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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 های آنان بردارند. 
الزم به یادآوری است صاحب امتیاز این نشریه، کانون معلولین توانا، موسسه 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 همراه 
و هم گام ما 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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 شورای سردبیری: 
سید اکبرحسیني، مرتضی رویتوند، رقیه بابایی

 هیئت تحریریه :
سیما سلطانی آذر، صدیقه مالیی، معصومه آِمدی، مریم ایران دوست، 

میترا بهرامی، شهاب ربیعی 
با تشكر صمیمانه از همكاری این عزیزان:

حجت اله یوسفی، محمدحسن هادی، مرضیه کریمی، فهیمه عباسی، 
مهدیه برین، آرزو طالقانی، عرفان دادخواه، پوریا طیارزاده و سایر همکاران

گرافیک و صفحه آرایی: فهیمـه طیبـا
تصویرگر: سارا پوریان

طرح روی جلد: صهبا شیرازی
عكس جلد: آتلیه ماهی
ویراستار: انیس ناصری

مدیر داخلی: زهره خوئینی

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

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.

شناسنامه

دریافت نسخه pdf شماره ۵9

صاحب امتیاز: كانون معلولین توانا        مدیر مسئول: محمدرضا هادی پور
نشانی دفتر ماهنامه : 

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 

اسامی دارندگان مجوز 
وادرات خودرو بررسی

  می شود

بهزيستی تا كجا كم كاري هاي 
درازمدت را پشـت حمايت های 

جـزئی و مقطـعی پوشـش می دهد؟

ديدار مشاور ويژه دبیر كل سازمان 
ملل با  رئیس كمیته ملی المپیک 

يک سوال،  يک سازمان، 
چندپاسخ

آموزش استاندارد، معیار توسعه 
اجتماعي 

كارآفريني با ديدگاه پرداختن به رفع 
چالش هاي اجتماعي، ارزش آفريني 

است

سازمان هاي مردم نهـاد فرصتي
 براي استقالل افراد داراي 

معلولیت

هیـچ تفـاوتي بیــن خودم 
كه يک جانباز هستـم 

و يک فرد معلول نمي بینم

38
شاعري كه صداي گل ها

 را مي شنود

41
داستانمعرفی كتاب

42

امـکان مشاغـل جراحـي 
هنـوز  وجود  نـدارد

اخـــبـــــار

اجـتمــاعــی

كودك و نوجوان

سالمت و علمی

 معلولیت محدودیت است، ناتوانی نیست
روز جهانی ناشنوایان و روز جهانی عصای سفید گرامی باد 
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َسر دولت مردان شلوغ است، 
تشکل های معلوالن وارد صحنه شوند

دوستی تعریف می کرد که بعد از اتمام یک کنفرانس 
به  گشت وگذار  برای  اروپایی  کشورهای  از  یکی  در 
مرکز شهر رفته و مشغول قدم زدن بودیم. تعطیلی 
از  زیادی  عده ی  آفتابی،  مطبوع  هوای  و  هفته  آخر 
مردم را به خیابان های مرکز شهر کشانده بود. چیزی 
که مرا به تامل واداشت این بود که دیدم تعداد افراد 
در  ذهنی  کم توان   یا  و  معلولیت های جسمی  دارای 
این شهر نسبت به شهرهای ایران چقدر بیشتر است. 
تفاوت  ظاهرا  آماری  لحاظ  به  که  اندیشیدم  خود  با 
چندانی بین تعداد معلوالن این شهر و شهری مثل 
این  وجود  علت  پس  ندارد،  وجود  ایران  در  تهران 
تعداد قابل توجه از افراد دارای معلولیت در این شهر 
اروپایی چیست؟ چرا به هر سمت نگاه می کنی، پای 
هر مغازه، گالری، پارک، سینما و تئاتر که می رویم 
یا  و  جسمی  معلولیت  با  کودکانی  یا  و  بزرگساالن 
وضوح  به  برقی  یا  ویلچرمعمولی  با  غالباً  را  ذهنی 

می بینیم؟
این  علت  یافتم،  را  آن  علت  تامل  اندکی  از  پس 
این  در  ذهنی  یا  جسمی  معلوالن  تعداد  که  نیست 
شهر بیشتر از شهرهای ایران است بلکه  تفاوت این 
به دلیل  که  است  این  در  ما  با شهرهای کشور  شهر 
امکانات رفاهی از یک سو و تغییر نگرش مردم از نگاه 
ترحم آمیز به رویکرد انسانِی کرامت محور و از منظر 
انسانی برابر، باعث شده که این افراد، همانند سایرین 

ظهور و بروز اجتماعی عادی داشته باشند.
به نام خدا

پاییز سال 94 هم از راه رسید ولی باز هم از تصویب 
خبری  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون  بازنگری 
همانند  باید  کشور  معلوالن  حقه ی  حقوق  نشد. 
چه  ببینیم  اینکه  تا  بماند  دل هایشان  در  آرزویی 
زمانی دولت مردان و قانون گذاران کشور ما مدیرانی 
خواهند یافت که آنها معلوالن را به یاد داشته باشند 
افراد  این  را  جامعه    10درصد  که  نکنند  فراموش  و 

تشکیل می دهند.

از ابتدای امسال و از اوایل فروردین ماه، همه چشم 
به تلویزیون و رسانه ها دوختیم تا ببینیم عاقبت 5+1  
و  اولیه  توافق  ایران چه می شود،  و تحریم هسته ای 
ثانویه باالخره صورت گرفت و پس از آن همه منتظر 
بودیم که  ایران  تصمیم های سنای آمریکا و مجلس 
در مهر ماه خبر امضای سند لغو تحریم ها نیز آمد و 
انتظار برای اجرای عملی برجام شروع شد. اقدامات 
اجرایی برجام تا پایان آذر و حتی شاید بیشتر ادامه 
خواهد داشت و حاال باید ببینیم می شود به اروپا و 

آمریکا اعتماد کرد یا نه؟
دولت مردان،  َسر  پیداست  که  اینگونه  اینکه  نتیجه 
که  گفت  بتوان  شاید  و  است  شلوغ  بسیار  امسال 
امسال هم خبری از بررسی قانون معلوالن در مجلس 
نخواهد بود چرا که اتمام عمر مجلس فعلی نیز با این 

روند ادغام شده و مزید بر علت می شود.
عمر نهمین دوره ی مجلس شورای اسالمی، امسال به 
پایان می رسد و در این مدت باقی مانده موارد زیادی 
باید توسط نمایندگان بررسی شوند. چندماهی از سال 
آینده هم به دور دوم انتخابات مجلس و قطعی شدن 
نتایج سپری خواهد شد که پس از آن نیز تازه نفسی 
مجلس دهم و جا افتادن برخی از نمایندگان، خود 
از  نیمی  تقریباً  بنابراین  و  است  زمان  گذر  نیازمند 
سال آینده نیز به این رویدادها خواهد گذشت. پس 
در چنین شرایطی چه باید کرد؟ آیا می توان دست 
روی دست گذاشت تا فرصتی ایجاد شود و مسئوالن 

به یاد معلوالن بیفتند؟
اینجاست كه تشكل های معلوالن سراسر كشور 
هم  دست  به  دست  و  شوند  صحنه  وارد  باید 
دهند و با برگزاری سمینارها، كنفرانس ها و به 
چالش كشیدن مسئوالن و البته رسانه ای كردن 
ایـن رویدادهـا، خـواهان حقـوق خود باشند.

این از حق معلوالن است که نماینده ها و دولت مردان 
با تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن و توجه به 
منتهی  رویدادی  را  معلولیت  معلولیت،  دارای  افراد 

شده به محرومیت معرفی نکنند و بدیهی است که 
احقاق حقوِق نادیده انگاشته شده ی معلوالن نباید از 
روی رفع تکلیف باشد بلکه احقاق حقوق این قشر، 
مستلزم تغییر نگرش خود مسئوالن و جامعه نسبت 
به این افراد و بسیج تمام امکانات فرهنگی، اقتصادی، 

سیاسی و... جامعه است.
پس از سال ها ضعف در اجرای قانون جامع، بازنگری 
عبور  و  کارشناسی  برای  ساله  چند  صبر  و  قانون 
پیش نویس قانون از مراحل مختلف، الیحه اکنون به 
اگر  نیست  زیادی  توقع  است.  رسیده  دست مجلس 
که در میان تمام مسائل لشکری و کشوری و... این 
موضوع با یک یا دو فوریت در صحن مجلس مطرح 
کوتاهی،  گونه  هر  صورت  در  و  برسد  تصویب  به  و 
مجلس،  معلوالِن  حقوق  از  حمایت  فراکسیون 
به عنواِن رکن مسئول در این زمینه، باید پاسخ گوی 

میلیون ها معلول باشد.
روز جهانی  و  آذر، )سوم دسامبر(  به 12  اکنون که 
به  توجه رسانه ها  نزدیک می شویم، طبیعتاً  معلوالن 
سوی پرداختن به سوژه های معلوالن معطوف خواهد 
شد و افراد دارای معلولیت دست  کم برای چند روز 
این  گرفت.  خواهند  قرار  رسانه ها  توجه  مرکز  در 
مقطع بهترین زمان است که تشکل ها در جلب توجه 
مسئوالن به مشکالت معلوالن تالش خود را داشته 
قوی تر  دیگری  زمان  هر  از  زمینه  این  در  و  باشند 
ظاهر شوند و تصویب قانون جامع و ایجاد فرصت های 

برابر را برای معلوالن خواستار شوند.
و در پایان امیدواریم به زودی نوید دهنده ی تصویب 
سال  آن که  نه  باشیم  معلوالن  به  شده  ذکر  قانون 
دیگری هم بگذرد و ما باز قلم به دست گیریم و هنوز 

خواستار تصویب قانون جامع باشیم...

محمدرضاهادیپور
مدیر مسئول
rezahadipoor@gmail.com
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در  معلوالن  از  نگهداری  حق  اختصاص 
منزل به زودی عملیاتی می شود

ایرنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
اشاره به دخیل شدن 20 دستگاه اجرایی 
معلوالن  جامعه  مشکالت  رفع  برای 
نگهداری  حق  اختصاص  گفت:  کشور، 
عملیاتی  به زودی  خانه  در  معلوالن  از 

خواهد شد.
سهمیه  تعداد  امیدوارم  خسروی وفا: 

پارالمپیک تا پایان امسال به 80 برسد
ایرنا: رییس کمیته ملی پارالمپیک گفت 
جانباز  و  معلول  ورزشکاران  تاکنون  که 
ایران 48 سهمیه پارالمپیک 2016 ریو را 
کسب کرده اند و امیدوارم که این تعداد 

سهمیه تا پایان امسال به 80 برسد.
آسیا:  پارالمپیک  کمیته  مدیراجرایی 
نشاط  معلوالن  برای  برنامه  اجرای 

اجتماعی را افزایش می دهد
دیر اجرایی کمیته پارالمپیک آسیا گفت: 
مراسم ویژه روز پارالمپیک در بسیاری از 
کشورها برگزار می شود و برگزاری چنین 
مراسمی برای معلوالن شادی و نشاط را 

در سطح اجتماع افزایش می دهد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی:
به  معلوالن  کردن  وارد  برای  بهزیستی 

شرایط بهتر زندگی تالش می کند
ایرنا: معاون توانبخشی سازمان بهزیستی 
کشور با تاکید براینکه بررسی مستندات 
مبنی بر آزار معلوالن در مرکز نگهداری 
عالی  کمیسیون  در  آفرینش  معلوالن 
سازمان  گفت:  دارد،  ادامه  بهزیستی 
به دنبال  به طور جدی  بهزیستی کشور 
بهتر  شرایط  به  معلوالن  کردن  وارد 

زندگی است.
اعتبارات  و  بودجه  بی سابقه  رشد 

بهزیستی در سال 95
مدیرکل حوزه ریاست سازمان بهزیستی 
رشد  شاهد   95 سال  در  گفت:  کشور 
سازمان  اعتبارات  و  بودجه  بی سابقه 

بهزیستی خواهیم بود.
پورشبانان  پهبد  دکتر  ایسنا:  گزارش  به 
پیشگیرانه  پوشش  کرد:  اظهار 
درصد   100 سقف  تا  شنوایی سنجی 

جامعه را متعهد شدیم که انجام دهیم.
وی ادامه داد: توان   بخشی و توانمندسازی 
معلولین و جامعه هدف با محوریت جامعه 
اولویت های  دیگر  از  خانواده  ویژه  به 
به  توجه  با  که  است  بهزیستی  سازمان 
به  را  راهبردها  می طلبد  کشور  شرایط 

شایستگی ایجاد کنیم.

نصب تجهیزات بازی کودکان معلول در 
بوستان ها

فضای  و  بوستان ها  سازمان  مدیرعامل 
نخستین  افتتاح  از  تهران  شهر  سبز 
پایتخت  در  کودک  دوستدار  بوستان 
با  بوستان همزمان  این  خبرداد و گفت: 
گل  فصلی  نمایشگاه  هفتمین  گشایش 
به  پاییزی  های  گل  جشنواره  و  گیاه  و 

بهره برداری می رسد.
به گزارش ایسنا: علی محمد مختاری با 
کودکان  نیازهای  به  توجه  که  این  بیان 
و  سازی  ایمن  تجهیز،  احداث،  در 
و  بازی  زمین های  استانداردسازی 
مکان های تفریحی در بوستان ها همواره 
شهری  مسئوالن  و  مدیران  توجه  مورد 
دوستدار  »شهر  طرح  گفت:  است،  بوده 
سال  اردیبهشت  تاریخ20  در  کودک« 
88 توسط شورای شهر تهران به تصویب 

رسید.
مصوبه  این  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
تبدیل  در  شد  موظف  تهران  شهرداری 
دوستدارکودک  شهری  به  تهران  شهر 
تمام سعی و تالش خود را به کار گیرد. 
شهر  سبز  فضای  و  بوستان ها  سازمان 
تهران نیز با توجه به فلسفه وجودی خود 
های  بوستان  مطالعات  تاریخ  همان  از 
برنامه  لوحه  سر  در  را  کودک  دوستدار 
های خود قرار داد. در این راستا کلنگ 
اولین بوستان دوستدار کودک با حضور 
ساکنان محل و نمایندگان شورایاری در 
منطقه  محدوده  در  فارس  خلیج  محله 
بود  شهری  متراکم  بافت  دارای  که   18

به زمین زده شد.
دانش آموزان  پذیرش  دایره  توسعه 

استثنایی در خوزستان
استثنایی  پرورش  و  آموزش  رییس 
روز  گرامیداشت  مراسم  در  خوزستان 
دایره  توسعه  از  سفید  عصای  جهانی 
همه  در  استثنایی  دانش آموزان  پذیرش 

گروه ها در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایسنا: منطقه خوزستان، علی 
امروز)14  که  مراسم  این  در  ممبینی 
مهرماه( در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: 
می توانند  المسه  حس  با  روشندالن 
و  دهند  بروز  را  خود  توانایی های  همه 
نماد  سفید  عصای  افراد،  این  دیدگاه  از 

استقالل طلبی آنها است.
روشندالنی  گذشته،  در  داد:  ادامه  وی 
افتخار  مایه  خود  زمان  در  که  بوده اند 
فارسی  پدر شعر  رودکی،  مانند  بوده اند، 
که در 8 سالگی حافظ کل قرآن شد و 
تالوت  را  قران  آیات  خاصی،  مهارت  با 
می کرد یا ابوبصیر یکی از شاگردان پاک 

مانعی  وی  نابینایی  که  صادق)ع(  امام 
نشد تا از کالم امام)ع( بی بهره بماند.

ممبینی عنوان کرد: در حوزه آموزش و 
پرورش استثنایی، 14 مدرسه در استان 
دانش آموزان  و  است  فعال  خوزستان 
به  مشغول  مدارس  این  در  روشندل 
از  بیش  حوزه،  این  در  هستند.  تحصیل 
80 پرسنل در حال خدمت به روشندالن 
در  روشندل  دانش آموز   170 هستند، 
مدارس استان در حال تحصیل اند و بیش 
به صورت  از 1000 دانش آموز روشندل 
مختلف  شهرهای  در  فراگیر  تلفیقی 
تحصیل  عادی  دانش آموزان  کنار  در 

می کنند.
تجمع معلوالن مقابل اداره کل بهزیستی 

هرمزگان
جمعی از معلوالن هرمزگانی مقابل اداره 

کل بهزیستی هرمزگان تجمع کردند.
خبرنگاران  باشگاه  خبرنگار  گزارش  به   
جوان، معلوالن هرمزگانی در این تجمع 
زمینه  در  خود  مشکالت  رفع  خواستار 
تامین  و همچنین  اشتغال  های مسکن، 
نیاز  مورد  تجهیزات  و  بهداشتی  وسایل 

خود شدند.
نخاعی  ضایعات  انجمن  عامل  مدیر 
ضمن  معترضان  جمع  در  هرمزگان 
بهزیستی  ضعیف  عملکرد  به  اعتراض 
جذب  برای  نکردن  پیگیری   استان، 
کردن  مرتفع  راستای  در  اعتبارات 
از  یکی  را  معلوالن  ضروری  نیازهای 
بهزیستی  مدیرکل  اصلی  ضعف های 

عنوان کرد.
فرشید معنایی گفت: این تجمع با هدف 
بررسی و پاسخگویی مسئوالن بهزیستی 
اشتغال،  امور  خصوص  در  هرمزگان 
مسکن و دیگر نیازهای ضروری معلوالن 

هرمزگان برپا شده است.
معلوالن  از  نفر  دو  فوت  به  اشاره  با  وی 
اخیر  هفته  یک  طی  نخاعی   ضایعات 
مالی  مشکالت  دلیل  به  بندرعباس  در 
بیمه  و  پرستاری  حق  پرداخت  خواهان 

مکمل به معلوالن شد.
نخاعی  ضایعات  انجمن  عامل  مدیر 
هرمزگان افزود: در حال حاضر حدود دو 
ون  که یک دستگاه خودرو   است  سال 
برای جابجایی معلوالن استان تهیه شده 
که به دلیل  پیگیری نشدن هنوز پالک 

گذاری نشده است.
با  بهزیستی  کل  مدیر  مرادی  سیما 
حضور در جمع معترضان توضیحاتی در 
داد  معلوالن  مطالبات  پیگیری  خصوص 

که آنها را قانع نکرد.

اخبـــــــــــار كوتاه
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کاشف به عمل آمد

توانبخشی  حوزه  توانمندسازی  دفتر  مدیرکل 
گفت و گوی  در  کشور  بهزیستی  سازمان 
اسامی  بررسی  از  توانا  پیک  با  اختصاصی 
خودروهای  واردات  مجوز  دارندگان 
مراکز  از  گفت:  و  داد  خبر  شده  مناسب سازی 
اسامی  استان ها خواسته ایم  تمام  در  بهزیستی 
افراد دارای مجوز واردات خودرو را بررسی کنند 

تا افراد غیرواجدشرایط شناسایی شوند. 
تصریح  دواتگران  کیوان  توانا:  پیک  گزارش  به 
کرد: در مورد مسئله ی واردات خودرو یا توافق 
هنوز  و  است  بحث  داخلی  خودروسازان  با 
تصمیم دقیقی در این زمینه گرفته نشده است.
دواتگران در پاسخ به این سوال که »به گزارش 
مختلف،  استان های  از  توانا  پیک  مخاطبان 
تماس های  طی  بهزیستی  سازمان  مددکاران 
نامناسبی  برخوردهای  مددجویان  با  تلفنی 
مستمری،  قطع  به  آن ها  تهدید  با  و  داشته 
سعی در انصراف مددجویان از پذیرفتن مجوز 
و  کرد  تاسف  اظهار  دارند«  خودرو  واردات 
گفت: مددکاران با این روش کم لطفی کرده و 
تالش های ما را تحریف می کنند چرا که واقعیت 
این است که طبق بند 6  مصوبه واردات خودرو 
خود  اصلی  تصمیم گیرنده ی   ،1387 سال  در 
فرد است و کسی به زور نمی تواند او را مجبور به 

پذیرش خودروی خارجی یا داخلی کند.
توانبخشی  حوزه  توانمندسازی  دفتر  مدیرکل 
برای  ما  کرد:  تاکید  کشور  بهزیستی  سازمان 

مجوز  دارای  افراد  از  تعداد  چه  بدانیم  اینکه 
چه  و  داشته  را  واردات  توان  خودرو  واردات 
تعداد این توان را ندارند از استان ها خواسته ایم 
اما  بگیرند  را  الزم  استعالم  مددجویان  از  تا 
روش های ناراحت کننده ی مددکاران، مد نظر 

ما نبوده و ما این روش ها را رد می کنیم.
 3 میان  از  کرد:  خاطرنشان  دواتگران  دکتر 
هزار و پانصد فرد دارای مجوز واردات خودرو که 
باید  نکرده اند،  واردات خودرو  به  اقدام  تاکنون 
تعداد دقیق افرادی که تمایل به واردات خودرو 
خواهان  که  کسانی  تعداد  همچنین  و  دارند 
دریافت خودروی داخلی هستند مشخص شود 
تصمیمات  دقیق  آمار  و  اطالعات  اساس  بر  تا 

قاطعی گرفته شود.

دارندگان  تمام  داشت:  اذعان  همچنین  وی 
مجوز واردات خودرو، چه آن هایی که متقاضی 
چه  و  هستند  خارجی  خودروی  واردات 
متقاضیان دریافت خودروی داخلی، نمی توانند 
سازمان  مستمر  خدمات  کننده ی  دریافت 

بهزیستی باشند.
به  با توجه  این مقام مسئول اشاره کرد گفت: 
اینکه این افراد از تسهیالت 40 میلیون تومانی 
بنابراین  می شوند،  بهره مند  خودرو  واردات 
از  خروج  درصِد   10 و  توانمندسازی  قالب  در 
از چرخه ی حمایت مستمر  چرخه ی حمایتی، 
سازمان  موردی  خدمات  ولی  می شوند  خارج 

همچنان شامل حال این افراد خواهد بود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی 
از  یکی  در  معلوالن  شکنجه ی  به  واکنش  در 
مراکز نگهداری استان البرز گفت: مقصر اصلی 

وقوع این اتفاق، بهزیستی است.
ما  افزود:  اکبریان  عزیز  توانا:  پیک  گزارش  به 
می بینیم  بهزیستی  سازمان  ناحیه  از  را  قصور 

و این سازمان باید در این زمینه پاسخ گو باشد.
وی ادامه داد: اهمال از طرف سازمان بهزیستی 
است چرا که این سازمان باید وظایف خود را به 

نحو احسن و شایسته انجام دهد.
مجلس  در  البرز  استان  مردم  نماینده ی  این 
از  نظارت  دولت  وظیفه ی  اینکه  به  اشاره  با 
ادارات،  حراست های  بازرسی،  سازمان  طریق 
گفت:  است  و...  فرمانداری ها  استانداری ها،  
را  خود  نظارتی  ابزار  باید  بهزیستی  سازمان 

گسترش دهد.
دادستان  از  داشت:  اذعان  همچنین  اکبریان 
استان خواسته ایم تا این موضوع را پیگیری کرده 

و عامالن این اتفاق را به مجازات برساند.

اتفاقی  چنین  قطعا  اظهارکرد:  اکبریان  عزیز 
باید  قضایی  مقامات  و  نبوده  قابل چشم پوشی 

قاطعانه با این اتفاق برخورد کنند.
وی تصریح کرد: شکنجه کردن معلولین با هیچ 

در  باید  متخلفان  و  نیست  قابل درک  معیاری 
این زمینه پاسخگو باشند و از دادستانی انتظار 

می رود متهمین را به اشد مجازات برساند.

ـار
ــــ

ــــ
خبـ

ا

مديركل دفتر توانمندسازی بهزيستی كشور:
اسامی دارندگان مجوز وادرات خودرو بررسی می شود

نماينده مردم كرج در مجلس:

سازمان بهزيستی، مقصر اصلی حادثه شکنجه معلوالن است
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با  رابطه  در  کشور  بهزیستی  توانمندسازی  دفتر  مدیرکل 
خدماتی که سازمان بهزیستی به دانش آموزان دارای معلولیت 
می دهد به پیک توانا گفت: سازمان ساالنه بین 100 تا 150 
هزار تومان هزینه ی ایاب و ذهاب به این دانش آموزان پرداخت 

می کند.
کیوان دواتگران افزود: پرداخت این مبلغ به مقطع تحصیلی 

دانش آموز و تشخیص مددکار بستگی دارد.
وی همچنین از ناچیز بودن این خدمات ابراز ناراحتی کرد و 
افزود: در زمینه ی افزایش مشوق های تحصیلی دانش آموزان و 
شهریه ی دانشجویان دارای معلولیت در قانون جامع حمایت 
درازمدت  در  تا  داشتیم  بیشتری  پیش بینی های  معلوالن  از 

خدمات مطلوبی به جامعه ی هدف داده شود.

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلوالِن مجلس در 
گفت و گو با پیک توانا از تاخیر در تحویل پیش نویس 
گفت:  و  کرد  گله مندی  ابراز  مجلس  به  جامع  قانون 
پیش نویس الیحه قانون جامع حمایت از معلوالن که 
از 2 سال قبل آماده بود در کمال تعجب، اخیرا تحویل 

مجلس شورای اسالمی داده شده است.
به گزارش پیک توانا: فاطمه آلیا با بیان اینکه ما بارها 
ارائه ی این الیحه و ضرورت تحویل آن به  تسریع در 
مجلس را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت 
کردیم  تاکید  رفاه  وزیر  به  افزود:  می کردیم  مطرح 
حمایت  جامع  قانون  پیش نویس  تحویل  این  اگر  که 
شود  مصادف  نهم  مجلس  آخر  ماه های  با  معلوالن  از 
دست  مجلس  این  عمر  به  آن  تصویب  است  ممکن 

ندهد، ولی دولت تعلل کرد.
وی با اشاره به این نکته که در حال حاضر طرح های 
مختلف و دوفوریتی زیادی در نوبت و دستورکار مجلس 
قرار دارند و تا چند وقت دیگر قانون بودجه و الیحه 
قرار  مجلس  کار  دستور  در  نیز  توسعه  ششم  برنامه 
تسریع  برای  می تواند  دولت  داد:  ادامه  گرفت  خواهد 
فوریت کند چون  تقاضای 2  قانون جامع  در تصویب 
تراکم طرح و الیحه های موجود، اجازه مطرح شدن این 

الیحه را نمی دهد.
آلیا همچنین تصریح کرد: ما حتی 5 ماه قبل به وزیر 
گفتیم اگر این پیش نویس اشکاالتی هم دارد و علت 
تاخیر این است، آن را زودتر تحویل مجلس دهید تا 
در کمیسیون های تخصصی اشکاالتش بررسی و مرتفع 
شود اما ایشان درست در هفته ای که قرار بود مجلس 
از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح سوال داشته 
باشد و اتفاقاً یکی از سواالت هم در همین زمینه بود، 

این پیش نویس را تحویل مجلس دادند.

این نماینده ی مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: 
درحال حاضر افراد دارای معلولیت و تشکل های فعال 
در این حوزه باید از دولت بخواهند تا در زمینه تصویب 
آن،  تصویب  تا  بدهد  فوریت  دو  تقاضای  جامع  قانون 

سرعت داده شود.
حقوق  از  حمایت  فراکسیون  نظر  داشت:  اذعان  آلیا 
معلوالن در مجلس این است که اگر دولت در زمینه 
تقاضای دوفوریت همکاری کند، فراکسیون هم تالش 
می کند که این الیحه تا 12 آذر و روز جهانی معلوالن 
یا کمی بعد از آن، به تصویب مجلس برسد و هدیه ی 

ناقابلی برای افراد دارای معلولیت باشد.
رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلوالِن مجلس با 
تاکید بر این مطلب که ما تالش خواهیم کرد تا الیحه 
مذکور تا قبل از پایان سال در دستور کار مجلس قرار 

طرف  از  فوریت  دو  تقاضای  اگر  داشت:  اظهار  بگیرد 
پیش  ترتیب  همین  به  اوضاع  و  نشود  مطرح  دولت 
برود با توجه به لوایحی که در نوبت هستند پیش بینی 
این  تصویب  به  نوبت  مجلس،  این  در  که  می کنیم 

الیحه ی حمایت از حقوق معلوالن نرسد.
از  حمایت  جامع  قانون  سرنوشت  با  رابطه  در  وی 
معلوالن در صورت عدم تصویب در مجلس نهم گفت: 
طبق آیین نامه تمام طرح ها و لوایحی که به هر دلیلی 
نمایندگان  بمانند،  باقی  و  نشده  مطرح  مجلس  در 
مجلس  هیئت رئیسه ی  از  بعدی،  مجلس  شروع  در 
جدید درخواست ارایه ی مشخصات و پیگیری طرح و 

الیحه های باقی مانده را خواهند داشت.

معلول  دانش آموزان  و  دانشجویان  کارشناس 
بهزیستی قزوین از پرداخت ساالنه 150 هزار 
دانش آموزان  به  ایاب و ذهاب  هزینه  تومان، 
این  گفت:  و  داد  خبر  معلولیت  دارای 
و  ابتدایی  به دانش آموزان مقطع  تنها  هزینه 

راهنمایی پرداخت می شود.
توانا  پیک  با  گفت و گو  در  حسینی  محمد 
پرداخت  قابل  ایاب و ذهاب  سرانه  داد:  ادامه 
به دانش آموزان دارای معلولیت به طور دقیق 
اعتبار  کل  به  بستگی  و  نیست  مشخص 
دریافتی و مقطع تحصیلی دانش آموزان دارد 
اما به طور میانگین ساالنه بین 100 تا 150 
هزار تومان هزینه برای ایاب و ذهاب این افراد 

در نظر گرفته می شود.

وی تصریح کرد: هزینه ی نگهداری در منزل 
این  به  گذشته  در  نیز  ماهانه  مستمری  و 
دانش آموزان پرداخت می شد که متاسفانه از 

2 سال قبل تاکنون قطع شده است.
هزینه  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  حسینی 
هزینه ی خرید  تحصیلی شامل کمک  بهبود 
دیگر  از  و...  کفش  و  کیف  لوازم التحریر، 
به  بهزیستی  سازمان  که  است  خدماتی 
دانش آموزان می دهد خاطرنشان کرد: اعتبار 
سال  دوم  نیمه ی  در  بخش  این  به  مربوط 
مشخص  آن  دقیق  مبلغ  و  می شود  دریافت 

نیست.
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ــــ

ــــ
خبـ

ا

رقیهبابایی

100 تا 150 هزار تومان هزينه 
ايـاب و ذهـاب دانـش آموزان معلول 

در سال

رئیس فراكسیون حمايت از حقوق معلوالن در مجلس:
دولت در تحويـل پیـش نويــس قــانون جـامع به مجـلس، تعـلل كرد

كارشناس دانشجويان و دانش آموزان معلوِل بهزيستی قزوين:

كمک هزينه ی بهزيستی به دانش آموزان معلول 
ساالنه 150 هزار تومان است
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يک سوال،  يک سازمان، چندپاسخ
برای معلم خصوصی، چیزی در نظر گرفته نمی شود

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

دانش آموزان دارای معلولیت از جمله گروه های تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که نیازمند توجه عمیق و سرمایه گذاری های 
خاص هستند. این گروه، صرف نظر از این که به مراقبت های پزشکی، توانبخشی و مددکاری نیاز دارند تا نحوه ی کنار آمدن با 
معلولیتشان را یاد بگیرند، نیاز به آموزِش استفاده از لوازم کمک توانبخشی نیز دارند تا از ابتال به معلولیت های ثانویه در امان 
بمانند. اما آن چه در این سنین برای این افراد ضروری تر به نظر می آید بحث »آموزش و مهارت آموزی« و حمایت سازمان بهزیستی 

از آموزش آن هاست.
نوع  چه  بهزیستی  سازمان  ببینیم  تا  رفتیم  استان  چند  در  بهزیستی  مراکز  سراغ  به  مدارس  بازگشایی  و  پاییز  رسیدن  فرا  با 

حمایت هایی از آموزش این افراد دارد و چه خدماتی به این گروه از جامعه ی هدف خود ارائه می دهد.

در گفتگو با مسئوالن ادارات بهزیستی سوال های زیر مطرح 
شد و پاسخ های ارائه شده، دریافت شدند.

دارای  دانش آموزان  آموزش  از  بهزیستی  سازمان   -1  
معلولیت حمایت می كند؟

 2- چه نوع حمایتی؟
 3- هزینه ای برای لوازم التحریر یا معلم خصوصی و مدارس 

این افراد می پردازید؟
استان تهران، بهزیستی شهرستان تهران 4- اگر می پردازید مبلغ آن چقدر است؟

از  است  موظف  بهزیستی  سازمان  بله.   -1
دانش آموزان دارای معلولیت حمایت کند.

بدهد  مستمری  افراد  این  به  باید  سازمان   -2
که  کند  پرداخت  را  ایاب و ذهابشان  هزینه  و 
البته اعتبارات ناکافی این اجازه را به طور کامل 

نمی دهند.
دانش آموزان  به  دیگر  که  است  چند سال  االن 
را  ایاب و ذهاب  ولی  نمی دهیم  مستمری 

پرداخت می  کنیم.
3- باید ببینیم چقدر اعتبار می آید.

استان قزوین، اداره كل بهزیستی
1- خدمات سازمان بیشتر بر اساس ابالغ اعتبارات تعیین می شود.

قبال  راهنمایی.  و  ابتدایی  مقطع  محصل های  به  هم  آن  می دهیم  ایاب و ذهاب  هزینه  فقط   -  2
مستمری ماهانه هم پرداخت می کردیم که االن چند سالی است قطع شده است.

هزینه ی بهبود تحصیلی شامل لوازم التحریر، کیف و کفش و... هم داریم که البته نیمه دوم سال 
پرداخت می شود.

به  افرادی که  برای کسانی که در مراکز هستند و  اعتبار کل، بین همه سرشکن می شود و   -3
اما به طور میانگین برای یک ساِل هر دانش آموز مبلغ 150  مدارس عادی می روند متغیر است. 
هزار تومان، هزینه ایاب و ذهاب منظور می شود. تعیین این مبلغ هم به مقطع تحصیلی دانش آموز 

و اعتبارات ما بستگی دارد.

استان گیالن، اداره كل بهزیستی
1- بله.

2- هر حمایتی که نیاز باشد.
برای معلم خصوصی، چیزی در نظر گرفته 

نمی شود.
3- نمی دانیم.

استان سمنان، اداره كل بهزیستی
1- اصوالً سازمان باید از همه معلوالن حمایت داشته باشد.

هم حمایت های مالی و هم حمایت های توانبخشی و مددکاری 
و..

2- تا جایی که اعتبارات اجازه بدهند بله، پرداخت می کنیم.
3- بستگی به این دارد که چقدر اعتبار برای این بخش در 

نظر گرفته شده باشد.

استان همدان، اداره كل بهزیستی
1- بله. طبق دستورالعمل های موجود، سازمان 

به این گروه خدمات ارائه می دهد.
هزینه  مستمری،  پرداخت  مانند  مواردی   -2

ایاب وذهاب، هزینه خرید لوازم التحریر و...
در  هم  مستمری  خیر،  خصوصی  معلم  برای 

حال حاضر نمی دهیم، اما قبال داشتیم.
3- بستگی به سقف بودجه هایمان داشت.

استان خراسان رضوی، اداره كل بهزیستی
1- بستگی به میزان اعتبارات دارد.

ایاب و ذهاب  هزینه  فقط  گفته اند  ما  به   -2
بدهیم.

برای امسال چیزی نیامده.
3- بستگی دارد چقدر اعتبار داشته باشیم.
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نگاهی به نحوه ی حمايت دانش آموزان معلول توسط سازمان بهزيستی

بهزيستی تا كجا كم كاري هاي درازمدت را پشـت
 حمايت های جـزئی و مقطـعی پوشـش می دهد؟

پاییز، این بهار نارنجی پوش از راه می رسد و همان گونه 
خود  همراه  را  بی نظیر  روشِن  و  تیره  رنگ های  که 
را مهمان  از هیجان و شادابی  باالیی  می آورد، حجم 
برای  همه ی آن هایی می کند که دل های کوچکشان 
و  مدرسه  راه  کودکانه ی  شیطنت های  برای  مدرسه، 
دویدن های سرشار از قاه قاه های دلپذیر بدون دغدغه 

تنگ می شود.
پاییز می آید و کودکان، رهاتر از باد به هر سو می دوند، 
بازی می کنند، آب، بابا می آموزند و در پهنه ی وسیع 
زندگی مهر می پراکنند و شادی خرج می کنند اما در 
این میان و در کوچه های پاییزی این فصل، کودکی 
به  هم هست که کوله پشتی اش را به دوش گرفته و 
کمک عصاهای فلزی اش خود را به مدرسه می رساند و 
احتماالً هر کدام از ما شاید هنگامی که در صف نانوایی 
ایستاده ایم یا وقتی که گوشی به دست و صحبت کنان 
در حال عبور از خیابان هستیم چشممان به دخترک 
ویلچر نشین معصومی افتاده باشد که کیف مدرسه اش 

را روی پایش گذاشته و دارد به مدرسه می رود.
بله، در این میان کودکانی هم هستند که کوچه های 
برایشان  درختان،  برگ های  با  شده  زینت  پاییزِی 
حیاط  تماشای  از  حالشان  اما  ندارد  عبوری  جای 
دانش آموزان  هیاهوی  از  آکنده  مدرسه های  بزرگ 
به  ویلچر  و  عصا  با  که  دانش آموزانی  می شود.  خوب 
و  می گیرند  جای  نیمکت  پشت  و  می آیند  مدرسه 
شانه به شانه ی همکالسی هایشان درس می خوانند و 
هم تراز با آنها نمرات عالی می گیرند و شاید هیچ کس 
شرایط  از  هاست  سال  دانش آموزان  این  که  نداند 
این  که  نداند  کسی  شاید  نیستند.  برخوردار  یکسان 
با نوع  از دریافت آموزش های ضرورِی منطبق  افراد 

معلولیتشان بی بهره اند.
بر کسی پوشیده نیست که کودکان و دانش آموزان 
دارای  افراد  بین  از مهم ترین گروه ها در  معلول یکی 
از  سنی  شرایط  نظر  از  گروه  این  هستند،  معلولیت 
بهترین فرصت  برای آموزش، پذیرش معلولیت و باور 
توانمندی های خود بهره مند هستند و دست هر مربی 
و معلمی در کشف، پرورش و شکوفایی استعدادهای 
این دانش آموزان باز است. شاید بتوان گفت مشکالت 
این گروه هنوز آن قدر جدی و عمیق نشده اند که نشود 
از عهده ی رفع آن ها برآمد و از طرفی نظر به این که 
معرض  در  بیشتر  که  دارند  قرار  سنی  در  افراد  این 
آسیب پذیری هستند بنابراین بیشترین میزان مراقبت 

و اهمیت را می طلبند.
آموزش، مهم ترین رکن و اساسی ترین نیازمندی این 

گروه است که در صورت ارایه ی صحیح و پایه گذاری 
درست می تواند آینده ی روشنی را برای این افراد رقم 
سهولت  به  زمینه  این  در  کم کاری  گونه  هر  و  بزند 
زندگی آن ها را با مخاطره روبرو خواهد کرد اما باید 
دید که سازمان بهزیستی چه نقشی در آموزش این 

دانش آموزان ایفا می کند؟
ساالنه  بهزیستی  می گویند  سازمان  این  مسئوالن 
ایاب و ذهاب  هزینه ی  تومان  هزار   150 تا   100 بین 
در  فقط  هم  آن  معلولیت  دارای  دانش آموزان  به 
مقطع دبستان و راهنمایی پرداخت می کند و حمایت 
بهزیستی از این کودکان تنها محدود به همین است در 
صورتی که دانش آموزان معلول، مهم ترین و ویژه ترین 
گروه تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. در این 
تنها  هم  آن  مبلغ،  این  که  پرسید  نباید  آیا  شرایط 
کافی  افراد  این  آموزش  برای  ایاب و ذهاب  منظور  به 
است؟ با فرض این که تنها وظیفه ی سازمان بهزیستی 
به دانش آموزان دارای معلولیت، پرداخت ایاب و ذهاب 
که  خدمتی  است  این  هم  این صورت  در  آیا  باشد 
در  معلوالن  متولی  سازمان  تنها  بهزیستی،  سازمان 
هزینه ی  آیا  کند؟  پرداخت  قشر  این  به  باید  ایران 
ایاب و ذهاب  دانش آموزان دارای معلولیتی که از وسایل 
نقلیه ی عمومی هم نمی توانند استفاده کنند ساالنه 

150 هزار تومان است؟
آیا این گروه به عنوان یكی از آسیب پذیرترین 
حمایت های  از  نباید  هدف،  جامعه  گروه های 
باشند  برخوردار  نگرانه  آینده  و  كارشناسانه تر 
و این قشر به آن نمی ارزند كه وقت و هزینه ی 

بیشتری برایشان تخصیص شود؟
معلولیتی  دارای  افراد  ما  هم  آینده  سال  در 20  اگر 
داشته باشیم که نه در بحث آموزش حمایت شده اند 
و نه به دنبال آن اشتغال و درآمد مناسبی دارند، نه 
مهارتی یافته اند که بر آن اساس بتوانند استقالل مالی 
باشند و همچنان در بحث  البته شخصیتی داشته  و 
جایی  به  ره  و  مانده  مردد  خانواده  تشکیل  و  ازدواج 
تا چند  است؟  مقصر  نهادی  یا چه  نبرند؛ چه کسی 
باید  مسئوالن  اهمال  دلیل  به  معلوالن  دیگر  سال 
پذیرای ترحم و دلسوزی های بیهوده باشند؟ آیا اگر 
روا  معلوالن  به  که  ترحمی  اعظم  بخش  که  بگوییم 
داشته می شود نتیجه ی نادیده گرفتن حقوق حقه ی 
برخی  و  افراد  برخی  وظیفه شناسی  عدم  و  معلوالن 

نهادهاست اشتباه گفته ایم؟
معلول  آسیب پذیر  قشر  برابر  در  دولت  وظیفه  آیا 
تنها پرداخت این کمک هزینه های اندک است و آیا 

حوزه ی گسترده ی آموزش تنها به 
اندک  هزینه های  کمک  پرداخت 

محدود می شود؟
که  است  این  کم توجهی ها  این  علت  آیا 

جامعه،  اقشار  مظلوم ترین  از  یکی  به عنوان  معلوالن 
خود  حقوق  برای  کننده ای  پیگیری  وکیل  و  حامی 
ندارند و اگر گروهی این گونه مظلوم باشد باید همواره 

در هاله ای از فراموشی بماند؟
معلوالن،  آموزشی  چهارچوب های  خالی  جای  سراغ 
آموزش  معلولیت،  نوع  با  منطبق  آموزش های 
ثانویه،  معلولیت های  ایجاد  از  پیشگیری  روش های 
دارای  فرد  به  مددکاری  و  توانبخشی  های  آموزش 
به  و خانواده ی وی، سرویس رفت و برگشت  معلولیت 
مدرسه، منشی دائم برای دانش آموزان نابینا، تهیه ی 
مسائل  آموزش  معلوالن،  ویژه ی  آموزشِی  تجهیزات 
از چه  و  از کجا  باید  را  و...  به عموم جامعه  معلوالن 
کسی گرفت؟ سازمان بهزیستی تا کجا باید کم کاری 
و  جزئی  حمایت های  پشت  را  خود  درازمدت  های 

مقطعی پوشش دهد؟
آیا تنها با پرداخت هزینه ی ایاب و ذهاب آن هم بطور 
توانمندی  به  را  معلوالن  می خواهیم  ساالنه  و  ناچیز 
ظهور  شاهد  دور  چندان  نه  آینده ای  در  و  برسانیم 
حوزه  این  در  متفکر  مغزهای  و  استعدادها  نبوغ، 

باشیم؟
شاید وقت آن فرا رسیده كه از خودمان بپرسیم: 
تا كی در جایگاهی كه هستیم باقی خواهیم بود 
قشر  این  به  خدمت رساندن  فرصت  كی  تا  و 
این  نكند  بود؟  خواهد  باقی  برایمان  همچنان 
حسرت  ما  و  برود  دست  از  لحظه  هر  فرصت 

بازگشت زمان را بخوریم؟
به  محکوم  را  معلولی  کودک  ما  فعالیت  نوع  نکند 
خانه نشینی بکند و یا خانواده ای را به چالش نگهداری 
در  معلول  کودکان  نکند  برساند؟  خود  فرزندان  از 
درختان  برگ های  با  شده  زینت  پاییزِی  کوچه های 
بزرگ  حیاط  تماشای  با  دیگر  و  برسند  بن بست  به 
دانش آموزان، حالشان  از هیاهوی  آکنده  مدرسه های 
دانش آموزان  که  برسد  فرا  روزی  نکند  نشود؟  خوب 
خودشان  مدرسه  نیمکت های  پشت  معلولیت  دارای 
نارنجِی  و  زرد  رنگ های  ترکیب  از  و  نکنند  باور  را 
به  را  نامعلوم  و  تلخ  آینده ای  تنها  رنگی  مدادهای 

تصویر بکشند؟
شاید این پاییز، وقت آن رسیده که احساس وظیفه ی 

بیشتری بکنیم.

آیا وظیفه ی دولت
 در برابر قشر آسیب پذیر 
 معلول تنها پرداخت این
 کمک هزینه های اندک

است؟
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اجرایی  مدیرکل  سویی،  طارق 
با  آسیا  پارالمپیک  ملی  کمیته 
کمیته  کل  دبیر  شهنازی،  شاهرخ 

المپیک ایران دیدار کرد.
ضمن  شهنازي  دیدار  این  در 
سویي  طارق  به  خوش آمدگویي 
نزدیک  بسیار  همکاري  سابقه  به 
و  المپیک  ملي  کمیته هاي 
و  کرد  اشاره  کشورمان  پارالمپیک 
بر تداوم این همکاري ها و حمایت 
پارالمپیک  ملي  کمیته  از  مستمر 

تاکید کرد.
وي همچنین به لزوم ایجاد تعامل 
پارالمپیک  کمیته  بین  همکاري  و 
المپیک آسیا اشاره  آسیا و شوراي 
کمیته  که  نمود  پیشنهاد  و  کرد 
حضور  زمینه  آسیا  پارالمپیک 
نمایندگان خود در ساختار شوراي 
به  و  نماید  فراهم  را  آسیا  المپیک 
ویژه  کمیسیون  یک  ایجاد  دنبال 

الملی  بین  کمیته  رئیس  کریون،  سرفیلیپ 
پارالمپیک برای مراسم جشن روز ملی پارالمپیک 
صورت  به  که  بود  کرده  صادر  ویژه ای  پیام   94

ویدیویی ضبط و در مراسم پخش گردید.
متن پیام وی به شرح زیر است:

کمیته  به  که  است  خوشحالی  بسی  جای 
پیام  ایران  اسالمی  جمهوری  پارالمپیک 
خوش آمدگویي خود را به خاطر جشن روز ملي 
ابراز  ایران  سراسر  و  تهران  شهر  در  پارالمپیک 

نمایم.
زیادي  بسیار  عالقه  همسرم،  همین طور  و  من 
که  چرا  داریم،  شما  پهناور  و  بزرگ  کشور  به 
باید  دیدن کرده ایم.  از کشور شما  بارها  و  بارها 
خانواده  در  ایران  پارالمپیک  ملي  کمیته  بگویم 
و  است  برخوردار  ویژه  جایگاهی  از  پارالمپیک 
ورزش  دست اندرکاران  تمامي  و  شما  امیدوارم 
گذارید.  سر  پشت  را  بزرگ  روزی  معلولین 
همچنین مایلم به کار فوق العاده ای که ایران در 
توسعه ورزش معلولین در سراسر مناطق کشور 

انجام داده، اشاره ای داشته باشم.

»ویلفرد لمکه« مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد با 
رئیس  هاشمی  کیومرث  با  المپیک  ملی  کمیته  در  حضور 

کمیته ملی المپیک دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار کیومرث هاشمی اظهار داشت: یکی از شاخصه 
های توسعه یافتگی کشورها توسعه ورزش در ابعاد قهرمانی 
و همگانی است و کشور ما به ویژه در این چند سال اخیربا 
حمایت های دولت مخصوصا در ورزش رشد و توسعه خوبی 
خستگی ناپذیر  تالش های  با  نیز  بانوان  بخش  در  و  داشت 
خوبی  تحرکات  شاهد  ایران  پارالمپیک  کمیته  مسئوالن 

بودیم.
رئیس کمیته ملی المپیک افزود: یکی از دالیل رشد و توسعه 
ورزش همگانی و قهرمانی در حوزه معلولین حضور عزیزان 
و جوانان ما بود که برای  دفاع از کشورمان به میدان جنگ 
رفتند که 8 سال بر ما تحمیل شده بود در بعد از پیروزی 
در دفاع مقدس، حال به عنوان ورزشکار در میادین ورزشی 
ما  پارالمپیک  مسئولین  و  می کنند  افتخارآفرینی  ما  برای 
به خوبی توانستند در این زمینه موفق عمل کنند و معلولین 

در جامعه ما از نگاه احترام آمیز خوبی برخوردار می باشند.
بین المللی  کمیته  سوی  از  همچنین  کرد:  تصریح  هاشمی 
و  ورزش"  و  "صلح  مهم  رویداد  دو  میزبان  ایران  المپیک، 
توجه  بیانگر  به خوبی  این خود  "زن و ورزش" می باشد که 
و  روحی  و  و سالمت جسمی  ورزش  به  مردم  و  مسئولین 
گسترش صلح جهانی است و انتظار ما این است که بتوانید 
با گزارشات  مثبتی که در ورزش کشور ما وجود دارد نگاه 
جهانیان نسبت به برخی مطالب غیرواقعی که عنوان می شود 
ورزش  از  سیاست  داشتید  عنوان  شما  خود  و  یابد  تغییر 
جداست و امیدواریم این امر در حد حرف نباشد. به خصوص 
توسعه  همان  باخ«  »توماس  آقای  از سیاست های  یکی  که 
پایدار از طریق ورزش در المپیک 2020 می باشد که بدون 
تردید حرکت در این زمینه باعث توسعه کشورها خواهد شد.

سپس مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن ابراز 

خوشحالی از سفر به ایران گفت: انصافا در این مدت تغییرات 
مثبت و بسزایی در تمامی زمینه ها به خصوص ورزش ایران 
صورت گرفته و خوشحالم که بار دیگر به ایران سفر کرده و 
در مراسم روز گذشته شرکت داشته چرا که دوست داشتم 
بجای پیام فرستادن، خودم در سالن برگزاری مراسم پیامم 

را بخوانم.
وی خطاب به هاشمی اظهار داشت: در واقع یکی از دالیل 
حضور بنده در ایران همین توجه و اولویت دادن به ورزش 
معلولین است و خیلی خوشحالم که مسئولین ورزشی ایران 
و رئیس کمیته ملی المپیک چنین نگاهی دارند و آنچه را که 
دیروز من دیدم مدل کوچکی از توانمندی و عالقه مندی  و 

مشارکت همه جانبه معلولین و مسئولین شما بود.

و رشد جامعه الزم  نشاط  برای سالمتی،  وی گفت: ورزش 
است و ما باید بتوانیم کاری کنیم تا افراد سالم و معلول در 
کنار هم ورزش و رقابت کنند و همین امر باعث یکپارچگی 
البته ما چند روز دیگر روز  هر چه بیشتر جوامع می شود 
ورزش توسعه و صلح را داریم  و من به IOC پیشنهادی داده 
ام تا حداقل در مدارس در این مورد یعنی اهمیت ورزش و 
سودمندیهای آن، آموزش هایی داده شود که 600 نفر فعال 
عضو هستند که یک نفرشان ایرانی و در رشته تکواندو است 
ولی اگر شما فردی و کاندیدایی در این زمینه می شناسید 

به من معرفی کنید.

طارق سويی با دبیر كل كمیته  ملی المپیک ايران 
ديدار كرد

پیام ويژه رئیس IPC برای جشن 
روز ملی پارالمپیک قرائت شد

ديدار مشاور ويژه دبیر كل سازمان ملل با رئیس كمیته ملی المپیک 

ـار
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خبـ

ا

روابط عمومی فدراسيون ورزش های جانبازان و معلولين

ورزش پارالمپیک در ساختار این شورا باشد که این امر یقیناً به فراهم شدن 
امکان استفاده از ظرفیت هاي موجود در قاره آسیا براي رشد و توسعه ورزشهاي 

پارالمپیک کمک خواهد کرد.
دراین دیدار  طارق سویي ضمن ارائه گزارش از فعالیت هاي کمیته پارالمپیک 
آسیا، موفقیت هاي چشم گیر کمیته ملي پارالمپیک کشورمان را به عنوان یک 
نمونه منحصر به فرد براي سایر کشورها برشمرد و خواستار استفاده از تجارب 

کشورمان در رشد و توسعه ورزش پارالمپیک در کشورهاي آسیایی شد.
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ویلفرد لمکه، مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در دیدار 
با گودرزی، وزیر ورزش و جوانان گریه بانوان فوتبالیست 
حفظ  خاطر  به  المپیک  بازی های  از  محرومیتشان  برای 

اعتقاداتشان را ناراحت کننده دانست.
ورزش  توسعه  امور  در  ملل  سازمان  دبیرکل  ویژه  مشاور 
و  ایران  در  ورزش  امیدواریم  که  این  بیان  با  صلح  برای 
ابزاری برای گسترش صلح توسعه  با هدف  سراسر جهان 
یابد، گفت: هیچ کس حق ندارد مانع حضور فردی به خاطر 

اعتقاداتش در میادین ورزشی شود.
ویلفرد لمکه با ابراز خوشحالی از برنامه فدراسیون جانبازان 
و معلوالن در هفته پارالمپیک، اظهارداشت: این اقدام ایران 
را ستایش می کنم و امیدوارم جمهوری اسالمی ایران به 

عنوان الگو، در حوزه ورزش معلوالن معرفی شود.
او پیشنهاد نامگذاری یک هفته بنام پارالمیپک را اقدامی 
گفت:  و  دانست  معلوالن  ورزش  توسعه  برای  هوشمندانه 
امیدوارم این روز به عنوان روزی ملی برای ورزش معلوالن 

در تمام جهان ثبت شود.
ورزش  توسعه  امور  در  ملل  سازمان  دبیرکل  ویژه  مشاور 
برای صلح، در دیدار با وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: در 

این دو روز شاهد اتفاقات بسیار خوبی به خصوص در حوزه 
ورزش معلوالن بودم و به اعتقاد من کاری بسیار حرفه  ای 
کشورها  از  بسیاری  برای  الگو  عنوان  به  می تواند  که  بود 

مورد استفاده قرار بگیرد.
لمکه تاکید کرد: شما برای تمام دنیا الگو هستید و باید 
بگویم کارتان در حوزه ورزش معلوالن عالی بود و از سفر 

به ایران احساس بسیار خوبی دارم.
زنان  حضور  از  ممانعت  به  گفت و گوهایش  ادامه  در  وی 
اشاره  اسالمی  پوشش  داشتن  خاطر  به  ایران  فوتبالیست 
از محرومیت  بعد  ایرانی  بانوان  تصویر گریه  و گفت:  کرد 
به خاطر حجاب و حفظ اعتقادشان از مسابقات مقدماتی 
المپیک لندن تصویری ناراحت کننده برای جهانیان بود و   
بسیار مرا متاثر کرد در همان زمان با مقامات فیفا تماس 
امروز  خوشحالم  و  کردم  مطرح  را  موضوع  این  و  گرفتم 
بانوان مسلمان با حفظ ارزش ها و اعتقاداتشان در ورزش 

قهرمانی فعالیت می  کنند.
ورزش های  فدراسیون  فعالیت های  از  همچنین  وی 

جانبازان و معلولین و کمپ تیم های ملی بازدید کرد.

کم بینایان  و  نابینایان  ورزش های  فدراسیون  رئیس 
نفره ی   5 تیم  اعزام  از  پیک توانا  با  گفت و گو  در  کشور 
فوتبال نابینایان سه جودوکار نابینا و کم بینا به مسابقات 
برای کسب  آبان  نیز  گلبال  تیم  و گفت:  داد  ریو خبر 
سهمیه  عازم مسابقات چین می شود و دوومیدانی کاران 

نابینا نیز عازم قطر خواهند شد.
اظهار داشت:  به گزارش پیک توانا: محمدرضا مظلومی 
جامعه  در  افراد  حضور  کننده ی  تضمین  عامل  ورزش 
است و پای افراد را به محافل اجتماعی باز می کند اما 
به ویژه  لزوم بیشتری دارد و  امر در مورد معلوالن  این 
برای حضور نابینایان و کم بینایان در جامعه ضروری تر 

است.
فرهنگی  اقدامات  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
چه  ورزش  به  معلوالن  ترغیب  راستای  در  فدراسیون 
بوده است گفت: ما با برگزاری پیاده روی ها و همایش ها 
هم جامعه را با معلوالن و نابیناها آشنا می کنیم، توجه 
هم خانواده های معلوالن را به امر ورزش جلب می کنیم 
و هم خود افراد دارای معلولیت را به سمت ورزش سوق 

می دهیم.

مظلومی همچنین از نگاه نادرست جامعه به معلوالن و 
نابینایان ابراز گله مندی کرد و گفت: برخی از معلوالن 
هنوز از حضور در جامعه خجالت می کشند، آنها هنوز 
قدرت ورود به محافل اجتماعی را ندارند چرا که فکر 
که  است  این  علت  و  هستند  جامعه  از  جدا  می کنند 

جامعه از کودکی به او تلقین کرده که او ناتوان است.
این مقام مسئول که خود از نابینایان است با بیان اینکه 
ادامه  نیست  ولی محرومیت  است  معلولیت محدودیت 
داد: ما باید کاری کنیم که اوالً مسئوالن بپذیرند توانایی 
خودمانف  همچنین  و  بپذیرند  را  ما  معلول  فرزندان 

خودمان را اینگونه که هستیم قبول کنیم.
و  کنند  تالش  باید  معلوالن  خود  افزود:  مظلومی 
فعالیت های بیشتری از خود نشان دهند. درست است 
فکر  با  باید  اما  داریم  معلولیت  و  هستیم  نابینا  ما  که 
کارها  همه ی  عهده ی  از  می توانیم  خود  اندیشه ی  و 

بربیاییم و این موضوع باید در جامعه نهادینه شود.
برای  ورزشی  امکانات  کمبود  مظلومی  محمدرضا 
این  مشکالت  اصلی ترین  از  را  کم بینایان  و  نابینایان 
امکانات  استانی  هیچ  در  کرد:  اذعان  و  دانست  حوزه 

خاص ورزشی برای نابینایان نداریم در حالی که بچه های 
ما بچه های خاص هستند، تردد در شهر و دسترسی به 

نقاط مختلف برای این افراد مشکل است.
اما  داریم  ورزشی  رشته ی   8 ما  شد:  یادآور  وی 
وسایل  و  حرفه ای  ورزش  برای  را  بستری  نتوانسته ایم 

نقیله ای برای رفت و آمد عزیزان نابینا تهیه کنیم.
مظلومی در پایان گفت: نابینایان از بسیاری از امکانات 
جامعه محروم  مانده اند و مسئوالن باید در بعد ورزشی 

این محرومیت را رفع کنند.
رقیه بابایی

هیچ  كس حق ندارد مانع حضور فردی در میادين ورزشی به خاطر اعتقاداتش شود

رئیس فدراسیون ورزش های نابینايان و كم بینايان كشور:
ورزش عامل تضمین كننده ی حضور معلوالن در جامعه است

در  حضور  از  هدفش  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
مراسم روز ملی پارالمپیک را درس گرفتن از افراد معلولی 
اراده شان  در  منفی  تاثیر  هیچ  معلولیت  این  که  دانست 

نداشته است.
علی اکبر صالحی در حاشیه حضور در مراسم گرامیداشت 
روز ملی پارالمپیک بیا ن  کرد: این افتخار و توفیقی بود برای 
من که به این مراسم دعوت شدم. وظیفه خودم دانستم 
كه  كسانی  از  و  باشم  داشته  حضور  مراسم  این  در  که 
نبود چیزهایی  اثرگذار  اراده شان  نقص جسمانی در 
را بیاموزم، زیرا اراده انسان است كه می تواند او را 
به هر جایی برساند. من به اینجا آمده ام تا بیاموزم که 
از اراده خودم استفاده کنم و به افراد معلول نیز تبریک و 

خسته نباشید بگویم.

وی ا دا مه  داد: شنیده ام این روز بزرگ با پیشنهاد ایران در 
برای کشور  افتخاری  سطح جهان هم برگزار می شود که 
ما محسوب می شود. امیدوارم با شرکت در این روز حداقل 

وظیفه ای که بر گردن دارم را ادا کنم.
ورزشکاران  که  آفرینی هایی  افتخار  به  اشاره  با  صالحی 
می کنند، خاطر  نشان کرد: خیلی مواقع اشک شوق می ریزم 
علی رغم  زیرا  می دهد،  دست  من  به  غرور  احساس  و 
کشوری  هنوز  که  این  و  دارد  وجود  که  محدودیت هایی 
توسعه  کشورهای  مطابق  امکانات  لحاظ  از  که  نیستیم 
یافته نیازهای ورزشکاران را برآورده کنیم، اما با وجود این 
امکانات ورزشکاران ما با مجاهدت افتخار آفرینی می کنند 
و من مثل هر ایرانی دیگر از این که پرچم ایران به اهتزاز 
در آید خوشحال می شوم و برای همه این عزیزان آرزوی 

سالمتی، عزت و سرافرازی دارم.
با  امیدوارم  گفت:  پایان  در  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
بر  پارالمپیک حداقل وظیفه ای که  روز  مراسم  حضور در 

گردن دارم را ادا کنم.

حضور در مراسم روز ملی پارالمپیک برای من افتخار بود
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و  به ظرافت ذوق  قلمی  مهربانی،  روغن،  یک رنگ 
سلیقه ی زنانه و سوژه هایی برای خلق صمیمیت به 
دختر  ناگفته های یک  بیان  برای  بی بدیل  عرصه ای 

ناشنوا تبدیل شده اند.
خیریه ی  بازارچه ی  غرفه ی  هیجان انگیزترین 
»شبكه هم یاری« در متروی چهارراه ولیعصر مربوط 
به  منحصر  لبخند  با  كه  بود  ناشنوایی  دختر  به 
از 1۵ دقیقه، چهره ی  باالیش در كمتر  فرد و دقت 
رهگذران را تبدیل به كاریكاتورهایی بامزه می كرد.

انرژی و عالقه ای كه مهسا خان احمدی در طراحی 
كاریكاتورها به كار می گرفت، توجه هررهگذری را 
به خود جلب می كرد. اگر بخواهم منصفانه قضاوت 
كنم باید بگویم بعضی از كاریكاتورهای او به شدت 
خودم  كاریكاتور  جمله  از  دیگر  برخی  و  جذاب 
با  نبودند.  نزدیک  سوژه  واقعی  چهره ی  به  چندان 
این حال آن چه مهم تر از خروجی كار جلوه می كرد، 
بود؛ ویژگی ای  نقاشی  به  انگیزه ی مهسا  و  وسواس 
حكایت  هنر،  این  به  او  باالی  ِعرق  و  عالقه  از  كه 

داشت.
رئال،  نقاشی های  جمله  از  مهسا  فعالیت های  با  پیشتر 
طراحی  شخصیت،  طراحی  تصویرسازی،  کالژ،  آبستره، 
آشنا  دور  از  او  پوستر  و  آموزشی  کمک  کتاب های  جلد 
المپیاد  ایران در  ابیلیمپیک  بودم و می دانستم عضو تیم 
توان مندی های فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت است؛ 
دو  ولیعصر  چهارراه  زیرگذر  در  او  با  دیدارم  اولین  اما 
سال بعد از تصمیمش برای ورود به هنر کاریکاتور بود و 
می دانم در آینده ی نزدیک، کاریکاتورهای او نیز همانند 

نقاشی های رئالش بی نظیر خواهند شد.
 1382 سال  در  حالی  در  تهرانی  ناشنوای  دختر  این 
جوان برتر کشور شد که سازمان های حمایتی هیچ گونه 
حمایتی از او نکردند و اعتمادبه نفس و تشویق خانواده 

رمز موفقیتش بوده است.
مهسا استاد لب خوانی است. او که در سال 1363 به دنیا 
آمده، تا قبل از 15 سالگی برای آشنایی با محیط اطراف و 
درک کلمات و حوادث اطراف خود، باید تحت آموزش های 
ویژه ای قرار می گرفت؛ به همین دلیل از سن سه سالگی 
رفته  بهزیستی  مراکز  به  لب خوانی  برای  خانواده  توسط 
است. آموزش ها غیر از بهزیستی در خانه هم ادامه داشت 
و مادر مهسا، گاهی تمام عصر تا شب با او کار می کرد 
تا جایی که دوران مهد کودک و پیش دبستانی اش را در 

مهدهای عادی گذراند.
وقتی مهسا به سن هفت سالگی رسیده، مادرش تصمیم 

گرفته او را در مدارس عادی ثبت 
نام کند. آموزش و پرورش استان 
بعد از گرفتن چندین تست هوش 

موافقت کردند تا مهسا در مدارس 
هم  معلم ها  کند.  تحصیل  عادی 

در  مهسا  همیشه  و  می کردند  همکاری 
میز اول کالس می نشست. وقتی هم که به 

کالس پنجم ابتدایی رسید، مادرش معلم او بوده است.
حیرت  موجب  همیشه  و  بود  مثال زدنی  مهسا  پشتکار 
کارشناسی  مقطع  در  امروز  و  می شد  دانش آموزان  سایر 
رشته گرافیک فارغ التحصیل شده است. او هم چنین به 
نرم افزارهای رایانه مانند فتوشاپ، آفیس و کورل مسلط 

است.
از سال  نقاشی که  او در حوزه ی هنر  برخی فعالیت های 
از: شرکت در هفت  آ ورده است،عبارتند  به آن روی   79
در  گروهی  نمایشگاه   45 در  شرکت  انفرادی؛  نمایشگاه 
ایران و خارج از کشور؛ چاپ 18 اثر در چهارمین دوره ی 
)1387(؛ طرح جلد  دانشجویی  تصویرسازی سال  کتاب 
آموزشی  کمک  حوزه ی  در  کتاب  عنوان  تصویرسازی  و 
ریاضی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و اول، دوم و سوم 
دوره ی  پنجمین  در  اثر   5 انتخاب  )1389(؛  راهنمایی 
رتبه ی  )1389(؛  دانشجویی  سال  )تصویرسازی(  کتاب 
برنز  مدال  دارنده ی  ایرانی؛  جوان  ملی  جشنواره ی  سوم 
رشته ی طراحی شخصیت در جهان؛ دریافت لوح تقدیر 
بیست وهفتمین دوره ی مسابقات نقاشی ناشنوایان جهان 

در میالن )ایتالیا(.
مهسا می گوید: »به خانواده ام که برای من خیلی زحمت 
کشیدند، افتخار میکنم. آن ها، رمز موفقیت من هستند.«

به  را  ایران  از هنر  بتواند گوشه ای  روزی  دارد  او دوست 
هدف  را  می توانم«  هم  »من  جمله ی  بدهد.  نشان  دنیا 
خود قرارداده و با تالش و کوشش در مسیر موفقیت قرار 

گرفته است.
درخواست مهسا از مسئوالن، این است که در اداره ها و 
سازمان های مختلف برای راحتی امور ناشنوایان از رابط 

ناشنوایان استفاده کنند.
او هم چنین می گوید: »ناشنوایان دوست دارند فیلم تماشا 
کنند. اگر فیلم ها با زیرنویس از تلویزیون بخش شود، ما 

هم می توانیم ببینیم.«
آرزوی این هنرمند ناشنوا خوشبختی، سالمتی و عاقبت 

به خیری همه ی  مردم دنیا است.

مجیدانتظاری

دختر ناشنوايی كه مرزهای نقاشی را درمی نوردد

ناگفتـه های مهـسا در بوم هايـش

خانواده ام
رمز موفقیت من هستند
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آسایشگاِه  سالمنداِن  برای  امسال،  قربان  عید  روز 
خیریه ی كهریزك، حال و هوای تازه ای داشت. مراسم 
طواِف نمادیِن كعبه، به همت مسئوالِن این آسایشگاه، 
و  روحانی  لحظاتی  و  شد  برگزار  سالمندان  برای 
تنها،  مادرانی  و  پدران  برای  را  تأثیرگذار  و  دل نشین 
كه دست روزگار غم بر چهره هایشان نشانده بود، پدید 

آورد.
مادران و پدراِن سالمند، اشک در چشمانشان موج می زد و 
روی صندلِی چرخ دار، کعبه ی نمادین را لمس می کردند و با 
خدا راز و نیاز. مادرانی که گاه فرزندانشان فراموششان کرده و 
پدرانی که پس از بیماری بر صندلِی چرخ دار تکیه زده بودند 
و پسرانشان آنان را دورتادوِر خانه ی نمادیِن خدا می گرداندند 

و اشک می ریختند.
برگزار  مراسمی  خانواده هایشان  و  سالمندان  برای  ادامه،  در 
شد و لحظاتی شاد برایشان پدید آمد تا در روِز عیِد قربان 
گوشه های اتاقشان رها نشوند و ساعتی با دوستان و خانواده 

به شنیدِن موسیقی و دیدِن برنامه های متنوع بپردازند. 
محمدشهر،  کهریزک  عمومی  روابط  مدیر  ُمرادی،  آقا  حاج 
روز،  این  در  گرفتیم  »تصمیم  گفت:  مراسم  این  درباره ی 
بسیاری  که  چرا  بیافرینیم؛  سالمندان  برای  شاد  لحظاتی 
به خانه ی خدا مشرف شوند.  تا  نیابند  آنان شاید مجالی  از 
لباِس اِحرام بر تنشان کردیم و طواف نمادین کعبه را برای 
خدا  خانه ی  در  کنند  حس  نوعی  به  تا  دادیم  ترتیب  آنان 
حضور داشته اند. این مراسم، اولین بار است که در آسایشگاه 
کهریزک محمدشهر برگزار شده است و بنا داریم که از این 
پس، چنین مراسمی برای تقویِت روحیه ی سالمندان برگزار 
کنیم. هم چنین امروز، تعدادی از خّیران، برای این روز نذر 

داشتند و گوسفند قربانی کردند.
حسین  استاد  اعالیی،  سپهر  چون  هنرمندانی  گفتنی ست 
ابدی، رضا کربالیی، فریبرز معمر و پوریا رمضانی به هنرنمایی 
پیشکسوِت  گوینده ی  عهده ی  بر  اجرا  هم چنین  پرداختند. 

رادیو، هاله خواجه نصیر و حسن خلقت دوست بود.
دکتر  توسط   1351 سال  در  تهران  کهریزک  آسایشگاه 
راه اندازی شد. وجه   قالِب مجموعه ای کوچک  حکیم زاده در 
تسمیه ی آن به دلیِل واقع شدن در دِه کهریزک شهرستان ری 
بود. این فضای کوچک کم کم گسترش یافت تا به مجموعه ای 

400 هزار متر مربعی که در واقع، یک شهرک است، تبدیل 
نگه  داری  سالمند  و  معلول  فرد  هشتصد  و  هزار  از  و  شده 

می کند.
البرز در سال 1380 در زمینی  استان  مجموعه ی کهریزک 
به مساحت 80 هزار متر مربع بنا شد که شامل دو پردیس 
شرقی و غربی و در کل هفت مجموعه است. چهار مجموعه 
وجود  شرقی  پردیس  در  مجموعه  سه  و  غربی  پردیس  در 
دارد و در آن ها خدماتی به افراد دارای معلولیت و سالمندان 
ارائه می شود. ساختمان مرکز جامع توان بخشی در سال 86 
افتتاح شد و سایر مجموعه ها در حال ساخت هستند. 16 مهر 
سال 92 در روز جهانی کودک، ساختمان نیلوفر، مرکز جامع 
مجموعه ی  شد.  راه اندازی  نیز  معلول  کودکان  توان بخشی 
دیگری، به نام یاس نیز در کهریزک وجود دارد که مختص 

نگه داری سالمندان است.
گروه های هدف در كهریزك البرز

سه گروِه سالمندان، کودکان و معلوالن دارای ضایعه ی نخاعی 
به صورت جامع از مجموعه، بهره مند می شوند. خدماتی که در 
آسایشگاه کهریزک استان البرز ارائه می شود، به چهار دسته 

تقسیم می شود:
1. مراقبت در منزل؛

2. مراقبت روزانه؛
3. مراجعه ی روزانه؛

4. نگه داری شبانه روزی.
را  خدمت  این  که  است  مرکزی  اولین  البرز،  کهریزک 
راه اندازی کرده و در سطح کشور و حتی آسیا نمونه است. 
در این خدمت، تیم توان بخشی برای جلوگیری از اتالف وقت 
و انرژی، به خانه ی سالمند می رود، خدمات درمانی را به او 
ارائه می دهد. به این صورت، فرد سالمند همه ی خدماتی را 

که نیاز دارد به راحتی در خانه ی خودش دریافت می کند. 
بیشتر سالمندانی که این نوع خدمت را می خواهند، بیماران 
حرکت  که  هستند  نخاعی  ضایعه ی  یا  بستر  زخم  دارای 
برایشان به شدت دشوار است. خدمت دیگری که در این حوزه 
ارائه می شود، مناسب سازی محل زندگی آن هاست. فرد دارای 
به شرایط جسمی خاِص خود،  با توجه  یا سالمند  معلولیت 
برای  کند.  زندگی  عادی  افراد  از  متفاوت  محیطی  در  باید 
باید  و...  حمام کردن، دستشویی رفتن، رفت و آمد، غذاخوردن 

طواِف نماديِن كعبه در آسايشگاِه كهريزك محمدشهر

قلب هايی از جنِس شیشه، دستانی رو به آسمان

نسترنکیوانپور

شرایطی مناسب برایش فراهم شود. 
عدم وابستگی  نیز  کار  این  از  هدف 

معلول و سالمند به سایرین است. 
مراقبت روزانه، خدمتی است جالب 

ارائه می شود. فردی که در  البرز  که در آسایشگاه کهریزک 
را  زندگی اش  ناراضی  یا  راضی  خواه  و  داشته  شغلی  جامعه 
می گذرانده، ناگهان بازنشسته می شود و دیگر جنب و جوشی 
ندارد. مجبور است در خانه بماند یا با گروه های همسن در 
انرژی را جایی  تا آن همه  پاتوق هایی درست کند  پارک ها، 
تخلیه کند. آسایشگاه کهریزک این پاتوق را برای سالمندان 
فراهم کرده است. صبح رأس ساعت معینی، سرویسی برای 
فرستاده  آسایشگاه  به  خود  خانه ی  از  سالمندان  انتقال 
شامل  متعددی  و  متنوع  کالس های  مجموعه،  در  می شود. 
مجله خوانی،  نقاشی،  سوادآموزی،  شناخت،  حافظه،  کارگاه 

مراسم نهج البالغه و قرآن و... به آن ها ارائه می شود.
مراجعه ی روزانه، نسبت به سایر خدمات آسایشگاه کهریزک، 
بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفته و شناخته شده تر است؛ 
برای مستمندان نیست و به علت داشتن ظرفیت  زیرا تنها 

باال، همه ی سنین می توانند به درمانگاه مراجعه کنند. 
 بخش اعظمی از مراجعین، بیماران دارای ضایعه ی نخاعی 
هستند که زندگی سالمی داشته و در اثر تصادف یا سقوط 
به این نوع از معلولیت دچار شده اند. ضربه به هر قسمت از 
ستون فقرات وارد شود، از آن قسمت به پایین فلج خواهد 

شد. 
توان بخشی  سیستم  در  نخاعی  ضایعه ی  دارای  بیماران 
خدمات دریافت می کنند. تحمل شرایط برای آن ها به تنهایی 
بسیار سخت است. زمانی که با هم نوعان خود با مشکل مشابه 
کارهای  نمی شوند؛  افسرده  باشند،  داشته  نشست و برخاست 
هنری، فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند؛ به عبارتی بهتر، 

دوباره زندگی می کنند. 

مجموعه ی
 کهریزک استان البرز 

 در سال 1380 در زمینی
 به مساحت 80 هزار متر مربع
 بنا شد که شامل دو پردیس

 شرقی و غربی و در کل
هفت مجموعه است
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مدرسه  موسم  دیگر  بار  رسید.  راه  از  مهر،  ماه  باز 
به  بزرگ ترها  آموختن کردند.  عزم  بچه ها  آغاز شد. 
جنبش آمدند و آن ها را به مدرسه رهنمون شدند. 
مدرسه، همان خانه ی دوم؛ اما ورای این تغییر فصل 
به ظاهر عادی، پرسش های گوناگونی به ذهن هجوم 
و  پار  آموختن  همان  آموختن  این  آیا  که  می آورد 
پیرار است؟ به راستی هیچ تغییری نکرده است؟ این 
همه پیشرفت علمی سایه ای بر سر این مادر دانش ها 
نینداخته است؟ پاسخ این پرسش چه اهمیتی دارد؟ 
ما  جامعه ی  و  ما  متوجه  زیانی  آیا  باشد،  منفی  اگر 

هست؟ گمان می کنم بله. 
نوآموزان  پرش  سکوی  و  توسعه  بنیاد  آموزش،    
شغلی  مهارت های  و  موفقیت  مراتب  بلندترین  به 
هر  است.  جامعه  هر  در  تکنولوژیک  نوآوری های  و 
توسعه ی  شاخص  باشد،  باالتر  آموزش  کیفیت  چه 
انسانی جامعه، باالتر و پایدارتر است. امروزه، کیفیت 
تکنولوژی  از  یاری خواستن  بدون  آموزش  باالی 
ناممکن است. این واقعیتی است که مانند گذشته، 
دور از چشم مسئوالِن امر، باقی مانده است. در هر 
از  ما سخت  نرم افزاری،  و  دو عرصه ی سخت افزاری 
آموزش،  تکنولوژی  و جاری در جهان  زنده  واقعیت 
غفلت  جبراِن  نمی خواهیم  بلکه  دوریم،  نه  دوریم. 
و  یادگیری  در  کوچکی  نقش  رایانه،  هنوز  کنیم. 
من  که  جا  آن  تا  دارد.  آموزشی  نظام  اجزای  سایر 
در  رایانه  از  که  مستقیمی  استفاده ی  تنها  می دانم، 
قابل توضیح  دانش آموزان  با  مرتبط  آموزشی،  نظام 
برگه ی  چاپ  ابزار  عنوان  به  رایانه  ظهور  است، 
سؤال های امتحانی است که در اختیار دانش آموزان 

قرار می گیرد.
 الزم به توضیح است که رویکرد عمده ی این نوشتار، 
از  پیش  است.  نابینایان  آموزش  به  مبتال  مسائل 
ایران، چه  آموزش در  تکنیکی  به کمبودهای  توجه 
سخت افزاری و چه نرم افزاری،  باید توجه داشت که 
در  امر  مسئوالِن  ذهنیت  به  مربوط  عمده ی  نقص 

رابطه با جایگاه تکنولوژی نوین در تمامیت آموزش 
آشکار  واقعیت  این  به  توجه  با  نقص  این  است. 
می گردد که تنها دو واحد درس رایانه در سال ششم 
راه سخت  این  در  دانش آموزان  اندوخته ی  ابتدایی، 
دانش آموزان،  به عبارت دیگر،  است.  پیچ وخم  پر  و 
باید  را  رایانه  آموزش  تکمیلی  و  مقدماتی  دوره های 
باالتر  دوره های  در  شخصی  عالقه ی  یا  لزوم  بر  بنا 
بیاموزند، در حالی  این محیط  از  یا خارج  تحصیلی 
این  که وقت تنگ است و فرصت، گریزان. چرا که 
الفبای  رایانه در مدرسه در حد آموختن  با  آشنایی 
رایانه است. سوای کارگاه های آموزشی که گه گاه به 
مدیران  برخی  سیاست گزاری  بر  بنا  استثنایی  طور 
این  جای  به  دانش آموز  می پذیرد.  انجام  آموزشی 
را صرف کسب مهارت در  که وقت گران بهای خود 
مقدمات  آموزش  در  نماید،  تخصصی  باالتر  مراحل 

درجا می زند. 
  از جایگاه رایانه در نظام آموزشی که بگذریم، راندمان 
تکنولوژی های  از  بهره مند  آموزشی  کمک  وسایل 
متعدد و نوین در راستای بهبود کیفیت آموزش اصاًل 
از  نمی نهند.  روی  پیش  امیدوارکننده ای  چشم انداز 
نوشت افزار می آغازیم. مانند گذشته، در مقاطع باالتر 
وسیله ی  اصلی ترین  »پرکینز«  بریل  تایپ  ماشین 
مورد استفاده ی دانش آموزان و لوح حساب و مهره، 

ساده ترین ابزار محاسبات ریاضی است.
نمایش  برای  وسیله ای   »braillenote apex« 
نظام  در  نقشی  هیچ  اما  است؛  بریل  خط  دیجیتال 
گشایش  در  تأثیری  و  نمی کند  ایفا  ما  آموزشی 
راه های نوین آشنایی با جهان رایانه به روی نوآموزان 
در مقاطع مختلف تحصیلی ندارد. الزم به یاد آوری 
است که این دستگاه عالوه بر امکان ویرایش متن، 
تلفن،  دفترچه  قبیل  از  افزاریی  نرم  امکانات  دارای 

مرورگر وب، پخش چندرسانه ای و... است. 
گویا  کتابهای  و  دیجیتال  منابع  از  استفاده  در 
است.  گرفته  صورت  اندک،  چند  هر  پیشرفتهایی، 

این منابع دیجیتال، در اختیار دانش آموزان قرار می 
گیرند؛ اما دستگاه های پلیر برای اجرای این فایل های 
پایین،  کیفیت های  و  ارزان  قیمت هایی  با  دیجیتال 
دور از پیشرفت های تکنیکی روز جهانی، پاسخ گوی 
نیازهای روزافزون دانش آموزان نیستند. »ام پی تری 
پلیر«های مورد استفاده ی دانش آموزان، با قیمت های 
چند ده هزار تومانی خودنمایی می کنند، در حالی که 
برای نمونه، دستگاه های victor reader  توانایی 
هر  روی  عالمت گذاری  و    daisy فرمت  خواندن 

قسمت از فایل دیجیتال را دارا هستند. 
نکته ی  به چند  اشاره  با  به خاطر مجال مختصر،    
در  معلوالن  آموزش  آسیب شناسی  درباره ی  دیگر 
ایران، به بحث پایان می دهم و امیدوارم این جوانه ی 
همه ی  که  گردد  بدل  تناور  درختی  به  روزی  نقد، 

اقشار معلوالن از نتایج آن بهره مند گردند. 
خودم  شخصی  تجربیات  اساس  بر  اینکه  نخست    
هر  برای  اطالع  کسب  امکان  و  موثق  اطالعات  و 
آموزشی  محیط های  در  بی طرف،  پژوهنده ی  ناظر 
پرورشی،  مباحث  به  عنوانی  هیچ  تحت  معلوالن، 
فوق برنامه،  و  آموزشی  فرا  مهارت های  کسب 
در  موجود  حرفه های  با  متناسب  آموزش های 
در  متخصص  نیروی  تربیت  نهایتاً  و  صنعتی  بخش 
بذل  انسانی هیچ گونه  رایج  علوم  از  غیر  بخش هایی 
صورت  امر  متصدیان  و  مسئوالن  جانب  از  توجهی 
نمی گیرد. کسب مهارت های زندگی، از قبیل آموزش 
آداب معاشرت صحیح، جهت یابی، عصازنی، پرورش 
روح و روان دانش آموزان از طریق آشنایی با هنرهایی 
در  غریب  غیبتی  صنایع دستی  و  موسیقی  مانند 
گذراندن  که  گونه ای  به  دارند.  ایران  آموزشی  نظام 
اوقات فراغت در محیط های شبانه روزی و هدررفتن 
بالقوه ی مستعد، یکی  و وقت دانش آموزان  استعداد 
از دغدغه های ناظران بی طرف در عرصه ی آموزش و 

پرورش  افراد دارای معلولیت است. 
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آموزش استاندارد، معیار توسعه ی اجتماعی 

حسینشیرخانی
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در  منتشرشده  کتاب های  از  برخی  گذشته  شماره های  در 
زمینه ی معلولیت بین سالهای 80تا 91 را معرفی کردیم. 
کتاب ها  این  از  دیگری  بخش  معرفی  به  شماره  این  در 
این  در  بیشتری  آثار  انتشار  با  که  است  امید  می پردازیم. 

زمینه، به بهبود شرایط زندگی معلوالن کمک کنیم.
- »اصطالحات خانه برای توان خواهان )جانبازان و معلولین 
و سالمندان(«، تألیف مهدی زندیه که در سال 1388 توسط 
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در 151 صفحه منتشر 

شده است.
در این کتاب ذکر شده است که پرداختن به مقوله نیازهای 
اولیه ی افراد دارای معلولیت، جانبازان، سالمندان و ناتوانان 
جسمی حرکتی و به طورکلی توان خواهان بسیار مهم است؛ 
وجودنداشتن  دلیل  به  صرفاً  موارد،  از  بسیاری  در  زیرا 
خودداری  اجتماع  و  محیط  در  از حضور  مناسب،  امکانات 
می ورزند. گذشته از محیط شهری، توجه به فضاهای داخلی 
که  است  درخورتوجهی  و  مهم  مطالب  از  )مسکن(  خانه 

محیطی را برای سکون و آرامش ساکنین فراهم می نماید.
- »ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول 
تحقیقات  مرکز  توسط   1388 سال  در  جسمی حرکتی«، 

ساختمان و مسکن در 55 صفحه منتشر شده است.
وضع  سامان دهی  مقررات،  و  ضوابط  این  تدوین  از  هدف 
شهری  فضاهای  آتی  توسعه ی  به  و شکل بخشیدن  موجود 
و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی برای دستیابی 
به استقالل فردی و حقوق اجتماعی آنان است. این کتاب 

دارای فصول زیر است:
معلولیت  دارای  افراد  برای  شهرسازی  ضوابط  الف: 
شهری،  فضای  طراحی  ضوابط  شامل  که  جسمی حرکتی 
ضوابط مناسب سازی فضای شهری موجود، ضوابط توصیه ای 

مناسب سازی محیط شهری موجود برای افراد معلول؛ 
ب: ضوابط طراحی معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی 

شامل ساختمان های عمومی و ساختمان های مسکونی.
محیط  مناسب سازی  و  زندگی  روزمره ی  »فعالیت های   -
ویژه ی افراد مبتال به ضایعه ی نخاعی«، تألیف زهره سرفراز 
توسط   1389 سال  در  که  فراهانی  شاهواروقی  اعظم  و 
 227 در  توان بخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  انتشارات 

صفحه چاپ و منتشر شده است.
فعالیت های  از  کسب شده  تجربیات  براساس  کتاب،  این 
روزمره ی افراد مبتال به ضایعه ی نخاعی تهیه و تدوین شده 
است. درواقع، مسائل و مواردی که آن ها در زندگی عادی 
امور،  از طرف متصدیان  با آن روبه رو هستند و الزم است 
و  بحث  شود؛  اندیشیده  آن ها  مرتفع شدن  برای  تدابیری 

بررسی شده است.
- »اندیشه ای نو در مبلمان شهری برای جانبازان و معلوالن 
تألیف مجید داداش پور مقدم که در سال  ناتوان«،  افراد  و 

چاپ  به  صفحه   371 در  مقدم  انتشارات  توسط   1389
رسیده است.

برای  جدید  راه حلی  ارائه ی  دنبال  به  مذکور،  کتاب 
مناسب سازی و فراهم نمودن احساس راحتی برای جانبازان 
و معلوالن است. سهولت در انجام دادن فعالیت های روزمره 
از جامعه، جزء اهدافی  این قشر  برای  و حضور در اجتماع 
است که نویسنده ی کتاب، سعی در تبیین آن ها دارد. کتاِب 

اندیشه ای نو در مبلمان شهری دارای فصول زیر است:
تعاریف  معلوالن؛  و  جانبازان  برای  شهری  مبلمان  کلیات 
و  ضوابط  معلوالن؛  و  جانبازان  مبلمان  اصطالحات  و 
به جانبازان و معلوالن؛ روند مبلمان  استانداردهای مربوط 
مشکالت  مختلف؛  کشورهای  پایتخت  در  معلوالن  شهری 
و  جانبازان  مبلمان  به  مربوط  راهکارهای  و  پیشنهادات  و 

معلوالن.
و  سالمندان  برای  خانه  طراحی  اصالح  »راهنمای   -
معلوالن«، تألیف جان سالمن، ترجمه ی مهتاب علیزاده که 
توسط  و  به سفارش شهرداری منطقه 16  در سال 1389 
انتشارات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در 43 

صفحه به انتشار رسیده است.
حداقل  ارائه ی  برای  است  راهنمایی  مجموعه،  این 
مسکونی  منازل  طراحی  در  نیاز  مورد  استانداردهای 
با  که  افرادی  نیز  و  سالمند  افراد  زندگی  ملزومات  و 
معلولیت های حرکتی مواجه هستند. فهرست مطالب کتاب 

شامل موارد زیر است:
ناتوانایی های جسمی سالمندان؛ استانداردهای دسترسی در 
طراحی خانه؛ نکات مهم در مورد درها و راه پله ها و سطوح 
شیب دار و نیز نکات مهم در مورد حمام و دستشویی و ... .

اشتغال«،  حوزه ی  در  معلولین  حقوق  تطبیقی  »بررسی   -
وسیله ی  به   1389 سال  در  که  فرجی  محمدعلی  تألیف 

انتشارات جنگل، جاودانه چاپ و منتشر شده است.
دارد  قصد  است،  تحقیقی  کار  یک  حاصل  که  کتاب  این 
قوانین  و  بین الملل  اسناد  در  اشتغال  حق  مطالعه ی  با  تا 
را  ایران  حمایتی  سیاست های  کشورها،  برخی  مقررات  و 
از  حمایت  جامع  قانون  ویژه  به  موجود،  قوانین  پرتوی  در 
اشتغال  موانع  بررسی  تحلیل کند و ضمن  معلوالن  حقوق 
معلولین، راهکارهای مناسب برای رفع تبعیض در این حوزه 
ارائه دهد. ازجمله مباحث مطروح شده در این کتاب می توان 

به موضوعات زیر اشاره کرد:
معلولیت و تبعیض شغلی؛ اعمال اصل عدم تبعیض؛ موانع 
و راهکارها؛ تاریخچه ی حقوق معلولین؛ تعریف معلولیت و 
فرد معلول در حقوق داخلی کشورها )آمریکا و انگلستان و 

ایران(.
به  می توان  نیز  کتاب  این  در  ارائه شده  راهکارهای  از 
آگاه سازی و نگرش افراد و جامعه به توانایی های معلولین، 

و  کار  محیط  مناسب سازی  شهری،  محیط  مناسب سازی 
مناسب سازی مشاغل با شرایط افراد را نام برد.

- »حمایت از اشخاص دارای معلولیت در نظام بین المللی 
به   1389 سال  در  که  نباتی  نگار  تألیف  بشر«،  حقوق 
شهر  حقوقی  پژوهش های  و  مطالعات  مؤسسه ی  وسیله ی 

دانش منتشر شده است.
این کتاب، به حقوق معلوالن در نظام بین الملل پرداخته و 
این  درمورد  بین المللی  مجامع  که  را  مختلفی  اولویت های 
است.  نموده  بررسی  می دهند،  قرار  مدنظر  جامعه  از  قشر 
درواقع، حمایت جامع از طرف مسئولین الزم است تا افراد 
دارای معلولیت بتوانند از امکانات جامعه، به طور یکسان با 

سایر افراد بهره مند شوند.
جان  تألیف  موزه ها«،  از  معلولین  بازدید  »راهکارهای   -
سالمن، ترجمه ی کارشناسان دفتر فنی اداره ی کل موزه های 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در 
سال 1389 توسط سازمان میراث فرهنگی در 92 صفحه 

منتشر شده است.
ذکر  به  است،  سالمن  جان  اثر  از  ترجمه ای  که  کتاب  این 
مشکالت افراد دارای معلولیت، در بازدید از مراکز فرهنگی 
نظیر موزه ها پرداخته و به عالقه مندی آن ها از این بازدیدها 
که  نموده  بیان  را  پیشنهاداتی  همچنین  می کند.  اشاره 
ممکن است به سهولت بازدید این قشر از جامعه از مراکز 

فرهنگی کمک شایانی نماید.
اینترنتی مسافرت های مجازی ویژه ی معلوالن  - »تورهای 
و بیماران خاص«، تدوین و تنظیم سازمان همیاری اشتغال 
 1390 سال  در  که  دانشگاهی(  )جهاد  آموختگان  دانش 
توسط مؤسسه ی کار و تأمین اجتماعی در 58 صفحه چاپ 

و منتشر شده است.
کتاب به این مطلب اشاره دارد که در حال حاضر کسب وکار 
و  دانش  توسعه ی  امتیازاتی چون  از  بهره برداری  با  خانگی 
گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات، حیطه ی گسترده ای 
را در حوزه های اقتصادی به خود اختصاص داده است؛ لذا 
برای توسعه ی فرصت های شغلی  باید  سازمان های مختلف 
در این زمینه همکاری نمایند. کتاب دارای فصول زیر است:

فرایند ارائه ی خدمات؛ امکانات و تجهیزات مورد نیاز: نیروی 
انسانی، سرمایه، تخصص و مهارت ها؛ وضعیت بازار خدمات؛ 
آفت های  و  مخاطرات  خدمات؛  معرف  و  بازاریابی  شیوه 
شغلی؛  توسعه ی  و  بهبود  برای  توصیه هایی  مشاغل؛  این 
منابع  معرفی  مشاغل؛  این  با  مرتبط  مراکز  و  سازمان ها 

آموزشی و تخصص های مورد نیاز و... .

بررسی وضعیت كتاب های چاپ شده در ايران در زمینه ی مسائل و 
نیازمندی های معلوالن در سال های 1۳۸0تا1۳۹1

پیمانه صالحی 
کارشناس مسئول برنامه ریزی سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی ایران 

ـی
عــ
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تـــ
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1- برگزاری هفدهمین جشنواره تشویق دانش آموزان با رویکرد دانش آموز ممتاز  
خانواده ممتاز  جامعه ممتاز 

2- مشارکت در مراسم فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در سرای محله اندیشه 
و ارائه توانمندی معلوالن 

3- برگزاری مراسم روز جهانی انسان دوستی و قرائت پیام دبیرکل سازمان ملل 
در این رابطه 

4- تقدیر از پزشکان خیر اندیش به مناسبت روز پزشک 
5- برگزاری نهمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز در شهرستان البرز 

6- برگزاری هفتمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز در شهرستان تاکستان 
7- مشارکت با شهرداری در زمینه مناسب سازی خیابانهای اصلی شهر قزوین 

8- حضور در دومین جشنواره ملی خودباوری و کسب مقام برتر در حوزه رسانه 
9- بازدید نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی حجت االسالم و المسلمین حاج 
آقا حسینی از مجموعه فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و تولیدی کارگاهی کانون توانا 

10- بازدید اعضای شورای شهر قزوین از مجموعه فعالیتهای کانون توانا 
11- بازدید نماینده دفتر امام جمعه از مجموعه فعالیتهای کانون توانا 

12- برگزاری اردوی یک روزه فرهنگی آموزشی برای کودکان و مادران در جهان 
آباد 

13- آماده سازی و تجهیز کردن مرکز فیزیوتراپی کانون توانا
14- بازدید فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران از مجموعه فعالیتهای فرهنگی 

اجتماعی و تولیدی کارگاهی کانون توانا
15- مالقات رئیس هئیت مدیره کانون توانا با دادستان استان 

16- مالقات با مدیرعامل شرکت ماموت در راستای معرفی اهداف کانون توانا و 
مشاوره در زمینه اشتغال معلوالن 

17- برنامه ریزی و اقدام جهت ثبت رسمی صندوق قرض الحسنه توانا در راستای 
گسترش فعالیتهای آن 

18- نشست با مدیران سازمان آموزش و پرورش استان در راستای تحصیل دانش 
آموزان معلول 

و  آشنایی  هدف  با  مجرب(  مدیران  )گروه  میتاپس  نشست  اولین  برگزاری   -19
معرفی عملکرد کانون توانا

20- تجلیل از ریاست هیئت مدیره کانون توانا سید محمد موسوی بعنوان مدیر 
شایسته ملی 

21- حضور هنرکده توانا در نمایشگاه صنایع دستی کشور در استان گلستان 
22- برگزاری کالسهای تقویتی آموزشی در چند دوره 

درمانی  مشکالت  رفع  و  روحی  توانبخشی  هدف  با  دوست  دیدار  برگزاری   -23
معلوالن 

فعالیتهای  مجموعه  از  رسالت  الحسنه  قرض  صندوق  مدیران  گروه  بازدید   -24
فرهنگی اجتماعی و تولیدی کارآفرینی کانون توانا 

25- حضور در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات توانبخشی معلولین ، 
جانبازان و صنایع و تجهیزات وابسته 

26- نشست با مدیر اداره امالک و اراضی موقوفات آستان قدس رضوی با هدف 
آشنایی با عملکرد کانون توانا 

27- برگزاری مسابقات دوستانه ورزشی معلوالن در شرکت گروه بهداشتی فیروز 
28- مالقات با مدیر عامل جمعیت هالل احمر در راستای اهداف کانون توانا 

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
چراغ روشن مهرماه ۹4

دوستان عزیز
جناب آقای موسوی 

خانواده محترم علیپور
از عشق دل کندن و به خاک دل سپردن، کار آسانی نیست.

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

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

ما را در غم خود شریک بدانید.

ت 
ــ

ـلی
تس
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با  معلولیت  دارای  کودکان  روزه ی  یک  اردوی  دومین 
خانواده های  و  ممتاز  دانش آموز  و  کودک   80 حضور 
آباد  جهان  در  توانا،  معلولین  کانون  همت  به  آن ها، 

قزوین، برگزار شد. 
به گزارش پیک توانا، این اردوی یکروزه به همت کانون 
معلولین توانا و با هدف توجه به تحصیل کودکان دارای 
در  تسریع  مدارس،  بازگشایی  آستانه ی  در  معلولیت 
حضور اجتماعی معلوالن، پذیرش معلولیت در خانواده ها 
فرزند  دارای  مادران  پیش  از  بیش  توجه  برانگیختن  و 

معلول در نگرش به مسائل فرزندان خود برگزار شد. 
اردوی  این  در  معلولیت  دارای  دانش آموزان  و  کودکان 
یکروزه به بازیهای دسته جمعی پرداختند و در گروه های 

چندنفره  روزنامه دیواری تهیه کردند. 
همچنین چند نفر از دانش آموزان دارای معلولیت برای 
حاضران شعر و مناجات خوانده و برنامه های شاد اجرا 

کردند. 
کار با ِگِل سفالگری نیز از دیگر برنامه های اجراشده در 
این اردو بود که مورد عالقه ی کودکان دارای معلولیت 
قرار گرفت و آن ها را به ساخت طرحهای خالقانه تشویق 

کرد. 
کارگاههای  در  معلول  فرزند  دارای  مادران  پایان،  در 
و  کردند  شرکت  مشاوره  و  روانشناسی  مربوط به 

مشکالتشان را با مشاوران این حوزه ها در میان گذاشتند. 

نماینده ی مردم قزوین در مجلس، در بازدید از گروه بهداشتی فیروز چنین گفت: 
»معلوالن قزوین در سایه ی اشتغال، به خودباوری رسیده اند.«

به گزارش پیک توانا، نماینده ی مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی، ضمن 
بازدید از گروه بهداشتی فیروز اظهار کرد: »فیروز زمینه ی خوبی برای اشتغال 
این  اشتغال در  ایجاد کرده و معلوالن قزوینی در سایه ی  افراد دارای معلولیت 

واحد تولیدی به خودباوری رسیده اند. «
فیروز در واحدهای  افزود: »کارکنان معلول  حجت االسالم سیدمرتضی حسینی 
جلوی  نتوانسته  معلولیت  و  هستند  فعال  تن درست  افراد  مانند  کاری  مختلف 

اراده ی آن ها را بگیرد. «
وی تصریح کرد: »معلوالن در این واحد هر بیننده ای را با عملکرد قوی خود آشنا 

می کنند و برابر با سایرین زحمت می کشند. «
حسینی اذعان داشت: »فیروز با فعالیت کارکنان معلول خود چندین دوره به عنوان 
واحدهای  تمام  برای  مناسبی  الگوی  می تواند  و  شده  شناخته  موفق  کارآفرین 

تولیدی و صنعتی و صاحبان حرف و مشاغل در جذب نیروهای معلول باشد. «
برند  »فیروز  کرد:  تأکید  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  دبیر 
شناخته شده ای در جامعه است و این نشان می دهد که کارکنان معلول این واحد 

تولیدی، نه تنها از افراد تن درست کم وکاستی ندارند؛ بلکه بسیار موفق تر هم عمل 
می کنند. «

وی در پایان فیروز را از واحدهای نمونه ی استانی خواند و افزود: »با وجود فیروز و 
تالش های کانون معلولین، امیدواریم در آینده ی نزدیک، مشکل بی کاری معلوالن 

استان قزوین ریشه کن شود.« 

کانون  هیئت مدیره ی  با  مشترک  نشست  در  تهران  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
را  مجموعه  این  فعالیت های  کانون،  فعالیت های  با  آشنایی  توانا ضمن  معلولین 

مایه ی مباهات دانست. 
دانشور، عضو دوره ی چهارم شورای اسالمی شهر  فاطمه  توانا:  به گزارش پیک 
نیز  معلولیت  دارای  افراد  و  نیست  پیشرفت  مانع  »معلولیت  کرد:  اظهار  تهران 

می توانند به جایگاه های موفق برسند. «
اتاق  در  اجتماعی  مسئولیت  و  کسب وکار  و  اخالق  کمیسیون  رئیس  که  وی 
هست،  نیز  تهران  اتاق  بازرگان  بانوان  شورای  هیئت رییسه ی  عضو  و  بازرگانی 
»مهم ترین  گفت:  معلولیت  دارای  افراد  به  نادرست  نگاه  از  ناراحتی  ابراز  ضمن 

مشکل ما درباره ی معلوالن، نگرش خانواده ها به معلوالن است. «
این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: »باید تالش کنیم تا بنگاه های اقتصادی، 
دارای  افراد  برای  اشتغال زایی  زمینه ی  در  اجتماعی  مسئولیت های  سایه ی  زیر 

معلولیت نیز وارد شوند. «
را  معلوالن  جهانی  روز  بزرگداشت  همایش  برگزاری  پیشنهاد  دانشور  ادامه،  در 
به کانون توانا داد و افزود: »در این همایش باید از تشکل های فعال در حوزه ی 
تا ضمن  معلول دعوت شود  فرزندان  دارای  خانواده های  و  و مسئوالن  معلوالن 
انعکاس نگاه درست به معلوالن، فرهنگ کارآفرینی برای این گروه از جامعه نیز 

توانا  معلولین  کانون  مختلف  واحدهای  از  پایان  در  ترویج شود. « وی همچنین 
بازدید کرد و عملکرد آن ها را ارزیابی کرد.  

كانون معلولین توانا دومین اردوی يک روزه كودكان دارای معلولیت را برگزار كرد

نماينده مردم قزوين در مجلس:

معلوالن قزوين در سايه ی اشتغال، به خودباوری رسیده اند

عضو شورای شهر تهران در كانون توانا: مهم ترين مشکل ما درباره ی معلوالن، نگرش نادرست خانواده هاست
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بار به همت گروه  اولین  میتاپس تجارب مدیران برای 
بهداشتی فیروز و کانون معلولین توانا با حضور 30 مدیر 
نمونه از واحدهای تولیدی، صنعتی و دانشگاهی در شهر 

صنعتی البرز برگزارشد. 
توانا، مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز  به گزارش پیک 
میتاپس ضمن  این  در  توانا  معلولین  کانون  مؤسس  و 
ما در مقابل  به حاضران گفت: »همه ی  خوشامدگویی 
جامعه و هم نوعانمان وظایفی داریم و اقداماتی که فیروز 
اساس  همین  بر  داده اند،  انجام  کنون  تا  توانا  کانون  و 

بوده است. «
و  زیباست  »خداوند  داشت:  اظهار  موسوی  سیدمحمد 
زیبایی را دوست دارد و معلوالن در طرِح فرش زیبای 

آفرینش، گل قالی هستند و باید قدر خود را بدانند. «
موسوی ادامه داد: »در دنیایی که همه ی امور بر اساس 
فکر و اندیشه پیش می رود، افراد دارای معلولیت تفاوتی 
با سایرین ندارند؛ چرا که می توانند بیندیشند و تفکر 

پیشه کنند. «
رویداد  میتاپس  این  برگزاری  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
خوبی است، تصریح کرد: »سرمایه ی ما فکر و اندیشه ی 
انسان هاست و امیدواریم که اندیشه های حاضر در این 

میتاپس، در کانون توانا و فیروز به کمک ما بیایند. «
توانا خاطرنشان کرد: »من در  مؤسس کانون معلولین 
زمینه ی کارآفرینی موفقیت هایی داشته ام و اخیراً نشان 
عالی مدیر شایسته ی ملی به بنده تعلق گرفت؛ اما در 
این رابطه باید بگویم که سازمان من است که در کانون 
توانا و فیروز سازمانی قوی و شایسته است و تالش های 

جدی می کند. «
توانا  کانون  اینکه  بیان  با  معلوالن  حوزه ی  فعال  این 
فعالیت های بین المللی گسترده ای را آغاز کرده، گفت: 
کرده  دریافت  نیز  را  ملی خود  مجوز  به تازگی  »کانون 

است. «
موسوی افزود: »کانون معلولین فعالیت های وسیعی در 
زمینه ی پیگیری حقوق معلوالن داشته و ما به زودی 
شبکه ی حقوقی معلوالن را نیز راه اندازی خواهیم کرد. «
»کانون  کرد:  تصریح  توانا  کانون  هیئت مدیره ی  عضو 
حضور  با  هم اندیشی  نشست  سه  تاکنون  معلولین 
مدیران تشکل های معلوالن سراسر کشور برگزار کرده 
که آخرین نشست، در قزوین و با هدف تسریع در روند 

تصویب قانون جامع حمایت معلوالن صورت گرفت. «
تفریحی  اسکله ی  بزرگ ترین  به زودی  »ما  افزود:  وی 

سازمانی  موفقیت  زنجیره  همایش  »دوازدهمین  جایزه 
و  معلولین  کانون  مدیره  هیئت  رئیس  به  کشور« 

مدیرعامل گروه بهداشتی فیرور اعطا شد.
به گزارش پیک توانا: در این همایش که با حضور مدیران 
و  تولیدی  برجسته  ها و شرکت های  و سازمان  موفق 
بین   های  همایش  سالن  در  و  کشور  سراسر  خدماتی 
رئیس هیئت مدیره ی  از  برگزار شد،  المللی صداوسیما 
و  برترکشوری  کارآفرین  که  توانا  معلولین  کانون 
به  تجلیل  هست  نیز  فیروز  بهداشتی  گروه  مدیرعامل 

عمل آمد.
گروه بهداشتی فیروز در این همایش در بخش بین الملل 
از سوی اتحادیه اروپا عنوان »برگزیده  دریافت استاندارد 
و جایزه ی بین المللی)QA-PHA( تضمین کیفیت و 
سالمت محصول در صنایع شوینده و بهداشتی« را به 
دست آورد و همچنین در بخش ملی عنوان »برگزیده 

ی دریافت نشان زرین موفقیت سازمانی در نوآوری و  
تولید صنایع شوینده« را به خود اختصاص داد.

بهداشتی  گروه  شد  گفته  همایش  این  در  همچنین 
فیروز بر مبنای شاخص های ارزیابی مرکز استانداردهای 
اصول  بر  تکیه  با  و  اروپا  اتحادیه ی  بین المللی 
استانداردها، ایجاد توسعه و رشد کیفیت محصوالت و 
خدمات، عملکرد مطلوب و مقاومت اقتصادی در دوران 
تحریم توانسته به یک مجموعه ی موفق، مبتکر، معتبر و 

سرآمد در صنایع تولیدی و خدماتی تبدیل شود.
الزم به ذکر است دوازدهمین همایش زنجیره موفقیت 
سازمانی در دوازدهمین دوره ی متوالی خود، به همت 
دبیرخانه ی توسعه ی صنایع ملی ایران با مشارکت اتاق 
تعاون ایران و به مناسبت هفته ی تعاون به منظور تجلیل 
از شرکت های پیشرو و سرآمد ایران برگزار شده است.

از ايجاد شغل های كارگری برای معلوالن راضی نیستیم
موسس كانون توانا:

اعطای جايزه ی دوازدهمین همايش زنجیره ی موفقیت سازمانی كشور به رئیس هیئت مديره ی كانون معلولین 

ما سعی می كنیم 
با پشتیبانی آموزشی و 

تحصیلی از دانش آموزان معلول 
امروز، جلوی كارگری آن ها را در 

آینده گرفته و این افراد را به 
سمت وسوی كارهای تحقیقاتی 

و پژوهشی سوق دهیم.

پشتیبانی  را صرف  درآمد حاصل  و  راه اندازی  را  ایران 
تحصیلی از کودکان دارای معلولیت خواهیم کرد. «

موسوی گفت: »ما از ایجاد شغل های كارگری برای 
به واسطه ی  كه  اگرچه  نداریم؛  رضایت  معلوالن 
ما  به  برتر  كارآفرین  عنوان  چندین بار  این كار، 
داده شده است. وی افزود: »معلوالنی که امروز با تن 
رنجور خود به کارهای کارگری می پردازند، در گذشته 
حمایت آموزشی نشده اند و ما امروز به اقتضای شرایط 
این  درحالی که  داده ایم؛  کارگری  شغل های  آن ها  به 
افراد به واسطه ی داشتن معلولیت، باید به امور مدیریتی 

دست پیدا کنند. «
و  آموزشی  پشتیبانی  با  می کنیم  »ما سعی  گفت:  وی 
امروز، جلوی کارگری  از دانش آموزان معلول  تحصیلی 
آن ها را در آینده گرفته و این افراد را به سمت وسوی 

کارهای تحقیقاتی و پژوهشی سوق دهیم. «
مدیران  به  خطاب  فیروز  بهداشتی  گروه  مدیرعامل 
حاضر در میتاپس ادامه داد: »با فعالیت های خوبی که 
باید  انجام داده اند، به ما به جای کارآفرین  مدیران من 
ارزش آفرین گفته شود و شما عزیزان باید رویکردهای 
را  صنایع  سایر  و  صنعت  این  میان  تفاوت های  و  ما 

شناسایی و رصد کنید. «
»ما  داشت:  اذعان  همچنین  کشور  برتر  کارآفرین  این 
از دستگاه های اتوماسیون استفاده نمی کنیم تا بتوانیم 
نیروهای معلول را به کار بگیریم و این ترفند در کشور 
ما باید تبدیل به یک فرهنگ شود؛ چراکه دستگاه های 
جمعیتشان  رشد  نرخ  که  کشورهایی  در  اتوماسیون 
منفی است، پاسخگوی صنعت است نه در کشور ما که 

نرخ رشد جمعیت باال و بی کاری زیاد است. «
مدیران  سؤاالت  پاسخگوی  موسوی  پایان،  در 
شرکت کننده در میتاپس تجارب شد و از آن ها خواست 
اقیانوس  به  باران،  زالل  و  پاک  قطره های  همچون  تا 

توانمندی های کانون توانا و فیروز بپیوندند. 
گفتنی است فیلم »قصه ی زندگی یک مرد« که برگرفته 
از زندگی سیدمحمد موسوی است، در این جلسه پخش 

شد. 
مرتبه  تاکنون چندین  به ذکر است که  موسوی  الزم 
به دست  را  و کشوری  اجتماعی  برتر  کارآفرین  عنوان 
آورده است و به تازگی در دومین اجالس انتخاب مدیر 
شایسته ی ملی، عنوان مدیر شایسته ی ملی سال 94 را 

به خود اختصاص داده است. 
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دوره  اولین  اختتامیه ی  در  توانا  معلولین  کانون  مؤسس 
و  سالم  کارکنان  از  نفر   170 سازمانِی  درون  مسابقات  از 
معلول فیروز اظهار کرد: »ورزش برای افراد دارای معلولیت 
عامل  و  دارد  ضرورت  جامعه  گروه های  سایر  از  بیشتر 
پیشگیری کننده از معلولیت های ثانویه محسوب می شود. «

مراسم  این  در  موسوی  سیدمحمد  توانا،  پیک  گزارش  به 
حضور  و  فعالیت  موفق،  معلوالن  از  زیادی  »تعداد  گفت: 
اجتماعی خود را با ورزش آغاز کرده و با حضور در میادین 
ورزشی توانسته اند مسیر اصلی زندگی خود را پیدا کنند. «

حرکت  این  اجرای  فیروز  بهداشتی  گروه  مدیرعامل 
فرهنگی ورزشی را درخور تقدیر دانست و ورزش را عامل 

اثرگذار در تقویت روحیه ی معلوالن اعالم کرد. 
این کارآفرین برتر کشوری همچنین تصریح کرد: »ورزش 
معلوالن،  برای  روحی  نشاط  و  توان بخشی  ایجاد  عالوه بر 
زمینه ی حضور اجتماعی و فعالیت های گروهی را نیز برای 

آن ها فراهم می کند. «
مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز با تأکید بر اینکه »فیروز« 
تنها یک واحد تولیدی صنعتی نیست افزود: »فیروز، عالوه بر 
اینکه در دنیای صنعت و تولید یک بِرند است و نگاه ویژه ای 

افراد دارای معلولیت دارد، رکِن فعال فرهنگی  به اشتغال 
است که برای حیات اجتماعی کارکنان خود ارزش باالیی 

قائل است. «
معلول  کارکنان  سه روزه،  مسابقات  این  »در  افزود:  وی 
سالم  رقابت  و  ورزش  به  یکدیگر  کنار  در  تن درست  و 
پرداختند و فضایی شاد و پرنشاط را در یک واحد تولیدی 

حاکم کردند. «
موسوی اظهار داشت: معلوالن بارها توانمندی های خود را 
اثبات کرده اند و امیدواریم که جامعه همواره موفقیت های 

بی شمار این گروه را شاهد باشد. «
گفتنی  است در این مسابقات سه روزه که در شهر صنعتی 
البرز و در کارخانه ی گروه بهداشتی فیروز برگزار شد، 170 

نفر از کارکنان معلول و تن درست فیروز، شرکت داشتند. 
رشته ی  چهار  در  شرکت کنندگان  که  است  ذکر  به  الزم 
با  توپ  پرتاب  و  بسکتبال  ویلچررانی،  نابینایان،  پیاده روی 

یکدیگر به رقابت پرداختند. 
واحد  یک  که  است  کشور  در  بار  اولین  این  همچنین 
کارکنان  بین  ورزشی  مسابقات  دوره  یک  تولیدی صنعتی، 

معلول خود برگزار می کند. 

مسئول انفورماتیک کانون معلولین توانا در جشنواره ی مهر 
رضوی در دو رشته ی ورزشی، دو مدال طال را از آن خود 

کرد.
ناحیه ی دست  از  که  فتاحی  مریم  توانا:  پیک  گزارش  به 
با  که  مشهد  رضوی  مهر  جشنواره ی  در  دارد  محدودیت 
دو  در  توانست  برگزار شد،  معلوالن سراسر کشور  حضور 
رشته ی دو ومیدانی و پرتاب نیزه دو مدال طال را به نام 

خود ثبت کند.
استان  و  کشور  در  نمونه   و  معلول  ورزشکاران  از  که  وی 
قزوین است در این مسابقات مجوز ورود به تیم ملی را در 

هر دو رشته  به دست آورد.
فتاحی که مهندسی  نرم افزار خوانده در رشته های هنری 
ناحیه ی  از  جسمی  محدودیت  داشتن  و  است  فعال  نیز 
رشته ی  در  او  هنری  فعالیت های  جلوی  نتوانسته  دست 

چرم دوزی را بگیرد.
همچنین این بانوی معلول تاکنون کسب بیش از 15 مدال 
در مسابقات قهرمانی کشور را در کارنامه ی ورزشی خود 
اول و مدال طال در  به کسب مقام  از آن جمله  دارد که 
اشاره  می توان  پارالمپیِک سال گذشته  مسابقات سال روز 

کرد.

دومین  در  توانا  معلولین  کانون  هیئت مدیره ی  رییس 
اقتصادی  رونق  و  ملی  تولید  کارآفرینی،  ملی  کنفرانس 
اظهار کرد: کارآفرینی با دیدگاه پرداختن به رفع چالش های 

اجتماعی و نگاه به انسان ها، ارزش آفرینی اجتماعی است.
این  در  موسوی«  »سیدمحمد  توانا:  پیک  گزارش  به 
ریاست جمهوری،  معاونت حقوقی  با حضور  کنفرانس که 
ایران،  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  حقوقی  معاونت 
مدیران  از  زیادی  جمع  و  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
موفق عرصه ی تولید و صنعت برگزار شد گفت: کارآفرینی 
ایجاد  نگاه اجتماعی، ریسک پذیری و  با آرمان گرایی،  توام 
نقطه عطف در حیات اقتصادی کشور را باید ارزش آفرینی 

بزرگ اجتماعی دانست.
موسوی که سخنران ویژه ی این کنفرانس نیز بود با تاکید 
بر اینکه کارآفرین یک مجاهد و یک عاشق ملی است که 
با رویکرد ساختن جامعه ریسک را پذیرفته و در بحران ها 
به  با دیدگاه پرداختن  ادامه داد: کارآفرینی که  وارد شده 
حمایتی  نگرش  و  اجتماعی  چالش های  و  دغدغه ها  رفع 
بلکه  نیست  کارآفرینی  تنها  بگیرد،  صورت  انسان ها  به 

ارزش آفرینی اجتماعی است.
واحدهای  برتر کشوری خاطرنشان ساخت:  کارآفرین  این 
اجتماعی  وظایف  اقتصادی،  فعالیت های  جز  به  صنعتی 

خاصی دارند که باید به آ ن ها نیز توجه کنند.
ابراز  کارآفرینان  از  کافی  حمایت  عدم  از  همچنین  وی 
ناراحتی کرد و گفت: کارآفرینان آن گونه که باید، حمایت 
نمی شوند و تجلیل از کارآفرینان تنها به این همایش ها و 

اهدای لوح تقدیر محدود شده است.
موسوی با اشاره به این مطلب که فعالیت در عرصه ی کسب 
مورد  باید  جامعه  کارآفرینان  و  است  سخت  بسیار  کار  و 
توجه قرار بگیرند تصریح کرد: در دورانی که گونه های نادر 
و کمیاب جانداران و گیاهان مورد حفاظت قرار می گیرند 
باید  اقتصادی  کمیاب  گونه های  به عنوان  نیز  کار آفرینان 
حفاظت شوند و الزم است با آن ها توسعه ای برخورد شود.

موسس کانون توانا که سابقه ی ایجاد بیش از 600 شغل 
پایدار برای معلوالن را در کارنامه ی کاری خود دارد افزود: 
مشخص  کشور  کارآفرینی  سنگر  در  کارآفرینان  جایگاه 
نیست و بانک ها و نهادها برای این افراد تسهیالت ویژه ای 

قائل نیستند.
وی گفت: در سایر کشورها کارآفرینان به عنوان گردانندگان 

چرخ های تولید و صنعت، جایگاه های تعریف شده ای دارند 
و بر نقش مهم آن ها در اقتصاد کشور تاکید شده است.

برگزارکننده ی  مسئوالن  از  ادامه  در  اجتماعی  فعال  این 
این  برسانند که  به اطالع دولت  تا  این کنفرانس خواست 
کارآفرینان در جامعه ی امروز کشف شده اند و دولت برای 
افرادی که ایثارگر و حامی سایر گروه های جامعه هستند 

برنامه ریزی مفصلی انجام دهد.
و  فیروز  بهداشتی  گروه  بنیانگذار  كه  موسوی 
ملی  كنفرانس  دومین  در  تواناست  معلولین  كانون 
كارآفرینی، تولید ملی و رونق اقتصادی كه در سالن 
به  شد  برگزار  صداوسیما  بین المللی  های  همایش 
قرار  تجلیل  مورد  و  انتخاب  برتر  كارآفرین  عنوان 

گرفت.

موسوی در اختتامیه مسابقات ورزشی درون سازمانی فیروز:
ضرورت ورزش برای معلوالن بیش از ساير گروه های جامعه 

است

مسئول انفورماتیک كانون توانا 
برنده ی دو مدال طال در دو 

رشته ی دوومیدانی و پرتاب نیزه 

رئیس هیئت مديره ی كانون توانا در دومین كنفرانس ملی كارآفرينی، تولید ملی و رونق اقتصادی:

كارآفرينی با ديدگاه پرداختن به رفع چالش های اجتماعی، ارزش آفرينی است
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تشویق  جشنواره ی  هفدهمین  توانا  معلولین  کانون 
 1200 از  بیش  استقبال  با  را  ممتاز  دانش آموزان 
دانش آموز ممتاز و در محل کانون معلولین توانا برگزار 

کرد.
به گزارش پیک توانا: این جشنواره  که همه ساله زیر نظر 
کانون معلولین برگزار شده، در هفدهمین سال برگزاری 
ممتاز،  دانش آموز  صدها  میزبان  شب   5 طی  خود 
از  زیادی  جمع  و  آنها  خانواده های  معلوالن،  مسئوالن، 

شهروندان قزوینی بود.
رئیس هیئت مدیره ی کانون معلولین توانا در جشنواره ی 
هفدهم با بیان این که این جشنواره تاکنون دستاوردهای 
زیادی برای مجموعه ی کانون توانا و جامعه داشته ادامه 
داد: جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز در سال های 
گذشته توانسته تاثیر خوبی در تغییر نگرش مردم نسبت 

به توانایی های معلوالن داشته باشد.
موسوی با تاکید بر اینکه جشنواره ی دانش آموزان ممتاز 
تنها  كانون معلولین  اعالم کرد:  ندارد  نظیر  در کشور 
تشكِل مشوق تحصیل دانش آموزان در ایران است 
اعتبارات  به  تكیه  بدون  و  خود  هزینه های  با  كه 
دانش آموزی  جشنواره ی  اجرای  به  اقدام  دولتی 
كرده و همه ساله هزاران دانش آموز ممتاز طی این 
طرح از دستان مدیران دارای معلولیِت كانون توانا 

جایزه دریافت كرده اند.
راه اندازی  با  کانون  داد:  ادامه  اجتماعی  فعال  این 
کارگاه های مختلف موفق به ایجاد اشتغال برای عزیزان 
زمینه ی  مناسب،  بستر  ایجاد  با  و  معلولیت شده  دارای 
استقالل مالی و اجتماعی را برای این تعداد، فراهم کرده 

است.
موسوی که چندین دوره عنوان کارآفرین برتر کشوری 
و اجتماعی را از آن خود کرده است اذعان داشت: کانون 
یک مجموعه ی موفق و سازنده است و با ایجاد الگوهای 
مهیا بودن  صورت  در  افراد  این  که  داده  نشان  موفق 

شرایط، می توانند برابر با سایرین پویایی داشته باشند.
وی که به تازگی در دومین اجالس سراسری انتخاب مدیر 
شایسته ی ملی عنوان »مدیر شایسته ی ملی« را کسب 
کرده است تصریح کرد: تشویق و تشکر اصلی شایسته ی 
تیم و سازمان من است چرا که نتایج به دست آمده حاصل 

زحمات این تیم است.
امری  را  معلولیت  دارای  افراد  ازدواج  ادامه  در  موسوی 
افراد در  این  باید بداند که  مهم دانست و گفت: جامعه 
کم وکاست  زندگی  مسئولیت های  پذیرش  و  توانمندی 

ندارند.
رئیس هیئت مدیره ی کانون توانا افـزود: کانـون معلولیـن 
تاکنون بیش از 50 ازدواج موفق بین اعضای معلول خود 

داشته و این مجموعه هم اکنون یک صد نوه دارد.
توانا  کانون  اذعان داشت:  توانا  معلولین  کانون  بنیانگذار 
کمک بالعوض درخواست نمی کند چرا که آن را مایه ی 
تخریب عزت و کرامت انسانی معلوالن می داند و کانون 
درآمد  ایجاد  خود  برای  اقتصادی  کارهای  انجام  با  توانا 
برنامه های  اجرای  صرف  را  درآمد  این  سپس  و  کرده 

فرهنگی کرده است.
مدیرعامل كانون معلولین نیز استقبال مردمی را از 
جشنواره ی هفدهم بی نظیر دانست و گفت: تغییر 
نگرش جامعه نسبت به توانمندی های افراد دارای 
درس خواندن،  به  دانش آموزان  ترغیب  معلولیت، 
و  معلوالن  دغدغه های  با  مسئوالن  آشنا كردن 

را  جامعه  به  معلوالن  توانایی های  اثبات  نهایت  در 
گفت:  و  دانست  این جشنواره  اهداف  مهم ترین  از 
جشنواره دانش آموزی، یک حرکت نرم فرهنگی است که 

در استان برگزار می شود.
محمدرضا هادی پور ادامه داد: دانش آموزان ممتاز امروز، 
با غنی کردن  امسال  و  بود  آینده خواهند  مدیران موفق 
و  عمیق تر  نگاه  تا  کرده ایم  تالش  جشنواره  محتوای 

قوی تری در قشر دانش آموز ایجاد کنیم.
کرد:  تصریح  توانا  کانون  هیئت مدیره ی  عضو  این 
از  یکی  ممتاز  دانش آموزان  تشویق  جشنواره ی 
حرکت های فرهنگی، اجتماعی بی نظیری است که یک 
ان.جی.او برای اولین بار در کشور اقدام به برگزاری آن 
از  بالعوضی  کمک  هیچ  آن  برگزاری  در  و  است  کرده 

دولت یا سایر نهادها دریافت نکرده است.
هرگونه  درخواست  معلولین  کانون  اینکه  بیان  با  وی 
کرامت  و  عزت  تخریب  با  مصادف  را  بالعوض  کمک 
کانون  مجموعه ی  داشت:  ابراز  می داند  معلوالن  انسانی 
توانا یکی از قوی ترین تشکل های فعال کشور در حوزه ی 
را  خود  هزینه های  تمام  که  است  معلولیت  دارای  افراد 
تولیدی،  های  کارگاه  راه اندازی  و  کارآفرینی  ناحیه  از 
تامین و درآمد حاصل را صرف امور فرهنگی و اجتماعی 

می کند.
اینکه جشنواره ی  بر  تاکید  با  مدیرعامل کانون معلولین 
قرار  خود  اهداف  به  رسیدن  آستانه ی  در  دانش آموزی 
گرفته افزود: از اولین سال برگزاری این جشنواره تاکنون 
هزاران دانش آموز در آن شرکت کرده و تعداد زیادی از 

آن ها درحال حاضر افراد موفق جامعه هستند.
تقاضای  از  توانا  معلولین  كانون  اجتماعی  معاون 
خبر  هفدهم  جشنواره ی  در  شركت كنندگان  زیاد 
داد و گفت: تعداد متقاضیان ثبت نام در جشنواره 
بسیار زیاد بود اما ما به علت محدودیت در فضای 

كانون توانا از پذیرفتن تعداد باالتر معذور بودیم.
محمدحسن هادی ادامه داد: در جشنواره های سال های 
قبل تر بیش از 3 هزار دانش آموز در جشنواره های کانون 
فضای  که  قبل  سال  سه  از  اما  می کردند  شرکت  توانا 
از  کم تری  تعداد  شد،  کوچک تر  توانا  کانون  مجموعه ی 
ثبت نام  جشنواره  در  توانستیم  را  ممتاز  دانش آموزان 

کنیم.
هادی همچنین اجرای برنامه های شاد، اجرای گروه سرود 
کودکان، اجرای گروه سرود نابینایان و ناشنوایان، تقدیر 
نخبگان  معرفی  معلولیت،  دارای  دانش آموز  یک صد  از 
معلول در طرح سکوی امید، اهدای جوایز دانش آموزان 
از  را  کشور  برجسته ی  هنرمندان  از  استفاده  و  ممتاز 

بخش های مهم این جشنواره دانست.
گفتنی  است جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز یکی 
تواناست  معلولین  کانون  اجتماعی  فرهنگی،  اقدامات  از 
دیدگاه  اصالح  در  زیادی  تاثیر  در 17 سال گذشته  که 
جامعه نسبت به معلوالن داشته و به همت کانون توانا، 
ترحم  دیده ی  به  معلوالن  به  قزوین  استان  فهیم  مردم 

نمی نگرند.
هزارودویست دانش آموز شرکت کننده ی در جشنواره ی 
همراه  به  و  گرفته  قرار  تقدیر  مورد  امسال طی 5 شب 
آموزی  دانش  ی  جشنواره  مخاطبان  خانواده هایشان 

بودند.
در  که  ابتدایی  مقطع  دانش آموزان  تمام  به  همچنین 
ممتاز  دانش آموزان  تشویق  جشنواره ی  هفدهمین 
ثبت نام کرده اند بدون قرعه کشی جایزه، و به 30 درصد 
از دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان به قید قرعه 

جایزه اهدا  شد.
در  که  معلولیت  دارای  دانش آموز   70 از  است  گفتنی 
جشنواره ی هفدهم ثبت نام کرده بودند نیز تقدیر ویژه 

به عمل آمد.

رئیس هیئت مديره ی كانون توانا در جشنواره ی هفدهم:
 كانون معلولین، تنها مشوق تحصیلی دانش آموزان معلول در ايران است
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کانون معلولین توانا شعبه ی تاکستان، هفتمین جشنواره ی 
آموز  دانش  صدها  حضور  با  را  ممتاز  دانش آموزان  تشویق 

ممتاز برگزار کرد.
تاکستان،  شعبه ی  معلولین  کانون  توانا:  پیک  گزارش  به 
با  را  شعبه  این  دانش آموزان  تشویق  جشنواره ی  هفتمین 
معلولیت  دارای  افراد  و  ها  خانواده  از  زیادی  جمع  حضور 

برگزار کرد.
این جشنواره از 7 سال پیش تاکنون زیر نظر کانون معلولین 
شعبه ی تاکستان و  با هدف تغییر نگرش جامعه نسبت به 

توانمندی های معلوالن برگزار می شود.
در  ممتاز  آموزان  دانش  جشنواره ی  هفتمین  است  گفتنی 
برای خانواده ها  را  آرام  توانسته محیطی  تاکستان همه ساله 
ایجاد کرده و با اجرای برنامه های فرهنگی توسط افراد دارای 
تغییر  معلوالن  به  را  این شهرستان  معلولیت، دیدگاه مردم 

دهد.
مدیرعامل کانون توانا در این جشنواره، افراد دارای معلولیت 

را دارای توانمندی های باال دانست و از زحمات اعضای شعبه 
تاکستان تشکر کرد.

محمدرضا هادی پور همچنین گفت: معلوالن شهروندان این 
از  باید  جامعه  امکانات  از  برخورداری  در  و  هستند  جامعه 

مساوات برخوردار بوده و حقوق آنها رعایت شود.
وی با بیان اینکه جامعه موظف است تا زیرساخت های مورد 
نیاز معلوالن را فراهم کند افزود: معلوالن نه به ترحم بلکه به 
فرصت های برابر نیاز دارند تا در سایه ی این برابری بتوانند 

توانایی های خود را به نمایش بگذارند.
این عضو هیئت مدیره ی کانون معلولین همچنین دانش آموزان 
دارای معلولیت را جزء افراد موفق این شهرستان اعالم کرد 
با وجود  این دانش آموزان  داد:  ادامه  به خانواده ها  و خطاب 
درس  کرده اند،  تالش  شما  فرزندان  مانند  معلولیت  داشتن 
نشان  این  و  اند  شده  ممتاز  رفته اند،  مدرسه  به  خوانده اند، 

می دهد که معلوالن هیچ چیز از سایرین کم ندارند.
گفتنی است اجرای سرود دانش آموزان معلول، اجرای گروه 

تئاتر معلوالن، برگزاری مسابقه بین دانش آموزان تندرست و 
تقدیر از دانش آموزان دارای معلولیت از برنامه های اجرا شده 
در این جشنواره بودند که مورد استقبال بی نظیر مخاطبان 

قرار گرفتند.
با  تاکستان  ی  شعبه  معلولین  کانون  است  ذکر  به  الزم 
برگزاری برنامه های فرهنگی نظیر جشنواره ی تشویق دانش 
به  نسبت  مسئوالن  و  مردم  نگرش  تغییر  به  ممتاز  آموزان 
توانسته اند  تاکنون  و  پرداخته  معلوالن  توانمندی های 

نقش بارز خود را در این زمینه به اثبات برسانند.

هفتمین جشنواره تشويق دانش آموزان ممتاز كانون توانا در تاكستان برگزار شد

کانون معلولین توانای شعبه الوند نهمین جشنواره ی تشویق 
ممتاز  دانش آموز   550 استقبال  با  را  ممتاز  دانش آموزان 

برگزار کرد.
به گزارش پیک توانا: کانون معلولین شعبه ی الوند نهمین 
تاالر  را در  این شهرستان  جشنواره ی تشویق دانش آموزان 
از  زیادی  جمع  مسئوالن،  مردم،  حضور  با  و  الوند  شهر 

معلوالن و خانواده های آن ها برگزار کرد.
نهمین  در  توانا  معلولین  کانون  هیئت مدیره ی  رئیس 
شهرستان  این  ممتاز  دانش آموزان  تشویق  جشنواره ی 
همه  ها  انسان  وگفت:  دانست  محدودیت  یک  را  معلولیت 
محدودند و از روی محدودیت به سازندگی و ایجاد راه های 

خالقانه پرداختند.
سیدمحمدموسوی ادامه داد: جامعه باید در نگرش به افراد 
قرار  نظر  مورد  را  افراد  این  توانمندی های  معلولیت  دارای 

دهد و دیدگاه خود به این افراد ر ا اصالح کند.
زمینه  در  سال هاست  توانا  معلولین  کانون  داد:  ادامه  وی 
و  کند  می  تالش  معلوالن  به  نسبت  جامعه  دیدگاه  تغییر 
فرهنگی  فعالیت های  بارز  نمونه ی  جشنواره  این  برگزاری 

کانون تواناست.
این کارآفرین برتر معلوالن در کشور با اشاره به اینکه کانون 
توانا در شرایطی توانسته دست به کارآفرینی بزند که جامعه 
اذعان  روبروست  تندرست  افراد  برای  بیکاری  مشکل  با 
تولیدی  کارگاه   3 راه اندازی  با  تاکنون  توانا  کانون  داشت: 

معلولیت  دارای  افراد  برای  شغل   300 حدود  در  توانسته 
ایجاد کند.

این فعال حوزه ی معلوالِن کشور همچنین بر لزوم آموزش 
کرد  تاکید  معلولیت  دارای  دانش آموزان  و  کودکان  برای 
این  آموزش  از  پشتیبانی  طرح  معلولین  کانون  گفت:  و 
دانش آموزان را در دستور کار خود قرار داده و با این اعتقاد 
و  امور مدیریتی  معلوالن شایسته ی در دست گرفتن  که 
ارتقای تحصیل  و  تحقیقاتی جامعه هستند سعی در رشد 

این افراد دارد.
ویژگی جشنواره ی نهم شعبه ی الوند این بود که در هر یک 
در  از مسئوالن حاضر  این جشنواره،  از مجموعه شب های 
سالن خواسته شد تا در حالی که روی ویلچر نشسته اند روی 
سن رفته و صحبت کنند و از این طریق لزوم مناسب سازی 

شهری برای افراد دارای معلولیت را احساس کنند.
علیرضا خمسه، عضو شورای شهر الوند و نصرت آباد یکی از 
کسانی بود که با ویلچر و به کمک افراد تندرست روی سن 
معلولین  کانون  از زحمات مجموعه ی  رفت و ضمن تشکر 
نگرش  تغییر  و  فرهنگ سازی  زمینه  در  توانا  کانون  گفت: 

جامعه نسبت به معلوالن سهم زیادی دارد.
کانون  و  معلوالن  مسائل  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
داشته  قرار  شهر  شورای  توجه  مورد  همواره  توانا  معلولین 
افزود: مکان فعلی کانون توانا توسط شورای شهر و شهرداری 

تهیه و در اختیار کانون قرار گرفته است.

جشنواره ی  نقش  همچنین  الوند  شهر  شورای  عضو  این 
تحصیلی  اعتالی  و  رشد  در  را  ممتاز  دانش آموزان  تشویق 
در  جامعه  کرد:  تصریح  و  دانست  برجسته  دانش آموزان 
این جشنواره توانمندی های معلوالن را از نزدیک مشاهده 

می کند.
خمسه، مناسب سازی شهری را امری ضروری برای حضور 
اجتماعی معلوالن دانست و اشاره کرد: برخی از خیابان های 
شهر الوند مناسب سازی شده اند که این برای معلوالن کافی 
برگزار  به تازگی در فرمانداری  نیست و ما در جلسه ای که 
شده، مناسب سازی بخش های دیگری از شهر را در دستور 

کار خود گذاشته ایم.
در  البرز  شهرستان  فرماندار  حسن پور،  غالمرضا  همچنین 
حرکتی ارزشمند و به پاس احترام به معلوالن سوار بر ویلچر 

روی سن نمایش حاضر شد و با مردم سخن گفت.
طنز،  آیتم  نابینایان،  سرود  گروه  اجرای  است  گفتنی 
جوان  هنرمند  توسط  شاد  آهنگ های  اجرای  شعبده بازی، 
جمله  از  معلولیت  دارای  دانش آموزان  از  تقدیر  و  الوندی 
برنامه های اجرا شده در اولین شب از جشنواره ی نهم کانون 

توانای شعبه الوند بود.
به  تجلیل  شهرستان  این  ممتاز  دانش آموزان  از  پایان  در 
عمل آمد و همچنین دانش آموزان ممتاز و دارای معلولیت 

بدون قرعه کشی مورد تقدیر قرار گرفتند.

برگزاری نهمین جشنواره ی تشويق دانش آموزان ممتاز كانون توانا شعبه ی الوند

وارد اتاق کارم شدم و با دیدن یک گوشی موبایل لمسی 
که روی میزم بود از همکارم پرسیدم این گوشی از کجا 
آمده؟ همکارم پاسخ داد گوشی یکی از کارگران خط تولید 

است که برای تعمیر پیش ما آورده.
چقدر  که  کردم  می  فکر  این  به  و  نشستم  میزم  پشت 
خرید  توانایی  هم  تولید  خط  کارگران  که  است  خوب 
خانم  یک  گذشت  که  کمی  دارند.  را  گوشی هایی  چنین 
را گرفت، من  وارد شد و سراغ گوشی اش  نابینا در زد و 
بسیار تعجب کردم و پرسیدم کدام گوشی؟ و ایشان گفتند 
همان گوشی اندروید که به همکارتان دادم تا نگاهی به آن 
بیندازد و درستش کند. همکارم گوشی ایشان را داد و او 

هم تشکر کرد و رفت. سپس از همکارم شنیدم »گوشی 
ایشان مشکلی نداشت، فقط اینترنت گوشی اش قطع شده 
را وصل کنم«. من  بود نت گوشی  از من خواسته  و  بود 
دیگر کامال بهت زده بودم و مدام با خودم فکر می کردم که 
چطور یک فرد نابینا می تواند با گوشی کار کند که گاهی 
کار کردن با آن برای افرادی که این محدودیت را ندارند 

هم سخت است.
به خودم که آمدم دیدم به عنوان کسی که سال ها در میان 
افراد دارای معلولیت کار کرده هنوز با توانمندی این افراد، 
آشنایی کامل ندارم و هنوز از دیدن برخی از استعدادها و 

توانمندی های این عزیزان شگفت زده می شوم.

مدير واحد فناوری اطالعات فیروز روايت می كند:
پس از سال ها كار با معلوالن، هنوز از توانايی های آن ها متعجب می شوم

محمد خلخالی- مدیر واحد فناوری اطالعات
 گروه بهداشتی فیروز دفتر مرکزی تهران
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طرح و عكس: صهبا شیرازی
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قائم مقام مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز در گفتگو با پیک 
توانا از راه اندازی کمیته ی توانمندسازی در فیروز با هدف 

توسعه ی مهارت های کارکنان خبر داد.
به گزارش پیک توانا: مهدی قهرمان پور بررسی توانایی ها، 
توسعه ی مهارت ها و ایجاد نشاط و رضایت شغلی کارکنان 
و  دانست  کمیته  این  اهداف  دیگر  از  را  معلولیت  دارای 
اثبات  و  افراد  جدید  استعدادهای  کشف  داشت:  اظهار 
کاری،  مختلف  و خطوط  مشاغل  سایر  در  آنها  کارآمدی 

خروجی کار این کمیته خواهد بود.
وی با بیان اینکه این اقدام با ایجاد انگیزه در افراد، رضایت 
شخصی آنها را از شغل خود افزایش می دهد گفت: افراد در 
این حرکت در سایر جایگاه های شغلی توانایی های خود را 
محک می زنند و ضمن توسعه ی مهارت های خود، توانایی 
احراز مشاغل بیشتری را به دست می آورند و از این طریق 
کاهش  نیز  افراد  کاِر  شدن  یکنواخت  از  ناشی  روانی  بار 

می یابد.
با اشاره به این  قائم مقام مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز 
مطلب که توانمندسازی نیرو در همه ی واحدهای تولیدی 
و صنعتی صورت می گیرد تاکید کرد: تفاوت ما با سایرین 
نگرش  با  نه  را  نیرو  توانمندسازی  ما  که  است  این  در 
این  در  و  کردیم  آغاز  اجتماعی  رویکرد  با  بلکه  اقتصادی 
راستا اگر فردی برای رسیدن به درجه ای از توانمندی و 
برای احراز شغل خاصی نیاز به لوازم کمک توانبخشی پیدا 
کند ما این نیاز را با هزینه ی شرکت مرتفع خواهیم کرد.

قهرمان پور که معلوالن را حتی توانمندتر از افراد تندرست 
می داند با اعالم این نکته که برخی از نیروها به دلیل داشتن 

محدودیت های جسمی و نیز داشتن مشاغل یکنواخت و 
کار مداوم در یک قسمت، دچار خستگی می شوند و سایر 
توانایی هایشان بدون استفاده می ماند خاطرنشان ساخت: 
این کمیته با ماموریت خروج پرسنل از خستگی و ایجاد 

امید و نشاط کاری شکل گرفته است.
این مدیر فعال در عرصه ی اشتغال معلوالن با بیان اینکه 
این  شکل گیری  در  مدیرکارخانه  پیگیری های  و  جدیت 
حرکت تاثیربسزایی داشت اذعان کرد: این کمیته در گام 
قرار  بررسی  مورد  آزمایشی  بطور  را  نیرو   6 نیازهای  اول 
داده و سپس با دسته بندی الویت های کاری و مهارت های 

افراد، توانمندسازی آنها را در دستور کار خود قرار داد.
و  اسماعیلی راد  خوبیاری،  مهندس  این که  بیان  با  وی 
کانون  از  نمایندگی  به  نظری  مظفر  و  فیروز  از  طالبی 
داد:  ادامه  هستند  توانمندسازی  کمیته ی  اعضای  توانا 
حفظ  آموزش،  حوزه های  در  فیروز  پرسنل  توانمندسازی 
سالمت و توسعه ی مهارت های فردی دنبال می شود که دو 
مورد اول به ترتیب توسط واحد آموزش و با هدف انطباق 
نیازهای سازمانی با توانایی افراد و همچنین واحد سالمت 
عهده ی  به  نیز  سوم  مورد  و  می شوند  پیگیری  ایمنی  و 

کمیته ی توانمندسازی خواهد بود.
این مدیر ارشد گروه بهداشتی فیروز که سابقه ی مدیریت 
خود  کاری  کارنامه ی  در  را  ایران  صنایع  بزرگ ترین  در 
و  دانست  دائمی  را  توانمندسازی  کمیته ی  حرکت  دارد، 
نیروهای  وقتی که  تا  و  باقی ست  فیروز  زمانی که  تا  افزود: 
کمیته  این  هستند  کار  به  مشغول  واحد  این  در  معلول 

فعال خواهد بود.

وی یاد آور شد: راهبردها و آرمان های سازمانی همواره در 
حال تازه شدن هستند و هر روز نیروهای معلول بیشتری 
فعالیت  تداوم  عوامل  این  و  می شوند  اضافه  سازمان  به 
نیرو«  زیستن  »بهتر  نگرش  با  را  توانمندسازی  کمیته ی 

تایید می کند.
نسبت  معلوالن  کرد:  اضافه  قهرمان پور  مهدی  مهندس 
تحمل  که  چرا  قوی تری هستند  افراد  تندرست،  افراد  به 
می کند  قدرتمند  را  انسان ها  روح  و سختی ها  محدودیت 
و روح قدرتمند آمادگی بیشتری درکسب معرفت خداوند 
از  عقب تر  پله  یک  جهت  این  از  تندرست  افراد  و  دارد 

معلوالن هستند.

مدیر اشتغال کانون معلولین توانا از مشارکت این واحد 
خبر  فیروز  بهداشتی  گروه  توانمندسازی  کمیته ی  در 

داد.
به گزارش پیک توانا: مظفر نظری با بیان اینکه افزایش 
مهارت های کارکنان دارای معلولیت هدف اصلی ماست 
دارای  فرد  که  کاری  ایستگاه های  شناسایی  داد:  ادامه 
معلولیت در آن ایستگاه ها توانایی انجام کار و افزایش 
مهارت را دارد از اولین اقدامات این کمیته است و فرد 
آن  در  کار  قابلیت  ضمنی،  توانمندسازی  صورت  در 

بخش را پیدا می کند.
وی افزود: این کمیته با بررسی مهارت های افراد دارای 
دارای  افراد  و  ناشنوایان  نابینایان،  ویژه  به  معلولیت 
افزایش توانمندی های کارکنان  به  معلولیت های خاص 

دارای معلولیت دامن می زند.
وضعیت  بررسی  کرد:  تصریح  همچنین  نظری 
انطباق  و  معلولیت  دارای  فرد  برای  ایستگاه های کاری 
در  که  است  بعدی  گام  نیز  معلولیت  نوع  با  کار  نوع 
ادامه ی آن جدولی از توانایی هایی فرد دارای معلولیت و 

ورود وی به دوره ی آموزشی ایجاد می شود.
مدیر اشتغال کانون توانا که خود از ناحیه دست دارای 
کمیته  این  کار  اهمیت  بر  تاکید  با  است  محدودیت 
اذعان داشت: تعدادی از کارکنان دارای معلولیت فیروز 
توانمندسازی  کمیته  توسط  بررسی  و  مطالعه  از  پس 

قائم مقام مديرعامل گروه بهداشتی فیروز:
كمیته ی توانمندسازِی فیروز با هدف توسعه ی مهارت های كاركنان راه اندازی شد

مدير اشتغال كانون توانا: 
افزايش مهارت های كاركنان معلول هدف ماست

فیروز توانستند در بخش ها و خطوط دیگر توانایی خود را به آزمایش گذاشته و در ایستگاه های کاری مختلف به فعالیت 
مشغول شوند.

نظری خاطرنشان کرد: کمیته ی توانمندسازی، ارتقای قابلیت های نیروهای معلول را به ارمغان آورده و تضمین کننده ی کار 
و فعالیت آن ها در سایر ایستگاه های کاری می شود.
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رئیس  هیئت مديره ی كانون توانا در دومین اجالس سراسری انتخاب مدير شايسته ی ملی:

ايجاد اشتغال جهاد در راه خدا ست

مدير كارخانه ی گروه  بهداشتی فیروز:

افزايش بهره وری، راندمان و انگیزه،  سه هدف كمیته ی توانمندسازی است

رقیه بابایی

انتخاب مدیر  رئیس هیئت مدیره ی کانون معلولین، در »دومین اجالس سراسری 
شایسته ی ملی« که با حضور متخصصان، نخبگان و مدیران نمونه ی کشوری برگزار 
شد، ایجاد اشتغال را جهاد در راه خدا دانست و از کارآفرینان و صاحبان حرف و 

مشاغل خواست تا به توانمندی های افراد دارای معلولیت اجازه ی ظهور دهند.
توانا: »سید محمد موسوی« كه در دومین اجالس سراسری  به گزارش پیک 
انتخاب مدیر شایسته ی ملی به عنوان مدیر شایسته ی ملی شناخته شده 
و مورد تقدیر قرار گرفت، اظهار داشت: من فقط کارآفرین نیستم بلکه در کنار 
نیز  را  معلوالن  به مسائل  پرداختن  و  اجتماعی  داشتن دغدغه های  توفیق  کار  این 

داشته ام.
بر  تکیه  با  که  است  برندی  یک  فیروز  داشت:  اظهار  کشوری  برتر  کارآفرین  این 
فعالیت های کارکنان دارای معلولیت توانسته همچون یک سد در مقابل هجوم واردات 
کاالهای مشابه خارجی ایستادگی کند و مایه ی خوشحالی است که محصوالت فیروز 

در همه جای ایران شناخته شده و مورد تایید جامعه قرار گرفته است.
مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز ضمن تشکر از مدیران و همکاران خود تصریح کرد: 
اصل کار توسط زحمت کشان مجموعه انجام می شود و من از همکاران و تیم کاری ام 

تشکر می کنم چرا که نیروهای سازمانی من، انسان های وفاداری هستند.
کارآفرین نمونه ی اجتماعی با اشاره به این مطلب که بیش از 92 درصد از کارکنان 
تولید  خط  در  ما  کرد:  تصریح  می دهند  تشکیل  معلوالن  را  فیروز  بهداشتی  گروه 
دارای  نیروهای  بتوانیم  تا  نمی کنیم  استفاده  اتوماسیون  دستگاه های  از  کارخانه، 
معلولیت را به کار بگیریم اگرچه با این اقدام قیمت تمام شده ی محصوالت افزایش 

و سود نهایی کاهش پیدا می کند.
موسوی گفت: افراد دارای معلولیت در کارخانه ی فیروز محصوالت بهداشتی تولید 
می کنند و اگر محصوالت ما امروز مورد استقبال جامعه قرار گرفته و به بزرگترین و 
قوی ترین تولید کننده ی محصوالت بهداشتی کودک تبدیل شده علت این است که 

همت و تالش این عزیزان پشت محصوالت فیروز قرار دارد.
با اشاره به این مطلب که »من و سازمانم صنعت را  این فعال اجتماعی همچنین 
وسیله ای برای رفع دغدغه های اجتماعی خود می دانیم« افزود: من خود را صاحب 
سرمایه نمی دانم چرا که من سرپرست سرمایه هستم و تالش می کنم تا افراد دارای 

معلولیت با این سرمایه، صاحب اشتغال و درآمد بشوند.
وی همچنین به فعالیت های کانون معلولین اشاره کرد و افزود: کانون توانا از 20 

سال گذشته باهدف تغییر نگرش جامعه نسبت به توانایی های معلوالن، فعالیت خود 
را آغاز کرد تا بتواند نگاه جامعه را نسبت به توانایی های این گروه اصالح کند.

موسس کانون توانا با تاکید بر این مطلب که محدودیت ایجاد سازندگی می کند 
خاطر نشان کرد: انسان چون محدود بود سازنده شد و دست به اختراع و اکتشاف زد 

و معلولیت تنها یک محدودیت است و همه ی انسان ها محدودیت دارند.
به واسطه ی داشتن معلولیت،  ادامه داد: معلوالن  توانا  رئیس هیئت مدیره ی کانون 
انسان ها  همه ی  که  است  مسلم  و  هستند  محدودیت  دارای  بلکه  نیستند  ناتوان 

محدودند و نامحدود تنها خداست.
وی در پایان در حضور کلیه ی متخصصان، نخبگان و مدیران نمونه ی کشوری، به 
عنوان مدیر شایسته ی ملی انتخاب و لوح تقدیر و مدرک شایستگی مدیریت اتحادیه 

اروپا را دریافت کرد.

راه اندازی  از  هدف  پیک توانا  با  گفت وگو  در  فیروز  بهداشتی  گروه  کارخانه ی  مدیر 
کمیته ی توانمندسازی را ارتقای بهره وری کارکنان دارای معلولیت دانست و اظهار 
داشت: افزایش انگیزه ی کارکنان و همچنین تقویت راندمان کاری از دیگر اهداف 

این کمیته هستند.
نیروها  مهارت های  کمیته  این  در  داد:  ادامه  خوبیاری  بابک  توانا:  پیک  گزارش  به 
بررسی می شوند و توانایی های افراد برای کار در ایستگاه های کاری بیشتری مورد 

محک قرار گرفته و تنوع کاری افراد نیز افزایش پیدا می کنند.
بیشتری  کارِی  خطوط  در  نیروها  فعالیت  امکان  طرح  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
ایستگاه  دو  یا  در یک  تنها  این  از  پیش  نیروهایی که  تصریح کرد:  فراهم می شود 
کاری مشغول به کار بودند با فعالیت این کمیته و بررسی توانمندی ها در بیش از 
7 ایستگاه امکان فعالیت یافته و در طول ماه می توانند جایگاه های کاری متنوعی را 

از آن خود کنند.
خوبیاری اذعان داشت: این کمیته به دنبال دغدغه های همیشگی آقای موسوی در 
خصوص توانمندسازی نیروها و پیشگیری از معلولیت های ثانویه ی آنها و همچنین با 

راهنمایی های قائم مقام ایشان، مهندس قهرمان پور شکل گرفته است.
این مدیر کارخانه ی گروه بهداشتی فیروز که تجربه ی چندین ساله در همکاری با 
نیروهای دارای معلولیت دارد همچنین اظهار داشت: همان گونه که کیفیت حد و مرز 

ندارد و هر روز می تواند ارتقا بیابد، این کمیته نیز همواره می تواند توانمندی پرسنل 
را افزایش داده و آنها را پویا کند.

وی در پایان همکاری با نیروهای دارای معلولیت را مایه ی افتخار دانست و افزود: 
کسانی که به اندیشه و تفکر انسان ها اعتقاد داشته باشند، تفاوتی بین افراد دارای 

معلولیت و سایرین نخواهند دید.
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واحد ديدار دوست كانون معلولین و روايتی از زندگی عادی يک دختر 22 ساله

زندگی هر كسی يک جور رقم می خورد

رقیه بابایی

دلیل برخی مشکالت با 26 سال سابقه ی کار، بیرونم کردند. حاال فقط همسرم در مدرسه، کار 
خدماتی انجام می دهد و درآمد ما با این همه مشکالت، فقط از این راه است.

مهدیه: می خواهم متکی به خودم باشم
خودم را در خانه مشغول کارهای خانه کرده ام. به مادرم کمک می کنم. کار صنایع دستی انجام 
می دهم. عروسک های بافتنی می بافم. گاهی ترمه کار می کنم و سرگرم می شوم. خیلی از این 
از پدرم یاد گرفته ام. برخی را نیز در کالس های آموزشی بهزیستی. دلم می خواهد  کارها را 
استقالل بیشتری داشته باشم. درآمد داشته باشم و به خودم متکی شوم. دوستان زیادی ندارم. 

خیلی وقت ها حوصله ام سر می رود؛ اما چه می شود کرد. باید با همه ی شرایط کنار بیایم.
پدر: سقف اتاق را تماشا می کنم

مدتی پیش تصادف کردم و پایم شکست، حاال ماه هاست که روی تخت هستم و با وجود عمل 
جراحی، فیزیوتراپی و مراجعه به دکتر، هنوز پایم خوب نشده. فعاًل کار خاصی نمی توانم انجام 
بدهم. کارم هر روز تماشاکردن سقف اتاق است. همسرم هرروز سرکار می رود و من و مهدیه 
انداخته است.  را روی شانه های همسرم  نوه هایم در خانه هستیم. زندگی مان سنگینی اش  و 

امیدوارم به زودی این وضعیت به پایان برسد و بتوانم کمک حال خانمم باشم.
مهدیه: من مهدیه هستم یک دختر 22 ساله 

معلولیت باعث شد تا نتوانم درس بخوانم. باعث شد زندگی ام طور دیگری رقم بخورد؛ ولی من 
زندگی ام را دوست دارم. می خواهم خوب زندگی کنم. خوشحال باشم. کارهای هنری انجام 
دهم و از آن ها لذت ببرم. از طریق بهزیستی دوستانی پیدا کرده ام و با آن ها در تماس هستم. 
گاهی هم به دیدنشان می روم. پیش آن ها به من خوش می گذرد. من خودم را باور کرده ام؛ 

این گونه که من مهدیه، دختر 22 ساله ای هستم با یک زندگی کاماًل عادی.

خانم سكینه حسنلو، مسئول واحد پذیرش كانون معلولین، قرار 
دیدار دوست این هفته را تنظیم كرده است. در قالب یک تیم 4 نفره 
مسئولیت بازدید از منزل یکی از اعضای دارای معلولیت کانون توانا را به 
عهده داریم. ماجرای خرید شیرینی که یکی از سنت های همیشگی خانم 
حسنلوست، تکرار می شود. جلوی مدرسه ای که آدرسش را به ما داده اند، 
می ایستیم. زنگ در، کار نمی کند. تلفن تنها راه برقراری ارتباطمان است. 
کمی بعد دختری که چادر گل دار به سر دارد، از دِر انتهایی مدرسه بیرون 
که  جوانی  دختر  سوستانی«.  شنگولی  »مهدیه  است،  خودش  می آید. 
معلول cp یا همان فلج مغزی است. تعارفمان می کند برویم داخل. بدون 
مقدمه، سالم می دهم و می پرسم: »چند ساله هستی؟« می گوید: »22 
ساله«. ادامه می دهم: »یعنی متولد چه سالی؟« و می گوید: »نمی دانم.« 
وارد حیاط منزلشان که در واقع بخش کوچکی از حیاط بزرگ مدرسه 
است، می شویم. راهروی باریکی که به یک اتاق کوچک منتهی می شود 
دراز  تخت  روی  گچ گرفته شده  پای  با  که  مهدیه  پدر  است.  منتظرمان 
کشیده، خوش آمد می گوید. خانه، خانه ی کوچکی است که در گوشه ای 
از یک مدرسه ی راهنمایی نشسته است، در فضایی تنگ، جایی که نور 
خورشید هم با تمام ظرافتش به سختی از تودرتوهای آن عبور می کند و 
خود را نفس نفس زنان و تب دار به داخل می رساند و داخل خانه مهدیه و 

پدرش از زندگی شان برایمان می گویند.
پدر: مهدیه با تکنیک طناب راه افتاد

و در  راه نمی رفت  بود.  فلج جسمی و مغزی  آمد،  دنیا  به  وقتی مهدیه 
وقتی  کشیدم.  زحمت  خیلی  راه رفتنش،  برای  بود.  ُکند  هم  حرف زدن 
به  را  به کار بستم. دو سر یک طناب  بزرگ شد، تکنیک خاصی  کمی 
جایی می بستم و از او می خواستم تا طناب را بگیرد و راه برود. برای 
کم کم  می گرفتم.  سخت  خیلی  او  به  بیاموزد،  را  راه رفتن  بتواند  اینکه 
زحماتم به نتیجه رسید و مهدیه اگرچه با تأخیر بسیار زیاد؛ اما باالخره 

توانست راه برود. 
مهدیه: چقدر خوب است که راه می روم

بچه که بودم نمی توانستم راه بروم. راه رفتن برایم آسان نبود. با خواهرها 
و برادرم فرق داشتم. پدرم وقت زیادی گذاشت تا بتوانم راه رفتن را تجربه 
کنم. االن هم یک دست و یک پایم خوب حرکت نمی کنند؛ ولی می توانم 
کامل راه بروم و کارهایم را انجام دهم. گاهی فکر می کنم که چقدر خوب 
شد که پدر برای راه رفتنم آن همه سخت گیری کرد و وقتی به این فکر 

می کنم که ممکن بود هیچ وقت نتوانم راه بروم، خیلی دلم می گیرد.
پدر: مهدیه نمی توانست درس بخواند

وقتی مهدیه 7 ساله شد، مثل همه ی بچه ها در مدرسه ثبت نامش کردیم 
و او را به مدرسه فرستادیم؛ اما مهدیه نمی توانست درس بخواند. ذهنش 
مدرسه  و  درس  به  عالقه ای  نمی گرفت.  یاد  را  مفاهیم  نداشت.  کشش 
سال  چند  بخواند.  درس  نتوانست  هم  همین  خاطر  به  نمی داد؛  نشان 
بیشتر در مدرسه نماند؛ چون چیزی یاد نمی گرفت. ما هم چون دیدیم 

یادگیری ندارد، شرایطش را پذیرفتیم.
مهدیه: بچه ها مسخره ام می کردند

مدرسه را دوست نداشتم. بچه ها مسخره ام می کردند. هروقت وارد کالس 
اذیت  مدام  ببین.«  رو  دختره  »این  می گفتند:  بلند  صدای  با  می شدم، 
به مدرسه  برای همین هم دیگر  بخوانم؛  نمی توانستم درس  و  می شدم 
البته آن جا  ثبت نام کردم که  نهضت سوادآموزی  بعد در  نرفتم. سال ها 
هم چندان برایم مناسب نبود. کسی هم سن و سالم نبود و باز هم چیز 

زیادی یاد نگرفتم.
پدر: حاال فقط همسرم کار می کند

زندگی برای هرکسی یک جور رقم می خورد و هرکسی مشکالت خودش 
را دارد. یکی از دخترهایم نرمی استخوان دارد و با داشتن دو فرزند باید 
از همسرش که اعتیاد دارد، جدا شود و مسئولیت فرزندان او نیز به ما 
به  ولی  کردم؛  کار  پرورش  و  آموزش  در  سال ها  می شود. خودم  محول 
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مهمترين دغدغه ی افراد دارای معلولیت
تغییر نگرش جامعه

افراد  استعدادهای  و شکوفایی  رشد  زمینه ی 
دارای معلولیت تنها به واسطه ی تغییر نگرش 
جامعه و مسئوالن در حوزه ی معلولیت فراهم 

می شود.
پستوی  در  زنگارش  و  فرسوده  ولیچر  روی 
دوخته  دیوار  به  چشم  سرد،  و  تاریک  اتاقی 
بود. گویا از تمام دنیا به دور افتاده و تنها نبض 
حیاتش، بخاری از نفس های  سردش است که 
روی قاب پنجره ی همیشه بسته ی اتاق، نقش 
در  ناتوان  و  خسته  تنها،  و  افسرده  می بندد. 
برابر تمام خواسته های خود. این ناتوانی، او را 
به موجودی سربار برای خانواده تبدیل کرده 
که توانایی برطرف کردن کوچک ترین نیازهای 

خود را نیز ندارد.
تصویر فوق از جمله تصاویری به شمار می رود 
فرد  از  تاکنون  گذشته  دهه ی   چند  در  که 
دارای معلولیت، در جامعه به نمایش درآمده 
افرادی  را  معلوالن  نگرش،  نوع  این  است. 
ترحم برانگیز و ناتوان معرفی کرده که توانایی 

حضور در جامعه را ندارند.
ذهن  زائیده ی  ترحم برانگیز،  تصویر  این 
بسیاری از کسانی است که تمام توانایی های 
یک  به چشم  و  می گیرد  نادیده  را  قشر  این 
موجود سربار به آن ها نگاه می کند، درحالی که 

بسیاری از معلوالن نه تنها توانایی انجام دادن 
استعدادهای  بلکه  دارند،  را  خود  کارهای 
برای  اگر  که  است  نهفته  آن ها  در  بسیاری 
می توانند  شود،  برنامه ریزی  آن  شکوفایی 
سالم  فرد  یک  از  بهتر  مراتب  به  عملکردی 

داشته باشند.
سایر  و  خود  بین  تفاوتی  هیچ  معلوالن 

افراد احساس نمی كنند
که  آلی  شیمی  مهندسی  طاهرخانی  سعید 
دارای معلولیت دیستروفی عضالنی نیز هست 
بین  تفاوتی  »هیچ  که  نکته  این  به  اشاره  با 
افراد جامعه احساس نمی کنم«  خود و سایر 
دارم،  که  معلولیتی  وجود  »با  داشت:  اظهار 
هیچ تفاوتی را میان خود و سایر افراد جامعه 
احساس نمی کنم، بلکه در مواردی نیز خود را 

توانمندتر از سایر افراد نیز می بینم.«
به  ورود  از  »پس  کرد:  تصریح  طاهرخانی 
دانشگاه در رشته ی شیمی تحصیالت خود را 
باالترین  با  توانستم  نهایت  آغاز کردم که در 
با  شوم.  التحصیل  فارغ  دانشگاهی  معدل 
توجه به عالقه ی بسیار زیادی که به ادامه ی 
کنکور  در  داشتم،  شیمی  رشته  در  تحصیل 
توانستم  و  کرده  شرکت  ارشد  کارشناسی 

رتبه ی 31  کشور را کسب کنم.«

وی درباره 
مشکالت و
دغدغه های

دوران تحصیل 
گفت:  خود 

افراد  متاسفانه 
دارای معلولیت برای 

مشکالت  با  تحصیالت 
هستند،  مواجه  زیادی  بسیار  دغدغه های  و 
قزوین  تاکستان  مدارس  ابتدایی  دوران  در 
و  نکردند  ثبت نام  مرا  معلولیت من،  دلیل  به 
را  خود  ابتدایی  دوران  تا  شد  سبب  امر  این 
در مدرسه شبانه روزی معلوالن تهران بگذرانم 
دلیل  به  ابتدایی  دوران  گذراندن  از  پس 
صدور بخشنامه ای مبنی بر تحصیل معلوالن 
شهر  به  عادی  مدارس  در  جسمی حرکتی 

تاکستان برگشتم.
دارنده ی رتبه  ی 31 کنکور کارشناسی ارشد 
چشم انداز  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  کشور 
آینده ی خود را چگونه ارزیابی می کند، گفت: 
دکترای  رشته ی  در  آینده  در  دارم  نظر  »در 
وارد  و  کرده  تحصیل  هسته ای  داروسازی 

سازمان انرژی اتمی ایران شوم.«
از  ورزش  که  نکته  این  به  تأکید  با  وی 

 مشارکت
 اجتماعی مردم و به ویژه

 افراد دارای معلولیت، در
 غالب سازمان های مردم نهاد،

 از جمله ارکانی به شمار می رود
 که می تواند زمینه ی حضور

 معلوالن در جامعه را
فراهم کند
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معلولیت  دارای  افراد  در  ثانویه  بیماری های  بروز 
به  »پرداختن  کرد:  عنوان  می کند،  جلوگیری 
دارای  افراد  روحیه  ارتقاء  سبب  تنها  نه  ورزش 
معلولیت می شود، بلکه از بروز بیمارهای ثانویه نیز 

جلوگیری می کند.«
تمام  کردم  سعی  »بنابراین  داد:  ادامه  سعید 
تحصیلی  و  علمی  فعالیت   به  را  خود  فعالیت های 
معطوف نکرده و به ورزش بوچیا که ورزش ویژه ی 
است،  حرکتی  و  جسمی  معلولیت  دارای  افراد 
بپردازم در همین راستا نیز در مسابقات کشوری 
این رشته موفق به کسب رتبه ی سوم و دعوت به 

تیم ملی بوچیا شدم.«
برادر خود  زهرا طاهرخانی خواهر سعید همچون 
بوده و همراه  دارای معلولیت دیستروفی عضالنی 
برادر به ورزش بوچیا می پردازد، این امر سبب شده 
تا وی برادر را الگوی زندگی و آینده ی خود قرار 
داده و بتواند در مسابقات کشوری بوچیا مقام سوم 

را کسب کند.
تحصیل  برای  که  بسیاری  مشکالت  علی رغم  وی 
در مدارس عادی داشته است؛ ولی عالقه دارد تا 
در این مدارس تحصیل کند؛ زیرا همچون برادرش 
هیچ تفاوتی بین خود و هم کالسی هایش احساس 

نمی کند.
زهرا در پاسخ به این سؤال که »دوست داری در 
آینده چه کاره شوی؟« بیان کرد: »دوست دارم در 

آینده، پروفسور بزرگی شوم.«
به  محدود  را  خود  معلولیت  دارای  افراد 

عملكرد مسئوالن نكنند
و  اجتماعی  مسائل  کارشناس  حق وردی  جواد 
کرد: »معلولیت  اظهار  باره  این  در  دانشگاه  استاد 
محدودیت نیست، شاید این جمله را بارها و بارها 
گروهی  رسانه های  همچنین  و  مسئوالن  زبان  از 
شنیده باشیم که معلولیت هیچ محدویتی را برای 
معلوالن به همراه ندارد؛ ولی آنچه که سبب می شود 
تا این جمله از حالت شعاری به عمل تبدیل شود، 
در  جامعه  و  مسئوالن  مطلوب  عملکرد  نیازمند 

مورد پذیرش افراد دارای معلولیت است.«
معلوالن  که  است  حالی  در  »این  داد:  ادامه  وی 
و  مسئوالن  عملکرد  به  محدود  را  خود  نباید  نیز 
جامعه بدانند و خود نیز برای دستیابی به اهداف 
شکوفایی استعداد هایشان گام های اساسی بردارند. 
بسیاری  معلولیت  دارای  افراد  جهان  سراسر  در 
وجود دارند که توانسته اند چالش های روز جامعه 
را پشت سر بگذارند و به چهره ی ماندگار در جهان 

تبدیل شوند.«
کارشناس مسائل اجتماعی گفت: »از جمله ی این 
ناشنوا،  بتهوون  ون  لودویگ  به  می توان  معلوالن 
با  فوربس نش  آهنگ ساز جهان، جان  بزرگ ترین 
بوده  آمریکایی  ریاضی دانی  شیزوفرنی،  معلولیت 
و همچنین  نوبل شود  برنده ی جایزه  توانست  که 
هلن کلر نابینا و ناشنوایی که علی رغم محدودیت 
سیاسی  فعال  و  دانشگاه  استاد  و  نویسنده  خود، 

بوده، اشاره کرد.«
اولویت  در  معلوالن  به  جامعه  نگرش  تغییر 

برنامه  سازمانهای مردم نهاد قرار دارد
دارای  افراد  به ویژه  و  مردم  اجتماعی  مشارکت 
معلولیت، در غالب سازمان های مردم نهاد، از جمله 
ارکانی به شمار می رود که می تواند زمینه ی حضور 

دارای  افراد  کند.  فراهم  را  جامعه  در  معلوالن 
معلولیت می توانند با ایجاد سازمان های مردم نهاد 

مطالبات خود را در جامعه پیگیری کنند.
در  بسیاری  تشکل های  و  سازمان ها  نیز  تاکنون 
که  شده  تشکیل  معلولیت  دارای  افراد  حوزه ی 
تالش  در  خود،  خاص   اهداف  و  شعار  با  هریک 
ارائه  خدمات  معلوالن  از  قشری  به  تا  هستند 
کنند: از جمله ی این سازمان ها می توان به کانون 
معلولین توانای استان قزوین اشاره کرد که با بیش 
افتخاری  عضو   500 و  معلول  عضو   هزار  سه  از 
یکی از موفق ترین و بزرگ ترین انجمن های مردم 
زمینه ی  توانسته  که  می رود  شمار  به  کشور  نهاد 
اشتغال بیش از 600  معلول در استان قزوین را 

فراهم کند.
مردم نهاد  سازمان  مؤسس  موسوی  سیدمحمد 
کانون معلولین توانا که خود به واسطه  ی بیماری 
فلج اطفال با معلولیت مواجه شده است را می توان 
یکی از موفق ترین معلوالن کشور به شمار آورد که 
معلوالن  به  جامعه  نگرش  تغییر  با  است  توانسته 
عالوه بر کمک به خود به بسیاری از هم نوعان خود 
نیز کمک کند تا جایی که وی را می توان به جرئت 

پدرخوانده ی افراد دارای معلولیت ایران دانست.
حضور  شرایط  فراهم کردن  چگونه  درباره ی  وی 
معلوالن در جامعه اظهار داشت: »درست است که 
را  جامعه  معلولیت،  دارای  افراد  حضور  برای  باید 
کرد؛  آماده  زیرساختی  و  فرهنگی  حوزه ی  دو  در 
ولی با این حال خانواده، مهم ترین رکن شکوفایی 

معلوالن به شمار می رود.«
که  موضوع  این  به  اشاره  با  کشور  برتر  کارفرمای 
پیشرفت  و  رشد  در  زیادی  سهم  هرخانواده ای، 
فرزندان خود دارد که در این بین سهم و مسئولیت 
دوچندان  معلول  فرزندان  صاحب  خانواده های 
معلول  فرزند  دارای  مادران  »توجه  افزود:  است، 
رابطه ی  آن ها  موفقیت  میزان  با  فرزندانشان  به 
مستقیم دارد و مادرانی که فرزند معلول دارند، باید 
بدانند میزان توجه و اهمیت آن ها به استعدادهای 
افراد  موفقیت  سطح  تعیین کننده  فرزندانشان، 

دارای معلولیت در آینده است.«
اجتماعی  فعاالن  از  یکی  حاضر  حال  در  که  وی 
جایگاه  می رود،  شمار  به  کشور  معلوالن  حوزه ی 

ویژه ی  توجه  و  زحمات  حاصل  را  خود  کنونی 
خانواده دانست و تأکید کرد: »در زمانی که تمام 
می دانست  بیچارگی  با  برابر  را  معلولیت  جامعه، 
من،  استعداد های  به  ویژه  توجه  با  من  خانواده 
در  کرد،  فراهم  مرا  شکوفایی  و  رشد  زمینه ی 
جامعه  سایر  مانند  نیز  من  خانواده  اگر  که  حالی 
من  انتظار  در  نامشخصی  سرنوشت  می اندیشید 

بود.«
موسوی تصریح کرد: »حضور افراد  دارای معلولیت 
در جامعه نیازمند چند فاکتور اساسی و اصلی بوده 
آحاد  تمام  ویژه  به  مسئوالن  توجه  مورد  باید  که 
جامعه قرار گیرد. در همین راستا نیز تغییر نگرش 
جامعه به معلوالن در اولویت این گونه برنامه ها قرار 
گرفته و برنامه های فرهنگی بسیاری بدین منظور 

تدوین و اجرایی شود.«
فراهم کردن  و  »مناسب سازی  گفت:  ادامه  در  وی 
دیگر  از  جامعه  در  معلوالن  حضور  شرایط 
گیرد؛  قرار  توجه  مورد  باید  که  بوده  برنامه هایی 
زیرا اگر جامعه پذیرای معلوالن باشد؛ ولی فضای 
شهری مناسب حضور آن ها نباشد، نمی توان شاهد 
بود؛  جامعه  در  معلولیت  دارای  افراد  مؤثر  حضور 
و  یکدیگر  کنار  در  باید  حوزه،  دو  این  بنابراین 

هماهنگ با هم اتفاق افتد.«
گام  در  معلولیت  دارای  افراد  آنچه  حال  این  با 
نخست به آن احتیاج دارند نه حمایت و نه هدایت 
جامعه است، بلکه معلوالن تنها به باورهای جامعه 
نیاز  خود  استعداد های  و  توانایی ها  درخصوص 
دارند؛ باوری که نه مبتنی بر ترحم و دلسوزی بلکه 

بر پایه ی توانایی های آن ها باشد.«
افراد دارای معلولیت نیز اگر خودباوری را در رأس 
امور قرار دهند، می توانند گا م های بسیار مؤثری را 
برای شکوفایی استعداد های خود با همین امکانات 
محدود بردارند. این در حالی است که تغییر نگرش 
مردم و مسئوالن به معلولیت می تواند در رشد و 
شکوفایی این قشر در جامعه تاثیر بسزایی داشته 

باشد.«

شهابربیعی
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زیبای  تصویر  وقتی  نمی ماند  چرایی  و  »چه 
تو پشت لنز دوربین خودنمایی می کند. مانند 
جمعی  خواب،  برای  سایه  و  بیداری  برای  نور 
خود  مناسب  حضور  واسطه ی  به  تضادها  از 
کارگردان  یک  دید  زاویه ی  در  و  هم  کنار  در 
توانا می شود فیلمی از جنس عشق به خانه و 
دقیق تر  نگاهی  برای  انگیزه  می شود  خانمان... 
تو  که  اینجاست  و  زندگی  مشکالت  کهنه  به 
می شوی بند آغازین فیلم نامه و سوپراستار تمام 

فیلم های مستند زندگی من...«
و  کارگردان  یک  دوربین  قاب  در  حضور 
دیگری  جایگزین  که  است  حسی  عکاس 
 . آدم ها...  ذهن  در  می شویم  خاطره ای  ندارد. 
تصویربردار زیبابین، پشت هر لنز دوربینی قرار 
را  زیباترین خلقت های خداوند  بگیرد، مستند 

به نمایش می گذارد.
مستندساز،  کارگردان،  شاملو،  مهدی  استاد 
عکاس و از ورزشکاران محبوب کشورمان است 
که به همراه همسرش »رحیمه ملک زاده« که 
مهمان  است،  نابینایان  شنای  قهرمان  نیز  او 
گفتنی های  و  هستند  ما  نشریه ی  مصاحبه ی 

زندگی شان را برایمان بازگو می کنند.
»مهدی شاملو« متولد شهریور سال 49 است 
و در رشته ی علوم انسانی تحصیل کرده و در 
مبتال  اطفال  فلج  بیماری  به  طفولیت  دوران 
متولد  ملک زاده«  »رحیمه  همسرش  و  شده 
سال 50 و لیسانس ادبیات زبان فارسی دارد و 
پایان نامه ی کالس های زبان ایران آمریکا را نیز 
اثر  بر  دریافت کرده است. در سن 16 سالگی 
( دچار  روی شبکیه  ) لک  پی«  »آر-  بیماری 
قهرمان  اوهم اکنون  شده،  بینایی  کم  مشکل 
نقره  و  طال  مدال های  و  است  نابینایان  شنای 
در  سینه«   »کرال  رشته ی  در  نیز  را  برنز  و 
کارنامه ی ورزشی خود دارد؛ البته آقای شاملو 
نیز در سال های گذشته، در سازمان تربیت بدنی 
در کنار آقای »مایلی کهن« مشغول به کار و 
بوده و به صورت حرفه ای در رشته های  ورزش 
وزنه برداری،  تیراندازی،  شنا،  »ویلچررانی، 
بدمینتون و شمشیربازی« مقام های بسیاری را 

کسب کرده است. اوهم اکنون کارمند شهرداری 
است و نویسنده وکارگردان سه فیلم با موضوع 

معلولیت است.
»سه... دو ... یک... بگید سیب«

میان یک عکس دسته جمعی، ناگهان چشمت 
می ریزد  درونت  که  می شود  چهره ای  متمرکز 
این   . نمی کند...  انتقادی  کوچکترین  دلت  و 
را  صاحبش  دوربینی  که  نیست  باری  اولین 
گرفتار مسئولیت های شیرین می کند و آخرین 
در  و  می گذرند  روزها   . بود...  نخواهد  هم  بار 
می شود  نظر  مورد  عکس  صاحب  چرخه،  این 
آرام،  و  باالترین سرمایه ات در زندگی، مهربان 
من  آشنایی  روایت  همه ی  این  می بندی.  دل 
موسسه ی  کر  ازگروه  بود  قرار  بود.  همسرم  با 
یکی  خانم  رحیمه  کنم.  عکاسی  عصای سفید 

ازاعضای این گروه بود.
»خانه ای دراین نزدیكی«

مسلمانی  هر  آرزوی  دوست،  حضرت  زیارت 
با رحیمه  آشنایی  از  بعد  روز  ده  است. حدوداً 
و  فاصله  این  بودم.  خدا  خانه ی  مسافر  خانم 
فرصتی  گرفتیم.  نیک  فال  به  را  موقت  دوری 
یک  و  آینده  برای  بتوانیم  تا  بود  شده  ایجاد 
حج،  معنوی  سفر  کنیم.  فکر  مشترک  سقف 
زندگی  در  را  درخشانی  بسیار  دستاوردهای 
ترتیب  به  بازگشت  از  بعد  کرد.  منعکس  من 
حل  خانواده ها،  مخالفت های  خواستگاری، 
بحران های قبل از گرفتن پاسخ مثبت و رسم و 
رسومات خاص راپشت سر گذاشتیم و باالخره 
زندگی   84 سال  مهر  ماه  از  روز  پنجمین  در 
مشترکمان را آغاز کردیم و امروز بعد از گذشت 
یک دهه به قدری با هم مهربان و به هم وابسته 
هنوز  ازدواجمان  سند  ُمهر  گویی  که  هستیم 

خشک نشده است.

»چای قند پهلوی عصرگاهی«
خوشبختی در کنار ماست چون از دقیق ترین و 
جزئی ترین حاالت هم غافل نیستیم. معلولیت 
تا  نشده  باعث  همسرم  کم بینابودن  و  من 
را  زندگی  بزرگ  و  کوچک  مسئولیت های 

تنها  نه  برای من  فراموش کنیم. رحیمه خانم 
خوب  راهنمای  و  معلم  یک  بلکه  همسر  یک 
ادامه  باعث شد من  اصرار  و  تأکید  با  او  است. 
در  دقتش  و  ظرافت  همچنین  بدهم.  تحصیل 
مرد  من  است.  تحسین کردنی  خانه داری  امور 
پهلوی  قند  چای  چون  هستم؛  خوشبختی 
عصرگاهی ام را با انرژی و نشاط  در کنار یک 
معلم نمونه می نوشم. زندگی موفقی دارم؛ چون 
نداشته هایم  تمام  با  مرا  من،  زندگی  شریک 

پذیرفته و دوستم دارد و حمایتم می کند.
»سه اثر سینمایی ماندگار«

»شهر  به نام  دقیقه ای  سی وهشت  فیلم  اولین 
من، شهر تو، شهرما، تهران« در سال 81 کلید 
مناسب سازی  موضوع  به  فیلم،  این  در  خورد. 
معلولیت  دارای  افراد  خصوص  در  تهران  شهر 
پرداخته بودم. این فیلم را بدون تجربه ی قبلی 
و به صورت آماتور کار کردم و موضوعاتی چون 
پیاده روها، پل عابر پیاده، پله ها و وسایل نقلیه 
دومم  فیلم  بودم.  داده  قرار  هدف  را  عمومی 
»شهروند« نام داشت که فیلم نامه اش زاییده ی 
تخیالت خودم بود که یکی از اندیشه های یک 
فیلم  این  تبدیل می شد. در  واقعیت  به  معلول 
کوتاه، من و همسرم در کنار هم برای ردشدن 
از عرض یک اتوبان، پل عابر پیاده ی مکانیزه ای 
به  مجهز  پله برقی،  بر  عالوه  که  می بینیم  را 
آسانسور است و ما از آن به راحتی استفاده می 
افراد  قبل  سال های  ذهنی  رؤیای  این  و  کنیم 
در  البته  نیز  امروز  که  است  معلولیت  دارای 

کمتر پلی دیده می شود. 
فیلم سوم با نام »مترو« را با هم یاری همسرم 
ساختم. در این فیلم 8 دقیقه ای به تالش های 
مترو  از  استفاده  برای  ویلچری  معلول  یک 
پرداخته بودم و در سکانس آخر، حادثه ی ناگوار 
پرت شدن از پله برقی را به تصویر کشیده بودم. 
این فیلم های کوتاه، هرکدام هزینه های باالیی 
را به همراه داشت و من برای ساخت آن ها نه 
و  از جایی حمایت شدم  نه  و  داشتم  اسپانسر 
پرداخت  پس اندازهایم  از  شخصاً  را  هزینه ها 
کردم. خوشبختانه این فیلم ها در جشنواره های 
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فیلم  بهترین  جایزه ی  تهران،  شهرداری  فیلم 
و  کرد  دریافت  را  معلوالن  مشکالت  زمینه ی  در 
من  به  را  تقدیرنامه ای  و  تندیس  منطقه  شهردار 
باالبردن  فیلم ها  این  ساخت  از  هدف  نمود.  اهدا 
سطح آگاهی مردم درباره ی مشکالت افراد دارای 
طور  به  تالشم  تمام  و  بود  جامعه  در  معلولیت 
بود.  آن ها  ساختن  تأثیرگذار؛  و  ومفید  مختصر 
بعد از آن  چند فیلم نامه هم نوشتم که متأسفانه 
به  ساخت  و  تولید  سنگین  هزینه های  دالیل  به 
را  چهارم  فیلم  و  نرسید  اجرا  و  تولید  مرحله ی 
که  بسازم  بدر«  مورد خانم »هما  در  می خواستم 
بنا به دالیلی منصرف شدم و رشته ی عکاسی را 
انتخاب کردم و با سوژه های مختلفی از معلولیت 

درجشنواره های مختلف شرکت کردم.
»شنبه ی خاكستری«

»هما  سقوط  خبر  که  بود  دیروز  همین  انگار 
بدر« معلم نمونه ی جامعه ی معلوالن در ایستگاه 
مترو، تیتر درشت روزنامه ها شد. هما، همکالسی 
برای  ما.  خانوادگی  دوستان  از  و  بود  همسرم 
قرار  شهری«  زندگی  و  »زنان  عکس  جشنواره ی 
روز  یک  صبح  باشد.  ما  عکس های  سوژه ی  بود 
جمعه ی دل انگیز، به همراه دو دختر نازنینش در 
فضاهای مختلف عکس های بسیار زیبایی گرفتم و 
برای جشنواره ارسال کردم و صبح  یک شنبه ی 
بهزیستی  از  که  بود  نه  ساعت  خاکستری حدوداً 
به من زنگ زدند و خبر ناگوار مرگ او را دادند. 
»هما  می گفت:  خانم  رحیمه  نشد.  باورمان  ابتدا 
مرگ  پذیرش  که  بود  مسلط  عصازدن  به  آن قدر 
مترو  از  روز  هر  تکرار  به  که  وضعیت  این  در  او 
استفاده می کرد، تقریباً غیرممکن بود.« امیدوارم 
در  موجود  استانداردهای  تمام  که  برسد  روزی 
اماکن عمومی لحاظ شود و آمار حوادث خصوصاً 

برای افراد دارای معلولیت به حداقل برسد.
»موجی جریان ساز«

»ساختن«  انسان  رسالت های  مهم ترین  از  یکی 
جایی  به  راه  معلول،  سینمایی  فرهنگ  است. 
فیلم هایی  درجه.   180 چرخشی  با  مگر  نمی برد 
باید تولید و ساخته شود با ایده هایی تازه به شیوه ای 
که هم ذهن یخ بسته ی افراد دارای معلولیت را باز 
کند و هم هنرمندانه درد، امید و تالش آن ها را 
به نمایش بگذارد. متأسفانه در جامعه ی معلوالن، 
تعداد فیلم هایی که  کارگردان بسیار کم داریم و 
در زمینه ی معلولیت ساخته شده، کم و محدود 
دل  از  فردی  کارگردان  اگر  من،  نظر  به  است. 
فیلم هایی مستند و  باشد، می تواند  خود معلوالن 
قابل لمس از رنگ و نگاه معلول و موجی جریان ساز 
تولید کند و سوژه های معلولیت را از حالت انزوا به 

ارزنده ترین آثار تبدیل کند.
خاص  رفتاری  و  اخالقی  خصوصیات  هرانسانی، 
هم  با  زوجی  هر  شرایط  و  دارد  را  خودش 
تفاوت های زیادی دارد و همچنین هرکس دنیای 
عنوان،  هیچ  به  بیایید  دارد.  را  خودش  درونی 

از  من  ندهیم.  قرار  مقایسه  مقام  در  را  همدیگر 
دیگری  با  را  او  هرگز  با همسرم،  ارتباطم  ابتدای 
انسانی،  هر  توانایی های  چون  نکردم؛  مقایسه 
منحصر به خودش است و می تواند پایه های یک 

ارتباط موفق را سست کند.
»حرف آخر ما«

حس عمومی جامعه به افراد دارای معلولیت، نیاز 
باید بتواند نفس  به تحول دارد. جامعه ی معلول، 
بکشد و در چشم مردم، صورت واقعی خود را به 
نمایش بگذارد تا همه بدانند یک معلول یعنی یک 
نه یک شخصیت  روزگار  به جریان  انسان مسلط 
نیازمند و منزوی و نه یک ابراز اعتراض دلسوزانه 
آینده ای  در  امیدوارم  هندی.  فیلم های  سبک  به 
نزدیک، شاهد حضور درخشان معلوالن در سینما 

باشیم.
با آرزوی فرداهایی روشن تر. 

 معلولیت من و کم بینابودن
 همسرم باعث نشده تا

 مسئولیت های کوچک و بزرگ
زندگی را فراموش کنیم
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جوامع بشری برای اداره جامعه از دیرباز بسیاری از وظایف 
را به دولت ها واگذار کردند و دولت ها عماًل مسئولیت حفظ 
و حراست و اداره ی جامعه را داشتند. با ظهور مدرنیته و 
مظاهر جدید آن، دامنه نیازهای بشر به طور ِجد گسترده 
شده و از این دوره، دولت ها به تنهایی پاسخگوی نیازهای 
با  جدید  جوامع  شکل گیری  نبوده اند.  بشری  تزاید  به  رو 
همراه  حاکمیتی  عرصه  کنار  در  عمومی  عرصه  گسترش 
هوشمند  موجودی  بسان  جامعه  بدین ترتیب  است.  بوده 
افزایش مسائل  و  نیازها  توانسته است در مسیر گسترش 
اجتماعی به مسیرهای جدید تأمین و پاسخگویی به آن ها 

گام بردارد.
از  تحولی  سیر،  این  در  جامعه  معلولین  به  خدمات دهی 
بزرگ  نگهداری در مراکز  تا  طرد در جوامع مقدم گرفته 
و به پیامد آن مراکز نگهداری در مقیاس کوچک تر سپس 
و  اجتماعی  شبکه  از  استفاده  و  خانه  در  معلول  زندگی 
خدمات و امکانات در محیط زندگی )توانبخشی مبتنی بر 

جامعه CBR( طی مسیر نموده است.
با شکل گیری عرصه ی عمومی سازمان های مردم نهاد با 
تالش  در  همواره  جامعه  معلوالن  نیازهای  به  پاسخگویی 
بوده است تا در کنار سازوکارهای خدمات دولتی به تکمیل 
ارائه خدمات بپردازد. ساختار اخیر، سازمان های مردم نهاد 
با شکل ساختار پرسنلی و مدیریت آن ها توسط خود این 
افراد یکی از بهترین مصادیق توانمندسازی گروه های هدف 
در مددکاری اجتماعی بوده است؛ چرا که با توانمندسازی 
و  اداره  با  زیرساخت ها  فراهم آمدن  و  معلوالن  جامعه 
مدیریت سمن ها توسط خود این افراد درجات مترقی تری 
همانا  که  کنیم  می  تجربه  توانبخشی  عرصه  در  را 
مددکاری  ی  حرفه  واالی  هدف  از  عناصری  بدین صورت 
اجتماعی به دست می آید و آن توانمندسازی جوامع هدف 
اجتماعی  و  فردی  رضایت  و  استقالل  به  بتوانند  تا  است 

دست یابند و خود پاسخگوی نیازهای خود باشند.

دچار  دست  یک  ناحیه  از  که  کسی  دیویس  استفان 
معلولیت بود٬ پس از دریافت یک دست پروتزی رایگان 
داوطلبانه  به عضویت   Unlimbited e-Nable تیم    از 
که  شد  متوجه  دیویس  که  زمانی  درآمد.  سازمان  این 
بریستول دختری 8 ساله زندگی می کند که  در شهر 
گرفت  تصمیم  است٬  محروم  دست  داشتن  از  او  مانند 
که زنجیره محبت را ادامه دهد؛ به این منظور او برای 
حدود  و  کرد  طراحی  مصنوعی  دستی  کوچولو  ایزابل 
به  را شخصا  تا هدیه خود  رانندگی کرد  400 کیلومتر 

ایزابل تحویل دهد.
ایزابل  برای  طراحی شده  »دست  گوید:  می  ایزابل  پدر 
پس  بالفاصله  که  بود  دوست داشتنی  و  جذاب  آن قدر 
به  باافتخار  و  از پوشیدنش تصمیم گرفت که مستقیما 
نشان  همه  به  را  مصنوعی اش  دست  تا  برود  فروشگاه 

دهد«.
آقای دیویس در وبالگ شخصی خود از روز تحویل هدیه 
دست مصنوعی طراحی شده اش به ایزابل٬ به عنوان یکی 

از بهترین روزهای عمرش یاد می کند.
از داوطلبانی است که   e-Nable یک شبکه اجتماعی 
به  برای کمک  مصنوعی  هدفش ساختن 1000 دست 

کودکان معلول است.
ایزابل می گوید: »داشتن همچین دستی فوق العاده ست. 

می خوام تا اون جایی که می تونم ازش استفاده کنم«

سجاد سجادی
دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی

ترجمه: صهبا شیرازی

سـازمان های مـردم نهـاد فرصتــی
 برای استقالل افراد دارای معلولیت

هديه ای متفاوت

10 شهر مناسب برای معلوالن
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شهری که بشود در آن قدم  زد و پیاده روهای استانداردی 
داشته باشد، برای دانشجوها یا افراد بازنشسته جالب و 
ایده آل خواهد بود؛ اما شهرهایی که برای افرادی ناتوان 
و  راحت  افراد  همه ی  برای  باشد،  ایده آل  راه رفتن،  در 

ایده آل است. 
کرده اند،  تأسیس  داناریو  و  کریستوفر  ای که  مؤسسه 
افراد  برای  دسترسی  می کند  تالش  که  مدت هاست 
چگونه  بدانند  عالقه مندند  و  شود  بیشتر  ویلچرنشین 
دسترسی افراد دارای معلولیت های فیزیکی و رفتاری در 
شهر  صد  تازگی،  به  شد.  خواهد  بهتر  و  بیشتر  آمریکا 
بزرگ آمریکا بررسی شده  اند و آن ها را بر اساس راحتی 
اینان،  زندگی  کیفیت  و  ویلچرنشین  افراد  دسترسی 

طبقه بندی و رتبه بندی کرده اند.
نظر  در  را  آب وهوایی  وضعیت  تحقیقاتی،  گروه  این 
با دماهای بیش از حد باال یا بیش  گرفتند تا شهرهای 
از حد پایین را در این تحقیق قرار ندهند؛ چرا که این 
مسئله، به خودی خود ممکن است مانع تردد آسان افراد 
دارای معلولیت در سطح شهر شود. همچنین کیفیت هوا، 
تعداد پزشکان، متخصصان و مراکز تخصصی افراد دارای 
معلولیت، تسهیالت مربوط به توان بخشی و ایاب وذهاب 

آنان  را نیز در نظر گرفتند.
اگر شهری تعداد معلولین جسمی زیادی داشته باشد و 
این خود یک  بتوانند مشغول به  کاری شوند،  افراد  این 
مزیت به شمار می رود. سن شهر نیز مد نظر قرار گرفت. 
سختی  به  قدیمی تر  ساختمان های  که   آنجا  از  خصوصاً 

ارتقا داده و به روزرسانی  می شوند.
1۰. لوبوك تگزاس

این شهر از سیستم اتوبوسرانی Citibus برخوردار است 
که اتوبوس های هیبرید را به تازگی به ناوگان شهری خود 
را در خود جای دهد.  بزرگ  ویلچرهای  تا  است  افزوده 
فوریه(  )ماه  تابستان  اوج  در  شهر  این  دمای  میانگین 
بین  و  است  بزرگ  بسیار  شهر  این  است.  درجه  شصت 
دما  اما  دارد؛  وجود  بسیاری  فاصله ی  آن  مختلف  نقاط 
و حمل و نقل مناسب و راحت این فواصل زیاد را کاهش 

داده  است.
9. اورالندو فلوریدا

با این که منطقه در »کشورطوفان« واقع شده است؛ اما 
میانگین دمای آن از ماه نوامبر تا مارس، هفتاد فارنهایت 
است. این شهر به سیستم اتوبوسرانی Lynx  مجهز است 
این  دارد.  را  ویلچر  جای دادن  و  سوارکردن  قابلیت  که 
شهر، به لطف ساختار مدرن، شبکه     ی گستردهٔ سالمت، 
پراکندگی شهر، وسعت بی حدومرز اورالندو و آب وهوای 
نسبتاً مساعد آن، برای محدودیت های افراد ویلچرنشین 

مناسب شده  است.
8. وینستون سلم،كارولینای شمالی

ویلچرنشین  افراد  و  بازنشسته  افراد  زندگی  سبک  در 
شهر  دارد.  وجود  اشتراکاتی  و  شباهت ها  شهرها  در 

 Wake Forest وینستون سلم هم با کمک مرکز پزشکی
 Novant  و هم با تسهیالت سالمتی بهداشتی  Baptist
افراد دارای معلولیت را به خود جذب کرده؛ اما ساختار 
جدید شهر نیز که از سال1990رشد بالغ بر پنجاه درصد 
داشته است، از دالیل اصلی تسهیل مدیریت اوضاع بوده 

است.
7. بیرمینگهام، آالباما 

از دهه ی 1970 تاکنون این شهر رو به متمرکزترشدن 
درجه  همچنان شصت  زمستان  در  آن  دمای  اما  است؛ 
فارنهایت است و به لطف دانشگاه آالباما در بیرمینگهام 
و  بهداشتی  مراقبت های   ،)HealthSouth )HLS و 
سالمت محور گسترش چشمگیری یافته است. بااین حال، 
انتقاالت  و  نقل  زمینه ی  در  آن  پیشرفت  بزرگ ترین 
منطقه ی جفرسون  برمینگهام محسوب می شود که وجود 
اتوبوس های مناسب برای افراد دارای معلولیت، عملکرد 

مناسب شهر را برای این افراد دوچندان کرده  است.
6. شیكاگو

از  مملو  و  سردسیر  و  قدیمی  شهری  شیکاگو، 
فهرست  این  در  توانسته  چگونه   بلند  آسمان خراش های 
این  انتقاالت  و  نقل  قدرت  به  آن  از  بخشی  گیرد؟  قرار 
قطار  ایستگاه   145 بین  از  که  می شود  مربوط  شهر 
شهری، بیش از نود ایستگاه آن برای افراد دارای معلولیت 
ویژه  تخفیف  ویلچرنشین  کاربران  برای  و  است  مناسب 
به  نیز  شهر  این  وسیع  بهداشت  وضعیت  می شود.  قائل 
کمک آمده است؛ اما سیستم نقشه برداری جامعهٔ سالم 
که   )Healthy Community Mapping System(
دانشگاه ایلینویز آن را برای پیگیری تناسب ساختمان ها، 
فروشگاه ها، مراکز تناسب اندام و پیاده روهای شهر برای 
افراد دارای معلولیت تأسیس کرده است. این تشکل یا 
سیستم شامل امکاناتی است؛ مثاًل بردن کاربران  به جایی 
که خودشان می گویند  سازگاری بیشتری با آن جا دارند 
لبه های  نظیر  موانعی  به  رسیدن  هنگام  هشداردادن  یا 
شیب دار در پیاده روها یا درهای باریک که ممکن است 

برای این افراد مشکل ساز شود.
۵. پورتلند اورگان

 ،)Legacy Health System( میراث  سالمت  سیستم 
دیگر  و  اورگان  وسالمت  علوم  دانشگاه  بیمارستان 
را  متعددی  گزینه های  سالمت،  به  مربوط  تسهیالت 
این  به  دستیابی  بی شمار  ابزارهای  اما  می کنند؛  عرضه 
افراد  برای  پورتلند  مناسب بودن  اصلی  دلیل  تسهیالت، 
و  نقل  سیستم  حمل  خدمات  است.  معلولیت  دارای 
از  250  افراد ویلچرنشین بیش  انتقاالت TriMet برای 
این  تا  فراهم کرده  اتومبیل  زیادی  تعداد  و  بوس  مینی 

افراد را در سطح شهر انتقال دهد.
4. دنور )كلورادو(

زمانی دنور، شهری بی نظم، بزرگ، پراکنده و با سیستم 
برای  شهر  سطح  در  تردد  که  بود  ناکارآمد  حمل و نقلی 

همگان مشکل بود؛ اما آن دوران دیگر به سر آمده است. 
و  اتوبوس ها  تعداد  منطقه ای  ترابری  ناحیه ی  سیستم 
قطارهای شهری خود را بسط داده و همه ی آن ها را برای 
برنامه ی  همچنین  است.  ساخته  مناسب  ویلچر  حمل 
تسهیل در سوارشدن )Access a ride( را عرضه کرده 
است که افراد ویلچرنشین را در شعاع سه چهارم مایِل 

سیستم حمل ونقل خود انتقال می دهد.
3. رنو، نوادا

این شهر که به »بزرگ ترین شهر کوچک جهان« مشهور 
است در زمستان بسیار سرد شده و در تمام طول سال 
اما رطوبت بسیار کمی داشته  باد همراه است؛  با وزش 
است.  کرده  مشکل  شهروندان  برای  را  رفت وآمد  و 
تندروی  اتوبوس های  خطوط  و  معمولی  اتوبوس های 
ترابری  مجمع  به  که  ویلچرنشین  افراد  برای  مناسب 
برای  کرایه  نرخ  تخفیف  با  نیز  دارند  تعلق  منطقه ای 
اتوبوس های مسافران دارای معلولیت به کمک آمده اند. 
RTC با فراهم سازی خدمات ترابری معلولین در مرکز و 
برخی مناطق حومه ی شهر به متمرکزترشدن شهر کمک 

کرده است.
2. آلبوكوركی، نیومكزیكو

اگرچه این شهر در زمستان دمای مناسب بین پنجاه و 
شصت درجه فارنهایت )25 تا 30 درجه ی سانتی گراد( 
برای  شهر  این  مناسب بودن  دلیل  تنها  این  اما  دارد؛ 
از  نیومکزیکو  نیست.  معلولیت  دارای  افراد  آسان  تردد 
بهترین سیستم سالمت و بهداشت و بیمارستان دانشگاه 
بیمارستان  و    Presbyterian بیمارستان  نیومکزیکو، 
پیشگامان  ازجمله  که  برخوردارست   Lovelace زنان 
و  اتوبوس رانی  خدمات  می روند.  شمار  به  تسهیالتی 
صد  کارآمدی  با  نیز  آلبوکورکی  تندروی  اتوبوس های 
کرایه های  و  دارند  قرار  افراد  این  درخدمت  درصدی 
تخفیف دار و خودروهای  SunVanکه به همه جای شهر 
نقل و انتقاالت را انجام می دهند، تسهیالتی ست که ارائه 

می دهند.
1. سیاتل

شیب دار  تپه های  و  است  معروف  بارندگی  به  شهر  این 
فراوانی دارد. خوشبختانه، اتوبوس ترابری و خطوط ریلی 
و  بوده  مناسب  ویلچرنشین  افراد  برای  آن  سریع السیر 
به ون های مناسب برای معلولین مجهز است. درضمن، 
پایین  از  نقشه ای  ویلچر،  انتقال  برنامه ی  مترو،  ترانزیت 
شهر و کرایه های تخفیف داده شده برای این افراد را عرضه 
کرده است. این برنامه، نه تنها دسترسی  را در شهری پر 
تپه و پر باران بهبود بخشیده، بلکه مسیرهای مشخصی 
را به روی تسهیل امر حمل ونقل گشوده است؛ همچون 
 Virginia مرکزپزشکی   ،Harborview پزشکی  مرکز 
Mason، مرکزپزشکی Swedish، دانشگاه مرکز پزشکی 

.VA واشنگتن و
ترجمه: نرگس فرحانی
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چند روزی خیلی نوشتم و خط زدم، خواستم که تلخ ننویسم. 
خواستم  نکنم.  قضاوت  را  مسئولی  و  سازمان  هیچ  خواستم 
بی طرف باشم؛ اما نشد! برای من پله هیچ حس بدی ندارد، هیچ 
خستگی و تلخی ندارد؛ اما وقتی نگاه نگران دوستان معلولم را به 
پله می بینم، پله برایم تلخ می شود. اگر امکانات مناسب باشد، اگر 
دلسوزی پیدا شود که موقعیت مناسب برای زندگی در جامعه 
را برای معلوالن فراهم کند، دیگر معلولیت تلخ نمی شود، دیگر 
هم  معلولیت  دیگر  نمی شود،  ترحم  با  معلوالن،  به  کسی  نگاه 
می شود تفاوتی مثل اندازه ی قد و رنگ پوست. با دوستان معلولم 
گپی دوستانه زدیم و درباره ی پله صحبت کردیم. بخشی از این 

صحبت های دوستانه را برای دیگر دوستان معلولم آماده کردم:
با امید چند شماره قبل مصاحبه کردیم. این بار با هم راجع به پله 
صحبت کردیم. از مشکالتی که خودش و خانواده اش درگیر آن 
شده اند برایم گفت و از شغلی که به خاطر پله و نبود آسانسور 
پسری  دارد.  پُری  دل  روزها  این  امید  است.  داده  دست  از 
پُرانرژی است که می گوید: »دنیا برایم قفس است و پر پروازم 
را چیده اند.« امید می گوید سال های اولی كه ویلچرنشین 
شده بود، نمی توانسته مدرسه ای پیدا كند كه پله نداشته 
باشد. چون برادرش هم معلول بوده، نگهداری و هزینه ی زندگی 
دو معلول برای خانواده خیلی سخت بوده است. همیشه شرط 
اول خانه گرفتن برای خانواده اش، نبودن پله بوده که به خاطرش 
سختی های زیادی کشیده اند. حاال هم که پی شغل می گردد، با 
روابط عمومی خوبی که دارد، دوست دارد بیشتر وارد اجتماع 
باعث  پله  وجود  می شود،  پیدا  مناسبی  کار  هروقت  اما  شود؛ 
می شود تا عطای آن کار را به لقایش ببخشد. هنوز هم امید دارد 
روزی ایران هم برای معلوالن کاری انجام دهد. هنوز هم منتظر 
روزهای خوب است. می گوید: »هرچه تالش کردم روزهای خوبی 
برای خودم بسازم، پله مانعم شد؛ اما دست از تالشم برنمی دارم!«

معلول عزیز دیگری، آقای داوود محمدنژاد که کارشناس الهیات 
به  به سختی  که  گفت  این  از  گفت.  برایم  مشکالتش  از  است، 
مدرسه رفته و همیشه برای پیداکردن مدرسه ای مناسب مشکل 
انرژی  از یک دانش آموز معمولی، هزینه و  داشته است و بیش 
با  زنده بودن  این  کرده  حس  گاهی  حتی  است.  کرده  صرف 
این همه مشکالت ارزشی ندارد؛ اما با امید و توکل بر خدا، هر 
نوع سختی را تحمل کرده تا درس بخواند و وارد دانشگاه شود. 
با ورود به دانشگاه، مشکالتش دو برابر شده است. نبود امکاناتی 

مثل آسانسور و رمپ، باعث می شده به خیلی از کالس ها نرسد 
و مجبور بوده درس ها را بدون استاد و در منزل یاد بگیرد. آقای 
این مشکل، همه ی مسئوالن  محمدنژاد معتقد است برای حل 
باید باهم همکاری کنند. حتی معتقد است اگر فضای مناسبی 
ندارد، حداقل مسئوالن دانشگاه به معلوالن قولی ندهند؛ چون به 
او قول داده بودند کالس ها همگی در طبقه ی اول برگزار می شود 
اما از کالس ها خبری نبود. یکی از حسرت های آقای محمدنژاد، 
رفتن به مترو است. استفاده از مترویی که سوارشدنش حق هر 

شهروندی است، برای آقای محمدنژاد عزیز حسرت است!
تا  است  این  جالب  و  نشستم  دیگری  معلول  دردودل  پای 
صحبت  است،  پله  من  گزارش  موضوع  شدند  متوجه 
خود را با جمله ی »ای داد و بی داد از پله« شروع كردند. 
که  گفتند  من  به  حسابداری،  کارشناس  یزدی،  مرتضی  آقای 
به خاطر  و  داده اند  از دست  پله  به خاطر  را  زیادی  موقعیت های 
وجود پله نتوانسته اند در کالس های هنری و علمی که به آن ها 
پرسیدم:  یزدی  آقای  از  وقتی  کنند.  شرکت  داشته اند،  عالقه 
به من  این مشکل در دست کیست؟« در جواب  »چاره ی حل 
تا  بگذارد  رمپ  معابر  بعضی  در  می تواند  »شهرداری  گفتند: 
شهرداری  گاهی  متأسفانه  اما  کنند؛  رفت وآمد  راحت  معلوالن 
به جای حل مشکل، مشکلی دیگر درست می کند.« آقای یزدی 
معتقد است وقتی بعضی پارک ها مناسب سازی نشده اند، دیگر از 

دانشگاه ها توقعی نیست!
امینا هم گپی زدیم. خانم  با دوست دیگرم سرکار خانم فریال 
در  معتقدند  گذاشتند.  زمان  گودزیالی  را  پله  دیگر  نام  امینا 
آسانسوری  اگر  و  نیست  نفربر  و  آسانسور  از  خبری  دانشگاه ها 
وقتی  محترم!  اساتید  حمل  ویژه ی  یا  است  خراب  یا  باشد 
چه  دانشجو  امکانات،  بدون  دانشگاه  و  است  معلول  دانشجویی 
یا هرروز  از عالقه ی خود دست بکشد و خانه نشین شود  کند؟ 
کمک  چندنفری  تا  کند  تمنا  و  خواهش  به کالس  رفتن  برای 

کنند و ویلچرش را حرکت دهند؟!
بر  ماجرا  تقصیر  نشدم  متوجه  هم  عزیزان  با  پایان صحبت  در 
گردن کیست؟ برای حل این مشکل پله های کدام اداره را باال 

و پایین برویم؟

حواسش  اما  آسمان،  در  ظاهر  به  بود.  آسمان  در  ماه 
درگیر  شب  هر  این که  با  ستاره ها  بود.  دیگر  جایي  انگار 
که   بودند  ماه  متوجه  اما  بودند،  خود  چشمک زدن هاي 
از  گاهي   نبود.  قبل  ماه  دیگر  است.  شده  عوض  رفتارش 
پریشان  با حالي  بعد  و چند ساعت  کنار ستاره ها مي رفت 
مي رود.   کجا  به  هر شب  او  نمي دانست  کسي  برمي گشت. 
قرار  ماه،  و  ستاره ها  که  نمي شد  دلیل  این ها  همگی  اما 
همیشگي شان را فراموش کنند. هر شب به آسمان کوچه اي 
مي رفتند که دو عاشق، هر شب در مقابل هم مي نشستند و 
عاشقانه به هم نگاه مي کردند. ستاره ها و ماه از دیدن عشق 
آن ها خوشحال بودند و هر روز تا شب منتظر دیدن آن دو 

عاشق بودند.
......

ماه هر شب که آن دو عاشق را مي دید دلش مي گرفت. او 
دلش عشق مي خواست. اما ستاره ها که عاشق بشو نبودند. 

ماه غصه مي خورد. دلش عشق مي خواست...
سرانجام عشق خودش را پیدا کرد.

برکه  در  را  تصویرش  و  رفت  برکه اي مي  کنار  به  هر شب 
مي دید و عاشقانه نگاهش مي کرد. 

وقتــی پله می بینــم،  زنـدگی برايــم تلخ می شـود

ماه و ماه

مرتضی رویتوند    

پرتو عباس زاده منتظری
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چه  خب!   ... بعد  ...اما  و  مقدمه  خدا  نام  به 
نوجوانی  آه !  بود ها!  زبانم  نوک  بگویم؟!  می خواستم 
سر  مدرسه  توی  وقت  هر  بخیر!  یادت  که  کجایی 
هول  قدر  آن  پس بدهم  درس  می خواستم  کالس 
آ...  )آ...  می کردم که کلمات نوک زبانم می چسبید 
نوک زبونمه خانم( خدا رحمت کند استادی را که 
می گفت: »هر وقت نکته ای، مطلبی روی نوک زبان 
ذهن تان نشست تا نپریده تا مثل برگ های خشکیده 
از درخت نیفتاده بجنبید و همان لحظه آن را بر روی 

کاغذ بنشانیدش.«
 گفتم برگ های خشکیده یادش بخیر دوران طالیی 
در  بچه ها  می گفت:  معلم  خانم  ابتدایی.  تحصیالت 
فصل پاییز برگ درختان تغییر رنگ می دهند و به 

رنگ های زرد، قرمز، نارنجی و قهوه ای در می آیند. 
زرد نماد رنگ پریدگی و البته نماد شادابی و نشاط 
مثل  زرد  چینی؛  چشم بادامی های  فرهنگ  در 
همه چیز  آن ها  برگ برگ  در  که  زردی  نشریه های 
پیدا می شود: از شیر مرغ تا جان آدمیزاد؛ و اما زرد 
مثل روبان زرد رنگ و کوچکی که به مقنعه ی حنای 

کوچک دوخته شده بود. اول مهر بود و حنا دختری 
با مقنعه سپید و روبانی زرد رنگ!

مثل  ماهی  مهر  خنک  روز  یک  صبح  شود!  چه   
قدم  آهسته آهسته  که  حالی  در  حنا  همیشه 
حیاط  شده ی  جدول کاری  زمین  بر می داشت، 
بابای مدرسه به  مدرسه را لمس و نوازش می کرد. 
استقبالش رفت و با رویی گشاده از او پرسید: خسته  
بر  نشسته  عرق  و  انداخت  زیر  به  سر  حنا  شدی؟ 
با لحنی  را پاک کرد. پیرمرد خندید و  پیشانی اش 
تبلیغ وارانه ادامه داد: حنا دختری در مدرسه البته 

مسافر خط!
دخترک لبخند زنان با نگاهش به عصای زیر بغلش 
اشاره کرد و با بذله گویی جواب داد: مسافر خط،که 

نه، بفرمایید مسافر خط...
در  دختری  حنا  می کنم  اصالح  ببخشید  هوم... 

مدرسه مسافر خط

که  بهزیستی  سازمان  برای  چندخطی  می خواهم 
بنویسم. شاید کمی  از معلوالن است  امید بسیاری 
جامعه  از  هم  کمی  قشر  که  معلوالن  مشکالت  از 
برای حل  راهی  یا حداقل  برطرف شود  نیستند  ما 
آن ها ارائه شود. من به عنوان یک معلول چند سؤال 
به  این سازمان دارم؛ در کشور ما چقدر  از  اساسی 
معضالت و مشکالت معلوالن توجه شده است؟ آیا 
این افراد شهروند این جامعه نیستند؟ یا اگر هستند 
چقدر از حقوق طبیعی خود به عنوان یک شهروند 
برای  تا به حال فکری  آیا  جامعه برخوردار هستند؟ 

اشتغال آن ها با توجه به شرایطشان شده است؟
یکی از مهمترین دغدغه های معلوالن اشتغال است. 
یک  مناسب،  امکانات  نبودن  دلیل  به  ما  کشور  در 
از  اجتماعی  فعالیت های  که  نیست  قادر  معلول 
جمله اشتغال، خود را در بیرون از منزل انجام دهد. 
با معرفی توانمندی های  سازمان بهزیستی می تواند 
بزرِگ  معضِل  این  مشاغل،  صاحبان  به  معلوالن 

معلوالن را حل کند.
یکی دیگر از مشکالت معلوالن، کمبود و گرانی لوازم 
درمانی و کمکی مناسب است که در بهبود شرایط 
صندلی  یک  مثال  به طور  دارد.  فراوان  تاثیر  آن ها 
خیلی  ندارد  چندانی  کاربرد  که  مدیریتی  معمولی 
است  ویلچر  یک  از  قیمت تر  ارزان  هزینه  لحاظ  از 
در  دارد.  معلول  یک  حرکت  در  بسزایی  نقش  که 

ساخت  هزینه  است  ممکن  ویلچر  یک  صورتی که 
کمتری از آن صندلی را داشته باشد.

بسیاری  است.  سرمایه  نبود  معلوالن  دیگر  مشکل 
خانه  در  کار  انجام  توانایی  که  هستند  معلوالن  از 
را دارند اما سرمایه اولیه برای شروع کار را ندارند. 
تحصیالت  دارای  که  افرادی  برای  ما  کشور  در 
دانشگاهی هستند و یا می خواهند کارآفریني کنند 
سرمایه  بتوانند  تا  می شود  گرفته  نظر  در  وام هایی 
اولیه برای شروع کار را به دست آورند؛ اگر از این گونه 
افراد معلول درنظر گرفته شود آنها نیز  وام ها برای 
یک  کارکردِن  زیرا  کنند.  کار  به  شروع  مي توانند 
انگیزه مي کند.  ایجاد  زندگی اش  ادامه  برای  معلول 
اما در کشور ما متاسفانه امکانات رفاهی کمی چه در 
سطح شهر و چه در منازل معلولین در نظر گرفته 

شده است.
و در آخر از سازمان بهزیستی به عنوان سازمانی که 
مسئولیت حمایت از معوالن را به عهده دارد تقاضا 
بیشتر  رسیدگی  جهت  در  امکان  صورت  در  دارم 
کنند  تالش  معلوالن  درباره ی  مذکور  معضالت  به 
توجه  ما  به  معلوالن  جهانی  روز  در  فقط  اینکه  و 
توجه  نیازمند  داریم  که  شرایطی  علت  به  ما  نشود 

همیشگی مسئوالن هستیم.

نزدیک شیشه  را  بود. صورتش  انتظارش گذشته  از  دقیقه ای  چند 
برد تا از پشت پنجره نگاهی بیاندازد. ولی او خواب بود. تاب نیاورد. 
دستان طالیی اش را از پشت پرده حریر اتاق خواب به سمتش دراز 
کرد تا مثل همیشه صورت همچون ماهش را نوازش کند. دستانش 
بیدارش  نیامد  دلش  کرد.  ابریشم بافتش  گیس های  سنجاق سر  را 
کند. از پشت پلک های به آغوش کشیده اش هم می شد فهمید که 
تمام شب را بیدار بوده. کمی مکث کرد، ولی باید بیدارش می کرد. 
داد. را  خورشید  سالم  جواب  گشود،  را  چشمانش  آرام  دخترک 
گویی صدفی درون خود مروارید را پنهان کرده باشد. به راستی که 
کنار  را  پتو  نداشت.  مروارید  از درخشش  کم  درخشش چشمانش 
سمت  به  گریز پایش  نگاه  که  بود  نیامده  پایین  تخت  از  هنوز  زد. 
ساعت شنی گریخت. ساعت شنی روی میز که تمام شب ذهنش را 
به تسخیر درآورده بود. دیشب از آن شب هایی بود که با جاری شدن 
شب و سکوت صداها و آواهایی که تمام روز در پس روزمر گی ها  و 
همهمه هایمان جایشان می گذاریم و اجازه عرض اندام و شنیده شدن 
تا  را جزم می کنند  تمام عزمشان  تازه جان می گیرند و  نمی دهیم 

شنیده شوند. دیشب...
شنیدن  برای  خوبی  فرصت  روزانه،  یادداشت های  انجام  از  بعد 
حرف های ساعت شنی بود؛ نگاه... شن... هم کاسه شدن آن، نتیجه اش 

شد زدن گره بین یکدیگر.
ساعت شنی به آهستگی شن هایش را راهی گذشته می کرد. بی آنکه 
بداند پشت لحظه های جاخوش کرده در گذشته، زیر خروارها شن، 
چه چیزی دفن شده است. سنگینی شن ها رو خاطراتش هر لحظه 
بی قرارترش می کرد. دخترک دلش می خواست زیر و رو کند و بیرون 
بکشد تن نیمه جان خاطراتش را. ناگهان خود را وسط حیاط مدرسه 
میان بازی و شیطنت های کودکانه دید. سوالی از خود نپرسید. خوب 
است.  مبهم  درآوردم  سر  اینجا  از  چطور  سوال  جواب  می دانست 
دوستانش را دید. دوستانی که شوق آب گرفتن از دست پدر داشتند 
برای تصمیم  و بی قرار  باران. کنجکاو  امدن آن مرد در  و... منتظر 
کبری. حتی برای مهمانی خانه خاله کوکب هم لباس نو به تن کرده 
زهرا...  زد.  حاضر  خاطراتش  لیست  در  را  اسامی  یک به یک  بودند. 
مرجان... نرگس... مادر گوشه حیاط ایستاده بود. کنار مادران دیگر.
از دور نگاهش می کرد. حسی تمام وجود دخترک را در برگرفته بود. 
ترس، اضطراب یا هر چیز دیگر. نمی دانست اسم احساسش چیست. 
از نگاه هم سن وساالنش می توانست به موضوع پچ پچ شان پی ببرد. 
خودش را آماده کرده بود. امروز روز خوبی برای توضیح دادن نبود. 
روز اول مدرسه دوست نداشت خریدار ترحم کسی باشد. زنگ به 
صدا درآمد. همه به صف شدند. چیزهایی را می دید که سال ها از 
بالکن خانه صدایشان را می شنید و برایشان تصور ذهنی می ساخت. 
پیدا  را  کنونی اش  مدرسه  از کلی جستجو  بعد  بود.  مدرسه  عاشق 
شده  مناسب سازی  امکانات  حداقل  که  مدرسه ای  بودند.   کرده 
و  صبحگاهی  مراسم  اجرای  از  بعد  باشد.  داشته  را  معلوالن  برای 
سرود، مدیر پشت میکروفن قدیمی ایستاد، همان صدای مهربان و 
دلنشین. بغض در گلوی مدیر اشک چشمانش را به رقص درآورده 
بود. از حرف هایش می شد فهمید که متوجه بی معرفتی کلمات در 
را  دخترک  کوچک  دستان  واژه ها  که  فهمید  شده.  دخترک  حق 
در حنا گذاشته اند و سواالت بی جواب برای بچه ها. حین سخنرانی 
دخترک سرش را به عقب چرخاند. نگاهی به چشمان مادر انداخت.
خبری از دل شوره نبود. آرامش جایگزینش شده بود. آرامش خیالی 
که می گفت: خیالت راحت دخترت دوستان زیادی پیدا کرده. اگر تو 
نیستی آن ها هستند تا چرخ های ویلچر رضوان را به حرکت درآورند.

زده  مدیر  با حرف های  امیدی که در دل دختر  بعد جوانه  سال ها 
شده بود تبدیل به درختی بارور شد. درختی که میوه اش شد من 
می توانم؛  و »من می توانم« شد خانم معلم همان مدرسه ی نزدیک 

خانه.

مسـافر خـط

امیدی برای فردايی روشنچندخطی برای شنیده شدن

فاطمه کرمیسیما علیمردانی

راحیل رحمان
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برخالف بعضی ادیان که دیدگاه های منفی و اسطوره ای درباره ی معلولین دارند، 
اسالم همواره دیدگاه های روشن و مدافعی و حمایتی از این قشر، داشته است. 
منابع اصلی اسالم یعنی قرآن و سیره با جدیت و با حمّیت از نابینایان و معلولین 
دفاع کرده اند. در تالش هستم اصلی ترین منابع اسالم در ارتباط با افراد دارای 

معلولیت را در چند شماره معرفی کنم.
همان طور كه شعر بنی آدم سروده ی مرحوم سعدی در سر در سازمان 
است،  بشر  حقوق  به  اسالمی  دوره ی  در  ایرانیان  اهتمام  نشانگر  ملل 
معلولین  درباره  اسالمی  متون  در  مندرج  برخی جمالت  است  مناسب 
را در سر در یونسكو و سازمان های حقوقی جهان نصب كنند. ده آیه ی 
همه ی  در  نابینایان  از  دفاع  در  مذهبی  متن  مهم ترین  َعَبَس،  سوره  نخست 
با  این آیات و ترجمه ی همراه  کتب آسمانی و متون دینی است. خوب است 
با  زیبا همراه  و  با خط خوش  و  ترجمه  زبان  به چند  را  آن ها  تفسیر مختصر 
نامه ی توجیهی برای یونسکو و حتی سازمان ملل ارسال شود. شعر بنی آدم، به 
پیشنهاد یک مدیر چنین جایگاهی پیدا کرد و سوره َعَبَس را هم می توان در 

جهان مطرح کرد.
این مقاله، درباره ی صفدی و آثار تألیفی او درباره ی معلولین، است. آثار صفدی 
از منابع مهم جهانی درباره این قشر است. هفته ی گذشته، وقتی در وب سایت 
شخصی خود، خیلی خالصه کتاب صفدی نکت  العمیان را معرفی کردم، فرزند 
نوشت:  من،  یادداشت  ذیل  طباطبایی   عزیز  آقا  مرحوم  پژوهشگر  و  برومند 

»مرحوم والد به این کتاب اهتمام داشت.«
صالح الدین صفدی )696-764ق/ 1296-1363م(: صفدی تحقیقات خود را 

در کتاب نکت الهمیان و الشعور بالعور ثبت و ضبط و تدوین کرد.
این مقاله به معرفی خود صفدی و سپس کتاب اخالق پژوهی نابینایان به نام 
نکت الهمیان و نکت العمیان می پردازد. کتاب الشعور بالعور را به فرصت دیگر 
موکول می کنیم. این کتاب مربوط به حدود هشت قرن قبل است و به تحلیل 
متغیرهای اخالقی در موفقیت و بهروزی و سعادت یک گروه از جامعه یعنی 
نابینایان می پردازد. گروهی که راه های عادی موفقیت به روی آن ها بسته است؛ 
ولی با تالش و ایمان به معبود و شوق و وصال به مدراج عالی علمی، فرهنگی 

و اجتماعی رسیده اند.
صالح الدین خلیل بن ایبک  بن عبدهلل صفدی، ادیب، مورخ و کوشنده در بازسازی 
اخالقی و بهسازی اجتماعی روشن دالن نابینا در عصر خودش است. او در شهر 
صفد از بالد فلسطین متولد شد؛ به همین دلیل به صفدی نامیده و مشهور شد. 
در دمشق به تحصیل پرداخت و در فن رسم مهارت پیدا کرد؛ اما این رشته او 
را راضی نمی کرد و به مطالعه ی زندگینامه نخبگان و شخصیت ها روی آورد؛ 
شخصیت شناسی و پژوهش و تألیف در این حوزه را تا آخر ادامه داد.  تا دویست 
تألیف برای او شمرده اند؛ اما اغلب به کتاب الوافی بالوفیات او را می شناسند. این 

کتاب حجیم ترین کتاب در زمینه ی شخصیت شناسی است. 
داشت.  عهده  بر  را  حلب  و  مصر  صفد،  االنشاء  دیوان  تولیت  سال ها  صفدی 
چند سال هم مدیرت بیت المال دمشق را بر عهده داشت.  یعنی از کارگزاران 
دولت مملوکیان مصر بود؛ از این رو دستش برای ارتباط با کارگزاران در ایران 
و در دیگر مناطق جهان اسالم باز بود؛ به همین دلیل توانسته اطالعات خوبی 

جمع آوری کند.
اخالق  و  خصلت ها  درباره ی  و  کرده   تکریم  را  او  بسیار  دانشمندان  مورخین، 
نیکوی صفدی نوشته اند )نک: مقدمه ی مصطفی عطا بر نکت الهمیان و نکت 
زندگی  و  شخصیت شناسی  شیوه ی  در  تحوالتی  صفدی  ص5-4(.  العمیان، 
نامه نگاری به وجود آورد. از یک نظر برای اولین بار به جامعه معلولین توجه 
کرد و جایگاه اخالق، علمی و معنویت را در این جامعه بررسی نمود. گویا در 
بُن ذهن او این نکته بوده که معلولین از جمله اقشار مؤثر در تحوالت جامعه اند. 
فرهنگ معلولین هم به مثابه ی خرده فرهنگ تأثیرگذار در تاریخ جامعه اسالمی 
بوده است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل فرهنگ و جامعه معلولین، به عاملی 
عامل  این  است.  کرده  عمل  یک  درجه  و  اساسی  متغیر  به عنوان  که  می رسد 
آنان است.  همان اخالق و معنویت معلولین و دانش مداری موجود در جامعه 
نکته  میدانی همین  و  بررسی های موردی  و  روان شناسی  تحقیقات  در  امروزه 
اثبات شده است. در جوامعی مثل آلمان که به اخالق و توانایی های معلولین 
اهتمام داشته اند، جامعه تأثیرگذاری پدید آمده که در فرایند های رشد و توسعه 
به  مطلقی  نابینای  )ص(  خدا  رسول  اسالم  در صدر  نیز  است.  داشته  دخالت 
نام عبداهلل بن ام مکتوم را به عنوان مؤذن و به عنوان جانشین خودش برای 
حل و فصل مشکالت مردم وقتی در شهر حضور نداشت، برگزید؛ یعنی وزیر 
تبلیغات و وزیر داخله ی دولت نبوی، یک نابینای مطلق بود. این احترام و تکریم 
داشته  فراگیر  و  جدی  نقش  اسالمی،  تمدن  فرآیند  در  معلولین  شد  موجب 
باشند. به طوری که اگر معلولین در علوم قرآن یا حدیث نبودند، این علوم حداقل 

توسعه ی کنونی را نداشت.
صفدی پس از چندی تحقیق کتاب نکت الهمیان فی نکت العمیان را نوشت. 
این عنوان به معنای پرکردن کیسه از نکته هایی درباره ی نابینایان است. ِهمیان 
و  اطالعات  و  نکته ها  یعنی  نَُکت  پرکردن،  یعنی  نَکت  خزینه،  و  کیسه  یعنی 
عمیان جمع اعمی یعنی نابینایان است. صفدی کتاب دیگری درباره ی نابینایان 
نوشت و آن را  الشعور بالعور یعنی نابینا شناسی نامید. ُعور جمع اعور به معنی 
می شوند.  طبقه بندی  شدید،  کم بینایان  شمار  در  امروزه  و  است.  یک چشم 
به  آنان  معرفی  و  نابینایان  موفقیت ها، خلق وخوی  را شناخت  صفدی هدفش 

مردم می داند.

جامعه شناسی علمی نابینايان مسلمان: رويکرد منبع شناختی

محمد نوری، رئیس هیئت مدیره ی دفتر فرهنگ معلولین قم

روحانی چگونه نگاه معلوالن را جلب كرد؟تحقیقات صالح الدين خلیل َصَفدی
بازخوانی يک شعار انتخاباتی
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حسن روحانی تنها کاندیدایی بود که در مناظره های 
انتخاباتی سال 1392 از حقوق افراد دارای معلولیت 
سخن گفت و به همین دلیل نزد بسیاری از این افراد، 

جایگاه پیدا کرد.
شاید با توجه به تمایالت سیاسی و فرهنگی متفاوت 
قاطع  ضرس  به  نتوان  معلولیت،  دارای  افراد  بین 
در  را  معلوالن  درخصوص  قشری  شعارهای  نقش 
تصمیم گیری آن ها برای رأی دادن به یک کاندیدای 
نگاه مثبت  به  با توجه  اما  مشخص، مالک قرار داد؛ 
روحانی به اقشار معلول در تبلیغات انتخاباتی، قطعاً 

توجه این قشر، به او جلب شد.
روحانی در تاریخ یکشنبه 12 خرداد 1392 با اشاره 
جدید  »وزیر  گفت:  معلولیت  دارای  افراد  ورزش  به 
بهداشت یک اقدام ارزشمند انجام داده و یک معلول 
نشان  این  که  داد  قرار  معلوالن  ورزش  معاون  را 
می دهد که معلولیت مانع ورزش و فعالیت نمی شود.«
پانزدهم خردادماه  1392 نیز روحانی در مناظره ی 
پنج  معلولیت،  دارای  افراد  اینکه  بیان  با  تلویزیونی 
قانون،  افزود: »طبق  درصد جمعیت جامعه هستند، 
این  که  شوند  استخدام  باید  معلوالن  درصد  سه 
در  که  نیز  دیگری  مقررات  و  نمی شود  اجرا  موضوع 

خصوص معلوالن وجود دارد، عمل نمی شود«.
و  کوتاهی  از  صرفنظر  اظهارنظر،  دو  همین 
اطالعات  ارائه ندادن  و  از عمق کافی  برخوردارنبودن 
روحانی  تیم  کاربردی  های  برنامه  درخصوص  الزم 
دولت  موضع  ارزیابی  مالک  به  معلوالن،  درخصوص 
تبدیل  توان  کم  اقشار  درخصوص  روحانی  احتمالی 
امید  و  تدبیر  دولت  از  را  انتظارات  بالطبع  و  شدند 

باال بردند.
ریاست  به  روحانی  حسن  انتخاب  با  سرانجام 
افراد    1392 خردادماه   24 در  ایران  جمهوری 
روحانی  مواضع  به  توجه  با  معلولیت  دارای 
راهبردی  های  برنامه  دولت  تا  شدند  منتظر 
از جمله  پذیر  اقشار آسیب  را درخصوص  خود 
جامع  قانون  آن،  از  قبل  دهد.  ارائه  معلوالن 
برای  نژاد  احمدی  دولت  اواخر  در  ای،  16ماده 
بود؛  اجتماعی دولت رفته  به كمیسیون  اصالح 

اما دولت دهم نتوانست اصالحیه را به سرانجام 
بازنگری قانون به عهده ی  برساند و وظیفه ی 

دولت تدبیر و امید گذاشته شد.
وزیر  ربیعی،  سرانجام،  اینکه  تا  یافت  ادامه  انتظارها 
رفاه دولت روحانی، دوشنبه 12 خرداد 1394 ضمن 
رونمایی از اصالحیه ی قانون که به »عنوان الیحه ی 
حمایت از حقوق معلوالن« تغییر نام یافته بود، گفت: 
»بخش هایی از الیحه ی حمایت از معلوالن اکنون به 
برنامه تبدیل شده و از امروز قابل اجراست که دولت 
برای تسریع کار، این برنامه ها را در هیئت وزیران به 
تصویب رسانده و بخش هایی هم نیازمند تصویب در 

مجلس است.«
کرده  اظهار  مراسم  آن  در  ربیعی  ها،  شنیده  طبق 
است که شخص رئیس جمهور توجه و تأکید ویژه ای 
به اصالحیه ی الیحه حمایت از حقوق معلوالن داشته 
و گفته است ما مدیون معلوالن هستیم و باید در هر 

شرایطی به آن ها رسیدگی کنیم.
البته اقدام دولت در رونمایی از الیحه، واکنش هایی 
برخی تشکل های حامی معلوالن در پی  از سوی  را 
داشت که به نگرانی از دو تکه شدن قانون مربوط می 

شد.
سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور، در این خصوص 
روند  تسریع  برای  دولت  از  قدردانی  »ضمن  گفت: 
از معلوالن، معتقدم وقتی  پیگیری الیحه ی حمایت 
یک الیحه به دو قسمت تقسیم می شود، ممکن است 
دولت های  دست  که  بیاورد  وجود  به  را  مشکل  این 
هیئت  مصوبات  برخی  اجرای  از  امتناع  برای  بعدی 
دولت فعلی باز باشد؛ لذا اگر کل مواد، تحت عنوان 
الیحه به قانون تبدیل شوند، دولت های بعدی بدون 

کم و کاست، ملزم به اجرای آن هستند.«
الیحه ی  بازنگری  روند  در  تسریع  برای  دولت  اقدام 
ارزشمند  خود  نوع  در  معلوالن  حقوق  از  حمایت 
است؛ اما نمی تواند متضمن نگرانی های اقشار دارای 
است  ممکن  که  باشد  قانونی  درخصوص  معلولیت 
مصرف دار  تاریخ  آن،  آیین نامه ای  بخش های  اجرای 

شود.
تا  روحانی  گفت  باید  مسئله  این  از  جدا  اما 
همین  است.  بوده  معلوالن  پای  كار،  اینجای 
»دیده شدن« افراد دارای معلولیت توسط یک رئیس 
دولت که معموالً از سوی دولت های پیشین با مقدار 
یا  می شد  واقع  غفلت  مورد  ضعف،  و  شدت  اندکی 
می گرفت،  قرار  تبلیغاتی  رویکردهای  دستاویز 

ارزشمند است. 
معلولیت  دارای  افراد  حقوق  اینکه  دیگر  نکته ی 
به مثابه ی یک گروه مؤثر و مشارکت جو توسط یک 
کاندیدا بیش از پیش به رسمیت شناخته شد؛ البته 
که  تاریخی  دیدیم.  نیز   1383 سال  در  را  نگاه  این 
مصادف با اواخر دولت هشتم بود و با تصویب قانون 
مسئله  این  شد.  همراه  معلوالن  حقوق  16ماده ای 
و  امید  و  تدبیر  دولت  که  است  این  نشان دهنده ی 
بلوغ و همدلی  به  از ملت(  معلوالن )به عنوان جزئی 
هم پای  معلوالن،  داشت  نظر  در  باید  اما  رسیده اند؛ 
امتیاز  با دولت ها  اقتصادی  و  اجتماعی  فعالیت های 
از  را  این مسئله  نباید دولت روحانی  و  می خواهند 
نظر دور بدارد و وظایف خود درخصوص آن ها را تا 

حد شعار یا نهایتاً رونمایی 
قانون  اصالحیه ی  از 
خود،  دستاورد  به عنوان 

تمام شده تلقی کند.
این خصوص  در  معینی 
»ایراد  است:  معتقد 

دولت های  به  که  اساسی 
امید  و  بود  وارد  دهم  و  نهم 

تکرار  یازدهم  دولت  در  است 
از  خدمات رسانی  که  است  این  نشود، 

حالت پوپولیستی به برنامه  محوری بر اساس توسعه ی 
شاهد  دهم،  و  نهم  دولت های  در  کند.  تغییر  پایدار 
بودیم با همه تالش هایی که صورت می گرفت، شک 
بود و خدمات و پرداختی ها  آمارها  به  تردیدهایی  و 
حالت مقطعی داشتند؛ به طور مثال یارانه هایی که به 
افراد دارای معلولیت داده می شد، زود تمام می شدند. 
راه حل اصلی، اشتغال زایی برای آنان بود که برنامه ی 

مشخصی نداشت.«
رئیس دولت دهم در مقطعی به وزارتخانه ها دستور 
نابینا را داد که این امر هیچ وقت  استخدام 2 هزار 
محقق نشد. درخصوص اشتغال افراد دارای معلولیت 
در بنگاه های زودبازده نیز آمارهایی مبنی بر افزایش 
تعداد شاغالن معلول ارائه می شد؛ درحالی که آثار و 
نیز  آفتاب«  »طرح  در  نبود.  محسوس  آن  عملکرد 
به  معلوالن  با  دیدار  برای  بهزیستی  سازمان  رئیس 
اما حجم خدمات  نقاط مختلف کشور سفر می کرد؛ 
و کوتاه مدت  نداشت  تعداد معلوالن  با  تناسبی  هیچ 

بود.
در این شرایط، صرف نظر از عملکرد دو ساله ی دولت 
شاید  معلولیت،  دارای  اقشار  درخصوص  روحانی 
به  که  باشد  این  روحانی  دولت  از  انتظار  بیشترین 
مدیریت امور معلوالن، وجهه ی علمی بدهد و آن را از 
بحث های تبلیغاتی خارج کند و به سمت بحث های 

زیربنایی و تحول کیفی ببرد.
بر اساس نظر کارشناسان، رویکرد سازمان بهزیستی 
توانمندسازی سوق  به سمت  از حمایتی صرف  باید 
ارزیابی  قابل  و  پذیر  شاخص  ها  ریزی  برنامه  یابد. 
عمیق  و  درازمدت  کارهای  سمت  به  و  باشند 
بهزیستی  سازمان  اگر  مثال  به طور  بروند؛  اجتماعی 
شفاف  را  آن  آمارهای  باید  کند،  می  ایجاد  اشتغال 
تأمین  همچنین  دهد.  ارائه  ارزیابی  و  قابل پیگری  و 
اجتماعی افراد دارای معلولیت، یک بار برای همیشه 

حل شود.
اما مضمونی که می توان از موضع روحانی درخصوص 
اقشار دارای معلولیت استخراج کرد، فتح بابی است 
در  آورد. قطعاً  به وجود  آینده  برای دوره های  او  که 
در  می کنند  سعی  کاندیداها  نیز  بعدی  های  دوره 
نیازهای  به  پاسخ گویی  از  خود  انتخاباتی  شعارهای 
معلوالن به عنوان یک اهرم تبلیغاتی استفاده کنند 
اینکه  بر  مبنی  یونیسف  اخیر  اعالم  طبق  بتوانند  تا 
تشکیل  را  جوامع  جمعیت  از  درصد   15 معلوالن 

می دهند، آرای این افراد را به خود جلب کنند.

روحانی چگونه نگاه معلوالن را جلب كرد؟
بازخوانی يک شعار انتخاباتی

مجید انتظاری
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 همین »ديده شدن« افراد
 دارای معلولیت توسط يک

 رئیس دولت كه معمواًل از سوی
 دولت های پیشین با مقدار اندكی
 شدت و ضعف، مورد غفلت واقع
 می شد يا دستاويز رويکردهای

 تبلیغاتی قرار می گرفت،
ارزشمند است
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تنها  وجـه تمـايز بنــدگان در نــزد خـــدا میـــزان تقــوای آن ها است

هیــچ تفـاوتی بیــن خـودم كه يک جانباز هستـم 
و يک فرد معلول نمی بینم

یادگاران هشت سال دفاع مقدس رزمندگانی هستند که تمام لحظات آن 
دوران را زندگی کرده  و با غم  ها و شادی های آن نفس کشیده اند، رزمندگانی 
که هریک از آن ها همچون برگی از کتاب تاریخ جنگ تحمیلی می توانند 
روایتگر رشادت ها و از خودگذشتگی های جوانان این مرزوبوم برای دفاع از 

آرمان ها و انقالب باشند.
تاریخ هشت سال دفاع مقدس مملو از ناگفته هایی است که اگر چه در دل 
شهدا جا مانده ولی همواره در یاد و خاطره رزمندگان و به ویژه  جانبازان 
آن دوران قرار دارد، ناگفته هایی که اگر توسط نسل آینده شنیده نشود با از 
خودگذشتگی ها، فداکاری ها و رشادت آنها آشنا نشده و به عظمت کارهای 

آن ها پی نمی برند. 
از این رو باید پای صحبت یادگاران هشت  سال دفاع مقدس نشست تا با 
خاطرات تلخ وشیرین، دغدغه ها و چالش ها، رشادت ها و ازخودگذشتگی های 

آن ها در دوران هشت سال دفاع مقدس بیشتر آشنا شد.
به همین منظور پای ناگفته های شنیدنی یکی از جانبازان هشت  سال دفاع 

مقدس نشسته تا با او به برهه ای از دوران دفاع مقدس سفر کنیم.
جناب همایونی فر به عنوان نخستین سوال خود را معرفی کرده و در مورد 

نحوه ی حضورتان در جبهه توضیح دهید؟
من محسن همایونی فر هستم، حضور من در جبهه را می توان به دو برهه 
زمانی مختلف تقسیم کرد، من با توجه به زمان های مختلف در دو مقطع 

زمانی در جبهه  حضور داشتم.
اعزام شما به جبهه های حق علیه باطل در چه تاریخی و به کدام منطقه بود؟

نخستین حضور من در جبهه در سن 19 سالگی بود، تقریبا 17 ساله بودم 
که با شور و شوق انقالبی در پایگاه بسیج خیابان خیام قزوین ثبت نام کردم، 
جامعه  و  انقالب  به  هست  که  طریقی  هر  به  داشتم  دوست  زمان  آن  در 
همین  به  کنم  ایفا  انقالب  این  در  کوچک  هرچند  نقشی  و  کرده  خدمت 
نیروهای  جزو  قزوین  محالت  امنیت  حفظ  باالی  اهمیت  دلیل  به  منظور 
گشت شب درآمده و شبانه در بازار قزوین گشت می دادم این روند تا دوسال 
ادامه داشت که متوجه شدم پایگاه بسیج برای اعزام نیرو به جبهه ثبت نام 

می کند بنابراین تصمیم به ثبت نام و اعزام  گرفتم.
پس از ثبت نام نخست به مریوان و بعد از آن به بانه اعزام شده و به مدت 
چهارماه در آنجا حضور داشتم پس از 4 ماه که به مرخصی آمدم با ناراحتی ها 
و دل تنگی های خانواده به ویژه مادر مواجه شدم، مادر بی تابی بسیاری برای 
اگر  بود که  این  به مادر  پاسخ من  از خانه می کرد ولی همواره  دوری من 
قسمت شهادت باشد نمی توان جلوی آن را گرفت و اگر خدا شهادت را برای 

من نخواهد به زور نمی توان آن را قسمت خود کرد.
دومین حضور من در جبهه برای خدمت مقدس سربازی و در سال 65 بود 
که به منطقه دهلران به نام نهره انبر اعزام شدم، منطقه دهلران به دلیل 
شرایط ویژه ای که داشت، بیشتر گروهک های منافقین به ویژه مجاهدین در 

آن فعال بودند.
بودن و صعب العبور  به دلیل کوهستانی  بعثی در منطقه دهلران  نیروهای 
مناطق  و  منطقه  این  رو  این  از  بدهند  مانور  نمی توانستند  زیاد  بودن 

بود،  تبدیل شده  و مجاهدین  منافقین  نیروهای  مانور  به محل  کوهستانی 
من جزو نیروهای شناسایی عملیات بودم به همین منظور در طول خدمت 
در این منطقه صحنه هایی را دیدم که هریک از آن ها گویای وحشی گری 

مجاهدین است.
رقم  چگونه  مقدس  دفاع  سال  هشت  صحنه های  شما سخت ترین  نظر  به 

خورد؟
دست  به  تحمیلی  جنگ  هشت سال  صحنه های  بدترین  و  کثیف ترین 
گروهک های منافقین و مجاهدین رقم خورد، زیرا جنگ ایران و عراق بین 
دو کشور ایران و عراق بوده و هرصدمه ای که به هم وارد می کردند طبیعی 
با  که  داشتند  وجود  مجاهدین  همچون  گروهک هایی  بین  این  در  اما  بود 
وارد  و هم وطنان خود  به وطن  را  زیادی  بودن صدمات  به هموطن  توجه 

می کردند.
دولت بعثی عراق برای اینکه به اهداف شوم خود دست پیدا کند کمک های 
بسیاری را به گروهک های منافقین می کرد تا جایی که تجهیزات و زمینه 

بسیاری از عملیات های آن ها نیز توسط عراق فراهم می شد.
دولت بعثی عراق چگونه منافقین را حمایت می کرد؟

 به عنوان مثال یک شب بی مقدمه صدای تانک ها و گلوله های عراقی شنیده 
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شد آن هم در زمانی که امکان عملیات در آن وجود نداشت، آن شب به قدری آتش 
بر سر رزمندگان ریخته شد که جهنم را به چشم دیدیم تا جایی که بسیاری از 
بچه ها شهید و مجروح شدن ولی همچنان چرایی و دلیل این آتش دهی آن هم به 

این گستردگی برای ما نامشخص بود.
صبح همان شب به دلیل صدمات زیادی که به رزمندگان وارد شده بود به عقب 
بازگشتیم، به گردان ابوذر که رسیدیم با صحنه ای مواجه شدیم که حتی بیان آن 
نیز درد آورد است، رزمندگان توسط نیروهای مجاهدین محاصره و قتل عام شده 
بودند، آن جا بود که دلیل آتش دهی نیروهای بعثی مشخص شد، نیروهای عراقی با 
آتش دهی حواس ما را پرت کرده  بودند تا منافقین به راحتی بتوانند گردان ابوذر 

و عمار را محاصره کنند. 
صحنه به قدری درد آور بود که ما مجبور بودیم برای جمع آوری شهدا اعضای بدن 
آنها را از در و دیوار سنگرها جمع آوری کنیم گویا رزمندگان را نه با گلوله و بلکه با 

آرپیچی به شهادت رسانده بودند.
از خاطرات خود در فکه بگویید

بعد از چند ماه از این ماجرا کل گروهان به "فکه" منتقل شد، من به همراه 120 
نفر دیگر جزو گروهانی بودیم که باید چند روز زودتر می رفتیم و خط را تحویل 
می گرفتیم تا عقبه و نیروهای کمکی برسد، سرهنگ مستقر در آن خط با دیدن 
تجهیزات و نیروهای ما گفت که حتی امشب هم زنده نخواهید ماند، او مهمات و 
تجهیزات ما را مناسب آن مکان نمی دانست از طرفی نیز منطقه فکه شن زار بود 
و جز شن های روان چیزی در آنجا دیده نمی شد و رزمندگان تجربه جنگیدن در 
چنین مناطقی را نداشتند در حالی که فاصله نیروهای خودی  و دشمن تنها حدود 

100 متربود.
رزمندگان مجبور بودند برای استتار کانال هایی را حفر کرده و بدون سرو صدا  درون 
آن کانال ها تردد کنیم زیرا تمام منطقه زیر دید و آتش نیروهای عراقی قرار داشت 
در طول کانال نیز سنگر هایی با ارتفاع کم ساخته شده بود تا رزمندگان بتوانند در 

آن استراحت کنند.
بالخره خط را شبانه با همان نیروهای محدود تحویل گرفتیم و باید دو روز مقاومت 
می کردیم تا عقبه به خط برسند اما با طلوع خورشید خمپاره های دشمن همچون 
باران به سر بچه ها ریخت و این امر سبب شد تا همان روز نخست 17 رزمنده شهید 
شوند، گویا دیده بانان عراقی تحرک ما در کانال را رصد کرده و متوجه جابه جایی 

نیروها شده بودند و با طلوع خورشید حمله خود را آغاز کردند.
تلخ ترین خاطره شما در دوران جنگ چه بوده است؟

روز نخست که در آن محل بودیم حدود 17 شهید دادیم و این یکی از تلخ ترین 
محور  این  در  نیز  دیگر  درناک تر  اتفاق های  ولی  بود  منطقه  آن  در  من  خاطرات 
از آن ها شهادت  آزرده خاطر می کند یکی  مرا  یادآوری آن  داد که هنوز هم  رخ 
خط  تحویل گرفتن  از  یک ماه و نیم  حدود  بود،  "شکری"   نام  به  من  سنگری  هم 
چای  و  بودیم  کشیده  دراز  کم ارتفاع  سنگرهای  درون  شکری  و  من  می گذشت 
می نوشیدم بعد از نوشیدن چای به شکری اصرار کردم که شب را در سنگر بماند 
ولی وی نپذیرفت همین که پایش را از سنگر بیرون گذاشت یک خمپاره 60 جلوی 
پایش منفجر شد موج خمپاره به حدی بود که من را بلند کرد و به دیواره سنگر 
کوبید، موج انفجار سبب شد تا 10 دقیقه متوجه چیزی نبودم بعد از آن تکه های 
بدن شکری روی در و دیوار سنگر پخش شده بود و بچه ها در حال جمع آوری آن 

بودند اما باز شهادت او درناک تراز ماجرای بعد از آن نبود.
شکری بارها و بارها برای خانواده و همسرش نامه می نوشت و بیش تر نامه هایی که 
او برای همسرش می نوشت حاوی این مطلب بود که دوست دارد هرچه زودتر طعم 
پدر شدن را بچشد، تنها یک ماه پس از آن اتفاق نامه ای از سوی مادر شهید شکری 

به دست ما رسید که در آن به شکری مژده پدر شدن داده بود.
خودتان کجا و کی جانباز شدید؟

پنجم اسفندماه سال 66 یک فروند بالگرد عراقی بر سر خط پرواز می کرد من از 
سنگر بیرون رفتم تا با دوشکا آن را بزنم بعد از چند شلیک به سمت هلیکوپتر 

تیرانداز  بین تک  دوشکا گیر کرد و من سعی کردم که درستش کنم در همین 
دوشکا  به  تیر  گرفت.  هدف  مرا  ندارم  شلیک  توانایی  من  دید  که  بالگرد  داخل 
برخورد و کمانه کرد به سمت چشم های من و موج شلیک گلوله مرا پرت کرد بعد 
از این حادثه مجروهان را توسط آمبوالنس به عقب باز گرداندند و حدود 40 روز در 
بیمارستان بستری بودم تا متوجه شدم عصب چشمم از بین رفته و شنوایی یک 

گوش نیز ندارم.
چگونه با نقص عضوتان دست و پنجه نرم می کنید؟

 در اوایل چشم سمت چپ من خیلی درد داشت به همین دلیل چشمم را تخلیه 
از مواقع مرا اذیت می کند این  انفجار در بسیاری  کردند در حال حاضر نیز موج 
درحالی است که به دلیل آسیب های وارد شده به گوشم 30 سال است که درون 
سرم صدا می دهد ولی با تمام این اوصاف این راهی است که خودم انتخاب کرده ام 

و تا آخر نیز پای آن خواهم ایستاد.
با توجه به نقض عضوتان آیا تفاوتی را بین خود و افراد دارای معلولیت احساس 

می کنید؟
هیچ تفاوتی را بین خودم که یک جانباز هستم و یک فرد دارای معلولیت نمی بینم 
با معلولیت  ناخواسته و بی گناه  نیز  اگر داوطلبانه جانباز شده ام معلوالن  زیرا من 
مواجه شده اند فقط تنها تفاوتی که بین ما وجود دارد در نوع معلولیت است ولی 

دغدغه ها و چالش های مشترک بسیاری داریم.
مگر ما چه هستیم و چه کرده ایم که بخواهیم خودمان را باالتر از دیگران بدانیم. 
تنها وجه تمایز بندگان در نزد خدا میزان تقوای آن ها است، این در حالی است که 
شاید تقوا و توانایی یک فرد دارای معلولیت از من یا هر فرد دیگری بیشتر باشد 
بنابراین من به عنوان یک جانباز هیچ فرقی را بین افرادی که با معولیت مواجه 

شده اند و یا جانباز هستند نمی بینم.
با این وجود در مواردی دیده می شود که برخی خود را از دیگران باالتر می بینند، 
این رفتار در بین جانبازان نیز صدق می کند، حتی برخی از جانبازانی که به طور 
داوطلب به جبهه رفته اند خود را باالتر از جانبازانی می دانند که در مدت دوران 
سربازی مجروح و جانباز شده اند، در حالی که همه رزمندگان بر اساس آرمان ها و 

اهدافی که داشتند به جبهه می رفتند و با جان و دل مبارزه می کردند.
ارزیابی  چگونه  را  ایثارگران  و  جانبازان  به  رسیدگی  حوزه  در  مسئوالن  عملکرد 

می کنید؟ 
من و یا حتی همه جانبازان برای بهره مندی و استفاده از امكانات كشور 
به جبهه نرفتیم بلكه بر حسب وظیفه ای كه بر دوشمان احساس می كردیم 
بنابراین هیچ  به جبهه  رفتیم  باورهایی كه داشتیم  و  آرمان ها  براساس  و 
از  كه  حمایتی  تنها  و  نداریم  مسئوالن  مالی  به حمایت های  چشم داشتی 

آن ها و جامعه می خواهیم حمایت معنوی است. 
در حالی که متاسفانه امروزه مسئوالن و حتی جامعه آن چنان که شایسته جانبازان 
و ایثارگران هست با آن ها برخورد نمی کنند در زمان جنگ من و امثال من وظیفه ای 
در قبال وطن و انقالب داشتیم و با جان و مالمان از آن حفاظت کردیم. امروز نیز 
جامعه نسبت به ما وظیفه ای دارد که باید به آن عمل کند ولی عملکرد مسئوالن 
به  که طرح هایی  جایی  تا  است  متفاوت  می دهند  این حوزه  در  که  شعارهایی  با 
مجلس می رود که در آن آمده است به ازای درصد جانبازی به آن ها پول پرداخت 
شود و دیگر خدماتی که به آن ها داده نمی شود، اینگونه اقدامات سبب می شود 
تا جانبازان آزرده خاطر شوند و باید گفت از خود گذشتگی و ایثار جانبازان با پول 

خریدنی نیست.
خواسته های شما از جامعه به ویژه جوانان چیست؟

به هرحال تمام رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بر اساس باورها و اعتقاداتی که 
داشتند به جبهه های حق علیه باطل شتافتند، بنابراین از جوانان می خواهم تا با 

آرمان های رزمندگان و شهدا آشنا شوند تا بتوانند ادامه دهنده راه آن ها باشند.

شهاب ربیعی
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بود. یک پایش کوتاهتر  افتاده  بلندی  از  پدر من 
راه  بقیه  مثل  همین  برای  بود؛  دیگرش  پای  از 
راه  درست  پدرم  میکردم  فکر  من  نمی رفت. 
می رود و بقیه، خوب راه نمیروند؛ برای همین راه 
رفتن پدرم را تقلید میکردم. هنوز هم فکر میکنم 
پدر من، درست راه میرود. او با درآمد کارگری، 
پای  با  بعضی  که  کاری  کرد.  بزرگ  را  ما  همه ی 

سالم نمیتوانند انجام دهند.
از  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پر 
بروی  لی  لی  میکند،  وسوسه ات  نقاشی،  و  رنگ 
کودک  شعر،  کلمات  اولین  با  و  بخوانی  آواز  و 
که  کجاست  اینجا  ببیند  میکشد،  سرک  درونت 

مملو از شور و عطر کودکی است؟
مهدی مردانی، شاعر کودک و نوجوان، کارشناس 
ادبی کانون پرورش فکری و نویسنده ی کتاب های 
برایمان  دیگری  دنیای  از  که  است  زیبایی  شعر 
برای من هیجان  »دنیای شاعری« که  از  می گوید؛ 

انگیزتر از روبروشدن با یک آدم فضایی بود.
ـ تفاوت کودکان دارای معلولیت و سایر کودکان 

را در چه میبینید؟
ـ ترجیح میدهم بگویم محدودیت. محدودیت هم 
فقط در جسم نیست: محدودیت مالی؛ مکانی و... 
این است  تفاوت در  نیست.  ایرادی هم  و  . عیب 
که باید دنبال راه هایی بگردند که محدودیت ها را 
دور بزنند و راه رسیدن به اهدافشان را پیدا کنند.

ـ از کی متوجه شدید میتوانید شعر بگویید؟
ـ )می خندد.( هنوز هم متوجه نشدم. لحظه هایی در 
زندگی بوده که لذت بردم و خواستم دیگران را 
این لحظه ها شریک کنم؛ برای همین ثبتشان  در 

کرده ام.

یا  می بینند  دیگران  از  متفاوت  شاعرها  آیا  ـ 
می شنوند؟

می بینند  را  چیزهایی  گفت  می شود  حتی  قطعاً،  ـ 
نبینند  حتی  دیگران  است  ممکن  که  می شنوند  یا 
یا نشنوند. شاعر نگاه معصوم یک انسان را وقتی 
را  گل  شکفتن  صدای  می بیند.  می کشد،  زجر  که 
می شنود؛ حتی صدای کلمات را که فریاد می زنند: 

»آآآآی ما را اینجا نگذار... .«
ـ چیزی در شاعرشدن هست که آدم را بترساند؟ 

مثالً عروض و قافیه؟
و  تالش  با  نیست.  ترسیدن  برای  چیز  هیچ  نه،  ـ 
این ها رسید. آن چیزی  تمام  به  استعداد می توان 
که در شعر آدم را می ترساند این است: از چیزی 
بنویسم که درست نباشد یا اندیشه ای ارائه کنم که 
ذهن مخاطبم را آزار بدهد؛ برای همین کم اتفاق 

می افتد در شعرم ناامیدی و یأس باشد.

ـ دنیای بدون شعر چطور دنیایی است؟
جامعه  شعر  با  میماند.  روغن  بدون  موتور  مثل  ـ 
را  خشونت ها  و  خشکی ها  می کنیم.  تلطیف  را 
غم هایمان  از  می شود  باعث  شعر،  می کنیم.  کم 
می گوید:  جبران  خلیل  جبران  ببریم.  لذت  هم 
»شاعران پیامبران زمان خود هستند، اگر آنگونه 

که شعر می گویند، زندگی کنند.
فقط  پیدا کرد که  را  این  ـ چطور می توان جرأت 

شاعر بود؟
ـ شعرگفتن روح بزرگ می خواهد. باید قید خیلی 
چیزها را زد. همان کاری که فردوسی برای ایران 
چیزی  صرف  را  عمرش  از  سی سال  یعنی  کرد؛ 
کرد که مابه ازای آن شادِی همیشگی ملت اوست.

ـ چطور با دنیای کودکان ارتباط دارید؟
ـ هنوز کودک درونم، زنده و سرحال و بازیگوش 
میشویم  باهم  که  دارم  پسر  دوتا  درضمن،  است. 
کار  فکری  پرورش  کانون  در  همچنین  تا.  سه 
داشته  سروکار  بچه  ها  با  شده  باعث  که  می کنم 

باشم و از آنها یاد بگیرم.
ـ اول کلمات به سراغتان می آیند یا تصاویر؟

ـ قطعاً تصاویر. آنچه در ذهن آدمی شکل می بندد، 
و  نقاش  ذهن  در  است.  تصویر  نیست؛  کلمه 
و  نور  به  تبدیل  تصویر،  فیلمساز،  و  موسیقیدان 
رنگ می شود. اول به حجم سبز فکر می کنم و بعد 
واژه ی درخت به ذهنم می آید؛ اما برای مخاطب، 
را  کلمات  اول  می افتد.  اتفاق  ماجرا  این  عکس 

می شنود و بعد تصاویر را در ذهنش می سازد.
ـ فرق جوشش و کوشش در شعر چیست؟

می دهد.(  تکان  را  )سرش  جوشش!  جوشش!  ـ 
الزاماً  ولی  است؛  کوشش  نیازمند  هرجوششی 
هرکوششی به جوشش منجر نمی شود. با کوشش 
به  الزمه ی  ادبی  جوشش  اما  شد؛  شاعر  نمی توان 

ثمررساندن کوشش است.
صندلی  یک  برای  بخواهیم  شما  از  می شود  ـ 

چرخ دار شعر بگویید؟

چرخدار  صندلی  روی  من  دایی  گفتم!  بله،  ـ 
می نشستم  صندلی اش  روی  همیشه  می نشست. 
می گفتم: چه  با خودم  میرود؟  راه  ببینم چطور  تا 

دست های قدرتمندی دارد!
ثابت  تا  هستند  فرصتی  انسانها  این  گمانم،  به  ـ 
شگفتی  و  باشند  توانا  می توانند  چقدر  که  کنند 
تا  بقیه  برای  هستند  فرصتی  همچنین  کنند.  خلق 
یاد بگیرند چقدر می توانند مهربان و فهیم بوده و 

درک باالیی داشته باشند.
مطمئناً  بدهد،  دست  از  را  فرصت  این  هرکس  ـ 
متضرری  انسانهای  امیدوارم  کرد.  خواهد  ضرر 

نباشیم.
پشت پردۀ ملکوت ، مرگ قالبی ماهیها، عاشقانه 
کفشدوزک،  پرپر،  پروازهای  جهنمی،  یک  هاي 
مثل قلب پروانه، پشت سر پاییز، کالغه میگه، الو 
نام  آپارتمان  دلتنگی های یک  روایت  و  الو خدایا 
تعدادی از کتاب های مهدی مردانی است. وقتی با 
یک شاعرمالقات میکنی، انگار فرزند آب هستی و 

در مسیر نسیمی ازجانِب دریا ایستاده ای.

شاعریکهصدایگلهارامیشنود

صدیقه مالیی

صدیقه مالیـی 
دبیر سرویس کودک و نوجوان
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تسبیح

می چرخد آرام
در دسِت بابا

رنگش اناریست
تسبیح زیبا

در دست هایش
هردانه راز است

او بهترین دوست
بعد از نماز است

چرخاندم آن را
شد پاره تسبیح
از هم جدا شد
بیچاره تسبیح

هردانه ی او
یک گوشه غلطید

باران تسبیح
در خانه بارید

               مهدی مردانی

اتوبوس

شکم این اتوبوس
پر آدم شده است
دیگر او  پیر شده

سرعتش کم شده  است

سرفه اش می گیرد
دود در سینه ی اوست

عکس یک شهر شلوغ
توی آیینه ی اوست

باز بر میله ی او
دست ها مهمانند

مثل سیب از شاخه
همه آویزانند

دل او گرچه پر است
لب خود را بسته ست

او ندارد گله ای
گرچه خیلی خسته ست

صبح فردا، او باز
می رسد با شادی
تا مرا از تجریش

ببرد آزادی
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نبــرد كتـــاب هـا 
فعالیتی برای كشف 
لــذت خـوانــدن

کشور: سوئیس 
»نبرد کتاب ها«: فعالیتی برای کشف لذت خواندن! 

نبرد کتاب ها، طرحی است برای ترویِج خواندن در مراکز آموزشی مناطق 
فرانسوی زبان سوئیس و دیگر مناطق فرانسوی زبان در دنیا. این طرح، از 
سال ۱۹۹۷ آغاز شده و اکنون در نه کشور جهان برگزار می شود. نبرد 

کتاب ها در سال ۲۰۱۰  دوازدهمین دور خود را برگزار کرده است.
هدف ها

را  هدف ها  این  و  است  خواندن  لذت  برای کشف  فعالیتی  کتاب ها،  نبرد 
دنبال می کند: 

تا  هشت  کودکان  بین  خواندن  لذت  کشف  به  شوق  برانگیختن   .۱
دوازده ساله؛ 

۲. انتخاب گزیده ای از کتاب های مختلف به زبان فرانسه در اروپا و آفریقا 
و کانادا و قراردادن آن ها در اختیار مدرسه هایی که در طرح شرکت دارند؛ 

3. بازکردن دریچه ای به روی دنیای اندیشه و آگاهی از طریق خواندن؛ 
کشورهای  در  شرکت کننده  کالس های  میان  فرهنگی  تبادل  بهبود   .4

مختلف؛ 
جمعی  فعالیت های  یا  بازدید  مانند  ویژه«؛  »روزهای  طرح  برگزاری   .5

مرتبط با مراکز فرهنگی محلی؛ 
6. آشناکردن خوانندگان کتاب ها با نویسندگان و تصویرگران )برگزاری 

کارگاه مهارت های نوشتاری و همایش ها و مکاتبات(؛ 
۷. برگزاری جشنواره ی کتاب؛ 

طریق  از  اینترنت  از  استفاده  برای  نوجوانان  و  کودکان  آموزش   .8
فعالیت های ارائه شده در پایگاه اینترنتی نبرد کتاب ها. 

فعالیت ها
در اواخر ماه اکتبر )آبان( هرکالس شرکت کننده، گزیده ای از کتاب های 
مناسب با گروه سنی خود را، دریافت می کند. سپس در دوره ای به مدت 
شش ماه، دانش آموزان، کتاب ها را می خوانند. کمیته ی برگزارکننده ی نبرد 
کتاب ها نیز در این مدت، برنامه ها و فعالیت های بسیاری را ارائه می دهد. 
جشنواره ی  )فروردین/اردیبهشت(  می  ماه  آغاز  و  آوریل  ماه  پایان  در 

کتاب برگزار می شود و نبرد کتاب ها هم به پایان می رسد.
برنامه ها و فعالیت ها 

در طول برگزاری این طرح، برنامه ها و فعالیت های گوناگونی به کالس ها 
ارائه می شود. بسیاری از نویسندگان و تصویرگران در برنامه های مختلف 
کارگاه  مهارت های  هم  کتاب  ها  نبرد  کمیته ی  می کنند.  همکاری  طرح 
نوشتاری و طرح »روزهای ویژه« را برگزار می کند. دانش آموزان کالس های 
شرکت کننده هم در مدت اجرای طرح در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار 
یکدیگر  با  مبادله کتاب می پردازند.  به  و  با هم دیدار می کنند  می گیرند. 

مکاتبه کرده و برای برگزاری جشنواره ی کتاب همکاری می کنند.
منبع: سایت کتابک
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این  از  خانواده،  کوچولوی  دختر  و  است  راه  در  مهمانی  یک 
موضوع کلی خوشحال است. اول به نظر جذاب می رسد. همه 
اما خیلی  و می خندند؛  می کنند  توجه  او  و حرف های  کارها  به 
او توجه  به  زود هرکس سرگرم کاری می شود و دیگر کسی 
جای  یک  می گوید:»برو  او  به  مادر  هم  سر  آخر  نمی کند. 
می کند.  تغییر  چیز  همه  ناگهان  کن!«  پیدا  بازی  برای  دیگر 
کوچولو  دختر  و  می دهد  خشم  به  را  خودش  جای  خوشحالی 
تصمیم می گیرد، برود جایی قایم شود تا همه نگران او بشوند و 
دنبالش بگردند؛ اما این اتفاق نمی افتد. هنوز هم، همه مشغول 
خیلی  می توان  را  کوچولو  دختر  ناراحتی  هستند.  کارخودشان 
این قسمت، تصویرگر، دختر  پیدا کرد. در  خوب در تصاویر 
نشان دهنده  این  و  کرده  نقاشی  کوچک  خیلی  را  کوچولو 
احساسات او به بی توجهی دیگران است؛ اما درست در لحظه ای 
که ناامید می شود، مادر او را پیدا کرده و از او معذرت خواهی 
به  و دوباره  به آغوش مادرش می رود  می کند. دختر کوچولو 

اندازه ی طبیعی اش برمی گردد و همه چیز روبه راه می شود.
از جلد پشت کتاب:»پدرها و مادرها، کودکان خود را ببینید و 
متوجه حاالتشان  باشید. به خصوص وقتی که بیشتر از همیشه 
سرگرم کارهای خود هستید. آنها بیشتر از هرموقع دیگر به 

شما و محبت و توجه تان نیاز دارند. آنها را ببینید!«

کرین در یک روز سرد زمستانی حوصله اش سر می رود؛ اما نه پدر 
از  کرین  کنند.  تعریف  داستان  او  برای  که  ندارند  وقت  مادر  نه  و 
مادر می پرسد:»چرا مردم وقت ندارند؟« و مادر جواب می دهد:»برای 
اینکه وقت مثل هیوالیی است که همیشه درحال حرکت است.« کرین 
را  و فکرمی کند می تواند وقت  برود  دنبال وقت  به  تصمیم می گیرد 

دربرج ساعت وسط شهر پیداکند.
او وارد برج پر از چرخ دنده می شود و گمان می کند این باید همان 
و  است  پدربزرگش  شبیه  که  می بیند  را  پیرمردی  اما  باشد؛  هیوال 
زیاد  دیگران،  ازنظر  شما  می دانید،  باشید!  وقت  باید  می گوید:»شما 
انجام  را  کارهایشان  نمی دهید  اجازه  آن ها  به  چون  نیستید؛  خوب 

بدهند؛ حتی فرصت ندارند برای بچه هایشان قصه بگویند.«
اینجا مواظب چرخ دنده ها هستم  با خنده می گوید:»من فقط  پیرمرد 
وقت  نگذارد  کرد،  خواهش  پیرمرد  از  کرین  کنند.«  کار  درست  تا 

بگذرد؛ اما پیرمرد گفت که هیچ کس نمی تواند چنین کاری بکند.
عقب  را  ساعت  کمی  که  بود  این  بکند،  می توانست  که  کمکی  تنها 
وقت  همه  شام  از  بعد   . برسد...  خانه  به  سروقت  کرین  تا  بکشد 

داشتند تا به داستاِن پیداکردِن وقت ِکرین گوش بدهند.
این  تصاویر  در  به خوبی  نویسنده ،  کشور  روسیه،  برفی  سرد  هوای 

کتاب  پیداست

معرفـــی كتـــاب

نویسنده: آنا كارین كولبری
مترجم: فلورا   افشارلر

ناشر: كارگاه كودك

نویسنده: والدیمیر اسكوتینا
تصویرگر: ماری ژوزه ساكره

 مترجم: آذر رضایی
 ناشر: سروش

درجستجوی وقت

یک غم كوچک
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شوشو هوهو
ابرها  سربه سر  می گشت.  آسمان  در  باد 
هزارپا  شبیه  که  دید  را  ابری  می گذاشت. 
برای چه  را  پا  این همه  با خودش گفت:  بود. 

می خواهد!
شیرجه زد و هزارپا را دو تکه کرد. در آسمان 
عقبی  پاهای  به  هوهوکنان  شوشو  چرخید. 
پاهای  به  تا  می دویدند  که  کرد  نگاه  هزارپا 
شبیه  که  دید  را  ابری  جلوتر  برسند.  جلویی 
بچه اش  کله ی  ابری  کانگروی  بود.  کانگرو 
نوازش  بود،  بیرون  کیسه ی شکمش  از  که  را 
هیچ وقت  باد  می گفت.  قصه  برایش  و  می کرد 
نمی توانست به مادرش، گردباد، نزدیک شود. 

با خودش گفت: چقدر لوس و بی مزه!
در  مادرش جدا کرد.  از  را  بچه  و  زد  شیرجه 
بچه   به  هوهوکنان  شوشو  چرخید.  آسمان 
کانگروی ابری نگاه کرد که می جست تا دوباره 
به آغوش مادرش برگردد. باد به راهش ادامه 
خوشحال  دید.  ابری  گوسفند  گله  یک  داد. 
با خودش گفت: چه گوسفندهای چاق و  شد. 

چله ای. جای یک گرگ گرسنه خالی ست!
مثل یک گرگ هوهو هوهوکنان زوزه کشید. 
گوسفندها از ترس به هم چسبیدند و یک تکه 
ابر بزرگ شدند. نقشه ی باد خراب شده بود. 
او نمی توانست به ابر به این  بزرگی حمله کند. 
پدرش، تندباد، می توانست؛ اما او هنوز آن قدر 
بزرگ نشده بود. عصبانی شد. دور ابر بزرگ 
از  یکی  شاید  کشید.  زوزه  بلندتر  و  چرخید 
از  ابری  گوسفندهای  بیاید.  بیرون  گوسفندها 
ترس تکان می خوردند. به هم تنه می زدند؛ اما 
از گله جدا نمی شدند. باد دور شد. به ابر بزرگ 
نگاه کرد و گفت: »همین جا منتظر می مانم تا از 

هم جدا شوید! بازی من را خراب می کنید؟«
می گذشت.  بزرگ  ابر  کنار  از  ریزی  ابر  تکه 
بود،  شده  گرسنه اش  که  گوسفندها  از  یکی 

باد  بخورد.  را  آن  تا  آورد  بیرون  را  کله اش 
تا کله ی گوسفند را دید، شیرجه زد و پوزه ی 
بود،  نتوانسته  که  ابری  گوسفند  کند.  را  ابر 
از  و  کرد  بعی  بع  بگیرد،  را  شکم اش  جلوی 
آمد.  بیرون  کوچک  ابر  تکه  دو  دهانش  توی 
باد، شوشو هوهوکنان دو تکه ابر را با خودش 
برگشت  نروند.  گوسفند  سراغ  دوباره  تا  برد 
سرجایش و با خودش گفت: حاال با این ها بازی 

می کنم تا حوصله ام سر نرود.
هم چسبیدند  به  ترس  از  کوچک  ابر  تکه  دو 
و لرزیدند. باد خندید. غلت زد و از روی آنها 
باد  شدند.  پرنده  بال  دو  شبیه  ابرها  گذشت. 
بزرگ  ابر  دور  رفت  و  کرد  هوهویی  شوشو 
و  چسبیدند  هم  به  ابری  بال  دو  بزند.  چرخی 

یک پرنده ی کوچک شدند.
حتی دم یک گوسفند هم از ابر بزرگ بیرون 
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حمید اباذری

نبود. باد با عصبانیت برگشت. پرنده ی ابری را دید و از تعجب وو وو هوهو کرد. با خودش 
فکر کرد بازی با یک پرنده بهتر از بازی با دو تکه ابر کوچک است. دور پرنده  چرخید و 
چرخید. مثل مادرش گردباد شد. پرنده ی ابری را توی خودش چرخاند و چرخاند. زو زو 
هوهوکنان از این طرف به آن طرف آسمان  رفت و هر چه تکه ابر سرگردان سر راهش بود، 

جمع کرد. 
تکه ابرها، توی گردباد می چرخیدند. به پرنده  می چسبیدند و پرنده، بزرگ تر می شد. باد پوپو 
هوهوکنان از چرخیدن ایستاد. نفس زنان با خودش گفت: اگر مامان بود خوشش می آمد؛ اما 
وقتی پشت سرش را نگاه کرد، پرنده ی بزرگ را دید که بال  می زند. پرنده  به طرف گله ی 

گوسفند ها می رفت. باد عصبانی شد و گفت: 
»می خواهی با من بازی کنی؟ کارت را با چند 

فوت تمام می کنم!« 
فوت ها  کرد.  فوت  بزرگ  پرنده ی  به  باد 
کدام  هر  و  خوردند  پرنده   بال های  نوک  به 
پرنده   کندند.  را  کوچک  تکه ی  یک  فقط 
این بار فوت های تیزتری  باد  بال زد.  باز هم 
چند  فقط  هم  باز  نداشت.  فایده ای  اما  کرد؛ 
گوسفندها  گله ی  به  پرنده  کوچک.  تکه ی 
بود،  خیلی عصبانی شده  باد  می شد.  نزدیک  
و  این ور  کرد.  جمع  داشت،  نفس  چه  هر 
فوت های  و  زد  جست  ابری  پرنده ی  آن ور 
برنده اش را فوفو چوچوکنان به پرنده پرتاب 
پرنده ی  به  راست  و  چپ  از  فوت ها  کرد. 
کوچک  تکه ی  هزار  را  او  و  خوردند  بزرگ 
ابری کردند. باد که نفسی برایش باقی نمانده 
بود، گفت: »تا تو باشی دیگر با من در نیافتی.«
گوسفند ها  کرد.  سرفه  اوهوکنان  اوهو  و 
تکه های  طرف  به  و  بودند  شده  جدا  گله  از 
خواست  و  شد  خوشحال  باد،  می آمدند.  ابر 
زور  چه  هر  اما  کند؛  حمله  گوسفندها  به 
بوزد.  تندتر  نسیم هم  از  نمی توانست  می زد 
را  باد  می رسیدند.  سر  یکی یکی  گوسفندها 
زیر پا لگد می کردند و بَع بَع کنان تکه های ابر 
را می خوردند. باد خودش را از زیر دست و 
پای گوسفندهای ابری بیرون کشید و گفت: 
»دوباره برمی گردم و به حساب  همه تان  ... .«

گوسفندی  که  بود  نشده  تمام  حرفش  هنوز 
گوسفند  گذشت.  و  کرد  لگد  را  او  بی پوزه،  
ابری با زبانش تکه های ابری را لیسید. تکه ها 
دوباره  گوسفند  و  چسبیدند  زبانش  دور 

صاحب پوزه  شد.
و  غمگین  و   انداخت  گوسفند  به  نگاهی  باد 

خسته در آسمان سرگردان شد.
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جنگ قدرت... سهم بیشتر... کنایه... گالیه... نامه های سرگشاده...
من سهم بیشتر نمی خواهم، سهم خودم را هم نمی خواهم، اما سهم 

فرزندم را چرا!
من سر جنگ ندارم، اما دل تنگ، چرا!

رد گله هایم را که می گیرم مرا با خود می کشند تا دوردست ها... دور تا 
آرزوهایی که برای فرزندم داشتم.

خط خطی هایم آرام آرام روی کاغذ وزن می گیرند و سنگین می شوند، 
اما گویی  نامه نوشتن کرده  دلم هوای  بغض کهنه!  سنگین مثل یک 
مردم این شهر خواندن نمی دانند که نه خط خطی هایم را می خوانند 

نه اندوه نگاهم را!
 اما فرزندم، من و تو، خوب دل هم را می خوانیم، پس بیا باهم بنویسیم 

این دردهای سرگشاده را...
بر سرم خراب  روانپزشکت  اولین  آواری که  به سنگینی  بنویسیم  بیا 

کرد...
آن  و  کالس  این  بهانه  به  دم  هر  که  کودکانه ات  خواب  سنگینی  به 

کالس به هم می خورد...
به سنگینی تمسخر همبازی هایت در پارک، وقتی رعایت نوبت را به 

تو می آموختم
مشق  را  خرید کردن  هم  با  وقتی  فروشنده  آقای  نگاه  سنگینی  به 

می کردیم...
به سنگینی حرف های مدیر مدرسه ات وقتی که گفت تو را نمی خواهد 

و از چشمان پرسشگرت شرم نکرد...
به سنگینی سال ها تالش اولین معلمت، مادرت، برای هر کلمه ای که 

گفتی... آبی، قرمز، دایره...
شده  خم  که  پدری  می کشد.  دوش  بر  پدرت  که  باری  سنگینی  به 
بود ولی »بابا« که گفتی، قد راست کرد و چشمان خیسش عاشقانه 

خندید...
اما فرزندم درد من وتو برای آن ها که باید مرهممان می شدند سنگین 
نبود! نمی دانم صدای ما آن قدر بلند نبود که شنیده شود یا گوش آن ها 
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مریم محبی

ستاره خوشبخت

گاليه های مهربان

به این حرف ها بدهکار نبود، اما هر چه که بود، من و تو نه دیده شدیم و نه شنیده!
حمایت دولت... بیمه... مراکز نگهداری... کلینیک توانبخشی دولتی و مدرسه که هیچ... برای 

من و تو در کوچه و خیابان بین مردم عادی هم جایی نیست!
دلم گرفت از این همه گالیه، بیا روحمان را به بیتی تازه کنیم:

پسرم گرچه نه این است سزای من و تو
دل قوی دار که با ماست خدای من و تو

و او بی من وجود ندارد. امروز او را از دوستانم پنهان می کنم. گاهی هزاران فکر به ذهنم 
می رسد. اگر برود، اگر بمیرد، آن گاه همه چیز به حالت عادی بر می گردد اما وقتی به چشمان 
خاکستری زیبای او نگاه می کنم و جز شور زندگی چیزی نمی بینم، شرمنده می شوم. اما 
شرمندگی من از این حس تلخم که من راحت نیستم کم نمی کند. نگفتم خوشبخت نیستم! 
گفتم راحت نیستم. خوشبختی حسی است که در قلب انسان است. من از سپهر، از مادرم و 
از پدرم آموختم حتی می توان در یک جنگ بی امان زندگی هم خوشبخت بود. تنها با نگاه 

به چشمان هم، با تکیه به هم و با اعتماد به هم...
من راحت نیستم اما خوشبختم.

نورم  و  باشد  آسمان ها  در  اقبالم  که  بود  این  بر  قرار  و  ستاره ام  من 
روشنی بخش کاروان ها؛ من توانا هستم، در نهایت سالمت کامل، اما 
خواهر، برادری سخت بیمار. وقتی پنج ساله بودم نوید تولد او را به من 
دادند و مژده دادند که عروسکی زیبا برای تو به این دنیا می آوریم. 
در کنج خلوت خود از معجون حسادت و شادی و اشتیاق می نوشیدم. 
سپهر به دنیا آمد. پدر و مادر من زمین را رها کرده و در آسمان ها سیر 
او را مانند ظرفی شکستنی و  از او دور بودم و  می کردند. تا مدت ها 
گربه ای ناآرام می دیدم. کم کم سپهر بزرگ شد. پچ پچ ها و جمالتی که 
با ورود من قطع می شد تردید این که سپهر یک عالمت سوال بزرگ 

است را بیشتر می کرد. یک اشکالی در کار است...
دکتر  به  را  سپهر  او  تا  بمانم  خانه  در  خواست  من  از  مادرم  روزی 
ببرد. این اولین تنهایی من بود؛ در واقع زنگ تنهایی من نواخته شد 
در  تنها  ستاره ای  می رسد،  گوش  به  همچنان  امروز  تا  آن  صدای  و 

آسمان...
سپهر حرف نزد او تنها اصواتی نامفهوم از خود خارج می کرد. گاه او 
جیغ می زد. او قادر بود تا صبح جیغ بزند. او همه چیز را می شکست و 
زمانی مانند طفلی معصوم در گوشه ای با نگاهی مهربان و لبخندی زیبا 
به من نگاه می کرد خالص تر، مهربان تر و پاک تر از این نگاه را در هیچ 
چشمی نمی توان یافت. این گونه بود که در دو حس عشق به برادرم و 

نفرت از شرایطم رشد کردم.
دیدم  را  نبردی  پیر شد،  و  پدرم ساکت  دیدم  مادرم شکست،  دیدم 
پایانی  بی امان میان زندگی، مرگ و سالمتی. جنگی که در خانه ما 
دره  یک  مانند  گاه  ما  فاصله  بزرگ.  او  و  شدم  بزرگتر  من  نداشت. 
او  بی  تکیه می کردیم که گویی من  به  هم  گاه چنان  و  بود  بی انتها 

مینا قندچی

دلتنگی های شیرين
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بطن شهر  در  آرام، جاری می شوم  زاللی یک جویباِر 
تا فرصت کنکاش حال جهان را بیابم. در فراز و فرود 
چرخ روزگار، خلوت دنجی برایم مهیاست که دریچه ای 
مسکن  خویش  درون  اینجا  ندارد.  بیرون  دنیای  به 
کرده ام.  دعوت  خود  مهمانی  به  را  جهانی  و  گزیده ام 
لوح درون من لبریز از نقش ها و پیچ وتاب های دلکش 
و زیباست؛ بسی زیباتر از آنچه در دنیاست و من هرگز 

ندیده ام... .
کنار  را  پرده ها  می شوم،  بیدار  خواب  از  که  صبح 
به  مرا  سالم  قالی،  تازه شکفته ی  گل های  تا  می زنم 
روی ماِه آفتاب برسانند. اگر پنجره ها را باز کنم، حتماً 
عکس های روی دیوار با آواز پروانه ها از خواب می پرند. 
پروانه ها ؟ پروانه ها چه شکلی هستند؟ من که می گویم 
شبیه خنکای تنه ی درخت! شایدم شبیه تکه های ابر... 
ابرها؟ شک ندارم ابرها  شبیه عطر رهگذرهای کوچه ی 

آسمان هستند.
خوب  را  آدم  حال  دنیا  این  در  که  چیزهایی  بیشتر 

از همان  یا  از همان آدم ها هویت می گیرند  می کنند، 
فریاد می زدم  تاریکی  ترِس  از  هنوز  وقتی  که  خانمی 
تمام  زنجیر  بود.  مواظبم  و  می کشید  آغوش  در  مرا 
تاب ها، صدای خنده های او را به بند خود کشیده اند و 
ماندگارترین دفتر خاطرات ما شده اند. او مرا هل می داد 
به سمت آسمانی که می گفت: »آبی رنگ است.« بعدها 

فهمیدم آن خانم مادرم بود!
مقدساتش  تمام  که  می گفت  دنیایی  از  برایم  همیشه 
عصای  که  او  دست دردست  من  و  بودند...  آبی رنگ 
می رفتم.  راه  دنیا  آبادی  کوچه های  در  بود،  دستم 
صداها  و  می  یابم  مصور  را  جهان  گوش هایم  با  من 
این گونه،  می شکافم.  را  شلوغی ها  و  همهمه ها  و 
ناشنیده ترین نغمه های خلقت را کشف می کنم. الالیی 
اذان گلدسته ها را نقش می زنم روی پرده ی پلکم. مادر 
می گوید: »گلدسته های آبی، در آسمان آبی گم شده اند 
و آسمان هم در دریا!« می اندیشم با خود: »شاید دریا 

هم در چشمان مادر گم شده است!«
است؛  شده  قفل  دنیا  روی  به  من  چشمان  صندوق 

با  ایستگاهی که در آن خودم را شناختم،  اما من در 
تعریفی عمیق و روشن از نور، خدا را یکسره شنیدم. 
نسل  یک  به اندازه ی  اما  نمی بینم؛  آدم ها  به اندازه ی 
موزون  اصوات  و  غلیظ  موسیقی  می شنوم  می شنوم. 
الی  از  جاریست،  آفرینش  در  که  را  خداوند  رحمت 
و  هوا  ذرات  تمام  سر  روی  می چکد  عشق  انگشتانم 
می توانم به شکرانه ی ندیدن هر چه که دوست داشتم 
گل های  حوض؛  توی  بیندازم  سرخ  گل  یک  ببینم، 
را  مادر  مهر چشمان  و  آبی هستند  سرخی که حتماً 
برای  می خواستم  چشم  دو  می دهند.  سرایت  آب  به 
هم  بیابم... حال من چشم بسته  را  تا خدا  دنیا  دیدن 
خدا را حفظم... تنها حسرت، دیدار چشمان مادر بود 
که آن هم رفع می شود؛ با گه گاهی نشستن کنار دریا و 
گوش دادن به پچ پچ موج ها با صدف های ساحل. حتماً 

چشمان مادر هم آبی است!
این گونه است که من به آبی دچارم!
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زهرا سوری

دلتنگی های شیرين

به آبی دچارم!

آدم  این همه  بین  دلت می گیرد، سکوت می کنی، حس می کنی  وقت ها  گاهی 
آشنا، غریبی..

آری اگر گوشی نباشد برای شنیدن و دستی نباشد در دستت برای گرم شدن دل 
در آشناترین شهر هم که باشی، غریبی

اما پاییز تولدی دوباره است... ماه مهر و امیدی دوباره 
می شنوی؟ صدای خش خش برگ ها می آید. حال و هوای صبح های پاییزی فراتر 

از صبح های دیگر است.
دلم تنگ است برای زود خوابیدن های شب های مهر و دویدن روی برگ ها...

دلم تنگ است برای چای صبح پاییزی با طعم گل های قوری...
دلم تنگ است برای دلهره ی شب امتحان و گالیه معلم برای درس نخواندن...

دلم تنگ است برای روزهای کودکی برای ماه مهر، ماه نوید زندگی...
کاش همه دلتنگی ها اینقدر شیرین بود...

زهرا برجعلی
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داشتم  چیز  همه  گذاشتم،  زمین  روی  پای  روزی که 
حتی  می شنیدم؛  تیز  جایش  به  دیدن.  قدرت  به جز 
و  می فهمیدم  دور  دوِر  از  را  بوها  سطحی ترین 
می توانستم طعم غذاهای مختلف را تشخیص بدهم. 
در  استعداد  همین طور  و  داشتم  هم  خوبی  دوِی 

نقاشی کشیدن و ساززدن.
قدرت  نداشتن  می کرد،  اذیتم  که  چیزی  بیشترین 
دیدن رنگ ها بود. عالقه ی شدیدی به فهمیدن رنگ 
ها داشتم و بخش عظیم فهمیدن آن با داشتن چشم 

ممکن بود. تنها چیزی که من نداشتم.
فلفل  هم  مادرم  و  می زدم  پیانو  داشتم  که  روز  یک 
پرید  من،  جیغ زدن  به محض  می کرد،  درست  ترشی 
فلفلی اش،  دست های  همان  با  شاید  و  اتاقم  داخل 
کردم.  را حس  این  اما  ندیدم  می کرد.  نگاهم  داشت 
نرود که بگویم حس قوی ای هم داشتم. حس،  یادم 

قوی ترین قدرت وجودم بود.
علت  بود،  افتاده  صدایش  توی  که  دلهره ای  با  مادر 
بدانم  »می خواهم  گفتم:  پرسید.  را  جیغ کشیدنم 
با  مادر  رنگیست؟«  چه  کیبردم  روی  کالویه های 

یاد  پیانو  کالس  در  که  چیزی  »اولین  گفت:  تعجب 
می دهند، رنگ های سفید و سیاه روی آن است.«

قانع نشدم. گفتم من فقط می دانم سفید و سیاه است؛ 
از  شد.  نزدیکم  کمی  مادر  نمی کنم.  درک  را  آن  اما 
بیارم.  را در  ادای گریه   . تا گریه کنم...  من خواست 
وقت  آن  بخندم.  بلند  تا  خواست  من  از  بعد  کمی 
گفت: »فرض کن این گریه رنگ های سیاه اند و خنده، 
این  یکی شدن  هم  با  یعنی  زندگی  سفید.  رنگ های 
دو رنگ. آن ها در کنار هم خنده و گریه را به تصویر 

می کشند.« قانع شدم.
پرسیدم:» قرمز... .« دستاِن فلفلی اش را نزدیکم آورد 
و خواست که بو کنم. بوی تندی می داد. گفت: »این 

یعنی قرمز. یک رنگ تند و جیغ.«
 پرسیدم:» آبی... .« روزی را به یادم آورد که دستم را 
در آب دریا زده بودم و آرامش عمیق موج ها و سکوت 
دریا آرامم کرده بود. گفت: »آبی، همان آرامش است.« 
ابتدایی  جیغ  »همان  گفت:   ». »بنفش...  پرسیدم: 
بود.«  رنگ  بنفش  کشیدی،  اینجا  به  مرا  و  زدی  که 
را  »زندگی دخترانه ات  .« گفت:  پرسیدم: »صورتی... 

نگاه کن، پر از عروسک و زیبایی معصومانه، این یعنی 
صورتی.«

مادر  بود.  سبز  رسید  ذهنم  به  که  رنگی  آخرین  و 
من  از  و  آورد  صورتم  جلوی  را  پنجره  کنار  گلدان 
یعنی  »سبز  گفت:  کنم.  بویش  عمیق  تا  خواست 

زندگی... اکسیژن... طبیعت... .«
»رنگ  گفت:  پرسیدم.  را  چشم هایم  رنگ  مادر  از 
زندگی... .« فهمیدم سبز است. دیگر برای ندیدنم آن 
قدر ناراحت نبودم. تقریباً خیلی رنگ ها را یاد گرفته 

بودم. 
از مادر پرسیدم: »پس خدا چه رنگی ست؟ مادر بعد 
از سکوتی عمیق لبخندی زد و گفت: »بستگی دارد تو 

او را چه رنگی ببینی.« 
با صدای  اتاقم بیرون می رفت،  از  وقتی مادر داشت 

بلند گفتم: »خدا، رنگ چشم های من است.«

نیلوفر ناظری
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طعم پايیز من

رقص برگ و باد، در طواف درخت، به نگاهم بهانه داد تا پلک نزند
 و به گوشم عقیده ی شنیدن داد

 شنیدن صدای ناله های برگ زیر پای تو
 و تحریر این صدا یعنی

 تنها دلیل اثبات حضور تو
 گاهی لحن خش خش های برگ مبهم است

 نمی دانم می آیی؟ می روی؟ آمده ای؟ یا که رفته ای...
در هر حال برگ فقط با یک صدا

 آمدنت، رفتنت، بودنت و نبودنت را بیان می کند
 واین تنها امید من برای چشیدن توست

 آن هم به لطف پاییز... و ازدحام عصرانه اش..
 که میان این همه عابر، 

یک عبور را به تو نسبت می دهم.
 تا برگ ریزان پاییز معنا پیدا کند... 

این تمام فهم من از پاییز است.. 
وقتی که مهر، مهربانی تو را دارد..

 و هلهله ی کودکان دبستان یادآور خنده های توست..
 خنده هایی که صدایش را حفظم

انگار که تو... نه... پاییز مملو از حضور توست
                                         محمدمهدی علی نژاد

آرزوهای پايیزی

صدای خش خش برگ های پاییزی به گوش می رسد؛ این 
بار نه زیر قدم های عابران، بلکه زیر چرخ های ویلچری که 
نرم و آرام، برگ ها را لمس می کرد و صدای خردشدن 

برگ ها، ملودی دل نوازی بود. 
در خود  را  برگ ها  تصویر  که  آینه ای  مانند  چشم هایش 
منعکس می کرد، هربار به رنگی می درخشید: زرد؛ سرخ؛ 

نارنجی.
خنکی  نسیم  و  بود  کرده  پر  را  فضا  کالغ ها،  صدای 
می وزید. بوی پاییز، رنگ پاییز، هوای پاییز... . همه چیز 
لبخند گرم و  و  پاکش  قلب  افکارش،  به جز  بود  پاییزی 

همیشه سبزش. 
به یاد آورد که بهار امسال هم مثل هرسال آرزوهایش را 
به شاخ و برگ های درختان آویخته و به دست پرسخاوت 

طبیعت سپرده بود.
از  را  طالیی رنگی  زیبای  برگ  و  شد  خم  زد.  لبخندی 

زمین برداشت. 
آهسته گفت: »تو کدام آرزوی منی؟«

نسیمی تند وزید و بارانی از برگ های رنگارنگ باریدن 
گرفت.

پاییز  آری،  کرد.  دراز  برگ ها  سوی  به  را  دست هایش 
است و آرزوهایم دانه دانه با برگ ها فرو می ریزد. 

و منظره ای این چنین رنگارنگ و زیبا می آفریند.
من، در بهاری دوباره آرزوهایم را به شاخه ها می آویزم... .

                                                                              مریم موسوی
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که  حیف  می کردم.  کیف  من  و  می بست  خالی 
نمی توانستم دو تا چیز آبدار بارش کنم.

می ترسید.  نمی داد.  را  اسماعیل  جواب  اما  بیتا 
البته  و  ترحم  روی  از  اسماعیل  عشق  می ترسید 
از پدر که سال ها  از روی قدردانی باشد؛ قدردانی 
بیشتر از آنچه حقش باشد، به او داده بود. قدردانی 
گاهی  البته  بود؛  شده  سرش  سایه ی  اینکه  از 
شاید  که  می رسید  نتیجه  این  به  بی انصافانه  هم 
اسماعیل می خواهد او را تضمین آینده و موقعیتش 
بود. فکر  در  خیلی  بیتا  روزها،  آن  کند.  پدر  نزد 
من  روبه روی  می نشست  بود.  خودش  در  خیلی 
درمی آورد. مرا  لج  و  توی چشم هایم  می زد  زل  و 

می خواستم بپرسم. می خواستم باهاش حرف بزنم. 
نمیشد.  نشد.  اما  بکشم  داد  سرش  می خواستم 

هرکاری می کردم نمیشد.
 یک روز همین طور که چشم در چشم من دوخته 
بود گفت: »مامان، بگو بیایند.« و باالخره اسماعیل 
صدا  »خاله«  را  او  ما  که  مادری  آمد.  مادرش  با 
می کردیم . بیتا با سینی چای آمد. چایی هایی که 
انگار هرکدام را یک نفر ریخته بود.  بیتا نگاه پر از 
»قبول  گفت:  و  دوخت  اسماعیل  به  را  تشویشش 
جواب  داری  وقت  دقیقه  دو  شرط.  دو  به  است 
شک  نشانه ی  تامل،  دقیقه  هر  بیتا  برای  بدهی.« 
بود. »شغلت را باید عوض کنی و اینکه خواهرم را 
هرگز از خودم جدا نمی کنم.« اسماعیل از جا بلند 
شد. دست توی جیبش کرد. یک جفت گوشواره ی 
مروارید درآورد و توی سینی چای گذاشت. نگاهی 
برادرانه به من کرد و گفت: »گوش بدون گوشواره 
نمیخواهم.« همه بغض کردند و بعد حسابی دست 
زدند و من از همه بیشتر و اسماعیل کلی ذوق کرد. 
چند هفته ای اسماعیل پیش بابا نرفت و دنبال کار 
گشت تا اینکه بیتا شرطش را منتفی کرد و گفت 

که همان سه ثانیه اول ثابت شدی. 
داشت  بیتا  و  بود  مانده  عروسی  به  روز  چند 
وسیله های شخصی اش را جمع می کرد و به شدت 
عصبانی بود که  دفتر خاطراتش را پیدا نمی کند. 
دفترش پیش من بود. زیر تشک تختم. تنها چیزی 
که دوست داشتم از او نگه دارم. بیتا جای دوری 
نمی رفت. همین جا، طبقه ی پایین، ور دل خودمان 
می ماند؛ اما شب ها، خوابیدن بدون عطر دست های 
دست هایش  بوی  دفترش  می شد.  سخت  برایم  او 
بود: »خدای  را داشت. بوی دست هایی که نوشته 
مروارید  با  مرا  بخواهد.  مرا  اسماعیل  کاش  خوبم 

بخواهد.«
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گوشواره ی مرواريد

بهناز ذبیحی

دیگر همه هم نظر شده بودند که دارد از سن و سال بیتا 
می گذرد و همه نگاه ها هم به سمت من بود. به سمت 
من و ژن های لعنتی عقب افتاده ام. هرچند که من دیگر 
به این ژن ها خو گرفته بودم و گاهی فکر می کردم کاش 
نداشته  این ها  ترمیم  برای  تالش  اینقدر  مادرم  و  پدر 
تازه  شد،  شروع  که  حدیث ها  و  حرف  این  اما  باشند؛ 
فهمیدم قسمت اعظم این تالش ها به خاطر من نیست، 
به خاطر بیتاست؛ به خاطر شوهرکردن بیتا. فهمیدم که 
ژن های من دارند چه نقش عجیب و مهمی در زندگی 

اطرافیانم بازی می کنند.
کارهای  از  هم  این  که  کنم  قبول  باید  نمی دانستم   
خاطر  به  را  من  نمی دانستم  یعنی  نه؛  یا  خداست 
زندگی  که  کرده  این طوری  مرا  یا  کرده  اینطور  خودم 
بودم.  شده  گیج  حسابی  خالصه،  شود.  آن طوری  بقیه 
بود،  رسیده  ازدواج  به سن  بیتا  که  مدت  این  تمام  در 
چشمشان  اما  بود؛  آمده  برایش  زیادی  خواستگارهای 
که به من می افتاد، افسوسی می خوردند و بعد هم شتر 

دیدی ندیدی.
 یک بار همکالسی دانشگاهی اش که مثاًل ادعای عاشقی 
بیتا را کرده بود با بیتا در کافی شاپ قرار گذاشت. بیتا 
هم مرا نشاند روی ویلچر و با خودش برد. مرا که برد، 
همکالسی به اصطالح خواستگارش برای همیشه رفت 
و پشت سرش را هم نگاه نکرد. آن روز در کافی شاپ، 

بیتا دست مرا سفت گرفته بود و به آن پسرک گفت که 
من برای بیتا حکم گوشواره اش را دارم، یک گوشواره ی 
نیست  آخر عمر حاضر  تا  بیتا  که  مروارید. گوشواره ای 
از گوشش دربیاورد. پسرک به من، گوشواره،  لحظه ای 
گوشواره  گفت  دروغ  به  و  زد  زورکی  لبخند  کرد.  نگاه 
قشنگی دارید. دروغگوی بزرگ. آخر کجای من قشنگ 
و  می شدند  پرت  هوا  در  بیخودی  که  دست هایم  بود؟ 
آن  که  بود  بیهوده  زدن های  دست  مفیدشان  کار  تنها 
هم بیشتر اوقات اعصاب بقیه را خورد می کرد یا پاهای 
هرقدم  با  که  بودند  شده  کج  آنقدر  که  دررفته ام  زوار 

می گفتی، االن صدای شکستنش می آید. 
خواستگار بعدی یا شاید بهتر باشد بگویم تنها خواستگار 
جورایی  یک  و  بابا  مغازه ی  در  شاگرد  بیتا،  واقعی 
از ده سالگی پیش  بود. اسماعیل  خانه زادمان، اسماعیل 
بابا کار کرده بود و چون پدر نداشت، بابا برایش پدری 
کرده بود و او هم تا جایی که توانسته بود، حق پسری را 
ادا کرده بود و البته برای من هم برادری. من اسماعیل 
را خیلی دوست داشتم. اسماعیل، تنها کسی بود که فکر 
می بیند.  عادی  چیزهایی  مرا  پاهای  و  دست  می کردم 
نمی کند  اذیتش  ناخوداگاهم  و  بی اراده  دست زدن های 
به  مهم تر   همه  از  و  می آید   هم  خوشش  برعکس  و 
با من حرف می زد. شوخی  ندارد.  توجهی  بودنم   گنگ 
می کرد. داستان تعریف می کرد و البته گاهی هم حسابی 



51

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ــر

هنـ
 و 

ب
اد

عالقه مندان می توانند تحلیل خود را از این طرح به سامانه ی پیام كوتاه  3۰۰۰7۵4۵  ارسال كنند. 
به بهترین تحلیل جایزه اي ارزنده  اهدا خواهد شد.

برنده مسابقـه شماره گذشته: فرجاد بهمنش
از بندر تركمن
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سودوكو، مخفف عبارت ژاپنی "سوجی وا دوكوشین نی كاگیرو" 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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که  هستند  روبه رو  چالش هایی  با  ناشنوا  افراد 
ممکن است درک آن ها برای دنیای شنوا سخت 
برای  که  روزمره  فعالیت های  انجام دادن  باشد. 
افراد شنوا امری ساده است، ممکن است برای 
فرد ناشنوا بسیار سخت باشد. فرهنگ و انجمن 
احتمال  که  است  ابزارهایی  از  یکی  ناشنوایان  
و  کرده  کمک  موانع  این  با  کنارآمدن  به  دارد 
حمایت افرادی که این مسائل را درک می کنند، 

فراهم کند.
رانندگی

اما  می دهد؛  استقالل  حس  همه،  به  رانندگی 
این حس ممکن است برای افراد ناشنوا قوی تر 
باشد. رانندگان ناشنوا باید هنگام رانندگی تمام 
توجهشان را متمرکز کنند؛ زیرا آن ها نمی توانند 
سر و صداهای ترافیک و آژیر خطر را بشنوند. 
به  فقط  باید  راننده  که  است  معنی  بدین  این 
حس بینایی خود، برای آگاهی از خطرات جاده 

تکیه کند.
احساس تنهایی

دوستانی  و  خانواده  ناشنوا،  فرد  یک  اگر  حتی 
دارد  احتمال وجود  این  باشد،  داشته  حمایتگر 

یا  خانواده  میان  در  ناشنوا  فرد  تنها  آن ها،  که 
است  ممکن  امر  این  باشند.  دوستانشان  گروه 
سبب شود بعضی از افراد ناشنوا احساس کنند 
در دنیا تنها هستند. برنامه های اجتماعی برای 
این حس کمک  بر  به غلبه  ناشنوایان می تواند 

کند.
فعالیت های معمولی روزانه 

است  ممکن  صبح  هنگام  خواب  از  بیدارشدن 
مطرح  روزانه  فعالیت های  در  را  مشکل  اولین 
یادگیری  برای  ناشنوایان،  از  بسیاری  اگر  کند. 
بگذارند،  وقت  بیدارشدن  از خواب  تکنیک های 
می توانند از ساعت درونی  خود برای بیدارشدن 
در صبح استفاده کنند. حسگرهای اعالم حریق، 
تلفن  زنگ  حتی  و  گاز  اجاق  های  زمان سنج 
هستند.  ناشنوا  افراد  برای  روزانه  مشکالتی 
این  از  بعضی  شدت  کاهش  به  تکنولوژی 
زنگ دار  ساعت های  می کند.  کمک  مشکالت 
به  تا  بلرزند  یا  انداخته  نور  می توانند  اکنون 
همچنین  کنند.  کمک  ناشنوا  فرد  بیدارشدن 
تلفن ها به افراد ناشنوا اجازه می دهند، از طریق 
سگ های  کنند.  برقرار  ارتباط  تلفن  گوشی 

دست آموز ویژه، می توانند در خانه کمک کنند 
و همراهی برای ناشنوایان باشند.

تحصیالت
فرد  برای  مدرسه ی سنتی  محیط  در  پیشرفت 
ناشنوا، بدون کمک مفسر  سخت است. مدارس 
ویژه به ناشنوایان کمک می کنند برقراری ارتباط 
زندگی  برای  را  الزم  های  مهارت  و  دیگران  با 
از  استفاده  بیاموزند.  ناشنوا  فردی  مثابه ی  به 
ناشنوایان  از  بسیاری  به  دانشگاه  در  مفسران 
کمک می کند، مدرک تحصیلی به دست آوردند 

و در محل کار پیشرفت کنند.
شغل

دشوار  ناشنوا  فرد  برای  خوب  شغل  پیداکردن 
است. متأسفانه، تصورات غلطی درباره ی جامعه 
ناشنوایان وجود دارد و بعضی کارفرماها،  افراد 
ناشنوا را استخدام نمی کنند. خدمات اشتغال و 
کاریابی برای ناشنوایان ممکن است به کاهش 

این نگرانی ها کمک کند.

ترجمه: افروز راشدی اشرفی

مسائل و مشکالت افراد ناشنوا
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نام  گوناگون  مجامع  و  اجتماع  سطح  در  امروزه 
اوتیسم را می شنویم و می دانیم که ممکن است در 
اما  باشد؛  داشته  را  اختالل  این  فردی  ما،  نزدیکی 
این  از  درکی  و چه  را مي شناسیم؟  اوتیسم  چقدر 
افراد داریم ؟ آیا تا به حال این فکر به ذهنی خطور 
کرده که چه کاری می توان برای این افراد انجام داد 
؟ و چگونه با افراد اوتیسم ارتباط برقرار کرد؟ گاهی 
اوتیسم با اختالالت مختلف اشتباه گرفته می شود 
و افراد به حسب برداشت های خودشان، رفتارهای 
کودک اتیستیک  را ارزیابی می کنند. الزم است که 
در این مجال، تعریف دقیق و عالئم اوتیسم توضیح 

داده شود. 
اوتیسم  نیست.  ذهنی  عقب ماندگی  اوتیسم، 
کم توانی ذهنی و جسمی و معلولیت جسمي نیست. 
همین طور بیماری روانی هم نیست. اوتیسم، یک 
اولیه ی  سال های  در  كه  است  اختالل  نوع 
این  در  و  می شود  داده  تشخیص   كودكی 
سال ها، عالئم اوتیسم بروز می كند. عموماً بعد 
یا روان پزشک کودک  از هجده ماهگی، روان شناس 
با  اختالل،  این  دهد.  تشخیص  را  اوتیسم  می تواند 

تأثیرگذاشتن روی سیستم عصبی کودک باعث به 
که  می شود  کم کاری هایی  و  رفتارها  آمدن  وجود 
روی برقراری ارتباط کودک با دنیای پیرامون تأثیر 
عصبی  رشدی  اختالل  نوعی  اوتیسم،  می گذارد. 
جهان  با  افراد  سایر  مانند  نمی تواند  کودک  است. 
اطراف ارتباط برقرار کند. این اختالل، عالوه بر تأثیر 
عملکرد  بر  اجتماعی  و  رشدی  جنبه های  براغلب 
می گذارد  تأثیر  نیز  کودک  آموزشی شناختی  های 
شیوه های  در  تفاوت  نوعی  اوتیسم  حقیقت  در  و 
رفتاری  خاص  الگوهای  با  همراه  ارتباط  برقراری 
است که باعث می شود کودکان اوتیسم همان طور 
که در باال ذکر شد، نتوانند با جهان پیرامون ارتباط 
لئو کانر آمریکایی در سال  بار،  اولین  برقرار کنند. 
اختالل  این  و  پرداخت  اوتیسم  توصیف  به   1943
را به جهان معرفی کرد. در آن زمان اوتیسم فقط 
واژه ی  از  امروزه  ولی  می شد؛  اختالل  یک  شامل 
استفاده  اختالل  این  گستره ی  بیان  برای  »طیف« 
می شود که اختالالت طیف اوتیسم شامل پنج نوع 
بیماری ست: 1. اختالل اوتیسم )اوتیسم کالسیک(؛ 
2. اختالل آسپرگر؛ 3. اختالل رت؛  4. اختالل از 

دیگر  نوع  به  که  اختاللی   .5 کودکی؛   پاشیدگی 
طبقه بندی نشده و به آن NOS هم گفته می شود.
جدیداً گفته می شود که این طبقه بندی حذف شده 
از واژه ی طیف اوتیسم استفاده می شود. با  و فقط 
توجه به این طبقه بندی انتظار می رود که کودکان 
قرار گیرند که همین طور  اوتیسم  زیادی در طیف 
هم هست. آمارها نشان می دهد از هر صد کودک 
دو نفر اوتیسم دارند. اوتیسم محصول جامعه ی 
صنعتی ست و این فرضیه وجود دارد كه هرچه 
اختالل  این  شوند،  صنعتی  بیشتر  جوامع 
شیوع بیشتری پیدا می كند. اوتیسم در طبقات 
مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی پراکندگی 
یکسان دارد. متخصصان، علت های مختلفی را دلیل 
ژنتیک؛  جمله  از  می دانند؛  اوتیسم  به وجودآمدن 
سنگین  فلزات  نفوذ  زیست محیطی؛  آلودگی های 
مانند سرب و جیوه در مغز جنین در حال رشد و با 
اثر گذاشتن روی سیستم عصبی و مختل کردن آن. 

سیده نسیم کمونه

چقـدر اوتیسـم را می شناسیـم ؟

اوتیسم، 
عقب ماندگی ذهنی نیست. 
اوتیسم كم توانی ذهنی و 

جسمی و معلولیت جسمي 
نیست. همین طور بیماری 

روانی هم نیست. 
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معلولیت های  علل  شایع ترین  از  روماتوئید  آرتریت    
التهاب مفاصل است که ممکن است در هر  جسمی و 
موقع  به  و  صحیح  درمان  با  البته  شود؛  شروع  سنی 
احتمال ابتال به درگیری ها و معلولیت ها کاهش می یابد.

روماتوئید آرتریت، یک بیماری خود ایمنی است. 
ایمنی،  سیستم  در  نقصی  دلیل  به  یعنی  این 
سلول های خودی را بیگانه فرض كرده و علیه آن ها 
فعالیت می كند. در این بیماری، سیستم ایمنی علیه 
می کند  ترشح  آنتی بادی  مفاصل،  پوششی  سلول های 
و  می کند  حمله  مفصل  اطراف  پوشاننده ی  بافت  به  و 
دچار  مفصل  اطراف  نازک سلول های  الیه ی  نتیجه  در 
عفونت می شوند. این عفونت به نوبه ی خود، باعث تولید 
مانند  ساختارهایی  آسیب  که   شده  شیمیایی  مواد 
استخوان، غضروف، رباط و تاندون ها را موجب می شود. 
به تدریج  این شرایط درمان نشود، مواد شیمیایی  اگر 
باالخره  و  شده  مفصل  طبیعی  شکل  از بین بردن  باعث 

می توانند مفصل را به طورکامل از بین ببرند.
نقشی  ژنتیکی  زمینه های  بیماری،  به  ابتال  در     
اجتناب ناپذیر دارند. به عالوه، شواهدی وجود دارد که 

احتمال  کشند،  می  سیگار  که  افرادی  می دهد  نشان 
بیشتری دارد که به این بیماری مبتال شوند. 

   به طورکلی، این بیماری، به سختی تشخیص داده می 
شود؛ زیرا ممکن است با عالیم ناآشکار و مبهمی مانند 
آن ها  صبحگاهی  سفتی  یا  مفصل  مزمن  درد  احساس 
آغاز شود؛ به همین دلیل در صورت مشکوک شدن به 
روماتوئید آرتریت، بیمار برای معاینات بیشتر به پزشک 
روماتوئید  تشخیص  شد.  خواهد  داده  ارجاع  متخصص 
پزشک  که  دارد  نتایجی  و  عالئم  به  بستگی  آرتریت 
حرارت،  مانند  آورد،  می  دست  به  بیمار  معاینه ی  از 
کبودی، تورم و درد مفاصل. بعضی از آزمایشات خون 
نیز می تواند به تشخیص روماتوئید آرتریت کمک کند. 
عالوه بر این، استفاده از اشعه ایکس نیز  مفید است؛ 
بیماری  مورد  در  را  چیز  همه  معموالً  مورد  این  اما 
این  ضمن،  در  نمی دهد.  نشان  آن  اولیه ی  مراحل  در 
بررسی  برای  است  ممکن  آینده  در  عکس برداری ها، 
پیشرفت بیماری نیز مفید باشد. معموالً  MRI و اسکن 

فراصوت برای کمک به تشخیِص بهتر انجام می شود.
کاهش  مانند  مواردی  به  درمانی  هدف های  درکل،     

و  تخریب  از  عملکرد  بهبود  مفصل،  التهاب  و  درد 
بدشکلی مفصل معطوف مي شود. یک درمان خوب برای 
روماتوئید آرتریت، دربردارنده ی ترکیبی از دارودرمانی، 
استراحت، تقویت مفاصل، حفاظت از مفصل و آموزش 

بیمار و خانواده ی اوست. 
درجه ی  قبیل  از  زیاد  عوامل  براساس  درمانی  رویه ی 
سالمت  بیماری،  با  درگیر  مفصل های  انواع  بیماری، 
می شود.  طراحی  بیمار  شغلی  وضعیت  و  عمومی، سن 
و  پزشک  نزدیک  همکاری  و  تعامل  با  می تواند  درمان 
کسب  بیشتری  موفقیت  او  خانواده ی  اعضای  و  بیمار 
نماید. تنوع روش های درمانی، با توجه به میزان تخریب 
این روش ها ممکن  بیماران مختلف، متفاوت است.  در 
و  ضدالتهاب  داروهای  از  استفاده  دربردارنده ی  است 
کنترل کننده ی درد و استراحت باشد؛ البته اگر مفصل 
آسیب زیادی دیده و دچار بدشکلی شدیدی شده باشد، 

استفاده از جراحی ضرورت می یابد.

آشنايی با  روماتوئید آرتريت

روماتوئید آرتریت، 
یک بیماری خود ایمنی 

است. این یعنی به دلیل نقصی 
در سیستم ایمنی، سلول های 
خودی را بیگانه فرض كرده 

و علیه آن ها فعالیت 
می كند. 

امیر ایران دوست
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هند   پزشکی  نظام  سازمان  و  بهداشت  وزارت  اگر 
)MCI( راه خود را رفته بودند، دکتر سورش هـ. ادوانی 
، متخصص سرطان خون  که اولین پیوند مغز استخوان 
انجام داد، هرگز نمی توانست  موفقیت آمیز را در هند 

پزشک شود.
ادوانی مبتال به فلج اطفال است و از صندلی چرخ دار 
استفاده می کند. براساس طبقه بندی وزارت بهداشت، 
ادوانی بیش از 70% معلول شناخته می شود و ازاین رو 

مناسب تحصیل پزشکی نیست.
گرفتند  تصمیم  سیاست گذاران  دهه،  چندین  برای 
انجام دادن چه  به  قادر  معلول  افراد  کنند  بررسی  که 
کارهایی هستند؛ به همین دلیل، فرد قطع عضو دوپا  
یا حتی قطع عضو از وسط ران ، که 85% ازکارافتادگی 
حرکتی دارد، اجازه ی تحصیل پزشکی نخواهد داشت. 
ادوانی که در ابتدا مجوز تحصیل پزشکی اش رد شده 
قرار  صدر  در  که  افرادی  بعضی  »چگونه  گفت:  بود، 
قابلیت هایی  چه  سایرین  می گیرند  تصمیم  دارند 
دارند؟ اگر افراد دارای معلولیت ثابت کنند می توانند 
حد،  از  بیش  امتیاز  درخواست  بدون  را،  خاصی  کار 
انجام دهند، مسئولین نباید مانع آن ها شوند.« او پس 
از آن، مجوز ویژه ای از وزیر بهداشت دولت آن زمان 
برای تحصیل در دانشکده ی پزشکی گرانت  در بمبئی 
دریافت کرد و لیسانس پزشکی و جراحی   خود را در 

سال 1969 به پایان رساند.

دانشکده های   ،1995 سال  معلولیت  قانون  لطف  به 
باز  معلول حرکتی  افراد  به روی  زمان  آن  از  پزشکی 
هستند؛ اما تا همین اواخر، این پزشکان از تمام مشاغل 
خدمات سالمتی مرکزی  )CHS( دور نگه داشته شده 
بودند. دکتر ستندرا سینگ ، دکتری دارای معلولیت، 
پس از چهار سال کشمکش و استیناف RTI توانست 

این سیاست را تغییر دهد.
برای مشاغل  را  اگرچه وزارت بهداشت سیاست خود 
CHS تغییر داده است، هنوز هم تبعیض در مؤسسات 
پزشکی  دانشکده ی   ،PGI Chandigarhنظیر برتر 
 ESI بیمارستان های مختلف  آزاد موالنا در دهلی و 
دارد.  ادامه  در سراسر کشور  پزشکی  دانشکده های  و 
TOI رونوشت آگهی هایی را اسکن کرده است که بیان 
غیر  تخصص های  زیرشاخه ی  مشاغل  تنها  می کنند 
معلولیت حرکتی  است که  افرادی  به  متعلق  جراحی 
دارند. جالب این جاست که بسیاری از فارغ التحصیالن 
معلول MBBS که آزمون ورودی PG را گذرانده اند، 
وارد رشته های جراحی شده اند. یکی از دانش آموزانی 
که در حال آموختن PG در ارتوپدی است می پرسد: 
باز  ما  روی  بر  جراحی  رشته های  که  وقتی  »چرا 
آموزش  و  می پذیرند  رشته ها  این  در  را  ما  نیستند، 

می دهند؟«
تصریح  هند  پزشکی  نظام  سازمان   ،2003 سال  در 
کرد که تنها افرادی که معلولیت حرکتی اندام تحتانی 

دوره های  در  می توانند  دارند،   %70 تا   %50 بین 
که  داد  اطمینان  دادگاه  و  بگیرند  پذیرش  پزشکی 
افراد می توانند از 3% سهمیه ی ازکارافتادگی در  این 
دانشکده های پزشکی بهره مند شوند. رشته های خاصی 
نیز برای افراد دارای یک دست باز شده اند. از 12 سال 
پیش، حتی اگر 1% از آن 3% صندلی های MBBS پر 
شده باشد، تعداد پزشکان با معلولیت حرکتی به بیش 

از یک هزار پزشک می رسد.
اطالعات پزشکان معلول به آسانی در سطح بین المللی 
در دسترس نیست؛ اما از سال 2000، انجمن های این 
پزشکان در ایاالت متحده ی آمریکا و انگلستان و کانادا 
برگزار می شود. انجمن عمومی پزشکی انگلستان عنوان 
خواسته های  بتواند  دانشجو  درصورتی  که  است  کرده 
سازگاری حرفه ای را به عنوان یک دکتر واجد شرایط 

برآورده کند، معلولیت مانع  پزشک شدن نیست.
پیروزی  و  هند  در  معلول  پزشکان  تعداد  افزایش  با 
دکتر سینگ، این پزشکان برای به دست آوردن حقوق 
اخیراً  آن ها  شده اند.  جمع  هم  دور  و  تشویق  خود  
گروهی به نام »پزشکان معلول: نمایندگان تغییر « در 
گوگل تشکیل داده اند. دکتر سینگ گفت: »من برای 
درخواست کمک به انجمن پزشکی هند رفته ام. آن ها 
ما را نادیده گرفتند؛ اما تعداد ما در حال افزایش است 
و ما مطمئن هستیم که می توانیم این کار را به تنهایی 

انجام دهیم.«

پزشکان دارای معلولیت:

امـکان مشاغـل جراحـی هنـوز  وجود  نـدارد

ترجمه: افروز راشدی اشرفی
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ملیندا مرغائی

رئیس! كارمندت را بفرست مرخصی !
امور زندگیت  از پس  پا می تونی  بدون  تو چند روز  منه.  پای  ـ ویلچر 

بربیای؟ 
ـ بدون عصام نمی تونم یه قدم هم بردارم.

ـ آخه من كه نمی تونم بدون پروتزم زندگی كنم! از كار و زندگی میفتم
ـ بدون سمعكم حس می كنم یه آدم بی حسم

دووم  می تونستی  روز  چند  بریس  بدون  بودی  خودت  خداوكیلی  ـ 
بیاری؟

ـ چه جوری چندروز رو بدون واكر سر كنم؟
همه ی ما در طول سال، چندین  و چند بار از یکی از جمالت باال، در مواجهه با 
کابوس ایراد فنی وسیله ی کمک توانبخشی خود، استفاده می کنیم و از آن جا که 
زندگیمان را وابسته به وسیله ی کمکیمان می دانیم، از تصور در اختیار نداشتن 

وسیله مان، حتی برای چند ساعت، مو بر تنمان راست می شود!
داریم؛  نیاز  به وسیله ی کمک توانبخشیمان  به شدت  ما  این است که  واقعیت 
مانند رئیسی که برای تحقق اهدافش به تمام پرسنل خود نیازمند است. نیاز 
چندروز  به  هم  کارمندان  اما  دهند.  انجام  درست  را  کارشان  همه،  که  دارد 

مرخصی برای تجدید قوا نیاز دارند.
وسیله ی کمک توانبخشی تو، می تواند دوست تو باشد. شاید حتی گاهی همدم 
باشد. ممکن است  تو  یا عصای دست  باشد. می تواند راهنما  و گوش شنوایت 

همه ی این ها یا یکی از این ها باشد، اما هرچه که باشد، اعتمادبه نفس تو نیست! 
زیرا که رئیس تویی! این تو هستی که به او فرمان می دهی! و او فقط یک کارمند 
است. وظیفه اش خدمت رسانی به توست، اما تو نیز وظیفه  داری گاه گداری که 
خسته شد و نیاز به تجدید قوا داشت، چند روزی او را به مرخصی تعمیری)!( 
بفرستی. شاید حتی الزم باشد چند روزی خودت کارها را به عهده بگیری تا 

ثابت کنی همیشه رئیس بودی و هستی و خواهی ماند. 
گاهی این فرصت را در اختیار خود قرار بده حتی اگر کارمندت از مرخصی رفتن 
کارهای  به  را  زمانی  و  بفرست  اجباری  مرخصی  به  را  او  می کند.  امتناع 

عقب مانده ات اختصاص بده.
راستی! چند وقت است برنامه ی مورد عالقه ات را نگاه نکردی؟ مطالعه ی کتابی 
که همیشه کنجکاو بودی بخوانی اش را به »شاید روزی دیگر« موکول کردی؟ 
نگرفتی؟  تماس  دوستت  با  یا  نکردی  گردگیری  را  عملی نشده ات  تصمیمات 
مورد  گل  عطر  یا  نسپردی  گوش  خاطره انگیزت  موسیقی  به  است  چندوقت 

عالقه ات را با یک نفس عمیق به سلول سلول بدنت نرساندی؟
آخرین باری که جمله ای را با »می خواهم«، شروع کردی و با »شروع کنم«، به 

پایان رساندی ِکی بود؟
واقعیت این است: رئیس تویی .

رئیس! كارمندت را بفرست مرخصی 
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12 راه برای جلوگیری از افسردگی پاییزی

سرما  نخوریم!
ویروس ناقل سرماخوردگی ممکن است در هر گوشه ای از دنیا پیدا شود. آن ها حتی در 
با  انسان  جدال  دقیق  زمان  دانستن  اما  شده اند.  شناسایی  نیز  آمازون  افتاده  دور  نواحی 

سرماخوردگی در طول تاریخ غیرممکن است.
»انتروویروس ها«  به  »رینوویروس ها«  زمانی  که چه  کنند  می توانند مشخص   دانشمندان 
تغییر یافتند. آن ها بسیار سریع جهش می یابند و در فسیل های به جامانده از انسان هیچ 
رد پایی از آن ها نیست. ممکن است بعد از یک جانشینی انسان و ایجاد جامعه کشاورزی 

پدیدار شده باشند.
کنند.  زندگی  انسان  بدن  از  بیرون  روز  دو  تا  قادرند  سرماخوردگی  میکروب های 
»رینوویروس ها« که عامل سی تا پنجاه درصد سرماخوردگی ها هستند، اغلب تا سه ساعت 
در،  مثل دستگیره های  می مانند. سطوحی  لمسی  قابل  هر سطح  یا  بدن  پوست  روی  بر 

کلیدهای برق، کابینت آشپزخانه یا صفحه کلید رایانه.
وقتی فرد بیمار سرفه یا عطسه می کند و یا حتی حرف می زند، ویروس ها را به محیط وارد 
می کند. این ذرات ناقل ویروس قادرند تا شش فیت در هوا حرکت کنند. تحقیقی نشان 
داد که دورترین مسیری که ذرات عطسه می توانند طی کنند نزدیک به 0.6 متر یا دو فیت 
است. پس در حدود شش فیت از فرد بیمار فاصله بگیرید و وقتی در شرف عطسه کردن 

است، سریع تر این کار را انجام دهید.
رطوبت هوا نیز عامل مهمی در حرکت  این ذرات است. هر چه میزان رطوبت هوا بیشتر 
باشد، ذرات نیز مقادیری از رطوبت خود را از دست می دهند و کوچک تر می شوند. هوای 
به  نیز  انسان  بینی  برای شیوع سرماخوردگی.  این توضیحی است  و  سرد خشک تر است 
معرض  در  بیشتر  ما  بینی  داخل  ریز  موهای  بدون  می کند.  ویروس ها کمک  فیلترکردن 

ویروس ها قرار می گرفتیم.
بر خالف باور رایج، دریافت مقادیر زیاد ویتامین ث به بهبود بیماری کمکی نمی کند. این 

ویتامین تنها دوره ابتال را کوتاه تر می کند.

- مراقب مصرف شکر باشید. افراد مبتال به افسردگی 
اعتیاد  که  چرا  باشند  مراقب  بسیار  باید  معتادان  و 
سفید  آرد  از  ساخته شده  محصوالت  و  شکر  به 
روی  بر  مخدر  مواد  سایر  مانند  و  جدی ست  بسیار 
سیستم بدن تاثیر دارد. چیزی که می خورید بر روی 
احساساتتان تاثیر زیادی دارد و بسیار قدرتمند تر از 

آن است که فکر می کنید.
- محققان دانشگاه پزشکی هاروارد بر طبیعی بودن و 
اثر مثبت  التهاب بودن  »امگا 3« تاکید دارند و  ضد 
قفسه  در  پس  تاییدکردند.  روانی  سالمتی  بر  را  آن 

داروهای خود کپسول های »امگا 3« انبار کنید.
- گاندی در جایی گفته که بهترین راه برای پیداکردن 
خود، غرق شدن در خدمت به دیگران است. بسیاری 
و  سلیگمن«  »مارتین  مثل  مثبت گرا  روانشناسان  از 
که  باورند  این  بر  پنسیلوانیا  دانشگاه  از  بیکر«  »دن 
برای  پادزهری  مثل  امرشریف،  یک  به  تعهد  حس 

افسردگی است.
شود.  عرق کردن  مانع  سرد  هوای  تا  ندهید  اجازه   -
امروزه مراکزی به اسم باشگاه ورزشی وجود دارند که 

می توان در آن ورزش کرد. 
چراغ  یک  روبروی  نشستن  و  مالیم  نور  با  درمان   -
فلورسنت می تواند به اندازه داروهای ضدافسردگی در 

درمان افسردگی های فصلی کمک کند.
-  هیچ تحقیقی این موضوع را اثبات نکرده است. اما 
و  امیدواری  احساس  بین  مستقیمی  ارتباط  احتماال 
لباس های  رنگ روشن وجود دارد. تالش برای القای 
با وجود سرما و برف  حس یک روز آفتابی در ذهن 

بیرون.
بیست  درجه   دمای  در  که  آخرین چیزی  احتماال   -

از  بیرون رفتن  آن هستید  انجام  به  سانتیگراد حاضر 
خانه و گردش است. ترجیح می دهید در تخت خود 
با  شکالتی  شیرینی  از  یا  بخوانید  خوب  کتاب  یک 
سردی  روزهای  چنین  در  اما  ببرید.  لذت  داغ  چای 
خانه  از  بیرون  به  کوتاهی  مدت  برای  حتی  باید 
و  حال  تیره،  و  ابری  هوای  در  حتی  که  چرا  رفت. 
هوایتان با کمی نور عوض می شود. نور نیم روز باعث 
را  مغز  از  بخشی  که  ویتامین »دی« می شود  تامین 
که احساسات را کنترل می کند بهبود می بخشد. در 
باشد  برف  در  پوشیده  اگر  حتی  نیز  طبیعت  ضمن 

قدرت شفا دهنده ای دارد.
-  قطعا وقتی ناراحت هستیم با دوستان خود معاشرت 
برای  باشند.  تنها  دارند  دوست  نیز  برخی  می کنیم. 
نیاز  انسان  دهکده  یک  به  شادبودن  و  روان  سالمت 

این همه گروه های  به  امروزه  برای همین هم  است. 
حمایت کننده احتیاج داریم. انسان ها در سفر زندگی 
احتیاج به تایید، تشویق و الهام گرفتن از همراهانشان 

دارند.
- خیلی ساده به سفر بروید.

- هیچ زمانی بهتر از پاییز برای شروع یک کار در خانه 
نیست. تمیزکردن کمد بچه ها یا قفسه های کتاب و یا 

تمیز کردن انباری و گاراژ خانه.
- اجرای یک چالش شخصی. چالشی مهم اما آسان 
باعث می  این فصل خسته است  برای ذهنی که در 

شود تا ذهنتان مانند بدنتان یخ نزند.
یا  آن  نور  به  خیره شدن  و  شمع  روشن کردن    -
حمام کردن در وان زیر نور شمع نیز بسیار موثر است.

ترجمه: الهام اشرفی

ترجمه : الهام اشرفی
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حضور در جامعه، حق طبیعـی معلوالن است
گفت وگوی ویژه پیک توانا با یک پزشک دارای معلولیت

دنیا پر است از آدم های عادی. 
كار  عادی بودن  كه  آدم هایی 
كه  كسانی  است.  اصلی شان 
است.  عادی بودن  مهارتشان، 
مقابل چشم های  كسانی كه در 
پیشرفت  می كنند،  تالش  ما 
می كنند اما عادی باقی می مانند. 
كه  دوست داشتنی  آدم های 
زندگی  عادی  جایگاه های  در 
عادی  هم  ما  تا  می ایستند  ما 
نگاهشان كنیم و عادی بودن را 

بیاموزیم.
یكی  قاسمی«  »محمدصادق 
است.  عادی  انسان های  این  از 
خیلی  روز  یک  در  كه  كسی 
دست  به  را  عصاهایش  عادی، 
گرفت و خیلی معمولی در كنار 
دست  به  عصا  كه  كسانی  همه 
داد  كنكور  و  نشست  نداشتند 
طبابت  كه  سال هاست  حاال  و 
عمومی  پزشک  می كند. 
پزشک ها،  همه ی  مانند  كه 
اصلی ترین  بیمارانش  مداوای 
دغدغه اش است. كسی كه برای 
رسیدن به این مرحله از زندگی 
موفقیت،  به  رسیدن  برای  و 
تحمل  را  زیادی  سختی های 
آن ها خیلی  همه ی  از  اما  كرده 

عادی یاد می كند.
از  یكی  در  قاسمی  دكتر 
عادی ترین روزهای سال۵3، در 
متولد  معمولی  خانواده ی  یک 
فلزی  عصای  دو  اگرچه  و  شد 
همواره در چشیدن طعم خوب 
راه رفتن، با او شراكت داشتند، 
اما شاید خدا خواسته بود تا او 
عادی،  زدن های  عصا  همین  با 

راه مهمی را در پیش بگیرد.
هم  معلولیت  با  است،  درست 
می شود خیلی عادی كنار آمد، 
و  برداشت  را  معلولیت  می شود 
با خود به دانشگاه برد، می شود 
و  نشست  در مطب  معلولیت  با 
پرداخت.  بیماران  مداوای  به 
معلولیت  و  بود  معلول  می شود 
را در خود راه نداد و  مهم تر از 
به دیگران  این كه می شود  همه 
آموخت كه انسان، انسان است، 
هیچ  بی  تفكیكی،  هیچ  بدون 

مرزبندی و فاصله ای.

زهره خوئینی

تنها دانشجوی معلول بین همكالسی هایم بودم
داشتند  آرزو  خانواده ام  و  بودم  مدرسه  اول  شاگرد  همیشه   
دوست  خودم  اما  شدم  پزشک  من  هم  باالخره  شوم،  پزشک 
دانشگاه  وارد   75 سال  شوم.  ریاضیدان  یا  فیزیکدان  داشتم 
پزشکی تهران شدم، رفته رفته، رفت وآمد به تهران برایم مشکل 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  را  درسم  مجبور شدم  بنابراین  شد 
دانشجوی  تنها  همکالسی هایم  بین  من  بدهم.  ادامه  قزوین 
درس خواندن  برای  زیادی  انگیزه ی  و  بودم  معلولیت  دارای 
داشتم. برای این که بتوانم در آینده به داد کسی برسم و مفید 
مشکالت  دلیل  به  بعدها  بودم.  اشتیاق  و  شور  سراسر  باشم، 
افتاد  وقفه  تحصیلم  بین سال های  معالجه، 2 سال  و  جسمی 

ولی باز هم از تالش و کوشش منصرف نشدم.
حضور در جامعه، حق طبیعی معلوالن است

افراد دارای معلولیت، شهروندان این جامعه هستند و این حق 
طبیعی آن هاست که بخواهند در جامعه حضور مفید و موثر 
معلوالن  برای  آسان  تردد  و  رفت وآمد  زمینه ی  باشند.  داشته 
چیزی است که کمتر مورد توجه جامعه قرار گرفته و به نظر 
من یکی از جدی ترین مشکالت این گروه عدم مناسب سازی و 

وجود موانع فیزیکی در جامعه است.
معلوالن، آدم های عادی جامعه هستند

به نظر من افراد دارای معلولیت تفاوتی با سایرین ندارند. این 
افراد هم آدم های عادی جامعه هستند. مانند بقیه کار و تالش 
می کنند و به زندگیشان می رسند. نگاه من به معلوالن، کاماًل 
عادی است. جامعه ی پزشکان هم باید عادی به این مسئله نگاه 
معلولیت های  ایجاد  از  پیشگیری  و  توانبخشی  برای  و   کنند 

جدید تالش کنند.
دالیل همكاری من با كانون معلولین توانا

همه ی ما در مقابل جامعه و آدم های اطرافمان وظایفی داریم. 
هرکسی به اندازه ی توان و بضاعت خود موظف است. در این 
این زمینه  قاعده هیچ استثنایی نیست و من هم همیشه در 
خودم را مسئول می دانستم. از سال ها پیش به عضویت کانون 
به  دلم می خواهد  و حاال که یک پزشک هستم  توانا درآمدم 
به  بی تفاوت نبودن  کنم.  کمک  معلوالن  کانون  در  دوستانم 
شرایط جامعه، کمک به دیگران و تالش برای ایجاد یک بنیاد 
دارای  افراد  برای  بهتر  زندگی  ایجاد  آن،  نتیجه ی  که  فکری 

معلولیت باشد عواملی هستند که مرا به همکاری با کانون توانا 
تشویق می کنند.

هر ماه بیش از 1۰ بیمار معلول دارم
را  ما  به سراغ همه ی ما می آیند. همه ی  بیماری ها،  متاسفانه 
در مقاطع مختلفی دچار می کنند و  همه هم برای درمان و 
معالجه  برای  که  افرادی  می کنیم.  مراجعه  پزشک  به  معالجه 
همه  از  آن ها  بین  نیست.  کم  تعدادشان  می آیند  من  پیش 
دارای  بیماران  تعداد  اما  می شود.  دیده  جامعه  طیف های 
معلولیتی که پیش من می آیند عموماً بیش از 10 بیمار درطول 

یک ماه هستند.
به همكاری با كانون توانا ادامه می دهم

کانون معلولین توانا اهداف بزرگی دارد و بزرگترین دغدغه اش 
رفع موانع از پیش پای معلوالن است. فعالیت های کانون مسمر 
ثمر است و پرسنل این مجموعه در حد توان خود، عملکردهای 
خوبی دارند. کانون معلولین توجه زیادی به شخصیت و کرامت 
تا  و من  است  بزرگی  بسیار  ارزش  این  دارد،  معلوالن  انسانی 
جایی که بین افکار خودم و کانون احساس همسوبودن داشته 

باشم به همکاری با این مجموعه ادامه خواهم داد.
توانمندی های معلوالن كمتر دیده می شود

کم کم  اما  می دانم  استعداد  و  اندیشه  صاحب  را  معلوالن  من 
نوعی  به  که  افرادی  توانمندی های  که  رسیدم  نتیجه  این  به 
محدودیت جسم دارند کمتر به چشم می آید و کمتر فرصت 
رایج  معلوالن  مورد  در  که  نگاه هایی  متاسفانه  می یابد.  رشد 

است امکان پیشرفت را از آن ها می گیرد.
یک خاطره خوب...

زمانی که می خواستم وارد مدرسه بشوم مدیر و پرسنل دبستان 
در  ثبت نام  اجازه ی  سال  دو  تا  و  کردند  مخالفت  کار  این  با 
نباید  من  می کردند  فکر  آن ها  ندادند.  من  به  را  مدرسه  آن 
در یک مدرسه ی عادی تحصیل کنم تا این که با اصرار پدرم 
کوتاه آمدند و من وارد مدرسه شدم. خانواده ام همیشه مشوق 
من بودند. من تا کالس پنجم ابتدایی دانش آموز همان مدرسه 
بودم و در آن پنج سال همیشه معدلم 20 بود و هر سال مدیر 
و ناظم مدرسه جایزه مرا با اظهار شرمندگی از گذشته به من 

می دادند.

همیشه
 شاگرد اول مدرسه بودم 
و خانواده ام آرزو داشتند 

پزشک شوم.
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ما هم مثل درخت ها مثل هم نیستیم
درخت  که  بدهد  خاصی  میوه ی  می تواند  درختی  هر 
دیگر نمی تواند آن میوه را دهد. میوه  دادن درخت ها 
به اندازه درخت ها، شکل درخت ها و نوع برگ هایشان 
این معنی  به  باشد  نیست. یعنی اگر درختی بزرگ تر 
نیست که می تواند میوه ی خوشمزه تری دهد. درخت 
باید خاصیت خودش این باشد که میوه ی شیرین دهد 
خاصیت  و  هست  دادن  گردو  گردو،  درخت  خاصیت 

درخت انگور، درست کردن انگور. 
آیا می توانیم بگوییم درخت انگور بهتر از درخت سیب 

یا گردوست؟
ما آدم ها هم با هم متفاوت هستیم. 

اما  است  متفاوت  هم  با  ما  استعدادهای  و  توانایی ها 
نمی توانیم بگوییم که چون من نقاشی می کشم از تو 

که شعر حفظ می کنی بهتر هستم یا بدتر.
شعر  و  نقاشی کردن  از  بیشتر  گاهی  آدم ها  تفاوت ما 
از  بعضی  مثال  است؛  دیگر  چیزهای  یا  و  حفظ کردن 
ما برای بیماری هایی که داریم نمی توانیم راه برویم یا 

عده ای نمی توانیم بشنویم و یا بعضی از ما نمی توانیم 
ببینیم

پس ما هم مثل درخت ها با هم تفاوت داریم اما این 
تفاوت دلیل بر خوب بودن یا بدبودن ما نیست 

می توانیم  خوب تربودن  و  خوب بودن  از  زمانی  ما 
شعر  استعداد  از  توانسته باشیم  که  حرف بزنیم 
استفاده  به خوبی  داستان نویسی مان  یا  حفظ کردن مان 
کرده باشیم و داستان های خوب و شعرهای بیشتری را 

به خاطرمان بسپاریم
یادمان نرود ما هم مانند درختان با هم تفاوت داریم

یا  ببینی  نمی توانی  تو  و  بروم  راه  نمی توانم  من  اگر 
اینکه نمی توان گفت که من یا تو  بشنوی پس یعنی 

نسبت به دیگران  بد هستیم.
که  آن چه  از  یک  هر  و  نشنیدن  ندیدن،  راه نرفتن، 
ما  بد بودن  یا  خوب  بر  دلیل  است  معلولیت  نامش 
نیست ما انسان ها زمانی می توانیم به خودمان افتخار 
شرایطی  به  رسیدن  و  به دست آوردن  برای  که  کنیم 

و  کرده باشیم  کوشش  و  تالش  است  افتخارآفرین  که 
زمانی بایستی احساس شرم و خجالت کنیم که کاری 
و  معلولیت  اما  داده باشیم.  انجام  آگاهانه  را  ناشایست 
معیارهای  از  خارج  و  ناشایست  کاری  معلول شدن 
برای  نبایستی  هرگز  پس  نیست،  انسانی  و  اخالقی 
معلول بودن احساس خجالت داشت و خود را از حضور 
در جمع محروم کرد. یادمان باشد که همیشه وهمیشه 
ادامه  از  را  ما  نباید  معلولیت  که  بگوییم  خودمان  به 
زندگی و زندگی کردن با داشته ها و تالش برای رسیدن 
به باالترین حد توانمندی و استقالل باز بدارد. ما باید 
فرمانروای زندگی مان باشیم و معلولیت خود را به عنوان 
کنترل  تحت  کارها  از  برخی  انجام  برای  مانع  یک 
خودمان داشته باشیم و هرگز اجازه ندهیم معلولیتمان 

زندگی مان را تحت کنترل خود داشته و پیش ببرد. 

فرزانه پارسایی، کارشناس ارشد
 روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی
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ترجمه: افروز راشدی اشرفی

فرآیندهای آموزشی ویژه  برای معلوالن 
روبه رو می شود،  با مشکل  در مدرسه  هنگامی که کودک 
است کودک  ممکن  کنیم.  پیدا  را  علتش  که  است  مهم 
موظف  مدارس  قانون،  طبق  باشد.  داشته  معلولیت 
برای كودكانی كه دارای معلولیت هستند،  هستند 
و  آموزش  و  این کمک ها  ارائه دهند.  كمک های ویژه 

خدمات، ویژه نامیده می شوند.
موارد زیادی برای فهمیدن فرآیندی که کودکان در آن به 
مثابه ی معلول و نیازمند آموزش و خدمات ویژه شناخته 
می شوند، وجود دارد. در اینجا، ما این فرآیند را در 10 گام 
اساسی خالصه کرده ایم. زمانی که تصویر کلی این فرآیند 
را داشته باشید، فهمیدن جزئیات هر مرحله آسان تر است.

گام 1. كودك به عنوان »احتماالً« نیازمند به آموزش 
و خدمات ویژه شناخته می شود.

به  احتماالً  کودک  اینکه  تشخیص  برای  اصلی  روش  دو 
آموزش و خدمات ویژه نیازمند است وجود دارد: سیستمی 
به نام یافتن کودک  )CF( که در تمام ایالت ها فعالیت 

می کند یا با ارجاع یکی از والدین یا کارکنان مدرسه.
معلول   افراد  آموزش  قانون  کودک.  یافتن  اول:  روش 
کودکان   تمام  که  می کند  موظف  را  ایالت ها   )IDEA(
دارای معلولیت را که نیاز به آموزش و خدمات ویژه دارند، 
شناسایی و مکان یابی و ارزیابی کنند. برای انجام دادن این 
کار، ایالت ها فعالیت های یافتن کودک را انجام می دهند.

و  احتمالی  معلول  مثابه ی  به  را  کودک   CF زمانی که 
ارزیابی  اجازه ی  دهد،  تشخیص  ویژه  آموزش  نیازمند 
والدین  همچنین  می شود.  درخواست  والدین  از  کودک 
می توانند با تماس به اداره ی CF برای ارزیابی فرزندشان 

درخواست کنند.
متخصصین  ارزیابی.  درخواست  یا  ارجاع  دوم:  روش 
مدرسه ممکن است درخواست ارزیابی معلولیت را برای 
یک کودک بدهند. همچنین والدین ممکن است با معلم 
یا دیگر افراد متخصص مدرسه تماس گرفته و درخواست 
است  اگرچه درخواست ممکن  بدهند.  را  ارزیابی کودک 

شفاهی باشد، بهتر است کتبی ارائه شود.
رضایت پدر و مادر، پیش از انجام دادن ارزیابی، ضروری 
است. طبق قانون آموزش افراد معلول فدرال، ارزیابی باید 
ظرف مدت 60 روز پس از رضایت والدین تکمیل شود. 
ایالت،  معلول  افراد  آموزش  قانون  درصورتی که  هرچند 
باشد،  داشته  ارزیابی  تکمیل  برای  دیگری  زمانی  جدول 

جدول زمانی ایالت باید در نظر گرفته شود.

گام 2. كودك ارزیابی می شود.
ارزیابی، گام اولیه و اساسی در فرآیند آموزش ویژه برای 
کودک است. هدف این گام پاسخ به پرسش های زیر است:

• آیا کودک معلولیتی دارد که نیازمند آموزش و خدمات 
ویژه باشد؟

• نیازهای خاص آموزشی کودک چیست؟
این  به  • چه خدمات آموزشی ویژه ای مناسب پرداختن 

نیازها است؟
و  »کامل  باید  کودک  اولیه ی  ارزیابی  قانون،  طبق 
منحصربه فرد« باشد. به عبارت دیگر، فقط و فقط مربوط 
به همان کودک باشد. این ارزیابی باید کودک را در همه 

زمینه های مرتبط با معلولیتش بررسی کند.
شایستگی  درباره ی  تصمیم گیری  برای  ارزیابی  نتایج 
کودک به منظور برخورداری کودک از خدمات و آموزش 
ویژه و برنامه ی آموزشی مناسب کودک مورد نظر استفاده 

خواهند شد.

در صورت مخالفت والدین با ارزیابی، آن ها حق درخواست 
ارزیابی آموزشی مستقل )IEE( برای کودکشان را دارند. 
هزینه  مدرسه  که  کنند  درخواست  می توانند  همچنین 

IEE را بپردازد.
گام 3. صالحیت تأیید می شود.

ارزیابی  نتایج  والدین  و  مجرب  متخصصان  از  گروهی 
کودک را بررسی می کنند و همگی تصمیم می گیرند که 
آیا او »کودک معلول« مطابق با تعریف قانون آموزش افراد 
با این  معلول در نظر گرفته می شود یا خیر. اگر والدین 
برای  دادرسی  تقاضای  می توانند  کنند،  مخالفت  تصمیم 

تجدید نظر کنند.

خدمات  این  برای  شرایط  واجد  كودك   .4 گام 
شناخته می شود.

معلول،  افراد  آموزش  قانون  تعریف  طبق  کودک،  اگر 
و  خدمات  دریافت  شرایط  واجد  شود،  شناخته  معلول 
آموزش ویژه شناخته شده و  باید ظرف مدت 30 روز از 
واجد شرایط شناخته شدن کودک، مالقاتی بین گروهی از 
متخصصان مجرب و والدین کودک برای برنامه ی آموزشی 

فردی  )IEP( کودک صورت گیرد.

گام ۵. جلسه ی برنامه ی آموزشی فردی، زمان بندی 
می شود.

سیستم آموزشی مدرسه، جلسه ی برنامه ی آموزشی فردی 
را برنامه ریزی و برگزار می کند. کارکنان مدرسه باید:

• با شرکت کنندگان از جمله والدین کودک تماس بگیرند؛
مطمئن  تا  کنند  اطالع رسانی  مادر  و  پدر  به  موقع  به   •

شوند آن ها فرصت حضور در جلسه را دارند؛
توافق  برنامه ریزی کنند که مورد  زمانی  را در  • مالقات 

والدین کودک و مدرسه باشد؛
• به والدین کودک، هدف، زمان و مکان مالقات را اطالع 

دهند؛
جلسه  در  افرادی  چه  دهند  اطالع  کودک  والدین  به   •

حضور دارند؛
به  را  افرادی  می توانند  که  بگویند  کودک  والدین  به   •
یا مهارت خاصی درباره ی  جلسه دعوت کنند که دانش 

کودک دارند.

گام 6. جلسه ی برنامه ی آموزشی فردی برگزار شده 
و برنامه ی آموزشی فردی نوشته می شود.

تیم برنامه ی آموزشی فردی برای صحبت درباره ی نیازهای 
کودک و نوشتن برنامه ی آموزشی فردی دانش آموز دور 
هم جمع می شوند. والدین و دانش آموز اعضای ثابت تیم 
آموزش  تعیین مکان  اگر تصمیم گیری درباره ی  هستند. 
کودک در گروه دیگری انجام می گیرد، پدر و مادر کودک 

باید عضو آن گروه نیز باشند.
قبل از اینکه مدرسه برای اولین بار آموزش ویژه را برای 
کودک شروع کند، والدین باید رضایت خود را اعالم کنند. 
کسب  و  فردی  آموزشی  برنامه ی  نوشته شدن  به محض 
رضایت والدین، آموزش ویژه برای کودک شروع می شود.

تعیین  و  آموزشی فردی  برنامه ی  با  والدین  درصورتی که 
دیگر  با  را  نارضایتی خود  می توانند  نکنند،  موافقت  جا  
اعضای تیم برنامه ی آموزشی فردی مطرح کرده و برای 
توافق حاصل  هم  باز  اگر  کنند.  تالش  توافق  به  رسیدن 

نشود، مدرسه می تواند میانجی گری کند. 
گام 7. پس از نوشته شدن برنامه ی آموزشی فردی، 

خدمات ارائه می شوند.

کودک  فردی  آموزشی  برنامه ی  اجرای  روی  بر  مدرسه 
همان گونه که نوشته شده است، نظارت می کند. والدین، 
یک کپی از برنامه ی آموزشی فردی را دریافت می کنند. 
هر یک از معلمان و ارائه دهندگان خدمات به این برنامه ی 
آموزشی فردی دسترسی داشته و مسئولیت دقیق خود 
را برای اجرای این برنامه ی آموزشی فردی می دانند که 
شامل موارد امکانات رفاهی  و تعدیل  و پشتیبانی است 
کودک  برای  فردی  آموزشی  برنامه ی  با  همراه  باید  که 

فراهم شود.

والدین  به  و  شده  اندازه گیری  پیشرفت   .8 گام 
گزارش می شود.

پیشرفت کودک در جهت اهداف ساالنه، همانطور که در 
گیری  اندازه  است،  شده  عنوان  فردی  آموزشی  برنامه ی 
می شود. والدین کودک مرتباً در جریان پیشرفت کودک و 
اینکه آیا پیشرفت او برای دستیابی به اهداف تا آخر سال 

کافی است یا خیر، قرار می گیرند. 

گام 9. برنامه ی آموزشی فردی بازبینی می شود.
سال،  در  بار  یک  حداقل  فردی  آموزشی  برنامه ی  تیم 
در  و  بازبینی می کند  را  فردی کودک  آموزشی  برنامه ی 
می شود.  اصالح  فردی  آموزشی  برنامه ی  نیاز،  صورت 
در  شرکت  برای  تیم،  از  عضوی  عنوان  به  باید  والدین 
جلسات دعوت شوند و می توانند پیشنهاداتی برای تغییر 
جایگزینی  و  فردی  آموزشی  برنامه ی  با  داده،  برنامه 

موافقت یا مخالفت کنند.

گام 1۰. كودك مجدداً ارزیابی می شود.
ارزیابی مجدد  باید  بار، کودک  حداقل هر سه سال یک 
شود. این ارزیابی گاهی اوقات »سه ساالنه« نامیده می شود. 
هدف این ارزیابی، بررسی این است که آیا کودک مطابق 
عنوان  به  همچنان  معلول  افراد  آموزش  قانون  تعریف  با 
یک کودک معلول باقی می ماند یا خیر و اینکه نیازهای 
آموزشی کودک چیست. با این حال، درصورتی که شرایط 
درخواست  کودک  معلم  یا  والدین  یا  کند  حکم  کودک 

دهند، ارزیابی باید دفعات بیشتری انجام شود.



61

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ت

ــــ
مــ

ـال
ســ

اثرات نامطلوب ترك صبحانه
منظم  مورد ضرورِت خوردن  در  ما    همه ی 
می  را  زیادی  مطالب  آن  فواید  و  صبحانه 
دلیل  این  به  دانیم. ضرورت خوردن صبحانه 
از خواب که مواد غذایی  است که بدن، پس 
مغذی  مواد  به  احتیاج  است،  نرسیده  آن  به 
دارد. این مواد باید از طریق اولین و مهم ترین 
البته  برسد؛  بدن  به  صبحانه  یعنی  وعده ، 
زیادی  فواید  صبحانه  خوردن  که  همان طور 
دارد، نخوردن آن  آثار نامطلوب زیادی به بار 
می آورد که در ادامه به برخی از مهم ترین آن ها 

اشاره می کنیم.
است  اندامی  مغز،  مغز:  عملكرد  نقص   .1
حساسیت  خون  قند  تغییرات  به  نسبت  که 
زیادی دارد؛ از این رو باید همواره قند خون 
طبق  بر  داد.  قرار  مناسب  وضعیتی  در  را 
تحقیقات انجام شده، دانش آموزانی که صبحانه 
می خورند، عملکرد بسیار بهتری در درسهای 
تحلیلی مانند ریاضی از خود نشان می دهند. 
در  مهم  نقشی  صبحانه  خوردن  همچنین 
توانایی تمرکزکردن  افزایش  تقویت حافظه و 
دارد. بدیهی است پیشرفت تحصیلی و رفتار 
صبحانه  مرتب،  طور  به  که  دانش آموزانی 

می خورند، بهتر از سایر دانش آموزان است.

2. دیابت: ازدست دادن حتی یک صبحانه در 
هفته احتمال ابتال به دیابت نوع 2  را  20 درصد 
افزایش می دهد. در این دیابت، بافت های بدن 
می شوند.  مقاوم  و  غیرحساس  انسولین،  به 
طبق مطالعه ای که در طول شش سال توسط 
مجله تغذیه بالینی امریکا صورت گرفته است، 
افرادی که صبحانه مصرف نمی کنند، احتمال 
دارند؛    2 نوع  دیابت  به  ابتال  برای  بیشتری 
به همین دلیل است که اولین راه پیشگیری 
از دیابت، خوردن صبحانه عنوان شده است. 
منظم صبحانه  با مصرف  می توانید  پس شما 

احتمال ابتال به دیابت را از بین ببرید.
3. اضافه وزن: نخوردن صبحانه احتمال ابتال 
به بیماری های فشار خون را افزایش می دهد 
علت  می شود.  وزن  اضافه  باعث  همچنین  و 
افزایش وزن این است که افرادی که صبحانه 
دریافت  برای  بیشتری  تمایل  نمی خورند، 
کالری در طول روز داشته و برای جبران انرژی 
با  میان وعده هایی  خوردن  به  خود،  دریافتی 
باال و همین طور غذاهای  میزان کربوهیدرات 
معرض  در  نتیجه  در  می آورند؛  روی  آماده 

اضافه وزن شدیدی قرار می گیرند.
صبحانه  که  افرادی  مغذی:  مواد  كمبود   .4

مانند  مغذی  مواد  کمبود  به  خورند  نمی 
تحقیقات  اساس  بر  می شوند.  مبتال  کلسیم 
اخیر، سازمان کشاورزی آمریکا، دانش آموزانی 
مواد  و  ویتامین ها  می خورند،  صبحانه  که 
مغذی بیشتری را نسبت به دانش آموزانی که 
صبحانه نمی خورند، دریافت می کنند و کاماًل 
ارزش  با  مواد  این  دریافت  با  که  است  واضح 
سایر  با  هماهنگی  در  مغز  توانایی  تغذیه ای، 
تحلیل  و  تجزیه  و  تمرکز  همچنین  و  اعضا 

مطالب به طرز چشمگیری افزایش می یابد.
نخوردن   :LDL بد  كلسترول  افزایش   .۵
صبحانه عوارضی مانند افزایش LDL در خون 
را به همراه دارد که افزایش آن یکی از عوامل 
اصلی بروز بیماری های قلبی از جمله سکته ی 

قلبی است.
این ها فقط بخشی از اثرات نامطلوب نخوردن 
صبحانه بر سالمت انسان است. پس می توانیم 
با برنامه ریزی مناسب و اختصاص وقتی برای 
نشاط  با  را  خود  روز  تنها  نه  صبحانه،  صرف 
اثرات  از  بلکه  کنیم،  آغاز  فراوانی  انرژی  و 
نیز  صبحانه  نخوردن  بلندمدت  و  کوتاه مدت 

در امان بمانیم.
امیرایراندوست



13
94

اه 
رم

مه
/6

0 
ره

شما

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

62

ـی
مــ

لـــ
ــــ

ع

تِک اسكن

برچسب اطالعات دارویی

ارتباط با دنیا، با استفاده از قدرت چشم ها

تندگو

تخته های صدادار

دیواری است که روی آن تخته ی صدا نصب می شود 
و امکان ورودی صوتی را فراهم می کند. این دستگاه 
بزرگ  دکمه  هشت  است:  برخوردار  زیر  امکانات  از 
برای  میکروفن  گروه(؛   8 در  )تقسیم  صدا؛ 64 صدا 
کاربر برای ضبط صدایش؛ کارت حافظه قابل تعویض؛ 
ارتباط دیداری  ال.ای.دی در باالی هر سوییچ برای 
و شنیداری؛ قابل تطبیق با بلندگوها و آمپلی فایرها؛ 

اسکن خودکار یا دستی.

ارتباطی و کنترلی است که  اِج یک سیستم  آی گیز. 
با کمک چشم کار می کند و به افراد دارای معلولیت 
کنند.  برقرار  ارتباط  اطراف  دنیای  با  می دهد  امکان 
که  سلول هایی  یا  کنترلی  کلیدهای  به  با خیره شدن 
روی صفحه ی نمایش ظاهر می شوند. کاربر می تواند 
از  انتخاب عبارت های  با  یا  تایپ کردن یک پیام  با  یا 
تولید کند. سیستم های  برنامه ریزی شده، صدا،  پیش 
کالس  در  شرکت  کتاب،  نوشتن  برای  اِج،  آی گیز. 
درس و افزایش کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت 

در سراسر دنیا استفاده می شود. 

در وسیله ی ارتباطی تندگو، انواع مختلفی 
از موقعیت های مکانی پیام دهنده در پنج 
میزان در دسترس وجود دارد که به کاربر 
اجازه می دهد تا 60 پیام )به عالوه سه پیام 
ثابت( را هر کدام به مدت پنج ثانیه ضبط 
کند و این قابلیت را دارد که با توجه به 
نتیجه ی یادگیری هر دانش آموز، متناسب 
شود. ظاهر دستگاه، طراحی مدرنی دارد 
در  هر سنی  با  پسرها  و  دخترها  برای  و 
کالس ایده آل است و در عین حال، برای 
استفاده ی روزانه، استحکام کافی دارد. با 
تندگو، دانش آموزان فوراً آماده ی برقراری 

ارتباط خواهند شد.

تخته های صدادار، وسایل تعاملی خیلی خوبی 
هستند که حواس حسی را بهبود می دهند. 
وقتی سوییچ های توکار واقع در عمق 100 
میلی متری فشرده شوند، صدایی از بلندگوی 
تعبیه شده ارسال می شود. این تخته ها، رنگی 
و جذاب و سرگرم کننده هستند. دستگاه با 
برق 240 ولت کار می کند و همراه با قالب 
برای ثابت نگه داشتن تخته روی دیوار عرضه 
می شود. عکس ها را بفشارید تا ببینید کدام 

صدا پخش خواهد کرد.
از دیگر ویژگی های این دستگاه می توان به 
شش  با  دلقک  تخته  کرد:  اشاره  زیر  موارد 
صداهای  با  فضاپیما  تخته  موزیکال؛  صدای 
بلندگو؛  توکار؛  صدای  مولد  علمی تخیلی؛ 
تخته مزرعه با صدای حیوانات؛ دارای قالب 

برای نصب روی دیوار.

که  است  اطالعاتی  حاوی  برچسب  این 
داروساز ارائه می کند و از فناوری تبدیل متن 
به صدا بهره می برد. یک آنتن بسیار کوچک 
داده  جای  برچسب  درون  ریزتراشه  یک  و 
شده و همه ی اطالعات چاپی دارو در تراشه 
برنامه ریزی شده است. از آنجا که اطالعات 
در خوِد برچسب وجود دارد، می توان از آن 
هر  یا  لوله  آمپول،  جعبه،  بطری،  روی  بر 

ظرف دارویی با هر اندازه ای استفاده کرد.

این دستگاه ارتباطی، هشت دکمه ی پیام گیر 
دارد که برای هر دکمـه می توان یک کلمه 
ثانیه ای ضبط کرد. هشت  یا 5  یا عبارت 4 
سطح پیام وجود دارد که در مجموع، امکان 
ذخیره ی 64 پیام را فراهم می کند. همچنین، 
این دستگاه مدل دیگری دارد که در آن زمان 

ذخیره ی کلمه 9 ثانیه است.
از  سطحی  چند  و  وزن  سبک  تک اسکن، 
این  است.  برخوردار  اسکن کردن  مزایای 
می کند.  بازتولید  را  واقعی  صدای  دستگاه 
تعبیه شده  ال.ای.دی  چراغ های  تک اسکن ها 

در یک جعبه شبکه ای دارند.
این دستگاه می توان  از ویژگی های برجسته 
به موارد زیر اشاره کرد: سوییچ اسکن تکی 
)خطی  متغیر  اسکن  روش های  دوتایی؛  یا 
 4  /5( متغیر  اسکن  سرعت  مرحله ای(؛  و 
انتخابی  تنظیم  امکان  ثانیه(؛   1 و   2 و 25/ 
دارای  بیپ؛  صدای  با  صوتی  نشانه های 
خصوصی  گوش دادن  برای  هدست  ورودی 
غشای  شارژی؛   باتری  صوتی؛  پیام های  به 

تماس نور برای انتخاب مستقیم. 

فناوری های نوين ويژه ی افراد نابينا و کم بينا
در این بخش قصد داریم برخی از بازی های ویژه ی 
افراد نابینا و كم بینا را معرفی كنیم. بازی ها نقش 
كسی  كمتر  و  دارند  فرد  هر  زندگی  در  مؤثری 
نمی برد.  لذت  بازی كردن  از  كند  ادعا  كه  است 
افراد نابینا و كم بینا به دلیل نوع معلولیت خود به 
با توانایی شان  نیاز دارند كه متناسب  بازی هایی 

مناسب سازی شده باشد.

وال پاله تو
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جوركردن مكعب های صوتی

این مکعب ها بازی ای برای 
با  شنیداری اند.  تحریک 
تکان دادن هر مکعب، یک 
صدا پخش می شود. هدف 
تشخیص  بازی،  این  از 
است  مکعب  جفت  شش 

که صدای مشابه دارند. 

ترجمه ی سمیه جعفری

مجموعه  قالب های تشخیص صداقطعات صوتی رنگین كمانی

یادداشت های موزیكال

اسكوج

دست كش های حسی موزیكال

که  است  افرادی  برای  هیجان انگیز  جدید  موزیکال  ابزار  یک  اسکوج، 
نمی توانند از ابزارهای سنتی استفاده کنند. اسکوج، نرم و قابل چالندن است 
و می توان آن را به آسانی به پورت یو.اس.بی نوت بوک متصل کرد. با لمس یا 
فشار یا له کردن یا پیچاندن یا ضربه زدن به اسکوج، محدوده گسترده ای از 
ابزارها، قابل اجرا است. اسکوج را تنظیم کنید و خود را برای رشد به عنوان 
یک موسیقی دان امتحان کنید. با هر محدودیت حرکتی، می توانید اسکوج 

را با شرایط خود متناسب کنید. 

این  انگشتان  نوک  وقتی 
سطحی  هر  به  دست کش ها 
نُت های  شود،  فشرده 
می شود.  اجرا  موزیکال 
همچنین، به عنوان بخشی از 
پی  ای  آر  اس  وسایل کمکی 
کافیست  موجودند.  پی 
کنید  دست  در  را  دستکش 
هر  روی  را  خود  انگشتان  و 
نت  تا  دهید  فشار  سطحی 
های موزیکال شما اجرا شود. 
متفاوتی  نُت  انگشت،  هر 
ابزار  هشت  و  دارد  موسیقی 
انتخاب  برای  تعبیه شده 
وجود دارد که شامل پیانو و 

این قطعات چندتایی رنگین کمانی که برای کودکان دو سال به باال 
عرضه  جعبه  با  و  شده اند  ساخته  امن  رنگی  شیشه ی  از  مناسبند، 

می شوند.

در  مختلف  صداهای  مرتب کردن  و  جورسازی  برای  زیبا  چوبی  قالب های  شامل 
مجموعه است. 12 قالب صوتی وجود دارد که قسمت باالی آن ها قالب دار است تا 
در دست گرفته شوند و همگی در یک سینی چوبی محکم گذاشته شده اند. وقتی هر 
قالب تکان داده می شود، صدایی از آن ساطع می شود که باید با قالب دیگر با همان 

ملودی جور شود.

این یادداشت های موزیکال برای 
طراحی  حسی  حواس  تحریک 
این  ویژگی های  از  شده اند. 
زیر  موارد  به  می توان  وسیله، 
بسته ی  هشت  در  کرد:  اشاره 
می شود؛  عرضه  متفاوت  رنگی 
موزیکال  نُت های  شامل  پد  هر 
است؛  سی  ال  سل  فا  می  ر  دو 
از فشار دست  با استفاده  صداها 
می شوند؛  فعال  پد  روی  پا  یا 
نُت ها  روی  اعمالی  فشار  میزان 
را  صوتی  بازخورد  صدای  میزان 

مشخص می کند.

فناوری های نوين ويژه ی بازی های افراد نابينا و کم بينا

زایلوفون و گیتار و طبل است. می توان وسیله 
را به کمربند متصل کرد. دستگاه با چهار باتری 

کار می کند.



The chairman of Tavana 
association`s Board of 

Directors recognizes as a 
national competent manager

Disability Association of 
Tavana Commemorates 
World Humanitarian Day
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On August 23rd 2015, Disability Association of Tavana (DAT) 

in Qazvin celebrated World Humanitarian Day in the midst 

of 80 esteemed guests, according to International Relations 

of DAT.

Vice President of DAT, Mr. Hojatallah Yousefi and Chief 

Executive of DAT, Mr. Mohammad Reza Hadipour presented 

welcome speeches to commence the celebration.

Mr. Hadipour spoke in regards to the international efforts 

of Disability Association of Tavana and their membership 

in the United Nation’s Department of Public Information. 

He then delivered United Nation Secretary General Ban Ki-

Moon’s message for that special day.

This year, as Iranian Physician’s Day coincided with the 

23rd of August, Disability Association of Tavana presented 

active supporters, admired doctors, hard-working teachers, 

charitable investors, and honorary volunteers with a token 

of gratitude and appreciation.

Translated by Masoume Amedi

In the second national session of national competent 
manager, the chairman of Tavana association`s Board of 
Directors, association of people with disability, was honored 
as a national competent manager.
Peyk Tavana: On July 29th and in the second national 
session of national competent manager which was held 
with participation of experts, elite, and managers in IRIB 
international conference center, “Seyed Mohammad 
Mousavi” was distinguished as a national competent 
manager and was honored.
In this session, Mousavi said that making job positions is a 
type of Jihad in the way of Allah and asked entrepreneurs and 
employers to let people with disability show their abilities.
Seyed Mohammad Mousavi expressed that I am not only 
an entrepreneur but also Allah has given me opportunity to 
worry about and to involve in social issues. He added: “my 
organization and I consider industry as a means to solve the 
social problems.”
“Firooz is a brand which has competed with many different 
types of imported foreign brands with similar products and 
has overcome in the market based on the efforts of the 
disabled employees. It gives us great pleasure that Firooz 
products is well-known in whole of Iran and society has 
confirmed it”, Mousavi said as one of the best national 
entrepreneurs.
He pointed to this fact that more than %92 of employees 
of Firooz hygienic group are people with disability and 
implied that: “We do not use automation technology in our 
production line and so we can make jobs for people with 
disability although by this measurement the cost price of our 
products increases and marginal profit decreases.”
Mousavi said: “People with disability work in Firooz factory; 
they produce shampoo, soap, and other hygienic products. If 
our products are accepted in the society today and if Firooz 
is one of the biggest and the most powerful producer of the 
baby hygienic products, it is because of the endeavors and 
efforts of such dear people.”
Also, this social activist added:”I do not consider myself as 
the owner of the fund but I am the keeper of the fund and I 
try to give opportunity to the people with disability to have 
job and income.”
Translated by Sajad Afkhami



"Once Upon a Time 
There Was a Man" 

meets Alba Film 
Festival

Disability Association of 
Tavana (DAT) after the joint 
meeting with the board of 

directors of  DAT visited the 
units of  the association
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The Documentary film “Once Upon a Time There Was a Man“ 

that portraits lifetime of DAT׳s founder, managing director 

of Firooz Hygienic group as well as national outstanding 

entrepreneur, meets Alba Film Festival.

According to Peyk-e Tavana, the documentary film which has 

been produced based on the lifetime of Sayed Mohammad 

Mousavi, indicates that not only people with disabilities do 

not need to be pitied indeed; but also they can be successful 

in different affairs in society so that they make to create 

the situations for others in fields of their employment and 

independence.

The film narrates the lifetime of Sayyed Mohammad Mousavi, 

national outstanding entrepreneur as well as social activist in 

the field of the disabled, who finds different sight towards the 

handicap through his mother's mental and moral support and  

indeed he engages in field of industry area and accordingly, he 

creates more than 600 fixed jobs for people with disabilities.

The film narrates the appropriate attitude towards people with 

disabilities as well as trust to their capabilities. The film shows 

that not only people with disabilities are not considered as the 

burden to a society, but also they can remove heavy problems 

of their societies through their activities and effectiveness.

In its first world attendance, the documentary “Once Upon a 

Time There Was a Man” will compete with 21 documentary films 

from different countries in the section of Short Documentary 

Films Competition.

The documentary was screened at the National Film Festival of 

Industry and Technology and was rewarded for best directing; 

and through achievement of Alba International Film Festival, it 

is provided to screen in New York.

The documentary “Once Upon a Time There Was a Man" 

directing by Ata Mehrdad and Siavash Jamali will be screened 

at Alba Film Festival in New York in October 26 to 2015 ,28.

Translated by Masoume Amedi

Managers participated in the first Meetups of experiences of 

the directors visited units of Disability Association of Tavana.

30 managers participated in the first MeetUps of experiences 

of the directors hosted by Hygienic Firooz Group and 

Disability Association of Tavana (DAT) after the joint meeting 

with the board of directors of DAT visited the units of the 

association.

H. Yousefi, deputy chairman of DAT at the meeting noted 

on numerous activities of DAT and reminded that some 

activities including building self-esteem for people with 

disabilities, mental rehabilitation; accept the disability and 

managing it are not showed in a clear way to the society.

“Human thought and idea is our main capital and by 

presence of you capable directors at DAT we own billion 

capitals “. He added.

Yousefi then reported attain license of UN DPI’s by DAT 

and added: DAT soon will receive consultative status of this 

organization.

Directors participating in the MeetUps following watching 

film and report on the activities of DAT described the 

association as a global model and admirable.

Some of directors who are educated from America and 

France asked DAT to give its activities in categorized form 

so that one of them could clear his cooperation with DAT.

Managers participated in the first MeetUps at the end of 

meeting visited different parts of DAT units and became 

familiar with quality of activities of the center employees with 

disabilities and their activities description.

Meanwhile, a large number of MeetUps participants 

expressed strong interest and cooperation with DAT activities 

and at the end they took photo with staff of this NGO.

Translated by Somaye Jafari
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