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در این حرکت فرهنگی با ما همراه شوید
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پیـــک توانــا

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

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

پذيرش اشتراك پيك توانا به معناي مشاركت در :

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

هزينه ی اشتراك:
يك ساله( 6شماره) (براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت )  250/000 :ريال
يك ساله( 6شماره) (براي مراكز ،شرکتها ،سازمانها و مخاطبان عادي)  300/000 :ريال

نكته  :در صورت اشتراك شش ماهه هزینههای پیشگفته بهصورت ۵۰درصد به حساب واریز شود .عالقه مندان به
اشتراك و دريافت مجله مي توانند ،بهاي اشتراک مجله را به حساب جاري شماره  0100563975007سيبا بانك ملي به نام كانون معلولين
توانا (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) واریزکرده و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تكميل شده (گواهي معلوليت يا كپي كارت
معلوليت براي عزيزان معلول) ،به نشاني دفتر ماهنامه پيك توانا ارسال نمايند.
در صورت اشتراک بیش از  5جلد در هر شماره  20در صد تخفیف تعلق خواهد گرفت.
نشاني ماهنامه پيك توانا  :قزوين -بلوار شهيد بهشتي  -كانون معلولين توانا -دفترماهنامه پيك توانا – تلفن 028 - 33339212 :
نام مركز /نام و نام خانوادگي  ........................................... :تاريخ تولد:
تحصيالت................................................................................................... :

/

/

شماره فيش ............................................................. :

شغل............................................................................................................ :

درصورت داشتن محدودیت جسمی ،نوع آن را درج نمائید............................................................................................................................................. :
آدرس پستي(دقيق).................................................................................................................................................................................................................. :
كد پستي ده رقمي................................................................................:

آدرس الکترونیکی............................................................................................... :

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

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

صفحه

صفحه

6
17

اخبـار
6

8

11

صاحب امتياز :كانون معلولین توانا
دولت در دادن اصالحیه قانون جامع به مجلس مردد بود
يک سوال ،يک سازمان ،چندپاسخ
تجلیل از رئیس هیئت مدیره کانون توانا درگردهمایی بزرگداشت روز جهانی معلوالن

اجتماعی
18

22

24

هفتمین حضور پیک توانا در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها
انتخاب های شغلی مناسب برای افراد دارای معلولیت
مخالفت نمایندگان مجلس با کاندیداتوری نابینایان

 28ازدواجی فراتر از مرزهای معلولیت
 29نگاهی به وضعیت افراد دارای معلولیت در جهان
31

صفحه

35

 32نشستی با مادران فرزندان اوتیسم
 34شبی که برای معلوالن ستاره باران شد
 34دنیای مهربان ما
کودک و نوجوان
 35نمایش خالق
طوقی لجباز...
 36به خاطر
ِ
 39داستان زال
40
41

صفحه

44

صفحه

50

صفحه

60

زندگی رویایی

42

معرفی کتاب
اتاق تاريك
ماه در خانه

ادب و هنر

نشانی برای ستاره ها

44
 45اعضای حزب با ِد فراموشی
 46حجاب چهره جان می شود غبار تنم
 48ما ز یاران چشم یاری داشتیم
سالمت
50

کودک اوتیسم هم می تواند با دیگران مکالمه داشته باشد

چقدر اوتیسم را می شناسیم؟

51
 53هفت راهکار پیشگیری از افسردگی افراد دارای معلولیت
 54استرس و فشار روانی فصل امتحان
 57مثبت اندیشی و زندگی پر از موفقیت
 58پرورش افراد دارای معلولیت در بستر توانبخشی
علمی
60
61

فناوری سازگار برای حرکت نابینایان

مدير مسئول :محمدرضا هادیپور

شورای سردبیری:
سيد اكبرحسيني ،مرتضی رویتوند ،رقیه بابایی
هیئت تحریریه :
سیما سلطانی آذر ،معصومه آمِدی،
مریم ایراندوست ،میترا بهرامی ،شهاب ربیعی
گرافیک و صفحه آرایی:
فهیمـه طیبـا
تصویرگر :سارا پوریان
عکاس :پرتو عباس زاده منتظری
ویراستار :علی اصغر نظری
مدیر داخلی :زهره خوئینی
با تشکر صمیمانه از همکاری این عزیزان:
حجتاله یوسفی ،محمدحسن هادی ،مرضیه کریمی،
فهیمه عباسی ،مهدیه برین ،پری چگینی،
رحمتاله رشیدی ،فرزانه حاجیکرما ،طناز مشاطیان،
ابوالفضل چیتگر ،سیده زهرا فاطمی قمی و سایر همکاران
نشانی دفتر ماهنامه :
قزوین  -بلوار شهید بهشتی  -نرسیده به میدان قدس
کانون معلولین توانا  -دفتر ماهنامه پیک توانا
صندوق پستی34185-3463 :
تلفکس 028-33339212:
شماره پیامک 30007545 :
چاپ و صحافی  :رواق روشن مهر
* خواهشمند است نوشته ها و عکس های خود را ( با
موضوع معلولیت) از طریق پست الکترونیکی @Info
 irantavana.comو یــا صنـــدوق پستـــی
 34185-3463ارسال 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.

اسکنر گویا

نسخه  pdfشماره 60

انسانها به حسب
گوهر و ذات برابرند...
سیداکبرحسینی
عضو هیئت مدیرهی کانون توانا
عضو شورای سردبیری پیک توانا
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عدالت اجتماعی و مفهوم آن پژوهشهای بسیاری

پیرامون
صورت گرفته و هر اندیشمندی به اقتضای برداشتهای خود
تعریفی از آن ارائه داده است؛ با این حال به نظر میرسد هر
تعریف تنها گوشهای از مفهوم جامع عدالت را روشن میسازد.
بخشی از مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعی برگرفته از برابری
و مساوات است ،برابری از مهمترین ابعاد و بلکه اصلیترین
معنای عدالت است و اصل مساوات و نفى تبعيض از اصول
و ارکان ايدئولوژى اسالمى است .از نظر اسالم مبنای برابری
بدین معناست که« :انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند »...و
از این نظر ،دوگونه یا چندگونه آفریده نشدهاند ».پس میتوان
گفت برابری یعنی همهی افراد صرفنظر از رنگ ،خون،
قوميت ،جنس ،نژاد و مذهب ،از حق برابر بهمنظور استفاده
از نعمتهای مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار باشند.
قانونمندی نیز یکی دیگر از ابعاد عدالت اجتماعی است .کار
اصلی قانون ،تعیین شیوههای صحیح رفتار اجتماعی است و به
اجبار از افراد میخواهد مطابق قانون رفتار کنند .طبق اصول
جامعهشناختی ،فردی بهنجار تلقی میشود که طبق قوانین
جامعه رفتار کند .اما آیا متابعت از هر قانونی سبب پیوستن
افراد به صفت عدالت میشود؟
در پاسخ باید گفت که هر قانونی توان چنینکاری را ندارد.
قانون در صورتی تعادلبخش است که خود عادالنه باشد و
عادالنهبودن قانون به این است که قانونگذاران و مجریان آن
عادل باشند .قانون عالوه بر عادالنهبودن باید با استقبال عمومی
مردم نیز مواجه شود که این مهم منوط به آن است که مردم به
عدالت حاکمان و مجریان اعتقاد یابند.
احترام به حقوق انسانها نیز از دیگر ابعاد عدالت اجتماعی
است .حق در محتوای ذکر شده به معنای آن چیزی است که
باید باشد ،چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد ،نه
به معنای آن چه که هست .با این تعریف عدالت زمانی تحقق
مییابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و
اختیار و یا تصرفی که حق فرد است به او داده شود و از تجاوز
به حقوق فرد پرهیز شود.
برای اجرای خوب این بُعد از عدالت اجتماعی ،کارهایی باید
صورت گیرد :نخست اینکه باید حقوق ،اولویتها و آزادیهای
افراد معین و مشخص شود ،دوم اینکه جایگاه صحیح این

حقوق تعیین شود و در مرحلهی سوم ،این حقوق بهدرستی و
از سوی افراد و مراجع ذیصالح مراعات شود.
مؤلفهی اصلی برخورداری افراد از حق ،کار و فعالیت است.
با وجود این ،برخی مواقع حوادثی اتفاق میافتد که موجب
از بین رفتن و یا کاهش درآمد میشود .اتفاقاتی هم چون
معلولیت ،بیماری ،از کارافتادگی ،فوت و ...یا مسائلی همانند
تورم ،هزینههای غیرمترقبه و ...سبب کاهش درآمد و یا کاهش
بهرهمندی افراد میشود .در این گونه موارد دولت کوششهایی
بهمنظور «جبران خسارت و نتایج حاصل از پارهای حوادث
و اتفاقات اجتماعی» انجام میدهد که از آن به «تأمین
اجتماعی» تعبیر میشود که اصولی از قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران نیز به این امر مهم اختصاص یافته است .تأمین
اجتماعی عالوه بر حل نیازهای مادی افراد ،حتی رفاه معنوی
آنان را نیز مد نظر قرار میدهد به نحوی که شخص در هر
شغل و مقامی از آیندهی خود و خانوادهاش نگرانی نداشته و
برای تأمین معاش خود و خانوادهاش ناچار از کار بدون وقفه
و دست زدن به هر عملی نمیشود و تنها در این صورت است
که جامعه به یکی دیگر از ابعاد عدالتاجتماعی یعنی «توازن»
دست خواهد یافت.
توازن با توزیع عادالنه ارتباط بسیاری دارد .البته این بدان معنا
نیست که امکانات بهطور شایسته و صحیح به افراد مستحق
و نیازمند برسد بلکه بایستی امکانات به حد الزم و مورد نیاز
همگان فراهم شود تا نیازمندی برای حمایت خاص وجود
نداشته باشد.
نکتهی دیگر در بحث توازن ،توزیع صحیح امکانات و منابع
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،قضایی و ...مطابق با قانون اساسی
در جامعه است که پیامد آن دوام  ،بقا و تأمین عدالت در کل
مجموعه خواهد بود و عالوه بر آن از پیدایش شکاف طبقاتی
میان ثروتمندان و نیازمندان جلوگیری خواهد کرد.
ابعاد مذکور تصویر روشنتری از عدالت را به ذهن متبادر
میسازد و در تعیین ساز وکارهای تحقق آن یاری میرساند.
در نتیجهگیری از آنچه آمد میتوانیم برقراری مساوات ،توازن و
روحیهی اطاعت از قانون در جامعه را (به نحوی که با مراعات
حقوق تمامی شهروندان همراه باشد) بهعنوان تعریف جامعی از
ِ
عدالتاجتماعی پیشنهاد کنیم.

اخبـــــــــــار کوتاه
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

مدیرکل بهزیستی خوزستان خبر داد

برنامه ریزی برای خانه دار شدن بیش از  11هزار خانواده دارای بیش
از یک معلول
سالمت نیوز :وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :در کل کشور  11هزار و
 500خانواده دارای دو معلول و بیشتر شناسایی شده و برنامه ریزی الزم برای
خانه دار شدن آنان تا اوایل سال  96انجام شده است.

ساخت  280واحد مسکونی جهت خانوارهای دارای چند معلول در
خوزستان
فارس :مدیرکل بهزیستی خوزستان اظهار کرد :براساس مصوبات این جلسه
مقرر شد تعداد  280واحد مسکونی برای  196خانوار شهری و  84خانوار
روستایی دارای دو یا چند معلول تحت پوشش بهزیستی ساخته شود.

مجوز واردات  106خودرو برای معلوالن صادر شد
ایرنا :سازمان توسعه تجارت در نامه ای به گمرک کشور مجوز واردات 106
دستگاه خودرو برای استفاده معلوالن را صادر کرد.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از ارائهی آموزش فراگیر
به  49هزار دانشآموز معلول خبر داد
جماران :مجید قدمی با بیان اینکه تاکنون  49هزار نفر از کودکان دارای
معلولیت را آماده و هدایت کردهایم به مدارس عادی خاطرنشان کرد :ما این
دسته از کودکان را به مدارس عادی هدایت کرده ایم و سیستم آن مدارس را
حمایت کرده ایم تا بتوانند استفاده الزم را از سیستم آموزشی ببرند و از تعامل
با دانش آموزان عادی یادگیری های الزم را داشته باشند.

استاندار کردستان :از توانایی های متفاوت معلولین بهره گرفته شود
ایرنا :استاندار کردستان گفت :اکثر افراد معلول توانمندی هایی دارند که با
توانمندی های افراد سالم متفاوت است و می توان از این توانایی ها بهره
گرفت.
رئیس آموزش وپرورش استثنایی خواستار اقدام عملی برای حل
مشکالت معلوالن شد
ایرنا :رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت :باید برای رفع مشکالت
معلوالن شامل دسترسی محلی وتردد ،مراکز تعلیم و تربیت ،اشتغال و حتی
رفع نیاز خانواده های آنان ازسوی مسئوالن اقدامات عملی انجام شود.

بسترهای اجتماعی برای نقش آفرینی معلوالن باید دو طرفه باشد
ایرنا :مدیرکل دفتر توانمندسازی حوزه توانبخشی بهزیستی کشور گفت :باید
فرایندی را پیگیری کنیم که منجر به تغییر نگاه ها در حوزه معلوالن شود و
بسترهای اجتماعی در این مسیر نیز باید دوطرفه باشد.

مقام سوم والیبالیستهای معلول قم در راه صعود به لیگ برتر کشور
دبیر هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان قم گفت :والیبالیستهای
معلول قم نیمفصل نخست لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاههای کشور را
با کسب مقام سوم به پایان رساندند.
بررسی مرگ سه دانش آموز استثنایی
خبرگزاری مهر :وجیهاهلل پرویزی مدیر آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران
که چندی پیش از مرگ سه دانش آموز معلول در اثر آلودگی هوای تهران
خبر داده بود این خبر را تکذیب کرد و علت مرگ دانشآموزان را برداشت
خبرنگار دانست.

طرح استعدادیابی ورزشکاران معلول البرز شکست خورد
مهر :سعید براتی اظهار کرد :با تالشی مضاعف  ۱۰۰ورزشکار مستعد معلول را
شناسایی کردیم و قصد داشتیم در پایگاه قهرمانی خود بر روی آن کار کنیم
اما متاسفانه این طرح به سرانجام خوبی نرسید.
وی افزود :از این جمع  ۱۰۰نفره تنها  ۲نفر شرایط حضور در تمرینات را
داشتند که یکی از آنها هم پس از مدتی به دلیل مشقت آمد و رفت عطای
ورزش کردن را به لقایش بخشید.

نام معلم نمونه یزدی در میان برگزیدگان جلوههای معلمی بخاطر
نگهداری از  11معلول بیسرپرست
خبرگزاری فارس :نام «انیس شاه رحمانی» ،معلم نمونه یزدی در میان
برگزیدگان جشنواره جلوههای معلمی به خاطر نگهداری از  11کودک معلول
بیسرپرست و بدسرپرست میدرخشد.

رئیس سازمان بهزیستی :دولت به دنبال احقاق حق معلوالن است
ایرنا  :رییس سازمان بهزیستی کشور گفت :دولت با ارائه الیحه بازنگری الیحه
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ،به دنبال احقاق حق این قشر در بخش
های مختلف جامعه است.

تصویب الیحه قانون جامع حمایت از معلوالن ،راهکار رفع مشکالت
این قشر است
قدس آنالین :معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی ،یکی از موثرترین
راهکارهای اساسی حل ریشه ای مشکالت معلوالن در کشور را تصویب الیحه
اصالحی قانون جامع حمایت از معلوالن در مجلس شورای اسالمی دانست.

فدراسیون قایقرانی به معلوالن فقط وعده میدهد
باشگاه خبرنگاران جوان :شهال بهروزیراد ،ملیپوش پارالمپیکی قایقرانی با
بیان اینکه که فدراسیون قایقرانی برای گرفتن قایق مناسب به ورزشکاران
پارالمپیکی وعدهمیدهد گفت 4 :سال پیش قرار بود فدراسیون قایقرانی با
همکاری فدراسیون معلولین و جانبازان برای ما قایق تهیه کنند اما همچنان
قایق نداریم.

اخبــــــــــار

یک میلیون و  ۲۵۰هزار معلول تحت حمایت سازمان بهزیستی
قطره :رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :یک میلون و  500هزار معلول در
کشور وجود دارد که از این تعداد یک میلیون و  250هزار معلول از خدمات ت
سازمان بهزیستی بهره مند هستند .

معاون سازمان بهزیستی در کرج:

 ۴۳۰هزار معلول و ناتوان در مناطق روستایی کشور شناسایی شد
خبرگزاری تسنیم :معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه
تا پایان سال  ۹۳حدود  ۴۳۰هزار معلول و ناتوان در مناطق روستایی کشور
شناسایی شد ،گفت :در سال جاری به  ۱۷۰هزار نفر از این افراد خدمات ارائه
شده است.
 5درصد نوزادان ایرانی معلول به دنیا می آیند
پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران :ساالنه بین  30تا  40هزار نوزاد معلول
در ایران متولد می شوند که این سهم حدود  4تا  5درصد نوزاران را در بر دارد
و دلیل این مسأله بی توجهی به آزمایش ژنتیک عنوان شده است.

7
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نماینده مجلس :تالشهای انجام شده برای معلولین در ایران رضایت
بخش است
ایرنا  :نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات و اسالمشهر در مجلس شورای
اسالمی گفت :تالش های صورت گرفته در ایران در حوزه معلولین نسبت به
سایر کشورها رضایت بخش است.

برگزاری کالسهای آموزشی برای والدین کودکان معلول
همشهری آنالین :مدیریت مرکز نگهداری شبانه روزی و روزانه کودکان معلول
آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز اقدام به برگزاری کالسهای آموزشی
برای والدین این کودکان کرد تا مادران ،مشکالت رفتاری و تربیتی فرزندان
خود را مطرح و با راهنمایی کارشناسان در جهت رفع آن برآیند.

کاشف به عمل آمد

رقیه بابایی

گزارش فاطمه آلیا از روند بررسی اصالحیهی قانون جامع حمایت از معلوالن در مجلس

دولت در دادن اصالحیهی قانون جامع به مجلس مردد بود
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اخبــــــــــار

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن مجلس در ارائهی گزارشی از روند بررسی
الیحهی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در مجلس به پیک توانا گفت :بررسی
اصالحیهی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن طبق تصمیم هیئت رئیسه به یک
کمسیون مشترک ،متشکل از کمیسیونهای بهداشت و درمان ،اجتماعی ،اقتصادی و
برنامه و بودجه واگذار شده و در جلسات آن نمایندگان سازمان بهزیستی هم شرکت
دارند.
ِ
مشترک مسئول بررسی قانون جامع با محوریت
فاطمه آلیا با بیان اینکه کمیسیون
کمیسیون بهداشت پیش میرود و ریاست آن به عهدهی یکی از اعضای این کمیسیون
است ادامه داد :تاکنون در مجموع  4جلسه برای بررسی قانون جامع برگزار شده و یک
جلسه نیز به زودی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :بحثی که ما داریم این است که مفاد الیحهی قانون جامع با آنچه که
از چند سال پیش تاکنون مورد بازنگری قرار گرفته ،فرق کرده است و مواد آن از 50
ماده به  25ماده کاهش پیدا کرده است.
آلیا ،علت کاهش موارد قانون جامع را اینگونه مطرح کرد :علت کاهش مواد قانون این
بوده که بخشی از مطالبات جامعهی هدف را که ما در قالب موادی پیشبینی کرده
بودیم ،به اعتبار اینکه در مصوبهی دولت خواهد گنجید حذف کرده بودند که ما از
طرف مجلس با این نکته مخالفیم ،به این دلیل که ممکن است با عوضشدن دولت،
دولتهای بعدی زیر بار اجرای آن مصوبه نروند؛ بنابراین تالش ما این است که مفاد و
محتوای آن مصوبه را نیز داخل قانون جامع بگنجانیم.
وی اذعان داشت :پیشبینی میکنیم چند ماده به طور الحاقی و با توجه به نظرات
سازمانهای مردمنهاد معلوالن ،افراد حقیقی و حقوقی شامل خود افراد دارای معلولیت
و یا کسانیکه با مقولهی معلولیت ارتباط تنگاتنگ دارند ،به قانون اضافه شود و ما
قطعاً باید پیشنهادات آنها را در قانون لحاظ کنیم.
معلوالن مجلس با تاکید بر این مطلب که کلیت
رئیس فراکسیون حمایت از حقوق
ِ
مجلس به داشتن یک قانون مترقی برای معلوالن عالقه دارند افزود :حتی اگر مواردی
در کمیسیون مشترک تصویب نشوند ما آنها را ب ه عنوان پیشنهاد مستقل در صحن
علنی مطرح خواهیم کرد ،چرا که شانس بازنگری قانون همیشه وجود ندارد.
وی اذعان داشت :برای بازنگری و تصویب قانون جامع از  4سال پیش تالش میکنیم و
اگر اآلن این موضوع ثمر داده به این اعتبار است که در سال  83شورای نگهبان فرصت
کافی برای بررسی قانون جامع و رفع ایرادات و اشکاالت نداشت و نیاز به اصالح قانون
دیده میشد .اما معلوم نیست در آینده هم چنین بستری فراهم باشد .بنابراین ما نباید
فرصت را از دست بدهیم و باید تالش کنیم تا به کلیهی مطالبات قانونی و منطقی که
میتوان آنها را در اصالحیه جای داد ،توجه کنیم.
فاطمه آلیا در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام دولت مبنی بر تقسیم قانون جامع
بر دو قسمت با این عنوان که یک بخش وظایف دولت بوده و نیاز به تصویب ندارد

و تنها یک بخش آن نیازمند تصویب مجلس است به معنای اتالف وقت معلوالن و
عدم نگاه آیندهنگرانه به وضعیت آنها نیست ،چنین گفت :اساس ٌا دولت درمورد دادن
اصالحیهی قانون جامع به مجلس مردد بود و تحویل این مصوبه به مجلس در دایرهی
تدابیر دولت نمیگنجید.
وی در توضیح بیشتر افزود :هر چه از دولت سوال میکردیم و تذکر میدادیم الیحه
را نمیآورند و میگفتند فع ً
ال در دست بررسی است .چون بنا داشتند الیحه اصالحیه
نیاید و همان قانون جامع فعلی با تمام اشکاالتش باقی بماند و مطالبات معلوالن را
در قالب مصوبه بیاورند.
نمایندهی مردم تهران در مجلس اضافه کرد :دولت باالخره مصوبه را در  10خرداد
سال  94داد و دیگر خبری از اینکه الیحه را به مجلس بدهند نبود ،تا اینکه ما بحث
سوال از وزیر را با عنوان دلیل عدم تحویل اصالحیه به مجلس مطرح کردیم و در
شهریور ماه ،یعنی چند روز قبل از طرح سوال از وزیر در مجلس ،مصوبه را تقدیم
مجلس کردند.
وی در پاسخ به این سوال که کار بررسی اصالحیهی قانون جامع چقدر طول خواهید
کشید ،با تاکید بر این مطلب که ما باور داریم که دقت نباید فدای سرعت بشود گفت:
گاهی از نمایندگان دولت که در جلسه حضور دارند عجله میبینیم ،این خوب است
اما باید دقت کنیم که خواستههای اصلی معلوالن و زندگی آنها به این قانون بستگی
دارد و هیچ موردی در اثر عجله نباید مغفول بماند.
آلیا همچنین افزود :در بررسی اصالحیه تالش میکنیم هم دقت داشته باشیم ،تا
قانون جامع حمایت از معلوالن واقع ٌا جامع باشد و هم برای پیشرفت سریع کار از
اختیارات قانونی خود استفاده کنیم ،تا این مورد در اولویت کار مجلس قرار بگیرد.
رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن مجلس با اشاره به اینکه در حالحاضر سه
کار بسیار سنگین ،بررسی برنامهی ششم توسعه ،قانون بودجهی سال  95و بررسی
احکام آیینی بودجه ،باید در مجلس بررسی شود و از طرفی انتخابات مجلس هم در
راه است ،بنابراین اگر طبق پیشنهاد برخی نمایندگان برنامهی پنجم یکسال تمدید
شود ،شاید فرصتی برای مطرحکردن این اصالحیه پیدا شود.
فاطمه آلیا همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قبل از پایان عمر این مجلس به
تصویب اصالحیهی قانون جامع میتوان امیدوار بود ،اظهار داشت :تالش ما این است
که قبل از پایان سال در این زمینه به نتیجه برسیم اما اگر با توجه به تراکم کاری
مجلس این خواسته میسر نشد ،در اردیبهشت سال آینده و قبل از تشکیل مجلس
بعدی انجام خواهد شد.
آلیا دلیل اصلی نارضایتی معلوالن را عدم پیادهسازی سیستم آی.سی.اف یا طبقهبندی
معلولیتها در ایران دانست و افزود :در صورت اجرای این سیستم ما میتوانیم در
توزیع منابع مالی و ...بر اساس اولویت عمل کنیم و در آن صورت ضریب رضایت
معلوالن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

آلیا :در انعکاس خبر تشکیل کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس اشتباه رخ داده بود
چندی پیش خبری مبنی بر تشکیل کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس منتشر
شد و گفته شد کار بررسی اصالحیهی قانون جامع نیز به این کمیسیون مشترک
سپرده شده است .به همین منظور به سراغ رئیس فراکسیون حمایت از حقوق
معلوالن مجلس رفتیم تا علت تشکیل این کمیسیون ،وظایف و اعضاء و مدت
ِ
ادامهی کار آن را جویا شویم.
ک توانا گفت :در انعکاس این خبر اشتباه رخ داده
فاطمه آلیا در این گفتوگو به پی 
بود و هیچ کمیسیون مشترکی بین دولت و مجلس تشکیل نشده است؛ بلکه مفهوم
کمیسیون مشترک در مجلس این است که کمیسیونی متشکل از چند کمیسیون
تخصصی مجلس تشکیل میشود.
وی ادامه داد :البته آن خبر اصالح شد ،اما انعکاس چندانی پیدا نکرد و نتوانست در
این زمینه رفع ابهام کند.
نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :برای بررسی
اصالحیهی قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت کمیسیون مشترک

بین کمیسیونهای خود مجلس تشکیل شده و منظور ما از کمیسیون مشترک
همین بود ،اما به اشتباه بهعنوان کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس منعکس
شد.
آلیا خاطرنشان ساخت :ما در حال حاضر چند کمیسیون مشترک ،مث ً
ال درمورد
بحث و مسائل دیگر در مجلس داریم و همچنین کمیسیون مشترکی متشکل از
کمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی داریم.
این نمایندهی مجلس افزود :طبق تصمیم هیئت رئیسهی مجلس برای اصالح
الیحهی قانون جامع نیز کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیونهای بهداشت و
درمان ،اجتماعی ،اقتصادی و برنامه و بودجه تشکیل شد.
وی اظهار داشت :این  4کمیسیون برای بررسی الیحهی قانون جامع ،کمیسیون
مشترک تشکیل دادهاند و البته نمایندگان سازمان بهزیستی هم در جلسات آن
شرکت دارند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور:

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

سازمانهای مردمنهاد معلوالن باید ناظر
مسائل معلوالن باشند

تمام تالش ما سرعتبخشیدن به
تصویب الیحهی قانون است

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور در گفتوگو با پیکتوانا مهمترین مشکل افراد
دارای معلولیت را اشتغال دانست و گفت :رفع مشکل بیکاری معلوالن میتواند
بسیاری از مشکالت این گروه را حل کند.
دکتر حبیباله مسعودی فرید ادامه داد :با تصویب الیحهی قانون جامع ،استفاده
از تجربیات موفق در دنیا ،بهکارگیری تجربیات موفق داخلی و بهرهگیری از نظرات
صاحبنظران و سازمانهای مردم نهاد معلوالن امید است که مشکل اشتغال این
گروه مرتفع شود.
وی با تاکید بر نقش اثرگذار سازمانهای مردمنهاد معلوالن اظهار کرد :نقش این
سازمانها در پیشبرد امور معلوالن بسیار ضروری است ،این مجموعهها باید ناظر
مسائل معلوالن باشند و نقش نظارتی خود را حفظ کرده و پرسشگر باشند.
فرید اذعان داشت :سازمانهای مردمنهاد معلوالن عملکرد خوبی داشته و در چند
سال گذشته قدمهای بزرگی برداشتهاند ،این سازمانها اگر همگرایی بیشتری داشته
و بتوانند شبکهای عمل کنند قدرت چانهزنی باالتری خواهند داشت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در گفتوگو با خبرنگار پیکتوانا از شرکت در
جلسات بررسی قانون جامع حمایت از معلوالن در مجلس خبر داد و گفت:
اصالحیهی قانون جامع در کمیسیون مشترک مجلس و با محوریت کمیسیون
بهداشتو درمان در حال بررسی است و ما تالش داریم در بند بند این الیحه
آنچه مد نظر ما و مورد نیاز جامعهی هدف است را بگنجانیم.
انوشیروان محسنی بندپی ،در پاسخ به این سوال که سازمان بهزیستی
برای شب عید معلوالن چه برنامههایی دارد اظهار داشت :تمام تالش ما
سرعتبخشیدن به تصویب الیحهی اصالحیهی قانون جامع است.
وی همچنین رفع نقاط ضعف بودجهی سازمان بهزیستی در برنامه و بودجهی
سال  95را از دیگر برنامههای سازمان دانست و افزود :گنجاندن احکام کارآمد
و کارگشا برای جامعهی هدف بهزیستی در برنامهی ششم از دیگر برنامههای
ما تا پایان سال جاری است.

حداقل و حداکثر خدمات بیمهی تکمیلی برای معلوالن مشخص نیست
بسیاری از معلوالن بنا به شرایط جسمی و بسته به نوع معلولیتی که دارند ،همواره
متحمل هزینههای دارویی و درمانی باالیی میشوند که از عهدهی پرداخت آن
برنمیآیند .سازمان بهزیستی در چند سال گذشته و بهمنظور کمک به جامعهی
هدف ،برای افراد معلول بیمهی تکمیلی در نظر گرفته است تا بخشی از هزینههای
ک توانا با ستاد بیمهی سازمان بهزیستی
این افراد تامین شود .در این شماره از پی 
ی تکمیلی برای هر معلول
کشور وارد ارتباط شدیم تا سقف سرانهی اعتبار بیمه 
را جویا شده و بدانیم بیمهی تکمیلی معلوالن در چه صورت و شامل چه مواردی
میشود؟
نمایندهی مسئول ستاد بیمهی بهزیستی کشور در گفتوگو با پیکتوانا از بیان
سقف اعتبار بیمهی تکمیلی معلوالن خودداری کرد و گفت :بیمهی تکمیلی
معلوالن سقف ندارد.
تقیزاده با بیان اینکه مسئول ستاد بیمه در جلسه هستند و اطالعات من همانی
است که مسئول ستاد به شما خواهد داد :گفت اطالعات ما سراسری است ،ما
چیزی بیشتر از استانها نمیدانیم و شما میتوانید از بهزیستی استان محل زندگی
خود سوال بپرسید.
وی در پاسخ به این سوال که بیمهی تکمیلی تا چه سقفی هزینههای درمانی

معلوالن را پوشش میدهد ،ابراز داشت :سوال شما جواب خاصی ندارد ،حداقل و
حداکثر خدمات بیمهی تکمیلی برای معلوالن مشخص نیست.
تقیزاده افزود :بیمهی تکمیلی سقف ندارد ،ما پول را به استانها میفرستیم و
استانها مطابق هزینهی هر فردی به او پول پرداخت میکنند.
این مسئول سازمان بهزیستی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که :ممکن است
یک مددجو فقط هزینهی فیزیوتراپی داشته باشد و یک مددجوی دیگر هزینهی
بستری .خود شما برای این افراد چه سقفی میتوانید در نظر بگیرید؟
وی در پاسخ این سوال که آیا شما هزینهی انواع جراحیها را هم پرداخت میکنید
گفت :خیر ،این جزء شیوهنامهی ما نیست .ما فقط هزینههای ضروری مثل بستری
شدن و فیزیوتراپی را پرداخت میکنیم ،چون این موارد هزینههای حداقلی هستند
و بیشترین پرداختی ما درمورد بستری شدن است که مبلغ آن یک میلیون تومان
است.
تقیزاده همچنین به این پرسش که آیا این یک میلیون تومان را به همه پرداخت
میکنید ،اینگونه پاسخ داد که :این بستگی به تشخیص کارشناس بهزیستی دارد،
اگر کارشناس تشخیص دهد که به یک نفر یکمیلیون تومان پرداخت شود در آن
صورت به دیگران باید بسیار کمتر پرداخت شود.

اخبــــــــــار

رئیس سازمان بهزیستی کشور چندی پیش برای پرداخت شهریهی دانشجویان
دارای معلولیت از انعقاد تفاهمنامهی همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد و
گفت :در حال حاضر  ۱۴هزار دانشجوی معلول داریم که بیش از  ۵۰درصد آنها
در دانشگاه آزاد تحصیل میکنند.
انوشیروان محسنی بندپی ،در تاکید به حمایت تحصیل دانشجویان دارای معلولیت
گفت :مستمری افراد دارای معلولیت ماهانه  ۵۳هزار تومان است و بهزیستی شاید
نتواند شهریهی این افراد را پرداخت کند ،بنابراین تفاهمنامه با دانشگاه آزاد
میتواند فتح بابی در تقویت پایههای علم آموزی جامعهی هدف باشد.
در پی انتشار این خبر با ستاد دانشجویی سازمان بهزیستی کشور وارد گفتوگو
شدیم.

یکی از مسئوالن ستاد دانشجویی سازمان بهزیستی کشور گفت :مصوبهی پرداخت
شهریهها امضا شده ،اما برای اجرایی شدن آن هنوز جلسهای برگزار نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که دکتر بندپی در برنامهی گفتوگوی ویژهی خبری
از پرداخت شهریههای دانشجویان معلول خبر داد بیان کرد :خیر ،چون هنوز
جلسهای در راستای اجرای این توافق برگزار نشده است.
این مسئول سازمان بهزیستی با بیان اینکه تفاهم بین بهزیستی و دانشگاه آزاد
برقرار شده اظهار داشت :احتمال میدهیم پرداخت شهریهها از سال آینده عملی
شود.

پیـــک توانــا

هنوز جلسهای برای اجرای مصوبهی پرداخت شهریهی دانشجویان معلول
برگزار نشده است
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شماپدردارید؟شهریهیآنهاییکهپدردارندرانمیدهیم
توگوی ویژهی خبری از تفاهم این سازمان با دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد
رئیس سازمان بهزیستی کشور چندی پیش در برنامهی گف 
و گفت بر اساس این تفاهم نامه ،شهریهی دانشجویان دارای معلولیتی که در دانشگاههای آزاد سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند
پرداخت میشود.
انوشیروان محسنی بندپی همچنین تصریح کرد :بر اساس این تفاهمنامه شهریههای دانشجویان دارای معلولیت بدون درگیرکردن
دانشجو و بدون واسطه قراردادن وی پرداخت و بطور مستقیم به حساب خود دانشگاه واریز میشود.
در ادامهی انتشار این مطلب با مراکز بهزیستی در چند استان تماس گرفتیم تا نحوهی پرداخت شهریههای دانشجویان معلولی که در
دانشگاههای آزاد مشغول به تحصیل هستند را جویا شویم.
سواالت مطرح شده در گفتگو با ادارات بهزیستی و پاسخهای دریافتی را به تفکیک استانها مشاهده میکنید.
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استان قزوین ،اداره کل بهزیستی
 .1بستگی به نوع معلولیت افراد دارد.
 .2برای برخی از افراد بطور کامل و برای برخی
دیگر بخشی از شهریه پرداخت میشود.

استان کرمانشاه ،بهزیستی شهرستان
کنگاور
 .1بله ،حتما پرداخت میکنیم.
 .2بصورت  100درصدی نه ،اما بر
اساس اعتباری که برایمان بفرستند
پرداخت میکنیم( .بقیهاش را از همان
تلویزیون بپرسید).

معلول مشغول به تحصیل در
شهریهی دانشجویان
ِ
دانشگاههای آزاد را پرداخت میکنید؟
چقدر از شهریهی دانشجویان معلول توسط سازمان
بهزیستی پرداخت میشود؟
استان ایالم ،اداره کل بهزیستی
 .1درصورتیکه افراد با کنکور وارد دانشگاه
شده باشند ،پرداخت میکنیم .ولی اگر بدون
کنکور وارد دانشگاه شده باشند ،خیر.
 .2بین  80تا  100درصد شهریه پرداخت
میشود؛ اما بستگی به میزان اعتبار دارد.
ممکن است اعتبار بیاید ممکن هم هست نیاید.
(شاید رئیس بهزیستی کشور اعالم کرده باشد،
اما ما اگر اعتبار برایمان بیاید شهریهها را
پرداخت میکنیم و اگر نیاید نه).

استان لرستان ،بهزیستی شهرستان
یاسوج
 .1شهریههای این تر ِم دانشجویان در حال
پرداخت است.
 .2اگر معلولیت فرد متوسط باشد  50درصد
شهریهاش را پرداخت میکنیم.

استان بوشهر ،اداره کل بهزیستی
 .1اگر اعتبار بیاید.
 .2به بهزیستی کشور نامه زدهایم که
به استان ما پول و اعتبار بدهند اما
ندادند .میگویند همهی شهریه را
پرداخت میکنند؛ اما اعتبار را کامل
پرداخت نمیکنند.

استان همدان ،اداره کل بهزیستی
 .1شما پدر دارید؟ به کسانی که پدر داشته
باشند شهریه پرداخت نمیکنیم .پرداخت
شهریهی دانشجویی فقط به بچههای مراکز
شبانهروزی که بیسرپرست هستند تعلق
میگیرد.
 .2یک درصدی را احتماالً پرداخت کنیم.

استان کهگیلویه و بویر احمد ،بهزیستی شهرستان یاسوج
 .1اگر دانشجویان معلول مدارکشان را به بهزیستی آورده و
در سامانه ثبت شده باشد ،شهریههایشان پرداخت میشود.
 .2مبلغ پرداختی مشخص نیست ،شاید  10 ،30و شاید
هم  70درصد پرداخت شود؛ اما شهریهی هیچ کس کامل
پرداخت نمیشود.

بگذاریدنابینایاندرانتخاباتمجلسکاندیدشوند
رقیه بابایی

11
پیـــک توانــا

که نتوانستهایم منظور اصلی نمایندگان مجلس را از پس پردهی
دالیل مخالفت آنها دریابیم .چقدر دایرهی لغاتمان ضعیف است
مالی ناشی از کاندیداتوری نابینایان»
وقتیکه متوجه نمیشویم «ایجاد بار ِ
همان غنیمت شمردن حضور آنها در مجلس است و یا واقعاً چرا متوجه
نمیشویم که این جمله که «با کاندیداتوری نابینایان ،فردا کر و اللها هم
مدعی میشوند» میتواند معنای استقبال باشکوه از آمادگی اجتماعی این
گروه باشد و باید گفت امان از سواد ناکافی ما جوانان ایرانی...
در اینکه نابینایان و کمبینایان از تحصیلکردهترین و توانمندترین گروهها
در بین افراد دارای معلولیت هستند ،شکی نیست و این نکته که نمایندگان
این گروه سالهاست در جایگاههای مختلف اجتماعی تواناییهای این قشر
را به اثبات رساندهاند نیز بر کسی پوشیده نیست .اما این ابهام همچنان
پابرجاست که چرا نمایندگان محترم چشم به روی تواناییهای این افراد
نمیگشایند و این همه استعداد و نبوغ را نمیبینند و حاال باز هم آیا
نابجاست اگر که بپرسیم :بهراستی نابینایان واقعی چه کسانی هستند؟
در ادامه اجازه داریم سوال کنیم که آیا ساکنان خانهی ملت ،مگر صاحبان
این خانه نیز هستند؟ اگر نیستند ،پس چرا ورود میهمانان دیگر را با فراغ
بال نمیپذیرند؟ اما اگر صاحبخانه هستند که بهتر است ما از سوال خود
صرفنظرکنیم.
نکند فاصلهی موجود بین مردم و موکالنشان آنقدر زیاد شده که آن گروه
از این گروه خبر ندارند؟ نکند وکالی مردم نه در خانهی ملت ،که در جایی
دوردست استقرار دارند ،بهگونهای که تردد نابینایان در شهر ،فعالیت آنها
در پارلمانهای شهری ،حضور این افراد در محافل اجتماعی ،فعالیتشان
در دانشگاهها و ...را نمیبینند؟ یا نکند نمایندگان مجلس وکالت نابینایان
را قبول نمیکنند؟ نکند بین نمایندگان ،کسانی هستند که حضور وکالی
نابینا را در کنار خود برنمیتابند و آن را درخور شأن و شخصیت خود
نمیبینند؟
آیا واقعاً نمیشود اینگونه بیندیشیم که با ورود نابینایان به مجلس ،شاید
قدری از بار سایر نمایندهها کاسته شود و مجلس ما مفتخر باشد که
نمایندگان همهی طیفهای جامعه را به خود راه داده است؟ نمیشود
اینگونه به موضوع نگاه کرد که این افراد حقوقی دارند و ما موظف به احقاق
حقوق هستیم نه چیز دیگری.
شاید بشود اینگونه فکر کرد که تخصیص تنها چند کرسی به معلوالن ،جایی
مالی ناشی از تامین تجهیزات مربوط به این
از کسی تنگ نمیکند و بار ِ
افراد ضربهی چندانی به کشور وارد نخواهد کرد .بیایید به این تفکر هم تن
بدهیم و بیندیشیم که بار مالی حتی در صورت ایجاد هم اگر منجر به رشد
شاخصهای مدنی و بالندگی نابینایان عزیز کشورمان شود ،ارزش باالیی
خواهد داشت.
ضمن آنکه دعوای امروز بر سر کرسیهای نمایندگی نیست ،بلکه موضوع
این است که نابینایان هم مانند سایرین تحصیالت دارند ،توانایی دارند،
مهارت آموختهاند ،قدرت فصاحت و بالغت دارند ،تنها بگذارید آنها در
انتخابات مجلس شرکت کنند ،رأی آوردن و نیاوردنشان را بگذارید پای
خودشان...

اخبــــــــــار

مهرماه امسال طرح اصالح بند ( )6ماده ( )28قانون انتخابات مجلس شورای
اسالمی ،درصحن علنی مجلس مطرح شد.
این بار سومی بود که «طرح امکان کاندیداتوری نابینایان در انتخابات
مجلس» مطرح و مورد مخالفت نمایندگان قرار میگرفت.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در  22مهر سال جاری بار دیگر
دور هم جمع شدند و ضمن کموزیاد کردن مهلت استعفای متقاضیان
شرکت در انتخابات مجلس دهم ،تعیین میزان آرای مورد نیاز برای ورود به
مجلس بعدی ،نحوهی استفاده از امضای الکترونیکی در انتخابات و هر آنچه
که شرایط ورود نمایندگان به مجلس دهم را تسهیل میکند ،تعیین کردند
و در پایان محض رفع خستگی از این حجم فعالیت هم که شده به شرکت
نابینایان و کمبینایان در انتخابات مجلس رضایت ندادند که ندادند.
از مجموع  ۱۹۷نمایندهی حاضر در مجلس با  ۹۸رأی موافق ۵۲ ،رأی
مخالف و ۱۵رأی ممتنع به پیشنهاد حذف قید حضور نابینایان در انتخابات
مجلس شورای اسالمی رأی مثبت دادند و بر این اساس مقرر شد که
در انتخابات پیشرو هم هیچ فرد نابینا و کمبینایی ثبتنام نکند ،تا مبادا
بهعنوان نمایندهی گروه خاصی از جامعه وارد خانهی ملت شود.
حاال سوال این است ،اگر مجلس شورای اسالمی ،خانهی همهی احاد ملت
است پس نمایندگان مجلس چگونه میتوانند حق ورود به این خانه را از
نمایندگان گروه خاصی از جامعه بگیرند؟ مگر نه آنکه نمایندگان مردم در
مجلس کاری به جز خدمت ،گرهگشایی و رسیدگی به امور موکالن خود
ندارند؟ اگر اینطور است ،بگذارید ببینیم؛ شاید نابینایان ،موکل نمایندگان
مجلس نباشند؟ شاید نمایندگان فعلی مجلس وکالت این گروه را قبول
ندارند؟ شاید هم افراد نابینا و کمبینا شهروندان و اعضای این جامعه نیستند!
البته با این نگاه پای سواالت دیگری هم به میان میآید و ما از آن میان
تنها بسنده میکنیم به اینکه آیا دادن مجو ِز شرکت در انتخابات مجلس به
نابینایان جزء امور مربوط به گرهگشایی محسوب نمیشود؟ و آیا گرهگشایی
از کار یک گروه اجتماعی ،خدمت به خلق به حساب نمیآید؟
تعدادی از نمایندگان محترم شناخت ناکافی خود از تواناییها و مهارتهای
معلوالن و ب ه طور اخص ،نابینایان را به حساب ناتوانی این افراد گذاشته
و نگران تحمیل هزینههای باال به مملکت میشوند و نتیجه این میشود
که نمایندگان موافق نیز از عهدهی اقناع مخالفان برنیامده و یک تصمیم
ناعادالنه برای بار سوم تمدید میشود.
اما نکتهی جالب اینجاست که همان نمایندهی محترمی که ایجاد بار مالی
برای مملکت را ب ه عنوان دلیل مخالفت خود اعالم میکند ،در گفتوگوهای
بعدی این گفته را انکار کرده و میگوید« :من نهتنها مخالف حضور نابینایان
در انتخابات نبودم؛ بلکه آن را فرصتی غنیمت میدانم».
جالبتر آنکه نمایندهی عزیز دیگری برای اینکه پاسخ کوبندهای به رقیب
سیاسی خود بدهد ،طرح مربوط به معلوالن را هدف قرار داده و ادبیات
توهینآمیز به معلوالن را برای تقابل سیاسی و البته نامحسوس خود با
طرف مقابل برمیگزیند و علیرغم رنجاندن جامعهی معلوالن ایران و
بازتابهای رسانهای این رویداد و همچنین علیرغم شأن و جایگاه خود،
هیچ معذرتخواهی رسمی از وی دیده نمیشود.
ناگفته نماند که نمایندهی دیگری در پاسخ به این سوال که علت مخالفت
شما با اصالح بند مذکور چه بود ،اظهار میکند که :منظور من این بود که
این عزیزان با آمدن به مجلس به زحمت نیفتند!
شاید در این وضعیت الزم باشد برای جویا شدن علت مخالفت نمایندگان
نظرسنجی وسیع بیندیشیم تا ببینیم میتوانیم
مجلس به اجرای یک پروژهی
ِ
سر دربیاوریم و ببینیم که باألخره نمایندگان مخالف با شرکت نابینایان در

ساکنان خانهی
انتخابات مجلس ،چه کسانی بودند و شاید دستگیرمان شود
که چرا برخی از نمایندگان مجلس نمیتوانند مقصود خود ملت ،مگر صاحبان این
را واضح بیان کنند؟ البته ممکن است ایراد از خود ما باشد خانه نیز هستند؟

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
چراغ روشن آبان و آذر :
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اخبــــــــــار

 -1برگزاری مراسم مشترک با سازمان ملل بهمناسبت روز جهانی
معلوالن
 -2برگزاری مراسم مذهبی روز جهانی معلوالن همزمان با اربعین
حسینی با حضور اعضا و مدیران استان
 -3بازدید هیئت مدیره سازمان فناوری اطالعات تهران و رئیس
سازمان فناوری اطالعات استان از مجموعه فعالیت های فرهنگی
اجتماعی
 -4تجلیل از رئیس هیئت مدیره کانون توانا در گردهمایی
بزرگداشت روز جهانی معلوالن کشور
 -5برگزاری دیدار دوست در شهرستان های زیباشهر ،اقبالیه،
بیدستان و قزوین با حضور مدیران استان و شهرستان بهمناسبت
روز جهانی معلوالن
 -6برگزاری کارگاه رفتارشناسی کاری برای کارکنان ناشنوای گروه
بهداشتی فیروز
 -7حضور رئیس هئیت مدیره کانون توانا در برنامه "گفتگوی ویژه
خبری" بهمناسبت روز جهانی معلوالن
 -8بازدید کارکنان کانون توانا از "پارک علم و فناوری" و "مرکز
رشد خالقیت بسیج قزوین"
 -9حضور در برنامه دیوار  47انجمن کم توانان ذهنی استان
بهمناسبت روز جهانی معلوالن
 -10حضور کانون توانا در نمایشگاه توانمندی و صنایع دستی
معلوالن در مجلس شورای اسالمی بهمناسبت روز جهانی معلوالن
 -11بازدید مدیران و نماینده های فروش محصوالت فیروز از
مجموعه فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و کارآفرینی و تولیدی کانون
توانا
 -12برگزاری کالس مشاوره برای مادران دارای فرزند معلول
 -13برگزاری اولین همایش ویلچررانی جانبازان و معلوالن توسط
کانون توانا شعبه الوند بهمناسبت روز جهانی معلوالن
 -14سخنرانی رئیس هیئت مدیره کانون توانا در "یونسکو"
بهمناسبت روز جهانی معلوالن
 -15دیدار مدیران و پرسنل کانون توانا با رئیس ستاد فرمان امام
(ره) استان بهمناسبت روز جهانی معلوالن
 -16سخنرانی رئیس هئیت مدیره کانون توانا در دانشکده حقوق
بهمناسبت روز جهانی معلوالن
 -17دیدار پرسنل و مدیران کانون توانا شعبه الوند با مدیران
شهرستان البرز بهمناسبت روز جهانی معلوالن
 -18برگزاری دیدار دوست در کانون توانا شعبه تاکستان با حضور
مدیران شهرستان بهمناسبت روز جهانی معلوالن
 -19بازدید مدیر شهرک های صنعتی استان از مجموعه فعالیت
های کارگاهی و تولیدی در شهرصنعتی لیا در راستای حل مشکالت
 -20بازدید مدیرعامل جمعیت هالل احمر از مجموعه فعالیت های
فرهنگی اجتماعی و تولیدی کارآفرینی کانون توانا

همایش ویلچررانی جانبازان و معلوالن در قزوین برگزار شد
نخستین همایش ویلچررانی جانبازان و معلوالن به همت کانون توانا شعبه الوند برگزار
شد.
به گزارش پیک توانا :نخستین همایش ویلچررانی جانبازان و معلوالن قزوین با حضور
جمعی از مسئوالن و افراد دارای معلولیت این استان در شهرستان البرز برگزارشد.
برخی از مسئوالن استان قزوین در این مراسم همراه با جانبازان و افراد دارای معلولیت،
به منظور آشنایی با دغدغههای حوزهی معلوالن از ویلچر استفاده کردند.
اجرای مسابقهی ویلچررانی از دیگر محورهای این همایش بوده که با شرکت  ۴۸فرد
دارای معلولیت ،در سه گروه برگزار شد.
در گروه بانوان ،محدثه باراجینی ،در گروه افراد دارای معلولیت فلج اطفال ،حمید
احمدی و در گروه افراد دارای معلولیت ضایعهی نخاعی حسین طارمیان مقام نخست
را کسب کردند.
این همایش به منظور آشنایی هرچه بهتر مسئوالن و جامعه با دغدغهها و چالشهای
حوزه معلوالن و آگاهسازی مسئوالن برای لزوم مناسبسازی فضای شهری و همچنین
ارتقاء روحیهی افراد دارای معلولیت ،به همت کانون معلولین توانا برگزار شد.

برگزاری نشست مشترک کانون توانا با سازمان ملل
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تجلیل از رئیس هیئت مدیرهی کانون توانا در
گردهمایی بزرگداشت روز جهانی معلولین
رئیس هیئت مدیرهی کانون معلولین توانا در گردهمایی بزرگداشت روز جهانی معلول که با
حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای
اسالمی ،رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمع زیادی از معلوالن و خانوادههای آنها در سالن
وزارت رفاه برگزار شد ،به عنوان معلول نخبه مورد تجلیل قرار گرفت.
به گزارش پیک توانا :سیدمحمد موسوی که پیش از این عنوان کارآفرین برتر کشوری و
کارآفرین اجتماعی را از آن خود کرده ،در این گردهمایی عنوان «معلول نخبه» را کسب کرده
و از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لوح تقدیر دریافت کرد.
گفتنی است موسوی مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز نیز هست و بیش از  ۹۸درصد از
جایگاههای کاری این واحد تولیدی را به کارکنان دارای معلولیت اختصاص داده است.
در حال حاضر  ۲۴۵فرد دارای معلولیت به همت این فعال اجتماعی که خود نیز از افراد دارای
معلولیت است ،در گروه بهداشتی فیروز مشغول به فعالیت هستند.
رقیه بابایی

پیـــک توانــا

گفت :آموزش ،ایجاد فرصتهای برابر ،دفاع از حقوق معلوالن و… از جمله
انتظاراتی هستند که از سازمان بهزیستی میرود ولی اجرایی نشدهاند.
دکترعلی صابری عضو شورای شهر تهران نیز در این مراسم گفت :مخالفت با
امکان حضور نابینایان در انتخابات مجلس شورای اسالمی ایجاد تبعیض بوده و
خالف قانون است.
وی گفت :تشکلهای معلوالن باید بدانند که ما نهادهای مستقل هستیم و باید
مستقال نظر بدهیم و در جامعه حضور داشته باشیم.
محمود کاری مدیرعامل انجمن ندای معلولین نیز در این مراسم مطرح کرد:
مشکالت و دغدغههای جامعه معلوالن باید توسط افراد دارای معلولیت برطرف
شده و معلوالن نباید متکی به سازمان و ادارات دولتی باشند.
رقیه بابایی

اخبــــــــــار

نشست مشترک کانون معلولین توانا با نمایندگان سازمان ملل متحد در ایران در
محل دفتر این سازمان برگزار شد.
به گزارش پیک توانا :این نشست که اولین نشست مشترک کانون معلولین توانا
با نمایندهی سازمان ملل در ایران است ،با حضور مدیر کل امور کارآفرینی و
مدیر کل امور رفاهی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،معاون توانمندسازی
بهزیستی کشور ،عضو شورای شهر تهران و جمعی از مدیران تشکلهای معلوالن
و با محوریت بررسی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در ایران برگزار شد.
این نشست که به همت کانون معلولین توانا ترتیب داده شده ،با هدف بررسی
روند اجرای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ،دالیل عدم اجرای این
کنوانسیون و میزان پیشرفت اجرای مفاد این کنوانسیون و عوامل بازدارندهی
آن برگزار شده است.
سیدمحمدموسوی موسس کانون توانا در این نشست اظهار داشت :دولتها در
توانمندسازی معلوالن به حدی ضعیف عمل میکنند که ایجاد اشتغال کانون توانا
و فیروز بهطور شگفتانگیزی مورد توجه قرار میگیرد.
وی با بیان این مطلب که ما کاری به دولتها و حکومتها نداریم و هر کس که
پنچری چرخ ویلچر معلوالن را بگیرد برای ما ارزشمند است تصریح کرد :ما به
قانون جامع حمایت از معلوالن اعتراض داریم با این حال بودن همین قانون هم
برای برداشتن قدمهای بعدی خوب است.
رئیس هیئتمدیره کانون توانا همچنین با اشاره به این نکته که مسئولیت افراد
دارای معلولیت در ایران به سازمان بهزیستی سپرده شده و بهزیستی با وجود
نام زیبایی که دارد برای به زیستن معلوالن ،موفقیتهای زیادی به دست نیاورده

رئیس هیئت مدیره ی کانون توانا در برنامه گفتگوی ویژه خبری:
آيا با  30ميليون
تومان تخفيف گمرکي
که عايد معلول مي شود،
وي توانمند خواهد
خالی از برنامه است.
معلوالن
حقوق
از
حمایت
رئیس فراکسیون
شد؟

آمار بهزیستی آزمایشی در برابر واقعیت بزرگ معلوالن است

14
پیـــک توانــا
شماره /61دی ماه 1394

اخبــــــــــار

رئیس سازمان بهزیستی در گفتگوی ویژهی خبری شبکه دو سیما از
پرداخت ماهانه  ۶۰۰هزار تومان یارانه به برخی معلوالن خبر داد و گفت:
بابت «نگهداری روزانه» از هر معلول  ۳۴۰هزار تومان و نگهداری شبانه ۶۰۰
هزار تومان به مراکز توانبخشی پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما :انوشیروان محسنی بندپی افزود :حق
تردد معلوالن در تهران نیز ماهانه  ۱۵۰هزار تومان است که به حدود صد
هزار نفر از معلوالن پرداخت میشود.
محمود کاری ،رئیس انجمن معلولین ایران هم آمار ارائه شده دربارهي
پرداخت حق رفت و آمد معلوالن در تهران را زیر سوال برد و گفت :این
بودجه در کل کشور فقط به  ۷۳۰نفر پرداخت شده است.
رئیس هیئت مدیرهی کانون معلوالن توانا که به عنوان نمایندهي سازمانهای
مردمنهاد در این برنامه حضور داشت ،در پاسخ به اظهارات رئیس سازمان
بهزیستی گفت :این آمارهای ارائه شده ،مانند یک کار آزمایشی در برابر
واقعیتی بزرگ است.
موسوی افزود :مسئوالن باید با رویکرد جدید با سازمانهای مردم نها ِد دارای
حرفهای قانونی مواجه شوند و این عدد و ارقامها گوشهای از قصهی
معلوالن است.
وی گفت :اکنون به معلول وامهای بیهدف و غیرکارشناسی میدهند و او را
مقروض میکنند و میگویند با این وام ایجاد شغل کنید یا خودروی بدون
حق گمرک وارد کشور کنید ،اما در عوض ساالنه  ۱۰درصد از معلوالن را از
پوشش خود به بهانهی توانمند شدن خارج میکنند.
موسوی پرسید :آیا با  ۳۰میلیون تومان تخفیف گمرکی که عاید معلول
میشود ،وی توانمند خواهد شد؟
رئیس هیئت مدیرهی کانون معلوالن توانا گفت :بهزیستی سهم بیمه ی
کارفرما را یک سال  ۲۵درصد و سال دیگر  ۲۵درصد و فقط برای یکسال
آن هم به طور استثنایی  ۷۰درصد پرداخت کرد و قانون و رویهی مشخصی
در این زمینه وجود ندارد.
رئیس سازمان بهزیستی با انتقاد از این سخنان افزود :چرا فعالیتهای
انجامشده را زیر سوال می برید؛ در حالی که ما شهریهی دانشجویان معلول
و نیازمند را پرداخت میکنیم و سال گذشته  ۲۰هزار نفر از این تسهیالت
استفاده کردند.
رئیس هیئت مدیرهی کانون معلوالن توانا در جواب گفت :ما خواهان تغییر
نگرش مسئوالن هستیم و بهزیستی نباید اقدامات و انجام وظایف خود را به
عنوان لطف به جامعه معلوالن ببینند.
موسوی با تاکید بر بازنگری الیحه دولت در خصوص معلوالن که اکنون
در مجلس در حال بررسی است ،افزود :متأسفانه هرجا که اعالم کردیم
این قانون نیازمند تغییر ضروری است ،مسئوالن اجرایی گفتند اجرای این
تغییرات نیازمند بودجه است و با این بهانه میگویند ،قابل اجرا نیست در
حالی که بازنگری این الیحه که  ۵سال معطل مانده در زمان تحریم و
بیپولی انجام شده و اکنون شرایط فرق کرده است.
وی گفت :قلب مسئوالن ماالمال از انسان دوستی ،اما کشوی میزشان

مجلس شورای اسالمی هم که به صورت تلفنی
میهمان این گفتگوی ویژهی خبری بود گفت:
تاکنون یک جلسه کمیسیون مشترک تشکیل شده است و به علت عدم
آمادگی سازمان بهزیستی جلسهی دوم آن برگزار نشد.
فاطمه آلیا افزود :سازمانهای مردم نهاد پیشنهادهای قابل توجه و عملیاتی
در زمینهی فرهنگی ،ورزشی و دیگر موضوعات به اعضای کمیسیون ویژه
ارائه کردهاند که در حال بررسی است و جلسات این کمیسیون باید تسریع
شود ،تا هر چه زودتر به نتیجه برسیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه در لوایح بودجهی دولت به حمایت
از معلوالن توجه الزم نمیشود گفت :باید برای اجرای قانون و عملیاتی
شدن الیحهي دولت در زمینهی حمایت از معلوالن اراده مسئوالن اجرایی و
حمایت مالی وجود داشته باشد.
محسنی بندپی افزود:در قانون جامع مدیریت و امور معلوالن مبنای کار ما
مدیریت سیستمی و فرآیند محور است که در صورت تصویب ،هر جا نیاز
مالی مطرح باشد ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف خواهد بود
در بودجههای ساالنه ردیف خاصی را اختصاص دهد و رویکرد فرمایشی
نخواهیم داشت.
وی افزود :همچنین باید حقوق و معیشت معلوالن که توانمندی کاری
ندارند ،معادل حداقل حقوق قانون کار در نظر گرفته شود.
رئیس هیئت مدیرهی کانون معلولین توانا هم که موسس کانون تواناست و
از  ۲۰سال گذشته در حوزهی فرهنگسازی و اصالح دیدگاه جامعه نسبت
به معلوالن فعالیت دارد ،در این برنامه گفت :زحمات کارکنان و مسئوالن
سازمان بهزیستی در خدمت به قشر معلول بسیار ارزشمند و قابل تقدیر
است اما هنوز نگرش مبتنی بر توانمندی معلوالن در نهادها و دستگاههای
دولتی تغییر نکرده و بازدارنده است.
موسوی گفت :این در حالی است که قشر معلول در کشور ،در برخی زمینهها
حتی از توان باالی مدیریتی و کارآفرینی برخوردار هستند.
محمود کاری رئیس انجمن معلوالن کشور نیز گفت :مدیریت امور معلوالن
در همهی کشورها مد نظر است و حتی سازمان ملل در این زمینه دغدغهی
جدی دارد و در کشور ما که ایدئولوژی اسالمی حاکم است ،انتظار داریم
نهادی مسئول فرهنگی و خدمتگزار بیش از دیگر کشورها به توانمندی
معلوالن توجه کنند.
وی افزود :در رسانهها مطالبی مطرح میشود که در عمل قابل مشاهده
نیست و خیلی از نهادهایی که مدعی خدمتگزاری به جامعهي معلوالن
هستند عملکرد مطلوبی نداشتهاند و انتظارات ما را برآورده نمیکنند.
آقای کاری گفت :وقتی که نگرش منفی به معلوالن وجود دارد ،در جذب
نیروهای انسانی معلوالن حتی در نهادهای دولتی تبعیضهای جدی دیده
میشود و درخود دولت هم توجه کافی به استفاده از توانمندی معلوالن
ی که برخی از این افراد تحصیالت عالیه ،حتی تا دکتری
وجود ندارد در حال 
را دارند.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی اتحادیهی جهانی معلوالن گفت :زمانی
که کسی معلول نباشد میتواند با همین امکانات نسبی که در شهر وجود
دارد ،بگذراند .اما وقتی دچار معلولیت میشود حتما باید امکانات و شرایط
ویژهای برای او فراهم باشد.
دکتر محبوبه خلوق افزود :در سالهای گذشته درصد معلوالنی که تحصیالت
عالیه داشتهاند افزایش زیادی پیدا کرده است ،اما در مقابل ،جامعه هنوز
شرایط الزم را برای پذیرش معلوالن در مناصب شغلی به ویژه در مناصب
رده باالی مدیریتی ندارد.
در ادامه رئیس کانون معلولین توانا گفت :موضوع سهم سه درصد استخدامی
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واحد هنرکدهی توانا زیر نظر کانون معلولین توانا ،در نمایشگاه صنایع دستی معلوالن که به
مناسبت روز جهانی معلولین در مجلس شورای اسالمی برپا شده بود ،حضور یافت.
به گزارش پیک توانا :این واحد هنری با حضور در این نمایشگاه و عرضهی تولیدات و هنرهای
دستی هنرمندان دارای معلولیت ،به انعکاس توانمندیهای این گروه از جامعه و اشاعهی فرهنگ
«خواستن ،توانستن است» به ویژه نزد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی پرداخت.
زینت بریانی ،مدیر واحد هنرکدهی توانا در این باره گفت :تواناییهای معلوالن ،پایانی ندارد و این
نمایشگاه تنها گوشهی کوچکی از عزم و ارادهی افراد دارای معلولیت است.
بریانی همچنین استقبال نمایندگان مجلس از این نمایشگاه را قابل توجه دانست و گفت :نمایندگان
مجلس بازدیدهای مفصلی از نمایشگاه داشتند و با وقت گذاری و توجه به توانمندیهای معلوالن
در عرصه صنایع دستی ،نشان دادند که معلوالن را از بدنهی جامعه جدا نمیدانند و ما امیدواریم
این توجه به زودی در قالب تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن کاربردی شود.
وی خاطرنشان ساخت :معلوالن در سالهای گذشته فعالیتهای ارزندهای داشتهاند و برای حضور
اجتماعی خود از هیچ تالشی فروگذار نمیکنند ،به گونه ای که در این نمایشگاه نیز حضور
معلوالن ،از استانهای دور و نزدیک مشاهده میشد.
بریانی با بیان اینکه دولت با بها دادن به پتانسیل معلوالن در زمینههای هنری و با سرمایهگذاری
در این عرصه ضمن ایجاد شغل و درآمد برای معلوالن ،میتواند دستاورد خوبی در زمینهی
توانبخشی روحی و حضور اجتماعی آنها داشته باشد ،اذعان داشت :ما در این نمایشگاه تولیدات
معلوالن را شامل انواع کیفهای چرم ،گلیم ،عروسکهای بافتنی ،زیورآالت و محصوالت شیشه
عرضه کردیم.
زینت بریانی که خود از ناحیهی پا دارای معلولیت بوده و دبیر بازنشستهی آموزش و پرورش
است ،افزود :کانون معلولین توانا سال هاست در زمینهی اصالح فرهنگ جامعه نسبت به افراد
دارای معلولیت فعالیت میکند و جذب معلوالن در واحد هنرکدهی توانا ،آموزش تولید صنایع
دستی به معلوالن ،خرید تولیدات آنها و حتی پرداخت کمک هزینهی خرید مواد اولیه به آن
دسته از افرادی که امکان مالی ضعیفی دارند در راستای ایجاد اشتغال و حضور اجتماعی معلوالن
صورت میگیرد.
وی همچنین نمایندگان مردم استانهای همدان ،قزوین و تهران را از جمله نمایندگان بازدید
کننده از غرفهی هنرکدهی توانا در این نمایشگاه خواند و اظهار کرد :معاون رئیس جمهور ،رئیس
بهزیستی کشور ،معاون امور توانبخشی و برخی از مسئوالن کشوری ،ضمن بازدید از نمایشگاه،
استعدادها و قابلیتهای معلوالن را درخور تجلیل دانستند.
معلوالن کشور است که
گفتنی است کانون معلولین توانا یکی از فعالترین سازمانهای مردم نهاد
ِ
از  ۲۰سال گذشته تاکنون در استان قزوین فعالیت میکند و بیش از  ۳هزار فرد معلول در این
توانبخشی رایگان دریافت میکنند.
تشکل عضویت دارند و از این نهاد خدمات آموزشی ،درمانی و
ِ
الزم به ذکر است کانون معلولین با راه اندازی سه کارگاه تولیدی تاکنون موفق به ایجاد بیش
از  ۶۰۰شغل برای افراد دارای معلولیت شده و چندین بار عنوان کارآفرین برتر اجتماعی را به
دست آورده است.
رقیه بابایی
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معلوالن در مراکز و دستگاههای دولتی موضوعی
بسیار کهنه است که هر بار به آن دامن زده
میشود و اجرا نشدن آن به نقص نظارت بر
اجرای قانون باز میگردد.
سید محمد موسوی با تاکید بر اینکه ما
باید معلوالن را توانا ببینیم افزود :معلولیت
محدودیت تن است و عامل محرومیت و ناتوانی
نیست که برای معلول پول جمع کنیم.
وی با بیان اینکه الزم است برای حقوق معلوالن
بستر را در جامعه مهیا کنیم ،گفت :حقوق
سیاسی ،فرهنگی،اجتماعی ،اقتصادی از حقوق
طبیعی افراد است و طبق قانون جامع معلوالن
و کنوانسیون جهانی که دولت جمهوری اسالمی
ایران هم در سازمان ملل متعهد شده است این
حقوق باید برای معلوالن نیز دیده شود.
موسوی اضافه کرد :پشتیبانی تحصیلی از
معلوالن و واگذار کردن مشاغل فکری جامعه از
مصادیق این حقوق است.
محمود کاری افزود :به طور کلی ادامه تحصیل
این افراد نیز مشکالتی دارد که باید کارگاههای
آموزش فنی و حرفهای را در کشور تقویت کنیم.
وی گفت :سازمان آموزش فنی و حرفه ای در
این زمینه مسئولیت دارد و همهی سازمانهایی
که در کنار اشتغال برای عموم مردم کار
میکنند ،باید برای ایجاد اشتغال برای معلوالن
در کنار بهزیستی باشند.
رئیس انجمن معلوالن افزود :مستمری معلوالن
بین  ۵3هزار تومان تا  ۱۵۰هزار تومان ،با
احتساب حق پرستاری متغیر است که این هم
اشکال سیستمی دارد.
کاری گفت :بهزیستی دارای مشکالت قدیمی
است و شاخصها و دستورالعملهایی که تدوین
شده با وضع معلوالن تطبیق داده نشده است.
وی افزود :ما پیشنهاد میکنیم این شاخصها
و دستورالعملها با حضور شماری از معلوالن
و مدیران انجمنهای معلوالن اصالح و در آنها
تجدید نظر شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان
اینکه ما امسال تفاهمنامهای با دانشگاه آزاد
اسالمی امضا کردهایم ،گفت ۴۰ :هزار دانشجو
تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که ۲۴
هزار نفر آنان در دانشگاه آزاد تحصیل میکنند و
از این  ۴۰هزار نفر ۲۵ ،هزار نفر معلول و حدود
 ۶۰درصد آنان نابینا هستند.
محسنی بندپی افزود :هیچ دانشجویی خودش
نمیرود شهریه پرداخت کند و بر اساس این
تفاهمنامه سازمان بهزیستی شهریهي همه
دانشجویان تحت پوشش این سازمان را پرداخت
میکند.
رئیس کانون معلولین توانا هم گفت :بهزیستی
بیش از  ۵۰وظیفهی اجتماعی بر عهده دارد که
یکی از آنها معلوالن است.
موسوی افزود :آیا سازمان بهزیستی
پاسخگوی این وظایف بوده است و بودجهی
آن کفایت میکند؟

عرضه تولیدات و هنرهای دستی هنرمندان دارای معلولیت
هنرکدهی توانا در نمایشگاه صنایع دستی مجلس

برگزاری کارگاه رفتارشناسی کاری برای کارکنان ناشنوای گروه بهداشتی فیروز
به همت واحد اشتغال کانون معلولین توانا ،کارگاه آموزشی درک و گسترش رفتار
کاری برای کارکنان ناشنوای گروه بهداشتی فیروز ،در محل کتابخانهی کانون توانا
برگزار شد.
به گزارش پیک توانا :این کارگاه آموزشی با هدف ایجاد ارتباط دوستانه و تعامل
بین کارکنان ،معرفی اهداف و خدمات کانون توانا برای جامعهی مخاطب ،شناخت و
درک درست از محیط کار و ترویج احترام متقابل ،روز گذشته زیر نظر واحد اشتغال
و با همکاری واحد آموزش برای  ۴۰نفر از کارکنان ناشنوای گروه بهداشتی فیروز
برگزار شد.
مدیر عامل کانون معلولین در این کارگاه ضمن معرفی اهداف کانون توانا به اهمیت
اشتغال برای افراد دارای معلولیت اشاره کرده و گفت :دوستانی که محدودیت
شنوایی دارند ،یکی از پرتالشترین افراد در حیطهی کاری خود هستند.
محمدرضا هادیپور افزود :دوستان ناشنوا و نیمه شنوا از نظر وقتگذاری و دقت،
تمرکز خوبی در کار دارند و بهترین راندمان کاری را بهدست میآورند.
مدیر واحد اشتغال نیز با تاکید بر لزوم برگزاری کالسهای رفتارشناسی برای گروه
ناشنوایان تصریح کرد :دوستان ناشنوا به دلیل محدودیت در برقراری ارتباط ،گاهی
موفق به ایجاد ارتباطهای مفید و موثر نمیشوند و ما با برگزاری کارگاههای آموزشی
به دنبال رفع این مشکل هستیم.
مظفر نظری ادامه داد :در نظر داریم برگزاری این کارگاهها را با حضور استادان و
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کارشناسان مرتبط با حوزهی معلوالن ادامه دهیم تا کوچکترین مشکالت کارکنان
دارای معلولیت نیز مرتفع شود.
در ادامه استاد عزیزی به بیان راههای برقراری ارتباط اثربخش پرداخته و به سواالت
حاضران در جلسه پاسخ دادند.
رقیه بابایی
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کانون معلولین آیین گرامیداشت روز جهانی معلوالن را همزمان با اربعین حسینی برگزار کرد
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به گزارش پیک توانا :آیین گرامیداشت روز جهانی معلوالن همزمان با اربعین
حسینی با حضورفرجاهلل فصیحی رامندی رئیس شورای شهر قزوین ،سید معرفتاهلل
احمدی رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین ،حجتاالسالم علی نعمتاهلل
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قزوین ،جمعی از افراد دارای معلولیت و خانوادههای
آنها ،به همت کانون معلولین توانا در مسجد امام خمینی(ره) برگزار شد.
محمدرضا هادیپور ،مدیرعامل کانون معلولین توانا ،در این مراسم اظهار کرد :کانون
معلولین توانا در مدت  ۲۰سال فعالیت خود در زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی ورود پیدا کرده و به جرئت میتوان گفت تنها سازمان مردم نهادی است
که برای فعالیتهای خود کمک بالعوض دریافت نکرده است.
وی با بیان این مطلب که رسیدگی به مشکالت و دغدغه های معلوالن نباید محدود
به روز خاصی باشد ،گفت :روز جهانی معلوالن فرصت بسیار مناسبی برای بازنگری
عملکرد مسئوالن در حوزهی رسیدگی به مشکالت معلوالن فراهم کرده تا افراد
دارای معلولیت بتوانند مطالبات خود را با مسئوالن در میان بگذارند.
مدیرعامل کانون معلولین توانا افزود :این در حالی است که نباید توجه به مشکالت
افراد دارای معلولیت را محدود به روز جهانی معلوالن دانست ،بلکه برنامهریزی در
این حوزه باید در طول سال صورت گیرد.
وی تاکید کرد :برطرف شدن دغدغههای معلوالن را نمیتوان به یک سازمان و ارگان
خاص مرتبط کرد ،بلکه رفع مشکالت این حوزه نیاز به مشارکت تمام مسئوالن
داشته و یک نوع انسجام و مشارکت همهجانبه را میطلبد.
شهاب ربیعی

جلسهی مشترک واحد حمایت تحصیلی کانون توانا با آموزش و پرورش استثنایی قزوین
جلسهی هماهنگی واحد حمایت تحصیلی کانون توانا با معلمان رابط و مسئوالن
آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین برگزار شد.
به گزارش پیک توانا :جلسهی مشترک واحد حمایت تحصیلی کانون توانا با معلمان
رابط که در محل آموزش و پرورش استثنایی قزوین برگزار شد ،تصمیم گیری برای
آغاز اولین دورهی ارزیابی دانش آموزان و همچنین انعقاد تفاهمنامهی کانون توانا و
آموزش و پرورش استثنایی را در پی داشت.
گفتنی است تفاهم نامهی کانون توانا با سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان
قزوین در راستای حمایت تحصیلی از دانش آموزان دارای معلولیت منعقد شد.
همچنین در این جلسه برای آغاز اولین دورهي ارزیابی دانش آموزان در۳ماههي اول
سال تحصیلی  ۹۴زیر نظر معلمان رابط برنامهریزی شد.
عبدی ،معاون آموزش و پرورش استثنایی قزوین نیز در این جلسه با اشاره به مبانی

فلسفی و انسانگرایانه ،شرح مفصلی از وظایف مجریان و مشکالت پیش روی آنها
ارائه داد.
نمایندگان کانون معلولین توانا نیز در این جلسه ضمن معرفی فعالیتهای کانون
آموزان تلفیقی را برای استفاده از
توانا ،از معلمان رابط خواستند تا والدین دانش
ِ
خدمات فوق برنامه به کانون توانا معرفی کنند.
گفتنی است کانون توانا پشتیبانی از دانشآموزان دارای معلولیت را با فکر و
برنامهریزی انجام میدهد و این دانشآموزان باید «معلولیت» را فرصت بدانند.
در پایان کارگاه آموزشی تحت عنوان شناخت بیماریهای جسمی و حرکتی توسط
کارشناس توانبخشی آموزش و پرورش استان قزوین برای معلمان رابط برگزار شد.
پری چگینی

بازدید شهردار و مسئوالن زنجان از
کانونمعلولینتوانا

تسـلیــت

از عشق دل کندن و به خاک دل سپردن ،کار آسانی نیست.
آری ،غم از دست دادن عزیزان غمی جانکاه است اما امید به حیات در
جهانی دیگر از این اندوه می کاهد.
از پروردگار متعال برای عزیز از دست رفتهی شما آمرزش الهی و علو
درجات و برای حضرتعالی و خانوادهی محترمتان عمر با عزت آرزومندیم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

مدیرعامل کانون معلولین توانا گفت :فیلم «قصهي یک مرد» به عنوان اثر
برگزیدهی جشنوارهی بینالمللی آلبا در نیویورک اکران و پس از داوری رتبهی
دوم این جشنواره را کسب کرد.
مدیرعامل کانون معلولین توانا افزود :فیلم «قصهي یک مرد» مستند زندگی
سید محمدموسوی ،موسس کانون معلولین توانا است که به عنوان اثر برگزیدهي
جشنوارهي بینالمللی آلبا در نیویورک اکران و پس از داوری رتبه دوم این
جشنواره را کسب کرد.
وی دربارهی فیلم مستند زندگی یک مرد گفت :قصهی یک مرد مستند ،روایتگر
زندگی کارفرمای برتر کشور سیدمحمد موسوی است که با توجه به معلولیت
خود توانسته تحوالت بزرگی را در حوزهي معلوالن کشور به وجود آورد ،تا جایی
که با راهاندازی کانون معلولین توانا ،برای دستیابی به اهداف حوزهی معلوالن و
همچنین رفع دغدغههای آنها تالش بسیاری کرده است.
هادیپور به تغییرنگرش جامعه به معلوالن و همچنین فراهم کردن زمینهي
اشتغال برای آنها اشاره کرد و گفت :کانون معلولین توانا با هدف شناسایی و
معرفی تواناییهای افراد دارای معلولیت به جامعه تشکیل شده و توانسته زمینه
اشتغال بیش از  ۶۰۰نفر برای معلوالن استان قزوین فراهم کند.
مدیرعامل کانون معلولین توانا تصریح کرد :فیلم «قصه ِی یک مرد» از میان
بیش از هزار اثر فاخر از سراسر جهان داوری شده است که در مرحلهی نخست
بین  ۲۰اثر منتخب قرار گرفته و پس از داوریهای نهایی نیز رتبهي دوم این
جشنواره را کسب کرد.
مستند قصهي یک مرد به کارگردانی عطا مهراد و سیاوش جمالی از  ۲۶تا ۲۸
اکتبر ،برابر با  ۴تا  ۶آبان ماه در جشنوارهي فیلم آلبا در نیویورک اکران شد.
شهاب ربیعی

تجلیل از رئیس هیئت مدیرهی کانون معلولین توانا
در یازدهمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی
کشور
به گزارش پیک توانا:
سید محمد موسوی در
یازدهمین کنفرانس ملی
مدیریت منابع انسانی
کشور که در سالن
همایشهای بینالمللی
صدا و سیما برگزار شد،
به عنوان «مدیر موفق
در حوزهی منابع انسانی»
مورد تجلیل قرار گرفت.
وی که خود دارای
معلولیت بوده و از ناحیهی
دو پا محدودیت دارد،
موسس کانون معلولین
تواناست و با انجام
فعالیتهای اجتماعی و
فرهنگی گامهای اساسی و
مهمی برای معلوالن کشور
برداشته است.
همچنین
موسوی
مدیرعامل گروه بهداشتی
فیروز است و با اعتقاد
به توانمندیهای افراد
دارای معلولیت ،بیش از

 ۹۸درصد از کارکنان این واحد صنعتی را از
معلوالن گزینش کرده است.
این فعال اجتماعی پیش از این با ایجاد بیش
از  ۶۰۰شغل پایدار برای معلوالن چندین
مرتبه عنوان کارآفرین برتر کشوری را به خود
اختصاص داده است.
رقیه بابایی
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دوستان عزیز ،همکاران گرامی
جناب آقای مهندس جام جمی
سرکار خانم موسوی
سرکار خانم فتاحی
سرکار خانم بهناز راشدی اشرفی
سرکار خانم افروز راشدی اشرفی

فیلم «قصهی یک مرد» رتبهی دوم جشنوارهی
بینالمللی آلبا نیویورک را کسب کرد

اخبــــــــــار

حبیب یگانه ،شهردار زنجان با حضور دکتر میرزایی معاون توانبخشی بهزیستی
استان زنجان ،اصفهانیان و شعبانی دو عضو شورای شهر زنجان ،شهرداران مناطق
سهگانهي این شهر و جمعی از مسئوالن شهرداری و شورای شهر زنجان از کانون
معلولین توانای استان قزوین بازدید کردند.
به گزارش پیک توانا :در این دیدار علی فرخزاد نایب رئیس شورای شهر قزوین،
شهال عطایی و احد چگینی از اعضای شورای شهر قزوین ،از جمله مسئوالن قزوینی
حاضر در این نشست بودند.
شهردار زنجان در این نشست توانایی کانون معلولین را شایستهي تقدیر دانست و
افزود :کانون توانا مجموعهي پویا و توانمندی است که سالها در عرصهي خدمات
دهی به معلوالن فعالیت داشته است.
حبیب اهلل یگانه ادامه داد :امیدواریم بتوانیم از تجربیات کانون معلولین در استان
زنجان استفاده کنیم و با الگوبرداری از اقدامات کانون توانا برای معلوالن زنجانی
نیز بتوانیم گامهای موثری برداریم.
مدیرعامل کانون معلولین توانا در این نشست ضمن تاکید بر لزوم توجه به معلوالن،
اشتغال را از مهمترین مشکالت این گروه دانست و افزود :اشتغال در ایجاد استقالل
مالی و شخصیتی معلوالن تاثیر بسزایی دارد به گونهای که ما معتقدیم معلولی که
شغل پیدا کند ،دیگر معلول نیست.
محمدرضا هادی پور با اشاره به اینکه فرهنگسازی ،اصلیترین هدف کانون
تواناست ،تصریح کرد :ما با راه اندازی کارگاههای تولیدی ضمن ایجاد اشتغال برای
 ۶۰۰فرد دارای معلولیت ،درآمد حاصل را صرف امور فرهنگی و تغییر نگرش جامعه
نسبت به معلوالن میکنیم.
همچنین بازدید از بخشهای مختلف کانون معلولین توانا از دیگر برنامههای
سفر یک روزهی مسئوالن استان زنجان به شهر قزوین بود که به منظور تبادل
تجارب و همچنین الگو برداری مسئوالن این استان از اهداف و برنامههای کانون
معلولین توانای قزوین برای ارتقای فعالیتهای استان زنجان در زمینهي معلوالن
برنامهریزی شده است.
حبیب یگانه ،شهردار زنجان ،به همراه هیئت همراه در این سفر یک روزه از گروه
بهداشتی فیروز و همچنین شرکت صنایع الکترونیک البرز توانا بازدید کرده و از
نزدیک با روند اشتغالزایی کانون معلولین توانا برای افراد دارای معلولیت آشنا
شدند.
در ادامه گروه سرود کودکان دارای معلولیت به سرپرستی واحد کودک و نوجوان
کانون معلولین توانا به اجرای سرود پرداختند.
گفتنی است کانون معلولین توانا با شعار تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد دارای
معلولیت ،دفاع از حقوق معلوالن و آشنا کردن معلوالن با حقوق خود و همچنین
بستر سازی برای حضور معلوالن در جامعه از سال  ۷۴فعالیت خود را آغاز کرده و
تاکنون توانسته برنامههای بسیاری را در راستای تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد
دارای معلولیت و همچنین اشتغال معلوالن تدوین و اجرایی کند.
شهاب ربیعی

مدیرعامل کانون معلولین توانا:

رئیس هیئت مدیره ی کانون توانا:

دولتمردان برای گسترش کارآفرینی ،بسترسازی نکردهاند
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اخبــــــــــار

به گزارش پیک توانا :رئیس هیئت مدیرهی کانون معلولین توانا و مدیرعامل گروه بهداشتی
فیروز در دهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهرهوری که با حضور دکتر سیدحمید کالنتری،
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در بخش تعاون ،مهرداد بذرپاش نماینده مجلس و
جمعی از قویترین مدیران صنایع کشور و در سالن همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار
شد،کیفیت و بهرهوری را زاییدهی سازمانها و چرخهی اقتصادی دانست و پیکرهی سازمانها
را متشکل از نیروی انسانی اعالم کرد.
سیدمحمدموسوی با اعالم این نکته که ما حرکت های آرمانی در پیش گرفته ایم و بر همین
اساس مدیران من نیز آرمانی زندگی می کنند از راه اندازی بزرگترین بندر گردشگری،
تفریحی ایران در نوشهر خبر داد و گفت :تمام درآمد این پروژه را صرف حمایت و پشتیبانی از
تحصیالت دانش آموزان دارای معلولیت ایرانی در سراسر ایران و خارج از کشور خواهیم کرد.
وی با اشاره به این مطلب که من سرمایهدار نیستم ،بلکه سرمایه را از آن خدا و خودم
را سرپرست این سرمایه می دانم ،اظهار داشت :ما با پیشبردن رویکردهای اجتماعی و
کارآفرینی برای افراد دارای معلولیت ،نمایندگان خدا روی زمین هستیم.
موسوی ضمن گلهمندی از اینکه جامعه به معلوالن فرصتهای برابر نداده افزود :من از اینکه
به من «کارآفرین» بگویند شرمسارم ،چرا که افراد دارای معلولیت به واسطهی معلولیتی که
دارند ،باید امور فکری ،پژوهشی و مدیریتی جامعه را به عهده بگیرند ،اما ما به این افراد به
دلیل اینکه در گذشته کسی از تحصیل آنها حمایت نکرده تنها توانستهایم کار کارگری بدهیم.
موسس کانون معلولین همچنین در ادامه بیان کرد :ما کار زیادی برای معلوالن انجام ندادهایم
چرا که قرآن می فرماید مستضعفان باید حاکمان روی زمین باشند ،ولی ما معلوالن را با تن
رنجوری که دارند به کارهای کارگری گماردهایم و با این حال جامعه به من لقب کارآفرین
داد ه است.
وی اضافه کرد :من با رویکردهای اجتماعی دست به کارآفرینی زدم و کارآفرینی با
این نگرش ،ارزش آفرینی است؛ درحالیکه دولتمردان برای گسترش این ارزش،
هیچگونه بسترسازی نکردند.
این کارآفرین برتر کشوری خطاب به مسئوالن اعالم کرد :کانون توانا همچون گلی است که
در جامعه شکوفا شده اما این گل برای روییدن سختیهای زیادی کشیده و از بین سنگالخها
خود را باال کشیده و ما برای اینکه بتوانیم دوام بیاوریم گاهی حتی با آفتها زندگی کردهایم.
سیدمحمد موسوی در این کنفرانس گفت :این انسانها هستند که با تالش خود منشأ کیفیت
و بهرهوری در سازمانها میشوند و باید به این تالش احترام گذاشت.
وی با رد تقلید برنامهریزیهای اقتصادی از اروپا اظهار داشت :ما در کانون توانا و گروه
بهداشتی فیروز نگاهی فهیم به انسانها انداخته و ضمن دوری جستن از دیدگاه امپریالیستی
غرب ،به توانایی انسانها بها دادهایم.
این کارآفرین برتر کشوری ادامه داد :ما با ارج نهادن به توانایی انسانهایی که محدودیت جسم
دارند ،روی توانایی انسان حساب کردیم و با تفکر آرمانی درمورد انسان ،در بازیهای اقتصادی
به او نقش دادیم و او را نیز به بازی گرفتیم.

این فعال اجتماعی خطاب به مدیران صنایع گفت :اگر از بهرهوری صحبت به میان میآورید،
باید آرمانی بیندیشید ،اهداف اجتماعی داشته باشید و منطبق با فطرت انسانی انسانها ،آنها
را مدیریت کنید.
وی که خود از ناحیهی هر دو پا دارای معلولیت است ،خاطرنشان ساخت :اگر انسان را در
قالبهای محدود کشید میتوان او را به کار تولید واداشت ،اما دیگر نمیتوان از او کیفیت و
بهرهوری را انتظار داشت.
موسوی تاکید کرد :واقعیت این است که ما در فیروز ،تنها شامپو و صابون تولید نمیکنیم؛
بلکه رویکردهای اجتماعی هفتگانهی خود را در قالب صنعت به جامعه عرضه میکنیم.
رئیس هیئت مدیرهی کانون توانا تصریح کرد :کانون معلولین با تاکید بر این مطلب که این
مجموعه به دنبال پیگیری امور معلوالن ایران ،امروز با کسب مجوز  DPIاز سازمان ملل
متحد در عرصهی بینالمللی و اجرای کنوانسیون حمایت از حقوق معلوالن نیز گامهای
موثری برداشته است.
موسوی گفت :کارآفرینان در حیات اقتصادی جامعه ،گونههای نادری هستند و دولت باید
برای حفظ این گونههای نادر ،برنامه داشته باشد.
عضو هیئت مدیرهی کانون توانا با اشاره به اینکه برگزاری این سمینارها و همایشها ،ره به
جایی نمیبرند مگر اینکه ما با یکدیگر تشکل شده و حق نظارت بر عملکرد دولت پیدا کنیم.
موسوی با بیان اینکه کیفیت یعنی رعایت حقوق مردم و حقالناس ،تاکید کرد :ما در فیروز
حقوق مردم را رعایت میکنیم و فروش محصول ،تنها دغدغهمان نیست و از این رو هم
کیفیت خوب و هم سازمان ارزشی داریم.
در پایان با اهدای لوح تقدیر از زحمات سیدمحمد موسوی تجلیل به عمل آمد.
رقیه بابایی

رئیسهیئتمدیرهیکانونتوانادرهمایشتولیدوکارآفرینیدانشگاهآزاد:تفکرکانونتوانادردنیابینظیراست
رئیس هیئتمدیرهی کانون توانا در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی قزوین
و در همایش تولید و کارآفرینی که در این دانشگاه برگزار شد ،کانون معلولین را
از نظر فلسفهی تاسیس و نوع نگرش به معلوالن در دنیا بینظیر دانست و اظهار
داشت :کانون معلولین پیام بزرگی دارد که امروز سازمان یونسکو در پی ثبت جهانی
فلسفه و پیام آن است.
به گزارش پیک توانا :سیدمحمد موسوی تصریح کرد ۸۵۰ :هزار تشکل فعال در
آمریکا وجود دارند که امکانات و تجهیزات در اختیار این گروه قرار میدهند ،اما
نمیتوانند زمینهی زندگی و حتی خندیدن عادی آنها را فراهم کنند ،چرا که کرامت
انسانی معلول را در نظر نمیگیرند.
وی با اشاره براین مطلب که تشکلهای معلوالن در آمریکا مبالغی را از اغنیا گرفته
و بین معلوالن توزیع میکنند ادامه داد :آنها با این حرکت به معلوالن میگویند که
«معلول ،تو نیازمند هستی» و عزت و کرامت انسانی معلوالن را خدشهدار میکنند.
موسوی تصریح کرد :تفاوت انسانها به فکر و اندیشهی آنهاست و ما در کانون
معتقدیم که کسی که میاندیشد و از نیروی خرد بهرهمند است معلول نیست؛ اگر
چه که محدودیت جسمی داشته باشد.
موسس کانون توانا همچنین تاکید کرد :معلوالن به علت داشتن محدودیتهای
جسمی باید خود را آمادهی امور فکری و پژوهشی کنند و الزمهی این رویداد
آموزش است که باید دید سازمان بهزیستی «آموزش معلوالن را با دید آیندهنگرانه»
تا چه میزان در برنامهی خود قرار داده است.
فعال اجتماعی معلوالن گفت :بسیاری از امور فکری جامعه را میتوان به افراد
دارای معلولیت سپرد و این اتفاق ناشناختهای نیست ،چرا که گروههای زیادی مانند
پزشکها واساتید دانشگاه ،کارهای فکری و اندیشهای انجام میدهند.
موسوی خاطر نشان کرد :افراد تندرست دست ما را میگیرند و از پلهها باال میبرند

و ما نیز در مقابل با تفکرمان دست آنها را میگیریم.
رئیس هیئتمدیرهی کانون توانا به جشنوارهی دانشآموزان ممتاز که  ۱۷سال
مداوم در کانون توانا برگزار شده است ،اشاره کرد و گفت :ما با اینکه معلولیت داریم
اما به افراد تندرست و فرزندان آنها نیز خدمات میدهیم و همهساله با تجلیل از
شاگردان ممتاز این جامعه ،آنها را به ادام ه تحصیل و کسب مدارج عالی علمی
تشویق میکنیم.
این کارآفرین برتر اجتماعی از صدور مجوز ملی کانون توانا خبر داد و تصریح کرد:
کانون توانا به تازگی عضویت  DPIسازمان ملل را نیز به دست آورده و باید بهطور
جدیتر پیگیر احقاق حقوق معلوالن کشور باشد.
وی یادآور شد :کانون توانا با راهاندازی چند کارگاه تولیدی ،امروز یک کارخانه دارد
و توانسته نزدیک به  ۳۰۰شغل پایدار برای معلوالن ایجاد کند.
سیدمحمد موسوی ،معلوالن کل ایران ،کودکان دارای معلولیت و دانشجویان
مملکت را سه دغدغهی اصلی خود در زندگی دانست و افزود :دانشجویان پس از
اتمام تحصیالت نباید برای یافتن شغل مستأصل بمانند.
وی در ادامه با ارائهی پیشنهاد راهاندازی «بنیاد مدیریت» گفت :ما آمادگی حمایت
از دانشجویان نخبه و فعال را در این بنیاد داریم تا با تحقیقات این بنیاد سازوکار
جدیدی برای اشتغال جوانان پیاده شده و دانشجویان برای یافتن شغل درمانده
نشوند.
عضو هیئتمدیرهی کانون معلولین اذعان داشت :دانشجویان باید امور خود را به
گونهای ساماندهی کنند که حوزهی صنعت ،بازار کار و برندهای عالی به سراغ آنها
بیایند ،نه اینکه این افراد بعد از فارغالتحصیلی برای اشتغال به واحدهای مختلف
مراجعه کنند.
رقیه بابایی

آهستــگی...

زهرا بیک

پیـــک توانــا

من میخندد و باز احتماالتی که در آینده در انتظارم بود...آیندهای که دلقکوار
عصاهای دو رنگم را مسخره میکند .عضالت پایم خسته شده.
میدانید؟ هیچچیز قدر گریههای مادر مرا نترساند .هفتۀ گذشته نتوانسته بود
خودش را کنترل کند .نتوانسته بود و زده بود زیر گریه و من داشتم رانندگی
میکردم .دلم میخواست بغلش میکردم و همراهش هایهای گریه میکردم .این
تنها زنی که نگران من است و هرآنچه را که هستم ،دوست دارد .تنها کسی که
منتظرم بود و به من ایمان داشت و مرا «مجبور» به تالش کرد.
فهمیدم در تمام این مدت ...در تمام مدت مبارزهام مادرم به جای من مبارزه کرده
و من تنها با سختی به حرفهایش گوش کردهام .مادرم شمشیربهدست با تمام
دردها و نتوانستنهایم جنگید .من پشت سرش قایم شده بودم.
تصمیم گرفتم خودم را کنترل کنم .زمان آن رسیده بود که من دست مادرم را
بگیرم .با لجاجت همیشگیام ،محکم و کمی عصبی گفتم« :من همان کودک درون
شکمت هستم مامان ...همانکه گفتند میمیرد و ارزشش را ندارد و تالش نکن...
من همان بچهای هستم که شش ماهه به دنیا آمد و باز همه گفتن نکن ،ارزش
ندارد .من همان بچهام مامان ...و زندهام و بهت ثابت میکنم که ارزش داشت».
برای همین قصد ندارم گریه کنم .قصد ندارم به ُزق ُزقی که حاال به درد سمجی
تبدیل شده توجه کنم .قصد ندارم کارم را رها کنم ...میخواهم ثابت کنم ارزشش
را داشته .ارزشش را دارد .مامان ...قول میدهم.
و همیشه روز اول سختترین روزهاست!
من دوام آوردم...
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به خاطر ندارم روزهای اول مدرسه چطور برایم گذشتهاند ،حتماً با ترس و اشتیاق
برای آشنایی با دوستان جدید و یافتن دوستان گذشته و معلمان خوب یا بد.
امروز روز اول مدرسه نیست و من هم آن کودک گذشته نیستم .امروز روز اولیست
که پس از تمام ضعفها به اداره بازگشتهام و این اوضاع آنقدر برایم نچسب و جدید
است که نمیتوانم تحمل کنم .قاعدتاً اکنون زمانیست که باید به دستشویی سرد
و سفید اداره پناه برد و گریه کرد ....گریه کرد برای تمام تغییرات ...هنوز گریهام
نگرفته ...بغض کردهام ...چشمهایم کمی تر شده ،اما هنوز هیچچیزی شدت نگرفته.
از ماشین که پیاده شدم هیچچیز سخت به نظر نمیرسید ...ابدا ً بار اولم نبود ...
پاکت غذایم را برداشتم و به راه افتادم .قدم اول سخت نبود .قدم دوم عادی بود...
یک عادی ِ دو ماهه  ...پاکت سنگین نبود ،اما بهنسبت مزاحم بود  ...بازهم بار اولم
نبود  ...ادامه دادم ...با دو عصا و سرم که خم بود ...
به در اداره رسیدم ،فهمیدم نمی توانم در را باز کنم .همکار نگهبان زودتر جلو
آمد و در را برایم باز کرد .حواسم نبود ...در را نتوانستم ...سالم و احولپرسی کمی
طوالنیتر شد .سه ماه نبودم و عمل جراحی و پای جوشنخورده  ...آمدم سمت
ساختمان و خودم را در شیشههای دودی درب مقابلم میدیدم  ...لنگانلنگان ...
و آهسته ،آهستهتر از سرعتی که همیشه آن مسیر را طی میکردم .حواسم نبود
آهستهتر قدم برمیدارم ...حواسم نبود سه ماه پیش سریعتر قدم برمیداشتم ...دلم
برای پایم تنگ شد.
داخل آسانسور حتی زدن دکمهها هم با دو عصا مشکل بود .سرعت خارجشدن
من از آسانسور مرا ترساند ...اگر الی در میماندم چه ...چقدر کند ...چقدر کند...
گوشهای ایستادم و دنبال کلید گشتم ...در دفتر را باز کردم و آمدم داخل ...چقدر
آهسته ...آمدم و نشستم و ترسیدم که صندلی سر بخورد .سر نخورد ...توانستم...
بهآهستگی توانستم.
پس از آن بارها باال و پایین رفتم .درهای آسانسور سریع بسته میشدند ...و من
کندتر و بااحتیاطتر .حتی از هر سرامیک کرمیرنگ روی زمین هم میترسیدم.
پایم ُزق ُزق میکند .ترس برم میدارد و محکم به زمین میکوبد...قصد ندارم گریه
کنم .قصد ندارم حتی بی هوا و ناگهان گریه کنم....
اول با خودم فکر کردم زودتر بروم خانه .بعد فکر کردم کاش فردا نیایم ...حاال
داشتم فکر میکردم استعفا بدهم ...
خیلی آهسته ،خیلی ناتوان ،خیلی دردناک  ...انگار تابهحال «معلول» نبودهام ....تازه
داشت باورم میشد که هویتم چیست ...
من  ...منی که دستهایم هنگام نوشتن از معلولیت آغشتۀ امید بود ...منی که «نه»
نمیشناختم .منی که مبارزه میکردم و تا اینجای راه رسیده بودم ...حاال دستهایم
میلرزد  ...و پایم دردناک است و ذهنم بسته و ناتوان از تصمیمگیری. ...
چطور تحمل کنم؟ آینده چه میشود؟ درسم را چه کنم؟ فعالیتهای جانبی را،
تفریحاتم را ،دوستانم را ،کارم را چه کنم؟ اوضاع کاری که روی هوا معلقزنان به

هفتمینحضورپیکتوانادرنمایشگاهمطبوعاتوخبرگزاریها
بازدیدگستــردهیمسئوالنکشوریازغرفهیپیکتوانادربیستویکمیننمایشـگاه
مطبوعاتوخبرگزاریها
رقیه بابایی
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ماهنامهی پیک توانا به عنوان تنها ماهنامهی سراسری ویژهی افراد دارای
معلولیت ،امسال برای هفتمین سال پیدرپی در نمایشگاه بینالمللی مطبوعات
و خبرگزاریها حضور یافت و میزبان اهالی رسانه و افراد دارای معلولیت شد.
به گزارش پیک توانا :محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور ،علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد ،داوود زارعیان مدیر کل
روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ،انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان
بهزیستی کشور ،حسین نحوینژاد معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور ،محمد
خدادی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی ،محمدتقی روغنیها مدیرعامل
موسسهی فرهنگی ـ مطبوعاتی ایران ،مهدی احمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان قزوین ،مسئوالن حوزهی روابط عمومی بهزیستی کشور و جمعی
از مسئوالن استانی و کشوری از غرفهی ماهنامهی پیکتوانا در بیستویکمین
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها بازدید کردند.
پوش ويلچر نشین امسال نيز توجه عکاسان ،اهالي رسانه و عموم
نماد مردروزنامه ِ
عکس یک برخی از روزنامهها و نشریات را به خود
مردم را به خود جلب کرد و
ِ
اختصاص داد.
همچنین پیک توانا با طرح جدیدی به نام «یک قاب تفاوت» در نمایشگاه امسال
ظاهر شد ،در این طرح از مسئوالن ،خبرنگاران و عموم بازدیدگنندگان خواسته
شد تا لحظاتی روی ویلچر بنشینند و پشت این قابِ تفاوت عکس بگیرند.
هدف این طرح ضمن ایجاد شناخت از مشکالت معلوالن این بود که پدیدهی
معلولیت را تنها بهعنوان یک تفاوت معرفی کند و جامعه بین خود و معلوالن
احساس فاصله و تفاوت نداشته باشد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بازدید
از غرفهی پیکتوانا این ماهنامه را حاکی از تالش و ارادهی افراد دارای معلولیت
دانست و تاکید کرد :جامعهای که به بلوغ فکری برسد ،معلوالن را به دیدهی
متفاوت نمینگرد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در بازدید از غرفهی پیکتوانا اظهار کرد :افراد
دارای معلولیت باید حضور جدی در رسانهها داشته باشند و پیک توانا در این
زمینه نقش خوبی ایفا کرده است.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی ،در بازدید از غرفهی پیکتوانا
اذعان داشت :در یک جامعهی مترقی و فهیم ،نگاه به معلوالن نباید ترحمآمیز
باشد.
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی ،پیکتوانا را مظهر توانایی دانست و گفت
پیک توانا در عمل هم این توانایی را اثبات کرده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در بازدید از غرفهی پیکتوانا در بیستویکمین
نمایشگاه مطبوعات ،نقشآفرینی در عرصهی اطالعرسانی را یکی از وظایف
رسانهها دانست و گفت :ماهنامهی پیکتوانا از جمله نشریاتی است که در
اطالعرسانی و تغییر نگرش جامعه موفق بوده است.
معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور نیز در این بازدید کسب رتبههای برتر در
نمایشگاه مطبوعات را به پیکتوانا تبریک گفت و افزود :این ماهنامه امروز جایگاه
خوبی بین معلوالن کشور باز کرده است.
بیژن نوباوه در بازدید از غرفهی پیکتوانا ،معلوالن را شهروندان اصلی جامعه
دانست و تصریح کرد :کشور ما در زمینهی مناسبسازی عملکرد خوبی نداشته
است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین نیز ماهنامهی پیکتوانا را یک
ماهنامهی علمی دانست و اذعان کرد :معلوالن انديشهي نامحدود دارند.
پیک توانا در این حضور ،ضمن به نمایشگذاشتن بخشی از تواناییهایی معلوالن،
توجه اهالی رسان ه را به مسائل افراد دارای معلولیت جلب کرده و تلنگر خوبی به
مسئوالن در توجه به رفع دغدغههای این قشر زد.
این ماهنامهی سراسری که در هر شماره مشت کوچکی از خروا ِر مشکالت و
توانمندیهای معلوالن را منعکس میکند ،پای معلوالن را به بیستویکمین
نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها باز کرد و بهانهی خوبی برای بازدید معلوالن
از این نمایشگاه شد.
همچنین غرفهی این ماهنامه مورد بازدید عدهی زیادی از فرهیختگان ،اهالی

قلم و رسانه و هنرمندانی چون امیناهلل رشیدی ،گیتی معینی ،رضا رفیع ،امید
جهان ،منوچهر آذری و ...قرار گرفت.
گفتنی است بیش از  ۴۰خبرنگار و نویسندهی دارای معلولیت از سراسر کشور
در این ماهنامهی فرهنگیاجتماعی فعالیت میکنند.
این ماهنامه با رویکرد اجتماعی ،فرهنگی و با هدف تغییر نگرش جامعه نسبت
به معلوالن ،توانبخشی روحی ،انعکاس تواناییهای معلوالن به جامعه ،پیگیری و
احقاق حقوق آنها و معرفی نخبگان معلول انتشار مییابد.
نوبخت :رعایت قوانین مربوط به معلوالن را از همهی نهادها انتظار داریم
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در بازدید
از غرفهی پیک توانا در نمایشگاه مطبوعات ،از انتشار یک ماهنامهی تخصصی
در حوزهی معلوالن ابراز خوشحالی کرد و گفت :این ماهنامه حاکی از تالش و
ارادهی افراد دارای معلولیت است.
محمدباقر نوبخت با تاکید بر اینکه معلوالن در برخورداری از حقوق خود تفاوتی
با سایرین ندارند اظهار داشت :توجه به خواستههای این گروه از جامعه وظیفهی
همه دستگاههاست و ما رعایت قوانین مربوط به معلوالن را از همهی نهادها
انتظار داریم.
وی خاطرنشان ساخت :جامعهای که به بلوغ فکری برسد معلوالن را نهتنها به
دیدهی متفاوت نمینگرد؛ بلکه این گروه را بهعنوان افرادی عادی میبیند که در
بهرهمندی از امکانات جامعه با سایرین برابر هستند.
نوبخت در ادامه حضور ماهنامهی پیکتوانا را در نمایشگاه مطبوعات و سایر
مجامع رسانهای الزم دانست و اذعان داشت :این ماهنامه تاکنون رویکرد خوبی
داشته و امید داریم که رشد و گستردگی همهجانبهی آن را در سالهای آینده
شاهد باشیم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه مطبوعات :پیکتوانا محصول درایت
کانون معلولین است
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در بازدید از غرفهی پیکتوانا در بیستویکمین
نمایشگاه مطبوعات این ماهنامه را محصول درایت مجموعهی کانون معلولین توانا
دانست و گفت :امروز جامعهی معلوالن بیش از هر چیز دیگری به اطالعرسانی
و روشنگری نیاز دارند.
علی ربیعی اظهار داشت :افراد دارای معلولیت باید حضور جدی در رسانهها
داشته باشند و پیکتوانا در این زمینه نقش خوبی ایفا کرده است.
وی جدیت و استمرار را دو عامل موفقیت در ماندگاری پیکتوانا اعالم کرد و
افزود :پیکتوانا باید ضمن رشد و توسعهی فعالیت خود ،جامعهی مخاطب خود
را افزایش داده و عموم جامعه را نیز مخاطب خود سازد.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی :با تقویت اعتماد به نفس در
معلوالن ایجاد انگیزه کنید
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در بازدید از غرفهی پیک توانا
گفت :با تقویت اعتماد به نفس در معلوالن ،ایجاد انگیزه کنید.
دکتر حسین انتظامی در بیستویکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها ،در
بازدید از غرفهی پیک توانا با اعالم این مطلب که از اینکه تمامی افراد تیم و
تحریریهی ماهنامه ی پیکتوانا از معلوالن هستند بسیار خوشحالم ،گفت :این
نکته که شرط ورود به تحریریه پیک توانا ،داشتن معلولیت است نشان از درایت
مدیران این نشریه دارد.
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وی افزود :کار خوبی که مجلهی پیک توانا انجام داده این است که مسائل
مربوط به افراد دارای معلولیت را توسط خود این افراد انعکاس میدهد و این
در عرصهی رسانه رویداد مهمی محسوب میشود.
انتظامی همچنین به دیدگاه رسانه نسبت به افراد دارای معلولیت اشاره کرد و
گفت :در یک جامعهی مترقی و فهیم ،نگاه به معلوالن ،نباید نگاه ترحمآمیز و
حاکی از نتوانستن ،مهارت نداشتن و توانمند نبودن این افراد باشد.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ،فرهنگ و ارشاد اسالمی اذعان داشت :برای ایجاد
اعتماد به نفس در افراد دارای معلولیت و همچنین برای اینکه جامعه آنها را
افراد متفاوتی نداند و تواناییهایشان را بشناسد ،الزم است مهارتهای معلوالن
معرفی شوند و معلوالن بدون تفاوت با سایرین در جایگاههای مختلف ظاهر
شوند.
حسین انتظامی با تاکید بر کیفیت محتوای پیک توانا خاطرنشان کرد:
بیشترین کاری که شما در این ماهنامه میتوانید انجام دهید این است که با
نفس معلوالن در آنها ایجاد انگیزه کنید.
تقویت اعتماد به ِ
انتظامی یادآور شد :ما باید فرهنگ عمومی را در جامعه به این شکل اصالح
کنیم که دیدگاه ،دیدگاه واحدی باشد و وقتی اینگونه عمل کنیم میشود
گفت به هدف رسیدهایم ،چرا که در این دیدگا ِه واحد نسبت به معلوالن نه
ترحم وجود دارد و نه تحقیر.
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی :پیکتوانا مظهر تواناییاست
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی در بازدید از غرفهی پیک توانا گفت:
نشریهی پیک توانا همانگونه که از نامش پیداست ،به معنای واقعی کلمه
مظهر تواناییست و در صحنهی عمل هم این توانایی را به اثبات رسانده است.
محمد خدادی ادامه داد :خیلیها کلمهی توانا را به کار میبرند و از توانایی
صحبت میکنند ،خیلیها هم میخواهند توانا باشند؛ ولی آنهایی که توانستهاند
توانایی را معنا کنند با کسانیکه شعار توانایی سر میدهند تفاوت دارند.
وی افزود :مجموعهی کانون توانا متعلق به افراد دارای معلولیت است و معلوالن
در بستر کار اطالعرسانی وارد شده و توانستهاند کارکرد حرفهای داشته باشند
و بین اعضای جامعهی خود ایجاد ارتباط کنند.
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی تاکید کرد :جامعهی معلوالن برای
اینکه بتواند بقای خود را حفظ کند باید بتواند ارتباط داشته باشد و بستر این
ارتباط  ،ارتباطی است که در حوزهی مختلف ایجاد اشتغال ،جذب نیرو در بازار
کار ،رفع مشکالت معیشتی ،رفع مشکالت درمانی و ...منجر به اثرگذاری بشود.
وی با اشاره بر این مطلب که بستر این ارتباط اطالعاتاست و اگر این اطالعات
به شکل موثر حاصل شود منجر به نتیجه خواهد شد ادامه داد :به نظر من پیک
توانا توانسته این ارتباط را هم در بین جامعهی به اصطالح معلوالن ،و هم در
بین جوامع دیگر برقرار کند و در این زمینه موفق باشد.
محمدخدادی دربارهی نگاه رسانهها به افراد دارای معلولیت گفت :نگاه عمومی
رسانهها به افراد دارای معلولیت نگاه مثبتی است؛ اما در اینکه این نگاه چقدر
تخصصی و کاربردی باشد و رسانهها چقدر بتوانند از ظرفیت خود در راستای
مسائل معلوالن استفاده بکنند نوساناتی وجود دارد که یک بخش از آن به
مدلهای ارتباطی ربط دارد.
خدادی همچنین مطرح کرد :ما با انتشار روزنامهی ایران سپید سعی کردیم
سهم خودمان را اگرچه اندک پرداخت کنیم ،اما واقعیت این است که بین
شرایطی که برای معلوالن هست و آنچه که باید باشد ،فاصله بسیار زیاد است.
ک توانا برای ارتقای دانش
رئیس سازمان بهزیستی کشور :انتشار پی 
جامعه ضروری است
ک توانا در بیستویکمین
رئیس سازمان بهزیستی کشور در بازدید از غرفهی پی 
نمایشگاه مطبوعات نقشآفرینی در عرصهی اطالعرسانی مسائل معلوالن را
یکی از وظایف نشریات ،رسانههای ارتباط جمعی و خود آحاد جامعه دانست
ک توانا برای ارتقای دانش جامعه نسبت به خدماترسانی،
و گفت :انتشار پی 
ارتقای کیفیت خدمات به معلوالن و همچنین انعکاس مشکالت جامعهی
معلوالن ضروری است.
دکتر انوشیروان محسنی بندپی اذعان کرد :ماهنامهی پیک توانا از جمله
نشریاتی است که در اطالعرسانی و تغییر نگرش جامعه و حساسکردن
مسئوالن به مسائل افراد دارای معلولیت موفق بوده است.
وی عملکرد پیکتوانا را در پرداختن به دغدغههای معلوالن موفق دانست و
تصریح کرد :فعالیت پیک توانا و رسانههای دیگر هم در نگرش مسئوالن و افراد
صاحبوظیفه و هم در نگاه سیاستگذاران اثرگذار بوده است.
بندپی اظهار کرد :پیکتوانا همچنین باید روی نگاه کسانی که تغییر نگرش
آنها در مورد معلوالن ضروری است و حتی روی دیدگاه کسانی که در احداث

ساختمانها و معابر نقشآفرین هستند اثر بگذارد تا مناسبسازی ،ترددپذیری
و اجتماعی بودن معلوالن راحتتر صورت بگیرد.
بندپی اظهار کرد :انتشار پیکتوانا برای تغییر نگاه کسانی که تغییر نگرش آنها
در مورد معلوالن الزم است ،ضروری است.
معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور :پیکتوانا رکن مهم اطالعرسانی
در حوزهی معلوالن است
معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور در بازدید از غرفهی پیکتوانا در
نمایشگاه مطبوعات این ماهنامه را رکن مهم اطالعرسانی برای افراد دارای
معلولیت و در حوزهی معلوالن دانست و گفت :پیک توانا امروز جایگاه خوبی
بین جامعهی معلوالن ایران باز کرده است.
ک توانا هم ب ه خاطر این
دکتر حسین نحوینژاد تصریح کرد :من به دوستان پی 
میزان باال از توانایی و هم بابت کسب رتبههای اول تا سومی این نشریه در
نمایشگاه مطبوعات تبریک میگویم.
وی خاطرنشان کرد :حضور پیک توانا در نمایشگاه مطبوعات نشان از مهارت
و قابلیت باالی این نشریه دارد و نشان میدهد که این نشریه یک نشریهی
تخصصی است.
بیژن نوباوه :بزرگترین مشکل معلوالن عدم زندگی مستقل است
نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در بازدید از غرفهی پیک توانا
گفت :نگاه مثبت به معلولیت باید در جامعه حاکم شود.
بیژن نوباوه با تاکید بر اینکه معلوالن با مشکالت زیادی مواجه هستند تصریح
کرد :شکی نیست که مشکالتی که عامهی جامعه با آن مواجهاند مانند مشکالت
معیشتی ،بیکاری و ...روی افراد دارای معلولیت فشار بیشتری دارد.
این نمایندهی مجلس عدم تدوین و اجرای قوانین در همهی مسائل از جمله
شهرسازی ،حملونقل ،و رفتوآمد را از جمله عوامل آسیبزننده به معلوالن
دانست و خاطرنشان کرد :در کشور ما سازمانها در زمینهی مناسبسازی
عملکرد خوبی نداشتهاند و بزرگترین مشکل معلوالن هم نداشتن زندگی
مستقل در نبود مناسبسازی است.
این نمایندهی مجلس همچنین ریشهی عمدهی مشکالت معلوالن را فرهنگی
دانست و اظهار داشت :ما در فرهنگمان باید به جایی برسیم که بتوانیم
معلوالن را بهتر شناسایی کنیم و به جای دلسوزی ،برای آنها امکاناتی فراهم
کنیم تا بتوانند زندگی خوبی داشته باشند .در اینصورت هم خود معلوالن
راضی خواهند بود و هم جامعه برخورد با معنا و توام با شخصیتی با این گروه
پیدا خواهد کرد.
عضو فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن مجلس با اشاره بر این نکته که
موضوعات معلوالن از جمله مواردی هستند که نمایندگان مجلس از آن
حمایت میکنند گفت :تصویب قانون تمام شدن مساله نیست ،مشکل اساسی
به اعتبارات برمیگردد و قوانین زیادی به علت کمبود بودجه اجرا نمیشوند که
با گشایش شرایط اقتصادی در کشور امیدواریم اتفاقات بهتری بیفتد.
رضا رفیع :پیکتوانا پایگاه خوب معلوالن در جامعهی رسانهای کشور
رضا رفیع مجری و طنزپرداز در بازدید از غرفهی پیک توانا این غرفه را پایگاه
خوبی برای آمد و شد معلوالن در جامعهی رسانهای کشور اعالم کرد.
وی ادامه داد :ما در یک دوره از برنامهی قندپهلو از یکی از شاعران و
طنزپردازان برای شرکت در برنامه دعوت کردیم تا به جامعه ثابت کنیم که
معلولیت محدودیت نیست و این دوست عزیزمان در آن برنامه بسیار خوش
درخشید.
رفیع با استقبال از حضور شاعران دارای معلولیت در برنامههای خود تصریح
کرد :در وجود معلوالن به جبران کاستی و محدودیت جسمانی که دارند
استعدادهای دیگری انباشته است.
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آموزش دانشآموزان معلول قزوین باید چنان باشد که میوههای عزت و علم و عمل
بر شاخههای درخت دانش باغچهبان به ثمر بنشیند و طعم خوش میوههای این باغ
را به جامعه بچشاند.
به گزارش پیک توانا :باغ تعلیموتربیت دانشآموزان استثنایی در ایران از آن زمانی
معلول چند
ساخته شد و رویش جوانهها را به خود دید که باغچهبانی آمد و فرزندان
ِ
دهه پیش را از تاریکی انزوا بیرون کشید و سختکوشانه به آنان دانش آموخت .از
آن زمان تاکنون باغچهبانان بسیاری روزها و ماهها و سالهای عمر خود را صرف
آموزش این کودکان کردند تا آنان نهتنها باری بر دوش جامعه به حساب نیایند،
بلکه تواناییهای خاص خود را در این باغ ،شکوفا کنند .اما هزینههای زیاد درمان
و رفتوآمد کودکان معلول به مدرسه موضوعی است که سبب میشود خانوادههای
بسیاری از این دانشآموزان از تحصیل فرزندان معلول خود ممانعت کنند.
از طرفی بسیاری از دانشآموزان معلول نیز که با تمام این دشواریها به تحصیل
میپردازند ،پس از پایان تحصیل خود نمیتوانند مشغول به کار شوند .از همین رو
الزم است برخی از آنان که توانایی یادگیری درس را ندارند ،پس از گذراندن مقطع
ابتدایی مهارتهای الزم را در مدرسه کسب کنند تا بتوانند عالوه بر بهرهمندی از
فرصت اشتغال ،با اعتمادبهنفس کامل در جامعه به فعالیت بپردازند.
حاال پس از گذشت سالها از آغاز آموزش کودکان استثنایی در ایران ،باید شرایط
به گونهای باشد که خانوادههای دانشآموزان استثنایی با کمترین نگرانی فرزندان
خود را به مدرسه بفرستند تا آنان از انزوا خارج شوند و در جامعه حس غربت نداشته
باشند.
دانشآموزان استثنایی نیازمند حمایت معنوی هستند
مادر یک دانشآموز معلول جسمیحرکتی که با  10سال سن از ویلچر استفاده
میکند و از دو سال پیش به مدرسه میرود ،میگوید« :با وجود اینکه دخترم پیش
از ورود به مدرسه آزمایشهای متعددی را گذراند ،در زمینۀ تحصیل وی با مشکالتی
روبهرو هستیم که از جملهی آنها میتوان به پایینبودن سطح محتوایی کتابهای
درسی آنان اشاره کرد که هر پایه نیز باید به مدت سه سال خوانده شود.
پریسا میرحسینی میافزاید« :در مدرسهی محل تحصیل فرزندم دانشآموزان
دختر و پسر به شکل مختلط آموزش میبینند که به دلیل بالغبودن برخی از این
دانشآموزان پسر ،تحصیل دخترمان در کنار آنان برای ما بسیار ناراحتکننده است».
وی خاطرنشان میکند« :کادر آموزشی مدرسه کار بسیار سختی دارند و این موضوع
را از نزدیک به چشم میبینیم؛ اما الزم است ادارۀ آموزشوپرورش برنامهریزی و
خدمات آموزشی بهتری برای آنان داشته باشد».
مادر این دانشآموز معلول همچنین خواستار تفکیک دانشآموزان استثنایی دختر و
پسر در این مدرسه و ارتقای سطح محتوای کتابهای درسی متناسب با نوع معلولیت
و میزان یادگیری دانشآموزان استثنایی شد.
میرحسینی اضافه کرد« :با توجه به اینکه آموزش دانشآموزان استثنایی در مقایسه
با دانشآموزان عادی با دشواریهای خاصی روبهروست ،باید تعداد دانشآموزان هر
مدرسه کمتر شود تا آموزشپذیری آنان ارتقا یابد».
وی با تأکید بر لزوم انجام حمایتهای مادی و معنوی از دانشآموزان استثنایی
یادآور میشود« :آنان بیش از حمایت مادی نیازمند حمایت معنوی هستند و از
آموزشوپرورش انتظار میرود برای این دانشآموزان برنامۀ تفریحی در نظر بگیرد».
خانوادههای دانشآموزان استثنایی آموزش ببینند
فاطمه رحمانی که  ۲۲سال سابقۀ فعالیت در آموزشوپرورش استثنایی دارد و اکنون
مدیرـآموزگار یک مدرسه استثنایی است ،میگوید« :آموزشوپرورش استثنایی باید
برای خانوادههای این دانشآموزان کالسهای آموزشی در نظر بگیرد؛ چراکه الزم
است آموزش این دانشآموزان پس از خروج از مدرسه در محیط خانه نیز ادامه یابد».
رحمانی با اشاره به سختی کار معلمان مدارس استثنایی میافزاید« :معلمان مقطع
آمادگی و پایۀ اول استثنایی بهویژه گروه کمتوان ذهنی و پایۀ اول و آمادگی کار
بسیار دشواری دارند؛ زیرا خانوادههای دانشآموزان در این مقطع به دلیل اینکه هنوز
خود را با تحصیل فرزندان خود در مدرسۀ استثنایی وفق ندادهاند ،با مدرسه همراهی
زیادی ندارند».

میترا بهرامی

وی ادامه میدهد« :این معلمان به دلیل سختی کار خود به تقویت انگیزههای مادی
و معنوی و نیز دریافت امتیازهای تشویقی نیاز دارند؛ اما با وجود تأثیر چشمگیر این
دورهها در فرم ارزیابی ساالنۀ معلمان و انتخاب معلمان نمونه ،برای معلمان آمادگی
استثنایی دورۀ ضمن خدمت در نظر گرفته نمیشود».
این مدیرـآموزگار مدرسۀ استثنایی حافظ ،به دشواری کار در مدارس استثنایی
شهرستانها درمقایسهبا مرکز استان توجه میکند و بیان میکند« :در مدارس
استثنایی شهرستانها ،امکانات و توان مالی محدود است و ارتباطبرقرارکردن با
خانوادهها دشواریهای بیشتری دارد».
رحمانی با بیان اینکه یادگیری این دانشآموزان ،دیرهنگام و فراموشی آنان زودهنگام
است ،عنوان میکند« :در مراکز استانها وجود مرکز شبانهروزی ویژۀ دانشآموزان
استثنایی امکان استمرار آموزش در طول شبانهروز و درنتیجه موفقیت بیشتر این
آموزشها را فراهم میکند؛ اما در شهرستانها به دلیل نبود چنین مراکزی ،آموزش
دانشآموزان استثنایی با مشکالت بیشتری روبهروست و نارضایتی خانوادههای آنان
را به همراه دارد؛ درحالیکه خود این خانوادهها کمترین میزان همکاری را با مدرسه
دارند».
وی ورود کودکان استثنایی بهویژه سندرم داون و ذهنی به مدرسه در هفتسالگی
را از مشکالت آموزشوپرورش اسثتنایی عنوان و تصریح میکند« :این دسته از
دانشآموزان باید به محض تشخیص مشکل ذهنی در سه تا چهار سالگی وارد مقطع
پیشدبستانی شوند؛ زیرا کودکی با این شرایط خاص که هفت سال در خانه بوده ،به
سختی وارد مدرسه میشود و آموزش وی بسیار دشوار است».
مرکز ویژۀ اوتیسم راهاندازی شود
مظفری ،مدیر یکی دیگر از مراکز استثنایی به نام میثاق نیز کمبود نیروی انسانی
و نبود مرکز ویژۀ اوتیسم و پیشدبستانی کمتوان ذهنی را سه نیاز اصلی این حوزه
عنوان کرده و بیان میکند« :از آنجا که تعداد کودکان طیف اوتیسم رو به افزایش
است ،باید مرکز مستقلی برای آموزش آنان راهاندازی شود تا خدمات جامع و تخصصی
نظیر آبدرمانی و اتاق تاریک و اتاق موسیقی به این دانشآموزان ارائه کند».
وی ادامه میدهد« :مرکز مستقل ویژۀ آموزش طیف اوتیسم در بعضی از استانها
با کمک خیرین احداث شده و الزم است در استان قزوین نیز این امر محقق شود؛
زیرا اکنون در مرکزی که ما در آن دانشآموزان را پذیرش میکنیم ،دانشآموزان
طیف اوتیسم با ساختمان مجزا سازماندهی شدهاند و مرکز ویژهای برای آموزش
آنان وجود ندارد».
مدیر مرکز میثاق بیان میکند« :در سالهای گذشته مرکز مستقل آمادگی و
پیشدبستانی ویژۀ ناشنوایان سنین چهار تا شش ساله در قزوین راهاندازی و فعال
شده که دستاوردهای مناسبی هم داشته و الزم است مرکز مشابهی ویژۀ دانشآموزان
کمتوان ذهنی هم راهاندازی شود».
مظفری با اشاره به نیاز دانشآموزان استثنایی به دریافت خدمات توانبخشی همچون
مددکاری ،بهداشت ،گفتاردرمانی ،کاردرمانی و مشاوره تصریح میکند« :در حال
حاضر کمبود نیروی انسانی در زمینۀ توانبخشی این دسته از دانشآموزان احساس
میشود».
خیرین در تأمین تجهیزات آموزشی کمک کنند
سید معرفتاهلل احمدی ،رئیس ادارۀ آموزشوپرورش استثنایی استان قزوین با اشاره
به ازکارافتادهبودن برخی تجهیزات مدارس استثنایی میگوید« :بهروزرسانی تجهیزات
از ضروریات آموزش است و باتوجهبه اینکه بخشی از این تجهیزات دارای مشکل فنی
است ،خیرین میتوانند در این زمینه ،از آموزشوپرورش استثنایی حمایت کنند».
احمدی میافزاید« :مجهزکردن واحدهای آموزشی و توانبخشی ،تهیۀ امکانات
توانبخشی برای دانشآموزان استثنایی نظیر سمعکهای دیجیتال برای ناشنوایان و
نیز تبلت برای نابینایان و کمبینایان حوزههایی است که خیرین میتوانند در آن برای
کمک به آموزشوپرورش استثنایی اقدام کنند».
وی با اشاره به تحصیل  ۱۱۰۰دانشآموز در مدارس استثنایی استان قزوین ادامه
میدهد« :این دانشآموزان شامل طیف کمتوان ذهنی ،ناشنوا و نیمهشنوا ،نابینا
و نیمهبینا ،جسمیحرکتی ،چندمعلولیتی و نیز اختالالت ناقص رشدی (اوتیسم)

به بهانهی روز دانشجو بررسی میشود

دست رد دانشگاهها به سينهی معلوالن
مجيدانتظاري

تعداد دانشجويان داراي معلوليت در دانشگاههاي كشور كمتر از  38هزار نفر و
تعداد دانشجويان تندرست ،بيش از  4ميليون و  400هزار نفر است .به عبارت
ديگر سهم افراد داراي معلوليت از فضاهاي آموزش عالي حدود  86صدم درصد
است كه هيچ تناسبي با آمار  15درصدي معلوالن جوامع يا حتي آمار يك
ميليون و  200هزار نفري معلوالن ثبتشده در بهزيستي كشور ندارد .اين مسأله
به خوبي نشان ميدهد دانشگاههاي ايران به دليل برخوردار نبودن از شرايط
مناسب سختافزاري و نرمافزاري ،دست رد به سينهي افراد داراي معلوليت
ميزنند.

شايد عجيب باشد ،اما هنوز برخي افراد داراي معلوليت كه توان باالرفتن از پلهها
را دارند ،در دانشگاهها از دركنشدن شرايط جسمي و روحي خود رنج ميكشند؛
آن هم نه توسط همكالسيهايشان؛ بلكه توسط استادان؛ تا جايي كه برخي از
آنها مجبور به ترك تحصيل ميشوند .به ياد دارم يكي از دانشجويان دختر داراي
معلوليت فلج مغزي كه با توجه به معلوليتش مقداري آهسته مينوشت ،به
خاطر در اختيار نداشتن وقت مناسب در امتحانات مجبور به ترك دانشگاه شد و
سپس در دانشگاه مخصوص افراد داراي معلوليت ثبت نام كرد و اين آغازي براي
ايزولهي تحصيلي او بود.
جامعهشناسان و مددكاران اجتماعي همواره تاكيد ميكنند كه افراد داراي
معلوليت بايد از بدو تولد در محيط اجتماع پذيرفته شوند و در تحصيل و
شغل از ساير افراد جدا نباشند؛ چرا كه انزواي شهروندان ،جدا از اينكه مانع
بروز استعدادهاي آنها ميشود و جامعه را از تواناييهايشان محروم ميكند،
آسيبهاي فراواني از لحاظ روحي به افراد منزوي وارد خواهد كرد.
طي ساليان متمادي ،عوامل متعدد فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي در انزوا يا
محروميت از تحصيل دانشآموزان و دانشجويان داراي معلوليت نقش داشتهاند،
اما انتظار ميرفت در هزارهی سوم بعد از ميالد و در شرايطي كه شعارهاي روز
جهاني معلوالن در سالهاي اخير به كرات بر لزوم دسترسي افراد آسيبپذير
به كليهی محيطهاي پيراموني تاكيد دارد و نيز شعار سال  2015روز جهاني
معلوالن «دسترسي و توانمندسازي براي افراد با هرگونه توانايي» انتخاب شده،
حداقل چالشهاي دسترسي به اماكن تحصيلي براي افراد داراي معلوليت به
حداقل برسد .اما شواهد و قرائن نشان ميدهد نهتنها دانشگاههاي نوظهور ساليان
اخير كشور كه در ساختمانهاي قديمي و اجارهاي قرار دارند هيچ زمينهاي را
براي حضور معلوالن فراهم نكردهاند ،بلكه دانشگاههاي دولتي و آزاد اسالمي هم
از شرايط چندان مطلوبي براي اقشار كمتوان برخوردار نيستند.
اين در شرايطي است كه طي  11سال كه از تصويب قانون جامع حمايت از
حقوق معلوالن ميگذرد ،به مادهي  2اين قانون كه بر لزوم مناسبسازي كليه ِی
ساختمانها و معابر براي دسترسي معلوالن تاكيد دارد ،كمترين توجهي نشده و
شايد مدينهی فاضلهاي كه معلوالن ِقرارگرفته در پشت صف طوالني تحصيل در
دانشگاهها به دنبالش هستند ،از دروازهی اليحهي بازنگري اين قانون عبور كند.
اليحهاي كه از سال  1392بعد از دو سال پاسكاري در كميسيونهاي دولت،
اخيرا ً به مجلس آمده تا احتماالً به دليل قرارداشتن مجلس در شرايط انتخاباتي
و عدم دوفوريت اليحه دو سال هم در خانهی ملت خاك بخورد!
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پیـــک توانــا

 12آذر ،روز جهانی افراد دارای معلولیت و چهار روز پس از آن ،یعنی  16آذر
مصادف با شهادت سه آذر اهورايي و روز دانشجو است .این تقارن بهانهای به
دست میدهد تا سرانهی تحصيلي افراد كمتوان را مرور کنیم که هنوز پشت
در دانشگاهها ،تابلوي ورود ممنوع را جلوي چشمان خود ميبينند .چالشهاي
مناسبسازي براي جسمي حركتيها ،نبود كتابهاي بريل و نرمافزارهاي
مناسب براي نابيناها و كمبود شديد رابط تحصيلي براي ناشنواها ،تنها گوشهاي
از تنگناهاي تحصيلي است كه افراد داراي معلوليت را محاصره كرده است.
حال آنكه برخي از اين مشكالت همچون ايجاد آسانسور و چاپ كتب بريل
با هزينههاي نهچندان باال حلشدني است ،اما كمبود ديدگاههايي براي اجرا و
نظارت ،مانع تحقق مواد قانونی ميشود.

اجتــــماعـــی

هستند و در  ۲۲مدرسۀ استثنایی استان درس میخوانند».
رئیس ادارۀ آموزشوپرورش استثنایی استان قزوین عنوان میکند« :همچنین
 ۸۰۰دانشآموز دارای مشکالت شنوایی ،بینایی ،جسمیحرکتی و اختالالت
یادگیری در مدارس عادی در کنار دانشآموزان عادی استان قزوین به تحصیل
خود ادامه میدهند».
احمدی کمبود فضای فیزیکی را از مشکالت آموزشوپرورش استثنایی در
حوزۀ اوتیسم استان قزوین عنوان و تصریح میکند« :براساس بررسیهای
صورت گرفته در شهریورماه سال جاری ،تعداد دانشآموزان مبتال به اختالل
اوتیسم از  23نفر به  40نفر افزایش یافته و به دالیل نامشخصی تعداد این
دانشآموزان رو به افزایش است».
وی خاطرنشان میکند« :از همین رو تأسیس مرکز آموزش تخصصی ویژۀ
دانشآموزان اوتیسم ضرورت دارد که در حال پیگیری است و خیرین در این
حوزه نیز میتوانند وارد شوند».
رئیس ادارۀ آموزشوپرورش استثنایی استان قزوین یادآور میشود« :در
گذشته آموزشوپرورش این استان از نظر فضای فیزیکی در شهرستانهای
تاکستان و بویینزهرا با مشکل مواجه بود که اکنون یک مرکز متوسطۀ
حرفهای در تاکستان و یک مرکز دیگر نیز در بویینزهرا در حال ساخت است
و با بهرهبرداری از آن ،نیاز منطقه بهطور کامل رفع میشود».
حل مشکل بیمه و رفتوآمددانشآموزان استثنایی
مجید قدمی ،رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی نیز در خصوص اقدامات
حوزۀ مدیریتی خود برای خدماترسانی به دانشآموزان استثنایی اظهار
توآمد دانشآموزان استثنایی از جمله مشکالت خانوادههای این
میکند« :رف 
دانشآموزان بود؛ به گونهای که پیش از این ،دو سوم هزینۀ  27میلیارد تومانی
توآمد در طول سال ،به صورت ساالنه از سوی خانوادهها یا با تدبیر مدیران
رف 
مدارس تأمین میشد؛ اما اکنون آموزشوپرورش  80درصد آن را تأمین می
کند».
وی همچنین با اشاره به مشکل تأمین هزینههای درمانی برای خانوادههای
این دانشآموزان ،موضوع پرداخت هزینههای کامل دارو و درمان و جراحی
دانشآموزان استثنایی از ابتدای سال تحصیلی 94ـ 95را مورد توجه قرار
میدهد و تصریح میکند« :در این طرح هزینههایی شامل پاراکلینیک ،کاشت
حلزون برای نوآموزان آسیبدیده شنوایی ،خدمات دارویی مستمر ،جراحی،
بستری ،خدمات مداخلهای و توانپزشکی به خانوادههای دانشآموزان معلول
پرداخت میشود».
معاون وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اجرای طرح بیمه درمان دانشآموزان
استثنایی با  3میلیارد تومان اعتبار از ابتدای سال تحصیلی جاری ،این امر را
زمینهساز حل بخشی از مشکالت دانشآموزان استثنایی و ترغیب خانوادههای
دارای فرزند معلول به ثبتنام آنان در مدارس میداند.
قدمی با اشاره به ضرورت تحصیل دانشآموزان استثنایی طیف نابینا و ناشنوا و
معلول جسمیحرکتی در مدارس عادی از ترویج آموزش فراگیر به عنوان الزامی
در حوزۀ آموزشوپرورش استثنایی یاد میکند .وی با اشاره به پیگیری برای
استفاده از این سیستم آموزشی عنوان میکند« :بر این اساس دانشآموزان
استثنایی غیر از طیف کمتوان ذهنی قادر به بهرهمندی از خدمات آموزش و
پرورش عادی خواهند بود».
این مسئول بیان میکند« :در هر منطقه آموزشوپرورش بناست با راهاندازی
یک مرکز آموزشی و توانبخشی و تشخیصی نیروی انسانی توانبخشی،
آزماینده در حوزۀ هوش و اختالالت یادگیری و نظایر آن مستقر شود».
قدمی به اقدامات مربوطبه آموزش کودکان مبتال به اوتیسم اشاره میکند و
یادآور میشود« :در این زمینه ابزار خوبی از امریکا وارد شده و بناست نیروهای
شاغل در این حوزه به مروز زمان استفاده از آن را بیاموزند».
وی در خصوص خواست خانوادهها در زمینۀ برخورداری دانشآموزان استثنایی
از خدمات رفاهی اضافه میکند« :یکی از خیرین آمادگی خود را به منظور
احداث اردوگاه دانشآموزان استثنایی با  30میلیارد تومان اعتبار در  40هکتار
زمین اعالم کرده است».
بر پایۀ این گزارش ،وقتی از یک سو دانشآموزان معلول شوق تحصیل دارند و
از سوی دیگر خانوادههای آنان برای تحصیل فرزندان خود دغدغهمند هستند،
نمیتوان این دغدغهها را نادیده انگاشت و باید به نحوی برای آموزش این
کودکان و نوجوانان برنامهریزی و اقدام کرد که حاصل آن ،اشتغال و حضور
عزتمندانۀ معلوالن در جامعه باشد.
به این ترتیب ،این فرزندان جامعه آنگونه که باغچهبان در ذهن داشت ،نهتنها
باری به جامعه تحمیل نمیکنند؛ بلکه به اجتماع یاری میرسانند و به جامعه
نشان میدهند که باغ باغچهبان چه میوههای خوشعطر و طعمی دارد.

انتخابهای شغلی مناسب برای افراد دارای معلولیت
ترجمه :افروز راشدی اشرفی
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امنیت شغلی در بازا ِر کار امروزی دشوار است .این امر ،به ویژه برای افراد دارای
معلولیت در آمریکا دشوارتر نیز است .با این وجود ،مشاغل مشخصی وجود دارد که
مناسب افراد معلول هستند .قانون معلوالن آمریکایی ( )ADAشرایط را برای افراد
دارای معلولیت هموارتر میسازد.
از سال  2000شرایط استخدامی برای بسیاری از افراد معلول مانند افراد سالم
شده است .با تالشهای قانونی انجام شده در سطح فدرال و ایالتها ،کارفرمایان
ملزم به فراهمکردن شرایط کاری مناسب برای داوطلبان دارای صالحیت معلول
هستند تا آنها نیز بتوانند مانند دیگر افراد جامعه در شغل دلخواه خود مشغول
به کار شوند .افراد معلول اعم از معلوالن حرکتی ،افراد مبتال به اختالالت ذهنی
و اوتیسم و نابینایان درحال ورود به مشاغلی هستند که تا پیش از این برایشان
دستنیافتنی بود.
وقتی صحبت از استخدام است ،همه افرادی که مهارت انجام یک شغل را دارند باید
از شانس استخدامی یکسانی برخوردار باشند.
چه مشاغلی میتوانند برای یک فرد معلول مناسب باشند؟ و هر معلولیت در چه
مشاغلی امکان موفقیت بیشتر دارد؟
 .1مشاغل دولتی
دولت فدرال بر این باور است که افراد معلول باید از حق کامل و منصفانهای برای
شغل درخواستیشان برخوردار باشند .از دهه  ،80تعداد کل استخدامیهای افراد
معلول دولت فدرال بهطور ثابت روی  7درصد باقی مانده است .همچنین اغلب
آژانسهای دولتی ایالت متحده آمریکا ،استخدامهای ویژهای برای افراد معلول
دارند.
 .2کار در مراکز تلفن
اغلب مراکز تلفن ،دائماً به دنبال نیروی انسانی متخصص میگردند .چه در سازمان
کار کنید یا در خانه و به صورت مجازی ،همهی چیزی که نیاز دارید ،یک کامپیوتر
و یک تلفن است .در حال حاضر ،انواع مختلفی از فرصتهای شغلی خدمات
مشتری موجود است.
 .3مشاغل خانگی
عالوه بر خدمات مشتری ،مشاغل زیادی هستند که به دنبال کارمندانی میگردند
که در خانه کار کنند .این مشاغل شامل پشتیبانی فنی ،نسخهبرداری پزشکی و
صدور صورتحساب ،فروشندگی ،ورود اطالعات و غیره است .همچنین میتوانید
به صورت نماینده مستقل یا انفرادی کار کنید .در صورتی که عالیق یا سرگرمی
خاصی دارید ،می توانید آن را به یک فرصت شغلی تبدیل کنید؛ مانند نویسندگی
یا عکاسی.
 .4مشاغل کامپیوتری
مشاغل کامپیوتری یک بازار کار در حال رشد هستند و میتوانند برای افرادی
که از نظر فیزیکی معلولیت دارند انتخاب مناسبی باشند .این نوع مشاغل ،مانند
برنامهنویسی کامپیوتری ،اغلب نیازمند تحصیل درازمدتی نیستند (ممکن است
فقط نیاز به ارائه مدرک آنالین داشته باشند) و درآمد خوبی هم دارند.
 .5مشاغل حقوقی
حوزه حقوقی فرصتهای شغلی بسیاری ،از دبیرخانههای حقوقی و مشاوران
حقوقی گرفته ،تا دستیاران حقوقی ارائه میدهد که اکثر آنها به فعالیت فیزیکی
خاصی نیاز ندارند .برخی از این مشاغل به مدرک دوساله نیاز دارند؛ درحالی که
بیشتر آنها نیازمند ارائه مدرک یا شرکت در برنامههای آموزشی هستند.
معلولیتهای خاص:
نابینایی
در حال حاضر ،اختالالت بینایی به دو گروه تقسیم می شوند :کامال نابینا و کمبینا.
براساس بنیاد آمریکایی نابینایان ( ،)AFBکارمندانی که اختالالت بینایی دارند
میتوانند تقریبا در هر شغلی با فراهمشدن امکانات خاص از طرف کارفرمایشان
موفق شوند .قانون معلوالن آمریکایی ( ،)ADAکه در سال  1991امضا شد،
خواستار فراهمشدن امکانات مناسب برای افرادی که اختالالت بینایی دارند بود،
برای مثال استفاده از پیامهای ایمیل صوتی  ،کاهش شدت نور ،کامپیوترهایی
با امکان خواندن صفحه ،دستگاههای نمایشگر بریل ،چاپ بزرگ ،دستبندهای

فشار خون ،ماشین حساب ،شناساگر پول و غیره .بنیاد آمریکایی نابینایان ()AFB
کمکهای زیادی به کارمندان نابینا در به دست آوردن فرصتهای شغلی خوب
کرده است .از جمله :وکالت ،حسابداری ،منشیگری ،نمایندگی خدمات مشتری،
کارمندان کارخانه ،تحلیلگر مالی ،دبیری ،مشاوره ،برنامهنویسی کامپیوتر ،آشپزی،
فروشندگی و غیره.
ناشنوایی
کارمندان ناشنوا و کمشنوا میتوانند از روشهای مختلفی مانند لبخوانی یا زبان
اشاره برای برقراری ارتباط استفاده کنند .براساس مرکز آموزش ملی ناشنوایان ،افراد
ناشنوا میتوانند در مشاغل بسیاری موفق شوند؛ از جمله :حسابداری ،هنرپیشگی،
معماری ،زیستشناسی ،نجاری ،شیمی ،کارمند اداری ،نقشهکشی ،مهندسی،
کشاورزی ،مشاور مالی ،باغبانی ،محوطهسازی ،کتابداری ،مکانیکی ،آمارشناسی،
نویسندگی و بسیاری دیگر .با درک این نکته توسط کارفرمایان که شنوایی برای
مشاغل بسیاری ضروری نیست ،افراد ناشنوا فرصتهای شغلی بیشتری نسبت به
گذشته پیدا کردهاند .طبق قانون معلوالن آمریکایی ،کارفرمایان باید برای کارمندان
ناشنوا امکاناتی از قیبل دسترسی به زیرنویس ،مترجم ،دستگاههای تلفن ویژه و
غیره فراهم کنند.
معلوالن حرکتی
معلولیت حرکتی در نتیجه نقصهای مادرزادی ،تصادفات یا بیماریهای عصبی و
عضالنی پیشرونده مانند بیماری لوگریگ  ،سکته مغزی ،بیماری پارکینسون یا
تحلیل عضالنی ایجاد شود .این کارمندان اغلب نیاز به استفاده از صندلی چرخدار،
صندلی تطبیقی یا دیگر وسایل کمکی دارند .در صورتی که کارمند به لحاظ
تحصیلی ،مدرک و تجربه ،واجد شرایط کارکردن باشد ،کارفرما موظف است
امکانات رفاهی برای کارمند معلول حرکتی را فراهم کند .افراد معلول حرکتی،
میتوانند در زمینههای فناوری اطالعات ،مهندسی ،حسابداری و مالی ،و دیگر
تخصصها مشغول به کار شوند.
معلولیت گفتاری و زبانی
معلولیتهای گفتاری و زبانی ،میتوانند در نتیجه از دستدادن شنوایی ،فلج
مغزی یا دیگر شرایطی که بر روی کیفیت صدا یا تسلط زبانی اثر میگذارند ایجاد
شوند .مانند دیگر معلولیتها ،کارفرمایان نمیتوانند یک متقاضی کار که از نظر
حرفهای صالحیت انجام کار دارد را صرفا به دلیل معلولیت گفتاری رد صالحیت
کنند .کارفرما باید امکانات مورد نیاز را برای کارمند خود فراهم کند ،مگر اینکه
صحبتکردن نیاز ضروری آن موقعیت شغلی باشد .قانون معلوالن آمریکا همچنین
استثنایی را برای کارفرمایان قائل میشود «در صورتی که فراهم کردن امکانات
خاص ،بسیار پرهزینه ،بزرگ ،اساسی یا مخرب باشند یا اساسا ماهیت یا بهره
برداری از کسب و کار را تغییر دهد ،کارفرما ملزم به فراهم کردن امکانات ویژه
نیست».
اختالالت روانی
اختالالت روانی شامل اضطراب ،نوسانات اخالقی ،افسردگی ،و یا ارزیابی اشتباه
از واقعیت میشود .براساس قانون معلوالن آمریکایی ،کارفرما ملزم به استخدام
داوطلبانی که معلولیت یا اختالالت آنها وقفه قابل توجه یا مخربی برای عملیات
کسب و کار ایجاد میکند نیست .با این وجود ،بسیاری از افرادی که اختالالت روانی
دارند میتوانند با درمان و استفاده از دارو در هر موقعیت شغلی کار کنند .افراد مبتال
به اسکیزوفرنیا قادر به انجام شغلهای سطح متوسط و حرفهای هستند ،همچنین
بسیاری از کارمندان دارای اختالالت روانی ،در شرایط برنامهریزی انعطافپذیر،
تغییر ساختار شغل و تغییر ایستگاههای کاری به کار خود ادامه دادهاند.
اوتیسم
اوتیسم به روشهای گوناگونی آشکار میشود و اثرات آن بر روی هر فرد متفاوت
است .بسیاری از افراد مبتال به اوتیسم ،در مشاغل هنری مانند طال و جواهرسازی،
کار با گلها و گیاهان یا موقعیتهای خوداشتغالی موفقیت کسب کردهاند .سطح
عملکرد هر یک از این افراد با یکدیگر متفاوت است .کارفرما باید برای یافتن
بهترین موقعیت شغلی برای این افراد از مشاوران شغلی آشنا به اوتیسم راهنمایی
بگیرد.

قانونی با اصال فوریت
حکایت این روزهای ما
مرتضی رویتوند

همهی آدمها در طول سال به روزهای خاصی توجه میکنند؛ مث ً
ال همهی
پشت کنکوریها به تیر ماه توجه ویژهای دارند و یا دانشآموزان ،نگاه خاصی
به مهر ماه دارند و یا کتابدوستان اردیبهشت که میشود فکر و ذهنشان
میشود نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران؛ اهالی مطبوعات هم آبان ماه درگیر
نمایشگاه مطبوعات هستند؛ اهالی سینما هم در بهمنماه منتظر جشنوارهي فیلم
فجر هستند .افراد دارای معلولیت هم آذر که میشود حالشان خوب میشود و
منتظر اتفاقهای خوب می نشینند .این امیدواری ماجرای همیشگی این گروه از
جامعه است.
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شما نمیدانید ،یک قانونی وجود دارد به نام قانون جامع حمایت از حقوق
معلوالن .یکی قب ً
ال داشتیم که به دالیلی بخش کمی از آن اجرا میشد.
دوستانی جمع شدند تا قانون بهتری تصویب کنند .خالصه بسیار زیاد

نیستم».
گفت و رفت و من درگیر این سوال که «اص ً
ال چرا عضو این فراکسیون شدهای؟!»
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از همهي این ماجراها که بگذریم ،این روزها همهی حواسها به وام 25
میلیونی خرید خودرو است؛ وامی که آخرش متوجه نشدیم منتج به
خرید خودرو میشود یا خیر .شاید خیلیها خرید خودرو به وسیلهي این
وام را امری پیچیده بپندارند؛ اما حتماً این افراد ماجرای تسهیالت خرید خودرو
توسط معلوالن را نمیدانند .ماجرا از یک تخفیف گمرکی برای وارد کردن خودرو
توسط معلوالن شروع شد .سوال اول این بود« :شما معلولیت دارید یا نه؟» که
خب تعداد زیادی گفتند« :بله ،معلول هستیم» ،پرسیدند« :از کجا معلوم معلول
باشید؟ کارت معلولیت بیاورید» ،گفتند« :چشم» ،بعد گفتند« :فقط آنهایی
که گواهینامه دارند ،بیایند» ،گواهینامهدارها ثبتنام کردند .بعد گفتند« :نوع
خودرویی که میخواهید را مشخص کنید» ،و همینطور مرحله پشت مرحله.
ماهها گذشت و گذشت .گفتند« :میتوانید خودرو وارد کنید»؛ داللها وارد شدند.
برگهي تخفیف گمرکی خریدوفروش شد .گفتند« :مشخص کنید خودروی داخلی
میخواهید یا خارجی»؛ و سرانجام گفتند« :فعال دست نگهدارید».
خوبی آن وام  25میلیونی این بود که فقط در عرض چند ماه ،مردم ذوق کردند
و بالفاصله ناامید شدند .اما این ماجرای خودروی معلوالن به نظر داستان هزار و
یک شب است( .باور کنید این ماجرا بیشتر از هزار و یک شب طول کشیده است
و همچنان ادامه دارد)

2
بگوییم...

کمتر از  365روز دیگر تا روز جهانی افراد دارای معلولیت در سال آینده
فرصت باقیست و همینقدر فرصت برای همهی ما وجود دارد تا سال
آینده در همین روزها از روزهای آفتابی زندگی افراد دارای معلولیت
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روز جهانی معلوالن چیست؟ روزیست که چند روز قبل و چند روز قبل
تر از آن در کشور صدها مراسم برگزار میشود .صدها جلسه و همایش و
سمپوزیوم و سمینار و همهي این جلسههای دهانپرکن .روز جهانی معلوالن
مانند هر روز دیگری تمام میشود و از فردای آن روز هرکسی میرود سراغ
زندگیاش .مسئوالن ،معلوالن را فراموش میکنند و معلوالن همهي آرزوهای
خوبشان را .این جریان ادامه دارد تا نیمهي دوم آبانماه سال آینده ،تا همه به
صرافت بیفتند که «ای وای! روز جهانی معلوالن نزدیک است»

2

نمایندهی مجلسی را که عضو فراکسیون دفاع از حقوق معلوالن است ،در
نمایشگاه مطبوعات دیدیم .از او از فعالیتهای این فراکسیون پرسیدیم
و او با حالتی جدی گفت« :من در جریان فعالیتهای این فراکسیون
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در حکایات کهن آمده است در شهری دور ،آن سوی سرزمین چین و ماچین
شهری بود بسیار زیبا و قانونمند .در این شهر برای همهچیز قانون بود؛ از
چگونگی عبور از خیابان تا چگونگی خوردن الزانیا .تا اینکه روزی یکی از
شهروندان اندیشید که چرا برای جماعت عصاییان و ویلچریان قانونی نیست .پس
برای دفاع از حقوق شهروندی آنها پیشنهاد داد که در شورای قانونگذاری شهر،
بخشی را برای حمایت از حقوق عصاییان و ویلچریان ایجاد کنند .او پیشنهاد داد
و همه هم پذیرفتند و قرار شد بخش ویژهای در شورای قانونگذاری ایجاد کنند.
فردای این قرار ،صدها تن از نمایندگان شورای قانونگذاری ،داوطلب شدند تا در
این بخش ویژه عضو شوند؛ با اینکه اص ً
ال دغدغههای جماعت عصاییان و ویلچریان
را نمیدانستند .همینقدر در حکایات نقل شده است که این نمایندگان عضوشده
در این بخش ،در طول حضور در شورای قانونگذاری چندان کاری به کار جماعت
عصاییان و ویلچریان نداشتند .اما چند ماه مانده به انتخابات ناگهان محبتشان گل
میکرد و به معلوالن محبت میکردند و چپ و راست قولهای مختلف میدادند؛
از اینکه ماهانه پانصد و پنج سکه طال به شما میدهیم تا اینکه همهجا راـحتی
خیالتان را ـ مناسبسازی میکنیم .ناگفته پیداست که پس از پایان انتخابات
همهی قولها فراموش میشد...

جلسه گذاشتند و گذاشتند تا پیشنویس آن تهیه شود؛ که این مهم اتفاق افتاد.
و حاال این قانون نیست! بله نیست .نیست نه از آن جهت که وجود نداشته
باشد ،وجود دارد ،اما سرنوشتش معلوم نیست .دولتمردان میگویند که قانون
را تحویل مجلسیان دادهایم و مجلسیان میگویند هنوز نرسیده .آنها به اینها
میگویند کوتاهی میکنید و اینها به آنها میگویند شما اهمال کردهاید .خالصه
آنکه معلوالن عزیز ماندهاند میان اینهمه بند و تبصره و آییننامه و یک فوریت و
دوفوریت و شاید اص ً
ال فوریت!

رقیه بابایی

پیگیریدالیلمخالفتنمایندگان
مجلسباعدمکاندیداتورینابینایان
در انتخابات مجلس شورای اسالمی
عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

مخالفت نمایندگان مجلس با
کاندیداتوری نابینایان در انتخابات مجلس
شورای اسالمی
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چندی پیش نمایندگان مردم در خانهی ملت ،شرایط ثبت نام
در انتخابات مجلس شورای اسالمی را تعیین تکلیف کردند که
از جملهی آن میتوان به عدم امکان ثبتنام نابینایان اشاره کرد.
نمایندگان مجلس در نشست علنی چهارشنبه  ۲۲مهرماه،
ضمن تعیین تکلیف شرایط ثبت نام در انتخابات مجلس شورای
اسالمی ،قانون قبلی این انتخابات را مبنی بر عدم امکان ثبت
نام نابینایان به تصویب رساندند.
در این میان نمایندگان با  ۱۲۹رأی موافق ۱۴ ،رأی مخالف و
 ۹رأی ممتنع ،از مجموع  ۱۹۴نماینده حاضر در مجلس شورای
اسالمی با مادهی  ۵این طرح موافقت کردند.
بر این اساس ،قب ً
ال بحثی در کمیسیون شوراها و امور داخلی
کشور صورت گرفته بود که افراد نابینا میتوانستند در انتخابات
مجلس شورای اسالمی کاندید شوند ،اما قاسم جعفری به عنوان
نمایندهی پیشنهاددهندهی حذف این کلمه گفت :گنجاندن این
قید در قانون انتخابات احساسی است و ارزش خبری ندارد.
در ادامه حمید رسایی به عنوان مخالف پیشنهاد گفت :حذف
قید نابینایان برای شرکت در انتخابات صحیح نیست ،فردا روز
جهانی نابینایان است و ما نمایندگانی در عرصههای مختلف
اجتماعی داریم که به خوبی کارهای خود را انجام می دهند.
مانند نمایندههایی که در شورای شهر حضور دارند .با توجه به
فناوریهایی که در بازار وجود دارد میتوان این نواقص را پوشاند
و نابینایی مانعی برای انجام کارها نمیشود.
همچنین غالمرضا کاتب ،به عنوان موافق پیشنهاد تصریح کرد:
اگر قرار است نابینایان به عنوان کاندیدا در انتخابات مجلس
شورای اسالمی شرکت کنند ،پس بر این اساس افراد کمشنوا
و الل نیز میتوانند در این انتخابات شرکت داشته باشند ،اگر
قرار است با تصویب این قید به این افراد احترام گذاشته شود
میتوان در عرصههای مختلف دیگر به این افراد احترام گذاشته
شود .اگر فناوریای وجود دارد که میتواند نواقص نابینایان
را بپوشاند؛ قطعاً فناوریای وجود دارد که بتواند نقایص افراد
ناشنوا و الل را بپوشاند.
همچنین محمدرضا دهقانی در اخطار قانون اساسی مطرح کرد
که این قید که کمیسیون شوراها مبنی بر حضور افراد نابینا
آورده است ،اخطار اصل  ۷۵قانون اساسی دارد و میتواند بار
مالی برای کشور داشته باشد .چون نیاز است که کتابهایی با
خط بریل برای این افراد چاپ شود.
نمایندگان مجلس در ادامه با  ۹۸رأی موافق ۵۲ ،رأی مخالف،
 ۱۵رأی ممتنع از مجموع  ۱۹۷نمایندهی حاضر در مجلس به
پیشنهاد حذف قید حضور نابینایان در انتخابات مجلس شورای
اسالمی رأی مثبت دادند.

مخالف حضور نابینایان در مجلس
نبودم ،آمدن و نیامدن یک نابینا به
مجلس اهمیت باالیی ندارد

مهرماه امسال ،طرح موافقت با امکان کاندیداتوری
نابینایان در انتخابات مجلس مطرح شد که مورد
مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت .یکی از
مخالفتکنندگان با این طرح ،محمدرضا دهقانی

نقندر بود.
وی که نمایندهی مردم چناران ،طرقبه و شاندیز در مجلس است ،در توضیح
مخالفت خود با این طرح گفته بود :این قید که کمیسیون شوراها مبنی بر
حضور افراد نابینا آورده است ،اخطار اصل  75قانون اساسی دارد.
محمدرضا دهقانی نقندر همچنین عنوان کرده بود :این رویداد میتواند بار مالی
برای کشور داشته باشد .چون نیاز است که کتابهایی با خط بریل برای این
افراد چاپ شود.
در ادامه به سراغ این نمایندهی مجلس رفتیم تا علت مخالفت وی با کاندیداتوری
نابینایان در انتخابات مجلس و منظور از ایجاد بار مالی برای کشور را جویا شویم.
نمایندهی مردم چناران ،طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با پیک توانا و در پاسخ به این سوال که علت مخالفت شما با شرکت نابینایان
در انتخابات مجلس چه بود گفت :من با این امر مخالفت نکردم؛ بلکه بحث فنی
داشتم .چون با رفتن مصوبه به شورای نگهبان و ردشدن آن و درصورتیکه
کار فنی روی آن انجام نشده باشد ،شأن مجلس از لحاظ حقوقی و فنی پایین
میآید.
دهقانی نقندر در پاسخ به این سوال که منظور شما از ایجاد بار مالی برای کشور
در صورت کاندیداتوری نابینایان چه بود ،اظهار داشت :من راجع به بار مالی
مخالفت نکردم ،اما ما اگر بار مالی را نبینیم ،مصوبه از شورای نگهبان برمیگردد
و کار بیهودهای انجام میشود.
وی ادامه داد :ما بهعنوان هیئت رئیسهی مجلس مراقبت میکنیم تا اگر طرحی
در مجلس مورد تصویب قرار میگیرد فقط روی کاغذ نیاید.
محمدرضا دهقانی همچنین تصریح کرد :فارغ از اینکه من با کاندیداتوری
نابینایان در مجلس موافق باشم یا مخالف ،باید بگویم ما دنبال این هستیم
کاری که انجام میدهیم دقیق باشد وگرنه من از نظر محتوایی در این زمینه
نظری ندادم.
وی در ادامه گفت :اگر یک نابینا به مجلس بیاید یا نیاید اهمیت باالیی ندارد،
بحث ما این است که وقتی کاری را انجام میدهیم آن کار باید دقیق انجام شود،
چون اگر مصوبهای توسط شورای نگهبان رد شود؛ به لحاظ حقوقی و کارشناسی
برای مجلس افت دارد و من به این علت مسالهی بار مالی را مطرح کردم که
ممکن بود به ما بگویند که یعنی شما متوجه ایراد حقوقی این کار نشدهاید؟
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این سوال که بار مالی مورد نظر
شما در رابطه با کاندیداتوری نابینایان شامل چه مواردی میشود اینگونه پاسخ
داد :وقتی ما میگوییم بار مالی ،منظور این نیست که این مصوبه حتما چند
میلیارد تومان پول میخواهد ،مث ً
ال وقتی که یک فرد نابینا وارد مجلس میشود
باید تمام این نوشتهها برای او به صورت خاص طراحی شود.
وی در ادامه افزود :ممکن است ارزش مالی اینکار زیاد نباشد ،اما شما وقتی
مطلبی را حتی با هزینهی  50تا  100هزار تومان پیشبینی نمیکنید ،شاید

با کاندیداتوری نابینایان
مخالفت نکردم ،میخواستم
نابینایان به زحمت نیفتند

نمایندهی مردم بجنورد ،مانه ،سملقان،
جاجرم و گرمه در مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با پیک توانا در پاسخ به این سوال که چرا در
صحن علنی مجلس با کاندیداتوری نابینایان در انتخابات مجلس
مخالفت کردید اظهار کرد :من با این موضوع مخالفت نکردم و نگفتم
شدنی نیست ،بلکه منظورم این بود که نابینایان را برای این کار به
زحمت نیندازیم.
قاسم جعفری همچنین گفت :در شرایطی که ما می توانیم وجه احسن
داشته باشیم ،نباید نابینایان را به زحمت بیندازیم و وجه احسن این
است که از شخصی که شرایط سالمت نسبی دارد استفاده کنیم .چون
کار ،کار سخت و طاقت فرسایی است.
این نمایندهی خراسان شمالی در خانهی ملت با اشاره به این مطلب که
برخی کارها برای برخی افراد الزم نیست ،مثل کارهای سخت و زیان آور

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق
معلوالن:

نمایندهی توهین کننده به
نابینایان عذرخواهی کرد

مهرماه امسال طرح کاندیداتوری نابینایان
در انتخابات مجلس مطرح شد و مورد
مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت.
صرفنظر از مخالفت نمایندگان که البته در جای خود نیاز به بررسی و
تأمل دارد ،تا ببینیم دلیل مخالفت نمایندگان با این رویداد چه بوده؛
برخی از نمایندگان برای بیان مخالفت خود ادبیات خوبی را بهکار
نبردند .ممکن است نمایندگان محترم قلب ٌا قصد توهین به معلوالن را
نداشته باشند ،اما گفتار آنها توهین به جامعهی محترم معلوالن محسوب
میشود.
پیرو این موضوع به سراغ رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن در
مجلس رفتیم تا بدانیم این فراکسیون در مقابل اظهارات نمایندگان چه
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سخنگوی كمیسیون آموزش،
تحقیقات و فناوری مجلس:
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این مبلغ ارزش مالی زیادی نداشته باشد ،اما شورای نگهبان نگاه
نمیکند که این مورد چقدر ارزش دارد ،بلکه میگوید شما بار مالی را
پیشبینی نکردهاید.
این نمایندهی مجلس با بجا دانستن ایراد شورای نگهبان گفت :هر
مصوبهای اگر یک ریال هم بار مالی داشته باشد ما باید پیشبینی کنیم
که این مبلغ در قانون بودجه از کجا تامین خواهد شد .نظر من هم نظر
فنی بود وگرنه بار مالی هیچ ارزشی ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که فکر نمیکنید درصورتیکه معلوالنی
توانایی ورود به مجلس را داشته باشند ایجاد بار مالی هم میتواند
ارزش این رویداد را داشته باشد گفت :صد درصد ارزش دارد؛ اما ما
در طرحهایمان فقط باید بار مالی را پیشبینی کنیم .وقتی کمیسیون
مصوبهای را مینویسد ما باید هزینهها را پیشبینی کنیم.
دهقانی در پاسخ به این مطلب که آنگونه که از گفتههای شما برمیآید
شما با شرکت نابینایان در انتخابات و ورود آنها به مجلس مخالف
نبودهاید اظهار داشت :نه ،من مخالف این امر نیستم و به یاد دارم که
اص ً
ال با آن مخالفت نکردم .افرادی که از بیرون نظر میدهند ممکن
است فکر کنند ما با شرکت نابینایان در انتخابات مخالفیم؛ درحالیکه
ما مخالف نیستیم .هر چند نفر نابینا که میخواهند به مجلس بیایند،
مشکلی ندارد 290 .نماینده در مجلس داریم ،حاال چند نفر از آنها هم
نابینا باشند .من مخالف آمدن نابینایان به مجلس نیستم.
وی همچنین گفت :وقتی طرحی در کمیسیونها مصوب میشود ما به
عنوان هیئترئیسه مراقبت میکنیم تا مصوباتی که قرار است با امضای
ما به شورای نگهبان فرستاده شود کامل باشد .بنابراین ما باید ابعاد
مختلف را ببینیم تا مصوبات در شورای نگهبان رد نشوند.
دهقانی ادامه داد :ممکن است گفته شود این مصوبه بار مالی زیادی
ندارد و هزینهی تبدیل به بریل زیاد نمیشود و اگر هم بشود این هزینه
در برابر یک نمایندهی مجلس ارزشی ندارد ،ولی ما در عینحال باید
پیشبینی کنیم و ببینیم بار مالی ناشی از اجرای این قانون از کجا
تامین خواهد شد.
وکیل مردم چناران ،طرقبه و شاندیز در مجلس با بیان این مطلب که ما
اگر بتوانیم از افراد دارای معلولیت در زمینههای اجتماعی ،سیاسی و...
حمایت کنیم ،برایمان مایهی افتخار خواهد بود خاطرنشان کرد :ما با
حضور نابینایان در انتخابات نه تنها مخالفت نمیکنیم ،بلکه این فرصت
را غنیمت میدانیم.
محمدرضا دهقانی حضور افراد مختلف از اقشار مختلف کشور را در
مجلس طبیعی دانست و تصریح کرد :ما معتقدیم که وقتی از همهی
اقشار نمایندگانی در خانهی ملت حضور داشته باشند ،میتوانند به
طور خاصتری حقوق آن قشر را پیگیری کنند و چون مشکالت برای
خودشان ملموس است بهتر میتوانند مشکالت را حل کنند.

و کار در معدن که برای بانوان منع شده ،ادامه داد :شرایط نمایندگی با
تنوع و طوالنی بودن کار همراه است و همین اقتضا میکند که ما زحمت
نمایندگی را به نابینایان ندهیم.
سخنگوی كمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس در پاسخ به
این سوال که به نظر شما آیا منشی یا همراه نمیتواند مشکل محدودیت
را برای نابینایان رفع کند گفت :بسیاری از صاحب نظران میگویند
حدود  70درصد علم ،به ویژه در مسایلی که نیاز به دیدن دارد ،از راه
بینایی حاصل میشود ،قویترین ترجمهها حتماً با زبان اصلی تفاوت
دارد .پس هر منشی هم که انتخاب شود توضیحات او با لمسکردن
خود فرد خیلی فرق دارد و شاعر در این زمینه گفته« :جماعت ،یه دنیا
فرقه ،بین دیدن و شنیدن ،برید از اونا بپرسید که شنیدهها رو دیدن».
جعفری در پاسخ به این سوال خبرنگار پیک توانا که نگاه شخصی شما
به توانمندیهای افراد دارای معلولیت چیست گفت :نگاه به معلوالن
نباید نگاه ترحمآمیز باشد و نگرش ما به افراد دارای معلولیت این است
که این افراد ممکن است در یک قسمت از جسم خود نقص یا مشکلی
داشته باشند ،اما در عین حال توانمندیهای برجستهای دارند .به
طور مثال ،افراد نابینا شاید در ظاهر نمیبینند ،اما قوهی شنیداری و
حافظهی بسیار خوبی دارند.
وی تصریح کرد :به طور معمول  10درصد از مردم جامعه معلولیتهای
خفیف تا شدید را دارند و بین ما و معلولیت تنها چند ثانیه فاصله است.
پس نگاه ما به این مقوله باید منطقی و درست باشد.
قاسم جعفری همچنین اظهار داشت :حوزهی انتخابیه من در خراسان
شمالی  5شهرستان با  650روستا دارد و از شمال تا جنوب آن 300
کیلومتر مسافت است .حاال عزیزی که به ظاهر چشم ندارد اگر نمایندهی
این مردم بشود ،در فقدان احزاب قدرتمند دچار هرج و مرج خواهد شد.
نمایندهی مردم بجنورد با بیان اینکه امسال در استان ما  5مورد سیل
آمد گفت :خود من نزدیک بود در یکی از موارد دچار حادثه شوم،
خودروی من در سیل گیر کرد و کم مانده بود چپ شود به گونهای
که من فقط توانستم خودم را نجات دهم و ماشین را به حال خود رها
کردم ،حاال اگر یک فرد نابینا در موقعیت من بود ،چگونه میتوانست
خود را نجات دهد؟
جعفری اظهار داشت :افراد نابینا در جای خود حتماً مفید هستند ،اما در
جایگاه نمایندگی حتی افراد بینا هم دچار مشکل می شوند ،چه برسد
به نابینایان.
این عضو كمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد :بعضی
از کارها ویژگیها و شرایط خاص میطلبد ،مثل شغل خلبانی که فرد
باید شرایطی داشته باشد تا ارگانیزم بدنش با تغییر فشار هوا تغییر نکند،
ولی محدودیت بینایی برای عزیزان نابینا که چشم ندارند وجود دارد.
جعفری خاطرنشان کرد :خود من نظرم این است که در بحث نمایندگی
اگر کسی از خودم قویتر باشد به او اکتفا میکنم و اگر عزیزی هست
که اشراف بهتر و درک باالتری از مسائل دارد پس اگر امور به او واگذار
شود بهتر است.

اقداماتی انجام داده است.
رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن در مجلس ،در گفتوگو با
پیکتوانا گفت :در جلسهی بررسی طرح پیشنهادی ادبیاتی بهکار برده
شد که نابینایان را رنجاند و البته نابینایان حق داشتند .من مطلب را
پیگیری کردم و برای تذکر به سراغ آن نمایندهای که ادبیات رنجآور را
ب ه کار برده بود رفتم .آن نماینده این توضیح را داد که من میخواستم
به شکلی پاسخ نمایندهی موافق را بدهم و پاسخ فراکسیون هم این
بود که شما نمیتوانید مصلحت و منافع یک گروه را در قالب کارهای
سیاسی خود نادیده بگیرید و ایشان در ادامه عذرخواهی کردند و گفتند
قصد توهین نداشتهاند و اطمینان دادند که در جلسهی فراکسیون هم
حاضر شده و توضیح خواهند داد.
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فاطمه آلیا تصریح کرد :اتفاقی که افتاد این بود که ما برای سومینبار این
طرح را در مجلس مطرح میکردیم و البته آنقدر آن را تکرار میکنیم تا
به نتیجه برسد .من و عدهای از نمایندگان مجلس با تواناییهای معلوالن
و با فناوریهایی که در کشور خودمان برای نابینایان اختراع شده آشنا
هستیم و میدانیم جایگزینهای زیادی برای فقدان بینایی به وجود
آمده و از نظر ما که با تواناییهای نابینایان آشنایی داریم ،هیچ مانعی
برای حضور نابینایان در رقابتهای انتخاباتی وجود ندارد.
وی در ادامه بیان کرد :در حال حاضر تالش ما این است که در بند
 6مادهی  28قانون انتخابات نمایندگی مجلس قید نابینایی را حذف
کنیم و برای حذف قید ناشنوایی و گویایی نیز به مرور در آینده اقدام
خواهیم کرد.
فاطمه آلیا اظهار داشت :آنچه مهم است این است که امروز موارد
جایگزین برای رفع فقدان نابینایی بهوجود آمده و خود من اآلن با افراد
نابینایی کار میکنم که با استفاده از این دستگاهها متنهای مکتوب را
به گفتار تبدیل میکنند و در کار خود بسیار مسلط هستند.
ک توانا که پرسید چطور میشود
آلیا در پاسخ به این سوال خبرنگار پی 
با رفتار نامناسب نمایندگان برخورد کرد و چگونه میتوان این فرهنگ
را در بین نمایندگان جا انداخت که بدانند معلولیت در افراد معلول به
معنای نتوانستن و ناتوانی نیست ،اذعان کرد  :ما در اثبات توانایی نابینایان
برای شرکت در انتخابات دستمان از استدالل پر است ،ما در گذشته
نمایندهی نابینا داشتیم و در پارلمانهای دنیا هم حضور نابینایان
دیده میشود و کتابهای مختلفی درمورد معلوالن نابغه منتشر شده
است .اما برخی از همکاران ما ضمن داشتن عالقه به معلوالن ،اطالعات
کافی درمورد آنها ندارند .ما برای ارتقای اطالعات نمایندگان نسبت به
معلوالن جزوهای را با محور معرفی فناوریهای جدید و با همکاری مرکز
پژوهشهای مجلس تهیه و منتشر کردیم ،اما گویا همکاران فرصت
مطالعهی آن را نداشتند.
آلیا مطرح کرد :ما از این بحث که فناوری امروز به کمک رفع نابینایی
آمده دفاع کردیم و این موضوع هم در کمیسیون شوراها و در کمیسیون
بهداشت و درمان رأی آورد ،همچنین از نابینایان و سازندگان تجهیزات
ل
و نرمافزارها در جلسات خود دعوت کردیم و استدالل آوردیم که در حا 
حاضر در شورای شهر تهران فرد نابینایی عضو شوراست و آنجا هم یک
پارلمان است و این عضو شورای شهر به خوبی و بدون ایجاد بار مالی،
وظایف خود را انجام میدهد.
وی خاطرنشان ساخت :برخی از نمایندگان معتقدند که حضور نابینایان
در مجلس بار مالی دارد که به نظر من این گفته درست نیست .چون
نرمافزارهای زیادی تولید شده ،اما بههرحال آنچه نتیجه را در مجلس
مشخص میکند تعداد آرای نمایندگان است .ولی ما این بحث را آنقدر
تکرار میکنیم تا نتیجه بگیرد و بر این اساس شاید در اصالحیهی قانون
سرفصلی با عنوان حقوق سیاسی و شهروندی معلوالن بیاوریم.
آلیا در پاسخ به چگونگی تغییر فرهنگ و نگرش نسبت به معلوالن
گفت :در یکی از جلسات نمایندهی صداوسیما را خواستیم و وظیفهی

این سازمان مبنی بر ساخت  5ساعت برنامهی کیفی در هفته را متذکر
شدیم و قید کردیم که به طور نمونه مصاحبه با مسئوالن سازمان
بهزیستی برنامهی کیفی مد نظر ما نیست .چون اطالعرسانی وظیفهی
رسانهی ملی است.
وی ادامه داد :به سازمان صداوسیما قید کردیم که منظور ما از
برنامههای کیفی مؤثر ،اثرگذاری در تغییر نظر مردم و ترویج فرهنگ
درست و نگرش صحیح نسبت به معلوالن است.
نمایندهی مردم تهران در دورههای هفتم تا نهم مجلس همچنین
گفت :برخی از برنامهها در آمار سازمان جزء برنامههای ساخته شده
برای معلوالن منظور میشود؛ در حالیکه اساس ٌا برای معلوالن ساخته
نشدهاند .بنابراین خواست ما این است که معلوالن زیادی در رشتههای
مختلف نامآور هستند و چهرههای موفق آنها در عرصههای علمی،
فرهنگی ،ورزشی ،اقتصادی ،صنعتی و ...باید بهعنوان الگو معرفی شوند
تا مردم با شنیدن نام معلول فقط یاد افرادی که مشکل ذهنی دارند
نیافتند ،اگرچه که آنها هم فرشتگان زمینی هستند.
آلیا در پایان با اعالم این مطلب که اگرچه تاکنون قدمهایی برای
معلوالن برداشتهایم ،اما هنوز خودم راضی نیستم مطرح کرد :دلیل
اصلی این نارضایتی عدم پیادهسازی سیستم آی.سی.اف یا طبقهبندی
معلولیتها در ایران است و ما هنوز نمیتوانیم در خصوص منابع مالی و
توزیع آن بر اساس اولویتها تصمیم بگیریم و اگر این سیستم عملیاتی
شود و ما بتوانیم در توزیع منابع با اولویت عمل کنیم ضریب رضایت
معلوالن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
مدیرعامل انجمن باور:

مخالفت نمایندگان با
شرکت نابینایان در انتخابات
مجلس ،تبعیض علیه حقوق
سیاسی آنهاست

رئیس هیئت مدیرهی انجمن باور،
مخالفت نمایندگان مجلس با امکان
کاندیداتوری نابینایان در انتخابات مجلس شورای اسالمی را مصداق
تبعیض علیه حقوق سیاسی افراد نابینا و کمبینا دانست و اظهار کرد :این
رفتار نمایندگان مجلس بهطور مشخص مصداق نقض مفاد کنوانسیون
جهانی حقوق معلوالن محسوب میشود.
سهیل معینی در گفتوگو با پیکتوانا گفت :مخالفت نمایندگان با
شرکت نابینایان در انتخابات مجلس تضییع حقوق شهروندی گروهی از
افراد دارای معلولیت است و در اینکه این اتفاق مساوی با تضییع حقوق
نابینایان است تردیدی نیست.
معینی با تاکید بر این نکته که الحاق ایران به کنوانسیون جهانی حقوق
معلوالن را خود مجلس تصویب کرده افزود :بر اساس مادهی  29این
کنوانسیون افراد دارای معلولیت در تمام سطوح انتخاباتی اعم از انتخاب
کردن و انتخاب شدن با دیگران حقوق برابر دارند.
مدیرعامل انجمن باور اذعان داشت :وقتی کسی فرد نابینا و ناشنوا را از
حقوق خود محروم میکند ،یعنی یک اقلیت بزرگ اجتماعی را از حق
انتخاب نمایندگانی که حقوق آنها را در خانهی ملت تعقیب خواهند کرد
محروم کرده؛ بنابراین این تبعیض ،تبعیض علیه گروه وسیعی از جامعه
بوده و از نظر حقوقی نقض قوانین موجود کشور است.
وی ادامه داد :نمایندگان مجلس علیرغم جایگاهشان محق نیستند
نسبت به گروههای مختلف جامعه از ادبیاتی ناموجه استفاده کنند و
نابینایان از طریق هیئت رئیسه حق تذکر به آنها را دارند.
سهیل معینی خاطرنشان کرد :این بند از قانون باید به گونهای اصالح
شود که تمام افرادی که واجد شرایط حضور در خانهی ملت هستند

نمایندگان مجلس با مخالفت
خود نشان دادند روی
تبعیضها تاکید دارند
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عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه
ما طبق کنوانسیون جهانی حقوق
افراد دارای معلولیت مکلف شدهایم تا
تمام قوانین تبعیضآمیز را حذف کنیم
گفت :نمایندگان مجلس با مخالفت خود نشان دادند که ما نه تنها این
تبعیضها را رفع نکردهایم ،بلکه روی آن تاکید هم داریم.
به گزارش پیک توانا :علی صابری در واکنش به مخالفت نمایندگان
با امکان کاندیداتوری نابینایان در انتخابات مجلس گفت :من با نظر
نمایندگان مبنی بر عدم امکان شرکت نابینایان در انتخابات مجلس
مخالفم .کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت را خود
نمایندگان مجلس تصویب کردهاند ،اما این رفتار مخالف کنوانسیون
است و مجلسیها باید آن را درک کنند.
وی از ادبیات بهکار رفته توسط برخی از نمایندگان مجلس ابراز
گلهمندی کرد و گفت :قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که خود
نمایندگان آن را تصویب کردهاند این اجازه را به ما میدهد تا نسبت به
رفتار نمایندگان مخالف بهخاطر عدم رعایت شئونات معلوالن اعتراض
داشته باشیم.
صابری اذعان داشت :پیشنهاد میکنم همزمان با ثبتنام نامزدهای
انتخاباتی ،یک گروه 10نفره از معلوالن و نابینایان فرهیخته برای ثبتنام
در انتخابات مجلس به وزارت کشور مراجعه کنند ،این یک اعتراض
مدنی است که جنبهی سیاسی هم ندارد و کسی هم نمیتواند مدارک
این افراد را نپذیرد.
وکیل پروندهی خونهای آلوده همچنین به صحبت یکی از نمایندگان
مجلس که ورود نابینایان به مجلس را همراه با بارمالی برای کشور
دانسته بود ،اشاره کرد و گفت :ورود افراد نابینا و کمبینا به مجلس همراه
با بار مالی نخواهد بود و این اعتراض ناشی از ناآگاهی این نماینده است.
علی صابری تصریح کرد :یک نمایندهی نابینا در صورت انتخاب ،با 4
الی  5میلیون تومان میتواند به تمام تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری
دسترسی پیدا کند که البته میتوان پرداخت این هزینهها را به عهدهی
خود فرد گذاشت.
وی با پرسش این سوال که مگر برای سایر نمایندهها قلم و کاغذ خریداری
نمیشود افزود :حاال قلم و کاغذ افراد کمبینا و نابینا کمی گرانتر است،
اما این دلیل نمیشود تا با ورود نابینایان به مجلس مخالفت شود.
این عضو شورای شهر تهران که خود از نابینایان است یادآور شد :وقتی
مردم نمایندهای را انتخاب میکنند میپذیرند که از بودجهی عمومی
کشور برای او هزینه شود و نابینایان اگر هم هزینهای داشته باشند ،این
هزینه در مقابل هزینههای دیگری که در کشور میشود ناچیز است.
دکتر صابری همچنین گفت :البته باید در نظر داشت که بار مالی
نمایندگان پس از انتخاب و ورود آنها به مجلس است ،اما کاندیداتوری
و شرکت در انتخابات مجلس بار مالی ندارد و ممکن است دهها نفر در
انتخابات کاندید شوند و رأی نیاورند.
وی با اشاره به اینکه نمایندهای که اصطالحات توهینآمیز به معلوالن
را بهکار برده بود قرار بود عذرخواهی کند که نکرد ادامه داد :با توجه به
حرکتهای صورت گرفته از برخی نمایندگان امیدوارم جامعهی معلوالن
با انتخابهایشان در رأی دادن به نمایندهها نشان دهند که جامعه از
آگاهی برخوردار است.
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را مجاز به شرکت در انتخابات کند و اگر شرایط جسمی و حسی افراد
معلولی که میخواهند وارد مجلس شوند ،ناقض صالحیت آنها نباشد
کسی حق ندارد مانع ورود افراد معلول به خانهی ملت شود.
این فعال اجتماعی در حوزهی معلوالن گفت :نمایندهی مجلس جدا از
داشتن شرایط عمومی باید بتواند فردی متخصص ،عالم به امور کشور،
دارای قدرت بیان و پیگیری حقوق موکالن خود باشد و این صالحیتها
در افراد نابینای تحصیلکرده که از تحصیل کردهترین گروههای دارای
معلولیت هستند ،وجود دارد و به این اعتبار هیچ مصوبهای حق ندارد
این افراد را از حق خود محروم کند.
معینی با اعالم این مطلب که ما تا آخرین لحظه برای نقض این مصوبه
تالش خواهیم کرد خاطرنشان کرد :برای اینکار راههایی را از کارزار
رسانهای گرفته تا حضور در مجلس و مکاتبه با هیئت رئیسهی مجلس
در نظر داریم و حق پیگیری از تمام مراجع قضایی کشور را برای
خود محفوظ میدانیم و امیدواریم دستکم تا مجلس بعدی این بند
تبعیضآمیز را تغییر داده و راه ورود نابینایان واجد شرایط را به خانهی
ملت باز کنیم.
وی یادآور شد :موافقت با امکان کاندیداتوری نابینایان در انتخابات
مجلس به معنای ورود آنها به مجلس نیست ،بلکه این افراد در نقطهی
ِ
رقابت برابر با سایرین قرار میگیرند تا بتوانند آرای موکالن خود
شروع
را بگیرند.
معینی صحبت نمایندهای که ورود نابینایان به مجلس را همراه با بار
مالی دانسته بود از نظر حقوقی و کارشناسی فاقد اعتبار دانست و گفت:
مگر حضور نمایندگان فعلی مجلس و انجام وظایف آنها بار مالی ندارد؟
مجلس بودجه در اختیار نمایندگان گذاشته و هر نماینده دفتر ،محافظ،
پرسنل و ...در اختیار دارد تا او را در انجام وظایف خطیر خود کمک
کند ،این میتواند شامل نابینایان نیز باشد و نشان میدهد ایجاد بارمالی
توسط نابینایان از نظر حقوقی خارج از اعتبار است و بودجهای که در
این زمینه برای نابینایان صرف میشود به هیچ وجه بیشتر از سایر
نمایندهها نیست.
وی همچنین صحبت این نمایندهی مجلس را در رابطه با ایجاد الزام در
چاپ کتب بریل و ...برای نمایندگان نابینا غیرکارشناسی اعالم کرد و
افزود :ایشان بدون تحقیق الزم این حرف را زدهاند چون اآلن نابینایان
با دستگاههای نمایشگر بریل و کامپیوتر به فایلهای موردنظر به همان
سرعت دسترسی پیدا میکنند و بسیاری از استادان دانشگاه ،وکال و
کارشناسان در سراسر کشور به همین ترتیب کار میکنند.
وی تصریح کرد :رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن مجلس
امسال ب ه خاطر انتقاد من از سکوت فراکسیون در برابر مخالفت نمایندگان
با شرکت نابینایان در انتخابات مجلس ،ناراحت شد و استدالل ما این بود
که نمایندگان حق دارند رأی بدهند ،اما نباید برخالف قوانین مصوب
کشور رأی بدهند.
سهیل معینی در اعتراض به پاسخ فراکسیون مبنی بر اینکه ما نمیتوانیم
جلوی رأی دادن یا ندادن نمایندهها را بگیریم گفت :ما نمیگوییم
نمایندگان مجلس رأی ندهند؛ بلکه میگوییم ادبیاتی که آنها استفاده
میکنند باید متناسب با جایگاهشان باشد ،در حالیکه ادبیات بهکار برده
شده از سوی برخی نمایندگان ،ادبیات توهینآمیزی است.
وی با اشاره بر این مطلب که این موضوع باید به افراد دارای معلولیت
اطالعرسانی شود گفت :افراد دارای معلولیت مانند سایر آحاد کشور حق
دارند تا به نمایندگانی که حقوق آنها را پیگیری نمیکنند ،رأی ندهند.
معینی تاکید داشت :این حق شهروندی معلوالن است که نمایندهی
دیگری را انتخاب کرده و کسانی را جایگزین کنند که تعهد و آگاهی
پیگیری حقوق معلوالن را در مجلس داشته باشند.

عضو شورای شهر تهران:

ازدواجی فراتر از مرزهای معلولیت

نسترن کیوان پور

30
پیـــک توانــا

اغلب مواقعی که سخن از ازدواج معلوالن به میان میآید ،نظرات مشابهی
در
ِ
معلول دیگر ازدواج کنند ،نه با افرا ِد غیرمعلول.
میشنویم که معلوالن با افرا ِد
ِ
ِ
صحبت افراد دارای معلولیت و خانوادههایشان بنشینید ،از سختیها
هرزمان پای
و دشواریهایی آگاهی پیدا میکنید که هرروز و هرساعت و هردقیقه با آن دست
به گریبان هستند .مادر و پدر و دیگر فرزندانی که به دلیل مهر و عاطفهی ذاتی
نگران فرزن ِد معلولشان هستند و فر ِد دارای معلولیتی که خود در هزاران فکر و
ِ
خیال غوطهور است و دوست دارد روزی برسد که کام ً
ال مستقل بوده و احتیاجی
به هیچکس نداشته باشد .زمانیکه این استقالل حداقل از نو ِع فکری حاصل نشده
باشد ،فرد قادر نیست تشکیل خانواده بدهد .با اینکه بودهاند مواردی که فردی
سالم با فردی معلول ازدواج کرده؛ اما بهسختی چنین فردی پیدا میشود.
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داستان زندگی «زهرا محمدی رهبری» را که شنیدم ،آن را بسیار تأثیرگذار یافتم.
ِ
معلم قالیبافی در آموزشگاه نیکوکاری رعد کرج که بسیار بیسروصدا و به دور
تاریخ  24اردیبهشت در مشهد «صفدر ظفری
از حواشی در اردوی آموزشگاه در
ِ
انور» را همرا ِه خود میآورد که روی ویلچر نشسته است و همانطور بیحاشیه
در خانهی امام رضا(ع) ،در طبقهی زیرین حرم ،عقد تبرکی میکنند .اتفاقی که
تحسین او وا میدارد.
دیگران را ابتدا متعجب میکند و سپس به
ِ
عنوان معلم قالیبافی در آموزشگاه نیکوکاری خیریهی رعد کرج
زهرا محمدی به
ِ
مشغول فعالیت است .آشنایی او با رعد کرج از برنامهی تلویزیونی مربوط به
دیدن آن برنامه ،به همکاری
آموزشگاه مرکزی رعد تهران شروع شد .پس از
ِ
کالس قالیبافی در مجموعه،
عالقهمند شد و فرم همکاری پُر کرد .پس از تشکیل
ِ
شروع به فعالیت کرد.
اوایل ،قصد داشت بهطو ِرموقت به هنرجویان آموزش دهد .سابقهی کار با معلوالن
را نداشت .گمان میکرد نمیتواند با آنها کنار بیاید .میگوید« :یک دخت ِر دارای
معلولیت در اقوا ِم دو ِر او بود که روی ویلچر مینشست .نمیتوانست درست صحبت
کند».
زهرا میگوید«:هرزمان که من را میدید به نظر میآمد ،میخواهد چیزی بگوید؛
اما من منظورش را نمیفهمیدم و کمی میترسیدم .گمان میکردم از نظ ِر ذهنی
معلول است .به آموزشگاه که آمدم ،تصورم از افراد دارای معلولیت چنین بود .فکر
دلیل معلولیت ذهنی ُکندتر از افرا ِد عادیست .حال
میکردم رون ِد یادگیریشان به ِ
آنکه تنها محدودیتی که داشتند ،معلولیت جسمیحرکتی بود .یادگیریشان به
قدری خوب بود که من را شگفتزده کرد .یادم است شاگردی داشتم که معلولیت
بسیار داشت و اولین کارش بسیار بد بود .طوری که روحیهاش را از دست ندهد،
دلیل نو ِع معلولیتش بهسختی قالیبافی میکرد اما
ایراداتِ کار را برایش گفتم .به ِ
دوست داشت .آنچه بافته بود شکافت و پس از دوسه بار امتحانکردن از اول،
کا ِر بسیار حرفهای و عالی ارائه داد .به قدری که دوست داشتم آن کار را برای
خودم نگه دارم».
محمدی تصمیم داشت به یکی از شاگردان ،آموزشهای الزم را منتقل کند و پس
از یک دورهی موقت ،کالس را به او واگذار کرده و آموزشگاه رعد را ترک کند.
دیدن
با اینحال میگوید« :اما آشنایی هرچه بیشتر با افراد دارای معلولیت و
ِ
توانمندیهایشان سبب شد به این کار دلبسته شوم و بمانم».
ازدواج پُر از ماجرای او...
داستان
و اما
ِ
ِ
ً
اهل روستایی توریستی به نام تاجآباد ُسفلی در استان همدان و
ا
اصالت
زهرا
ِ

عکس :ثنا فالح سخنگو

زندگی کوتاه و مطمئن ،از زندگی
طوالنی و شتابزده بهتر است

شهرستان بهار است .از زمانیکه در کرج زندگی میکند ،همیشه دلش میخواست
محل تولدش بازگردد و از نزدیک با مردم و محیطِ آنجا ارتباط
به روستای
ِ
برقرار کند .جستوجوهای محیطِ مجازی او را به پایگاه خبررسانی دهیاری آنجا
میزبانی آنان
رساند .با دهیار تماس گرفت و چند بار به آنجا مسافرت کرد و از
ِ
بهرهمند شد .خوشحال بود که دوباره به زادگاهش بازگشته و در آن محیط قرار
گرفته است .متوجه شد که کالسهای شبانهی سوادآموزی بزرگساالن در مقطع
راهنمایی و دبیرستان برای ساکنان آنجا برگزار میشود و او هم چند وقت یک
بار ،برایشان کتاب و مجله میبُرد.
پس از بارها رفت و آمد ،دریافت که تعدادی افراد دارای معلولیت هم در روستا
وجود دارند؛ افرادی منزوی و افسرده که از گوشهی خانههایشان تکان نمیخورند
و دیگر افرا ِد روستا هم تمایل ندارند آنها را در کوچه و بازار ببینند .زهرا که
مدتها به کار با افراد دارای معلولیت ،مشغول بود ،تصمیم گرفت هر بار تعدادی
از ماهنامههای آموزشگاه رعد کرج را برای آنان ،همراه خود ببرد تا با تالش و
معلوالن کرج آشنا شوند و روحیه بگیرند .بنا شد در اولین بازدی ِد
ترقی زندگی
ِ
ِ
فهمیدن موضوع ،با خواهر و برادری که هر دو روی ویلچر بودند و بیماری
پس از
ِ
شارکوماریتوس داشتند ،صحبت کند و آنان را به زندگی امیدوار .با دختر صحبت
کرد .او دوست داشت به آسایشگاه برود تا پدر و مادرش راحت باشند و خودش
هم راحت شود .زهرا با شنیدن این حرف گفت« :چگونه میتوان خانهای زیبا در
روستایی زیباتر و پر از درخت و جنگل و رود را رها کرد و به آسایشگاه رفت؟!»
برادرش ،صفدر ،در جلسهی اول نتوانست با او صحبت کند و در بازدیدهای بعدی
اتاق کوچکی
از روستای تاجآباد با او هم آشنا شد .او هم بسیار منزوی بود و در ِ
در خانه ،خودش را حبس کرده بود و قرآن میخواند .حافظ چهار جزء قرآن بود.
شمارهی همدیگر را داشتند و شروع کردند به پیامدادن به هم.
زهرا میگوید« :اوایل به او گفتم برایم پیامهای معمولی نفرستد .با این کار
میخواستم او را به خودم وابسته نکنم؛ مث ً
ال برایم آیههای کوتا ِه قرآن بفرستد.
هرچه بیشتر این پیامها ادامه پیدا میکرد ،متوجه میشدم که از لحاظ ذهنی و
فکری ،این آدم چهقدر قوی و باهوش است .کمکم اوضاع برعکس شد .من به او
ِ
شخصیت بسیار جالب و صادق و جذابی داشت که تا به
عالقهمند شدم .به نظرم
حال در هیچکس ندیده بودم .مدتی با خودم کلنجار رفتم که چطور موضوع را به
او بگویم؛ اما آخ ِر سر گفتم که میخواهم با تو ازدواج کنم .ابتدا گمان کرد شوخی
میکنم؛ اما بعد که دید تصمیمم جدیست ،او هم تمایل خود را نشان داد.
زهرا و صفدر با مشکالتِ زیادی دستبهگریبان شدند .از حرفهای نابهجا و
نامربوطی که اهالی روستا پُ ِ
شت س ِر زهرا میزدند تا مخالفتهایی که هر دو
تصمیم خود را گرفت ه بودند .زهرا میگوید« :هر دوی
خانواده داشتند؛ اما آنها
ِ
رغم
ی
عل
شویم.
ی
م
تر
ل
حا
ش
خو
و
تر
ق
مشتا
روز
ه
روزب
ما خیلی راضی هستیم.
ِ
مخالفتهای دیگران که هنوز خود را با شرایطِ ما تطبیق ندادهاند ».متأسفانه
بیماری صفدر رو به پیشرفت است و این تنها ناراحتی و دغدغهی کنونی آنهاست.
با اینحال صفدر ،روحیهای بسیار قوی یافته است.
درعینحال بسیار
زهرا در پایان میگوید« :ازدواج کا ِر بسیار خوبیست؛ ولی
ِ
حساس و دقیق است .بهخصوص برای افراد دارای معلولیت .باید شرایط را کامال
بررسی و مشکالتشان را مشخص کنند .گاهی ممکن است دو فرد از نظ ِر جسمی
زندگی
با هم تطبیق داشته باشند؛ اما از لحاظِ روحی فاصلهی بسیار .به نظرم یک
ِ
کوتاه و مطمئن از زندگی طوالنی و شتابزده بهتر است».

تحریمهای جهانی
و سوء مدیریت و بیکفایتی
در مدیریت اجرایی ،خصوص ًا در
سازمانهای مرتبطبا معلوالن،
به تدریج حقوق معلوالن را به
حاشیه راند

نگاهی به وضعیت افراد دارای معلولیت در جهان
احمد آملی ،حقوقدان
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حدود یک قرن از تشکیل جامعۀ ملل متحد و  53سال از
تأسیس سازمان ملل متحد گذشته است .هرچند اعالمیۀ
جهانی حقوق بشر در  1948و دو میثاق بینالمللی حقوق
مدنی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در دهۀ
 1950مورد تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار
گرفته که در آن به صورت عام دولتها را تضمینکنندۀ حقوق
عمومی انسانها مخاطب قرار داده است؛ ولی مختصرا ً باید
گفت که طی یک قرن کشورهای صنعتی که پیشگام تدوین
قوانین برای حقوق معلوالن بودند ،سه بحران جهانی را به
خاطر سودجویی و استثمار انسانهای جهان سوم تجربه کرده
که علت آن پایینآمدن قدرت خرید مردم جهان به لحاظ
عدم توازن بین دستمزد و هزینۀ زندگی بوده است .بهعنوان
نمونه ایاالت متحدۀ امریکا نسبت به دهۀ  1960قدرت خرید
کارکنان آن  50درصد نزول کرده و  12میلیون بیکار و 40
میلیون بیخانمان دارد یا اروپا  16میلیون بیکار دارد ،ولی
نیروی کارشان در جهان سوم  200میلیون نفر است که علت
آن دستمزد بسیار پایین کارکنان آن درمقایسهبا کشورهای
صنعتی است .یکی از عوامل مهم فقر یک میلیارد و دویست
میلیون نفر جمعیت جهان که موجب فقر فرهنگی و اقتصادی
و به تبع آن افزایش معلوالن به یک میلیارد نفر شده است،
سودجویی کفتارهای پیر سرمایهداری برای کسب سود بیشتر
و پولشویی برای پرداختنکردن مالیاتها و افزایش مالیات بر
حقوق کارکنان و حذف سوبسیدها یا همان یارانههای دولتی
است که قدرت مردم جهان را بسیار پایین آورده است .همین
است که جمعیت زیر خط فقر در جهان هر ساله ،از جمله در
کشور ما ،افزایش مییابد تا جایی که به خاطر هزینۀ سنگین
درمان پزشکی آمار مراجعان به مراکز پزشکی کاسته شده
است .در ایران بعد از جنگ تحمیلی برنامۀ حذف سوبسید به
صورت تدریجی انجام میشد ،لیکن حمایت از بخش خصوصی
تولید و کنترل قیمتها در باالنرفتن تورم یا افزایش قیمتها
موجب تقریباً نوعی ثبات اجتماعی شده و معلوالن علیرغم
مستمری ناچیزی که میگرفتند ،فشار کمتری را احساس
میکردند .اما با رویکارآمدن دولت نهم و دهم که مصادف
با افزایش نجومی قیمت نفت بود ،تکصدایی و توجهنکردن
به هشدارهای سیاستمداران ،دولت احمدینژاد دیپلماسی

تشنجافزایی را با شعار مدیریت جهانی در پیش گرفت که
درنهایت به فساد اداری و اقتصادی منجر شد .تحریمهای
جهانی و سوء مدیریت و بیکفایتی در مدیریت اجرایی ،خصوصاً
در سازمانهای مرتبطبا معلوالن ،به تدریج حقوق معلوالن را
به حاشیه راند .مسکن و اشتغال و آموزش به خصوص مورد
توجه دولت دهم قرار نگرفت .شوک اقتصادی با عنوان حذف
یارانه و پرداخت مستمری بسیار ناچیز حتی به خانوادههای
غیرمعلول ،قیمتها را تا  300درصد افزایش داد که موجب
محرومیت تعداد زیادی از افراد از نظام آموزشی و برنامههای
توانبخشی شد .فراموششدن برنامۀ توانبخشی مبتنیبر
جامعه و باالرفتن قیمت لوازم توانبخشی و سیر افزایش
نجومی هزینۀ درمان و دارو ،فشار مضاعفی را بر معلوالن وارد
کرد .به خاطر سقوط قیمت نفت باید منتظر معجزهای برای
تحقق حقوق معلوالن باشیم .رکود تولید و کمآبی هم مزید
بر علت شده و اشتغال و تشکیل خانوادۀ معلوالن را با آسیب
جدی مواجه کرده که باید تبعات آن را در افزایش مرگومیر
و حتی کارتنخوابی و بعضاً اعتیاد (قرصهای روانگردان)
معلوالن بود .پایینآمدن قدرت خرید  50درصدی ،طبقۀ
متوسط فرهنگی را به سقوط کشانده و خط زیر فقر مطلق
معلوالن را شتاب بخشیده است .حال با تصویب قانون جدید
معلوالن در مجلس چه تمهیداتی میتوان برای معلوالن اعم
از کودکان و زنان و مردان اندیشید .شیوههای کهنهشدۀ
توانبخشی معلوالن ،کیفیت پایین لوازم توانبخشی و پروتزها
و واردات این لوازم از چین که کیفیتشان از تولیدات داخلی
هم پایینتر است ،معلول را شدیدا ً در تعامل اجتماعی دچار
محدودیت مضاعف کرده است .در صورتی که علیرغم بحران
اقتصادی در کشورهای صنعتی معلوالن کمتر صدمه میبینند.
متأسفانه دامنزدن جنگ در منطقۀ خاورمیانه و بخشی از
افریقا و حمایت از بنیادگرایی از سوی اروپا و امریکا ،امنیت
معلوالن را در خاورمیانه خصوصاً عراق ،افغانستان سوریه ،لیبی
و یمن را نیز از بین برده است .همبستگی منطقهای معلوالن
در منطقه جهت استفاده از تجربیات هم و تشکیل تشکیالت
منطقهای که کنوانسیون حقوق معلوالن بر آن تأکید دارد،
عم ً
ال غیرممکن شده است.
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شاید معلولیت پدیده پیچیده ای است که انعکاس کامل ویژگی ها و نواقص
ذهن و بدن فرد و ویژگی های جامعه ای که او در آنجا زندگی می کند باشد.
تعریف معلولیت باگذشت زمان و با در نظر داشتن جوامع مختلف فرق می
کند ،اما موضوعی که در بین همه مشترک است رسیدگی به وضعیت معلوالن
و طرح و تطبیق برنامه از طریق دولت ،و
ارگان های غیر دولتی برای بهبود وضع
معلوالن است.
انواع معلولیت ها
طبق دسته بندی سازمان بهزیستی،
معلولیتها در  ۴دسته معلولیت حسی،
جسمی-حرکتی ،ذهنی و اعصاب و روان
قرار میگیرند .هر یک از انواع معلولیتها
با مشکالت متفاوتی روبروست .به طور
مثال معلوالن بینایی و جسمی -حرکتی
با مشکل تردد در سطح شهر مواجه اند.
بیماران  msودیگر معلوالن با مشکالت
درمانی و حمایتی مواجه اند و هزینههای
درمانی شان تمام سرمایه خانواده را
میبلعد .یکی از موارد مهم در مورد این
بیماران نقش مددکار اجتماعی است که
باید به موازات درمان پزشکی و از مراحل
اولیه تشخیص بیماری وارد عمل شده تا
در کاهش هزینههای مادی و معنوی به
بیمار و خانواده کمک کند.
در مورد معلوالن جسمی-حرکتی بخشی
از این افراد در اثر حادثه به جامعه معلوالن
میپیوندند و متاسفانه هر ساله به تعداد
آنها افزوده میشود .نکته مهم اینجاست
که این افراد بعد از معلولیت با توجه به
شناخت منفی که در اثر بازخوردها از جامعه به دست میآورند ،زندگی خود را
تباه شده دیده و اگر همیاری خانواده و اقدامات کارشناسی مددکاری در مورد
آنها صورت نگیرد به تدریج از متن جامعه حذف میشوند.
معلولیت مشکل جامعه
زمانی گفته می شد معلولیت مشكل فرد است و فرد باید خود را با جامعه
تطبیق دهد .اما اكنون نگاه جهانی این است كه معلولیت مشكل جامعه است و
باید شرایطی فراهم شود تا همه افراد جامعه حق شهروندی داشته باشند و این
مسئله با فراهم كردن فرصت های برابر برای این افراد تحقق می یابد.
داشتن آمار و اطالعات صحیح و دقیق براى برنامه ریزى از نیازهاى اساسى
یک جامعه پیشرفته است .در صورت نبود بانکهاى اطالعاتى جامع و برخوردار
از حداقل آمار و اطالعات صحیح به تبع آن برنامه ریزى در هاله اى از انبوه
ابهامات انجام خواهد شد و در واقع بیش از آنکه یک برنامه ریزى معنى دار
باشد پرتاب کردن تیرهایى در تاریکى است .رئیس سازمان بهزیستی با بیان
اینکه  ۳۲۰۰خانواده با بیش از سه معلول در کشور وجود دارد ،افتتاح نخستین
مرکز جامع تخصصی توانبخشی را در راستای حمایت از معلوالن و جامعه
تحت پوشش سازمان بهزیستی دانست .وی در افتتاحیه نخستین مرکز جامع
تخصصی توانبخشی آرمان شایان که با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی و نیز جمعی از خیرین
برگزار شد مطالب بسیار با اهمیتی را عنوان نمود اما آیا برای عملی نمودن این
پیشنهادات اقدامات سریع االجرا و مستحکمی صورت میگیرد؟
راه حل های اجتماعی مشکالت معلولین( اشتغال و مناسب سازی
جامعه)
مبحث اشتغال ومناسب سازی محیط معلولین توسط دولت همچنان به صورت

تئوریک باقی مانده و عملیاتی نشده است و نتیجه آن حضور کمرنگ معلوالن
در سطح جامعه است این موضوع خطر منزوی شدن معلوالن در خانه و روی
آوردن بیش از حد به فضای مجازی را به دنبال دارد.
مدیرعامل کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی جواد طلسچی در
ارتباط با اشتغال و مناسبسازی محیط
دو اولویت برای معلوالن در برنامه ششم
توسعه اظهار داشت :معلوالن در جامعه از
شرایط رفاهی مناسبی برخوردار نیستند
و حتی مکانهای عمومی مانند پارکها
یا پایانههای مسافربری نیز برای معلوالن
مناسبسازی نشده است ،میتوانیم در این
زمینه از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و
منابع مالی موسسات خیریه استفاده کنیم
و فقط منتظر ارائه خدمات دولتی نباشیم.
وی افزود :البته در این زمینه باید
سازمانهایی مانند شهرداری ،بهزیستی و
نظام مهندسی با تشکیل کمیته تخصصی
و دریافت کمک از سازمانهای غیردولتی
به صورت جدی وارد کار شوند تا شاهد
مشارکت مؤثر معلوالن در مسائل اجتماعی
باشیم .طلسچی تصریح کرد :مسئله دیگر
که در حوزه امور معلوالن مهم بوده و باید
به آن توجه ویژه شود اشتغال آنهاست،
باید توجه کرد که سهمیه سه درصدی
اشتغال معلوالن به هیچ وجه کافی نیست و
باید برنامههایی برای ترغیب هر چه بیشتر
کارفرمایان برای استخدام معلوالن داشته
باشیم .میتوان با ارائه شرایط بیمهای ویژه
و یا یارانه دولتی برای کارفرمایان آنها را
برای استخدام معلوالن ترغیب کنیم.
هر معلول یک اتاق فکر
معلوالن خود به عنوان یک اتاق فکرى براى حل مشکالت محسوب مى شوند
و چنانچه مسئوالن از نظرات و تجربیات افراد معلول براى رفع مشکالت آنها
استفاده کنند نتایج بهترى در این کار به دست خواهند آورد .معلوالن
افرادى هستند پویا ،شاداب و امیدوار به زندگى و عالقه مند به ساختن
محیط اطراف و استفاده از این افراد براى امور مختلف مى تواند اثرات مفید
و قابل توجهى داشته باشد .از طرف دیگر باید نگاه موجود به معلولیت
درجامعه دچار تغییرات اساسى شود.
از قدیم هم شنیده ایم که گفته شده است معلولیت محدودیت نیست و این
جمله براى همه مردم یک جامعه باید به عنوان یک نماد اجتماعى در نظر
گرفته شود .سال هاست که در اتوبوسرانى شرکت واحد بر چسب جایگاه
ویژه معلوالن و جانبازان را مى بینیم اما دریغ از کمى توجه به آنها.
در برخی جوامع جهانی ما شاهد برگزاری کنفرانس های بین المللی فصلی
در ارتباط با معلولیت و اجتماع با حضور محققان دانشگاهی وعلمی ،دولت
مردان ،خیرین ،هنرمندان ،دانشجویان ،مدد کاران اجتماعی ،معلولین و
حتی مردم عادی هستیم که به صورت چندین روزه به بررسی مشکالت فوق
الذکر از ابعاد مختلف که به صدور مصوباتی الزم االجرا و فوری می انجامد و
لذا ایده های بکری که مطرح می شود می تواند بسی رهگشا باشد.
اما آیا دولت مردان ما به فکر و تدارک حضور در چنین کنفرانس ها هستند؟

زندگیرویایی
ترجمه :صهبا شیرازی

زندگی عادی دختر ویتنامی که بدون دست متولد شد
ارتش امریکا در خالل جنگ ویتنام برای از بینبردن پوشش
گیاهی جنگلها و مخفیگاههای چریکهای ویتنامی ،علیه آنها از
«عامل نارنجی» استفاده کرد .عواقب استفاده از این ماده شیمیایی
به ویتنامیهای بسیاری ،آسیبهای جدی وارد آورد .درحدود 4.8
میلیون انسان ،با این ماده شیمیایی مسموم شدند که صدها هزار
نفر آنها کشته و میلیونها نفر دیگر ،ازجمله نسلهای بعد با
پیامدها و بیماریهای سموم شیمیایی موجود در عامل نارنجی
دست و پنجه نرم می کنند.
من از عکاسی بهعنوان شیوهی انتقال مستقیم پیامهای خوب برای
همهی مردم استفاده میکنم ،چیزی شبیه یک دفتر خاطرات .من
به مناطق زیادی سفر کردهام و از زندگی روزمرهی انسانهای
بسیاری عکس گرفتهام .درمیان عکسهای بسیاری که از مردم
ویتنام گرفتم ،از این مجموعه بسیار راضی هستم .میخواهم

داستان زندگی دختری معلول ولی پر انرژی و بانشاط را برای
شما تعریف کنم.
در یک روستای فقیرنشین در شمال کشور ویتنام ،یک خانهی
کوچک وجود دارد که دختری جوان به نام  Nguyetدر آن
زندگی میکند .او یکی از میلیونها ویتنامی است که پیامدهای
پس از جنگ ،زندگی او را تحت تاثیر قرار داده است .او بدون
دست متولد شده و انجام فعالیتهای روزانهاش را مدیون پاهایش
است .او آرزو دارد روزی بتواند خانهای داشته باشد که در آن
بتواند یک زندگی آرام و مستقل را تجربه کند.
 Nguyetبا پدر و مادرش زندگی میکند .او کارهای منزل را
انجام میدهد و به خواهرزادههایش در انجام تکالیفشان کمک
میکند .او در زمان بیکاری اغلب کتاب میخواند یا با استفاده از
اینترنت دانش خود را گسترش می دهد.
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او بدون دست متولد شده است

او انجام فعالیت های روزانهاش را مدیون پاهایش است

او میتواند کارهای خانه را انجام
دهد و به خواهرزادههایش کمک
میکند

او بدون دست متولد شده است

او در وقت آزادش کتاب میخواند
یا با اینترنت کار میکند

 Nguyetبا پدر و مادرش زندگی می کند

فراتر از مادری

نشستی با مادران فرزندان اوتیسم
آرزو قندچی
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اجتــــماعـــی
مادران ستونهای اصلی آرامش و امنیت روانی جامعه هستند .اما آیا امنیت روانی متقاب ً
ال از
سوی جامعه به آنها بازگردانده میشود؟ به نظر میرسد جامعه باید درمورد مادران کودکان
با نیازهای ویژه مسئولتر باشد چرا که این مادران عالوه بر وظایف پرورش و مراقبت،
میبایست وظیفهی سنگین توانبخشی را نیز به عهده گیرند و این نیازمند آماده سازی
بستری عاری از تنش برای آسایش روانی آنان در راستای حل مسائل خاص فرزندانشان می
باشد .اما متأسفانه حقیقت چیزی جز انتظار ماست.
در این راستا به سراغ  3مادر اوتیسم با فرزندانی از سه نسل رفتهایم تا درمورد وضعیت
مادران افرا ِد با نیازهایِ ویژه در جامعه ،بیشتر آگاهی یابیم .خانم فریده حجتی  59ساله،
ِ
مادر یلدای  35ساله ،خانم کیاندخت صالحی  47ساله ،مادر احتشام  19ساله و سومین مادر
خانم پانتهآ فراهی  41ساله و مادر آرین معصومی  9ساله.
 .1اول از همه میخواهم بدانم آیا قبل از فرزندتان درمورد اوتیسم چیزی شنیده بودید؟
واکنشتان به تشخیص اوتیسم چه بود؟
پانتهآ  :خیر ،من حتی کلمهي اوتیسم را هم نشنیده بودم.
راستش خیلی سخت بود ،من اطالعات کم و متناقضی دربارهي اوتیسم ،آن هم از اینترنت
گرفته بودم و این ناشناختهبودن و نبود اطالعات خیلی آزاردهنده بود ،چون نمیدانستم از
کجا و چطور باید شروع کنم و هیچ کس نبود که بتوانم اطالعاتی از او بگیرم.
کیاندخت :خير ،اص ً
ال اطالعي نداشتم و تا مدتها در شوک بودم و هیچ اطالعاتی هم بعد از
تشخیص در این مورد تا مدتها نداشتم.
فریده :خیر هرگز چنین نامی به گوشم نخورده بود و بعد از تشخیص ،ویران شدم .تصمیم
به خودکشی با فرزندم گرفتم.
 .2واکنش همسر و اطرافیانتان به این موضوع چه بود؟
کیاندخت :چون همزمان با بارداري ،پدرم را از دست داده بودم ،همه معتقد بودند این
مشكل از تزريق آرامبخش به وجود آمده است.
فریده :همسرم بسیار تند برخورد کرد .همچنین خانوادهاش همراه با سرزنش ،طوری که
پنهانی اقدام به بردن دکترهای بعدی کردم .خانوادهی خودم دلداریام دادند وحمایت

کالمی ازم کردند.
پانتهآ :اول از همه همسرم با موضوع اوتیسم مشکل داشت و حاضر به پذیرش آن نبود و
مدام میگفت آرین مشکلی ندارد و حتی مخالف بردنش پیش روانپزشک و متخصص بود و
من سالهای اول بدون حضور ایشان و با کمک مادرم همهی این کارها را میکردم تا این
که آرین به سن مدرسه رسید و همسرم کمکم تفاوتهایش را پذیرفت.
اطرافیان هم متوجه نمی شدند .رفتارهای آرین به خاطر مشکلش است و مدام من و همسرم
را سرزنش میکردند که پسرتان را لوس بار آوردهاید .در واقع به خاطر اینکه اطالعرسانی
درستی در زمینهی اوتیسم وجود ندارد و آنها هم نمیدانستند که اصال اوتیسم چیست ،تا
بخواهند آرین و رفتارش را درک کرده و بپذیرند .بنابراین ما مجبور شدیم ارتباطاتمان را
محدود کنیم.
 .3به عبارت دیگر ،هیچ منبع اطالعرسانی موثق و حمایتی در ابتدای تشخیص برای شما
وجود نداشت؟
پانتهآ  :بله ،متاسفانه همانطور که گفتم هیچ شخص یا مرکزی به ما اطالعاتی نمیداد و
منبع حمایتی هم نداشتیم و به خاطر دارم در آن زمان از خانوادههایی که در کلینیکها
میدیدمشان و آنها هم فرزندان اوتیسم داشتند ،اطالعات میگرفتم.
فریده :منابع اطالعاتی در آن زمان بسیار کم بود ،جز پزشک مربوطه و چند کتاب چیز
دیگری نبود .و از نظر حمایت میتوانم بگویم تا ۱۸سالگی یلدا تنها بودم.
کیاندخت :در سالهاي اول كه اص ً
ال .بخصوص كه بجز سركار خانم گالبي كسي معتقد نبود
كه احتشام اوتيسم دارد و من با سردرگمي از اين كلينيك به آن كلينيك و اين پزشك به
آن پزشك مراجعه ميكردم.
 .4اینطور که به نظر میرسد کسی که از ابتدا متوجه مشکل بچهها شد ،آن را پذیرفت و به
دنبال چاره بود ،شما بودید.
پانت هآ :بله و متاسفانه باید بگویم آن اندازه که مشکالت پیرامون اوتیسم آرین از قبیل
سرزنشها ،نپذیرفتنها و انکارهای اطرافیانم مرا اذیت کرده است ،خود مسئلهی اوتیسم
نکرده است.
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پانتهآ :متاسفانه بله و هر روز یک چیز جدید و غیر علمی میشنویم که انگشت اتهام را به
سوی مادران نشانه میگیرد و همهی اینها تنها موجب آزار مادران میشود؛ مخصوصاً آنها
که آگاهترند و هیچ سود دیگری ندارد.
کیاندخت :بله .همانطور كه گفتم در روزهاي اول بارداري ،پدرم را ناگهان از دست دادم
و در دو روز اول به من آرامبخش تزريق شد .هميشه احساس بدي داشتم ،اما به پزشكاني
كه مراجعه ميكردم همه میگفتند اوتیسم و این جریان ارتباطي با هم ندارند؛ ولي هنوز
اطرافيان معتقدند كه مربوط به آرامبخشهاست .در زمان بارداری آنقدر نگران بودم که
بارها از پزشكم درخواست سقط جنين كردم و ايشان ميگفتند وقتي رشد جنين خوب و
كامل هست نگراني ندارد و اجازهي سقط ندادند.
 .10وضعیت مادران اوتیسم را در جامعه چگونه میبینید؟
پانت هآ :من فکر میکنم ما مادرها بسیار تنها هستیم .مثال یکی از مشکالت اساسی مادران
نبود حمایتهای ویژه در بخش توانبخشی است .یعنی ما به تنهایی عالوه بر مسئولیتهای
حوزهی فرزندپروری ،میبایست مسئولیت پیشرفت فرزندمان را هم به عهده بگیریم و خب،
این نیاز به تما ِم وقت یک مادر دارد و خب کمتر به فعالیتهای مورد عالقهمان میرسیم
و میتوانم بگویم همواره درحال مبارزه برای بهبود وضعیت فرزندانمان و از سویی درگیر
جلوگیری از تنشهایی که در مسیر اوتیسم به خانواده وارد میشوند ،هستیم و اگر اندکی
توجه و حمایت بیرونی داشتیم احساس میکنم هم خودمان هم خانوادهمان در آرامش
بیشتری بودند.
 .11اوتیسم چه تغییراتی در زندگی شما به عنوان یک زن ایجاد کرده است؟
کیاندخت :می توانم بگویم به عنوان يك زن ،زنانگي را فراموش كردم.
فریده :اوتیسم زندگی و آرزوها و تواناییهای مرا نابودکرد .من زندگی نکردم .هیچوقت برای
خودم نبودم .همیشه یلدا در اولویت بود .از هر نظر ،علیرغم تالش زیاد نتوانستم زندگی
شاد و بیدغدغه و آرامی داشته باشم .همیشه باید تنشها را تحمل میکردم و سنگ زیرین
بودم .اوتیسم فریده را از بین برد .با تمام آرزوهایش .من تنها مادر یلدا شدم و همهی
خواستههایم در وجود یلدا حل شد.
 .12در آخر فرض کنید قرار است در قالب چند جملهی کوتاه برای سایر مادران،
علیالخصوص مادرانی که در ابتدای مسیر هستند توصیههایی داشته باشید ،آنها چه
هستند؟
پانت هآ :اول از همه دوست دارم به آنها بگویم با تشخیص اوتیسم فرزندتان همهی درهای
دنیا به رویتان بسته نشده است و زندگی در جریان است .بنابراین باید قوی باشید و به
فرزندتان هم قدرت دهید .چون ضعف شما موجب نابودی فرزندتان میشود.
دوم اینکه بیشتر در جامعه حضور داشته باشند و از مسئولین و جامعه خواستههایشان
را مطالبه کنند متاسفانه همانطور که گفتم اوتیسم تبدیل به نوعی بیزینس شده است و
خانوادهها باید با مطالعهی بیشتر و آگاهی و اتحاد و ارتباط با یکدیگر مسیر امن را برای
بچههایشان بیابند و باید بگویم همراهنبودن خانوادهها با یکدیگر به ضرر بچهها است.
سوم با پذیرش شرایط فرزندمان به دنبال بهبود باشیم .باور کنید معجزهای در کار نخواهد
بود .نمیگویم ناامید باشیم .قطعاً علم در حال پیشرفت است؛ اما آگاهانه و منطقی قدم
برداریم.
و چهارم و مهمتر از همه اینکه اجازه ندهیم خستگیها ،نگاهها ،اتهامها و حرفها ،ما مادران
را در جامعه مطرود کند .حضور ما در جامعه و آگاهیبخشی از طرف خودمان به سایرین،
شرایط را قطعاً برای خودمان و خانوادهمان بهتر خواهد کرد.
کیاندخت :اول اينكه فرزندشان را همينطور كه هست با خوب و بدش بپذيرند و با هم به
معنی واقعی زندگي كنند .فرزندشان را از جامعه دور نگه ندارند .بايد قوي باشند .راهي كه
پيش رو دارند سنگالخ است .كفش مناسب به پا كنند و با اقتدار از حقوق خود و فرزندشان
دفاع كنند.
فریده :اوتیسم راه دراز و پرپیچ وخم و پرنشیب وفرازیست .باید بردبار و قوی باشید و
امیدوار .پرتوان ،تالشگر ،مهربان و عاشق بی چونوچرا .همانگونه که هست او را بپذیرید و
تالش کنید او را به جایی ببرید که برایش ارزش قائل باشند .جایی که هردو شما بتوانید
زندگی کنید.
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مطمئنم که وضعیت مادران دیگر هم همینطور است ،پدران معموالً در فاز انکار شدید
هستند و با مادران همکاری نمیکنند ،البته هستند پدرانی که در این زمینه از ما مادرها
پیشی گرفتهاند؛ اما خب ،اغلب اوقات مادران در این مسیر تنها هستند.
 .5خانم فراهی ،در جایی گفتید که اطالعاتی که از سایر خانوادهها میگرفتید برایتان بسیار
کمک کننده بوده است ،خانم حجتی و خانم صالحی شما چطور؟ نقش خانوادهها را در
همیاری چگونه یافتید؟
فریده :چون تعداد کمی ازخانوادهها رامیشناختم ،تقریباً هیچ .در واقع ارتباطم با سایر
خانوادهها خیلی کوتاه و کم .تا  ۵سالگی یلدا درحد کالسهای آموزشی بود که بچههایمان
میرفتند.
درحالحاضر در حدود دو سال است که با راهاندازی گروه و پیج اوتیسم یلدای من
درفیسبوک و کانال در تلگرام و عضویت درگروههای مجازی ،با تعداد زیادی از خانوادهها
از طریق چت ،تلفن و کامنت ارتباط دارم و به علت آرامش روحی که برایم به ارمغان آورد
و راهکارهایی برای آرامترشدن یلدا وآسانترشدن نگهداریش گرفتم ،این روابط را سودمند
دیدم.
کیاندخت :از ابتدا كه خير ،ولي در سالهاي اخير در فضاي مجازي از راهنماييها و
اطالعاتشان استفاده كردم .چون در ابتدای مسیر حتي تراپيستها معتقد بودند كه احتشام
اوتيسم نيست و من هم بچههاي اوتيسم كه در كلينيك ميديدم متفاوت بودند.
پانتهآ :ما چند خانواده هستیم .رفت و آمد و ارتباط نزدیکی داریم .هنوز هم مانند  6سال
پیش خانوادههایی که کودکشان تازه تشخیص گرفته از اطالعات ما قدیمیترها استفاده
میکنند و یک جورهایی ما مسیرهایی که خودمان قب ً
ال رفتهایم ،برایشان روشن میکنیم
یا در مواردی به آنها هشدار میدهیم و امیدوارم این همکاری و همیاری خانوادهها ،میان
خودشان بیشتر شود.
درمورد ارتباط خانوادهها به نظر من همه چیز مانند  6سال پیش است و میتوانیم به
یکدیگر یاری رسانیم .با این تفاوت که به خاطر تبدیلشدن اوتیسم به نوعی بیزینس در
چند سال اخیر و تالش برای جلب مشتری میان خیلیهامان اختالف افتاده است .که البته
با ارتباط بیشتر خانواده و افزایش آگاهی این مسائل را حل خواهیم کرد.
 .6خانمها درمورد حضور همراه با فرزندانتان در محافل عمومی و واکنش جامعه توضیح
دهید:
کیاندخت :با آنکه دخترم و همسرم عالقه چنداني ندارند با ما همراه شوند؛ اما من و احتشام
زیاد باهم بیرون و اماکن عمومی میرویم و خوشبختانه همسرم به تازگي بيشتر همراهي
ميكند.
معموالً واکنشها حاکی از تعجب و ناآگاهی هستند .خوب میدانید اوتیسم نشانههای
ظاهری بخصوصی ندارد و دیگران از رفتارهای افراد مبتال به اوتیسم گیج میشوند و من در
این مواقع معموالً با خود احتشام جلو میرویم و من برایشان توضیح میدهم.
پانتهآ :از آن جایی که شخصاً فردی اجتماعی هستم ،همواره سعی کردم آرین را با خود
همراه کنم و همه جا ببرم .البته ناگفته نماند همیشه واکنشهای عجیب از سوی جامعه
وجود داشته .مخصوصاً حاال که پسرم بزرگتر شده .یادم میآید روزهای اول نگاهها آنقدر
آزاردهنده بودند که بعضی اوقات تصمیم میگرفتم آرین را از خانه بیرون نبرم .اما کمکم
پیش خود فکر کردم جامعه هم مقصر نیست و دلیل نگاههای آزاردهندهای که به ما میشود
صرفاً ناآگاهی نسبت به مسئله اوتیسم است .بنابراین به جای واکنش نشان دادن و محروم
کردن خودم و آرین از محافل و مجامع ،بر آن شدم تا به هرکسی که نگاه کرد یا سوالی
پرسید یا واکنشی نشان داد ،فقط و فقط درمورد اوتیسم توضیح دهم.
البته میبینم بسیاری از خانوادهها ترجیح میدهند فرزندشان را در خانه و به دور از همهي
این مسائل نگاه دارند.
فریده :تا ۱۲سالگی یلدا بله ،همه جا میبردمش .بعدها تا یک سنی توی ماشین
میگرداندمش ،ولی االن نه ،در ۱۴سال اخیر تنها چهار بار بیرون بردمش.
واکنشها میتوانم بگویم ناخوشایند ،ناپسند و آزاردهنده و حتی در زمانهایی نفرتانگیز
هستند.
 .7فکر میکنید این حضور در جامعه چقدر برای آرین و خودتان مفید بوده است؟
پانتهآ :خیلی زیاد ،ببینید ،آرین بچهای بود که ما حتی رستوران هم نمیتوانستیم ببریمش،
چون نمینشست و من مدام باید دنبالش میرفتم .اما حاال ما با هم مسافرت میرویم ،سوار
هواپیما میشویم ،رستوران میرویم حتی با هم سینما و تئاتر هم رفتیم و نمیگویم اینها
به راحتی به دست آمدهاند .همین رفت و آمدها باعث شدند آرین ببیند و کمکم بداند باید
چه کار کند .حتی ارتباطش با سایرین بهتر شده است .سالم میدهد ،دست میدهد و روی
خوش نشان میدهد.
در اصل ،حضور در اجتماع باعث شد من هم بتوانم روحیهی خودم و به دنبال آن همسر
و پسرم را باال نگه دارم.
کیاندخت :خوب خیلی زیاد .در اصل روبهرو شدن با نگاههای آزاردهنده باعث شد کمکم
نگرانیهایم کمرنگتر شوند و کمتر از سنگینی نگاهها و دلسوزیها اذیت شوم و ایمان دارم
بهتر هم میشود.
درمورد احتشام هم بله ،خیلی .از وقتی در جامعه حضور یافتیم خوشحالتر است.
 .8چه واکنشهایی بیشتر از همه شما را آزار میدهد؟
کیاندخت :راستش را بگویم ياد گرفتم كه آزرده نشوم .چون خودم را در جايگاه دیگران
قرار ميدهم و فكر ميكنم شايد اگر من هم جاي آنها بودم همين رفتار را داشتم .وقتي

در خانوادهی خودمان كسي درك نميكند از ديگران چه انتظاري داشته باشيم .اما همين
رفتارها ما را خانهنشين كرد .دخترم را از اينكه با ما در مكانهاي عمومي همراه شود منزجر
كرد .نگاههاي متعجب ،دلسوزيهاي بيمورد و صحبتهايي كه حاكي از عدم شناخت
مسئلهی اوتیسم است.
فریده :رفتارهای دلسوزانه ،نگاههای وحشتزده .فاصلهگرفتن از ما در پیادهرو ،خالیشدن
پارک و وسایل بازی و ناآگاهی دربارهی اوتیسم و اصرار بر دانستههای ناقص و نارسا.
راهنماییهای ناآگاهانه و درنظرنگرفتن احساس مادری من و در کل ،از دور دستی بر آتش
داشتن و داوریکردن و به محاکمه کشیدن ما.
 .9تا به حال احساس کردهاید مشکل فرزندتان تقصیر شما بوده است؟ یا اطرافیان و جامعه
چنین احساسی به شما دادهاند؟
فریده :خودم هرگز ،اما اطرافیان با گوشهها وکنایهها و رفتار ناپسند و گفتار ناپسندشان
همواره سرزنشم کردند و درمورد همسرم باید بگویم هیچوقت انگشت اتهام بسویم نشانه
نرفت ،ولی بیتفاوت بود.

مراسمروزجهانیمعلوالنبههمتآموزشگاهرعدکرجوبهزیستیالبرز

شبی که برای معلوالن ستارهباران شد
نسترن کیوانپور
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اجتــــماعـــی

جشن روز جهانی معلوالن با یک هفته تأخیر ،در تاالر شهیدان نژاد فالح برگزار
موسیقی محلی و پاپ ،تئاتر و برنامههای شاد و متنوع توسطِ خو ِد
شد .اجرای
ِ
ِ
مناسبت آنان
معلوالن ،ساعاتی خوش برای حاضران رقم زد تا در روزی که به
نامگذاری شده ،خاطراتی زیبا و بهیادماندنی را تجربه کنند.
سخنان خود ،معلوالن
معاون امور فرهنگی اجتماعی استانداری البرز در ابتدای
ِ
را نشانههای الهی دانست و بیان کرد :این افراد و خانوادههایی که با صبوری و
اساس
شکیبایی کنا ِر آنان با افتخار زندگی میکنند ،بسیار سعادتمند هستند و بر
ِ
روایتی از پیامبر بدین مضمون که ایمان دو نیم دارد؛ یکی صبر و یکی شُ کر؛
معلوالن و خانوادههایشان هر دو را دارا هستند.
مهدی عسگری مورودی خاطرنشان کرد :جریان زندگی تنها در گر ِو سالم بودن از
نقص جسمی ،پلههای ترقی
لحاظِ جسمی نیست .افرادی وجود دارند که
علیرغم ِ
ِ
را یک به یک میپیمایند و زندگیشان سراسر انگیزه است ،چرا که در مسیر صبر
و پایداری قدم برمیدارند.
وی با اشاره به داستان زندگی هنرمندان و مخترعان بزرگ تاریخ چون بریل ،هومر
و ونگوگ گفت :این افراد نقص جسمانی را مانعی برای پیشرفت خود ندانستند و
ِ
گذشت سالها هنوز
زندگیشان درسی ارزشمند به همه میدهد؛ چرا که پس از
عالم معلولیت،
در
نقص
آوازه و آثارشان باقی است .باید توجه داشت که بزرگترین
ِ
نقص فکری
و
هستند
سالم
فکری است نه جسمی .چه بسا افرادی که در ظاهر
ِ
آنان را از مسیر پیشرفت بازمیدارد .معلوالن غرور و تکبر ندارند و همین موضوع
در کنار صبر ،آنان را به مدارج عالی خواهد رساند.
شادبودن؛ الزمه جامعهای هنجارپذیر
ِ
تبریک روز جهانی معلوالن گفت :من اعتقاد
مدیرکل بهزیستی البرز ،ضمن
میزان وجو ِد شادی رابطهی
دارم که جامعه نیاز به شادی و نشاط دارد ،چرا که
ِ
پذیرش هنجارها توسطِ افراد دارد .تحقیقات نشان داده است که
مستقیمی با
ِ
هرچه جامعه به سوی شادبودن پیش برود ،هنجارپذیریِ آن باالتر خواهد بود و به
همین دلیل نیز مراسم روز  12آذر ماه که در ماه صفر واقع شده بود ،به این روز
که مصادف با آغا ِز امامت ولی عصر(عج) است ،موکول شد تا ُح ِ
رمت مناسبتهای
اسالمی نیز رعایت شود.
ضمن اشارهای کوتاه به فعالیتهای بهزیستی البرز به ویژه در حوزهی
بیاتنژاد،
ِ
ِ
پوشش
تحت
معلول
هزار
27
کرد:
اظهار
اخیر،
سال
یک
طی
توانبخشی
ِ
ِ
ادارهی کل بهزیستی البرز هستند که  25درص ِد آنان معلول ذهنی 42 ،درصد
جسمیحرکتی ۷ ،درصد بینایی 15 ،درصد شنوایی ۸ ،درصد روانی مزمن و باقی
افراد مبتال به صرع و ام اس هستند.
وی با بیان اینکه فعالیتهای روزمره ،خدمات حمایتی و توانمندسازی مالی
مستمر و غیرمستمر از اقدامات و برنامههاییست که در دستور کار قرار دارد،
قانون حمایت از معلوالن از سوی بهزیستی پیگیری میشود .اجرای
گفت :اجرای
ِ
این قانون منوط بر این است که تأمین اعتبار صورت گیرد ،اما بهزیستی به جد
حال بازنگری است
پیگی ِر این مسئله است و قانون در مجلس شورای اسالمی در ِ
که این پیششرط برداشته شده و یکی از دغدغههای معلوالن رفع شود .همچنین
در صدد هستیم که سهمیهی استخدا ِم ادارات را از ۳درصد به  ۵درصد برسانیم.
داروخانه و درمانگاه رایگان معلوالن به زودی افتتاح خواهد شد
رئیس هیئت مدیرهی آموزشگاه خیریهي رعد کرج گفت :انسان صاحب کمال
است و همواره میخواهد بهترین باشد و به درجاتِ کمال برسد .اما آنچه مهم
است ،عاقبت به خیر شدن ،هم در این دنیا و هم در دنیای دیگر است .اگر به
سمتی حرکت کنیم که خدمت به همنوعان را سرلوحهی خود قرار دهیم ،به طو ِر
حتم عاقبت به خیر خواهیم شد.
غالمرضا احمدی بیداخویدی ،با اشاره به این که  14سال است که مجتمع رعد
آموزش فنی و حرفهای
در کرج تأسیس شده ،افزود :هدف این آموزشگا ِه خیریه،
ِ
اشتغال این عزیزان بینجامد و منجر به خوداشتغالی شود.
به معلوالن است که به
ِ
ِ
چ وجه دوست نداریم زمانی خدای نکرده ،فرزند معلولی دست به
چرا که به هی 
آموزش مهارت به معلوالن است که در
تکدیگری بزند .بنابراین هدفِ اصلی،
ِ
حرفهی مور ِد عالقهی خود به کار بپردازند.
وی ضمن تقدیر از زحماتِ نهادها و مسئوالنی که تابهحال به مجموعهی رعد یاری
حال حاضر نیز ساختمانی در بلوار مصطفی خمینی گلشهر،
رساندهاند ،افزود :در ِ
ِ
دست تکمیل است که داروخانه ،کارگاه و درمانگاه رایگان برای معلوالن و
در
حدود پنج هزار متر مربع زیربنا دارد و به امید خدا در سال  95کامل خواهد شد.

دنیای مهربان ما

ترجمه :پوریا طیارزاده

«جوجو» پسر  ۶سالهایست که به مسافرتکردن ،چادرزدن ،زمینشناسی و
بازدید از پارکهای ملی عالقه دارد .جو و برادر  ۴سالهاش هردو دچار بیماری
آتروفی عضالنی هستند و با ویلچرهای الکتریکی حرکت میکنند .با این شرایط
مسافرتکردن برای آنها و خانودهشان چندان آسان نیست .جوجو گفته بود که
آرزوی داشتن وسیلهای را دارد که خانوادهاش بتواند با آن راحتتر مسافرت کند.
موسسه خیریهای که در تالش برای برآورده کردن آرزوهای کودکان با بیماریهای
خاص فعال است ،اتومبیل مسافرتی مخصوصی را برای خانواده جوجو تهیه کرد
که نه تنها دارای یک آشپزخانه کامل ،حمام و تخت خواب برای جوجو ،برادر و
خواهرش است ،بلکه تسهیالت ویژهای برای باالبردن و حمل دو ویلچر هم در آن
تعبیه شده است.
حاال که جوجو به آرزویش رسیده و امکان مسافرت برای او و خانوادهاش فراهم
شده ،محیطبانان از پارکهای ملی سراسر کشور عکسهایی از خودشان منتشر
کردهاند و با در دستگرفتن پالکاردهایی با یادداشتهایی برای جوجو از او و
خانوادهاش دعوت کردهاند که از پارک آنها هم دیدار کنند.

نمایــش خـالق
گردآوری :کاملیا ریسمانچیان
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برگرفته از بازیهای نمایشی در ایران .تألیف ناهید جهازی
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کودک و نوجوان

بچههای جهان امروز بچههای متفاوتی هستند .بچههای چالشگر و پرسشگری که
برای نشاندنشان روی صندلی ،به ابزار و متدهای جذابتر و هنرمندانهتر و قویتری
احتیاج داریم .ابزارها و روشهایی که بتواند کودکان و نوجوانان را چنان مجذوب
خویش سازد که در آن زندگی کنند و در امتدادش قد بکشند .یکی از این روشها
و شاید بهترین آنها در عصر ما ،استفاده از هنر نمایش است که با بازیهای کودکانه
شروع و با اجرای هنرمندانه صحنهای امتداد مییابد.
تئاتر :همان چیزی است که نشاندهندۀ پیکار و رهایی است و نشان اضطراب و
تزکیهی نفس نیز هست.
هنر نمایش بهعنوان مناسبترین ابزارها برای پیبردن به ماهیت امور تجزیه و
تحلیل وجود آدمی ،درک حقایق زندگی ،کشف اسرار خلقت ،تهذیب نفس ،تلطیف
ذوق ،تعمیق بینش تحکیم مبانی اقتصادی و ملی و تشفی بیماری استفاده کرده
است .طوری که امروزه بسیاری از علوم ،بخصوص روانشناسی ،خود را مدیون هنر
نمایش میداند .چرا که بسیاری از حاالت روانی انسان ،از قرارگرفتن در موقعیتهای
نمایش کشف شده است.
گاهی تئاتر برای انسان حالت پناهگاهی دارد که در آن همهی مشکالت و کاستیهای
زندگیاش را فراموش میکند و میتواند به کمک نمایش به فرصتهایی دست یابد
که زندگی امکان دستیابی به آنها را از وی گرفته است.
اثرات تئاتر کودکان و نوجوانان
اثرات عمومی
 .1بهبود رشد جسمانی
 .2خوشایندی فعالیت
 .3تامین احساس آزادی
 .4پرورش روحیهی کار در کودک
 .5ایجاد شرایط برای فرافکنی و
رغبتها و نظرات بیان نشده
اثرات اختصاصی
 .1تقویت حافظه
 .2تقویت درک متن
 .3تقویت قرائت
 .4تقویت نوشتن
 .5تقویت حساب
 .6تقویت تجسم
اثرات پژوهش
 .1خودمداری و ابراز وجود
 .2پاسخ به تخیالت
 .3پاسخ به غریزهی کنجکاوی
 .4پاسخ به همبازی خواهی کودک
 .5ایجاد شادی معنوی
 .6توجه به نیازهای زیباشناسی و
خالقیت
 .7آموزش اخالق
بازیهای نمایشی آزاد و خالق ،از نقش درمانی ویژه برخوردار است و در دوران
درمانی کودکان و پرورش ناتوانی جسمانی کودکان نقش بسزایی دارد.
شفا وقتی حاصل میآید که بیمار هم علت در درون خود را بداند و هم آن را بیرون
بریزد و بازی کند.
تئاتر کودک و نوجوان :که شامل تمام انواع و اقسام تئاتر کودکان و نوجوانان است.
ولی واژهی کلیتر نمایش کودک است که عالوه بر انواع تئاتر کودک ،بازیهای
نمایشی ،نمایش بازیها و نمایش خالق کودکانه را نیز شامل میشود.
هدف از بازی نمایش:
نمایشی است که از بازیهایی گرفته شده که عناصری از تئاتر در آن مشاهده
میشود .بنابراین هرقدر این عناصر در اینگونه بازیها بیشتر یافت شود ،آن بازیها
بیشتر نمایشی هستند.
ـ بازی محور اصلی و مرکز توجه کودکان است.
ـ بازیگری عنصر اصلی است
من قصد دارم تا در هر شماره به چند نمایش خالق جهت پرورش ذهن کودکان و
نوجوانان عزیزمان بپردازم و همچنان گامبهگام با هم پیش برویم .و البته یک بازی
نمایش ایرانی را با هم پیش خواهیم برد .تا در شمارههای آتی به نمایشنامهنویسی
هم بپردازیم.

هدف بازی نمایشی افزایش هوشیاری حواس و قدرت شنیداری است.
هستهی اصلی :آشنایی با اصوات گوناگون و شناخت ریتم موسیقی
1ـ بچهها باید با ابتداییترین وسایل اطرافشان تولید صدا کنند و سپس همگی با
هم ،با ریتم مشخص آن موسیقی را اجرا کنند ( .وسایل میتواند ضربهزدن به یک
قوطی فلزی و یا کوبیدن پایشان به کف اتاق باشد).
هدف :افزایش هوشیاری حواس و قدرت تمرکز و تصویر
هستهی اصلی :باالبردن قدرت تصور و تجسم ،باالبردن قدرت المسه
2ـ یک نفر به صورت بقیهی اعضا دست میکشد و سعی میکند صورت را در ذهن
مجسم کند ،سپس چشمهایش را میبندند و حاال یکی از بچهها را مقابل او قرار
میدهیم .او با تصویری که در ذهن خود دارد باید حدس بزند که این طرف مقابل،
کدام دوستش است؟
خیلی از کودکان و نوجوانان آنقدر از بازی و تجربیات نمایشی در کارگاه لذت
میبرند که دیگر نیازی به اجرا در مقابل عموم ندارند.
شیوهی بازی در واقع همان مهارتها و اصول ضروری بازی است ( .مارگارت مالکس)
همهی مسائل و بحرانهایی که در طول بازی پیش میآید با مهارت و ابتکار پشت
سر گذاشته میشود .چرا که تمام شرکتکنندگان آزادند تا برای رسیدن به هدف
نهایی بازی راههای مختلفی انتخاب کنند .هر عملی برای رسیدن به هدف نهایی
بازی مجاز است؛ به شرط آنکه در چارچوب قوانین بازی باشد .در واقع ،هر بازی
میتواند هر بار با یک شکل جدید انجام شود .هر روش غیر معمول و جدید از طرف
بازیگر مقابل ،قابل قبول بوده و او
را برای انجام حرکتی دیگر تشویق
میکند.
نمایش از دیرباز در فرهنگهای
مختلف به اشکال گوناگون وجود
داشته است .بسیاری از بازیهای
کودکانه به صورت نمایشی بازی
میشوند بنابراین انسان از کودکی
با نمایش زندگی میکند و بزرگ
میشود .در ایران در سالهای
دور ،وسایل تفریح و سرگرمی
اندک بود ،در مجالس شادی
مانند عروسیها ،ختنهسورانها،
پاتختی و تولدها ،زمانی که زنان
گرد هم جمع میشدند به اجرای
بازی میپرداختند .این بازیها
جنبههای نمایشی فراوانی دارند.
ابتدا مطربهای زنانه به مجالس
زنانه میرفتند و به اجرای رقص
و آواز میپرداختند .اما به تدریج
این رقصها و آوازها به صورت
داستان درآمدند .این داستانها به صورت گفتوگویی آوازی بین خواننده و یکی
از زنان حاضر در مجلس یا بقیهی زنان صورت میگرفت .موضوعات این نمایشها
مربوط به زنان بود .مسایلی که زنان آن دوره به آن دچار بودند .مانند َهوو دار
شدن ،خواستگاری ،مردان هوسباز با دختران و زنان سبکسر ،از معروفترین آنها
عبارتاند از خاله دودو ،عمو سبزی فروش ،گندم گل گندم ،خاله دیگ به سر ،خاله
غربالی.
بازیهای نمایشی مردان
آمدم و رفتم تو خونه (قسمتی)
شرح بازی :خواننده با آهنگ اربونه می خواند و جمعیت جواب میدهند و کف
میزنند .ممکن است خواننده وسط میدان بازی باشد .در حال خواندن ،میرقصد و
حرکات مرغ وسگ را به مردم حالی میکند.
خواننده :اومدم و رفتم تو خونه ،دیدم یک مرغی میخونه (میخواند)
جمعیت :آمدم و رفتم تو خونه ،دیدم یک مرغی میخونه
خواننده :آمدم و رفتم تو دوکون ،گذاشتماش رو پشت بوم
جمعیت :آمدم و رفتم تو خونه ،دیدم یک مرغی میخونه

طوقی لجباز...
به خاطر
ِ
نسیم نوروزی
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طرح :زهرا فاطمی قمی

از نردبان باال رفتم تا برای کبوترهای پاپری قشنگم ارزن و دانه بریزم .کبوترها با دیدنم بال
بال زدند .انگار میدانستند برایشان غذا بردهام .طوقی قشنگم را بغل کردم و دستی به سر و
بالش کشیدم و گفتم :بین خودمون باشه ها ،تو از همشون قشنگتر و بهتری! کبوتر طوقیام
بغ بغویی کرد و بالهایش را محکم به هم زد و در یک لحظه از دستم رها شد و نشست روی
لبهی بام.
آهسته به او نزدیک شدم تا بگیرمش ،اما دوباره پر زد و روی لبهی نردبان نشست .از دستش
عصبانی شدم و گفتم :ای کبوتر بی جنبه ،تعریفت رو هم نمیشه کرد؟ برگرد توی قفست!! و
به سمت نردبان رفتم .از لبهی بام خم شدم و کبوتر پرید روی پلهی یکی به آخر .پایم را روی
پلهی آخر گذاشتم و همینکه دستم را پایین بردم تا او را بگیرم ،نردبان لق زد و تعادلم را بهم
زد .نردبان در حال سقوط بود و من بین زمین و آسمان فریاد کشیدم و دیگر چیزی نفهمیدم.
انگار بیهوش شده بودم .با صدای گریهی مادر پلکهایم را باز کردم .انگار چند ساعتی گذشته
بود .اما وقتی دیدم مادر و پدر ،هر دو با چشمانی پف کرده ایستادهاند ،فهمیدم یک روز کامل
بیهوش بودم .مادر گفت :آخه بچه چرا با خودت و ما اینکارو کردی؟ یه جای سالم واسه خودت
نذاشتی .دکتر از راه رسید .صداها گنگ و ناواضح شدند .دکتر بعد از اینکه معاینهام کرد ،گفت:
عمل خوبی بود .شکستگی سر و دست و دندههات خوب میشه .یه مدتی مهمون مایی .پس
استراحت کن .هنوز نمیدانستم چه بالیی سر خودم آوردهام.
پای راستم خوب بود ،ولی پای چپم را احساس نمیکردم .یک وزنهی بزرگ به آن آویزان
بود .خوب که خودم را نگاه کردم ،بغضم ترکید و دست مادر را گرفتم و گریه کردم .پدر رفته
بود تا داروهایم را تهیه کند .مادر بعد از چند دقیقه گفت :سهیل؟ مامان خوبی؟ عجب جملهی
مسخرهای! کجا می توانستم خوب باشم با این همه زخم و بند و دردی که توی جانم بود؟
نگاهش کردم .فهمید حرف خوبی نزده .سکوت اتاق را پر کرد.
روزها و هفتهها به سختی گذشت و من به خانه مرخص شدم .با پای گچ گرفته و سری که هنوز
گیج بود به خانه آمدیم .پدر برایم عصا خریده بود ،تا راحت تر راه بروم .از عصا بیزار بودم.
آن را گوشهای پرت کردم و به پدر تکیه دادم .سارا ،آبجی کوچکم ،مثل یک پرستار مهربان
آمادهباش بود .یک بالشت نرم گذاشته بود کنار دیوار و با لیوان آب پرتقالی که خودش گرفته
بود ،منتظر بود تا بنشینم .او با شیرینزبانی گفت :داداش جون ،معلممون گفته اگه شیر و آب
ِ
خوب خوب میشه .دیروز بهش گفتم که پات شکسته .لبخند تلخی زدم و
پرتقال بخوری پات
گفتم مرسی آبجی کوچولو ،االن خستهام .چیزی نمیخورم ،سیرم .سارا اخمی کرد و گفت :من
خیلی هم بزرگ شدم ببین! و ایستاد و روی نوک پایش .ایستاد تا به پریز برق برسد.
اینبار خندیدم و گفتم باشه .باشه قهر نکن .بده میخورم .و به پشتی تکیه دادم و به فکررفتم.
ذهنم پر زد به روزهای قبل از بیمارستان و از به یادآوردن طوقیِ لجبازم حرصم گرفت .به
خودم گفتم همینکه گچ پایم را باز کنم و دستم به او برسد ،بی برو برگرد او را میکشم و کباب
میکنم تا درس عبرت دوستانش بشود .او باعث شد که یک ماه توی خانه بمانم.
مادر کنارم نشست و گفت :چیزی میخوری؟ گفتم نه .فقط از درس و مشقم افتادم مامان.
مادر لبخندی زد و گفت :این یه ماهم روی اون ...و بقیهي حرفش را خورد .گفتم :باشه مامان،
داشتیم؟ لیوان شیر را داد دستم و رفت .دلم از شیر بهم میخورد .این مدت هر روز شیر به
خوردم می دادند .پایم نه میسوخت ،نه درد می کرد .چند هفته بعد گچ دستم باز شد و پانسمان
سرم را هم برداشتند .ظاهرا ً خوب شده بودم .تا اینکه دکتر بعد از معاینهی پایم گفت :چند
هفتهی دیگر گچ پایت را باز میکنیم.
مجبور بودم از عصایی که پدر برایم خریده بود استفاده کنم .روزهایی که توی خانه تنها بودم
برای راه رفتن از توی هال به ایوان به آنها احتیاج داشتم .خدا خدا میکردم که این چند هفته
تمام بشود .تا اینکه روز موعود فرا رسید .دکتر گچ پایم را باز کرد و آن را معاینه کرد ،چیزی
احساس نمیکردم .او با چکش کوچکش روی زانوام زد اما زانو تکان نخورد .بعد با یک سوزن
ته گرد به شصت پایم فشار آورد و گفت :چیزی حس نکردی؟ گفتم نه آقای دکتر .چیزی توی
پایم احساس نمیکردم .وقتی گفت بایست ناگهان تعادلم بهم خورد و به روی زمین افتادم.
دکتر گفت  :بدجوری ضرب دیده ،توی پایت پالتین گذاشتیم .استخوانت خرد شده بود.
آه از نهادم بلند شد .مادر که کنارم ایستاده بود گفت :دکتر خوب میشه؟ دکتر گفت :معاینات
دیگهای هم الزمه ،االن نظری نمیتونم بدم .از درس و مدرسه افتاده بودم .کوروش همکالسیام
درسها را برایم مرور می کرد .اما من توی هزار و یک فکر و خیال ناجور و بد .انگار جاخوش
کرده بودند و رسوب میکردند توی ذهنم.
چند ماهی با عصا این طرف و آن طرف میرفتم .مدرسه هم نرفتم .تا اینکه آن روز شوم از راه
رسید .دکتر در حضور خودم مودبانه و آرام گفت :ببین پسرم تو دیگه مرد شدی ،برای همین
جلوی خودت میگم  .پای چپت به خاطر قطع شدن عصب ها و فشاری که به رگهات اومده نیمه
فلج شده ،یعنی تقریبا از کار افتاده .از طرفی چون استخوان پایت خرد شده بود ،چند سانتی متر

کوتاه شده . ...
اشک صورتم را خیس کرده بود .دکتر گفت:
مرد که گریه نمیکنه .خدا بزرگه خیلیها از
تو بدتراند .من هرکاری بتونم واست انجام
میدم .تازه تو یه پای سالم هم داری! حرفهای
دکتر را نمیشنیدم .در خود فرو رفتم و اصالً
نفهمیدم ِکی از مطب بیرون آمدیم .مادر
آنقدر توی راه اشک ریخت که به هق هق
افتاد .پدر گفت :زن بسه دیگه ،جای دلداری
دادنته .یکی باید تو رو جمع و جور کنه .راستی
سهیل این جوک رو شنیدی؟ میگن یه روز از
یه اسبه میپرسن چ را هرکسی تو رو میبینه
سوارت میشه؟ اسب جواب نمیده و سرشو
میندازه پایین .نه واقعا انتظار داشتی اسبا
حرف بزنن؟ و پقی زد زیر خنده .خندهام
گرفت و به آبکی بودن جوکاش خندیدم.
بابا حال و هوای ماشین را با دو سه تا جوک
دیگر عوض کرد .درد توی دلم چنگ انداخته
بود .من فکر پای فلج شدهام بودم و بابا جوک
پشت جوک تعریف میکرد .خودش را گول
میزد یا من را؟ من که بچه نیستم 15 .سالم
بود .اما انگار هیچ راهی جز قبول کردنش
نداشتم .مادر با اندوه سعی کرد غصهاش را
فراموش کند .برای همین خورشت فسنجان
پخت .حتی یک قاشق هم از گلویم پایین
نرفت .لنگان لنگان رفتم توی اتاقم.
دلم شکسته بود .سرم درد میکرد .بغضم
شکست و باز ...به کتابخانهام نگاه کردم.
حوصلهی درس خواندن نداشتم .همچین
وقتها میرفتم سراغ سهراب سپهری و
کتابش را ورق میزدم .تنها کتاب شعر قفسهی
کتابهایم بود .شروع کردم به خواندن
 ...آب ،تکه نانی  ....واژهها جلوی چشمم
میرقصید .از حال خودم بیرون آمدم .از حال
قبلی دلتنگیام که ناگهان سارا تقی به در زد و
گفت :داداش جون اینم آب هویج خوشمزه،
به خاطر من بخور! قول میدم یه شکالت برات
بخرم.
از معاملهی کودکانهاش خندهام گرفت و
لیوان را گرفتم و گفتم مرسی آبجی کوچولو!!
با شنیدن کوچولو دماغش را جمع کرد و رفت
بیرون .حرف میزدم و کلمهها قطار قطار توی
سرم جمع شده بود .یک حالی بودم .خودکار
را برداشتم و نوشتم .هی نوشتم و نوشتم .تا
خسته شدم و خوابم برد .عصر کوروش و

بچهها آمدند عیادتم .بچهها که رفتند از حال
امروزم به کوروش گفتم و اینکه چیزهایی
که میدانم درد دلهای معمولی نبود .یه
چیزهایی توی سرم جوشیده بود که اسمش را
نمیدانستم.

کوروش گفت :دفتر رو بده امشب بخونم .فردا به آقای
ربیعی نشونش میدم .مراقب خودت باش .و رفت! و مرا با
خیاالتم تنها گذاشت .فردا عصر تلفن خانه به صدا درآمد.
مادر رفته بود خرید و آبجی سارا هم با پدر رفته بود بیرون.
عصا را زدم زیر بغلم و به سمت تلفن رفتم .صدای آقای
ربیعی را شناختم .بعد از احوالپرسی گرمی که کرد گفت:
پسر تو معرکهای! قبال انشاهات رو خونده بودم ،اما این یه
چیز دیگهس ،یه شبه داستانه ،ایول! ببین چی میگم ،تو رو
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سکه هم جایزه بهش میدن!
حرفهای آقای ربیعی دبیر ادبیاتمان فقط میتوانست خواب و خیال باشد .گوشی را
گذاشتم .یادم از پای کوتاه شده و عصا رفته بود .یک چیزی توی دلم میجوشید .یک
حرفهایی که نمیدانستم از کجا میآمد توی سرم جاری میشد .عین یک چشمه.
باید به پدر زنگ می زدم .بابا تا گوشی را برداشت با نگرانی پرسید :چی شده پسرم؟
خوبی؟ گفتم :بله بابا جون ،فقط سر راهت دوتا دفتر و چندتا خودکار واسم بخر!
بابا ریسهای رفت و گفت :ایول پسر ،ایول ...تو بگو یه کارخونه دفتر و خودکار ...راستی
جوک جدیدمو شنیدی؟

اجتــــماعـــی

توی مسابقات داستان نویسی مدرسه شرکت میدم ،هفتهی پیش اطالعیه
داده بودیم.
آقای ربیعی برید و دوخت .فکر نمیکردم چیزی که نوشتم داستان شده
باشد .آقای ربیعی فکرم را بهم زد و گفت :تموم روزایی که نبودی رو باید
جبران کنی .من با آقا مدیر صحبت کردم .از هفتهی دیگه میای مدرسه.
فهمیدی؟ آرام گفتم :بله آقا فهمیدم .آقای ربیعی گفت :راستی خودکار
بیار چندتا کتاب خوب بهت معرفی کنم باید درست و حسابی نوشتن رو
یاد بگیری .به کوروش هم چندتا کتاب رمان خوب میدم واست بیاره! هی
راستی یادم رفت بگم ،کسی که نفر اول بشه داستانش چاپ میشه و یه

طرح و اجرا :منصوره عرب خراسانی

براساس خط تقارن گنبد و دیوار حرم
را کامل کنید
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کودک و نوجوان
طرح :منصوره عرب خراسانی

به نقاط رنگی هر خانه دقت کنید .سپس
مطابق آن خانهها را رنگ کنید .چه
تصویری به دست میآید؟

امیرعلی به حرم امام رضا آمده است.
او برای کبوترها دانه آورده است.حاال
به کبوتر تصویر کمک کنید تا در جهت
صحیح فلشها حرکت کند و به دانهها
برسد

داستانزال

قسمت اول

ریحانه روحانی رانکوهی

بچههای عزیز ،از این شماره میخواهیم شما را با یک کتاب خواندنی و ارزشمند
آشنا کنیم ،کتاب شاهنامهی فردوسی .در این کتاب داستانهای بسیاری از زندگی و
دالوریهای پهلوانان ایرانی آمده است .شاید شما اسم این پهلوانان را شنیده باشید:
زال ،رستم ،سیاوش ،اسفندیار و  . ...این پهلوانان در راه سربلندی و برقراری ایران عزیز
فداکاریها و جانفشانیهای بسیار کردند .خواندن این کتاب ،هم لذتبخش است و
هم آموزنده .امیدواریم آشنایی با این کتاب شما را به خواندن اصل کتاب شاهنامهی
فردوسی تشویق کند.
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ـ چراغ بیاورید!
ـ آب گرم...
ـ بشتابید .پارچه های تمیز بیاورید.
ـ دربها را ببندید.
ـ بانو درد میکشد .نوزاد میخواهد به دنیا بیاید.
کاخ سام ،جهان پهلوان ایرانی ،پهلوان بزرگ سیستان ،پر از هیاهوست .خدمتکاران
هریک به سویی میدوند .همه در تکاپو « »1هستند .هرکس چیزی میآورد .درهای
کاخ را بستهاند .نالههای دردمند بانو شنیده میشود .نالهها اندکاندک بلندتر میشوند.
پهلوان خود در کاخ نیست .مدتهای طوالنی است که در رکاب « »2منوچهر ،شاه
آیندهی ایران میجنگد .منوچهر به فرمان پدربزرگش فریدون ،سربازان و پهلوانان
ایران زمین را با خود به جنگ برده است .منوچهر با پهلوانان و سربازانش مدتهای
طوالنی است که با عموهای خویش میجنگد .عموهایی که ناجوانمردانه ،برادر خویش
ایرج ،پدر منوچهر را کشتهاند .خبر رسیده است که منوچهر در جنگ پیروز شده
است .خبر رسیده است که جنگجویان ایران به خانه باز میگردند .سا ِم پهلوان نیز در
راه است .اما زایمان بانو نزدیک شده است .همه دل نگران و آشفتهاند .کاش پهلوان
زودتر بیاید. ...
زنی سپیدموی و خمیده ،با صدای بلند فرمان میدهد و همه به فرمان او گوش
میسپارند .او دایهی سام است .سالهاست که در کاخ او خدمت میکند .دلسوزترین
و مهربانترین خدمتکا ِر سام و خانوادهاش است .پهلوان پیش از سفر ،بانوی باردارش
را به او سپرده است و اکنون دایه بیش از همه نگران است:
ـ بشتابید .نوزاد اکنون به دنیا خواهد آمد.
ـ ماما را به سرای بانو راهنمایی کنید.
ـ نور را بیشتر کنید .هرچه میتوانید چراغ بیاورید.
ـ میهمان خواهیم داشت .فرزند جهان پهلوان ایران به دنیا میآید .غذاهای مناسب
فراهم کنید.
ـ میگویند جهان پهلوان در راه است .کاخ را پاکیزه کنید.
ـ خبر آوردهاند فریدون شاه ،نوهی خویش ،منوچهر را برتخت نشانده است .اکنون او
شاه ایران است.
ـ چه اتفاق خوشایندی! نوزاد ما نیز در این روزهای خجسته پا به جهان میگذارد.
بشتابید! بشتابید!
ـ دایه همراه ماما وارد سرای « »3بانو میشوند.
دربها بستهاند .خدمتکاران پشت د ِر سرای
ایستادهاند .نالههای بانو ،فریاد میشوند .دلهره و
تشویش «»4در دلها غوغا میکند .مبادا مادر و

فرزند آسیب ببینند .مبادا بانو نتواند ...همه ایستادهاند .کسی نمینشیند .کسی
سخن نمیگوید .انگار کسی حتی نفس هم نمیکشد.
خدمتکاری دستها را به آسمان بلند میکند:
ـ ای ایزد«»5توانا ،او را دریاب.
«آمین» در دلها و لبها تکرار میشود .ناگهان فریادی بلند در سرسرای«»6
کاخ میپیچد .گویی آخرین فریاد بانوست .همه گامی به سوی در برمیدارند.
دستها برای گشودن در دراز میشوند .اما صدای گریهی نوزاد همه را
آسودهخاطر میکند .اکنون صدای خنده و شادی است که فضای کاخ را پر
کرده است:
ـ ایزد را سپاس! نوزاد به دنیا آمد.
ـ مادر و فرزند هردو سالم هستند.
ـ نوزاد پسر است.
دایه در آستانهی در ایستاده است .آشفته و خسته به نظر میآید .خدمتکاران
از د ِر باز داخل میشوند .دایه میخواهد کاری کند .نمیخواهد کسی را به
داخل راه دهد .اما نمیتواند .خدمتکاران شاد و پرهیاهو ،خندان وارد سرای بانو
میشوند .دایه همانجا در آستانهی در مینشیند .دستان را بروی سر گذاشته
است و چشمانش را بسته است.
خدمتکاران به دور تخت مادر و نوزاد حلقه میزنند .مادر خفته است .اخمی
بر چهره دارد و اشک در گوشهی چشمانش پیداست .نوزاد نیز خوابیده است.
درمیان جامههای سپید خوابیده است.
سرها به او نزدیک میشود .ناگهان کسی فریاد میکشد .خدمتکاری میگوید:
« او سپیدموی است!»
«به چهره چنان بود تابنده شید ولیکن همه موی بودش سپید»
دیگری میگوید« :بانو فرزندی کهنسال به دنیا آورده است!»
دیگری ادامه می دهد  « :او زال « »7است! این خوش یُمن نیست»
هرکس چیزی میگوید و هیچکس جز دایه اشکهای مادر را نمیبیند که
اکنون بر گونههایش جاری است .بانو بیآنکه چشم بگشاید ،میگرید .کودک
اما آسوده خفته است .بیآنکه بداند چه سرنوشتی در انتظار اوست .دایه ناگهان
خشمگین از جا برمیخیزد« :بس است .خارج شوید .از سرای بانوی من خارج
شوید! و پشت در بمانید تا بیایم .سخنی با شما نادانان دارم .هیچکس از کاخ
خارج نشود» .خدمتکاران هراسان از فریاد بلند دایه ،به شتاب از اتاق خارج
میشوند .اما هنوز نگاهی به پشت سر دارند .به نوزاد سپید موی...
دایه دستی بر گونههای بانو میکشد .اشکهایش را پاک میکند .پیشانیاش
را میبوسد و آهسته از اتاق خارج میشود .خدمتکاران به ردیف پشت در
ایستادهاند .دایه چه میخواهد به آنان بگوید .این پیر سپید موی چه چارهای
اندیشیده است؟

معرفیکتاب
سولماز دریانیان
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اتاقتاريك

هادی افشار

پیـــک توانــا

بچهها به نظر شما در اتاق تاريك چي بوده كه بچهها با چشم بسته هر كدام به چيز
ديگهاي رسيدن؟

کودک و نوجوان

آخرين روز سيرك عجايب بود كه با اصرارهاي قبلي ما باالخره آقاي معلم با اجازهي
مدير و پدر و مادرها ،ما رو به سيرك برد .خيلي ِكيف ميكرديم و دوست داشتيم
تمام اتاقهاي سيرك رو بريم و تماشا كنيم ،اما آقاي معلم گفت ما فقط سهتا از
اتاقهاي سيرك رو ميريم و ميبينيم .تا آقا بره و براي بچهها بليط بگيره ،اميرعلي
ميگفت :من با پسرخالهم يه بار اومديم ،خيلي ترسناكه ،مخصوصاً سالن آخر كه
هيشكي جرأت نميكنه بره ببينه . ...حسين گفتُ :خب ،معلومه ،تو خودت ترسويي
فكر ميكني بقيه هم ترسواَن ،اميرعلي تندي جواب داد :برو ببينم ،من كجا ترسوام؟
حسين گفت :يادت نيست اون روز كه نقاشي با چشم بسته ميكشيديم ،همه كشيدن
به جز تو . ...اميرعلي گفت :اون كه ترسويي نيست ،من چون نقاشيم خوبه دوس
ندارم با چشم بسته بكشم ،چون نقاشيم بَد ميشه . ...ايمان خنديد و گفت :اي بابا
حاال ب َ ّسه ،االن آقا ببينه دعوا ميكنيم پشيمون ميشه ميگه برگرديم . ...هنوز حرفاي
ما تموم نشده بود كه آقا اومد و گفت :بچهها بيايد بريم ،بليط گرفتم. ...
اتاق اول كه رفتيم براي تماشاي اتاق دايناسورها بود ،خيلي ترسناك بودن ،دايناسورا
يه دفعه تكون ميخوردن و صداي وحشتناك درمياوردن ،اما انگار فورا ً بچهها چند
دقيقه فقط جيغ و داد و هورا كشيدن و تموم شد .وقتي اومديم بيرون پيمان گفت:
اي بابا چقدر زود تموم شد آقا ...تازه اين خيلي هم باحال نبود ،اي كاش يه اتاق
ديگه رفته بوديم .آقا گفت :فرقي نداره ،آقاي بليط فروشه گفت همهي اتاقا جذاب
و ترسناكاند .علي پريد جلوي آقا و گفت :آقا كاش بريم تو اتاق ماداگاسكار،
خيلي قشنگه ،اميرعلي گفت :تو از كجا ميدوني؟ مگه تو هم اومدي؟ علي گفت :نه،
ولي از كارتونش فهميدم .آقا گفت :قرار نيست چون كارتونش خوب بوده نمايش
عروسكهاش تو سيرك خوب باشه ...حاال كه فعالً قراره بريم اتاق حشرات و بعد با
خنده گفت :كه خيلي هم سوزناكه . ...همه خنديديم ...رفتيم .از اون اتاق هم اومديم
بيرون ،آقا راست ميگفت ،اون اتاق سوزناك و خندهدار بود تا ترسناك ،اما چون همه
با هم بوديم ِكيف كرديم . ...آرش گفت :آقا فقط يه دونه بليط داريم ،تو رو خدا بريم
اون اتاقي كه اميرعلي ميگه ،آقا ،اميرعلي ميگه يه اتاق داره هيشكي جرأت نميكنه
بره توش ،ما همه دوس داريم بريم . ...يه دفعه بچهها همه اصرار كردن كه آقا همه
دوس داريم . ...آقا گفت :كدوم؟ اينجا كه همچين سالني نداره؟ آقاي بليط فروش كه
از دور صداي ما رو شنيده بود ،اومد و گفت :اون سالن براي ما نيست ،اما يه پيرمرد
يه چادر آورده كه ما بهش اجازه داديم اونم اينجا سالناش رو به نمايش بذاره. ...

اوناهاش ،اون گوشه ،سالن كوچيكه. ...
خالصه رفتيمَ . ...دم در سالن فقط اون پيرمرده نشسته بود ،همگي بهش سالم داديم و
آقا گفت :ميخواستيم چادر شما رو ببينيم .پیرمرد گفت :بچهها نترسن ،بچهها گفتن:
نه آقا . ...پیرمرد ما از اون قسمتها كه رفتيم اصالً نترسيديم . ...پیرمرد خنديد و
گفت :نه بچهها اين قسمت با اونجاها چندتا فرق داره ،اوالً كه بايد تكتك بريد و
ِ
تاريك تاريكه ،اگه يه َوخ ترسيديد،
ببينيد ،يعني دستهجمعي نميشه و تازه اونجا
نندازيد تقصير من . ...اولش گفته باشم . ...اميررضا جلو رفت و گفت :من نفر اول
ميرم ،از هيچ چيزم نميترسم . ...آقا زود به پیرمرد گفت :پیرمرد نكنه خطرناك
باشه بَرا بچهها . ...پیرمرد گفت :نه ،اما عجيبه . ...خالصه ،اميررضا با ما خداحافظي
كرد و رفت تو اتاق . ...ما بيرون خيلي ترسيده بوديم كه اونجا چيه و چه اتفاقي
ميخواد بيفته . ...اما اميررضا اومد بيرون و خيلي بيحال گفت :اي بابا ،چيه ،خيلي
مسخرس ،اونجا يه اتاق تاريكه كه توش چهارتا ستونه محكمه . ...علي گفت :پیرمرد،
راست ميگه؟ پیرمرد گفت :نه پسرم اشتباه فكر ميكنه ...علي هم از آقا اجازه گرفت
و رفت تا ببينه توي اتاق تاريك چيه . ...علي اومد بيرون .علي چيز ديگهاي گفت،
علي گفت :نه بابا ،ستون نبود كه ،اونجا دوتا بادبزن بزرگ بود . ...پيمان خواست بره
ببينه .پيمان هم رفت و باز اونم چيز ديگهاي گفت ،پيمان گفت :اونجا يه دونه ناودون
بود ...انگار هركي ميرفت تو اتاق تاريك يه چيز ديگه ميديد يا فكر ميكرد يه چيز
ديگهس . ...حسين رفت ،وقتی اومد گفت :آقا هيچي ديده نميشه ...اما من فكر كنم
دوتا شمشير تيز اونجاست . ...امين رفت ،امين هم گفت :من فكر كنم يه جاروي ريزه 43
ميزه اونجاست. ...
خالصه هركي رفت تو اتاق تاريك و اومد بيرون يه چيزي گفت .باالخره از بچهها
هيشكي نفهميد اون تو چيه؟! يا اصالً چيزي بوده يا نه ! ...پیرمرد هم همينو گفت
كه همين خوبه كه شما جرأت كرديد و رفتيد تو . ...اما بچهها با هم جر و بحث
ميكردند ،سر اينكه كدوم درست ديدن و فهميدن .آقا معلم به پیرمرد گفت:
چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند. ...
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

تولد يلدا
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يكي بود ،يكي نبود
زير گنبد كبود
پاييز خاله
نشسته بود
پاييز خاله شال ميبافت
با شعر و خوشحال ميبافت
يه دونه رو ،يه دونه زير
يه روز جوون ،يه روز پير
يه دونه درشت ،يه دونه ريز
تموم ميشه يه روز پاييز
پاييز خاله بچه داشت
گلهاي تو باغچه داشت
اسم يكيش طاليي
بچه شيرين ،نباتي
دوميه حنايي
واي كه عجب باليي
سومي بود اناري
مثه ُگالي قالي
اما خاله يه كار داشت
آخر پاييزي بار داشت
پاييز به آخر اومد
برف به َدم در اومد
44خاله درد اومد
دل
اشك چشاش دراومد
بچهها گريه كردن
بابا رو دوره كردن
طاليي گفت :پسر باشه ايشاله
حنايي گفت :دختر خوبه ماشااله
شماره /61دی ماه 1394
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اناري گفت :دختر خوبه ،پسر خوبه ،ماشااله
دعا كنيم سالم باشه ايشاله
صداي جيغ كه اومد
اونقه و اونقه اومد
بابا به خنده اومد
آجي به خونه اومد
ّ
تا كه نيني رو ديدن
سهتايي دل بريدن
رنگ روشون پريدن
اشك چشارو چيدن
غصه داشت
اما بيبي ّ
ماما تو سر قصه بافت
بابا كه لب بسته داشت
حاال دل خسته داشت
طاليي و حنايي و اناري گفتن آهاي ماماني
يه نيني ديگه به جاي اين مياري؟
اين نيني فرق داره با ما بابايي
ما اونو راه نميديمش تو بازي
ما سهتايي قشنگيم
ِ
گل خوش آب و رنگيم
اما خدا چي كرديم!
از اين نيني ميترسيم
موي بلند
روي سفيد
پاي دراز
چشماي باز
مامان پاييز گفت به ما
آجيِ شماها
اين ّ
بلنده ِ
مثل يلدا
سفيده ِ
مثل فردا
شايد شبيه ما نيست
يه َوخ نگيد از ما نيست
در نااميدي بسي اميده
پايان ِ
شب سيه سفيده
هادی افشار

آدمک برفی
سالم ای آدمک برفی
که هستی گوشه دیوار
چرا اینقدر اخمویی
بخندی کاشکی یک بار
نخور غصه که تنهایی
بخوان شعری بزن حرفی
همین امروز میسازم
برایت دوستی برفی
منصوره عرب خراسانی

ماه در خانه
بابابزرگم مثل یک ماه
در آسمان خانهی ماست
هرجای خانه میدرخشد
او بهترین بابای دنیاست
با این که نابیناست اما
من را به گردش میبرد او
میپیچد عطر دستهایش
در کوچه مثل یاس و شببو
هر روز میخواند برایم
شعر از کتابی خوب و زیبا
میخواند او با دستهایش
خط بریل و نقطهها را
با اينکه بر چشمان او هست
يک عينک دودي هميشه
در چشم او زیباست اما
هرجای شهر و باغ و بیشه
منصوره عرب خراسانی
*خط بریل خطی برجسته است.
این خط مخصوص نابینایان است

مادرم میگوید
مثل بارانم من
نمنمک میبارم
شاد و خندانم من
دستهای او را
هر زمان میگیرم
مثل یک جنگل سبز
باز ،جان میگیرم
گرچه چشمان من
بسته و تاریک است
مادرم میگوید
روشنی نزدیک است
مهربان میخندد
میبرد از من دل
او به من میگوید
کودک روشندل

چون درختی استوار
ریشه در زمین دارم
و دستهایم
هر شب از آسمان
ستاره میچیند
ساده از کنار من نگذر
زیر سایهام اگر بنشینی
دامنت پر میشود
از سیبهای مهربانی
و شانههایت
عطر هزاران شکوفه نورسته میگیرد
زیرا که من
یادآور بهارانم
سرسبز و استوار
نجمه عالی

نجمه عالی
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دستهایم جای چشمم میچشند
طعم دنیا را همیشه شادمان
توی دنیایم خدا پل میزند
یک پل نامریی از رنگینکمان
روزها بر روی دوش قاصدک
درخیالم میروم آن سوی کوه
مینشینم در کنار رودها
مینویسم از زمین باشکوه
دست خطم برایش آشناست
خط به خطش آیههای سبزرنگ
روزهای رنگووارنگ امید
میزند درگوش من آرام زنگ
نسیم نوروزی

کودک و نوجوان

دستهایم بوی شبدر میدهد
بوی یاس وپیچک آن سوی باغ
از میان قلب من پر میزند
پر صدا وشادمان یک دسته زاغ
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نشانیبرایستارهها

جلسهی غیرعلنی شورای عالی فرشتهها بود .فرشتهها در حال بحث بودند.
بعضیها با صدای بلند صحبت میکردند تا توجه تعداد بیشتری از فرشتهها را به
خود جلب کنند و بعضی به آهستگی در حال تبادل اندیشه بودند .مدیر ارشد
فرشتهها صدایش را بلند کرد و گفت« :دوستان! اینجوری به نتیجه نمیرسیم.
دوتا دوتا حرف نزنید .فکراتونو تو جمع مطرح کنید ،تا یه را ه حل پیدا کنیم».
فرشتهای با بالهای طالیی خندید و گفت« :حتما فکرامون به درد نمیخوره
که تو جمع نمیگیم ».فرشتهها همه خندیدند .فرشتهی دیگری در حالی که
بالهایش را مرتب میکرد ،چهرهای جدی به خودش گرفت« :اما قبول کنید
حلکردن این مسئله خیلی سخته» و همینطور بحث باال گرفت .چند فرشته
دیگر با تأخیر وارد جلسه شدند و از فرشتههای دیگر جریان جلسه را جویا
شدند .مدیر ارشد فرشتهها دستش را باال آورد تا فرشتهها سکوت کنند« .ببینید
خدا گفته که ما به تعدادی از آدمهای خوب که خدا خیلی دوسشون داره هر
شب یه ستاره هدیه بدیم؛ به نظرتون باید چیکار کنیم که این آدمهای خوب
رو اشتباه نگیریم؟»
فرشتهای با شیطنت گفت« :بابا چهار تا ستارهست دیگه .حاال اشتباه هم شد،
شده دیگه ».فرشتهی ارشد اخمی کرد و به او فهماند که حرف خوبی نزده است.
فرشتهی ارشد گلویش را صاف کرد و گفت« :دوستان مسئله رو ساده نبینید.
این ستارهها نشانهی لبخند خداست ،نشانهي مهر خدا به این بندههای خاصش.
خدا این بندههاشو خیلی دوس داره».
فرشتهای با بالهای نقرهای گفت« :نمیشه بگیم اینا یه لباس خاص بپوشن تا
از بقیه متمایز بشن؟» فرشتهي ارشد لحظهای فکر کرد و گفت« :فکر نکنم...
نمیشه که همیشه یه لباس بپوشن».
فرشتهای دیگر ،در حالی که موهایش را از جلوی چشمانش کنار میزد گفت:
«فکر کنم بشه بگیم هر شب خودشونو به ما معرفی کنن ».سکوت فرشتهي

مرتضی رویتوند

ارشد مشخص کرد که این پیشنهاد هم شدنی نیست.
سکوت بین فرشتهها حکمفرما شد .تا اینکه فرشتهای جوان جمعیت را کنار
زد و به فرشتهي ارشد نزدیک شد و به آرامی گفت« :به نظرم به جای اینکه
خودشونو خاص کنیم ،بچههاشونو خاص کنیم .بچههاشون بشن نشونهي ما.
اینجوری هم میفهمیم هر شب باید به کیا ستاره بدیم ،هم این که آدمهای
دیگه به اینا حسودی نمیکنن».
فرشتهی ارشد که خوشش آمده بود لبخندی از رضایت زد و گفت« :خب
بچههاشونو چطوری خاص کنیم؟» فرشتهی جوان با هیجان گفت« :برای اینم
فکر کردم .میشه بعضی از بچههاشونو روی ویلچر بنشونیم یا دست بعضیاشون
عصا باشه ،عصای فلزی یا عصای سپید یا اینکه مث ً
ال سمعک داشته باشند».
فرشتهی ارشد سرش را به عالمت تایید تکان داد« :باید همشون همینجوری
خاص باشن؟» فرشتهي جوان گفت« :نه .میتونن بعضیاشون متفاوت فکر کنن
و اصال نگاهشون به دنیا یه جور دیگه باشه .شاید بهتر از بقیه .یا اینکه احساس
دیگران رو متفاوت درک کنن .در واقع تفاوت اونا تو درونشون باشه .دنیای درون
اونا متفاوت باشه»...
فرشتهای با بالهای ارغوانی به میان حرفش پرید« :خب اینجوری ما چهجوری
به تفاوت درونی اینا پی ببریم؟»
فرشتهی جوان لحظهای فکر کرد و گفت :خب میشه اینا حساستر باشن ،مثال
صدای بالزدن ما رو بشنون یا اینکه وقتی کنارشون وامیستیم نفسهای ما رو
روی پوستشون حس کنن»
چند ساعتی جلسهی فرشتهها با بحث و جدل ادامه پیدا کرد تا اینکه سرانجام
نظر فرشتهي جوان تایید شد و ازآن پس ،هر شب یک ستاره به آسمان زندگی
آدمهای محبوب خدا اضافه میشد و آسمان زندگیشان هر شب درخشانتر از
قبل میشد...

آنجا که سخـن از گفتـن اعضای حزب ِ
باد فراموشی
بازمـیماند ،موسیقـی
آغازمیشود...
سیما علیمردانی  -نویسنده
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متهمان را احضار کردهبودند .باالخره نگاهم از پیکر سپید کاغذ دل کند و به
رویشان نشست عینهو گاو پیشانیسپید رنگ رخسارشان ّسر نهانشان را فریاد
میزد انگار جنسشان از سنگ بود البته سنگ زیر پای لنگ.
باید مصاحبه را شروع میکردم اما گویی ماتم بردهبود .دقایقی گذشت تا من به
خودم بیایم.
ـ بنشینید  ...خب یکی یکی بیایید جلو تا مصاحبه را شروع کنیم و حاال نفر اول
بیا جلو و خودت را معرفی کن.
ـ تکرار هستم
ـ شهرت؟
ـ تکرار مکررات
ـ جرم؟
ـ تکرار بیهدف و مستمر بعضی واژهها در بعضی مناسبتها .خالصه کنم
تکرارهایی که به سرانجام نمیرسند ولی هر سال نقش من باید تکرار میشد.
ـ چه مناسبتهایی؟
ـ همهی مناسبتهایی که در طول سال فقط یکبار تکرار میشوند.
ـ مث ً
ال؟
ـ مث ً
ال همین 12آذر که سالی یکروز با فعالیتهای تشریفاتی ما ماستمالی
میشوند و تمام.
ـ نقش تو چه بود؟
ـ نقش  ...نقش من این بود که سخنان و وعدههای سال گذشته را تکرار کنم،
سخنانی که از چند سال قبل وعید تهیه میکرد و بعد از بهروزسانی تحویل من
میداد که تکرارشان کنم.
متهم بعدی وعید بود که پای میز مصاحبه کشیدهشد.
ـ بسیار خوب حاال تو بگو ببینم نقش تو چه بود؟
ـ من هم فقط دستورات را اجرا میکردم دستوراتی که از سوی اعتباری برایم
صادر میکردند او یکسری وعده و قول سرخرمن را به من دیکته میکرد تا برای
تکرار مهیا شود آخر من میرزابنویسش بودم.
این بار هم نوبت اعتباری بود.
ـ درست است وظیفهی من هم فقط دیکتهکردن بود فقط همین .نه کمی بیشتر
نه کمی کمتر
ـ سر دستهی باند چه کسی بود؟
ناگهان هر سه همصدا فریادزدند :باد فراموشی ...باد فراموشی ...باد فراموشی....
باد خنک بینیام را قلقلک میداد و دستهای جفتشدهی زیر سرم را از هم باز
کرد .انگار حسودیش شده بود چون مرا از چرت ده دقیقهای که محکم در آغوش
گرفتهبودم جدا کرد به کاغذ نگاه کردم هنوز سپید بود و من روسیاه به دنبال آن
بودم که کدام واژه ها را اسیر و محکوم دلش کنم واژهای که گناهش فقط بودن
است فقط بودن.........
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موسیقی در کل از صداها و نتها تشکیل شده که با نظم خاصی در کنار هم
قرارمیگیرند و ریتم خاصی بهوجود میآید .این هن ِر آهنگساز است که آهنگ
وی چگونه بر جان نشیند .آهنگسازی ،درست مثل نوشتن داستان و یا ساختن
جمله است که هر حرف و کلمه ،معنای بهخصوصی دارد ولی زیبایی در تناسب
و نظم آنهاست .موسیقی از اصواتی تشکیل شده که آگاهانه تولید میشوند.
موتزارت ،یکی از بزرگترین موسیقیدانان تاریخ میگوید« :موسیقی در نت
نیست بلکه در سکوت بین آنهاست ».منشأ این سکوت ذات و روح انسان است
که در قالب موسیقی قابل درک میشود.
موسیقی در همهی جوامع و ملتها از گذشته وجود داشتهاست و در طول زمان
بر اساس نیاز انسان تغییر پیدا کردهاست .در ابتدا موسیقی به صورت صوت و آواز
بوده و از سازها در آن استفاده نمیشدهاست .موسیقی غربی در ابتدا ،مذهبی و
در خدمت کلیسا بودهاست ،ولی با ورود سازها جنبهی مردمی پیدا کرد و کمکم
گسترش یافت.
ایران ،خاستگاه موسیقیهای متنوع و غنی است و سابقه و زمینهی موسیقی در
ایران بسیار قدیمی است و تقریباً هر قومی در ایران موسیقی محلی مخصوص
به خود را دارند و در واقع موسیقی یکی از مؤلفههای فرهنگ و هنر ایران
بهشمارمیرود .در دوران پیش از اسالم (باستانی) موسیقی ایرانی بسیار شبیه به
موسیقی شرقی (هند و ترکیه و  )...بودهاست .پس از حملهی اعراب بسیاری از
ملودیها از بین رفتند؛ اما در دورهی عباسیان موسیقی رونق تازهای گرفت .در
دوران صفویه موسیقی در دست دربار بود و در این دوران بیشترین آسیب را دید
ولی از طرفی به شکل تعزیه و نمایش و نیز توسط نوازندگان دوره ُگرد تداوم یافت.
موسیقی ،هنر بیان احساسات و زبان دل و روح بشر است .همانگونه که موسیقی
در فطرت طبیعت وجود دارد ـ صدای پرندگان ،جاریشدن آب ،بارش باران،
حرکت درختان که همگی بخشی از سمفونی زیبای طبیعت هستندـ در فطرت
و ذات انسان نیز وجود دارد و میتواند به طور مستقیم با روح و جان او ارتباط
برقرار کند .از روح آدمی ،جان گرفته و به روح او جان میدهد.
موسیقی فقط جنبهی روحانی ندارد و بر درمان جسم هم تاثیر بسیاری دارد و
لذتبردن از موسیقی به معنای تاثیر مثبت آن بر جسم آدمی است!
بتهوون ،یکی از بزرگترین موسیقیدانان کالسیک جهان ،پس از سالها
آهنگسازی و کار در زمینهی موسیقی ،قدرت شنوایی خود را ازدستداد .این
اتفاق از نزدیک سیسالگی وی شروع شد تا وقتی که کام ً
ال قدرت شنوایی اش از
بین رفت .با وجود این ،او هیچگاه از آهنگسازی دست نکشید و این نشاندهندهی
عشق فراوان او به موسیقی بود که انگیزهی ادامهی کار را در او به وجود آورد
و او در این حال سمفونی شمارهی  9خود را نوشت و درحالی که نمیتوانست
شاهکار خود را بشنود به تماشای اجرای آن نشست و وقتی عکسالعمل مردم
پس از اجرای آن را دید شروع به گریستن کرد .او هیچگاه اجازه نداد محدودیت
جسمانی ،او را از ادامهی کار و رسیدن به اوج هنر و هدف خود متوقف سازد.
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شرح زندگی دکتر «محمدرضا برزگر خالقی» در یک نگاه

«حجاب چهرهی جان میشود غبار تنم»
مریم ایراندوست

روزگار در  16سالگی چشمهای سرش
را گرفت اما او توانست با چشمهای
دلش گونهای دیگر ببیند و پس از گذر
سالها در مقام استادی نشست« .استاد
دکترمحمدرضا برزگرخالقی» استادی
عاشق با صدها دانشجو و تالیفات
فراوان
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دکتر محمدرضا برزگر خالقی ،متولد 24آبان سال  1334در شهر قزوین است ،او
تحصیالت ابتدایی را در مدرسهی «فرهنگ» در خیابان مولوی ،محلهی دیمج و
به قول قزوینیها « َدنِهی دیمج» سپری کرد .خیابان مولوی ،محلهی کودکی یا به
قولی«خاط َِره َملّهی» اوست .او دورهی دبیرستانش را در مدرسهی «محمد قزوینی»
شروع کرد که بعدها به دلیل سانحهای که برایش رخ داد و قسمت اعظم بیناییاش
را از او گرفت آن را نیمهکاره رها کرد.
16ساله بود که روی تخت بیمارستان بعد از چند عمل جراحی روی چشمهایش،
فهمید برای دیدن ،باید خیلی چیزها را نبیند .در همان بیمارستان از رادیو گزارشی
درمورد آموزشگاه شبانهروزی نابینایان «رضا پهلوی» آن زمان و «شهید محبی»
امروز ،در تهران شنید و شنیدن این گزارش شروع مسیر پرپیچوخم او بود .محمدرضا
علیرغم مخالفتهای دلسوزانهی پدر و مادر بهصورت روزانه و با سختیهای رفتوآم ِد
هر روزه از قزوین به تهران وارد آموزشگاه شد.
خودش میگوید« :پس از ثبتنام در آموزشگاه نابینایان ،مرا به صورت شبانهروزی
نپذیرفتند و من دو ماه تمام ،ساعت  4/5صبح از گاراژ طهماسبی سبزه میدان ،سوار
اولین اتوبوس تهران میشدم و عصر دوباره برمیگشتم ،با آمدن زمستان مجبور
شدم ،یک اتاق کوچک زیرپله با ماهی صدتومان اجاره بگیرم .شبها آنجا میماندم،
با یک َچلیک نفت عالءالدینم را روشن میکردم و یک استکان برنج میپختم و شام
میخوردم .اما سال آینده ،وقتی مدیر مدرسه دید من دستبردار نیستم ،مرا ب ه
صورت شبانهروزی پذیرفت ،اما محیط مدرسه برایم تنگ بود و نتوانستم بمانم و باز
به قزوین برگشتم».
او پس از بازگشتش به قزوین به دبیرستان «رهنما» که یک مدرسهی عادی بود وارد
شد ،آنجا با او شرط کردند که هیچ تقاضایی از مدرسه نداشته باشد و محمدرضا که
قادر به نوشتن نبود برای اینکه بتواند امتحانات را مانند بقیه سپری کند ،مجبور شد
تایپ را نزد مادام آرمیک ارمنی در پاساژ ساربانهای قزوین بیاموزد و دبیرستان را با
موفقیت سپری کند.
در سال  55در دانشگاه تهران و در رشتهی زبان و ادبیات فارسی پذیرفته شد و
ب اسالمی
دورهی لیسانسش به دلیل تقارن با تعطیلیهای انقالب فرهنگی و انقال 
7سال طول کشید و او سرانجام در سال  62فارغالتحصیل شد .یک سال بعد وارد
دورهی کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیتمدرس شد و پس از اخذ مدرک و گذراندن

آزمون استادی برای تدریس وارد دانشگاه شد و در سال  72نیز مدرک دکترای
خود را از دانشگاه تهران گرفت .از آن روز تاکنون به کار استادی ،تدریس ،تحقیق و
پژوهش و تألیف مشغول است.
ـــ آقای دکتر خالقی ،مشکلی که برای بینایی شما بهوجود آمد ،چه تأثیری
در زندگی شما گذاشت؟
هیچ انسان کاملی وجود ندارد .من هیچگاه از معلولیت خودم شکایت نکردم ،چراکه
معلولیت ما به اختیار ما نبود ه اما چیزی که مهم است ،این است که انسان خودش
را نبازد و من خوشحالم که خداوند امید را از من نگرفتهاست ،اما باید بگویم امید به
تنهایی کافی نیست ،امید موتور و محرکی است که باید جهت بگیرد ،تالش زاییدهی
امید است و در عین حال لطف خداوند و ایمان و توکل به اوست که انسان را جاودان
ِعمال َوکیل َو َعلَی ِه وکیل» و من این را در زندگی خودم دیدم؛ در دورهی
میکندَ « .و ن َ
لیسانس دوستان بسیار خوبی داشتم که باهم درس میخواندیم ،دوستانی که من را
در ضبطکردن کتابها کمک میکردند و من همیشه سپاسگزار آنها هستم.
ـــ آیا رشتهی تحصیلی شما که ادبیات است ،در این روحیهی پرامید شما
تأثیری داشته؟
ادبیات یک رشتهی موتیو و عاطفی است و انسان را در برابر شداید هم لطیف میکند
و هم قوی .نمیشود انسان حافظ و موالنا بخواند و نومید هم باشد .چرا که موالنا و
حافظ سراسر اوج و موج و شور و تالش و عشق هستند.
من در ادبیات هم به سراغ حماسه و رزم نرفتم .بیشتر کارهای من سمت عرفان است،
عرفان به انسان بینش میدهد و شوری در او میآفریند که باعث میشود ـ انسان چه
معلول باشد و چه نباشد ـ از تنهایی بیرون بیاید و بیندیشدکه یک قدم باالتر است
و در بام آسمان جای دارد و از باال به هستی نگاه میکند .غزلهای حافظ ،موالنا و
مثنوی او دریایی است که انسان را در خودش فرو میبرد و غم را از او دور میکند.
ـــ ادبیات ،به ویژه عرفان ،عالوه بر واقعیتهای موجود ،یک دنیای غیرواقع
دارد که باعث رهاشدن او از زمین و دنیای مادی میشود ،این غیرواقعی
بودن ب ه نظر بعضیها کمی خطرناک است و در عین حال امید و شور و اوجی
را که شما گفتید در انسان بهوجود میآورد .نظرتان در این مورد چیست؟
خطر این بخش از ادبیات در این است که انسان را در خیال باقی بگذارد .شعر و
ادبیات ،با عاطفه و خیال گره خورده ،اما اسم خطرناک را من نمیپذیرم ،ادبیات
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انسان را کمی از واقعیت دور میکند؛ ولی هنر دیگری که به ما یاد میدهد این است
که از روی مشکالت به راحتی عبور میکند و این زیباست .مطالعهکننده نباید در
خیال بماند ولی باید از ادبیات الهام بگیرد .ادبیات به انسان لذتی معنوی میدهد
که باعث فراموشی غمهای مادی میشود .خیلیها به این موضوع اعتقاد دارند که
در قرن  21که قرن کامپیوتر ،اینترنت ،دنیای مجازی ،اتم و ...است ،دیگر ادبیات
جایگاهی ندارد ،اما به اعتقاد من ،ما اآلن به ادبیات بیشتر نیاز داریم .وقتی از حافظ
میخوانی که« :منم که شهرهی شهرم به عشق ورزیدن /منم که دیده نیالودهام به
بد دیدن» چقدر در انسان زیبایی ایجاد میکند« .حجاب چهرهی جان میشود غبار
تنم» چقدر عالیاست که انسان به این «غبار تن» یا معلولیتهای جسم دیگر فکر
نکند و این زیبا و سازنده است.
ـــ بنابراین حافظ و موالنا و ...میتوانند در مکتب انسانیت مراد ما مریدان
تشنه باشند و یاریگر ما؟
بله .اما عرفان کام ً
ال شخصی است و هرکسی حاالت و روحیات مخصوص به خود
را دارد که باید آن راه را برود ،اگر راه را درست انتخاب کند به نتیجه و حقیقت
میرسد و اگر نه ،راه به جایی نمیبرد .و باید دانست که نهتنها در عرفان که در هر
مکتبی مرید و مراد داشتن به این مفهوم که مرید مجذوب و فانی در مرادش شود
منفی است.
ــ ـ آیا «موالنا و شمس» این رابطهی مرید و مرادی را نداشتند؟
به نظر من موالنا انبار باروتی بود که شمس به او جرقه زد و رفت.
ـــ شمس شاید در ظاهر رفت ،اما در وجود موالنا باقی ماند.
شمس ،دید دست و پای موالنا در بند است و توانست این بند را باز کند و لذا موالنا
هم عاشق او شد .در «مناقبالعارفین افالکی» قصهای هست که میگویند روزی
موالنا و شاگردانش نشسته بودند که سخن از شمس رفت و مریدی گفت« :حیف! ما
شمس تبریزی را درک نکردیم ».موالنا در پاسخ گفت« :حیف چه باشد!؟ در مجلس
ما حیف راه ندارد ،قسم به روان پدرم ،اآلن نزد کسی نشستهای که از هر تار موی او
صدها شمس آونگان است».
گفتهاند که عشق دو قسم است :مجازی و حقیقی .اما من میگویم عشق سه قسم
است :مجازی ،حقیقی و بیصورت .و عشق بیصورت آن است که انسان وقتی عاشق
شخصی میشود و پس از مدتی که معشوق رفت ،فرد عاشق این عشق را بیصورت
میکند .عشق در وجود آن فرد باقی میماند،اما نه به صورت فرد مثالی؛ بلکه در
صورت حقیقی عشق و این عشق بیصورت همان عرفان است.
ـــ ابنعربی هم در عرفان خود به این موضوع اشاره میکند که عاشق با
استفاده از قوهی خیال ،از محبوب نادیدنی خود چنان صورتی میسازد که
با صورت واقعی او بسیار فاصله دارد و بر اثر ُقرب مفرط به صورت خیالی
محبوب ،او را گم میکند و در خیال خود ،گمشدهاش را تصور میکند و در
پی آن میگردد و این هم نوعی عرفان است.
بله .اما آنچه که مهم است ،این است که رابطهی شمس و موالنا رابطهی مرید و
مرادی صرف نبود .شمس به انبار باروت موالنا یک جرقه زد و بندها را از دستوپای
او باز کرد و لذا موالنا مرید شمس است و به او ارادت دارد .اما شمس کجا و موالنا
کجا!؟ موالنا هزاران برابر باالتر از شمس است.
ـــ در واقع میتوان گفت که شمس و موالنا ،همدیگر را آشکار کردند.
شمس موالنا را و موالنا شمس را.
ن دو همدیگر را نمییافتند ،هرگز جاودان
بله درست است .میتوان گفت اگر ای 
نبودند .هر دو یکدیگر را ابدی کردند ،ادبیات هم همین است .کسی با خواندن یک
غزل زیر و رو میشود و کسی هم مانند موالنا با دیدن شمس متحول میشود.
ـــ شما آثار و تألیفات بسیار زیادی دارید ،حدود 20جلد کتاب از کارهای
شما به چاپ رسیده که بیشتر آنها در حوزهی تصحیح و شرح آثار ادبیات
کالسیک عرفانی است ،راجع به آثارتان بیشتر توضیحدهید.
«شرح الهیجی» اولین کتاب و اثر من است که پایاننامهی فوقلیسانسم بود .من
همواره ممنون استاد عزیزم آقای دکتر شفیعی کدکنی هستم که این کار را به من
پیشنهاد کردند .ایشان روی من بسیار تأثیرگذاشتند .من  3اثرم را به پیشنهاد دکتر
شفیعی کدکنی انجام دادم.
« .۱شرح غزلیات سعدی» که آن را به اتفاق آقای دکتر تورج عقدایی انجام دادم.
« .۲شرح دیوان خاقانی» که بر اساس کالسهای درس استاد ّ
علمهی مرحوم دکتر
شهیدی ،شکل گرفت و این یکی از شانسهای زندگی من و الطاف خداوند است که
توانستم به مدت 10سال از سال  1369تا  1380از کالسهای درس ایشان بهره
بگیرم.
« .۳تصویرها و صورتهای شعر معاصر» که با کامیار عابدی کار کردم و طبقهبندی
موضوعی و تصویرسازی اشعار نیما ،فروغ فرخزاد ،اخوان ثالث و شاملوست.

« .۴شاخنبات حافظ» که شرح غزلیات حافظ است ،خودم این اثر را بسیار دوست
دارم و حدود 19ماه روزی 10ساعت ،روی این کتاب کار کردم و این 19ماه
ماحصل20سال مطالعهام بود.
« .۵تصحیح قصصالعلمای تنکابنی» که این کار را هم به دستور آقای دکتر شفیعی
کدکنی انجام دادم .اهمیت این کتاب در زمان حیات مؤلف (تنکابنی) است که در
قزوین بوده و مصادف با قتل شهید ثالث در قزوین و آغاز نهضت بهائیت است و مؤلف
در ضمن شرح و توضیح درمورد آنها به معرفی علمای قزوین میپردازد.
« .۶تصحیح مثنوی قونیه» که آقای دکتر سروش و دیگران هم مثنوی قونیه را
تصحیح کردهاند .ولی من توانستم عکسی از آن تهیه کنم و با مثنوی نیکلسون
مقایسه کنم که در 2جلد منتشر شده است.
« .۷تصحیح دیوان سنایی» که این اثر را هم به دستور آقای دکتر شفیعی کدکنی
تصحیح کردهام .تصحیح این کار از روی 12نسخه به مدت 7سال طول کشید .که
نهایتاً ،در نمایشگاه کتاب امسال وارد بازار کتاب شد.
دیوان سنایی بسیار پراهمیت است ،سنایی بر روی شاعران بزرگی چون خاقانی،
نظامی و از جمله موالنا تأثیر گذاشته است .در دیوان سنایی که بنده تصحیح کردم
100غزل داریم که برای اولین بار منتشر شده ،قصاید و رباعیاتی هم هست که قب ً
ال
دیده نشده .چهبسا بعضی کلیدواژههای درک آثار موالنا ،در دیوان سنایی است .اگر
ما رودکی را آدمالشّ عرای زبان فارسی بدانیم که بیشک هست ،سنایی آدمالشّ عرای
شعر تعلیمی صوفیانه است .بسیاری از اصطالحات عرفانی را سنایی ساخته است،
مثل :پیر مغان ،میخانه ،رند و ...که بسیار در ادب فارسی تأثیرگذار بودهاست .موالنا
هم میگوید:
ما از پی سنایی و عطار میرویم»
«عطار روی بود و سنایی دو چشم او
« .۸شرح الهی اردبیلی»
« .9شرح کلیله و دمنه»
« .10شرح دیوان ناصرخسرو» نیز از دیگر آثار من هستند.
ــــ از کارهایی که در دست چاپ دارید بگویید؟
سه کار رازی دیگر از گلشن راز ،شرح و تصحیح مرزباننامه ،نوشتن و بازنویسی
داستانهای عاشقانهی کالسیک فارسی ،ترکی ،کردی و ...به سبک امروز را در دست
چاپ دارم.
ـــ عمدهی کارهای شما در حوزهی تصحیح ،شرح و تفسیر ادبیات
کالسیک عرفانی است .تنها یکی از آثار شما یعنی «تصویرها و صورتهای
شعر معاصر» که با آقای کامیار عابدی کار کردید متعلق به ادبیات معاصر
است .دیدگاه شما راجع به ادبیات معاصر چیست و چرا کمتر به این حوزه
پرداختید؟
من بیشتر به ادبیات کالسیک عرفانی گرایش دارم ،ادبیات معاصر را دوست دارم؛ اما
به اعتقاد من عمق معنایی زیادی ندارد ،وقتی زبان با رمز عجین میشود ،میتوان از
آن هزار نقش آفرید ،اما شعر معاصر با تمام زیباییهایش ،گاهی تبدیل به کنسرت
کلمات میشود .اشعار معاصر چند پهلو دارند ،حتی شعرهایی هم که قالب کالسیک
دارند با محتوای نو مثل اشعار قیصر امینپور ،حسین منزوی و ...باز نمیتوان به
جهت عمق و رازآلودبودن با اشعار کالسیک مقایسه کرد؛ چرا که شما هر بار که
غزل حافظ و موالنا را میخوانید در هر تکرار به مفهوم تازهای میرسید و این نشان
از رازآلود بودن ادبیات کالسیک است .من با شعر معاصر مخالف نیستم اما شعر
کالسیک حالوهوای خودش را دارد و این شاید نشان از کجسلیقگی من باشد.
ـــ چرا در سیستم آموزشی و دانشگاهها به ادبیات معاصر چندان بهایی
دادهنمیشود؟
بحثی که در سیستم آموزشی هست متفاوت است .باید سیستم آموزشی را از هنر
جدا کرد .به قول «حسن حسین» یک دانشجوی ادبیات باید ذوقش را به نگهبانی
تحویل دهد .سیستم آموزشی ما یک سیستم ذوق ُکش است که دلیل عمدهی آن
عاشقنبودن و بهروزنبودن استادهای ماست و دیگر خود دانشجویان هستند که بدون
عالقه وارد رشتههای ادبیات و علوم انسانی میشوند.
ـــ آیا مدارس فرهنگ میتوانند این نقص موجود را برطرف کنند؟
باید منتظر ماند و دید .هرچیزی را بعد از مدتی میتوان نقد کرد.
ــــ آیا می توان گفت که در کشور ما نویسندگی یک شغل است و منبع
درآمد؟
نویسندگی شغل نیست ،شوق است ،ذوق است .نویسنده باید عاشق باشد .ادبیات
عشق است .مطالعه الزمهی زندگی است .انسان هر شغلی که دارد ـ حتماً که نباید
ادبیات خوانده باشد ـ باید حافظ و موالنا را بخواند .با خواندن این آثار به اعتقاد من
زندگی با عرض بیشتری سپری خواهد شد.

قسمت اول :ما ز یاران چشم یاری داشتیم

دکتر فرهاد مسیحا
پژوهشگر ،نویسنده و روانادبکاو
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ادب و هنـــر

واژهی روانـادبـکاوی نه تنها واژهای است که در هیچ فرهنگ لغتی وجود ندارد
بلکه رشتهی جدیدی هم هست که هنوز در هیچ آکادمی آن را تدریس نکردهاند؛
چون این واژه و رشته کشف تازهای است که در همین مجلهی «پیک توانا» از آن
پردهبرداری کردهایم.
در این جستار (که ان شاءاهلل در شمارههای بعدی ادامه مییابد) کمی دربارهی این
نـادبـکاویِ حافظ را ارائه میدهیم.
موضوع صحبت میکنیم و بعد نمونهای از روا 
ابتدا چند نمونهی درمانی روانی را با هم مرور میکنیم:
ا) دارودرمانی :بیمار نمیخواهد چیزی بداند و فکر میکند درمانگر میتواند او را
درمان کند .درمانگر با توجه به شرایط موجود و با استفاده از دارو سعی میکند تمام
یا قسمتی از بیماری را درمان کند ،اگر درمانگر دانش کافی دربارهی روان نداشته
باشد ،درمان زیادی صورت نمیگیرد:
شرح مجموعهی گل مرغ سحر داند و بس که نه هر کاو ورقی خواند معانی دانست
 )2رواندرمانی :بیمار به دنبال دارو نیامده ،میخواهد حرف بزند و شما با او حرف
میزنید .درخواست او به این معنی است که من از خودم چیزی نمیدانم ولی تو حتماً
در مورد من میدانی ،به من بگو مشکل من کجاست؟ در این شیوهی درمانی نکته
اینجاست که بیمار و رواندرمانگر هر دو فراموش میکنند که مشکل در حیطهی
«خودآگاه» بیمار نیست:
ترسم این نکته بهتحقیق ندانی دانست
ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی
 )3روانکاوی :در این جا بیمار به روانکاو مراجعه میکند و با خود میگوید« :من
از خودم چیزی نمیدانم ولی تو حتماً در مورد من میدانی ».او فکر میکند این
دانش نزد روانکاو است ،اما یک روانکاو واقعی یعنی روانکاوی که خودش را به طور
صحیح و کامل روانکاوی کردهباشد ،میداند که «دانای کل» در خارج از بیمار نیست
و دانشی که بیمار به دنبال آن است در خود اوست ،در «ناخودآگاه» اوست .وجود
روانکاو فقط وسیلهای است که این «دانش ناخودآگاه» رابه ظهور برساند .تمام هنر
روانکاو این است که شرایطی را فراهم کند که بیمار خودش ،این دانش را تولید
کند .طبق این تعریف تمام شاعران و نویسندگان بزرگان ادبی ،بزرگترین روانکاوان
عالم هستند ،چون هم خودشان را به طور صحیح و کامل روانکاوی کردهاند و هم
میتوانند «دانش ناخودآگاه» را در روان مخاطب فعال کنند و«حافظ» یکی از این
روانکاوان است که در ادامه غزلی از ایشان واکاوی میشود.
 )4مشاوره :از نوع خانواده ،ازدواج و مانند آن .در این جا بیمار شکایتی از ناخودآگاه
خود ندارد ،بلکه شکایت از دیگری است ،در واقع یکی از طرفین دعوا برای دادرسی
نزد شما آمدهاست ،نه تراپی .در بعضی موارد درمانگر فقط یک پله قبل از دادسراست!
حاال بعد از این مقدمهی نسبتاً طوالنی برمیگردیم س ِر مبحث اصلی؛
بـکاوی» ،در این قسمت ،غزلی از حافظ را واکاوی میکنیم که چگونه
یعنی«روانـاد 
خود را روانکاوی میکند تا به ما آموزش دهد که «ناخودآگاه» خود را بکاویم و
درمان دردهایمان را در آن بجوییم .حافظ غزلی مشهور دارد با این مطلع:
خود غلط بود آنچه میپنداشتیم
ما ز یاران چشم یاری داشتیم

حافظ از همین بیت اول شمشیر را از رو بستهاست و «یار» را به نام «یاران» مورد
خطاب قرارمیدهد ،اما با توجه به تأکیدی که روی واژهی «ما» دارد این موضوع
به ذهن میرسد که «ما» این اشتباه را انجام دادهایم ،ولی همچنان شکایت را پی
میگیرد:
حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم
تا درخت دوستی کی بَر دهد
نه تنها این درخت دوستی میوهای ندادهاست بلکه موجبات ناراحتیهای روانی حافظ
را فراهم آوردهاست:
ور نه با تو ماجراها داشتیم
گفتوگو آیین درویشی نبود
از آنجاییکه حافظ درویش است ،اهل دعوا و گفتوگو نیست ولی با این حال
ماجراهایی را عیان میکند:
ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم
شیوهی چشمت فریب جنگ داشت
معشوق را به دورویی و فریب هم متهم میکند و تازه بعد از آن ادعا میکند که مای
همت خود ،تو را شهرهی آفاق کردیم:
حافظ ،درویش و عارف بودیم که با دم ّ
همت بر او بگماشتیم
گلبن ُحسنت نه خود شد دلفروز
ما دم ّ
تا این جای غزل ،حافظ ،میتازد و «یار» نازنین او ساکت است ،این یار در واقع در
«ناخودآگاه» حافظ است ،حاال از پرده بیرون میآید و حافظ را مورد خطاب قرار
میدهد ،ابتدا به او هشدار میدهد:
ما محصل بر کسی نگماشتیم
گفت خود دادی به ما دل ،حافظا
«محصل» مأمور مالیاتی بود که هنگام محصول از طرف ارباب میآمد و به اجبار سهم
ارباب را میگرفت و میرفت ،ای حافظ خودت بودی که عاشق ما شدی و به ما دل
دادی ،در بیت آخر این یار نازنین به دلجویی حافظ هم میآید که تو با همهی این
حرفها هنوز برایمان عزیزی:
جانب حرمت فرو نگذاشتیم
نکتهها رفت و شکایت کس نکرد
همچنان که دیدیم ،حافظ با زیرکی و رندی که ویژگی درونی اوست ،یکی از مشکالت
روانی آدمیان را مطرح میکند و آن «گِله و شکایت» است .معموالً آدمها همیشه
به دنبال کس یا چیزی میگردند که مشکل را به گردن او بیندازند و خود را پاک و
من ّزه از آن مشکل بدانند ،عموم مردم چنین هستند .حافظ در این غزل با زیرکی و
با زبان هنری شعر ،ابتدا شکایت را مطرح میکند و آن گاه درمان این درد را از زبان
یار بیان میکند و آن این است که همهی مشکالت از خود ماست« ،از ماست که بر
ماست» وقتی متوجه باشیم که مشکل را خود آفریدهایم حتماً به دنبال درمان آن
در وجود خودمان خواهیم بود ،ولی اگر دیگران را مقصر بدانیم همیشه و همچنان
در مصراع اول غزل حافظ اسیر خواهیم ماند« :ما ز یاران چشم یاری داشتیم» .تا
«روانـادبـکاوی» دیگر حق نگهدارتان باد.
منابع این مقاله :کتاب «مکتب لکان» (روانکاوی در قرن بیستویکم) نوشتهی خانم
دکتر میترا کدیور و دیوان حافظ

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

برنده مسابقـه شماره گذشته:
مهدیه اشتیاقی
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طرح :طیبه خلیلی مهر

سودوکو ،مخفف عبارت ژاپنی "سوجی وا دوکوشین نی کاگیرو" به معنی «ارقام باید تنها باشند» است.
قانون اول :در هر سطر جدول اعداد  ۱الی  ۹بدون تکرار قرار گیرد.
قانون دوم :در هر ستون جدول اعداد  ۱الی  ۹بدون تکرار قرار گیرد.
قانون سوم :در هر ناحیه  ۳x۳جدول اعداد  ۱الی  ۹بدون تکرار قرار گیرد.

طراح :حسین طارمیان

کودک اوتیسم هم میتواند بادیگران مکالمه
داشته باشد
(از سری مقاالت فرزندپروری برای والدین اوتیسم)
و آسیبشناس زبان و گفتار) ( ABAدرمانگر Karen Kabaki-sisto
ترجمه :آرزو قندچی
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ســـالمــــــت

پژوهشگران روش جدیدی برای کمک به برقراری ارتباط در کودکان اوتیسم یافتند :
اگر کودک اوتیستیک شما کالم دارد ،آیا تابهحال چنین موقعیتهایی را تجربه
کردهاید؟
پسر شما درمورد تعطیالت تابستانی اخیر ،با دیگران گفتوگویی نکرده است ،پس
شما او را اینگونهآموزش میدهید« :به مادربزرگ درمورد تعطیالت بگو» .زمانی که
او با جزئیات بیاهمیت و غیرجذاب پاسخ میدهد ،خودتان را در حال هدایت او بدین
شکل مییابید« :به مادربزرگ درمورد سرسره آبی بزرگه که رفتی بگو» دختر شما تازه
به مهمانی تولد دوستش رسیده است .در حالی که سایر مهمانان مشغول احوالپرسی
با دختر کوچولوی صاحب مهمانی هستند ،شما به دخترتان ميگوييدکادو (که
بستهبندی و در کاغذ کادو پیچیده شده است) را به او بدهد .دخترتان هدیه را به
سمت دوستش پرتاب کرده و میگوید :این یک جعبه جواهر است و به سرعت به
سمت ظرف خوراکیها میدود.
شاید کودک شما توانایی انجام یک گفتوگوی معمولی را داشته باشد ،اما در بعضی
مواقع نمیداند چه زمانی او را دست انداختهاند یا نمیتواند شوخیها و لطیفهها را
پردازش کند.
کودکان مبتال به اوتیسم مشکالتی را در مکالمات خود تجربه میکنند ،زیرا که آنان
معموالً چالشهای فکری بسیاری در راستای همخوانی کلمات یا گفتار با موقعیتها
آنطور که در جامعه عرف میباشد ،دارند.
پژوهشگران حوزه اوتیسم همواره به دنبال روشهایی برای بهبود ارتباط این افراد
با اعضای خانواده ،دوستان ،معلمان و سایر اطرافیانشان بودهاند.آنها راههای جدید
ارتباط زبان ،تفکر منطقی و مهارتهای اجتماعی را امتحان کردهاند.
روش جدیدی که به تازگی مورد استفاده قرار میگیرد به کودک کمک میکند تا قدم
به قدم ،پیش از شروع یک مکالمه تا کلمات انتهایی آن بر روی فرآیند گفتوگو کار
کند .او یاد ميگیرد که درک دیدگاه دیگران و خود را جای آنان گذاشتن برای یک
مکالمهی موثر و معنادار ضروری است.
همچنین کودک آموزش میبیند که چگونه زبان بدن و حاالت چهرهی افراد را
تشخیص داده و عواطف و احساساتشان را درک کند،
در نتیجه میتواند در جای مناسب از خود همدلی نشان دهد .برای مثال یکی از
کودکان در خالل یادگیری از طریق این روش ،برای اولین بار به خواهر بیمارش که بر
روی کاناپه دراز کشیده بود گفت« :وای! تو مریض شدی .فردا بهتر میشی ».او اینها
را در حالی به زبان میآورده که بر روی خواهرش پتو میکشیده و مادرش از توانایی
همدلی پسرش شوکه شده بود .پس از آن که کودک احساسات و خواستههای طرف
مقابلش را درک کرد ،این روش به او نشان خواهد داد ،کلماتی را که او معموالً به کار
میگیرد مناسب هر موقعیتی نیستند .بعد از تشویقشدن به خاطر استفاده از کلماتی
که با یکدیگر همخوان هستند ،کودک یاد خواهد گرفت چگونه مفاهیم یکسان را به
طرق گوناگون بیان کند .بنابراین او به درستی متوجه خواهد شد چه اتفاقاتی در حین
مکالمه رخ خواهد داد .مهارتهای گفتاری وی گسترش یافته و برای برقراری تعامل
بهتر ،انعطاف پذیرتر ،جذابتر و متنوعتر خواهد شد.
یکی دیگر از نتایج این روش استفاده از تکیه کالمها ،اصطالحات و عبارات متنوعتر
توسط کودک است .برای مثال ،دختری که همواره از عبارت تکراری «نمیدونم»
استفاده میکرد ،توانست کمکم عباراتی هم چون «مطمئن نیستم»« ،هان؟»« ،گیج
شدم» و حتی «میتونی کمکم کنی تا درکش کنم» را در مکالمات خود به کار گیرد.
برقراری ارتباط مهمترین و قدرتمندترین مهارت در زندگی است .کودکان مبتال به
اوتیسم دشواریهای ارتباطی بسیاری را تجربه میکنند که میتواند تبدیل به یک
معضل گردد .شمار بسیاری از والدین و درمانگران در سراسر آمریکا ،کانادا ،انگلستان
و استرالیا از طریق کار با تکنیک «من میتوانم با تو مکالمه کنم »1در صدد غلبه
بر این دشواریها هستند .کودکان در این تکنیک با یکدیگر مقایسه نمیشوند و با
اعتماد به نفس یاد گرفته و با دیگران ارتباط برقرار میکنند؛ در نتیجه آن ها به خاطر
پیشرفتهایشان به خود افتخار خواهند کرد.

I can have a conversation with you .1

 3تکنیک کوچک مفید برای استفاده در خانه
شما بهترین و اصلیترین معلم کودک خود هستید .در این جا سه تکنیک از روش
«من ميتوانم با تو مکالمه کنم» آمده است که شما هر زمان ،در هرکجا و هر چندبار
که بخواهید ميتوانید از آن ها استفاده کنید.
 .1ارتباط چشمی موثرتری برقرار کنید :اولین قدم فرزند شما برای درک احساسات و
عواطف واقعی دیگران (که برای برقراری ارتباطات بامعنی ضروریاند) ،برقراری ارتباط
چشمی و دیدن حاالت چهره و حرکات بدن افراد است.
برای کودکان توضیح دهید که برقراری ارتباط چشمی الزامی است.
مثال :
«میخوام چشمات رو ببینم»« ،تونميتوني صورت منو ببینی ،پس نميدوني چه
احساسی دارم»
به کودکتان دستورات ناواضح دهید ،به طوری که او با نگاهکردن به شما (حاالت چهره
و بدنتان) متوجه منظورتان شود.
مثال :
«با کمک این ،اون رو بردار»
«این رو تا اون جا ببند ،لطفاً»
 .2موضوعاتی را برای مکالمه انتخاب کنید که برای سایرین جذاب هستند :به کودکتان
کمک کنید تا درمورد آن دسته از عالیق ،سرگرميها و سوابق طرف مکالمهاش که
میتواند به تجارب خود مربوط باشد ،بیاندیشد.
مثال :
«عمو حمید دوست داره درمورد سفرت به دریاچه بدونه ،چون اون هم گردش رفتن
رو دوست داره ،هم حیوونا رو»
«دوستت خشایار ،پاسوره تیم والیبال مدرسهشونه و تو همین تازگیها یه توپ والیبال
برای تولدت کادو گرفتی ،فکر کن ببین میتونی از خشایار بخوای چه کاری با هم
انجام بدید؟»
 .3در مورد خاطـرات خوشـی که در تعطــیالت پیـش رو با یکدیگر خواهید داشت،
گفتوگو کنید:
ممکن است کودک شما همیشه متوجه نشود که چرا دیگران از او ميخواهند
خاطراتش را با آن ها به اشتراک بگذارد.
درست زمانی که کودکتان در حال تجربهی یک رویداد میباشد ،میتوانید به او کمک
کنید تا بتواند از طریق عواطف ،کالم و مهارتهای اجتماعی ،ارتباطات بهتری برقرار
کند.
در خالل یک تجربه :به اشیاء ،اتفاقات یا فعالیتهای جالب ،عجیب و مهیج اشاره
کنید.
مثال:
«وای! آویزهای تزئینی روی اون درخت کریسمس رو ببین .اینقدر زیادن که نمیشه
شمردشون».
«این آهنگ مورد عالقهی منه ،چون این قسمتش رو که میخونه ( ...آن قسمت را
بخوانید) خیلی دوست دارم ،تو هم با من بخون»
بعد از یک تجربه  :اگر درمورد تجربهی کودکتان صحبت کنید ،ممکن است او هم
بخواهد بیشتر صحبت کند و یا یک رویداد مرتبط دیگر را هم مطرح کند.
مثال :
«یادته تعطیالت که رفته بودیم خونهی خاله مریم و همش با دختر خالهها و پسر
خالههات مشغول بازیکردن بودی؟ چه قدر بهت خوش گذشت؟ مطمئنم دوست
داشتی هر روز باهاشون بازی کنی ،هوم؟
«تو کادویی رو که پدربزرگ تابستون بهت داد خیلی دوست داری .پدربزرگ خوشحال
میشه اگه یه کارت پستال برای تشکر براش بفرستی».

سلسله مقاالت واکاوی اوتیسم

چقدر اوتیسم را می شناسیم؟
سیده نسیم کمونه
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از آنجا که اختالل طيف اوتيسم رو به افزايش است و در حال حاضر نیز،
بسيارى با اين مسئله دست و پنجه نرم میکنند ،ضرورى است که در پى
شناخت بهتر اوتيسم گام برداشته ،تا آگاهی افراد براى درک و يارى رساندن
بهتر افزایش یابد.
اوتيسم يک اختالل رشدى ـ شناختى بوده که در واقع نخستين آشفتگى
شخصيتى است که اغلب در سال دوم زندگى نمود پيدا ميکند .کودکى که تا
ديروز رشد عادى داشته و کامال طبيعى به نظر ميرسد ،دچار يک سرى مسائل
مى شود و رفته رفته مهارتهاى کسبشده را از دست ميدهد.
الزم به ذکر است که اين اختالل هيچ نمود ظاهرى ندارد و اين کودکان از
نظر جسمى و ظاهرى کام ً
ال طبيعى به نظر ميرسند .اتفاق اصلى که افتاده
در مغز کودک است .این احتمال وجود دارد که در روند رشد و تکامل ,مغز
دچار اختالالتى شده باشد؛ این درحالی است که اصلیترین نشانهى اوتيسم را
میتوان در کالم يا همان زبان گفتارى یافت.
اين کودکان به تأخير در رشد زبانى یا دير زبان باز کردن ،مبتال هستند.
کودکان اوتيستيک يا کالم ندارند يا اگر دارند ،دچار پژواک گويي ميشوند،
به اين صورت که هرچه طرف مقابل بگويد ،تکرار ميکنند و در مواردى دچار
پرگويي بوده و بدون توجه به پيام و درخواست افراد ،درمورد مسائل مورد
عالقهى خود صحبت ميکنند؛ تاجایی که محتواى کالمشان بىارتباط با
مکان مناسب است.
موضوع و
ِ
کودکان مبتال ،ارتباط کالمى و گفتوگو برقرار نميکنند و ارتباط با
در واقع،
ِ
وی يک طرفه است و گاهى محتوى کالم مناسب با سنشان نيست .کودکان
اوتيستيک در بهکاربردن ضمير «من» مشکل دارند .به نظر ميرسد که وقتى
کودک نسبت به خود شناخت پيدا ميکند ،براى بيان درخواستهايش از اسم
خود استفاده نميکند؛ در صورتى که کودک مبتال «من» را درک نميکند و
نام خود را به کار ميبرد ،به بيان ديگر ،از ضمير سوم شخص ،به جاى اول
شخص استفاده ميکند .مانند :محمد غذا ميخواد ،به جاى من غذا ميخوام.
اين کودکان عالقهى شديدى به وسایل و اسباببازىهايي که ميچرخند،
دارند .مانند پنکه و لباسشويي .تا جایی که ممکن است ساعتها محو تماشاى
اين وسائل شوند ،در صورتى که به اسباببازىهاى ديگر توجه کوتاه و گذرا
دارند.
کودکان عادی از  1تا 2سالگى بازى نمادين دارند .به اين صورت که از يک
بشقاب به عنوان قايق استفاده ميکنند و در واقع ،در بازى خود از تخيل
استفاده ميکنند ،درحالى که کودکان اوتيستيک اينگونه نيستند و بازى
سادهاى دارند .اينان ازنظر تفکر انتزاعى دچار مشکل هستند و معناى پشت
کالم کنايهها و ضربالمثلها و مفاهيمى مانند عشق ،صداقت ،خشم ،احساس

و ...را درک نميکنند.
براى بيان حاالت کودک مبتال بايد از نهايت سادگى استفاده کرد ،او توان درک
احساسات افراد را ندارد و نميتواند خود را به جاى ديگران بگذارد و با آنها
همذات پندارى کند ،درنتيجه در برقرارى ارتباط دچار مشکل ميشود.
يکى ديگر از مصائب مهمى که مشاهده ميشود ،عدم برقرارى ارتباط چشمى
است ،این افراد در مواجهه با افراد دیگر جهت ارتباط ،تماس چشمى برقرار
نکرده و به نوعى صورت خود را برميگردانند يا به نقطهای ديگر نگاه ميکنند.
از نظر مهارتهاى خوديارى مانند کنترل ادرار و مدفوع ،حمام کردن به تنهايي،
شستن دست و صورت ،مسواک زدن و ...مشکل داشته و به تنهايي قادر به
انجام اين فعاليتها نيستند و نياز به مراقبت و توجه هميشگى دارند.
این درحالی است که اگر کسى از افراد خانواده نیز اقدام به برطرف کردن
نيازهای آنها کند ،دچار تشويش و آشفتگى و عصبانيت ميشوند ،زيرا
يکپارچگى حسى ندارند ،یعنى حواس آنها يا تندکار يا کندکار است و در برخى
از آنها آستانهى درد بسيار باالست و نسبت به لمس ،فشار ،ضربه و همينطور
نور و صدا و مزه بسيار حساس هستند و به راحتى آشفته ميشوند.
در مواردى که حواس کندکار دارند ،درست برعکس اين ماجراست و نسبت به
تحريکات محيطى بىتفاوت هستند .يک کودک با حواس کندکار ممکن است
متوجه سوختگى شديد نشود و صداى زنگ تلفن را نشنود ،ولى نسبت به يک
صداى آهسته واکنش نشان دهد .در فرد دارای اوتيسم ممکن است اختالالت
ديگری مانند بيشفعالى ,خودتحريکى و در موارد اندکى ،خود تخريبى مشاهده
شود( .رفتار خودتحريکى مانند اين است که مدام دست خود را تکان دهد يا در
حالت نشسته جلو عقب بروند و شکل روتينشدهى اين رفتار کليشه نام دارد).
کليشه يک رفتار تکرارى و بىهدف است که به نظر ميرسد کودک مبتال ،با
انجام اين کار در پى کسب آرامش است.
رفتار خود تخريبى ،همانطور که گفته شد ،نادر است و در افراد داراى حواس
تندکار بيشتر ديده ميشود و رفتاری است که کودک به خود آسيب و آزار
ميرساند مانند گازگرفتن دست خود و کوبيدن سر به زمين و ديوار.
همينطور کودکان طيف اوتيسم عالقهى شديدى به نظم و ترتيب محيط
زندگى خود دارند .بدين معنا که اگر تغييرات جزئى در اطراف خود و کارهاى
روزانه اتفاق بيفتد ،آشفته ميشوند و ابراز ناراحتى بيش از حد میکنند .الزم
به ذکر است که کودکان مبتال از نظر هوشى اغلب طبيعى هستند و در مواردى
توانايي و استعداد هاى ويژه و بااليي از خود نشان ميدهند.
در آخر يادآورى مي کنم که نشانگان طيف اوتيسم بسيار گسترده است و از
فردى به فرد ديگر متفاوت است ،چرا که بايد فاکتورهاى شخصيتى و محيطى
را هم مد نظر داشت.

 10تا  20درصد علــت
بستــری بیمــاران در
بیمارستانهای ایران به
دلیل مسمومیت ناشی از
عوارض داروهاست.

مصرف دارو ،از فرصت تا تهدید

داروهاییکهدرماننمیکنند!

پیـــک توانــا

مصرف دارو عموم ًا به صورت یک فرصت برای درمان بیماری مطرح است ولی
گاه ًا دیده میشود که مصرف نادرست داروها نه تنها به بهبود بیماریها کمکی
نمیکند بلکه سبب بروز بیماریهای جدیدی در افراد میشود.
بشر از گذشته تاکنون همواره به فکر درمان خود از طریق گیاهان دارویی یا داروهای
شیمایی بوده .در همین راستا نیز مشاغلی همچون پزشکی و داروسازی را به وجود
آورده است؛ دارو ،به مادهای گفته میشود که بتواند بیماری را معالجه یا از پیشرفت آن
جلوگیری کند.
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استفادهی صحیح از دارو ،همواره یکی از دغدغههای انسان بوده ولی به رغم پیشرفتهایی
که تاکنون در این زمینه صورت گرفته باز شاهد استفاده و تجویز نادرست دارو هستیم.
چیزی که امروز از آن به عنوان مصرف خودسرانهي دارو یاد میشود ،مصرف خودسرانهی
دارو بیشتر درمورد داروهایی صورت میگیرد که برای دریافت آن به نسخهي پزشک نیازی
نباشد .این در حالی است که قانون نظام سالمت هر کشور تعیین میکند که برای دریافت
کدام داروها نیازی به نسخهی پزشک نیست.
مصرف خودسرانهی دارو ،شایعترین علت بروز مسمومیت
محمد پورمرادی استاد دانشگاه داروسازی دربارهي داروهایی که مصرف آنها در جامعه
رواج دارد ،اظهار کرد :از جملهی  10قلم از داروهای پرمصرف کشور میتوان به گروه
آنتیبیوتیکها اشاره کرد .متاسفانه مصرف بیش از حد داروهای آنتیبیوتیک باعث شده تا
ت میکروب در برابر این داروها باال رود.
مقاوم 
وی با اشاره به این نکته که ایران به طور میانگین  5درصد مصرف جهانی دارو را از آن
خود کرده است ،افزود :با توجه به نوع فرهنگ مصرف دارویی که در کشور ما حاکم است،
مردم به مصرف دارو به صورت خودسرانه عادت کردهاند ،تاجایی که زمانی که به پزشک
مراجعه میکنند داروهایی را که دریافت میکنند را تا آخر مصرف نکرده و طول درمان
خود را کامل نمیکنند.
استاد دانشگاه داروسازی با بیان این نکته که بسیاری از بیماریهایی که امروزه به آن مبتال
میشویم حاصل ایجاد مقاومت دارویی میکروبهای بدن است ،گفت :بیشتر افراد به دلیل
دردهای جزیی و برای تسکین آن از انواع داروهای بدون نسخه استفاده میکنند ،در حالی
که از عوارض فراوان آن بیخبر هستند ،مصرف خودسرانه و بیش از حد دارو چه به صورت
خوراکی و چه به صورت تزریقی باعث شده تا در بسیاری از مواقع بیماریهای ساده به
بیماریهای پیشروندهتری تبدیل شود تا جایی که مصرف خودسرانهي داروهای بدون
نسخهی پزشک ،به یکی از شایعترین علل بروز مسمومیت در جهان تبدیل شده است.
مصرف خودسرانهي دارو در بین  40درصد از ایرانیان  /ایرانیان  3برابر متوسط جهانی
دارو مصرف میکنند
پورمرادی ادامه داد :تحقیقات انجام شده نشان میدهد هر ایرانی به صورت میانگین ساالنه
حدود  339عدد دارو مصرف میکند .این درحالی است که مصرف خودسرانهی دارو در
بین  40درصد از ایرانیان رواج دارد ،این آمار سبب شده تا ایران جزو  20کشور نخست
جهان در مصرف دارو قرار گیرد.
وی تصریح کرد :نرخ مصرف خودسرانهی دارو در ایران نسبت به متوسط جهانی ،تقریبا سه
برابر است .این وضعیت موجب شده تا  10الی  20درصد بیمارانی که در بیمارستانهای
ایران به دلیل مسمویت بستری میشوند ،ناشی از عوارض داروها باشد و در این
بین زنان باردار ،کودکان و سالمندان بیشتر از سایرین در معرض خطر هستند.
این درحالی است که مریم محمدی دکترای داروسازی دربارهی مصرف خودسرانهی دارو
در ایران خاطرنشان کرد :رقم مصرف دارو در ایران باال نبوده؛ بلکه مشکل اساسی در این
زمینه فرهنگ مصرف دارو است ،بد مصرف کردن دارو و مصرف خودسرانهی آن ،دو عاملی
هستند که سبب میشوند تا مصرف دارو به جای اینکه یک فرصت محسوب شود ،به یک
تهدید تبدیل شده است.
وی بیان کرد :شیوههای غلط مصرف دارو در ایران موجب شده تا داروهایی که برای درمان
بیمارها مصرف میشوند ،خود به تهدیدی بزرگ برای بیماریهای جدید تبدیل شوند.
آنچه مشاهده میشود گویای این مطلب مهم است که مصرف خودسرانهی دارو سبب
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ضعف سیستم دفاعی بدن در مقابل بسیاری از بیماریها و میکروبهای ساده شده و یک
بیماری ساده به دلیل ضعیف بودن بدن ،به معضلی بزرگ تبدیل میشود.
محمدی دربارهی راهکارهای پیشگیری از مصرف خودسرانهی دارو در ایران مطرح کرد:
امید است با فرهنگسازی در زمینهی مصرف به موقع و با تجویز پزشک و بهینه کردن
نظارت تجویز منطقی دارو ،این معضل تا حد زیادی کاهش پیدا کند.
مصرف  4برابر داروهای تزریقی در ایران 30/درصد عوارض دارویی در ایران مربوط به
داروهای تزریقی است
با توجه به نوع فرهنگ مصرف دارو در ایران ،مشاهده میشود که بیشتر مردم عالقهی
بسیار زیادی به مصرف خودسرانهی داروهای تزریقی نشان میدهند و عموماً بر این باورند
که داروهای تزریقی سرعت بهبود بیماری و روند درمان را افزایش میدهد .این درحالی
است که طبق آمار رسمی ،مصرف داروهای تزریقی در ایران 4برابر مصرف این نوع داروها
در کشورهای توسعه یافته است .مصرف بیش از اندازه داروهای تزریقی در ایران سبب شده
تا  30درصد عوارض دارویی کشور به این موضوع اختصاص پیدا کند.
به گفتهی کارشناسان ،تزریق دارو عالوه بر عوارض دارویی ،خطرهای فراوان دیگری
مانند ابتال به بیماریهای ویروسی و میکروبزا دارد که این بیماری ها بر اثر آلودگی
سوزن سرنگ به وجود میآید ،ولی در میان برخی از مردم این تصور رایج است که تزریق
دارو بسیار مفیدتر و موثرتر از داروهای خوراکی است .در حالی که متخصصان این حوزه
معتقدند که از داروهای تزریقی تنها در مواقع حساس و بحرانی باید استفاده شود.
عالوه بر مصرف خودسرانهي عوامل دیگری همچون تجویز باالی دارو در نسخههای
پزشکی نیز نقش بسیار زیادی در مصرف باالی داروها در ایران دارد .این نقدی است که
به برخی از پزشکان ،به ویژه پزشکان عمومی کشور وارد میشود .طبق آمار رسمی وزارت
بهداشت ،در چند سال گذشته متوسط داروی تجویز شده در نسخههای پزشکی از  2قلم
دارو به بیش از  4قلم دارو رسیده است .این در حالی است که باید بدانیم چه دارو با
نسخهی پزشک باشد و چه بدون نسخه ،هرگز بدون عوارض نخواهد بود و حتماً عوارضی
را در پی خواهد داشت.
امیرحسین بهدارپور دربارهي علت افزایش تجویز دارو از سوی پزشکان بیان کرد :متاسفانه
این فرهنگ غلط در بین بیماران به وجود آمده که اگر پزشک معالج تنها یک یا دو قلم
دارو تجویز کند ،بیسواد تلقی میشود .به همین منظور به پزشکی که داروی بیشتری
تجویز میکند مراجعه میکنند.
وی که خود در داروخانه مشغول به کار است ،تصریح کرد :عالوه بر این ،برخی از بیماران
هنگام مراجعه به پزشک ،داروهایی را که تمایل به مصرفشان دارند ،به پزشکان تحمیل
میکنند .هرچند اغلب مردم نمیدانند که این کار آنها چه عوارضی خواهد داشت ،زیرا هر
دارو برای درمان به داروی دیگری نیاز دارد تا عوارض آن را از بین ببرد .ولی این سوال
مطرح میشود که چرا برخی پزشکان آگاه و مسئول با دانستن عوارض استفاده نابهجای
داروها به این خواستهی نامعقول بیماران پاسخ میدهند؟
راهکارهای پیشگیری از مصرف خودسرانهی دارو
تغییر فرهنگ دارومحور در گرو بررسی و تحلیل مسائل مختلفی در زمینهی الگوی مصرف
درست دارو است که باید با درنظرگرفتن پزشکانی که دارو تجویز میکنند ،تا داروسازان
و عرضه کنندگان در این زمینه مسئول و تاثیرگذار هستند برنامهریزی صورت گیرد.
این در حالی است که اکثر کارشناسان بر این عقیدهاند که جامعه بیش از هرچیز نیاز به
فرهنگسازی در این زمینه و همچنین نظارت بر تجویز دارو دارد.
کارشناسان حوزه بهداشت و درمان بر این عقیدهاند که با مقررات بازدارنده مثل جریمه
برای داروخانههایی که بدون نسخه دارو تجویز میکنند ،میتوانند موثر باشند .اما شاید
اطالعرسانی و آگاهکردن مردم درمورد ضرر و زیانهای این کار و اصالح فرهنگ مصرف
دارو و ترویج الگوی مناسب مصرف دارو در جامعه ،اقدام شایستهتر و موثرتری باشد ،زیرا
هرچند مسمومیت توسط برخی از داروها منجر به مرگ نمیشود ولی میتواند بیماریها
و صدمات جبرانناپذیری را به وجود آورد.

وقتیمعلولیتمنجربهافسردگیمیشود

7راهکارپیشگیریازافسردگیافراددارایمعلولیت
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 .1به خودتان وقت بدهید تا تکلیف زندگیتان
را معلوم کنید.
مثبت اندیشی آسان نیست اما مهم است که
اشتیاق به زندگی را دوباره بهدست آورید .فقط
دو راه برای شما وجود دارد :می توانید افسرده
بمانید و تا آخر عمرتان در مورد مشکلتان گالیه کنید یا با وجود تمام محدودیتها
نهایت استفاده را از زندگی ببرید .به خودتان فرصت دهید تا تمام احساسات منفی از
بین بروند که ممکن است مدتی طول بکشد.
خوب است بدانید افرادی هستند که می توان با آنها صحبت کرد و مشکالت خود را با
آنها در میان گذاشت .بخصوص مشاوره در این راستا بسیار مناسب است .به خودتان
زمان بدهید تا موقعیت جدید را بپذیرید .در مورد مشکالت خود صحبت کنید و نظر
مشاورین حرفهای را بپرسید ،بیشتر از ضعفهایتان به نقاط قوت خود فکر کنید و
موقعیتهای شغلی خود را بازبینی کنید.
 .2شما تنها نیستید .بیشترین کمک را از گروه های حمایت کننده بگیرید.
شما تنها نیستید و افرادی با مشکالت مشابه وجود دارند که میتوان با آنها همسو شد.
از حمایت آنها استفاده کنید تا با استفاده از تجربیات خود زندگیتان را غنیتر کنید.
اگر کمی در مورد مشکالت خود گالیه کنید ،عیبی ندارد اما بیشتر بر روی موارد مثبت
تمرکز کنید .احساس ترحم نسبت به خود ،شما را به جایی نمیرساند.
 .3به خودتان برسید.
مهمترین فرد در زندگی شما کیست؟ به چه کسی بیش از همه اهمیت میدهید؟
همسرتان ،فرزندتان یا والدینتان؟ برخی اوقات حتی آنها نیز شما را ناامید میکنند .تنها
شخصی که همیشه میتوانید به او اعتماد کنید خودتان هستید .مهم است بدانید که باید
به خودتان بیشتر از همه اهمیت دهید .خودتان را آرام کنید و هر روز آنچه را که دوست
دارید ،انجام دهید .برای تمام موفقیتهای کوچک خودتان را تحسین کنید .از یک رژیم
سالم و متعادل پیروی کنید و اگر امکان دارد هر روز ورزشهای سبکی انجام دهید.
 .4بیاموزید که بهترین راه کمک به خودتان چیست.
از کتابها یا دورههای آموزشی بیاموزید که چطور میتوانید به خود کمک کنید .برخی
از تکنیکهای پیشنهادی را برای التیام عالیم خاص بیماریتان امتحان کنید.
ببینید چه چیزی برایتان بهتر است.
 .5بر روی زمان حال تمرکز کنید ،در گذشته زندگی نکنید و نگران آینده نباشید.
کسانی که به شما بدی کردند را ببخشید .از مشکالتی که ممکن است در آینده اتفاق
بیفتند ،نترسید .اجازه دهید نگرانی و اضطراب از بین بروند ،به جای آن واقعیت اتفاق
بیفتد .باور نداشته باشید که همه چیز بد تمام میشود.
 .6سعی کنید استرس را از زندگی دور کنید.
خوب نفس کشیدن را یاد بگیرید و تمرین کنید تا نفسهای عمیق بکشید .قبل از
خواب ،خود را آرام کنید و مطمئن شوید که به اندازهي کافی استراحت میکنید .در
زمان مشخصی به خواب بروید و بیدار شوید .در تعادل زندگی کنید و یاد بگیرید خشم
خود را در راه سازندهای ابراز کنید .نیایش به شما زندگی بدون استرسی میدهد و امید
و باور به خود را تقویت میکند.
 .7خودتان اقبالتان را رقم میزنید.
میتوانید به هدفهایتان دست پیدا کنید .بلند پروازی نکنید ،بپذیرید که ممکن است
روزهای بدی هم داشته باشید .راهی برای پشت سر گذاشتن آنها پیدا کنید و باور داشته
باشید که فردا روز بهتری است .کارهای بزرگ را به بخشهای کوچکتر تقسیم کنید.
به هدفتان پایبند باشید و ناامید نشوید.
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روزی مشغول کارکردن هستید و روز بعد دیگر
این توانایی را ندارید ،ابتال به معلولیت برای یک
بزرگسال چه به علت جراحت و چه یک بیماری
مزمن ,چالشهای متعددی ایجاد میکند ،دیگر
نمیتوانید کار کنید یا از فعالیتهای مورد
عالقهی خود لذت ببرید ،گاهی این تغییر
موقت و در برخی موارد دائمی است .در هر
صورت معلولیت به خودی خود ،در ابتدا نوعی
احساسات منفی ایجاد می کند که در برخی
افراد باعث افسردگی میشود.
افسردگی اختالل روانی بسیار جدی است که
شامل احساس ناراحتی مداوم ,بیارزشی یا
ناامیدی میشود ،نشانههای فیزیکی نیز بسیار
شایعاند و شامل خستگی ,دردهای بیدلیل,
از دست دادن اشتها و حتی مشکالت هاضمه
میشود .برخی افراد درگیر با افسردگی از
بیخوابی رنج میبرند در حالی که عدهای بیش از حد میخوابند .عالوهبراین ،افسردگی
خطر افکار و اعمالی همچون خودکشی را افزایش میدهد.
امروزه بسیاری از عوامل ،احتمال بروز افسردگی را افزایش میدهند که ابتال به معلولیت
یکی از آنهاست .نتایج تحقیقی بر روی جوانانی که دچار آسیبهای خفیف شدهاند ،نشان
میدهد که آنها در مقایسه با افراد سالم ،بیشتر در معرض مشکالت ناشی از اضطراب
و افسردگی قرار دارند .برای مثال پارکینسون که باعث محدودیت حرکتی می شود,
بخصوص در بین جوانترها ،با افسردگی رابطهی مستقیم داشته و صدمات مغزی نیز
اغلب با ریسک باالی ابتال به افسردگی در ارتباط است.
چرا معلولیت منجر به افسردگی میشود؟
از دست دادن هدف و جهت زندگی از جمله عوامل افسردگی در افراد دارای معلولیت
عنوان میشود .بسیاری از افراد سخت تالش میکنند تا به هدف شغلی خاصی دست
یابند ،دچار شدن به معلولیتی که دیگر به شما اجازهی فعالیت در آن کار را نمیدهد ،اثر
به سزایی در مسیر زندگی و قوهی تعقل شما دارد .برای مثال خلبانی که دچار اختالل
بینایی شده دیگر قادر به پرواز نیست .چنین فقدان ویرانگری به سادگی راه را برای
افسردگی باز میکند .بخصوص اگر آن کار تنها حرفهای باشد که شخص میداند.
ناراحتی ,خشم یا ناامیدی در پی از دست دادن شغل یا تغییرات از دیگر عوامل تاثیرگذار
در افسردگی به شمار میرود .معلولیت شما را از انجام شغلهایتان باز میدارد .اما
آنقدرها جدی نیست که کام ً
ال از نیروی کار حذف شوید ،اجبار به انجام کاری که
به اندازهی کافی چالش برانگیز ,راضی کننده ,معتبر یا پر درآمد باشد ،باعث ایجاد
احساساتی مثل ناراحتی ,خشم ,ناامیدی یا انزجار می شود .برای مثال یک جراح قلب به
علت جراحت جدی در ناحیهی دست نمیتواند عمل کند ،اما هنوز قادر است دانشجویان
پزشکی را تعلیم دهد.
بااینحال ممکن است احساس کند که این کار به اندازهی نجات جان انسانها
راضیکننده نیست ،درس دادن ممکن است به همان اندازه پر درآمد نباشد و این امر
باعث میشود نحوهی زندگی فرد تغییر کند.
کوشش برای زندگی با معلولیت نیز از دیگر علل افسردگی معرفی شده است .اغلب بعد از
صدمات جدی یا بیماری ،بخصوص وقتی باعث محدودیت در انجام کارهای روزمره باشد،
کیفیت زندگی بسیار کاهش مییابد .برای مثال صدمات جدی مغزی مستلزم این است
که فرد برخی فعالیتها مانند صحبتکردن یا بستن دکمههای پیراهن را از نو بیاموزد و
در برخی موارد ،حتی قادر به انجام کارهای مهم نیست .به عالوه معلولیتی مثل نابینایی
کامال روند زندگی فرد را تغییر میدهد .فردی که به تازگی نابینا شده باید بیاموزد که
چگونه در دنیایی تاریک راه خود را پیدا کند و در این راه حداقل برخی استقالالت خود
را از دست میدهد.
برخی معلولیتها فرد را خانهنشین میکنند و فرصت کمی برای تعامل با دیگران باقی
میگذارند ،ممکن است تمام روز در خانه تنها باشید ،در حالی که همسرتان سر کار
است یا محدودیت زندگی در یک مرکز که فعالیتهای اجتماعیاش برایتان جالب نیست،
کسالت آن باعث ایجاد احساساتی نظیر تنهایی و ناامیدی است که محرک افسردگی
میباشند.
معلولیت به طور حتم خطر ابتال به افسردگی را افزایش میدهد و همچنین معلولیت
را نیز بدتر میکند .برای مثال باعث میشود تا کمتر به سالمتی خود بپردازید .احتمال

دارد قرارهای مهمی مثل دیدار با پزشک خود
یا فیزیوتراپی را از دست بدهید ،داروهای خود
را مطابق دستور مصرف نکنید ،نتیجه این است
که صدمات یا بیماری باعث تحریک افسردگی
میشود که شرایط معلولیت را وخیمتر میکند.
این درحالی است که فرد دارای معلولیت با
برخی تغییرات در زندگی خود امکان نهایت
استفاده از زندگی را خواهد داشت .چند راهی
که در ادامه ذکر میشود شما را در مسیر
درست قرار میدهد.

استرس و فشار روانی فصل امتحان
شهاب ربیعی
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آیا میدانید استرس و فشار روانی چیست؟ یا به چه اندازه استرسهایی که درگیر آن
هستید را میشناسید؟ این استرسها چه اثری روی کار شما و نتیجهی آن میگذارد؟
با فرارسیدن فصل امتحانات در مدارس و دانشگاهها ،ترسی ناخودآگاه دانشآموزان
و دانشجویان را فرامیگیرد ،ترسی که منشأ آن نامشخص نیست ،این ترس میتواند
محرکی برای تالش بیشتر یا بهانهای برای ناامیدی باشد ،ترس و دلهرهای که در بین
عموم مردم رواج داشته و کسی نیست که در طول تحصیالت با این ترس سروکار
نداشته باشد.
در کتاب «زندگی بدون استرس» استرس اینگونه بیان میشود« ،در هنگام استرس
آنچه روی میدهد به طور ساده اینگونه است که هیپوتاالموس بخشی از مغز،
استرس را درک میکند و بالفاصله یک واکنش هشداری به راه میاندازد و در اعضای
مختلف بدن پیام الکتروشیمیایی به گردش درمیآید .این عمل اعضای بدن را برای
واکنشهای جانبی بسیج میکند .در این هنگام آدرنالین به قلب میرسد و قلب
سریعتر میزند و ما بریده بریده ،نفس میکشیم ،کبد ذخیرهی مواد غذایی را آغاز
میکند تا انرژی اضافی به مغز و عضالت برسد .در اینگونه موارد اضطراری ،فشار خون
باال رفته و مردمک چشم گشاد میشود تا ما بهتر ببینیم .محققان ترس و ناراحتیای
را که در پی آن ،بدن اینگونه واکنش نشان دهد را استرس مینامند».
استرس که در عموم مردم به نام دلشوره یا اضطراب شناخته میشود ،یک واکنش
جسمی در برابر محرکهای درونی و بیرونی است .به طور کلی ،عوامل درونی و بیرونی
دو عاملی هستند که موجب بروز استرس و اضطراب در بین مردم و به ویژه در بین
جوانان در هنگام امتحانات میشود.
عدم اعتماد به نفس ،مهمترین دلیل استرس
دکتر ستاره محبی کارشناس روانشناسی دربارهي علتهای مختلف استرس در جامعه
به ویژه در بین دانشجویان و دانشآموزان اظهار کرد :مطالعه بدون برنامهریزی ،پایین
بودن اعتماد به نفس ،عدم خودباوری و باالخره ضعیفبودن پایهي درسی و روشهای
نادرست مطالعه ،از عوامل دورنی و وضعیت خانواده ،معلمان ،مدرسه یا دانشگاهها و
شیوههای آموزشی از عوامل خارجی استرس به شمار میروند .این در حالی است که
پایینبودن اعتماد به نفس را میتوان مهمترین دلیل استرس نامید.
وی افزود :علت استرس بیشتر دانشجویان و دانشآموزان این است که نمیتوانند در
شب امتحان با عوامل استرسزا به خوبی مبارزه و از آن دوری کنند؛ زیرا سرمنشأ
بسیاری از این استرسها برای آن ها ناآشنا است ،افرادی که دچار استرس میشوند
از نظر فیزیکی ،عاطفی و روحی دچار مشکالتی میشوند.
کارشناس روانشناسی با اشاره به این نکته که استرس میتواند باعث بسیاری از
ناراحتیهای جسمی و روحی شود ،عنوان کرد :از جمله عوارض و ناراحتیهای استرس
میتوان به سر درد ،کمر درد ،افزایش ضربان قلب ،احساس خستگی و گیجی ،کم
اشتهایی و بیاشتهایی و حتی در برخی افراد بیماریهای اسهال یا یبوست اشاره کرد.
وی ادامه داد :اگر به عالئم جزیی استرس توجه نشود در آینده نهچنداندور به بیماری
خطرناکی مانند صرع و ام اس تبدیل خواهد شد .در مورد چرایی بیتوجهبودن بیشتر
افراد به نشانههای استرس دو نظریه وجود دارد .اول اینکه معموالً بیشتر مردم اعتقاد
ندارند که بیماری روزانه و تناقضات رفتاری آنها به استرس مربوط شود .نظر دوم این
است که میخواهند انکار کنند که کارشان نقص و عیبی ندارد.
آیا همهی استرسها مضر هستند؟
بسیاری از محققان در سراسر جهان معتقد هستند که استرس به خودی خود نه
منفی است و نه مثبت .درحقیقت ،نوعی پاسخ طبیعی بدن به بحثها ،جدلها،
تهدیدها و تحریکها است .استرس و اضطراب در سطح متوسط برای هر انسان الزم
و ضروری است.
نحوهی برخورد ما باعث منفی و یا مثبت شدن استرس میشود .اگر بتوانیم از آن به
نفع خودمان استفاده کنیم ،باعث به وجود آمدن نوعی انگیزش در درون ما میشود
و ما را رو به جلو ُهل داده و به موفقیت نزدیکتر میکند؛ در حالی که اگر از آن فرار
کنیم و به ضرر خود استفاده کنیم ،باعت میشود که فرد احساس شکست کند و
نسبت به امتحان حالت بیتفاوتی پیدا کند.
داود سعیدنیا متخصص روان درمان با اشاره به این نکته که استرس باید در دانشجو
توسط خود دانشجو مدیریت شود ،تصریح کرد :مدیریت استرس هدفی در نگهداشتن
فشار در باالترین سطح است .افرادی که دچار استرس میشوند ،نباید به این فکر
باشند که تمام استرسهای خود را سرکوب کنند زیرا بسیاری از این استرسها
اجتنابناپذیر هستند .تعداد زیادی از فشارهای روانی برای مردم بد نیست زیرا این
فشارها محرک بوده و به آنها احساس مسئولیت میدهد.
وی مطرح کرد :بروز استرس در بیشتر دانشآموزان که نمیدانند با استرس خود

بی توجهـی به عالئـم
جزیـی استــرس در
آینده نهچنداندور به
بيماري هاي خطرناکی
مانند صرع و ام اس
تبدیل خواهد شد.

چگونه برخورد کنند با حمالت اضطرابی همراه است ،حالتهایی که استرس به
وجود میآورد مانع مطالعه صحیح دانشآموزان در شب امتحان شده و فرد احساس
خستگی و خوابآلودگی میکند .این امر موجب میشود که دانشآموزان در موقع
امتحان بیشتر از وقتهای قبل به خوابیدن گرایش پیدا کنند و حتی برعکس ،فشار
بیش از حد نیز نشانهی استرس است ،یعنی فرد شب قبل از امتحان فشار زیادی را
تحمل میکند و تا ساعتهای طوالنی مشغول مطالعه میشود.
متخصص روان درمان خاطرنشان کرد :برخی افراد استرس خود را با خوردن بیش
از حد تنقالت نشان میدهند ،تا جایی که استرس یکی از عوامل چاقی در این افراد
به شمار میرود.
راهکارهای مقابله با استرس
در هنگام استرس بدن در نقطهای که ضعیفتر است از پا در میآید ،بنابراین شاید
زمینهي درد ارثی و سابقهي خانوادگی تعیین کند که استرس در کجا و به چه شکل
در فرد بروز کند ،اگرچه استرس در افراد ضعیفتر و آسیبپذیرتر لطمهی بیشتری
میزند اما به هر حال افراد قوی جامعه هم از گزند آن در امان نیستند.
برنامهریزی یکی از کارهایی بوده که همواره برای مقابله با عوامل استرسزا به
کار میرود ،بنابراین میتوان به جای فرار و نادیده گرفتن استرس ،ابتدا برای
شناخت عوامل آن و در مرحلهی بعد برای رفع آن برنامهریزی کرد .به عنوان مثال،
ن در برنامهریزی و
اولویتبندی مسائل در شناخت هدف اصلی و منحرف نشدن از آ 
یا شناخت قابلیتهای خود و بعد برنامهریزی متناسب با تواناییهای خود میتواند
از عوامل کاهش استرس به شمار رود .این در حالی است که در مرحلهی نخست
ع بین بوده و نگوییم که چندین ساعت متوالی را
باید درمورد تواناییهای خود واق 
مشغول درس خواندن میشوم و تمام مباحث یک کتاب را تمام میکنم.
روانشناسان معتقدند معموال افراد پراسترس را میتوان از روی چهره تشخیص داد،
به گفتهی آنها افراد پراسترس ظاهری اخمو و عصبی دارند زیرا عضالت صورت
و مشت آنها در هنگام استرس منقبض شده و استرس طوالنی باعث شکلگیری
عضالت به آن شکل میشود .ولی افراد کم استرس صورتی شاداب دارند و میتوانند
در برابر مشکالت بهتر تصمیم بگیرند.
باید گفت به سادگی آنچه برای دیگران استرس است برای برخی دیگر فرصتی
گرانبها است؛ زیرا از استرس به نفع خود استفاده میکنند .محققان دریافتند که
اینگونه افراد دو وجه مشترک دارند ،احساس تعهد میکنند و انسانهای مسلط و
مبارزهطلب هستند.
همهی اینها به یک کلمه ختم میشود ،در شب امتحان خواب کافی ،خوردن
شیرینیجات در هنگام مطالعه ،به موقع حاضر شدن در جلسهی امتحان ،عبادت
و کمک خواستن از خدا و نفسهای عمیق و آهسته سر جلسهي امتحان ،احساس
آرامش را به وجود میآورد و موجب میشود توجه انسان از عوامل استرسزا منحرف
شود.

دیابتیها 50درصد بیشتر در
معرضمعلولیتقراردارند
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ناگهانی بروز میکند که اصلیترین علت بروز آن نیز به میزان قند خون فرد بیمار بستگی
دارد ،افت قند خون (هیپوگلیسمی) و افزایش قند خون (هایپرگلیسمی) از عالئم عوارض
کوتاه مدت بیماری دیابت است.
عوارض بلند مدت دیابت ،باعث ایجاد آسیب و صدمه به اعضای مختلف بدن همچون کلیه،
چشم ،قلب و عروق ،اعصاب و ...میشود ،یک عارضه شایع در دیابت آسیب اعصاب بوده که
در آن اعصاب بدن دچار اختالل عملکرد میشوند .از دیگر عوارض شایع دیابت نیز میتوان
به آسیبهای کلیوی اشاره کرد .بنا بر آمارهای منتشرشده ،دیابت شایعترین علت نارسایی
کلیه در دنیا و ایران است.
افراد دیابتی با قند خون کنترل نشده نسبت به افراد غیر دیابتی ،بیشتر در معرض خطر از
دست دادن دندانها هستند ،قند خون باالی ناشی از بیماری دیابت میتواند باعث ایجاد
تغییراتی در رگهاي کوچک بدن شود ،به این ترتیب دیابت بر بینایی نیز اثرگذار است.
عوامل تاثیرگذار در بیماری دیابت
دیابت نوع:1
ـ سابقهی خانوادگی :داشتن بستگان مبتال به دیابت ،باعث افزایش احتمال ابتال به دیابت
میشود .اگر در بین خانوادهی خود ،فرد مبتال به دیابت دارید ،حتما باید از لحاظ ابتال به
دیابت مورد آزمایش قرار بگیرید .یک آزمایش قند خون ساده جهت تشخیص به کار میرود.
ـ بیماریهای پانکراس :این بیماریها میتواند باعث کاهش توانایی پانکراس در تولید
انسولین شود.
ـ عفونت و بیماری :بعضی از عفونتها و بیماریها ( اغلب بیماری های نادر) میتوانند باعث
آسیب به پانکراس شوند.
دیابت نوع:2
ـ چاقی و اضافه وزن :بر اساس تحقیقات انجام شده چاقی و اضافه وزن داشتن ،مهم ترین
علت ابتال به دیابت نوع  2می باشد.
ـ اختالل تحمل گلوکز :این مورد میتواند با استفاده از یک آزمایش سادهی قند خون
مشخص شود .اختالل تحمل گلوکز ،رابطهی مستقیمی با ابتال به دیابت نوع  2دارد.
ـ مقاومت به انسولین :این بدان معناست که پانکراس باید به میزان بسیار بیشتری برای
ساخت انسولین مورد احتیاج بدن فعالیت کند.
ـ فشار خون باال :فشار خون باالی  140/90میتواند از ریسک فاکتورهای ابتال به دیابت
نوع 2باشد.
ـ سطح پایین ( HDLکلسترول خوب) و سطح باالی تری گلیسیرید
مدیریت صحیح دیابت میتواند از بروز معلولیت جلوگیری کند
کنترل دیابت می تواند از ابتال به عوارض اصلی که در آینده میتواند موجب بروز معلولیت
شود ،جلوگیری کند .بنابراین مدیریت و کنترل صحیح دیابت میتواند خطر ابتال به معلولیت
در افراد را کاهش دهد .این در حالی است که تمام افراد باالی  40سال و زنان باردار به
عنوان افراد مستعد بیماری محسوب می شوند و باید هر سال آزمایش قند و چربی خون
را در برنامه داشته باشند و در مورد افراد باالی  30سال نیز با غربالگری میتوان افراد در
معرض خطر را شناسایی کرد.
حد انتظار برای بیماری دیابت در جهان بین  7تا  10درصد کل افراد باالی  30سال است.
اما در ایران به طور میانگین بیش از 13درصد افراد باالی  30سال به بیماری دیابت مبتال
هستند ،درحالی که سبک زندگی جدید در ایران یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش این
بیماری به شمار میرود.
تغییر سبک زندگی میتواند گامی مهم در کنترل دیابت به شمار آید ،الزم به ذکر است
بررسی تغییر سبک زندگی هیچ وقت دیر نیست! ایجاد تغییراتی حتی جزیی در سبک
زندگی ،می تواند از ابتال به عوارض خطرناک و دردسر ساز آینده جلوگیری کند.
ورزش نیز از جمله راهکارهایی بوده که در راستای پیشگیری و درمان بیماری دیابت موثر
است ،ورزش میتواند سبب کاهش قند خون ،کاهش وزن و به میزان حساسیت به انسولین
( باعث حفظ قند خون در بازهای از نرمال میشود) کمک کند.
رژیم غذایی غنی از فیبر شامل میوهها ،سبزیها ،غالت ،دانهها و مغزهای خوراکی باعث
کاهش ریسک ابتال به دیابت از طریق بهبود کنترل قند خون میشود ،همچنین از دیگر
فواید غذاهای فیبردار میتوان به کاهش ریسک ابتال به بیماریهای قلبی اشاره کرد .در
حین خوردن این دسته از غذاها حس سیر بودن را به فرد القا کرده و در جهت کاهش وزن،
مفید میباشد.
چند راهکار برای درمان دیابت
دیابت نوع  :Iهدف درمانی کنترل سطح قند خون نرمال از طریق کنترلهای منظم ،درمان
با انسولین ،رژیم غذایی و ورزشکردن است.
دیابت نوع  :IIرویهی درمانی در بردارندهی رژیم غذایی مناسب ،ورزشکردن و درمان های
با انسولین میباشد.
دیابت بارداری :استراتژی درمانی در بردارندهی کنترل روزانهی قند خون ،رژیم غذایی سالم،
ورزشکردن و کنترل منظم نوزاد است ،اگر سطح قند خون بسیار باال باشد ،مداخالت بالینی
ضرورت مییابد.

ســـالمــــــت

دیابت که به نام بیماری قندی نیز مشهور است ،یک اختالل در نحوهی سوخت و ساز
بدن به شمار ميرود .این اختالل سبب می شود تا تولید مادهای به نام انسولین در بدن
متوقف شده و بدن عملکرد طبیعی خود را از دست دهد .در همین راستا میزان دیابت
تولید شده در بدن نمیتواند نیازهای آن را پاسخ داده و بدن نیز در مقابل این ماده از
خود مقاومت نشان میدهد که این امر مشکالت و چالشهای بسیاری را برای سالمتی
افراد به همراه دارد.
آنالیز نتایج به دست آمده از یک پژوهش نشان میدهد که افراد مبتال به دیابت50 ،
درصد بیشتر در معرض ابتال به عنوان معلولیت قرار دارند ،این نتیجه به خصوص در
میان جوامع مسن که میزان دیابت در میان آنها رو به افزایش است ،بسیار اهمیت دارد.
این در حالی است که هنوز دقیقاً مشخص نیست که چگونه دیابت سبب ایجاد
معلولیتهای جسمی حرکتی میشود ،احتماالً التهاب ایجاد شده به دلیل باال بودن
مقدار قند خون میتواند منجر به ایجاد معلولیت شود یا ممکن است عوارض دیابت نظیر
بیماری قلبی ،مشکالت کلیوی و قطع عضو ،خطر معلولیت را افزایش میدهد.
دیابت خود را بشناسیم
محققین دریافتند که عدم توانایی در حرکت در میان افراد دیابتی نظیر عدم توانایی در
راه رفتن نسبت به افراد غیر دیابتی  71درصد افزایش مییابد ،همچنین بروز مشکل
در خوردن ،پوشیدن لباس و استحمام در افراد دیابتی نسبت به افراد غیر دیابتی 82
درصد افزایش نشان میدهد.
دیابت دارای انواع مختلفی است که از جملهی آنها میتوان به دیابت نوع ،1دیابت
نوع 2و دیابت بارداری اشاره کرد .در دیابت نوع  1غدهی پانکراس (لوزالمعده) توانایی
تولید انسولین را نداشته و این ماده باید حداقل روزی یکبار از طریق تزریق وارد بدن
شود؛ این دیابت که دیابت وابسته به انسولین هم نامیده میشود ،در جوانان و نوجوانان
شیوع بیشتری دارد.
از دیگر دیابتهای شایع میتوان به دیابت نوع 2که شايعترين نوع بیماری قندی است
اشاره کرد ،در افراد مبتال به دیابت نوع ،2پانکراس توانایی تولید انسولین را دارد ،اما
به دلیل نامناسب بودن میزان آن در خون سلولهای بدن به انسولین موجود پاسخ
نمیدهند؛ این دیابت ،اغلب با رعایت رژیم غذایی و ورزش درمان می شود.
دیابت بارداری نیز همانند سایر اختالالت دیابتی است .در دیابت بارداری نیز نحوهی
مصرف قند توسط بدن مختل میشود .دلیل ایجاد این اختالل این است که بارداری،
نیاز بدن به انسولین را افزایش داده در حالی که بدن همیشه نمیتواند به مقدارکافی
انسولین تولید کند.
دیابت شایعترین علت نارسایی کلیه در ایران
به منظور جلوگیری از بیماری دیابت باید به عالئم آن توجه ویژه شود ،توجه به عالئم
بیماری دیابت میتواند از پیشروی آن جلوگیری کند .این در حالی است که هر نوع
دیابت عالئم و عوارض خاص خود را دارند ،ولی چند نکته اساسی بین تمام بیماریهای
دیابت مشترک است .بنابراین در صورت مشاهد عالئم این بیماری نباید خود درمانی
را آغاز کرد ،بلکه تشخیص نوع بیماری و تجویز راههای درمان آن را باید به متخصصان
سپرد.
از جمله عالئم مشترک بیماریهای دیابت میتوان به تشنگی ،تکرر ادرار و خستگی
اشاره کرد ،ولی به صورت تخصصی در دیابت نوع  1عالئمی همچون افزایش تشنگی،
تکرر ادرار ،گرسنگی ،خستگی ،دید تار و ناواضح ،همچنین التیام دیر زخمها و افزایش
وزن در فرد مبتال بروز میکند.
این در حالی است که عالئم بیماری دیابت نوع  2تشنگی ،تکرر ادرار ،خستگی و دید تار
و ناواضح و عالیمی مانند سردرد ،افزایش ضربان قلب ،خواب آلودگی و کاهش وزن ،به

صورت شاخص دیده میشود .در دیابت بارداری نیز در اغلب موارد ،عالیم
خاصی وجود ندارد ،سنجش میزان قند خون در دوران حاملگی ،به عنوان
تشخیص به کار میرود.
عوارض بیماری دیابت به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم میشود.
عوارض کوتاه مدت این بیماری در هر شخص متغیر بوده و به صورت

دیابت شایعترین
علت نارسایی کلیه
در دنیا و ایران
است.

چگونگیاستفادهیافراددارایمعلولیتآمریکا،
از خدمات بیمه

ترجمه :افروز راشدی اشرفی
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بهمنظور آشنایی بیشتر با نحوهی ارائهی خدمات بیم ه در کشورهای توسعه یافتهي
دنیا و آشنایی افراد دارای معلولیت با وضعیت همنوعان خود در کشورهای دیگر
همچون آمریکا ،گزارشی تحت عنوان چگونگی استفادهی افراد دارای معلولیت آمریکا
از خدمات بیمه ،تهیه شده تا افراد دارای معلولیت در ایران بتوانند با مطالبات روز خود
آشنا شده و برای دستیابی به آن برنامه ریزی کنند.
مزایای بیمهی تامین اجتماعی معلولین
اداره تامین اجتماعی کشور آمریکا در غالب دو برنامهی اجرایی ،به افراد دارای
معلولیت خدمات ارائه میکند ،ازجمله برنامهی بیمهي تامین اجتماعی افراد دارای
معلولیت ،ميتوان به واجدین شرایط زیر  65سال ،صرف نظر از درآمد آنها اشاره کرد؛
برنامهي دیگر نیز بیمهي تکمیلی درآمد ،برای افراد کم درآمد باالی  65سال ،نابینا
و یا دارای معلولیت است .در این طرحها تعریف دقیق و مشخصی برای نوع معلولیت
آمده که تنها افراد دارای معلولیت بر اساس این فاکتورها ميتوانند از خدمات بیمه
استفاده کنند.
تصویب قانون غرامت کارگران برای محافظت از کارگران استخدامی
همهي ایالتها و نواحی کلمبیا ،برای محافظت از کارگران استخدامی که در محل کار
مریض ،مجروح یا کشته میشوند ،قانون غرامت کارگران را تصویب کردهاند .اگرچه
اغلب کارگران تحت پوشش این قوانین بوده و مشاغل کمی از این قانون مستثنی
هستند؛ ولی برخی از ایالتها کارفرمایان مشاغل کوچک را از این قانون معاف میکند.
طبق قانون غرامت کارگران ،تنها کارگرانی شامل دریافت مزایای بیمهي معلولیت
میشوند که بیماری یا جراحت آنها مرتبط با کار باشد .در قانون ایالت ،چگونگی
و مقدار پرداخت مزایا بر اساس شدت وخامت جراحت یا شدت بیماری مشخص
ميشود.
نحوهی ارائهی خدمات بیمه به سربازان و مجروحان ارتش در کلمبیا
سربازان و مجروحان ارتش کلمبیا نیز مشمول دریافت غرامت معلولیت برای مشکالت
سالمتی مربوط به خدمت میشوند ،برنامههای تحت حمایت ارتش شامل بازنشستگی
معلولیت ،بازنشستگی معلولیت موقت و حق سنوات خدمت معلولیت است ،در حالی
که مزایای دپارتمان امور معلوالن ارتش (ادارهي امور افراد ارتشی دارای معلولیت
سابق) شامل غرامت معلولیت ،توانبخشی حرفهای و مستمری ميشود که این موضوع
با توجه به متغیربودن بیمه تغییر کرده است.
دریافت  60درصد میانگین حقوق توسط از کارافتادگان فدرال
کارمندانی که تحت پوشش سیستم بازنشستگی کارمندان فدرال ( )FERSهستند ،در
صورتی که حداقل  18ماه خدمت معلولیت معتبر داشته باشند ،واجد شرایط مزایای
معلولیت میشوند .این در حالی است که برای دریافت مزایا ،جراحت یا بیماری شما
باید مانع از انجام کارتان شود ،در این صورت در اولین سال معلولیت ،مزایای دریافتی
شما  60درصد میانگین حقوقتان خواهد بود (حقوق میانگین شما بر اساس  3سال
پردرآمد شما محاسبه می شود) از سال دوم به بعد شما  40درصد حقوق میانگین
خود را دریافت میکنید؛ اگرچه،در سال اول ،مزایای دریافتی بیمهی شما با مزایای

معلولیت  FERSسر به سر میشود .در سال دوم مزایای  FERSشما به
 60درصد مزایای معلولیت تامین اجتماعی شما کاهش مییابد .در سن 62
سالگی ،مزایای دریافتی مجددا ً تعدیل میشوند.
ارائهی مزایای معلولیت کوتاه مدت در  5ایالت آمریکا
تا امروز ،پنج ایالت کالیفرنیا ،هاوایی ،نیوجرسی ،نیویورک ،رودآیلند و
پورتوریکو کارفرمایان را وادار به ارائهی مزایای معلولیت کوتاه مدت برای
ساکنان معلول (صرفنظر از علت ایجاد معلولیت) این ایالتها کردهاند .این
مزایا تا  29هفته ( 36هفته در کالیفرنیا) قابل پرداخت هستند.
چه افرادی از مزایای بیمه های دولتی در آمریکا استفاده می کنند؟
برای دریافت بیمه از برنامههای بیمهی دولتی ،باید نیازمندیهای تعیین شده
برای هر برنامه را داشته باشید .برای مثال ممکن است الزم باشد معلولیت
شما شدید (تامین اجتماعی) ،مرتبط با کار (غرامت کارگران) یا غیر مرتبط
با کار (ایالتی) باشد .همچنین ممکن است پیش از واجد شرایط شدن برای
دریافت مزایا (تامین اجتماعی و  )FERSمجبور باشید مدت زمان مشخصی
را صرف کارکردن کنید.
مزایای برنامههای دولتی آمریکا برای بیمهی افراد دارای معلولیت
نیازی نیست برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه معلولیت دولت حق
بیمه بپردازید (خالف انواع دیگر بیمه معلولیت)؛ این مزایا رایگان نیستند؛
درحقیقت ،شما برخی از انواع بیمهی معلولیت دولتی را با مالیات پرداخت
میکنید؛ بااینحال شما مجبور به پرداخت مبالغ باالیی که برای بیمههای
معلولیت خصوصی میپردازید ،نیستید و درعینحال در مقابل معلولیت به
طور اساسی محافظت ميشويد.
ً
عالوهبرآن برنامههای بیمهی معلولیت دولت معموال مقرراتی برای سایر
اعضای معلول و غیرمعلول خانوادهي یک کارگر معلول نیز دارد .برای مثال
اگر شما از یک بیماری یا جراحت مرتبط با کارتان رنج میبرید ،پس از
فوت شما ،خانوادهی شما میتوانند ،مزایای بازماندگان را تحت عنوان غرامت
کارگران دریافت کنند ،در صورتی که قرارداد بیمه معلولیت خصوصی حق
بیمهای به اعضای خانوادهی معلول پرداخت نمیکند.
معایب برنامههای دولتی آمریکا برای بیمهی افراد دارای معلولیت
یکی از معایب برنامهی بیمهی معلولیت دولتی این است که واجد شرایط
شدن ،برای این مزایا میتواند دشوار باشد .زیرا وضعیت شما باید دقیقاً با
تعریف دولت از معلولیت منطبق باشد .برای مثال ،برای اینکه شما مشمول
بیمه غرامت کارگران شوید ،معلولیت شما باید در اثر کار به وجود آمده باشد.
اما برای اینکه مشمول بیمه ایالتی شوید (درصورتیکه شهروند یکی از پنج
ایالت نام برده که برنامهی بیمهی معلولین را اجرا میکنند باشید) معلولیت
شما نباید در اثر کار پدید آمده باشد؛ برای واجد شرایط شدن مزایای بیمهی
تامین اجتماعی ،شما نباید دیگر قادر به کار و کسب درآمد در هیچ کاری
باشید (نه صرفاً شغل کنونی شما) .همچنین شدت معلولیت شما باید در
حدی باشد که حداقل یک سال ماندگاری داشته باشد یا منجر به مرگ شما
شود.
اگر درآمد شما باال باشد ،به احتمال زیاد مبلغ مزایای دریافتی شما از بیمهی
معلولیت خصوصی باالتر از مبلغ دریافتی از بیمهی معلولیت دولتی خواهد
بود .همانند بیمه معلولیت خصوصی ،هدف برنامه های بیمه معلولیت دولتی
نیز جایگزین کردن بخشی از درآمد از دست رفتهی شما به علت معلولیت
است .با این وجود ،حداکثر هزینهای که بیمهی دولتی پرداخت میکند ،غالباً
محدود است.
درنهایت ،بیمهي معلولیت دولتی انعطاف کمی دارد ،زمانی که قرارداد
بیمهي معلولیت خصوصی را امضا میکنید ،میتوانید مقدار پوشش پایه (در
محدودهی مشخص) و شرح درآمد خود را برای کمک به شخصیسازی قرارداد
خود مشخص کنید ،اما بیمهی معلولیت دولتی کام ً
ال یک قرارداد غیرشخصی
است که برای کمک به کارگران متوسط تدوین شده است ،بیمهی معلولیت
دولتی ،نیازهای شخصی شما را به طور صددرصد برآورده نخواهد کرد.

مثبتاندیشی و زندگی پر از موفقیت
کبری تاج احمدی

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
واژه را باید شست  .....زیر باران باید رفت
فکر را خاطره را زیر باران باید برد
سهراب سپهری
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مثبت اندیشی ()optimisticچیزی فراتر از اعتقاد بیپایه بوده و قدرت آن
بر زندگی انسانها بسیار زیاد و شگفت انگیز است .خوش بینها تقریباً در همه
جنبههای زندگی بهتر از بدبینها عمل میکنند و معموال به موفقیتهای بیشتری
نائل شده و از موفقیتهای اجتماعی لذت بیشتری میبرند .انسانهای خوش بین
همچنین کمتر مستعد پذیرش افسردگی و بيماريهاي جسمی هستند.
" مارتین ای .پی .سلیگمن " پروفسور روانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا دراینباره
میگوید " :شواهدی وجود دارد که خوش بینی ،سیستم دفاعی و حفاظتی بدن را
تقویت میکند ".نگرش انتظار مثبت به ما انرژی میدهد و استعدادهای پنهان ما
را فرا میخواند .این نگرش آگاهی ما را از فرصتها افزایش میدهد .خوش بینی
پرتویی قوی از روشنایی را به درون گوشههای تاریک زندگیمان میاندازد و امکانات
بالقوه را که در تاریکی پنهان شدهاند ،آشکار میکند.
فرد مثبتاندیش حوادث را از زاویه دید امید تفسیر میکند ،مزیتهای آن را کشف
کرده و راه حلهای خالقی را مییابد که آدم بدبین متوجه آنها نمیشود .این موارد
را با هزینهای که فرد بدبین به بار میآورد مقایسه کنید :ذهنی که قالبی منفی دارد
انرژیتان را تحلیل میبرد و همچنین باعث تضعیف انرژی اطرافیان شما میشود.
این ذهن اعتماد به نفستان را ضعیف میکند ،به خالقیت و مهارتهای حل
مشکالت شما صدمه میزند و شما را به این سمت میراند که روی موانع متمرکز
شوید و در توانایی شما برای تشخیص فرصتها اختالل ایجاد میکند .در نهایت
بدبینی شادی زندگی را به تحلیل میبرد ،شما را از نظر هیجانی خسته و از پا افتاده
و در رابطه با دیگران ناکارآمد باقی میگذارد.
خوشبين بودن یا نبودن چیست؟ روانشناسان معتقدند خوش بینی و بدبینی،
عاداتی هستند که ما از زمان کودکی میآموزیم و والدین ما الگو و سرمشقهای ما
هستند .به یاد بیاورید هنگامی که در اثر ترکیدن لوله آب ،خانه جدید شما غرق
شد ،پدر شما آه و ناله کرد که «چرا من چنین خانه بدی را انتخاب کردم؟» یا
گفت« :در قرار داد ما تضمین شده که همه چیز بیعیب و نقص باشد ،بنابراین من
از معمار ساختمان میخواهم لولهکشی ساختمان را تعمیر کرده و خسارت بهوجود

آمده را جبران کند؟» سلیگمن میگوید« :خوش بینی یک روش عادی برای توضیح
شکستها به خودتان است».
انسان بدبین معتقد است اتفاقات بد ،از شرایطی دائمی و ثابت نشأت میگیرد« :من
در امتحان ریاضی مردود شدم  ،چون استعداد یادگیری اعداد و ارقام را ندارم» و
اتفاقات خوب ،از شرایطی موقتی ناشی میشود« :همسرم امروز به من یک شاخه
گل هدیه کرد ،چون روز کاری خوبی داشته» .اما انسان خوش بین ،شکست را
به عوامل موقتی نسبت میدهد «من در امتحان رد شدم چون دقت نکردم» و
موقعیتهای مطلوب را به عوامل پایدار؛«او برای من گل هدیه آورد ،چون مرا
دوست دارد».
ذهنی مثبت و نشاط
خوشبینی را میتوان ،استفاده کردن از تمامی ظرفیتهای
ِ
انگیز و امیدوار کننده در زندگی ،برای تسلیم نشدن در برابر عوامل منفی ساخته
ذهن و احساسهای یأس آو ِر ناشی از دشواری ارتباط با انسانها و رویارویی با
محمد(ص)فرموده اند« :خداوند ،با نگاهی خوشبینانه (با
طبیعت دانست .حضرت ّ
قضایا) برخورد کردن را دوست میدارد» .ایشان در جایی دیگر می فرمایند« :چه
چی ِز نیکویی است خوش بینی!»
امیرالمؤمنین (ع) نیز پیروزی و کامیابی را در خوشبین بودن و فال خیر زدن
میداند .خوشبینی سبب افزایش امید و نشاط در زندگی میشود؛ امیدی که
زندگی بدون آن تقریباً غیرممکن است .متف ّکران بزرگ گذشته ما معتقد بودند
که اگر چنانچه انسانی سرش را داخل آب فرو ببرد و در همان لحظه ،امید از او
گرفته شود ،دیگر بار ،رغبتی برای خارج نمودن آن از خود نشان نخواهد داد» .این
تعبیر  -که مورد پذیرش روانشناسان بزرگ معاصر نیز هست  -مثال روشنی برای
نشان دادن اهمیت حیاتی امید در زندگی است.
کنار گذاشتن بدبینی :پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد« :راه نجات از بدبينی آن
است كه آن را تصديق نكند و به آن ترتيب اثر ندهد مخالفت با تلقين و پرهيز از
شتابزدگي در داوری و حمل بر صحت كردن كار ديگران حاصل میشود».
راه درمان عملی ،ترتيب اثر ندادن به خطورات ذهنی است.
امام علی(ع) میفرمايد« :كار برادر دینی خود را به بهترين وجه آن حمل كن تا
آنجا كه راه توجيه بر تو بسته شود و به هيچ سخنی كه از برادرت صادر میشود
بدگمان مباش تا محمل خوبی برای آن بيابی».
به امید خوش بینانه و موفق زیستن

پرورش افراد دارای معلولیت در بستر توانبخشی
آتنا آزادمنش
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برخی معتقدند که معلولیت عبارت است از محرومیت و وضعیت نامناسب یک فرد
که پیامد نقص و ناتوانی است و مانع از انجام نقشی میشود که براي فرد در نظر
گرفته شده است.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت حدود  ۱۰درصد جمعیت جهان دچار
نوعی معلولیت هستند که  ۸۰درصد از آنها در کشورهاي در حال توسعه زندگی
میکنند .در حالی که مخارجی که در این کشورها براي آنها صرف میشود ۲۰
درصد افراد معلول در کشورهاي پیشرفته است .افراد معلول همانند سایر افراد جامعه
حق برخورداري از زندگی مستقل ،آموزش ،بهداشت ،ازدواج و تفریح را دارا هستند.
زندگی بدون معلولیت ،امروزه بهعنوان یک شاخص مهم در ارزیابی تأثیر آسیبها و
بیماریها بر زندگی انسان مورد توجه قرار گرفته است.
سازمان جهانی بهداشت به منظور برطرف نمودن نیازهاي بهحق افراد معلول ،برنامۀ
توانبخشی مبتنی بر جامعه را در دهۀ  ۹۰طراحی و اجراي آن را به جهانیان توصیه
نمود.
در طول دو و نیم دههی گذشته ،توانبخشی مبتنی بر جامعه در بسیاري از کشورها
اجرا شده است ،در کشور ما نیز بیش از  ۲۰سال از اجراي این برنامه میگذرد و
اکنون در کل کشور در قالب مراقبتهاي بهداشتی اولیه اجرا میشود و این در حالی
است که اکثر پرسنل پزشکی در ایران اطالعات اندکی درمورد پیشرفتهاي اخیر
توانبخشی مبتنی بر جامعه براي توانبخشی افراد ناتوان دارند.
توانبخشی مبتنی بر جامعه()Community Based Rehabilitation CBR
استراتژي براي افزایش و بهبود کیفیت زندگی افراد معلول از طریق ارتقاء خدمات
ارائه شده و ایجاد فرصتهاي مساوي و حمایت از حقوق انسانی افراد معلول است
و در واقع راهبردي است که میتواند در همۀ کشورها نیازهاي افراد کمتوان درون
جامعه را برطرف نماید .
توانبخشی مبتنی بر فرد
علیرغم مطالعات انجامشده در داخل و خارج از کشور درخصوص معلوالن و با عنایت
به مشکالت اجرایی و پوشش اندك برنامه ،با گذشت سه دهه هنوز تحقیقات در
زمینهی ارزشیابی برنامهی  CBRاندك است.
این در حالی است که علم در زمینهی تجهیزات توانبخشی به شدت در حال پیشرفت
است و هر روزه تجهیزات نوین و پرکاربردی در زمینهی توانبخشی معرفی و وارد
بازار میشود ،از جمله دست رباط انساننما ،پله برقی مخصوص ویلچر ،چشم سخنگوی

الکترونیکی ،کفشی با امواج فراصوت برای نابینایان و ...و هزاران دستگاه فیزیوتراپی و
توانبخشی که میتوانند به بهبود ناتوانی و یا جلوگیری از معلولیتهای ثانویه کمک کنند.
ما در این مقاله میخواهیم مفهومی دیگر از توانبخشی را بیان کنیم که در آن فرد
معلول از آغاز کودکی در بستر توانبخشی فردی قرار میگیرد .کودک معلول در آغاز
مانند همهی کودکان سالم خود را در انجام بسیاری از امور ناتوان میبیند و اینجا
خانواده است که نقش اصلی را ایفا کرده و ناتوانی اصلی کودک را از همان آغاز به او
میشناساند .در واقع ،کودک یاد میگیرد که به طور کامل و علمی درخصوص نوع
معلولیت خود ،اطالعات کسب کرده و برای بهبود آن آماده گردد.
کودک معلول در بستر خانواده ،نوع معلولیت خود را شناخته و با راههای درمان
و بهبود و جلوگیری از معلولیتهای ثانویهی آن آشنا میشود .در مرحلهی بعدی
کودک با مراکز بهزیستی و توانبخشی پیرامون خود آشنا شده و در بستر این مراکز
قرار میگیرد .در واقع ،فرد معلول با تکیه بر معلومات خود و در بستر خانواده و جامعه
و با حمایت آنها خود را در مرحلهی رشد و بهبود قرار میدهد ،بدون اینکه احساس
ضعف و تفاوت را در خود احساس کند.
درنتیجه کودکان معلول عالوه بر آموزشی که سایر کودکان در خانواده و مراکز
آموزشی میبینند ،باید در رابطه با معلولیتشان نیز آموزش دیده و از همان کودکی
خود را در بستر درمان و بهبود قرار دهند و این امر کودکان را با انگیزهتر ،داناتر و
تواناتر خواهد کرد.
تجهیزات توانبخشی
در مرحلهی بعد ،قرار گرفتن معلوالن در بستر تجهیزات توانبخشی است که متاسفانه
این بستر عالوه بر پیشرفت سریع آن ،بسیار گران است و با توجه به مخارجی که در
کشورهای درحالتوسعه برای معلوالن در نظر گرفته میشود ،نمیتواند جوابگوی
همهی معلولین باشد.
این مقوله با توجه به گسترده بودن تجهیزات و طیف علمی آن ،نیاز به بررسی
بسیار دارد و میتوان در قالب یک پروژه ،انواع تجهیزات موجود را بر اساس قیمت
تقسیمبندی کرده و به طور یکسان در سرتاسر کشور قرار داد .ما در مقاالت آینده به
معرفی تجهیزات توانبخشی به ترتیب اولویت درمان آنها میپردازیم.
پرورش افراد دارای معلولیت در بستر توانبخشی ،معلوالنی با معلومات باال و توانمند و
با انگیزه وارد جامعه میکند که عالوهبر اینکه در راستای بهبود معلولیت آنها اقدامات
الزم انجام گردیده ،از سایر عوارض ممکن از جمله افسردگی ،گوشهگیری ،ناتوانی و
عدم حضور در جامعه و بروز معلولیتهای ثانویه جلوگیری به عمل آمده است.

معلوالن پيگير مطالبات حوزه بهداشت و درمان خود باشند

زهره خوئینی
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هرچند امروزه انتقادات فراوانی به جامعهی پزشکان وارد میشود ،جامعهای
که فداکاریهایشان را وظیفه و خطاهایشان را مغرضانه میدانند ولی هستند
پزشکانی که برای خدمت به مردم از هیچ فعالیتی دریغ نکرده و در این راه از
سود و منفعت خود گذشتهاند.
«سید جواد عبادی» از جمله پزشکان بنام استان قزوین است .وی متولد
سال  1353بوده که در سال  1372به عنوان بورسیهی ارتش در دانشگاه
علوم پزشکی شهید بابایی تحصیالت خود در رشتهی پزشکی عمومی را آغاز
کرده است.
وی همچنین در سال  79نیز تحصیالت دکترای حرفهای خود را آغاز کرده و
در لشکر  16زرهی قزوین در قسمت بهداشت و درمان نیروی مسلح مشغول
به کار شده .این در حالی است که پس از گذشت سالها خدمت ،امروز
بهعنوان رئیس بیمارستان
ارتش قزوین در حال
فعالیت است.
دکتر عبادی در ساعت
غیر کاری نیز در درمانگاه
شبانهروزی که خود احداث
کرده ،مشغول به کار است
تا بتواند عالوه بر ساعات
فعالیتهای خود در ارتش،
از علم و دانش خود در
بهبود وضعیت درمان
جامعه استفاده کند.
وی عالوه بر فعالیتهای
خود در حوزهی بهداشت و
درمان ،نگاه ویژه به وضعیت
بهداشت ،درمان و سالمت
افراد دارای معلولیت نیز
دارد .این امر سبب شده
تا در مصاحبهای خواندنی
پای صحبتهای وی
بنشینیم تا با چالشهای
حوزهی درمان افراد دارای
معلولیت از زبان این دکتر
توانمند آشنا شویم.
دکتر عبادی ،بهعنوان
اولین سوال درمورد
نحوهی آشنایی خود با کانون معلولین توانا توضیح دهید.
آشنایی من با کانون معلولین توانا به چند سال گذشته باز میگردد ،در
آن سالها همانند هر سال جشنی با محوریت تشویق دانشآموزان ممتاز
توسط کانون معلولین توانا برگزار میشد ،در یکی از این جشنها من بهعنوان
مدیرعامل انجمن پزشکان سالمت استان دعوت شدم .این مراسم سبب شد تا
من با مجموعهی کانون معلولین توانا آشنا شدم.
آشنایی بیشتر من با کانون معلولین توانا به فعالیتهایی که در بهزیستی در
خصوص مرکز معلولیت ذهنی زیر  14سال داشتم هم مربوط ميشود در
این دوره متوجه لزوم توجه بیشتر به وضعیت سالمت و درمان افراد دارای
معلولیت شدم و تصمیم گرفتم تا با کانون معلولین توانا قزوین همکاری کنم.
فرمودید مدیرعامل انجمن پزشکان استان قزوین نیز هستید ،فعالیت
این انجمن در چه حوزهای است؟
انجمن پزشکان استان قزوین در واقع تنها انجمن خیریهی پزشکان استان
است که با دریافت مجوزهای الزم در حال فعالیت و ارائهی خدمات به
همشهریان است ،در این انجمن سعی شده تا بیماریهای مزمن و بیماران
آن را تحت پوشش قرار دهیم تا بتوانیم در زمینهی ارائهی خدمات درمانی
کمکهای الزم را به افرادی که بیماریهای مزمن و خاص دارند ،ارائه دهیم.
آیا آشنایی شما با کانون معلولین توانا در نحوهی نگرشتان به حوزهی
معلوالن نیز تاثیری گذاشته است؟
آشنایی من با مشکالت و چالشهای حوزهی بهداشت و درمان افراد دارای

معلولیت به قبل از آشنایی با کانون معلولین توانا باز میگردد .ولی قطعاً
آشنایی با کانون ،تغییرات شگرفی در نحوهی نگرش من به حوزهی معلوالن
داشته است.
پیش از آشنایی با کانون توانا ،آشنایی من بیشتر با افراد دارای معلولیتی بود
که خیلی توانایی حضور در جامعه را نداشتند زیرا مددجویانی که من در آن
زمان با آنها کار میکردم دارای معلولیت مولتی فاکتوریا بوده و توانایی انجام
کارهای شخصی خود را نداشتند.
این در حالی است که کانون معلولین توانا در این شرایط آمد و تعداد زیادی
از افراد دارای معلولیت که نمیشود گفت محدود هستند را دور هم جمع
کرد تا بتوانند نیازهای خود را به دست خودشان برطرف کنند ،بهعنوان مثال
افراد دارای معلولیتی هستند که از دو پا مشکل دارند ولی بقیهی اعضای بدن
آنها بدون مشکل است ،این
معلولیت شاید باعثشود که
افراد دارای معلولیت برخی
از فعالیتها را نتوانند انجام
دهند اما زندگيشان محدو د
نمیشود.
پس از آشنایی با کانون
معلولین متوجه شدم حوزه
خیلی گستردهای در بحث
جامعهی معلوالن وجود
دارد ،این تغییر در نگرش،
حاصل زحمات تمام عزیزانی
است که در کانون معلولین
توانا در حال فعالیت هستند
که در رأس آنها آقای
موسوی قرار دارد.
ارائهی خدمات درمانی
ویژه از سوی شما و مراکز
درمانی تحت نظارت شما
با چه محوریتی صورت
گرفته است؟
من با توجه به کمبودهایی
که در حوزهی بهداشت،
درمان و سالمت افراد دارای
معلولیت مشاهده میشود،
احساس کردم شاید بتوانم
با ارائهی خدمات درمانی به این گروه کمکی هرچند محدود به جامعهی
معلوالن استان قزوین کرده باشم ،در واقع بتوانم با این خدمات پزشکی،
خدمات درمانی حوزهی معلوالن را کمی تسهیل و تکمیل کنم.
اینکه هر فرد متخصص در جامعه سعی کند خدمات مورد نیاز اقشار دیگر
جامعه را بر طرف کند بسیار خوب و پسندیده است و سبب رشد و تعالی
جامعه نیز میشود .به همین منظور من هم سعی کردم تا هر کاری در توانم
هست انجام دهم.
به نظر شما بزرگترین چالش حوزهی درمان افراد دارای معلولیت
چیست؟
یکی از چالشهای حوزهی بهداشت و درمان افراد دارای معلولیت این است
که از مراکز مرتبط به این حوزه شنیده میشود که تنها معلوالن شدید
میتوانند از خدمات این مراکز استفاده کنند ،این در حالی است که قانون
و سیاستگذاری خوبی در حوزهی معلوالن در کشور تدوین شده است که
متاسفانه مشکل اجرایی گریبانگیر آن شده است.
اجرای مناسب قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت در حال حاضر وضعیت
مطلوبی ندارد؛ ولی قدمهای خوبی نیز در این باره برداشته شده که نیاز به
پیگیری مکرر دارد و من فکر نمیکنم که هیچکس بتواند بهتر و مفیدتر از
خود معلوالن این پیگیری را انجام دهد بنابراین تنها خود معلوالن هستند
که میتوانند با پیگیری مطالبات حوزهی بهداشت و درمان خود به وضعیت
مناسبی در این حوزه دسترسی پیدا کنند.

فناوریهای نوين ويژهی افراد نابينا و کمبينا
فناوری سازگار برای حرکت نابینایان

درک بهتر دنیای مجازی
با استفاده از یک دستکش ساده
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پهپاد سخنگو (هواپيماى کنترل از راه
دور) که دوندگان نابینا را در مسیر
دوومیدانی هدایت میکند ،تنها یکی از
چند فناوری سازگار برای کمک به افراد
کمبیناست.
با وجودی که ناسا در حال کار روی
ساخت پهپادهای کمصداتر است ،یک
پژوهشگر در دانشگاه نواداِ ،رنو ،از نویز
آنها برای کمک به ورزشکاران نابینا
بهره میگیرد.
ایلک فولمر ،رئیس یکی از
آزمایشگاههای دانشگاه نوادا ،یک نمونه
اولیه از سیستم پهپادی ساخته که
دوندگان نابینا را در مسیر دوومیدانی
هدایت میکند و به آنها امکان میدهد
به طور مستقل و بدون کمک گرفتن از
راهنمای بینا ورزش کنند .این پهپاد به
دو دوربین مجهز است که یکی رو به
پایین ،خط مسیر دو را دنبال میکند
و دوربین دیگر بر نشانگر روی پیراهن
دونده متمرکز است .این پهپاد چهار
پر در ارتفاعی موازات با چشم دونده و
حدود سه متر جلوتر از او پرواز میکند
و با صدا او را هدایت میکند .با کم
یا زیاد شدن سرعت دونده ،پهپاد نیز
سرعتش را تنظیم میکند.

گِست روش جدیدی برای کار با رایانه است.
این دستکش حرکات دست و موقعیت
انگشتان را با دقت باال میفهمد و بنابراین با
استفاده از آن میتوان به شکل ملموستری
کارها را انجام داد .دستکش زیبا ،سبک و
راحت طراحی شده است .گِست از طریق
بند قابل تنظیم کف دست و جا انگشتیهای
شکلپذیر ،با اندازه و شکل دست مطابق
میشود.
فناوری ردیابی انگشت به کار رفته ،تأخیر
کمی دارد (در حد  40الی  60میلی ثانیه)
که به معنای دقت باالتر و تشخیص بهتر
شکل دست است 15 .حسگر مجزا در هر
دست کار گذاشته شده و بنابراین ،گِست
بدون توجه به جهتگیری دست ،تصویر
دقیقی از حرکت دست خواهد داشت.
خواه فرد با رایانه طراحی کند ،خواه تایپ یا
مدلسازی یا آهنگسازی یا نوازندگی نماید،
گِست میتواند مفهوم آن حرکات را یاد
بگیرد و به فرد کمک کند کارها را سریعتر
انجام دهد.

مترجم :سمیه جعفری

بزرگنمای ویدئویی برای افراد کمبینا

این بزرگنما از یک دوربین ویدئویی برای
نمایش یک عکس بزرگ شده روی صفحه
نمایش (ویدئو ،تلویزیون یا رایانه) استفاده
میکند و انواع متنوعی دارند.
لنزهای درشتنمای دوربین ،امکان
بزرگنمایی در اندازههای مختلف را فراهم
میآورد .معموال میزان بزرگنمایی و فوکوس
این دوربینها پس از انتخاب فاصله مناسب
دوربین با متن یا عکس مورد نظر تنظیم
میشود .بعضی دوربینها فوکوس خودکار
دارند .دوربینهای ارزانتر ویژگیهای غیرقابل
تغییر دارند .بیشتر دوربینها به منبع نور نیز
نیازمندند.
دوربینهایی که روی یک پایه ثابت نصب
میشوند ،باید صفحه مورد نظر را جلویشان
حرکت داد .برای نمایش راحتتر ،میز
متحرک به باال و پایین و طرفین ،همراه چنین
دوربینهایی استفاده میشود .این دوربینها
برای بزرگنمایی متن در حال نوشتن با دست
مناسبند ،چون دست میتواند خود را با
دوربین تطبیق دهد.
در مقایسه با دوربینهای ثابت ،دوربینهای
دستی قابل حمل برای نزدیک کردن دوربین
به متن مورد نظر برای نمایش طراحی شدهاند
و میتوانند هر چه را که در معرض دیدشان
است (حتی برچسب بستههای غذا و دارو) را
بزرگنمایی کنند.
بیشتر بزرگنماهای ویدئویی برای حروف
سیاه با زمینهی سفید یا برعکس مناسبند و
کنترل کنتراست و روشنایی در آنها استاندارد
است .بعضی از آنها امکان اتصال به رایانه هم
دارند .برای عکسهایی که رنگ در آنها مهم
است ،مثل نقشهها و عکسهای رنگی ،استفاده
از بزرگنماهای ویدئویی رنگی مفید است.
یکی از تحوالت مهم در زمینه بزرگنماهای
ویدئویی ،صفحه نمایش عینک مانند است که
قابلیت حمل دارد .یکی دیگر از ویژگیهای
جدید اضافه شده به بزرگنماهای ویدئویی
امکان گرفتن و ذخیره عکس است.

فناوریهای نوين ويژهی بازیهای افراد نابينا و کمبينا
اسکنر گویا
یک اسکنر تشخیصدهندهی کاراکتر نوری که برای
دسترسیپذیر کردن کتابهای افراد کمبینا طراحی شده
است .یک ابزار جادویی که کلمات را اسکن میکند و سپس
به شکل قابل فهمی آنها را برای فرد کمبینا میخواند .این
وسیله میتواند کتابها ،روزنامهها ،نامهها و غیره را اسکن
و ترجمه کند و بخواند .امید است به زودی جایگزین بریل
شود.

گویاساز سهره
"گویاساز سهره" از برنامههای کاربردی است که با استفاده از
سیستم تبدیل متن به گفتار گاتا با بهترین کیفیت صداهای
طبیعی برای زبان پارسی قادر است فایل کتاب یا دیگر منابع
متنی را به صورت خودکاربه فایلهای صوتی با فرمتهای
مختلف تبدیل کند .این سیستم طیف مختلفی از صداهای زن و
مرد را داراست با این وجود میتوانید صدای منحصر به خودتان
را سفارش دهید تا منابع شما با آن صدا صوتی شود .این فناوری
با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی تولید شده که میتواند
صدایی بسیار نزدیک به صدای گویندهی مورد نظر را تقلید کرده
و با آن صدا صحبت کند .گویاساز سهره قادر است یک متن با
فرمت های  doc,docxو حتی بسیاری از  pdfهای قفل شده
را نیز باز کرده و بخواند .در این نرمافزار ،امکان تعریف صداهای
مختلف برای بخشهای مختلف متون وجود دارد .با این سیستم
میتوان یک کتاب  200صفحهای را در عرض  20دقیقه به کتاب
صوتی تبدیل کرد .این سیستم تحولی عظیم در ترویج کتابخوانی
و افزایش سرانهی مطالعه در کشور ایجاد میکند .همچنین از این
سیستم میتوان برای ساخت صدای جمالت برای سناریوهای
سیستمهای تلفن گویا نیز استفاده کرد.

پیـــک توانــا
عــــلـــمـــی

کاربردها
 .1خواندن متون فارسی با صدای طبیعی ،روان ،مفهوم ،بدون
لرزش و با لحن گفتاری
 .2خواندن متون رسمی و عامیانه
 .3پشتیبانی از اسناد متنی با فرمتهای PDF,TXT,RTF,DOC
( ,DOCXغیر از اسکن شده) و HTML
 .4ویرایش و نرمالسازی متن با کلیدهای میانبر
 .5امکان تهیه فایلهای صوتی با فرمتهای
 WAV,SWF,WMA,OJJ,MP3با سرعت باال (یک کتاب 200
صفحهای در عرض  20دقیقه به کتاب صوتی تبدیل خواهد شد)
 .6شبیهسازی هر نوع صدا
متن انتخاب شده
 .7قابلیت خواندن ِ
 .8قابلیت خواندن متن یک پاراگراف خاص
 .9خواندن متن با حرکت بر روی خطوط
 .10قابلیت تنظیم بلندی صدا ،سرعت خواندن متن و اندازه
نوشته متن
 .11فعالسازي از طريق اينترنت
 .12قابليت به روز شدن نرم افزار (در صورت متصل بودن به
اينترنت)
 .13نصب و کاربري سريع و آسان
 .14قابلیت اضافه کردن کلمات دلخواه به واژگان
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مزایا
این گویاساز دارای قابلیت استفاده است در:
سامانههای آموزشی و نشر دیجیتال ،سيستمهاي گوياي تلفني ،سيستمهاي پاسخگويي خودکار،
سيستمهاي امنيتي (اخطاردهندههاي گويا و مانيتورينگ) ،نوبتدهي در بانکها و آزمايشگاهها،
اعالم اطالعات در فرودگاهها ،کمک به نابينايان يا کمبينايان براي خواندن انواع متون ،آموزش
فارسي براي فارسيآموزان و کودکان ،سيستمهاي آموزش از راه دور  ،E-Learningسيديهاي
مولتي مديا ،سيستمهاي خانگي (لوازم خانگي سخنگو و اخطاردهنده) سيستمهاي اداري (پيگيري
نامهها) ،گوش دادن به متن داخل تلفن همراه و ...
منبع :شرکت نرمافزاری گاتا

DAT and UNIC commemorate Int’l Day of
Persons with Disabilities

TEHRAN-DAT and UNIC commemorated International Day of Persons with Disabilities
in the UN Office on 6 December 2015 and discussed the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities.
Director General of Job Creation Department of Tehran Municipality Mr. Seyyed
Mohammad Reza Hojjatpour, Director General of Welfare Affairs of Ministry of
Cooperatives, Labor and Social Welfare Dr. Mahid Parvinro, Deputy Minister of
Cooperatives, Labor and Social Welfare for Empowerment Dr. Mansour Allahverdi,
member of Tehran City Council Dr. Ali Saberi as well as a number of mangers of
disabled organizations and NGOs including the founder and Chairman of Board of
Directors of Disability Association of Tavana Mr. Seyyed Mohammad Musavi and
Managing Director of Tavana Mohammad Reza Hadipour attended the meeting
which focused on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Member of Tehran City Council Dr. Ali Saberi spoke about the Convention on the
Rights of Persons with Disabilities.
UNIC National Information Officer Mr. Mohammad Moghadam read the United
Nations Secretary-General’s message for the participants.
Mr. Musavi told the audience that in the contemporary world which is the world
of thoughts and the biggest tasks are done by thoughts, disabled persons are no
longer disabled and they can advance the societies’ affairs with their minds.
Also during the ceremony Ms. Zeinab Norouzi, one of the active members of
Disability Association of Tavana read an essay about the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities and challenges that disabled persons face.
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Chairman of DAT was appreciated in “The 10th
National Conference of Quality & Productivity”.
Translated by: Amin Afsahi
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The Managing director of Firooz Hygienic Group and

and in fact we must respect such attempts.

the Chairman of the ‘Disability Association of Tavana’

Raising the question of always looking to the Europe

was appreciated in “The 10th National Conference of

regarding economic planning, he added, In Firooz

Quality & Productivity”.

Hygienic Group we have considered humans wisely

On November 2015 ,18, The 10th National Conference

and not in an imperialistic views. We considered the

of Quality & Productivity was held in the IRIB int’l

capabilities of humans with physical limitations and

conference center. Some personalities including Dr.

asked them to have roles in economic activities.

Seyed Hamid Kalantari the deputy of the Minister of

Mousavi stressed that in Firooz Hygienic Group it is

Labor, Cooperative and Welfare in the cooperative

not produced only shampoo and soap but we present

section, Mehrdad Bazrpash the parliament member

our 7 social approaches in the framework of industry.

as well as some managers of Iranian industries

Finally this top social entrepreneur was appreciated

participated in the conference.

and he was rewarded by a certificate of appreciation.

Sayed

Mohammad

Mousavi,

Managing

director

It is worth mentioning that “Once Upon a Time

of Firooz Hygienic Group and the Chairman of the

There Was a Man”, which is a documentary based

‘Disability Association of Tavana’, said: quality and

on the biography of Mousavi was broadcasted in the

productivity is derived from the organization and

conference and the audience applauded him for his

economic cycle, but indeed human resources make

attempts in value towards capability of the disabled.

creation of quality and productivity at organizations
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