته  مدت  به  53بیمار 
بیمارانی که مکمل واقعی مصرف کردند، نسبت به 
به طور  کرده بودند  استفاده  دارو نما  که  بیمارانی 

چشم گیری بهبود یافتند. 
بسیار حاد  بیماری های  سلسله  از  بیماری  این 
کروموزوم هاست  به  وابسته  پیش رونده ی  ژنتیکی 
ماهیچه ای  بافت  در  اختالل  یا  تخریب  باعث  که 
که  است  بیماری  هشت نوع  شامل  و  می شود 
نمونه ی شاخص و شدید آن دیستروفی ماهیچه ای 

دوشن است.

بیماری های  برخی  در  یوگا  نقش  درباره ی  
نشانه های  اما  ندارد،  وجود  شکی  عصبی روانی 
کافی  حد  به  هنوز  ام اس  بیماری  در  آن  اثر 
نرسیده است که بتوان قضاوت قطعی به عمل آورد. 
انجام گرفته  مطالعه ای  به تازگی  رابطه  این  در 
انجام شده  مطالعات  همه ی  بررسی  آن  هدف  که 
در این خصوص است تا روشن کند که آیا واقعا یوگا 
یا  است  مفید  و  بی ضرر  ام اس  به  مبتالیان  برای 
روی  بر  بالینی  7مطالعه ی  این بررسی،  در  خیر. 
قرار گرفت و  ام اس مورد بررسی  به  670فرد مبتال 
این  انجام  که:  اعالم شد  این شکل  به  آن  نتیجه ی 
هیچ آسیب و زیانی  ام اس  به  مبتالیان  در  ورزش 
در دست  محکمی  مدرک   نداشته است؛  همراه  به 
برنامه های  از  آن  اثر بخشی  نشان دهد  که  نیست 
بر  بنابر  این،  بوده است.  بیشتر  معمول  ورزشی 
یوگا  که  نتیجه گرفت  می توان  این بررسی،  اساس 
مبتالیانی  برای  خوبی  درمانی  برنامه ی  می تواند 
باشد که به هر دلیلی نمی توانند برنامه های ورزشی 

معمول را اجرا کنند.

شدید  تب  و  سرفه  گلو درد،  خاطر  به  را  فرزند تان 
است  ممکن  آیا  فرستاده اند.  خانه  به  مدرسه  از 
به تازگی  که  شده باشد  مبتال  آنفلوآنزایی  به 
عادی  سرما خوردگی  یک  فقط  یا  پخش شده است؟ 

است؟
بسیار  نشانه های  به طور معمول  آنفلوآنزا  گرچه 
وخیم تری از سرما خوردگی عادی به همراه دارد، اما 

تمایز این دو کار چندان ساده ای نیست.
راهنمای نشانه ها

اینکه  تعیین  به  می تواند  زیر  پرسش های  به  پاسخ 
مبتال  آنفوالنزا  یا  ساده  سرما خوردگی  به  فرزندتان 

شده است، کمک کند:
آیا شروع بیماری *ناگهانی بوده؟ *کند بوده؟

تب  *یا  ندارد  تب  آیا فرزندتان *تب شدیدی دارد؟ 
خفیفی دارد؟

است؟*خفیف  *جدی  فرزندتان  خستگی  میزان 
است؟

آیا سر فرزندتان *درد می کند؟ *درد نمی کند؟
آیا اشتهای فرزندتان *کم شده است؟ *خوب است؟

*مشکلی  می کند؟  *درد  کودکتان  عضله های  آیا 
ندارد؟

آیا فرزندتان *لرز دارد؟ *لرز ندارد؟
باشد،  اول  دسته ی  جزء  شما  پاسخ های  بیشتر  اگر 
آنفلوآنزا  دچار  فرزندتان  که  دارد  وجود  آن  احتمال 
دسته ی  جزء  پاسخ هایتان  بیشتر  اگر  اما  شده باشد، 
سرماخوردگی  یک  فقط  قوی،  به احتمال  باشد،  دوم 

عادی است!
سرماخوردگی  یک  را  فرزندتان  بیماری  اینکه  برای 
مهمی  مسئله ی  عجله نکنید.  تلقی کنید،  معمولی 
که باید به خاطر داشته باشید این است که نشانه های 

با  )و  است  متفاوت  مختلف  کودکان  در  آنفلوآنزا 
اگر  بنابراین  می کنند(.  تغییر  بیماری  پیشرفت 
تصور می کنید که فرزندتان به آنفلوآنزا مبتال شده است، 
او را نزد پزشک ببرید. حتی پزشکان هم گاهی برای 
یا  آنفلوآنزاست  بیماری  اینکه  مطمئن شدن درباره ی 
سرماخوردگی باید آزمایش کنند، چون نشانه های این 

دو بیماری بسیار شبیه به هم اند.
گلودرد  مثل  باکتریایی،  بیماری های  برخی 
به  شبیه  می توانند  هم  ذات الریه  یا  استرپتوکوکی 
فرزندتان  اگر حال  باشند.  یا سرماخوردگی  آنفلوآنزا 
وخیم تر می شود، در تنفس مشکل دارد، تب شدیدی 
دارد، دچار سردرد یا گلودرد شده است یا بی حال و 
نزد پزشک  را  او  به نظر می رسد، خیلی سریع  پریشان 

ببرید.
کودکان مبتال به بیماری های خاص در خطر بیشتری 
که  فکر می کنید  اگر  قرار دارند.  آنفلوآنزا  به  ابتال  از 
فرزندتان به آنفلوآنزا مبتال شده است، حتماً با پزشک 

تماس بگیرید.

درمان
برخی کودکان با مشکالت جسمی مزمن، با ابتال به 
آنفلوآنزا بیمار تر می شوند و باید در بیمارستان بستری 
شوند. آنفلوآنزا در نوزادان هم می تواند بسیار خطرناک 
آن هایی  یا  بیمارند  شدیداً  که  کودکانی  برای  شود. 
داروی  پزشک  دارند،  دیگری  خاص  مشکل های  که 
عالئم  بتواند  که  خواهد کرد  تجویز  ضد ویروسی 
این دارو ها  البته فقط زمانی که  را کمتر کند.  آنفلوآنزا 
داده شود،  کودک  به  بیماری  اول  48ساعت  طی 

تأثیر گذار خواهد بود.
بسیار  مایعات  دادن  با  می توانید  مواقع،  بیشتر  در 
اگر  و  کنید  کمک  فرزندتان  به  بیشتر  استراحت  و 
نیست،  آنفلوآنزا  کودکتان  مشکل  که  گفت  پزشک 
واکسن  فرزندتان  است  الزم  که  بپرسید  پزشک  از 

آنفلوآنزا بزند یا خیر؟

نقـش يوگــا در بیمــاری ام اس

سرما خـوردگـی 
يا آنفلــوآنــزا؟

اثر آنتی اكسیدان 
در ديستروفی عضالنی
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مطرح  را  سوال  این  جهرم  از  عزیزی  دوست 
دیگران  با  ارتباط  برقراری  در  من  کرده اند: 
آشفته می شوم  آن ها  نگاه  از  مشكل دارم. 
توجه  مورد  حد  این  تا  دوست ندارم  و 
سال هاست  اینكه  با  قرار بگیرم.  دیگران 
ولی  می نشینم،  صندلی چرخ دار  روی 
عمومی   محل های  در  حاضر شدن  به  هنوز 
گاهی  عادت نكرده ام.  صندلی چرخ دار  با 
می کنم  پیدا  خودم  به  بدی  احساس 
را  تمایلم  می شود  باعث  همین حس  و 
از دست بدهم.  خانه  از  خارج شدن  برای 
بی ارزشم.  می کنم  احساس  به خاطر همین 
توانایی  خانه  از  بیرون  یا  خانه  در  اینكه  از 
اجرای کار های مفید را ندارم، بسیار نا امید 

شده ام. باید چه کار کنم؟
پاسخ مشاور توانا:

روشی  شما  به  مشکالت  این  با  مواجهه  برای 
برای »تقویت احترام به خود« معرفی می کنیم. 
این روش به شما کمک می کند که با احساس های 
کنار بیایید.  خود  منفی  هیجان های  و  بد 
انتقاد،  انتقادی  شکل  بد ترین  به طور معمول، 
از خود می کنید. در  نا حق  به  است که خودتان 
مقابِل منتقِد درونی حاضر جواب باشید! احساس 
انتقاد از خود  درونِی  مکالمه ی  از  بی ارزش بودن 
مانند  خوار کننده ای  عبارِت  به وجود  می آید. 

از  من  بی ارزشم،  من  نیستم،  خوبی  آدم  »من 
دیگران حقیر ترم« و غیره احساس درماندگی و 
به وجود آورده  شما  در  را  خود  به  احترام  ضعف 
و تغذیه می کنند. به منظور غلبه بر این عادت بد 

روانی برداشتن سه گام ضرورت دارد:
اینکه  محض  به  یاد بدهید  خودتان  به   .1
این فکر های انتقادی از ذهنتان گذشت، آن ها را 

تشخیص داده و یادداشت کنید؛
2. برای خودتان توضیح دهید که چرا این فکر ها 

تحریف شده هستند؛
3. جواب دادن به آن ها را تمرین کنید تا سیستم 

خود ارزیابی شما واقع بینانه رشد کند.
استفاده  تمرین،  این  اجرای  برای  مؤثر  روشی 
یک ورق  روی  بر  است.  سه ستونی  تکنیک  از 
به  کاغذ  تا  بکشید  عمودی  خط  پنج  کاغذ 
را  چپ  سمت  ستون  تقسیم شود.  بخش  شش 
وسط  ستون  )انتقاد از خود(  اتوماتیک  فکر های 
را )تحریف های شناختی( و ستون سمت راست 
را پاسخ منطقی )دفاع از خود( نام گذاری کنید. 
هنگام  که  را  آزار دهنده ای  انتقاد های  همه ی 
از خود می کنید،  احساس بی آرزشی و حقارت 

در ستون سمت چپ بنویسید.
یک  بینید  می  آخر  در  که  جدولی  به  توجه  با 

موقعیت را تصور کنید به عنوان مثال:
و  می شوید  دعوت  یک عروسی  به  فرض کنیم 

برای  آن سالن  آیا  که  خطور می کند  ذهنتان  به 
پله  چقدر  نه؟  یا  است  مناسب  شما  دسترسی 
از آسانسور وجود دارد؟  امکان استفاده  آیا  دارد؟ 
باید بپوشید؟ و غیره. به طور معمول  چه لباسی 

در چنین زمانی چه احساسی را تجربه می کنید؟
حال  وحشت می کنید؟  و  فرو می ریزد  قلبتان  آیا 
از خود بپرسید چه فکر هایی همین االن از ذهن 
این  با خودم چه می گویم؟ چرا  من می گذرند؟ 
فکر ها  این  سپس  کرده است؟  آشفته ام  مسئله 
یادداشت کنید.  موقعیت  عنوان  با  ستونی  در  را 
ممکن است فکر کنید »من هیچ وقت هیچ کاری 

را درست انجام نمی دهم، نمی توانم لباس مناسبی 
به  را  دیگران  آنجا  در  است  ممکن  پیدا کنم، 
دردسر بیندازم« و غیره. این فکر های اتوماتیک 
را  آن  و  بنویسید  راست  سمت  ستون  در  را 
فکر کنید  شاید  هم چنین  کنید.  شماره گذاری 

روش های كنار آمدن با هیجانات منفی
مشـاور توانا

فراموشش کن! من در بعضی جا ها به 
کمک دیگران نیاز دارم و بعضی وقت ها 

هم می توانم از عهده ی کامل کردن 
کارهایم برآیم.
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»همه من را به دیده ی حقارت نگاه خواهند کرد؛ 
به  دارم!«.  بدی  موقعیت  که  می دهد  نشان  این 
همان سرعتی که این فکر ها از ذهنتان می گذرد، 
عامل  فکر ها  این  زیرا  چرا؟  کنید.  یادداشتشان 
ناراحتی هیجانی شما هستند و مانند دشنه هایی 
که جسمتان را پاره  می کند، شما را رنج می دهند. 
را  آن  زیرا  درک می کنید،  مرا  منظور  بی شک 

احساس کرده اید. 
دومین گام کدام است؟

که  شناختی  ده تحریف  فهرست  از  استفاده  با   
می توانید  آیا  ببینید  شده است،  ذکر  انتها  در 
خطا های فکری را در هر کدام از افکار اتوماتیک 
»من  مثال  برای  تشخیص دهید؟  خود  منفی 
نمی برم«  پایان  به  درست  را  کاری  هیچ وقت 
در  را  این  است.  افراطی  تعمیم  از  نمونه ای 
که  آماده اید  اینک  یادداشت کنید.  وسط  ستون 
با جا یگزین کردن فکری  در ستون سمت راست 
که منطقی تر بوده و کمتر آزار دهنده است، گام 
خود  روحی  حالت  دگرگون سازی  در  ای  عمده 
بردارید. سعی نکنید خود را با منطقی جلوه دادن 
نظر  از  که  بدهید  دلداری  مطلب هایی  گفتن  یا 
عوض  در  باور ندارید؛  آن ها  معتبر بودن  به  عینی 
آنچه  اگر  تشخیص بدهید.  را  واقعیت  سعی کنید 
یادداشت می کنید،  منطقی  پاسخ  ستون  در  که 
کمکتان  ذره ای  نباشد،  واقع بینانه  و  قانع کننده 
که  را  متقابلی  پاسخ  مطمئن شوید  نخواهد کرد. 
این پاسخ  باور دارید.  می دهید  انتقاد  از  خود  به 
فکر های  درباره ی  که  را  آنچه  می تواند  منطقی 

و  غیر منطقی  شما  انتقاد آمیز  و  اتوماتیک 
خطاست روشن کند.

دیگران  به  همیشه  »من  پاسخ  در  مثال،  برای 
کن!  »فراموشش  بنویسید:  می توانید  نیازمندم« 
و  نیاز دارم  دیگران  به کمک  بعضی جا ها  در  من 
بعضی وقت ها هم می توانم از عهده ی کامل کردن 
کارهایم برآیم. درست مانند هر کس دیگری که 
به کمک دیگران نیاز دارد. این نیاز به دلیل ناتوانی 
نا درست  فرهنگ  بلکه  نیست؛  حرکت  در  من 
باعث می شود  مکان ها  اشتباه  معماری  و  جامعه 
و  نباشند  دسترسم  در  من  ضروری  ابزار های 
به جای استفاده از آسانسور مجبور شوم از دیگران 
کمک بخواهم. من برای رفتن به عروسی به کمک 
دیگران نیاز دارم،  ولی بگذار مسئله را بیش از حد 

بزرگ نکنیم«.
فرض کنیم برای یک فکر منفی ویژه، نمی توانید 
پاسخی منطقی پیدا کنید. پس به مدت چند روز 
درباره اش  بعد  و  فراموش کنید  را  موضوع  آن 
فکر کنید. در این صورت قادر خواهید بود آن روی 
پانزده دقیقه  روزانه  کار کردن  با  ببینید.  را  سکه 
دو ماهه،   یا  یک  دوره ای  در  ستونی  تکنیک  بر 
اگر  آسان تر خواهد شد.  و  آسان  برایتان  کار  این 
یک فکر  برای  مناسبی  منطقِی  پاسخ  نمی توانید 
در  که  بپرسید  دیگران  از  بیابید،  ناراحت کننده 

چنین موقعیتی چه پاسخی ارائه می دهند. 
تذکر: در ستون فکر های اتوماتیک از به کار بردن 
کلمه هایی خودداری کنید که واکنش هیجانی شما 
را توصیف می کند. فقط فکر هایی را بنویسید که 
هیجان را به وجود می آورند. به عنوان مثال، اگر به 
مکانی رسیدید که رمپی برای عبور شما نداشت و 
دیگران بیش از حد به شما -که پشت پله ها معطل 
شده اید- نگاه کردند،  ننویسید: احساس بی ارزشی 
هم  این  »آه!  بنویسید:  بلکه  می کنم،  نا توانی  و 
یک مکان مناسب سازی نشده  ی دیگر و مردمی  با 
به  تبدیل  را  پله ها  کار  این  با  اشتباه!«  فرهنگ 

رمپ نمی کنید ولی در عوض مجبور نمی شوید 
منتظر  و  نگاه کنید  دیگران  به  عصبی  حالتی  با 
کمک بمانید. هر چند که بهتر است هیجان های 
خود را در ستون فکر های اتوماتیک بیان نکنید، 
این  تعیین  در  می تواند  هیجانی«  »محاسبه ی 
که احساس هایتان چقدر بهبود یافته،  مفید واقع 
تشخیص دادن  از  قبل  را  این کار  می توانید  شود. 
آن ها،  به  پاسخ دادن  و  خود  اتوماتیک  فکر های 
 100 تا  صفر  بین  خود  ناراحتی  میزان  ثبت   با 
است  ممکن  قبل،  مثال  در  انجام دهید.  درصد 
پله ها 80درصد  دیدن  هنگام  که  یادداشت کنید 
از  بعد  سپس  بوده اید.  عصبانی  و  سرخورده 
که  ثبت کنید  می توانید  کتبی،  تمرین  تکمیل 
بیشتر  40درصد  شاید  یافته اید؛  تسکین  چقدر 
یا کمتر. اگر کاهشی مشاهده کردید، خواهید دید 
بوده است.  مؤثر  نیز  شما  درباره ی  این روش  که 
دکتر  توسط  تکنیک  این  از  دقیق تری  فرم 
روزانه ی  »ثبت  نام  به  که  شده  تهیه  آرون بک 
شما  به  و  است  معروف  غیر ُکنشی«  فکر های 
ناراحت کننده،   فکر های  نه تنها  که  امکان می دهد 
را  منفی  واقعه ی  و  خود  احساس های  بلکه 
شده است-  احساس ها  این  تحریک  سبب  -که 

یادداشت کنید. 
فرض کنید منتظر تاکسی هستید و راننده ها بدون 
توجه به شما عبور می کنند. مسئله را همان طور 
بعد  بنویسید.  افتاده در ستون شرایط  اتفاق  که 

این نیـاز به دلیل ناتوانی من در حرکت 
نیست؛ بلكه فرهنگ نا درست جامعه و 
معمـاری اشتباه مكان ها باعث می شود 
ابزار هـای ضروری من در دستــرسم 

نباشند

سعی نكنید این کار را در ذهن خود
 انجام بدهید، یادداشت کردن آن ها 

شما را وادار می کند که درباره ی آنچه 
می توانید انجام دهید، درك  بیشتری 

داشته باشید.
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تحریفات شناختی:
انواع ده گانه ی تحریف های شناختی بسیاری 
از حالت های افسردگی شما را سبب می شوند. 
این 10 گزینه را مطالعه کرده و با مفهوم های 
آن آشنایی کامل پیدا کنید. شما از این آگاهی 

در تمام عمر خود سود خواهید برد.
را  موضوع ها  وقتی  هیچ:  یا  همه  تفكر   .1
در رده های سیاه و سفید ببینید و اعمالتان 
یک  را  خود  باشد،  پایین تر  کمال  حد  از 

شکست خورده  ی مطلق تلقی خواهید کرد؛
2. تعمیم افراطی: یک اتفاق بد را به عنوان 
یک شکست کلی در زندگی در نظر می گیرید؛

منفی  جزئیات  از  یکی  ذهنی:  فیلتر   .3
توجه می کنید،  آن  به  تنها  و  کرده  جدا  را 
به طوری که دیدتان از واقعیت تیره و تار شود؛ 
آب  تمام  رنگ  که  جوهری  قطره ی  مانند 

موجود در ظرف را تغییر می دهد؛

این  بر  مثبت:  موارد  مردود شمردن   .4
مثبت  تجارت  که  تأکید می  کنید  نکته 

به حساب نمی آیند و شانسی اتفاق افتاده اند؛
هیچ دلیل  بدون  فوری:  نتیجه گیری   .5
حل نشدنی  و  بد  را  مشکل هایتان  محکمی،  

می دانید؛
کوچک نمایی:  یا  بزرگ نمایی   .6
اشتباه های خود یا دیگران را بزرگ می کنید 
و موفقیت های خود یا کار های مثبت دیگران 

را کوچک جلوه می دهید؛
گمان می کنید  هیجانی:  استدالل   .7
است:  مسئله  واقعیت  دارید،  که  احساسی 
»من آن را احساس می کنم،  پس باید درست 

باشد«؛
شروع  »باید«  با  که  عبارت هایی   .8
کاری  دیگران  دارید  انتظار  وقتی  می شوند: 
کنندو آن را با »باید« بیان می کنید، احساس 

خواهید کرد.  بیزاری  و  سرخوردگی  و   خشم 
»باید«   از  خودتان  کار های  درباره ی  وقتی 

استفاده می کنید،  احساس گناه خواهید کرد؛
به کار بردن  و  برچسب زدن   .9
شکل  گزینه  این  نادرست:  اصطالح های 
جای  به  است.  افراطی  تعمیم  اغراق شده ی 
اینکه مشکل های خود را بیان کنید، برچسب 
منفی به خود می زنید. مثال: »من یک ناتوان 
»او  می گویید:   دیگران  درباره ی  یا  هستم« 
اصطالح های  به کار بردن  است«.  فضولی  آدم 
نا درست یعنی بیان یک واقعه به زبانی بسیار 

پر آب و   رنگ و پر هیجان؛
1۰. جنبه ی شخصی دادن به مسائل: خود 
که  تلقی می کنید  منفی  واقعه ای  مسبب  را 

در واقع به طور عمده مسئول آن نبوده اید.

خود  منفی  فکر های  هم چنین  و  احساس ها 
سرانجام  یادداشت کنید.  مناسب  ستون  در  را 
و محاسبه ی  داده  منطقی  پاسخ  این فکر ها  به 
هیجانی به عمل آورید. یادداشت کردن فکر های 
منفی و پاسخ های منطقی ممکن است به نظر 
تقلب آمیز  حتی  یا  بی اثر  ساده،  کاری  شما 
عده ای  با  احساس  این  در  شاید  حتی  برسد. 
اجرای  ابتدا  از  که  شریک باشید  بیمارانی  از 
»معنی  می گویند:  و  رد می کنند  را  این کار 

این کار چیست؟ تأثیری نخواهد داشت، چون 
موقعیت من به طور ویژه ای سخت است و من 

در حقیقت بی ارزش و ناتوانم«.
این  مثل  و  نیست  درست  پیش داوری  این 
است که بخواهید غیب گویی کنید. اگر تمایلی 
به  قادر  نداشته باشید،   کار  ابزار  از  استفاده  به 
انجام کار نخواهید بود. ثبت فکر های اتوماتیک 
پانزده دقیقه در هر روز  را  و پاسخ های منطقی 
به مدت دو هفته انجام دهید و تأثیر های مثبتی 
ایجاد می کند،  شما  روحی  حالت  در  که  را 
از مالحظه ی شروع رشد  مشاهده کنید. شاید 
خود شناسی  در  سالم  تغییر های  و  روحی 
خویش حیرت زده شوید. ثبت کردِن روی کاغذ 
از اهمیت بسیاری برخوردار است. سعی نکنید 

بدهید،  انجام  خود  ذهن  در  را  این کار 
وادار می کند  را  شما  آن ها  یادداشت کردن 
انجام دهید،  می توانید  آنچه  درباره ی  که 
می توانید  شما  باشید.  داشته  بیشتری  درک  
مانند  ناراحتی مشکل هایی  و  رنج  این روش  با 
ورشکستگی،  طالق یا بیماری شدید روانی را 
فرض می شوند-  واقع بینانه  به طور معمول  -که 
کاهش دهید. در شماره ی بعد تکنیک دیگری 
شما  منفی  احساس های  کاهش  برای  را 

ارائه خواهیم کرد.
در ادامه نمونه ای از جدول مشاهده می کنید:

این هم یک مكان مناسب سازی نشده  ی 
دیگر و مردمی  با فرهنگ اشتباه!
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به  پرداختن  می توان  است.  بی تحرکی  ساده ترین کار 
هر گونه فعالیت ورزشی را نادیده گرفت و به تناسب 
اندام اهمیتی نداد، اما اگر به فایده های فعالیت کردن 
توجه کنید، بی شک ترجیح می دهید سختی کار را به 
جان بخرید و کمی ورزش کنید. داشتن فعالیت نه تنها 
فایده های زیادی برای جسم شما دارد، بلکه می تواند 
در مدیریت زندگی روزانه و گرفتن تصمیم هایی که به 

نیروی فکر و اندیشه نیاز دارد نیز مؤثر باشد. 
در  استفاده می کنند،  از صندلی چرخ دار  که  افرادی   
با  اندام  اجرای فعالیت های ورزشی و داشتن تناسب 
چالش های خاصی رو به رو می شوند. ورزش های هوازی 
را  تعریق  و سیستم  قلب شده  افزایش ضربان  باعث 
به منظور  غیر هوازی  ورزش های  و  می کنند  تحریک 
این  بنابر این اجرای  تقویت عضله ها صورت می گیرند. 
حیاتی  و  بسیار الزم  چنین افرادی  در  ورزش  نوع  دو 
است و باید به دنبال راهی برای ساده تر کردن اجرای 

این ورزش ها در موقعیت های خاص بود.
باید پذیرفت که هر نوع معلولیتی، مشکل های خاِص 
مربوط به خود را دارد -ضایعه های نخاعی نیز به همین 
منوال  اند- اما به نظر می رسد که این افراد مجبورند با 
به  شاید  نرم کنند.  دست و پنجه  بیشتری  مشکل های 
و  بدنی  فعالیت  »گاتمن«  دکتر  که  بود  همین دلیل 
ورزش را با ضایعه نخاعی ها آغاز کرد. او در تحقیقی 
نشان داد که با فعالیت بدنی و ورزش می توان طول 

عمر افراد معلول را افزایش داد. 
او در تحقیق خود به این نتیجه رسید که عمر متوسط 
افراد معلول از سه سال به ده سال افزایش می یابد، به 
شرط آنکه فعالیت بدنی و ورزش سرلوحه ی زندگی 
دلیل  به  نخاعی  ضایعه ی  افراد  تحرک  باشد.  آن ها 
مشکل های جسمی کم شده است، بنابراین اندام های 
با  آن ها  دفعی  سیستم  بوده،  فشار  زیر  آن ها  داخلی 
مشکل مواجه است و از همه مهم تر به دلیل نداشتن 
مواجه اند.  بستر  زخم  با  شده،  فلج  نقاط  در  حس 
بنابراین ضروری است که به هر شکل ممکن شرایطی 
را فراهم کنیم تا افراد معلول ضایعه نخاعی به ورزش 
اثر های  از  اینکه  و فعالیت بدنی روی آورده و ضمن 
به  مربوط  مشکل های  از  بهره می برند،  آن  مثبت 

معلولیت خود نیز بکاهند.
توصیه ی اول: این افراد به هر شکل ممکن به فعالیت 
در  و  منزل  در  باشد  الزم  اگر  حتی  بپردازند؛  بدنی 
بستر حرکت های نرمشی را اجرا کنند. در وهله ی دوم 
سعی کنند به محیط های ورزشی روی بیاورند تا ضمن 
بهره مندی از فایده های جسمانی ورزش، از فایده های 
روانی و اجتماعی آن نیز سود برده و تا حد امکان از 

مشکل های مربوط به معلولیت بکاهند.
متعددی  تحقیق های  کشور  در  خوشبختانه 
افراد  برای  بدنی  فعالیت  و  ورزش  که  صورت گرفته 
ضایعه های  به  مبتال  افرادی  -به خصوص  معلول 

نخاعی- آثار مثبت بی شماری دارد.
در نهایت اگر یک فرد معلول ضایعه نخاعی بخواهد در 
حد قهرمانی ورزش کند. باید گفت که این امر برای 
آنان میسر است و می توانند با بهره گیری از تجربه ی 
ویژگی های  به  توجه  با  متخصص،  و  با تجربه  مربیان 
و  با کوشش  و  کرده  دنبال  را  ورزش  جسمانی خود 
تمرین مداوم به سطح قهرمانی برسند. در حال حاضر 
ورزش کاران ضایعه نخاعی فراوانی داریم که در سطح 

رنگین  مدال های  و  معروف اند  پارالمپیک  و  جهانی 
زیادی را برای کشورمان به ارمغان آورده اند.

معلول  ورزش کاران  به  که  است  الزم  نکته  این  ذکر 
از  قبل  تا  توصیه شود  ضایعه نخاعی ها-  -به خصوص 
تحمل زحمت ها و تالش برای رسیدن به قهرمانی، با 
مربیان کار آزموده مشورت کنند تا متناسب با وضعیت 
به  انتخاب کرده و  را  جسمی خود ورزش محبوبشان 

آن بپردازند.
ورزش هایی  که  اشاره کنیم  باید  بیشتر  اطالع  جهت 
روی  تنیِس  وزنه برداری،  شنا،  دو و میدانی،  قبیل  از 
میز، تنیس با صندلی چرخ دار، تیراندازی، تیر و کمان، 
است  ورزش هایی  جمله  از  بولینگ  و  شمشیر بازی 
دارد  رواج  ضایعه نخاعی  معلول  افراد  بین  در  که 
نیز  بین المللی  و  رسمی  مسابقه های  سطح  در  و 

شرکت داده می شوند.
توجه کنند  ضایعه نخاعی  معلول  افراد  باید  آخر  در 
پزشکی ورزشی  کالس بندی  قهرمانی  ورزش  در  که 
اهمیت چشم گیری دارد و  باید قبل از هر اقدامی، ابتدا 
به طور  تا  را مشخص کنند  وضعیت کالس بندی خود 
تالششان  و  مشخص شود  ضایعه شان  سطح  دقیق 

بی نتیجه نماند. 

ورزش و ضايعه ی نخاعی 

منبع: کتابچه »معلولیت ضایعه   نخاعی« 
امور  سازمان  ورزشی  و  فرهنگی  معاونت  تهیه کننده: 

جانبازان 
مؤلفان :دکتر حسین پور سلطانی، دکتر یحیی سخن گویی 

و عباس اردستانی.

اثرهای مثبت ورزش برای افراد ضایعه نخاعی:
جلوگیری از زخم های بستر و فشاری؛ 

آسان شدن عمل دفع؛ 
کاهش پوکی استخوان؛ 

بهبود قدرت عضله های سالم؛ 
حفظ دامنه ی حرکتی مفاصل ؛

بهبود انعطاف پذیری؛ 
به  او  ورود  و  فرد  اجتماعی شدن  روند  در  تأثیر 

جامعه؛ 
جلوگیری از تشکیل سنگ های مثانه و کلیه؛ 

توسعه و پیشرفت در روند توان بخشی؛ 
بهبود استقامت قلبی تنفسی؛ 

منظور  به  سینه  قفسه ی  حرکتی  دامنه ی  حفظ 
تنفس بهتر؛ 

پیش گیری از تغییر شکل مفصل ها؛ 
تثبیت فشار خون؛ 

بهبود تعادل؛ 
کاهش میزان سختی )اسپاستی سیتی عضالت(؛

پُر کردن اوقات فراغت؛ 
تقویت روحیه ی افراد؛ 

 ، اضطراب  جمله  از  روانی  منفی  اثر های  کاهش 
استرس و غیره؛

سازگاری بیشتر با مشکل ها؛
معلولیت  به  مربوط  ثانویه ی  عوارض  کاهش 

به طور کلی 
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دانش آموزان  و  آموزگار  به  تصویری  داستان های 
داستان ها  این  محتوای  می دهد.  بیشتری  انگیزه ی 
یک  سال،  فصل  هر  است:  متمرکز  زمینه  پنج  بر 
داستان همراه با داستانی درباره ی حیوانات. می توان 
هر داستان را انفرادی، در گروه های کوچک یا برای 

همه ی افراد کالس استفاده کرد.

ماشین حساب های  عملکرد  و  ظاهر 
معمولی  ماشین حساب های  مانند  سخنگو 
یک  کمک آموزشی  وسیله ی  این  است. 
با  که  دارد  توکار  صدای  ترکیب کننده ی 
بلند  با صدای  را  نامش  کلید  هر  فشردن 
کمک  کاربر  به  فناوری  این  می گوید. 
می کند تا اعداد و محاسبه های ریاضی را 
به درستی وارد کند. این وسیله حتی پاسخ 

محاسبه ها را نیز برای کاربر می خواند.
ماشین حساب سخنگو شکل های مختلفی 
دارد. یکی از ویژگی های آن، اعداد درشت 
روی صفحه ی نمایش است. ضروری است 
صفحه ی  ماشین حساب،  انتخاب  هنگام 
به اندازه ی کافی  انتخاب شود که  نمایشی 

بزرگ باشد و کاربر بتواند اعداد را ببیند.
به سیستم  ماشین حساب ها  این  از  بعضی 
این  به  و  بوده  مجهز  یاد آوری کننده 
دارند.  موسیقی  و  هشدار  زنگ  منظور 
کلید ها  روی  بزرِگ  بسیار  نوشته های 
فرد  صدای  و  کم بیناست  افراد  مناسب 
می تواند  کاربر  ترجیح  اساس  بر  گوینده 
باشد.  مختلف  زبان های  به  و  مرد  یا  زن 
کاربران  برای  هدفون  از  استفاده  امکان 
دارد.  وجود  نیز  شنوایی  مشکل  به  مبتال 
و  این ماشین حساب ها در دو شکل ساده 
و  و حسابان  مثلثات  و  )انجام جبر  علمی 

رسم نمودار( تهیه شده اند.

این ماوس برای کاربران دارای معلولیِت حرکتی طراحی شده تا بتوانند به راحتی از صفحه های لمسی 
و سایر صفحه کلید ها استفاده کنند. طراحی این ماوس طوری است که به راحتی به شکل ثابت و تحت 
کنترل در دهان نگه داشته می شود. این وسیله از چهار قسمت تشکیل شده است: بخش دهانی از جنس 
فوالد ضد  ِزنگ بهداشتی، روکش سیلیکونی بهداشتی، نوِک رسانای سیلیکونی و میله ی بلند آلومینیومی 

با قابلیت تنظیم شدن.
قسمت دهانی به شکل حرف وای انگلیسی طراحی شده است تا فرد دارای معلولیت بتواند به راحتی و 
بدون خستگی آن را به مدت طوالنی در دهان نگه دارد. سه دست روکش بهداشتی هم برای قسمت 
دهانی عرضه می شود که قابل شست و شو و ضد عفونی شدن اند. قسمت تنظیم شدنی میله را می توان در 
هر زاویه ای تنظیم کرد تا هم برای صفحه های لمسی و هم برای صفحه کلیدهای معمولی قابل استفاده 
باشد. ارتفاع 30سانتی متری میله باعث می شود کاربر در فاصله ی دید مناسب چشم با وسایل مختلف 

کار کند.
مجهز بودن نوک این وسیله به سیلیکون رسانا، موجب شده است تا برای تمام صفحات لمسی خازنی 

قابل استفاده باشد.

داستان های تصویری برای کودکان 
مبتال به اوتیسم و اختالل رشدی

ماشین حساب های سخنگو؛ 
ابزار کمک آموزشی برای 
کودکان دارای معلولیت

ماوس میله ای

ترجمه: سمیه جعفری

این داستان ها به دلیل برخورداری از ویِژگی های 
به  مبتالیان  برای  روزمرگی  و  ساختار  تکرار، 
عالی  رشدی کالمی  اختالل های  یا  اوتیسم 
بر  دنباله دار  تصویرِی  داستان های  هستند. 

عناصر پایه ای و دنبال کننده متمرکز  اند.
داستان ها  این  خواندن  از  پس  دانش آموزان 
می توانند با کمک گرفتن از کارت  های تصویرِی 
کنند،  تعریف  را  ساده  داستان  یک  رنگی، 
رخداد های داستان را پیش بینی کرده، بازگویی 
هم  با  را  تصویر ها  و  جمله ها  کنند،  دنبال  و 
بله/  پرسش های  به  کارت ها  با  دهند،  تطبیق 
خیر و چرا/ چگونه پاسخ دهند و نقش های هر 
داستان را اجرا کنند تا میزان درک مطلبشان 

مشخص شود.
تا  سه  سنی  گروه  برای  داستان ها  گونه  این 
حاوی  بسته  هر  است.  مناسب  سال  هشت 
رنگی در  تصویر های  با  داستان  32عدد کارت 
ابعاد 4 در 27 سانت، 9عدد برگه ی سوراخ دار 
با کارت های حاوی جمالت درشت، کارت های 
را  داستان ها  با  کار  طرز  16 صفحه  و  سؤال 

شامل می شود.
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مفصل زانوی افست خلفی 

قفل حلقه ای دراپ الك 

قفل حلقه ای زانو با قابلیت 
تنظیم )خم و راست شدن(

مفصل زانوی کنترل کننده ی 
استانس

معرفی قفل های بریس 

قفل های اهرمی یا 
سوییس الك

بسته شدن  و  باز  اجازه ی  قفل ها  این  طراحی 
فرد  به  هم زمان  به طور  را  طرف  دو  مفاصِل 
باعث  باال،  سمت  به  نیرو  اِعمال  می دهد. 
آزاد  قفل  و  شده  مفصل  دسته ی  باال رفتن 
با  مفصل  اهرم  برخورد  صورت  در  می شود. 
قفل  ناگهانی  آزاد شدن  امکان  اطراف،  اشیای 

و افتادن فرد وجود دارد.
استفاده از یک تسمه ی رابط در پشت مفصل 
روش  این  می کند.  بر طرف  را  مشکل  این 
به خصوص در افراد مسن کمک مؤثری برای 

مقابله با نا توانی در برابر ایستادن است.
برای آزاد شدن این مفصل نیازی به خم شدن 
به جلو نیست و برای افراِد با قدرت عضالنی 

کم مناسب است.

بریس بلند اندام تحتانی، ارتوز رایج در درمان 
ضعف و سستی اندام تحتانی است که عالوه بر 
مچ،  مفصل  جانبی  حرکت های  محدود کردن 
زانو را نیز ثابت نگه می دارد. دلیل تجویز بریس 

بلند، کنترل مستقیم مفصل زانو ست. 
بیماری،  نوع  حسب  بر  ارتوزی  مفصل  نوع 
عضالنی  ضعف  درجه ی  و  فعالیت  نوع  سن، 
مفصل های  رایج ترین  از  می شود.  تجویز 
ارتوزی می توان به مفصل زانوی افست خلفی، 
اهرمی،  قفل های  الک،  دراپ  حلقه ای  قفل 
و  تنظیم)خم  قابلیت  با  زانو  حلقه ای  قفل 
کنترل کننده ی  زانوی  مفصل  و  راست شدن( 

استانس اشاره کرد.

یک  به  زانو  بیش از حد  باز شدگی  صورت  در 
طرف از این مفصل استفاده می شود. باز شدن 
اما به حدی است  زانو به 180درجه نمی رسد، 
روی  وزن  انتقال  و  امنیت  حس  فرد  به  که 

سمت درگیر را می دهد.
فشارهای  و  زانو  باز شدن  میزان  مفصل  این 
وارد شده به قسمت عقبی کپسول مفصل زانو 
میزان  اگر  کرد  توجه  باید  می دهد.  کاهش  را 
باز شدن زانو توسط مفصل کمتر از حدی باشد 
وزن  و  کند  حفظ  را  تعادلش  بتواند  فرد  که 
را  مفصل  بازشدن  دهد،  انتقال  ارتوز  روی  را 
افزایش داده و ممکن است نیازمند به استفاده 

از قفل ها شود.
قفل کردن  از  باید  افراد  مواردی،  چنین  در 
انجام حرکت  باعث  زیرا  کنند،  خودداری  زانو 
حین  در  لگن  طرفی  بلند شدن  و  پا  دورانی 
افزایش  را  فرد  انرژی  مصرف  و  شده  راه رفتن 

می دهد.
است.  مهم  زانو  باز شدن  صحیِح  زاویه ی 
تأثیر  کاهش  باعث  زانو  بیش از حد  باز شدن 
تعیین  برای  ساده   روشی  می شود.  وسیله 
جلوی  واکری   می رود:  کار  به  بهینه  زاویه ی 
فرد قرار داده می شود، فرد در حالی که کمر و 
پشت زانوی خود را به دیوار تکیه داده، سعی 
می کند زانویش را باز کند تا جایی که احساس 
بی ثباتی کند. سپس به تدریج حرکِت بر عکس 
را انجام می دهد تا به حالت با ثبات برسد. این 
برای  است.  ارتوز  تنظیم  مناسب  حالِت  زاویه، 
با  را  به دست آمده  زاویه ی  بهتر،  نتیجه گیری 

عدد پنج جمع می کنند.

زانو  از متداول ترین روش های قفل کردن  یکی 
به  مبتال  افراد  برای  اغلب  و  می رود  شمار  به 
تجویز  رانی  چهار سِر  عضله ی  ضعف  و  پولیو 
می شود. طراحی این قفل به صورتی است که در 
تمام مدِت ایستادن، زانو را در حالت قفل شده 
به طور کامل در حالت  پا  زمانی که  نگه می دارد. 
صاف قرار گیرد، قفل ها پایین می افتند، اطراف 
مفصل  خم شدن  از  و  می گیرند  قرار  مفصل 

جلوگیری می کنند.
فرد برای خم کردن زانو در حالی که پا به حالت 
کشیده قرار دارد، قفل ها را باال می آورد. برای 
قبل  می توان  بی تعادل شدن،  از  جلوگیری 
در  گوی  یک  از  بعدی،  مفصل  باز کردن  از 
ساختمان مفصل استفاده کرد تا مفصل را در 

حالت قفل شده نگه دارد.

این مفصل برای افرادی که دچار کوتاهی زانو 
در حالت خم شدن هستند، طراحی شده و بعد 
از انتخاب زاویه ی مناسب می توان از قفل های 

قرار داده شده استفاده کرد.

استانس  حین  ثبات  ایجاد  به  مفصل  این 
حین  در  خودکار  خم شدن  و  )ایستادن( 
راه رفتن کمک می کند. کنترل این مفصل به 
روش های مختلف با کمک پردازش گر کوچک 
)داخل کلید مفصل( انجام  می شود و انتخابی 
مناسب برای افرادی است که یکی از اندامشان 
درگیر شده و از مفصل زانوی قفل دار استفاده 

می کرده اند.

ستون نکته های فنی

پیمان کشاورز
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Commemoration of the International Day 
of Persons with Disabilities at DAT

On Thursday morning DAT held a ceremony 
at Alvand amphitheater to commemorate the 
International Day of Persons with Disabilities 
according to International Relations of 
Tavana.
Some officials of Alvand city, DAT`s board 
of directors and disabled managers and 
members with their families attended the 
ceremony.
Nasrin Shahidi, psychologist and welfare 
social worker of Alvand said “Some members 
are members with disabilities. It hopes this 
day is entitled as human being`s equality. 
Through management, the negative attitude 
will be removed and the positive one will be 
replaced. Cornerstone of rehabilitation system 
is psychology of people with disabilities. 
Medical and psychological rehabilitation will 
be possible through psychology of family.”
She addressing to the mental health of 
people with disabilities said “DAT and Firooz 
hygienic group are evidence of this statement 
in entrepreneurship and independence of 
people with disabilities as well as culture-
making in the country which effective steps 
have been made in this field.
At the ceremony some elites with disabilities 
of Alvand like Mostafa Mohammadi, Athletics 
champion and owner of gold medal at rock 
climbing; Mohammd Taha Mohammadi 
eleven-year-old teenager who reached to the 
preliminary round of robotics; Fatima Yaqub-
Khany, Author and poet; Qnadpour athlete 
in sitting Volleyball; Fatima Taqavi teen 
moviemaker of 50 minutes of documentary 
film, and Asghar Shiri graduated in MA at 
history were rewarded by Alvand authorities.
It is worth mentioning after playing music by 
Amir Hossein Mohammadi, the Message of 
UN Secretary-General with the theme “stable 
development: promising of technology” was 
read and message papers were distributed 
among the participants.
After reading the UN message, Seyed 
Mohammad Mousavi, Chairman of the DAT 

board of directors appreciated the Mayor and 
City Council of Alvand officials and said we 
should know the position of DAT and Alvand 
in the world. He pointed to his attendance 
the international seminar with the theme 
“The role of technology in the lives of people 
with disabilities after ″2015 which was held 
in New Delhi and he had participated by 
UNESCO invitation and said “we are in higher 
position rather than the world. The world is 
at the beginning of financial support of poor 
people. Large companies such as Coca-Cola 
and IBM help to people with disability by 
social approach.”
“DAT demonstrated we are able and all 
advances of human society have been on 
the basis of their disability. We believe 
that people with disabilities are more able. 
We don’t ask companies’ owner to pay 
money. The world is looking for donation 
of companies’ authorities to people with 
disabilities.” He added.
Persons with disabilities must learn to 
think and work in the community. DAT has 
launched education support of pupils with 
disabilities in Qazvin. Jobs of these persons 
should be intellectual, not physical nor 
manual jobs. The project will be implemented 
at other provinces in the near future.
10 to 15 percent of people in the society are 
people with disabilities and the government 
should provide services to these people. 
The world is the world of humanity. The 
government should provide permanent 
jobs for people with disabilities; otherwise, 
it should pay salary so that persons with 
disabilities don’t feel sense of shame.
At the end the song group of Deaf was 
praised and a parts of Taqavi’s documentary 
film was broadcasted. Then Blind group 
caroled.

DAT supports children 
with disabilities in the 

field of education

Seyed Mohammad Mousavi, Chairman of board 
of directors of DAT said “in the field of education 
DAT will support hundred children with 
disabilities whose families have not sufficient 
financial ability.”
“Children like unprocessed raw materials of the 
society. We should know that fact that if children 
and youth with disabilities do not educate, they 
will be forced to carry out hard and intolerable 
works in the future. During the last two years the 
experimental and research stages of this project 
has been gotten by DAT.” Mousavi added.
“At this project we talked with generous teachers 
and introduced them to students who need 
make- up classes and meeting the goal we will 
support financially in order to encouraging 
students and teachers.
 “DAT will support NGOs that plan to execute this 
project at their province and city.”
I’m awarded for entrepreneurship for people 
with disability many times but I am embarrassed 
towards the employees with disabilities at Firooz 
factory.
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Secretary-General of the National 
Commission for UNESCO visited 

DAT

The second consultation of NGOs 
in the field of disabled was held

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 

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 

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 
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.

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 Secretary-
General 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, 
indicates their significant capabilities at other areas like science 
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.

International Relations Unit of DAT
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