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

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

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

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

کند.
با  می توانید  عزیز  دوست  شما 
اشتراک پیک توانا آن را به دوستان 

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

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

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

بردارد.

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

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

يك ساله)6 شماره( )براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت ( : 250/000 ريال  
يك ساله)6 شماره( )براي مراكز، شركت ها، سازمان ها و مخاطبان عادي( : 300/000 ريال

نكته : در صورت اشتراك شش ماهه هزینه های پیش گفته به صورت ۵۰ درصد به حساب  واریز شود. عالقه مندان به 
اشتراك و دريافت مجله مي توانند، بهاي اشتراك مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سيبا بانك ملي به نام كانون معلولين 
توانا )قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي( واريز كرده 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 اشتراك بيش از 5 جلد در هر شماره 20 در صد تخفيف تعلق خواهد گرفت.

نشاني ماهنامه پيك توانا : قزوين- بلوار شهيد بهشتي - كانون معلولين توانا- دفترماهنامه پيك توانا – تلفن : 33339212 - 028 

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

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

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

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

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

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

در اين حركت فرهنگی با ما همراه شويد



 شورای سردبیری: 
سید اکبرحسیني، مرتضی رویتوند، رقیه بابایی
 هیئت تحریریه :

سیما سلطانی آذر، معصومه آِمدی، 
مریم ایران دوست، 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:
حجت اله یوسفی، محمدحسن هادی، مرضیه کریمی، 
فهیمه عباسی، مهدیه برین، پری چگینی،
 رحمت اله رشیدی، فرزانه حاجی کرما،  طناز مشاطیان، 
ابوالفضل چیتگر، سیده زهرا فاطمی قمی و سایر همکاران

* خواهشمند است نوشته ها و عکس های خود را ) با 
Info@موضوع معلولیت( از طریق پست الکترونیکی
irantavana و یــا صنـــدوق پستـــی .com

مسئولیت  اینکه  از  و  کنید  ارسال   34185-3463  
به  را  نهایی  ویرایش  و  گرفته  عهده  به  را  آثارتان 
و  مطالب،  مقاله ها،  سپاسگزاریم.  می سپارید،  ما 
و  می ماند  یادگار  به  ما  نزد  شما  ارسالی  عکس های 

بازگردانده نمی شود.
منبع  ذکر  با  تنها  توانا،  پیک  مطالب  از  استفاده   *

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

عهده شما عزیزان است.

نشانی دفتر ماهنامه : 
قزوین - بلوار شهید بهشتی - نرسیده به میدان قدس 
کانون معلولین توانا - دفتر ماهنامه پیک توانا
صندوق پستی: 34185-3463
تلفکس :028-33339212

شماره پیامک : 30007545  
چاپ و صحافی : رواق روشن مهر 

صاحب امتیاز: كانون معلولين توانا    
اخبـار  مدیر مسئول: محمدرضا هادی پور

اجتماعی

کودك و نوجوان

سالمت

ادب و هنر

علمی

کسـی به فـکر معلـوالن نیسـت
یک سوال، یک سازمان، چندپاسخ

کانون توانا را با هدف تغییر نگرش جامعه نسبت به معلوالن ایجاد کردیم

تشكل های معلوالن در آيين نكوداشت دكتر كمالی از زحمات وی قدردانی كردند
شاگردان ديروز ،  دوستان امروز

توانبخشی يعنی معلول تصميم گيری برای خودش را باور كند

گامهاي سخت در مسیر رؤیاها
داستان زال

نسیم بهاري...

احقاق حقوق معلوالن در گرو تقویت روحیه مطالبه گري
راهکارهاي افزایش مهارت هاي خودیاري در مبتالیان به اُتیسم 

ورزش هاي مناسب براي کاربران  ویلچر

»بر ماهیان تپیدن دریا مبارک است«
هستي.... انسان.... ذهن

موسیقي و انسان

فناوري های نوین ویژه ی افراد نابینا و کم بینا
ستون فناوری های نوین 

قهرمانان میدان زندگي
یادآوري قانون جامع به آموزش و پرورش

ماراتن با پاي مصنوعي

آلرژي فصل بهار
مثبت اندیشي و زندگي پر از موفقیت

10 نکته که پزشـکان باید راجع به اتیسم بداننـد

ماجرای پسر کله هویجی

روایت یک یادگار جنگ از پیروزي انقالب
توصیه هایي که مسیر موفقیت را به معلوالن نشان مي دهد

با تصویب قانون حمایت از معلوالن؛ کلید خانه به دست معلوالن مي رسد؟
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به مناسبت آغاز سال نو
فرا رسیدن سال نو همواره نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم هاي نو 

براي آینده است. آینده اي که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد. 
با  را  گذشته  سال  که  مي کنیم  آغاز  را   1395 سال  شرایطي  در  اکنون 
سنگر  دو  در  تا  نهادیم  سر  پشت  عزیزان  تک  تک  هم افزایي  و  همدلي 
اقتصادي و اجتماعي به آنچه که در باورهاي قلبي و آرمان هاي اعتقادي 

خود بدان معتقد و پایبندیم نزدیک تر شویم. 
کانون معلولین توانا مفتخر است که با ایجاد الگوهاي عملي و کاربردي، 
جلوهي باشکوهي از تواناییهاي افراد داراي معلولیت را در کشور منعکس 
کرده و این توانمندي را به تمامي آنها که »معلول« را شایستهي ترحم 
اثبات  میکنند،  تلقي  جامعه  دوش  بر  باري  را  او  نحیف  و جسم  دانسته 

کرده است.
ارائهي  ضمن  توانستیم  همکاران  همدلي  و  متعال  پروردگار  لطف  به  ما 
خدمات همتراز با بضاعت خویش، باز هم زمینهي اشتغال دهها فرد داراي 
معلولیت را مهیا کرده و به درمان، آموزش، تحصیل، خانهدار شدن، حضور 

اجتماعي معلوالن زیادي جامهي عمل بپوشانیم.
ما توانستیم در کنار عزت بخشیدن به شخصیت افراد داراي معلولیت و در 
سایه وفاق، همدلي و مشارکت سازمان هاي غیردولتي، در قالب »مجمع 

هم اندیشي سازمانهاي مردم نهاد« مدافع تمام قد معلوالن کشور باشیم 
تا انشاا... در سال جدید با ابالغ و اجراي برنامه حمایتي و تصویب نهایي 
کیفیت  ارتقاء  شاهد  اسالمي،  شوراي  مجلس  در  معلوالن  حقوق  الیحه 

وضعیت زندگي این قشر معزز باشیم.    
ما با نوع عملکرد خود و با دمیدن روح امید در زندگي همنوعان معلول 
خود، اثبات توانمندي نمودیم و بر این باوریم که خداوند محدودیت تن 
را توفیقي اجباري براي بیشتر اندیشیدن قرارداده است و متولیان جامعه 
نوجوانان  و  پرورشي کودکان  و  آموزشي  نیازهاي  تاملي در  با  مي بایست 
میان  از  پژوهشگران کشور  و  مدیران، محققان  تربیت  زمینه ساز  معلول، 

معلوالن باشند.   
در خاتمه ضمن تبریک فرارسیدن سال نو ، بدینوسیله از تیم اي مدیریتي 
و اجرائي خود در بخش هاي اقتصادي و اجتماعي که همواره ارزش آفرین 
بوده اند قدرداني نموده و با آرزوي بهـــروزي بـراي همـــه ایرانیـــان، 
برخــود واجب مي دانم تا از همه ی کساني که با قلب پاک خود کانون 
قدرداني  نموده اند   یاري  ارزشي،  را در حرکـــت هاي  تـــوانا  معلولین 

نمائیم.

سید محمد موسوی
رئیس هیات مدیره کانون معلولین توانا

سال نو نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم هاي نو 
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مدیرعامل کانون معلولین توانا خبر داد:
اعطای مقام مشورتی سازمان ملل به 

کانون معلولین

ويژه ی  مشورتی  مقام  اعطای  از  توانا  معلولين  كانون  مديرعامل 
سازمان ملل به كانون توانا خبر داد.

اظهار  خبر  اين  بيان  با  هادی پور  محمدرضا  پيك توانا:  گزارش  به 

داشت: شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد )اكوسوك(، 
پيشنهاد كميته ی سازمان های غيردولتی برای اعطای مقام مشورتی 
ويژه به كانون معلولين توانا را پذيرفته و مجموعه ی كانون توانا را 

به عنوان مقام مشورتی خود برگزيده است.
وی بيان كرد: جايگاه مشورتی برای يك سازمان، اين امكان را به 
وجود می آورد تا به صورت فعاالنه با اكوسوك و نهادهای وابسته به 
آن و نيز با دبيرخانه ی سازمان ملل متحد، برنامه ها، صندوق های 

مالی و سازمان های آن همكاری كند.
اذعان  بيان مزايای كسب مقام مشورتی سازمان ملل  هادی پوردر 
موقتی  دستوركار  از  تا  می دهد  امكان  ما  به  جايگاه  اين  داشت: 
اكوسوك آگاهی يافته و همچنين از طريق كميته ی سازمان های 
تا موضوع  های خاص مورد  از دبيركل درخواست كنيم  غيردولتی 

نظرمان را در دستوركار اين شورا قرار دهد.
وی برخورداری از حق انتخاب نمايندگان رسمی برای مقر اصلی 
سازمان ملل در نيويورك و دفاتر سازمان ملل، شركت در رويدادها، 
نشست های  بر  نظارت  همچنين  و  ملل  سازمان  كنفرانس های 

عمومی اكوسوك را از ديگر مزيت های اين جايگاه اعالم كرد.
ساخت:  خاطرنشان  معلولين  كانون  هيات مديره ی  عضو  اين 
كميسون ها و نهادهای وابسته به اكوسوك می توانند با سازمان های 

دارای جايگاه مشورتی عمومی و ويژه، همفكری داشته باشند.
دارد  را  اختيار  اين  سازمان ملل  دبيركل  كرد:  تصريح  هادی پور 
كه تسهيالتی را از جمله تامين امكانات رفاهی برای نشست های 
مرتبط با فعاليت اكوسوك، دسترسی به خدمات اسناد مطبوعاتی 
سازمان ملل، استفاده از كتابخانه های سازمان ملل، تنظيم مباحث 
غيررسمی در خصوص منافع ويژه ی گروه ها يا سازمان ها و... را برای 

دارندگان جايگاه مقام مشورتی فراهم آورد.

توانا  پيك  با  گفت و گو  در  معلولين  كانون  هيئت مديره  رئيس 
معلوالن  تشكل های  هم انديشی  نشست  چهارمين  برگزاری  از 
سراسر كشور در ارديبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: اين 
نشست با حضور مديران بيش از 70 تشكل مردم نهاد معلوالن از 

تمام استان های كشور در تهران برگزار خواهد شد.

سيدمحمد موسوی اظهار داشت: چهارمين نشست هم انديشی 
و  اصالح  روند  در  تسريع  هدف  با  كشور  معلوالن  های  تشكل 
تصويب قانون جامع حمايت از معلوالن در مجلس برگزار خواهد 

شد.
دبير برگزاری نشست های هم انديشی تشكل های معلوالن كشور 
افزود: مديران و نماينده های سمن های معلوالن در اين نشست 
دور هم جمع می شوند تا چالش های روز معلوالن استان های 
خود را مطرح و ضمن چاره انديشی برای رفع مشكالت معلوالن، 

راه های سرعت بخشی به تصويب قانون جامع را بررسی كنند.
سازمان های  های  تالش  بر  تاكيد  ضمن  همچنين  موسوی 
تشكل های  داشت:  اذعان  گذشته  سال  در  معلوالن  مردم نهاد 
وضعيت  در  موجود  نارسايی های  كاستن  راستای  در  معلوالن 
معلوالن، دستيابی به مشاركت كامل آن ها، حمايت در راستای 
به حرمت  احترام  افزايش  و  برابر  انسانی  حقوق  از  برخورداری 
را  چشمگيری  نتايج  كه  برداشتند  موثری  گام های  آن ها  ذاتی 

برای معلوالن رقم زد.
خاطرنشان  كشور  معلوالن  ی  حوزه  در  اجتماعی  فعال  اين 
ساخت: دبيرخانه مجمع هم انديشی تشكل های معلوالن كشور 
در  سه سال گذشته توانست با حمايت و پشتيبانی سازمان های 
عضو، نقش موثری در استيفای حقوق اجتماعی معلوالن داشته 

باشد.
وی با بيان اينكه تشكل های معلوالن بايد ناظر بر اجرای قانون 
تشكل  هم انديشی  مجمع  دبيرخانه  كرد:  تصريح  باشند  جامع 
های معلوالن در سال جاری و در قالب شبكه ملی به دنبال رفع 
نقايص قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن كشور، طرح مجدد 
بر اجرای  نهايی و نظارت  آن در صحن علنی مجلس، تصويب 

آن آن خواهد بود.

رئیس هیئت مدیره کانون معلولین:  
چهارمین نشست هم اندیشی تشكل های 

معلوالن سراسر کشور اردیبهشت ماه 
برگزار می شود

رقيه بابايی
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کاشف به عمل آمد
نماینده ي مردم اصفهان در مجلس:

کسـي به فـکر معلـوالن نیسـت/ هر چه 
جلوتر رفتیم فضاي مجلـس اربابي تر شد

در  اسالمي  در مجلس شوراي  اصفهان  مردم  نماینده 
توضیح معناي هشتادوپنجي شدن الیحه قانون جامع 
این  به  الیحه  شدن  85ي  گفت:  معلوالن  از  حمایت 
راي  نظر  مورد  کمیسیون  در  الیحه  اگر  که  معناست 
آورد و مورد موافقت قرار گرفت دیگر در صحن مجلس 
نمي آید و با تایید کمیسیون بررسي کننده به شوراي 
نگهبان ارسال شده و به عنوان قانون مصوب مي شود.

به گزارش پیک توانا: دکتر حسن کامران دستجردي 
از  حمایت  الیحه  شدن  85ي  پیشنهاد  خصوص  در 
حقوق افراد داراي معلولیت به پیک توانا گفت: اصوالً 
در مجلس کمیسیون هاي مشترک تشکیل نمي شود، 
زمینه  این  در  هم  مشترک  هاي  کمیسیون  بخش 
بررسي  براي  ما  گفتند  و  کرده  همکاري  عدم  اعالم 
این موضوع تشکیل کمیسیون مشترک نمي دهیم اما 
این الیحه در  تا  ریاست مجلس دستور گرفتیم  از  ما 
کمیسیون مشترک بررسي شود و فشار آوردیم تا این 
که با هشتادوپنجي شدن این الیحه موافقت شد و بعداً 

برخي از مواد به آن الحاق شد.
براي  گرفتن  موافقت  چگونگي  به  پاسخ  در  وي 
قانون جامع  بازنگري شده  هشتادوپنجي شدن الیحه 
حمایت از معلوالن اظهار داشت: من براي این که این 
مطرح  مجلس  علني  صحن  در  نوبت  از  خارج  الیحه 
شود 7 بار از نمایندگان امضا جمع کردم اما این الیحه 
از آن 20  در ترافیک کار مجلس قرار داشت و پیش 
آنها هم  که همه  بودند  نوبت  در  دیگر  و الیحه  طرح 

اجازه طرح بدون نوبت داشتند.
کردن  به جمع  من  مرحله  این  در  داد:  ادامه  کامران 
به  رسیدگي  که  دادم  توضیح  و  شدم  متوسل  امضا 
امور معلوالن واجب است و به معلوالن رحم کنید اما 
نمایندگان قبول نکردند و گفتند طرح و برنامه هاي ما 
مهم تر است و امضا هم ندادند تا این که مساله ي 85ی 

شدن الیحه به ذهن من رسید.
وي تصریح کرد: عده اي از نمایندگان با 85ی شدن 

این الیحه نیز مخالف بودند و هیئت رئیسه مجلس هم 
گفتند این الیحه راي نمي آورد اما من گفتم حاضرم 
مکتوب بنویسم که الیحه راي مي آورد، سپس رایزني 
شد  آماده  طرح  کلیت  آوردیم،  عمل  به  را  الزم  هاي 
قرار  نمایندگان  موافقت  مورد  مطرح شدن،  از  و پس 

گرفت.
18روزه  تعطیلي  از  پس  افزود:  دستجردي  کامران 
انتخابات، ادامه کار و نوشتن متن  مجلس و برگزاري 
اصلي را پي خواهیم گرفت تا به امید خدا الیحه قبل از 

پایان سال به دست شوراي نگهبان برسد.
و  هشتم  هفتم،  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
براي  که  که چگونه شد  سوال  این  به  پاسخ  در  نهم، 
کردید  اقدام  جامع  قانون  الیحه  شدن  هشتادوپنجي 
در حالی که این موارد به عهده ی فراکسیون حمایت 
از حقوق معلوالن است، گفت: من این کار مهم را براي 
انجام  دارند  ما  همه  گردن  به  حق  که  عزیز  معلوالن 
دادم، اگر این کار را نمي کردم تعیین تکلیف الیحه به 
مجلس بعدي مي افتاد و اینکه چه کساني در مجلس 
بعدي سرکار بیایند و با این الیحه موافق باشند یا نه 

قابل پیش بیني نبود.
سوابق  مطالعه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کامران 
فعالیت شما نشان مي دهد که همواره پیگیر مسائل 
معلوالن بوده اید در حالیکه در کمیسیون امنیت ملي 
و سیاستگذاري مجلس عضویت دارید و زمینه کاري 
است؛  حوزه  این  از  متفاوت  بسیار  شما  تخصصي  و 
گفت:  شدید  معلوالن  حوزه  وارد  چگونه  که  بفرمایید 
امام خمیني)ره( مي فرمود یک موي کوه نشین ها را 
به کاخ نشین ها نمي دهد، من هم خودم را خادم گروه 
هاي مظلوم جامعه مي دانم و براي سه گروه معلوالن، 
هر  ما  متاسفانه  کنم،  مي  کار  ایثارگران  و  محرومان 
چقدر جلوتر رفتیم فضاي مجلس اربابي تر و اشرافي تر 
شد و اصوال فضاي اربابي و اشرافي، یادي از محرومان 
امروز صاحبان ثروت و قدرت هواي هم را  نمي کند. 
زیاد دارند، یعني هر جا که فساد دیده مي شود حتما 
پیوند نامبارکي بین صاحبان ثروت و قدرت وجود دارد.
امروز  حاکمان  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  نماینده  این 
برخود سخت  تا حاکمان  و  نیستند  فکر محرومان  به 
نگیرند اوضاع اقتصادي درست نخواهد شد ابراز داشت: 
در فضاي اشرافي کسي یادي از معلول نمي کند، من 
ناظر بر سفرهاي خارجي هستم و مي بینم در شرایط 
سایر  و  اروپا  به  سفرهاي  کشور،  پولي  بي  و  بحران 

کشورها هم چنان برگزار مي شود.
وي در پاسخ به این سوال که این الیحه 10 شهریور 
تحویل مجلس داده شد، با توجه به اینکه مجلس نهم 
در آخرین سال از دوره 4 ساله خود قرار داشت و عدم 
تصویب این الیحه بالتکلیفي آن را در مجلس بعدي 
رقم میزد چه عاملي سبب بي توجهي به وضعیت این 
الیحه مي شد گفت: در پایان سال به ویژه آخرین سال 
مجلس حضور قلب مجلس کم مي شود و همه دنبال 
یک لقمه راي هستند، بنابراین هدف ها کمرنگ تر و 

جمع کردن نماینده ها سخت ترمي شود.
وي نظر خود را درباره فراکسیون هاي شکل گرفته در 
معلوالن  از حقوق  فراکسیون حمایت  ویژه  به  مجلس 
چنین گفت: کاًل فراکسیون ها در مجلس مانند قارچ 
رویش دارند، همه هم دنبال عنوان هستند اما در پایان 

فراکسیون مي ماند و رئیس فراکسیون.
نخبه  را  معلولیت  داراي  افراد  پایان  در  کامران  دکتر 
گروه  این  براي  باید  ما  کرد:  اذعان  و  دانست  فهیم  و 

 مظلوم و بي توقع وقت بیشتري  بگذاریم.

سخنگوي کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
الیحه قانون جامع ایراد قانوني نداشته و 

ندارد

الیحه ي  کننده ي  بررسي  مشترک  کمیسیوِن  رئیس 
قانون جامع در گفت وگو با پیک توانا اظهار داشت: این 
تلفیقي  بود  به عهده ي من  آن  ریاست  کمیسیون که 
قانون جامع  بود که روي الیحه ي  از دولت و مجلس 

حمایت از معلوالن کار کارشناسي انجام داد.
محمدحسین قرباني ادامه داد: پیشنهاد دهنده ي این 
الیحه دولت بود و مجلس هم با دستور موافقت تصویب 
بر اساس اصل 85 قانون اساسي از این الیحه حمایت 
معلوالن  دل  در  را  امیدي  بارقه ي  امر  همین  و  کرد 

ایجاد کرد.
حق  گفت:  مجلس  در  آستانه اشرفیه  مردم  نماینده ي 
اظهار  زمینه  این  در  که  است  نگهبان  شوراي  مسلم 
نظر بکند اما من فکر مي کنم که این الیحه هیچ ایراد 

قانوني نداشته و ندارد.
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوي 
پیگیري  خصوص  در  قطعي  قول  ضمن  همچنین 
در  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع  قانون  الیحه ي 
فرصت  به  توجه  با  ساخت:  خاطرنشان  دهم  مجلس 
بود،  مانده  باقي  نهم  مجلس  عمر  پایان  تا  که  کمي 
براي مجال ورود کامل و بررسي تمام ابعاد قانون وجود 
اطالعي که  و  آگاهي، شناخت  به  توجه  با  اما  نداشت 
جامعه ي معلوالن از این قانون پیدا کرده و به تصویب 
این قانون امیدوار شده اند در مجلس بعدي نسبت به 

پیگیري آن اهتمام خواهیم داشت.
دولت  خود  طرف  از  الیحه  این  کرد:  تصریح  قرباني 
پیشنهاد شده و این یعني که دولت ضعِف خدمتگزاري 
به جامعه ي هدف بهزیستي و توانمندي رفع آن را در 
خود دیده و ما امیدواریم با حل مشکالت قانوني این 
الیحه را به تصویب رسانده و خدمتي به جامعه ي هدف 

بکنیم.
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رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
هنوز ابالغیه  ی رد قانون جامع به دست 

کمیسیون بهداشت ودرمان نرسیده

در  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رییس 
نگهبان  شوراي  نظر  گفت:  پیک توانا  با  گفت وگو 
مبني بر رد قانون جامع حمایت از معلولیت هنوز 

به ما ابالغ نشده است.
شوراي  نظر  داشت:  اظهار  شهریاري  حسین علي 
به  مجلس  هیات رئیسه ي  توسط  باید  نگهبان 
قانون  مورد  در  که  شود  ابالغ  کمیسیون ها 
کمیسیون  دست  به  ابالغیه اي  هیچ  هنوز  جامع 

بهداشت ودرمان نرسیده است.
به  پاسخ  در  مجلس  در  زاهدان  مردم  نماینده ي 
علت رد قانون جامع در شوراي نگهبان و بازتاب 
و گفت:   کرده  بي اطالعي  اظهار  ها  رسانه  در  آن 
من چون تفسیر شوراي نگهبان را ندیده ام چیزي 

در مورد علت رد قانون نمي دانم.

نایب رییس اول کمیسیون قضایي و حقوقي مجلس:
لوایح داراي سابقه ي طرح در مجلس را 

نمیتوان با اصل 85 تصویب کرد

موسي غضنفرآبادي در گفتوگو با پیک توانا اظهار کرد: 
اصل 85 قانون اساسي براي مواردي است که سابقه ي 

قانونگذاري نداشته و براي اولین بار طرح مي شوند.
نماینده ي مردم بم در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
درحال حاضر نظر شوراي محترم نگهبان بر این است 
و  قبلي  سوابق طرح  داراي  الیحه اي  یا  اگر طرح  که 
را تحت عنوان اصل  نمي توان آن  باشند  بوده  قانوني 
85 قانون اساسي بررسي و به تصویب رساند و بدیهي 
شوراي  عهده ي  بر  اساسي  قانون  تفسیر  که  است 

نگهبان است.
ادامه داد:  اول حقوقي و قضایي مجلس  نایب رییس 
قبال نسبت به قانون تجارت هم همین ایراد گرفته شد 

و گفته شد با توجه به اینکه قانون تجارت سابقا قانون 
بوده، مشمول اصل 85 قرار نمي گیرد و تفسیر شوراي 
نگهبان در مورد قانون جامع حمایت از معلوالن نیز از 

همان جا نشات مي گیرد.
وي در پاسخ به این سوال که آیا درست نبود پیش از 
وقت گذاري و تصویب این الیحه، تحقیقاتي در زمینه ي 
موارد شمول اصل 85 به عمل مي آمد تا از اتالف وقت 
مجلس، نمایندگان و همینطور معلوالن سراسر کشور 
پیشگیري شود گفت: ما نسبت به قانون تجارت هم در 
کمیسیون قضایي از این مشکالت داشتیم اما شوراي 

نگهبان تفسیرشان را اینگونه ارائه دادند.
غضنفرآبادي راه چاره ي نتیجه گرفتن از قانون جامع 
مجلس  علني  صحن  در  طرح  را  معلوالن  از  حمایت 
دانست و خاطرنشان ساخت: تصویب این قانون به عمر 
مجلس نهم دست نداد و امیدواریم در مجلس بعدي 

شاهد تصویب این قانون باشیم.
وي در پاسخ به این سوال که با توجه به توجه کمرنگ 
مجلس نهم به بحث معلوالن که پرداختن به مسائل 
آنها را به اواخر عمر مجلس و در شرایطي که فرصتي 
براي تحقیق و بررسي دقیق باقي نمانده بود موکول 
را  قانون  این  به  رسیدگي  نیز  دهم  مجلس  آیا  کرد 
به  توجه  با  کرد:  ابراز  سپرد  خواهد  نود  دقیقه ي  به 
اینکه موضوع افراد داراي معلولیت یکي از موضوعات 
مهم است مجلس آینده و به ویژه کمیسیون بهداشت و 
درمان این مبحث را پیگیري و به صحن علني مجلس 

بیاورند.

رئیس دفتر رسیدگي و نظارت شوراي نگهبان قزوین:
کسي با معلوالن مخالفتي نخواهد داشت

قزوین  نگهبان  شوراي  نظارت  و  رسیدگي  دفتر  رئیس 
قانون  رد  علت  داشت:  اظهار  پیک توانا  با  گفتوگو  در 
جامع حمایت از معلوالن توسط شوراي نگهبان مرتبط 
با خود معلوالن و مقوله ي معلولیت نیست و افراد داراي 

معلولیت تصور نکنند که اهمیت نداشته اند.
توسط  قوانین  از  برخي  افزود:  قابل  علي  حجت االسالم 
جویا  را  علت  وقتي  و  مي شوند  رد  نگهبان  شوراي 
پیش بیني  عدم  مانند  دالیلي  که  مي بینیم  مي شویم 
بودجه، تامین اعتبار و.... عامل اصلي بوده اند و در مورد 
قانوني  ماده ي  بر  ایرادي  است  ممکن  نیز  جامع  قانون 
وارد بوده و یا اینکه قانون مورد نظر ماده اي را کم یا 

زیاد داشته است.
ادامه  قزوین  تبلیغات اسالمي  رئیس شوراي هماهنگي 
داد: نقص قانون و رد شدن قانون به دلیل ناقص بودن 
آن مبني بر مخالفت شوراي نگهبان با اصل قانون نیست 
قانون  اصالح  به  نیاز  و  ایراد  وجود  نشان دهنده ي  بلکه 

است وگرنه کسي با معلوالن مخالفتي نخواهد داشت.
وي تاکید کرد: تفسیر قانون اساسي بر عهده ي شوراي 
ایراد  قانوني  مواد  اصل  به  شورا   این  و  است  نگهبان 
نمي گیرد بلکه ایراد به تطبیق قانون با موارد قانون ایراد 

گرفته مي شود.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
شوراي نگهبان با قانون جامع مخالفت 

نکرده است

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
عدم  علت  پیک توانا  با  گفت وگو  در  اسالمي  شوراي 
موافقت شوراي نگهبان با قانون جامع را اینگونه بیان 
اساسي  قانون  اصل 85  به  که  اختیاري  تفویض  کرد: 
داده شده مربوط به موارد خاص مي شود و کمیسیون 

بیشتر از آن اختیارات را نباید در الیحه مي گنجاند.
با  نگهبان  شوراي  داد:  ادامه  رستمیان  عبدالرحمان 
و  برگردانده  را  آن  بلکه  نکرده  مخالفت  جامع  قانون 

خواهان اصالح آن شده است.
کمیسیوِن  نگهبان  شوراي  نظر  اساس  بر  افزود:  وي 
و  مواد  آن  فقط  یا  باید  جامع  قانون  کننده ي  بررسي 
خواستار  را  مي شود  داده   85 اصل  در  که  اختیاراتي 
اگر خواستار اختیارات بیشتري است حتما  یا  شود و 

باید الیحه را به صحن علني مجلس بیاورد.
آغاز  از  آیا پیش  این سوال که  به  رستمیان در پاسخ 
تحقیقاتي  مزبور  الیحه ي  درمورد  کمیسیون  کار  به 
نیامده  به عمل  اصل 85  اختیارات  در خصوص حدود 
بود پاسخ داد: خود من از جمله کساني بودم که این 
نکته را دست کم در مورد سه بند از قانون به مسئوالن 
کمیسیون یادآوري کردم که چون اختیارات زیادي را 
در الیحه قرار داده اید احتمال رد آنها از سوي شوراي 

نگهبان وجود دارد.
این نماینده ي مجلس نظر خود را در خصوص نحوه و 
از  قانون جامع حمایت  به  میزان توجه مجلس بعدي 
معلوالن و تصویب آن اینگونه اعالم کرد: درحال حاضر 
مجلس درگیر دو مبحث احکام دائمي و برنامه ي ششم 
مجلس  نمایندگان  از  زیادي  تعداد  اما  است  توسعه 
نهم در مجلس دهم نیز حضور دارند و مي توانند این 
به  محدودتر  بندهاي  با  و   85 اصل  طبق  یا  را  قانون 
نتیجه برسانند و یا با طرح در صحن علني مجلس و با 

اختیارات بیشتري مصوب کنند.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شما  صحبت هاي  طبق  که  سوال  این  به  همچنین 
مي توان گفت شوراي نگهبان الیحه ي قانون جامع را 
قانون  اصالحات  ایجاد  خواهان  بلکه  نکرده  رد  کامال 
شده است گفت: بله ما در فصل بودجه مي توانیم منابع 
مالي را بنویسیم اما در فصل غیر بودجه تنها در صورت 
موافقت دولت مي توان بار مالي ایجاد کرد که در این 

الیحه رعایت نشده بود.
عبدالرحمان رستمیان تاکید کرد: من در مورد دو الي 
پیش بیني  را  نگهبان  شوراي  مخالفت  الیحه  بند  سه 
مي کردم و به نظرم مخالفت شوراي نگهبان بخاطر آن 

موارد منطقي بود.
و دو سه بند وجود داشت که باید پیش از ارسال الیحه 
براي شوراي نگهبان حذف میشد و به نظر من مخالفت 
برگرداندن  و  اصالح  و  تصحیح  براي  نگهبان  شوراي 

قانون منطقي بود.
براي  خوبي  فضاي  مجلس  اینکه  بیان  با  رستمیان 
توانمندسازي،  کرد:  تصریح  دارد  معلوالن  از  حمایت 
اصالح شرایط محیطي و پیشگیري از بروز معلولیت هاي 
ژنتیکي نقاط قوت قانون جامع هستند که به نظر من 

مجلس با آن موافقت خواهد کرد.

ـار
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وزارت  گفت:  توانا  پيك  به  باور  انجمن  هيئت مديره ی  رئيس 
در  را  »چندسياستی«  معلوالن  قبال  در  آموزش وپرورش 
از  برخی  دارد،  هم  تناقض هايی  واقع  در  و  پيش گرفته 

سياست هايش اجرا می شوند و برخی ديگر را تكذيب می كنند.
سهيل معينی با بيان اينكه از نظر وزارت آموزش وپرورش گويا 
همه ی افراد معلول بايد به مدارس استثنايی بروند و در سيستم 
نهاد  اين  مسئوالن  كرد:  اظهار  نباشند  عادی  آموزش وپرورش 
سوق  استثنايی  آموزش و پرورش  سمت  به  را  معلوالن  عمدتا 

می دهند كه از نظر ما سياست غلطی است.
نسبت  آموزش وپرورش  ايزوله گر  نگاه  از  گله مندی  ابراز  با  وی 
قرار  وقتی  گفت:  عادی  مدارس  در  معلوالن  استخدام  عدم  به 
است دانش آموز دارای معلوليت در كنار دانش آموز عادی باشد 
نباشد و معلمی كه  چرا آموزگار معلول در كنار آموزگار عادی 
نابيناست اما فوق ليسانس و دكترا دارد چرا نبايد در دبيرستان 

عادی تدريس كند؟
معلول  كه  فردی  غلط،  سياست های  اساس  بر  افزود:  معينی 
را  خودش  رشته ی  در  كافی  سواد  اما  است  حركتی  و  جسمی 
دارد نمی تواند در مدارس عادی تدريس كند و اين محدوديت با 

هيچ منطقی قابل توجيح نيست.
را  آموزش وپرورش  سياست های  باور  انجمن  مديرعامل 
سياست های تبعيض آميز دانست و اعالم كرد: اين سياست ها بايد 
تغيير پيدا كنند، ما با تمام امكانات سعی می كنيم تا با استفاده 
از ظرفيت های حقوقی و قانونی كشور به مسئوالن بقبوالنيم كه 

اين رويكرد غلط را كنار بگذارند.
وی همچنين به ورود دانش آموزان معلول به مدارس استثنايی 
اشاره كرد و گفت: ما تابع سياستی هستيم كه رويكرد آموزش 
فراگير در آن لحاظ شده و بر اساس اين رويكرد افراد معلول بايد 
در مدارس عادی تحصيل كنند، مگر در مواقعی كه معلوليت ها 
آنقدر شديد است كه در مدارس عادی نمی توان فرد را پذيرفت.

دارای  افراد  حقوق  جهانی  كنوانسيون  اينكه  بيان  با  معينی 
می داند  ممنوع  را  معلول  افراد  عليه  تبعيض  هرگونه  معلوليت 
و كشور ما به اين كنوانسيون ملحق شده است گفت: طبق اين 

رئیس هیئت مديره ی انجمن باور:

ممانعت از تدريس
 معلوالن غیر قانونی است

عضو شورای اسالمی شهر الوند و نصرت آباد در گفت وگو 
با پیک توانا افراد دارای معلولیت را تواناترین افراد جامعه 
به  و  یک بار  برای  تنها  زمانی که  من  کرد:  اظهار  و  خواند 
صورت نمادین روی ویلچر نشسته بودم حتی قدرت عبور 
عین  در  معلولیت  دارای  افراد  اما  نداشتم  را  پله  یک  از 
و  آمد  جامعه  در  توانایی  با  مختلف  معلولیت های  داشتن 
شد می کنند و من برای توانمندی های آنها احترام ویژه ای 

قائلم.
 کرم اوسطی در پاسخ به این سوال که چه برنامه هایی برای 
مناسب سازی و رفع موانع شهری و سهولت تردد معلوالن 
طراحی  و  پیاده روها  در  قبل  شهرداری های  گفت:  دارید 

مورد  را  معلوالن  مرور  و  عبور  شهری  عمومی  مكان های 
توجه قرار نداده  بودند اما در برنامه های سال 9۵، رفع تمام 
موانع در فضاهای شهری برای سهولت دسترسی معلوالن 

دیده شده است.
از  یكی  را  معلوالن  به  الوند  ورزشی  سالن  سپردن  وی 
راه های مورد توجه شورا و شهرداری الوند در ایجاد اشتغال 
معلوالن این شهرستان دانست و تصریح کرد: ایجاد یک 
پارك ویژه با هدف ایجاد اشتغال برای معلوالن شهرستان 
البته به شرط تامین بودجه در برنامه ی کاری شورای شهر 

و شهرداری الوند قرار دارد.
رقیه بابایی

عضو شورای شهر الوند و نصرت آباد:
مناسب سازی شهری الوند در دستوركار شورای شهر قرار گرفت

در  آن ها  اشتغال  يا  استثنايی  مدارس  به  ورود  به  معلوالن  كردن  وادار  كنوانسيون 
نتيجه  در  و  است  قانون  خالف  و  محسوب شده  تبعيض  استثنايی  آموزش و پرورش 

می شود بر همين اساس اقدام كرد.
مديرمسئول روزنامه ی ايران سپيد اذعان داشت: كنوانسيون در سال 87 در كشور ما 
پذيرفته شد و وقتی كنوانسيون تصويب شد حكم قانون داخلی را گرفته و از استحكام 

حقوقی برخوردار است.
سهيل معينی ادامه داد: انحصار مشاغل در كشور ما توسط گروه های مختلف ممنوع 
به نظر  نتيجه  از تدريس منع كند در  را  افراد معلول  اساساً كسی نمی تواند  شده و 
می آيد كه اين مشكل قانونی نيست بلكه مشكل بينش مسوالن است، يعنی ما برای 
اثبات اين قضيه مشكل قانونی نداريم از طرفی مسئوالن هم مستندات حقوقی برای 

منع تدريس معلوالن ندارند، در نتيجه بحث اصلی تغيير بينش مسئوالن است. 
وی تصريح كرد: مشكل ما بينش غلطی است كه مسئوالن نسبت به تمام افراد معلول 
دارند و ما برای رفع اين نگرش نادرست بايد از ظرفيت های حقوقی استفاده كرده و با 

مسئوالن به گفت وگو بنشينيم.
ديوار  افزود:  و  دانست  مدرسان  همه ی  تدريس  جای  را  استثنايی  مدارس  معينی 

كشيدن مقابل يك گروه برخالف نظام حاكم و عليه نظام آموزشی فراگير است.
اين فعال اجتماعی خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش اختياراتی دارد اما نبايد مغاير 
با قوانين جاری كشور عمل كند و ممانعت از تدريس افراد باسواد به صرف نابينايی 

يا استفاده از عصا، ويلچر يا واكر غير قانونی است و ما به اين حركت اعتراض داريم.
سهيل معينی تاكيد كرد: ما بايد يك بار برای هميشه با دوستان نظام آموزش وپرورش 

تعيين تكليف كنيم تا شاهد عملكردهای مخالف با كرامت انسانی معلوالن نباشيم.
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يک سوال،  يک سازمان، چندپاسخ
ما به معلوالن مستمری می دهیم، خودشان با آن هر كاری می خواهند  بکنند

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

تردد افراد دارای معلوليت در شهرها معضل هميشگی اين گروه بوده و تا چندی پيش به جز موارد اندك و در تعداد معدودی از شهرها چاره ای برای عبور و 
مرور اين افراد انديشيده نشده است.

تاكنون هيچ خبر موثقی راه اندازی ناوگان حمل و نقل ويژه ی معلوالن را تاييد نكرده و حتی از سوی سازمان بهزيستی نيز حمايت جدی در اين زمينه ديده 
نشده است.

سازمان بهزيستی تنها متولی افراد دارای معلوليت در ايران است و در رابطه با تردد معلوالن در فضاهای شهری تالش خود را تنها به پرداخت كمك هزينه های 
به معلوالن و در نحوه ی عملكرد  اينكه در نحوه ی پرداخت كمك هزينه ي تردد  به  با توجه  از معلوالن عطف كرده است.  به تعداد محدودی  ناچيز آن هم 
استان های مختلف در اين زمينه هماهنگی الزم وجود ندارد در اين شماره از پيك توانا به سراغ برخی از مراكز بهزيستی در استان ها رفته و با طرح دو سوال 

زير مبلغ كمك هزينه را پرس وجو كرده ايم.

افراد دارای معلولیت کمک  1. سازمان بهزیستی به 
هزینه ای تحت عنوان کمک هزینه تردد می پردازد؟

2. مبلغ این کمک هزینه چقدر است و به چه کسانی 
تعلق می گیرد؟

استان فارس، بهزيستی شهرستان شيراز:
از  1. قبال يك كمك هزينه ی 10 هزار تومانی 
خودرو  كه صاحب  معلوالنی  به  سازمان  طرف 
از پرداخت آن  اما االن  بودند پرداخت می شد 

اطالعی نداريم.

استان همدان، اداره كل بهزيستی:
شامل  بهزيستی  سازمان  خدمات   .1
آن دسته از معلوالنی كه در بهزيستی 

دارای پرونده باشند می شود.
ناچيز  بسيار  نيست،  زيادی  مبلغ   .2

است.

استان سمنان، اداره كل بهزيستی:
1. اگر تحت پوشش سازمان باشند 

بله.
2. از مبلغ خبر نداريم.

استان كرمان، بهزيستی شهرستان جيرفت:
عهده ی  به   معلوالن  تردد  هزينه ی  كمك   .1

ما نيست.
2. ما به معلوالن مستمری می دهيم، خودشان 

با آن هر كاری می كنند بكنند.

استان كهگيلويه و بوير احمد، بهزيستی شهرستان دنا:
1. اطالع نداريم.

2. هزينه ی رفت و آمد معلوالن را هم ما بايد بدهيم؟

شهرستان  بهزيستی  جنوبی،  خراسان  استان 
بيرجند:

1. كمك هزينه ی تردد ديگر چيست؟
2. ما خبری از اين چيزها نداريم.

استان تهران، بهزيستی شهرستان تهران:
1. تنها به افرادی كه عضو سازمان بوده و نياز 

به تردد در جامعه داشته باشند.
2. اين مبلغ 10 هزار تومان است كه هر سه ماه 

يك بار به حساب افراد واريز می شود.
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آیین افتتاحیه ی خط تولید صابون گروه بهداشتی فیروز با حضور دکتر سرقینی 
اهری معاون امور معادن و صنایع معدن وزرات صنعت، معدن و تجارت، مهندس 
فرمانداری  سرپرست  عسگری  رضا  قزوین،  استان  صنایع  مدیرکل  پرزحمت 
از  جمعی  و  آباد  نصرت  و  الوند  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  البرز،  شهرصنعتی 

مدیران و مسئوالن استانی برگزار شد.
امور معادن و صنایع معدن وزارت صنعت، معدن و  به گزارش پیک توانا: معاون 
تجارت در آیین افتتاحیه ی خط تولید صابون گروه بهداشتی فیروز اظهار داشت: 
فیروز یک واحد کم نظیر صنعتی و یک واحد بزرگ اجتماعی است که دست به 

فعالیت های بی نظیر زده است.
کارکنان  استخدام  در  را  فیروز  بهداشتی  گروه  اقدام  اهری  دکتر جعفر سرقینی 
که  تالش هایی  تمام  علیرغم  افزود:  و  دانست  ستودنی  اقدامی  معلولیت  دارای 
اما  گرفته  نیست« صورت  ناتوانی  »معلولیت،  اثبات جمله  ی  راستای  در  تاکنون 
هیچ کدام از فعالیت ها به اندازه ی اقدام فیروز نتوانسته این نکته را در عمل اثبات 

کند.
وی اذعان داشت: این واحد تولیدی در عمل نشان داده که معلولیت مساوی با 
ناتوانی نیست و امروز طرح های تولیدی فیروز به همت معلوالن عزیز مدیریت و 

اجرا می شود.
تولیدی  و  کاری  در خطوط  معلولیت  دارای  افراد  فغالیت  کرد:  تصریح  سرقینی 
فیروز اثبات کننده ی نظریه ای است که نظریه پردازان آن را سال ها در تریبون ها 
اعالم کرده و تاکید کرده اند که معلولیت تنها یک محدودیت است و ناتوانی نیست 

و فیروز اولین مجموعه در کشور است که این حرف را به عمل درآورده است.
وی ابراز داشت: من در گذشته به کارخانه ی فیروز به عنوان یک واحد صنعتی نگاه 
می کردم اما با بازدید امروز ذهنم نسبت به این مساله تغییر کرد و فیروز علیرغم 

اینکه یک واحد کم نظیر صنعتی است یک واحد بزرگ اجتماعی است.
دیدن  و  کارخانه  این  به  ورود  لحظه ی  از  که  این مطلب  بیان  با  اهری  سرقینی 
فعالیت کارکنان معلول نه تنها نیرو گرفتم بلکه به زندگی و آینده  ای بهتر برای 
کشور امیدوار شدم گفت: هر جا که اراده باشد خواسته های بزرگ محقق می شوند 

و فیروز محل وجود اراده است.
معاون امور معادن و صنایع معدن وزرات صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر انعکاس 
فعالیت های صورت گرفته در فیروز ابراز داشت: این حرکت بزرگ اجتماعی نباید 
از دید مسئوالن و مردم پنهان بماند چرا که ضمن ایجاد اشتغال، مسبب ترویج 

امید به زندگی در کارکنان ویژه ی خود شده است.
وی در پایان برای تقویت و توسعه ی حرکت اجتماعی صورت گرفته در فیروز قول 
همکاری داد و از کلیه ی واحدهای کاری این واحد تولیدی بهداشتی و نحوه ی 

فعالیت کارکنان دارای معلولیت آن بازدید کرد.
گفتنی است با راه اندازی این خط تولیدی زمینه ی اشتغال 35 فرد دارای معلولیت 

در کارخانه ی فیروز فراهم شد.
رقیه بابایی

معاون امور معادن و صنایع معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت
 در افتتاحیه ی خط تولید صابون گروه بهداشتی فیروز:

فیروز یک واحد کم نظیر صنعتی و یک واحد 
بزرگ اجتماعی است

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
ارائه  و  مطالعاتی  سطح  باالبردن  هدف  با  گویا  کتابخانه ی  افتتاحیه ی   -1

خدمات به افراد نابینا و کم بینا 
ادواری  همایش  در  برتر  مدیر  به عنوان  موسوی  سیدمحمد  از  تقدیر   -2

بهره وری و مدیریت انجمن توسعه ی بهره وری ایران 
شده  شناسایی  تشکل های  و  سفارتخانه ها  به  میالدی  نو  سال  تبریک   -3

بین المللی در حوزه ی معلوالن 
4- راه اندازی کانال تلگرامی کانون توانا 

مالی  حامیان  راستای  در  رسالت  بانک  مدیران  با  رایزنی  و  نشست   -5
قرض الحسنه 

اهداف  راستای  فناوری اطالعات در  با مدیران سازمان  بازدید  و  6- نشست 
کانون توانا و بسترسازی برای اتصال به سیستم یکپارچه ی دولت الکترونیک 

7- حضور در آیین نکوداشت دکترکمالی و ارائه ی لوح سپاس به ایشان 
8- آماده سازی و راه اندازی کارگاه تولید صنایع چرم با دستگاه های صنعتی 

های  فعالیت  مجموعه  از  اصفهان  ابابصیر  آموزشی  موسسه ی  بازدید   -9
فرهنگی، اجتماعی و کارآفرینی تولیدی کانون توانا 

10- حضور در برنامه ی افتتاحیه ی خط تولید صابون گروه بهداشتی فیروز 
که با حضور معاون وزیر صنایع، معادن و تجارت دکتر سرقینی صورت گرفت
11- انجام آزمایشات و معاینات پزشکی طب کار پرسنل، کارکنان و کارگران 

کارگاه های تحت پوشش کانون توانا
12- حضور در همایش هفتادمین نشست کتاب خوانان برتر استان 

13- نشست با سردبیر سابق روزنامه ی اطالعات و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا 
در راستای توسعه ی ماهنامه ی پیک توانا

14- برگزاری اردوی مشهد مقدس برای کارکنان شعبه ی الوند و تاکستان 
کانون توانا به همراه خانواده هایشان 

15- همکاری با شبکه خبر صدا و سیما برای تهیه گزارش از معلوالن توانمند 
در برنامه ی مجله ی خبری توانا 



13

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ـار

ــــ
ــــ

خبـ
ا

به گزارش پیک توانا: سید محمد موسوی در گردهمایی 
و  کار  موسسه  محل  در  بهره وری«  توسعه  »انجمن 
تامین اجتماعی اظهار کرد: ما »کانون معلولین توانا« 
آنها  از  ایجاد کردیم که یکی  بزرگ  با چند هدف  را 
تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت است و ما بر 
این باوریم که انسان از پی محدودیت، توانا و سازنده 

شد.
اما   دارند  محدودیت  انسان ها  همه ی  افزود:  وی 
اما  باشند  سازنده تر  باید  محدودترند  که  معلوالن 
چون نگرش جامعه نسبت به معلوالن نادرست است 

معلوالن به درجات باالی سازندگی نرسیده اند.
اساس  بر  را  معلولین  کانون  ما  داد:  ادامه  موسوی 
تغییر نگرش جامعه ایجاد کردیم در حالی که همه ی 
اروپا  در  حتی  معلوالن  درخصوص  خیریه  تابلوهای 
گفتم  اروپا  در  من  است.  شده  تبدیل  بازار  دکان  به 
عامل ناتوانی معلوالن همین تابلوهای خیریه ای است 
سیر  تابلوها شکم  این  زده اید.  خیابان ها  در  شما  که 
می کند اما به معلول افسردگی روحی و حس ناتوانی 

می دهد.
اگر  کرد:  تاکید  فیروز  بهداشتی  گروه  مدیرعامل 
حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت را بدهند آنها 
توانا می شوند؛ دقیقا مثل من که وقتی به این نتیجه 

گرفتم شغل  تصمیم  کنم  کارگری  نمی توانم  رسیدم 
فکری انجام دهم.

با مکانیزمی خاص  بیان این که چراغ خاموش  با  وی 
ما  افزود:  رابطه ی عاطفی داریم،  با همه ی خانواده ها 
به  باید  معلوالن  دیدیم  وقتی  داریم.  قلب  از  سهم 
بهزیستی بروند و ماهی 50 هزار تومان بگیرند مجبور 
شدیم آنها را به کارخانه بیاوریم تا درب شامپو ببندند، 
معلوالن کارهای فکری  ترجیح می دهیم  حال آن که 
با این حال مجبوریم معلوالن را به کار  انجام دهند. 

بگیریم؛ چرا که کارگری بهتر از گدایی است.
این کارآفرین برتر اجتماعی بیان کرد: بنده در حال 
احداث بزرگ ترین بندر تفریحی و گردشگری ایران در 
نوشهر هستم و 250 متر در آب رفته ایم. 100 هکتار 
با منابع طبیعی قرارداد می بندیم و همه ی منافع آن را 
وقف پشتیبانی تحصیلی معلولین کرده ایم که بستری 
و  پزشک  دانشگاه،  استاد  معلوالن  تا  کنیم  فراهم  را 
وکیل شوند. این زمینه ای که ما در حال فراهم کردن 
آن هستیم به احتمال زیاد مشکل مدیریتی جامعه را 

در آینده حل خواهد کرد.
از  انتقاد  با  توانا  معلولین  کانون  مدیره  هیات  رییس 
جمعیت  پیش  سال   60 تا  گفت:  سرمایه داری  نظام 
جهان 2 میلیارد نفر بود اما یکباره طی 60 سال به 

نفر رسید؛ جمعیتی که در همه ی فصول  7 میلیارد 
مدیریت  را  دنیا  طوری  می خواهد.  فرنگی  توت  سال 

می کنند که معلول می سازند. 
وی ادامه داد: حاکمین فقط به فکر حکومت هستند؛ 
از سرمایه داری  آنها  تخت  و  تاج  و  چرا که چهارپایه 
است. حاکمین برای دستیابی به سرمایه بیشتر، دنیا 
باخت  که  هم  هرکس  کرده اند.  کازینو  به  تبدیل  را 
برایشان مهم نیست می گویند در قمار بردیم. اصول 
مالی شرکت ها بر مبنای سود است. اتوماسیون برای 
سود بیشتر آمد و دین هم جایگاهی ندارد. اندیشه ی 
که  است  جالب  و  کرده  بیچاره  را  دنیا  سرمایه داری 
خود سرمایه داران فستیوال حقوق بشر و هوای پاک 
می گذارند و می خواهند دردها را آسان کنند و راهکار 

بدهند.
موسوی با بیان این که مدیران من در کانون معلولین 
سرمایه داری  ما  کرد:  تصریح  می اندیشند،  آرمانی 
بورس  بازار  با محاسبات  ما  رویکرد  و  نمی کنیم  نگاه 
است  حق الناس  که  مصرف کننده  حقوق  نمی خواند. 
رعایت می کنیم. چهار سال به طور مداوم واحد نمونه 
شده ایم. برند هم برای مردم است؛ چرا که اگر مردم 

استقبال نمی کردند هیچ چیز برای ما نبود.

افتتاحیه ی  در  ایران  فیزیوتراپی  انجمن  رئیس 
معلوالن  از  بیش  مسئوالن  توانا:  کانون  فیزیوتراپی 

نیازمند توانبخشی هستند.
ایران  فیزیوتراپی  انجمن  رئیس  پیک توانا:  گزارش  به 
قزوین؛  استان  فیزیوتراپی  مجهزترین  افتتاحیه ی  در 
مرکز  یک  راه اندازی  در  توانا  معلولین  کانون  همت 

فیزیوتراپی مجهز برای معلوالن را ستودنی دانست.
تمام  داشت:  اظهار  بندپی  محسنی  محمدعلی  دکتر 
یافته های  اساس  بر  نیروانا  مرکز  راه اندازی  جزئیات 
بین المللی پیش رفته و این برای من و همکارانی که 

تخصص مرتبط را دارند محرز است.
مشاور عالی رئیس سازمان بهزیستی کشور با عنوان 
به طور  توانبخشی  خدمات  به  معلوالن  که  نکته  این 
به  معلول  فرد  یک  نیاز  داشت:  ابراز  دارند،  نیاز  دائم 
توانبخشی به چند جلسه ی فیزیوتراپی ختم نمی شود 
بلکه این خدمات در طول عمر افراد دارای معلولیت 

عهده ی  از  پیش رو  هزینه های  اما  باشند  جاری  باید 
خانواده های این افراد برنمی آید.

بندپی افزود: در کشور ما مسئوالن بیش از خود افراد 
رده های  و  دارند  توانبخشی  به  نیاز  معلولیت  دارای 
باالی کشوری در نیاز به این مسئله نیازمندتر از سایر 

گروه ها هستند.
وی با بیان این مطلب که مسئوالن نباید در ارائه ی 
به  خدمت رسانی  برای  مملکت  این  سرمایه های 
معلوالن دریغ کنند تصریح کرد: افزایش آگاهی های 
مسئوالن در مورد معلوالن باید در صدر برنامه ها قرار 

گیرد.
محمدعلی محسنی بندپی افزود: تمام افرادی که در 
امور معلوالن دخیل هستند و فعالیت می کنند باید در 

ارتقای ارائه ی خدمات درمانی به این افراد بکوشند.
بیشتری  تعهد  باید  کشور  مجریان  کرد:  بیان  بندپی 
و  باشند  داشته  معلولیت  دارای  افراد  به  نسبت 

فعال  نهادهای  از  شوراهای اسالمی شهرها می توانند 
در عرصه ی معلوالن باشند.

باید  بیمه گر  سازمان های  گفت:  همچنین  محسنی 
تمهیداتی بیاندیشند تا تمام نیازهای درمانی معلوالن 
را به گونه ای پوشش دهند که این افراد نگران درمان 

خود نباشند.
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران عدم اشتغال معلوالن 
را از مهم ترین چالش های پیش روی این افراد دانست 
به  استخدام ها  و گفت: تخصیص 3 درصد سهمیه ی 

افراد دارای معلولیت می تواند رافع این معضل باشد.
و  توانمندسازی  مناسب سازی،  گفت:  پایان  در  وی 
توانبخشی3 اصل مهم سازمان جهانی بهداشت است 
و این سازمان به همه ی کشورها 7 سال فرصت داده 
با  را  معلولیت  دارای  افراد  به  مربوط  برنامه های  تا 

اکشن پلن این سازمان منطبق کنند.

سید محمد موسوی در گردهمایی انجمن توسعه بهره وری:

کانون توانا را با هدف تغییر نگرش جامعه نسبت به معلوالن ایجاد کردیم

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران: مسئوالن بیش از معلوالن نیازمند توانبخشی هستند

تخصصی  كتابخانه  مسئول 
گويای استان قزوين گفت: در 
30هزار  از  بيش  حاضر  حال 
جلد كتاب گويا در كتابخانه 
توانا  معلولين  كانون  گويای 
و  نابينا  افراد  كه  دارد  وجود 
از  می توانند  استان  كم بينای 

آن استفاده كنند.
محسن محمد قلی  در مراسم 
گويای  كتابخانه  افتتاحيه 
كانون  در  كه  قزوين  استان 
معلولين توانای استان قزوين 

برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر بيش از 30هزار جلد كتاب گويا در كتابخانه 
گويای كانون معلولين توانا وجود دارد كه افراد نابينا و كم بينای استان می توانند 

از آن استفاده كنند.
وی افزود: كتابخانه گويا تنها محدود به افراد نابينا و كم بينا نبوده و ساير افراد نيز 
جامعه،  مشغله های  به  توجه  با  كه  چرا  كنند،  استفاده  كتابخانه  اين  از  می توانند 
گويا  كتاب های  از  استفاده  اما  می روند  كتابخوانی  و  كتاب  سمت  به  كمتر  مردم 

می تواند اين مشكل را از بين برده و سبب افزايش سرانه مطالعه در جامعه شود.
مسئول كتابخانه تخصصی گويای استان قزوين بيان كرد: سازمان ملل متحد در 
به  را  معلوليت  دارای  افراد  برای  امكانات  فراهم سازی  استاندارد  قواعد   72 سال 
تصويب رسانده است كه يكی از اين قواعد دسترسی آسان كتاب برای تمام افراد 
دارای معلوليت در جامعه است و كانون توانا در همين راستا بستری را فراهم كرده 

تا دسترسی افراد نابينا به كتاب فراهم شود.

۳۰هزار جلد کتاب صوتی در کتابخانه گویای کانون توانا
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مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز با تاکید بر این مطلب که 
در  معلولیت  دارای  نیروی  چند  به کارگیری  تنها  ما  هدف 
انجام امور خیریه نبود اظهار کرد: ما می خواستیم  فیروز و 
را  انقالب  معنوی  ارزش های  تولید  و  کسب وکار  سنگر  در 

زنده کنیم.
به گزارش پیک توانا: سیدمحمد موسوی در آیین افتتاح خط 
تولید گروه بهداشتی فیروز که با حضور معاون امور معادن و 
صنایع معدن وزرات صنعت، معدن و تجارت در شهر صنعتی 
البرز صورت گرفت افزود: هدف ما از داشتن نگرش اجتماعی 
و خدمت به انسان های دردمند در فیروز و کانون توانا، ایجاد 
ارزش های اسالمی  و  نگهداشتن معیارها  زنده  برای  الگویی 

است.
جامعه ی  به  تا  داشتیم  قصد  ما  کرد: همچنین  تصریح  وی 
با  را  معلولین  کانون  و  فیروز  ما  که  بدهیم  پیغام  اسالمی 
قاعده ی سرمایه داری الهی مدیریت کرده و سرمایه را از آن 

خداوند و خود را وکیل این سرمایه می دانیم.
دادن  با  من  کرد:  خاطرنشان  کشوری  برتر  کارآفرین  این 
شغل به معلول امانت خداوند را به بنده ی او رسانده  و سعی 
کرده ام یکی از رویکرد های مهم انقالب را پیشه ی کار خود 

کنم.
موسوی همچنین سرمایه داری به روش سرمایه داران غربی 
را خالف اهداف موردنظر انقالب و اسالم دانست و ادامه داد: 
سرمایه داری الهی با آنچه در بازارهای بورس اروپا و آمریکا 

در جریان است تفاوت دارد.
وی ریشه ی آشوب  بین کشورها و عدم توجه به شان انسان ها 
را در سرمایه داری به سبک غربی دانست و افزود: امروز حتی 
در  می کنند  تخریب  سرمایه داران  نفع  به  را  زیست  محیط 

حالیکه چنین روش هایی در رویکرد اسالم جایگاه ندارند.
رئیس هیات مدیره ی کانون معلولین توانا ادامه داد: در دنیای 
اقتصاد و سرمایه داری مقتدای ما موالیمان علی)ع( است که 
چاه را پیش از جوشیدن آب وقف خلق خدا می کرد اما در 
دنیای غرب و  صهیونیست حکومت ها بر مبنای سرمایه داری 

شکل گرفته و توجهی به انسان ها ندارد.
این فعال اجتماعی گفت: ما استاندارد کار خود را در جلب 
استاندارد  بستن  کار  به  که  چرا  می بینیم  خداوند  رضایت 

توجه به کم ترین حقوق مردم است.
سیدمحمد موسوی تاکید کرد: در اوضاع کنونی که واحدهای 

مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز:

هدف ما از استخدام معلوالن زنده نگهداشتن ارزش های معنوی انقالب است

صنعتی به رکود افتاده اند و جامعه با بحران بیکاری مواجه است ایجاد اشتغال، جهاد در راه خداست و مدیران من 
در کانون توانا و فیروز در حال جهاد هستند.

این مدیر موفق اقتصادی بیان کرد: ما با ایجاد بستر اشتغال برای معلوالن، ارزش ایجاد کرده  و از معاون وزیر 
برای  ما  کنند چون  در جامعه رصد  را  ارزش  این  تا  تجارت می خواهیم  و  معدن  وزرات صنعت،  معدن  صنایع 

دستیابی به این ارزش ها خون داده ایم.
وی خودکشی، طالق، فقر و اعتیاد را ناشی از بیکاری و توجه به روش سرمایه داری غربی دانست و یادآور شد: 

تجهیز واحدهای تولیدی به دستگاه های اتوماسیون در صورت بیکاری جوانان جامعه ی اسالمی افتخار نیست.
مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز با بیان اینکه ما ازدستگاه های اتوماسیون استقبال نمی کنیم تا شرمنده ی نیروهای 
معلول نباشیم اذعان کرد: جامعه نیز باید با پیروی از این قاعده به کمک دولت در خروج از بحران بیکاری بیاید.
موسوی گفت: از مسئوالن می خواهیم تا نام رویکرد اجتماعی فیروز را تنها کارآفرینی نگذارند بلکه با پذیرش آن 

به عنوان »ارزش آفرینی« در راستای توسعه و الگوسازی آن نیز حامی ما باشند.
این فعال اجتماعی در حوزه ی معلوالن کشور، سهم معلوالن را احراز مشاغل فکری و مدیریتی جامعه دانست و 

گفت: خداوند با دادن معلولیت به معلوالن امور تحقیقاتی و پژوهشی را از آنها خواسته است.
موسوی همچنین یادآور شد: من با بکارگیری نیروهای دارای معلولیت در فیروز به وظیفه ی انسانی خود عمل 

کرده ام و سازمان و مدیران من در حصول نتیجه ی مطلوب در این زمینه شایسته ی قدردانی هستند.
وی با اهدای گل به یکی از کارکنان دارای معلولیت به نام سعید طاهرخانی از زحمات وی قدردانی کرده و ابراز 
داشت: این معلول موفق، رتبه ی 31 کارشناسی ارشِد کشور را به خود اختصاص داده و اکنون در بخش توسعه 

و پژوهش به کمک گروه بهداشتی فیروز آمده است.
در پایان چند تن از نیروهای نابینای این واحد تولیدی شاخه گل هایی را به معاون وزیر صنعت و معدن و مدیر 

کل صنایع استان هدیه کردند.

معاون امور معادن و صنایع معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه ی 
خبرنگار  به  فیروز  بهداشتی  گروه  صابون  تولید  خط  افتتاح  آیین  برگزاری 
پیک توانا گفت: کارخانه ی فیروز ممکن است در ایران مشابه داشته باشد اما 
سازمانی که اینجا به منظور ایجاد شغل برای معلوالن ایجاد شده بی نظیر است.

دکتر جعفر سرقینی اهری عملکرد گروه بهداشتی فیروز را شایسته ی تقدیر 
دانست و اظهار کرد: فیروز دو رسالت مهم داشته که زنده نگهداشتن ارزش های 
اسالم و اثبات اینکه معلولیت برابر با ناتوانی نیست دو رسالت اصلی این سازمان 

هستند.
سرقینی اهری اضافه کرد: کاری که فیروز انجام داده در کشور نه تنها کم نظیر 
نمی توان  دیگری  کار  اینکار،  از  بزرگ تر  عرصه  این  در  و  است  بی نظیر  بلکه 

انجام داد.

راه  واحد صنعتی  کرد: خیلی ها  تصریح  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  معاون 
به  این واحد  ارزش  اما  تولید می زنند  به  از واحدها دست  می اندازند و خیلی 

ایجاد سازمانی است که دست به ارزش آفرینی زده است.
 اهری خاطرنشان کرد: گروه بهداشتی فیروز ثابت کرد که می توان ارزش آفرید 

و بر اساس ارزش ها و رویکردهای اجتماعی کار کرد.
وی ادامه داد: من در کشور واحد دیگری که این تعداد از معلوالن را مشغول 
به کار کرده باشد شناسایی نکرده ام و ما به زودی با مدیرعامل گروه بهداشتی 
ایده های  و  نظرات  از  تا  داشت  خواهیم  وزارت خانه  در سطح  فیروز جلسه ای 

ایشان استفاده و البته حمایت کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

سازمان ارزش آفرین فیروز در ایران بی نظیر است

رقيه بابايی

رقيه بابايی
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كانون معلولین شعبه ی الوند،  مجوز  فعالیت رسمی گرفت

فرماندار كالردشت:

فیروز جايگاه تجلی ايمان و اراده است

فرماندار تاكستان:
اعتقادات مديريت فیروز، عامل موفقیت اين واحد تولیدی است

فعالیت رسمی کانون معلولین شهر  پروانه ی  البرز  فرمانداری شهرستان  سرپرست 
الوند را به این شعبه اعطا کرد.

به گزارش پیک توانا: رضا عسگری در بازدیدی که به همراه معاون سیاسی خود، عضو 
شورای اسالمی شهر الوند، رئیس بیمارستان خیریه ی رحیمیان و بخشداران البرز، 
محمدیه و شریف آباد از کانون توانای شعبه ی الوند داشت پروانه ی فعالیت رسمی 

این شعبه را به مسئوالن کانون معلولین الوند اعطا کرد.
وی در نشست با مدیران و اعضای کانون توانای شعبه ی الوند اظهار داشت: کانون 
باقدمت ترین تشکل هایی است که در عرصه ی کارهای اجتماعی،  از  توانا  معلولین 

ارزش آفرینی می کند.
وی افزود: کانون معلولین نه تنها به افراد دارای معلولیت بلکه به کل جامعه ارائه ی 

خدمت می کند و از این حیث استان باید به داشتن این مجموعه افتخار کند.
دارای  افراد  معلوالن خاطرنشان ساخت:  دانستن  استعداد  با صاحب  رضا عسگری 

معلولیت در عرصه های علمی، فرهنگی اجتماعی و… خوش درخشیده و الگوها و 
نمونه های خوبی برای سایر آحاد جامعه شده اند.

سرپرست فرمانداری البرز با تاکید بر این مطلب که در توجه به معلوالن و معرفی 
آنها به جامعه کوتاهی و کم کاری شده است عنوان کرد: معتقدم در شهرستان البرز 
در زمینه ی مناسب سازی کمتر کار شده و علیرغم قوانین موجود نتوانسته ایم کاری 

انجام دهیم.
امری  را  معلوالن  برای  فیروز  بهداشتی  گروه  در  گرفته  صورت  اشتغال زایی  وی 
ابراز داشت: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت موجود در شهرستان  پسندیده دانست و 

برای ایجاد اشتغال افراد دارای معلولیت بهره ببریم.
سرپرست فرمانداری البرز در پایان فعالیت های کانون توانا را مطلوب ارزیابی کرده و 
ادامه داد: امروز جامعه معلول را سربار خانواده ندانسته و او را به عنوان صاحب فکر 

و اندیشه پذیرفته است.

فرماندار شهرستان کالردشت در نشست مشترک با هیات مدیره ی کانون معلولین: 
فیروز جایگاه تجلی ایمان و اراده است.

رئیس  با  مشترک  نشست  در  کالردشت  شهرستان  فرماندار  پیک توانا:  گزارش  به 
و اعضای هیات مدیره کانون توانا که با حضور معاون توانبخشی بهزیستی استان 
سپاه  مسئول  جهادکشاورزی،  رئیس  کالردشت،  اسالمی  شورای  رئیس  مازندران، 
بسیج منطقه ی سیدالشهداء،  فرمانده ی حوزه ی  انتظامی،  نیروی  رئیس  پاسداران، 
رئیس بهزیستی کالردشت و یک صد نفر از افراددارای معلولیت این منطقه برگزار 
شد اظهار کرد:  آنچه ما در بازدید از گروه بهداشتی فیروز دیدیم تجلی ایمان و 
اراده و مصداق شعر »بنی آدم اعضای یکدیگرند« و نیز آموزه های دینی و سیره ی 

معصومین )ع( بود.
ایوب صالحی تصریح کرد: نگرش حاکم در فیروز مبنی بر اشتغالزایی برای معلوالن 

و عدم بکارگیری دستگاه های اتوماسیون جای قدردانی دارد.
کند  دیگران تالش  برای خوشبختی  که  است  اینکه خوشبخت کسی  بیان  با  وی 
و  و هم در آخرت خوش بخت  دنیا  فیروز هم در  بهداشتی  افزود: مدیرعامل گروه 

نیک فرجام خواهد بود چرا که همواره در پی اعطای خوشبختی به دیگران است.
صالحی خاطرنشان کرد: در کارخانه ی فیروز همه ی طیف های معلولیت از معلوالن 
جسمی- حرکتی گرفته تا نابینا و ناشنوا دیده می شدند و این نشان از درک باالی 

این سازمان در بسترسازی شغلی و اندیشیدن به کل جامعه ی معلوالن دارد.
فرماندار کالردشت عنوان کرد: ارزش انسان ها با ارزش آفرینی آنها سنجیده می شود 

و سید محمدموسوی سازنده ی ارزش های بزرگی در جامعه ی معلوالن است.
این مقام مسئول ابراز داشت: تالش های کانون توانا و مجموعه ی فیروز شایسته ی 
قدردانی است و این دو مجموعه به عنوان دو الگوی موفق اراده و انگیزه را در جامعه 

ساری و جاری کرده اند.
و  توانا  کانون  با  آمادگی همکاری  اینکه شهرستان کالردشت  بابیان  ایوب صالحی 
امیدواریم به کمک  از این تشکل مردمی را دارد تاکید کرد:  راه اندازی یک شعبه 
کانون توانا بتوانیم فضای مناسبی را برای شکوفایی استعدادهای معلوالن در سطح 

شهرستان ایجاد کنیم.

فرماندار تاکستان در بازدید از گروه بهداشتی فیروز: اعتقادات مدیریت فیروز، عامل 
موفقیت این واحد تولیدی است.

فرماندار تاکستان در بازدید از نحوه ی فعالیت کارکنان دارای معلولیت گروه بهداشتی 
فیروز که صبح امروز به همراه نماینده ی امام جمعه ی تاکستان، رئیس بهزیستی، 
و  مرکزی  بخشدار  فنی وحرفه ای،  رئیس  خمینی)ره(،  امام  امداد  کمیته  رئیس 
ضیاءآباد و رئیس شورای اسالمی شهر تاکستان صورت گرفت اظهار داشت: ما در 
را  معلولیت  دارای  باالی کارکنان  و روحیه ی  نشاط  فیروز  تولید  از خطوط  بازدید 

مشاهده کردیم و دیدیم که این افراد حتی از افراد تندرست نیز فعال تر هستند.
دکتر ایرج حیدری در گفت  وگو با پیک توانا افزود: معلوالن در این مجموعه دارای 
اراده هستند و من امروز پاسخ این سوال دیرینه مبنی بر اینکه عامل موفقیت فیروز 
در این اوضاع اقتصادی چیست را در اعتقاد، روحیه و پشتکار مدیرعامل و مدیران 

گروه بهداشتی فیروز دریافتم.
و  موفقیت  زمینه ساز  فیروز  عامل  مدیریت  قوی  اعتقادات  وی خاطرنشان ساخت: 
این  خروجی  را  خدا  بندگان  و  خداو  رضایت  و  شده  تولیدی  واحد  این  پیشرفت 

مجموعه قرار داده است.
حیدری این اعتقاد که »مالکیت سرمایه از آن خداوند است« را مایه ی پیشرفت و 

ترقی فیروز دانسته و  ابراز کرد: این واحد بر همین اساس و با تکیه بر اعتقادات 
قوی در عرصه ی توسعه ی اقتصاد مقاومتی آستین باال زده و حرفی برای گفتن پیدا 

کرده است.
فرماندار تاکستان ادامه داد: ما در سطح شهرستان از کلیه ی فعالیت های مربوط به 
معلوالن حمایت خواهیم کرد و امیدواریم ما نیز بتوانیم به این باور که »معلولیت، 

ناتوانی نیست« برسیم.
این مقام مسئول همچنین بیان کرد: ما خواهان رشد و بالندگی سرزمین عزیزمان 

هستیم و در هر جا که نیاز باشد در این راستا گام خواهیم برداشت.
حیدری با بیان اینکه در شهرستان تاکستان از هرگونه فعالیت اجتماعی و اقتصادی 
دارای  معلولین  کانون  توانا حمایت خواهیم داشت تصریح کرد: مجموعه ی  کانون 

مجوز ملی است و می تواند در هر شهر و استانی وارد فعالیت شود.
وی در پایان افراد دارای معلولیت را صاحب اندیشه و اراده ی باال دانست و اضافه 
در  اما  کند  ایجاد  را  محدودیت هایی  می تواند  افراد  تن  و  در جسم  معلولیت  کرد: 

اندیشه ی آنها نمی تواند خللی وارد کند.
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نگاهی به دفتر فرهنگ معلولین قم
مهرماه  در  است  بین المللی  و  غیرانتفاعی  مرکز  یک  که  معلولین  فرهنگ  دفتر 
دفتر  نظر  زیر  و  شد  تأسیس  شهرستانی  جواد  سید  توسط حجت االسالم   1390
آیت اهلل العظمی سید علی سیستانی در شهر قم به فعالیت ادامه می دهد. خط مشی 
توانایی  افزایش  و  معلوالن  جامعه ی  بین  در  فرهنگ اسالمی  ارتقای  مرکز  این 
و  گویا  بریل،  روش  به  مذهبی  آثار  تولید  با  این رو  از  است.  آنان  خالقیت های  و 
الکترونیک سعی در تسهیل دسترسی این گروه به منابع اسالمی دارد. این دفتر 

دارای چند بخش اداری است که آمار کلي فعالیت ها در هر بخش عبارت اند از:
کتاب مرجع: دانش نامه ی نابینایی و نابینایان و دایره المعارف پارالمپیک که در حال 
اتمام تألیف و ویرایش نهایي است. کتاب حقوق معلوالن ایران نهایی شده و در 640 

صفحه در پاییز 94 منتشر شده است.
کتاب راهنما: مسائل و معضالت معلولیتی و همچنین معرفی شخصیت های نخبه 
و پرتالش معلول، هر یک به صورت فشرده و در قالب کم حجم اما پراطالع عرضه 
می شود. برای این منظور تاکنون حدود 40 عنوان کتاب راهنما تولیدشده که متن 
آن ها روي وب سایت این مرکز موجود و قابل استفاده عموم است. عنوان برخی از 

کتاب هاي راهنما منتشر شده: 
امام  نیایش معلوالن: ادعیه ی  نابینایان در قرآن کریم؛  سوره ی روشندالن: تکریم 
سجاد)ع( در دشواری ها و نیازها؛ رودکی شاعر روشندل؛ حقوق فرهنگی معلوالن؛ 
معلوالن در سیره ی  با  رفتار  و مصوبات مجلس شورا؛  معلوالن  برای  قانون گذاری 
ناشنوایان  مدرسه ی  بنیانگذار  گلبیدی  حسین  مرحوم  خدمات  معصومین)ع(؛ 
اصفهان؛ فعالیت های مجلس شورای اسالمی در عرصه ی معلوالن؛ وصال شیرازی 
قانون گذار  خزائلی  دکتر  فارسی؛  ادبیات  در  ناشنوایی  اهل بیت)ع(؛  نابینا  شاعر 
روشندل؛ روز جهانی معلوالن: دوازدهم آذرـ سوم دسامبر؛ ابوالعالء معری دانشمند 
)نابینایان(؛  سفید  عصای  جهانی  روز  نابینا؛  طبیب  انطاکی  داود  عرب؛  نابینای 
بصیر؛  خبیٌر  عبداهلل األنصاری  جابربن  امامت؛  و  والیت  مدافع  أبی طالب  عقیل بن 
عبداهلل بن ام مکتوم، دفاع خداوند از حقوق نابینایان؛ گزارش جشنواره ی سراسری 

عکس معلولیت و معنویت؛ راهنمای فیلم معلولیت؛ ایوب نبی اسوه ی معلوالن.
کتاب گویا: تاکنون مجموعه هاي صوتي زیر منتشر شده است:

راهنمای  کتاب  علی  ؛  امام  درباره  پارسی  شاعران  اشعار  مجموعه  علوی:  اشعار 
معلوالن، ساعت؛ مجله ی آینه ی پژوهش، احکام گویا شامل رساله ی توضیح المسائل 
و مناسک حج، ترجمه ی تفسیرالمیزان، ترجمه ی تفسیر مجمع البیان؛ نهج البالغه 
تفسیر  روحانیت؛  و  حوزه  انقالب؛  خاطرات  مجموعه ی  خانواده؛  و  زن  پژوهی؛ 
کریم؛  قرآن  در  اعجاز  مستشرقین؛  اسالم شناسی  کارنامه ی  سجادیه؛  صحیفه ی 

تفسیر راهنما؛ مجموعه ی اقبال الهوری و مجموعه ی موالنا.
مجموعه های صوتی که در این مرکز تولید شده برای حدود پانصد مرکز و انجمن 

ویژه ی معلوالن در سراسر ایران ارسال شده است.
کتاب بریل: آثار مورد نیاز معلوالن به خط بریل، شناسایی و ترجمه می شود. در این 

بخش تاکنون این آثار ترجمه و منتشر شده است:
مناسک  المسائل؛  توضیح  رساله ی  البالغه؛  نهج  طه؛  عثمان  خط  به  کریم  قرآن 
حج؛ سوره ی روشندالن؛ چشم بصیرت به زبان اردو؛ اصول دین؛ حقوق فرهنگی 

معلوالن؛ مجموعه ی اسناد حقوق بشر.
کتاب هایي که در این مرکز به بریل ترجمه و نهایي مي شود در تیراژهاي دویست 
نسخه تکثیر و به کتابخانه ها و انجمن های ویژه روشندالن در مراکز استان ها ارسال 

مي شود.
اسالم  جهان  و  ایران  در  اولین بار  برای  معلوالن:  و  معلولیت  تخصصی  کتابخانه 
کتابخانه ای با هدف جمع آوری همه ی آثار اعم از کتاب، نشریه، پایان نامه، فیلم و 
عکس درباره ی معلولیت و معلوالن تأسیس شده و تاکنون حدود هزار اثر چاپی و 

الکترونیکی به زبان هاي مختلف گردآوری شده است.
فصلنامه ی توان نامه: این مجله مطالعاتی و اطالع رسانی ویژه ی معلولیت و معلوالن 
است. پژوهش و تأمین مطالب و انتشار هر شماره در این بخش پی گیری می شود. 

تاکنون شماره های زیر منتشر شده است:
– شماره اول، ویژه فرهنگ مناسب سازی، شهریور و مهر1392

– شماره 2و3، ویژه کتاب گویا، آبان  ـ بهمن1392
– شماره 4-6، ویژه خط و الفبای بسودنی)بریل(، فروردین  ـ شهریور1393

– شماره اول)سری جدید(، ویژه ناشنوایان، تابستان1390
دارد  سال  طول  در  پاره وقت  فعالیت  که  دیگری  بخش  جشنواره ها:  دبیرخانه ی 
را  به چهار جشنواره  مربوط  امور  تاکنون  دبیرخانه  این  دبیرخانه جشنواره هاست. 

سامان دهی و مدیریت کرده است:
الف( جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت

ب( جشنواره تعلیم و تربیت معلوالن: تقدیر از بانوان مربی معلوالن
ج( جشنواره سوره َعَبَس ویژه ی معلوالن نخبه سراسر کشور

د( جشنواره ایمان و موفقیت، ویژه معلوالن سراسر کشور
نیز  و  معلوالن  اطالعات  جامع  بانک  سایت،  وب  مدیریت  و  راه اندازی  ارتباطات: 
نشریه ی دیجیتالی معلولیت در این بخش مدیریت و سامان دهی می شود. همچنین 
مدیریت و ثبت اطالعات گروه تلگرامی »توانمندان فرهیخته« در این بخش انجام 
می شود. اعضای این گروه بسیاری از مدیران انجمن ها، مراکز و موسسات ویژه ی 
بیش  ایران هستند. هم اکنون  از سراسر  فعال  توانمند  نخبگان  معلوالن همچنین 
از 300 نفر در این گروه حضور فعال دارند و افراد دارای معلولیت یا عالقمند به 
موضوعات معلولیت برای دریافت راهنمای عضویت می توانند به سایت این مرکز 

مراجعه کنند.
با  معلولین  فرهنگ  دفتر  تولیدات  و  تألیفات  دریافت  براي  مي توانند  عالقمندان   

آدرس این دفتر )www.HandicapCenter.com( مکاتبه کنند.

مجمع عمومي جامعه معلولین استان هرمزگان برگزار شد
معلولین  جامعه  عمومي  مجمع 
حضور  با  هرمزگان  استان 
پورقدیمي،  خانم  عاروان،  دکتر 
مسئوالن سازمان بهزیستي استان 
اعضای  از  تعدادي  و  هرمزگان 
باز  فضاي  در  معلولین  جامعه ی 
مقابل دفتر این انجمن برگزار شد.

معاون  توانا:  پیک   گزارش  به 
بهزیستی  مردمی  مشارکت های 
گفت:  جلسه  این  در  هرمزگان 
معلولیت  دارای  افراد  فعالیت های 

را سرعت  روند حرکت  و  را کوتاه تر کرده  به موفقیت  در تشکل ها  مسیر رسیدن 
می بخشد. 

رمضان پور همچنین فعالیت  های جامعه معلولین استان هرمزگان را مطلوب ارزیابی 
کرد و افزود: فعالیت های این انجمن تاکنون روند رو به پیشرفت را طی کرده است
گفتنی ست در انتخابات این مجمع محمدحسن استاد، شهناز باقرزاده، مینا ترابي، 
این  معلولین  جامعه  مدیره ی  هیات  اعضای  به عنوان  دیناري  سمیره  و  دبیده  ندا 

استان انتخاب شدند.
همچنین لیال زینلی، محمد رضا رحمانیان به عنوان بازرس های اصلی و سیروس 
خود  به  را  آرا  بیشترین  علی البدل  های  بازرس  عنوان  به  قنبري  بیژن  و  مرادي 

اختصاص دادند.

انجمن معلولین توانمند همت گلستان در یک نگاه
انجمن معلولین توانمند همت گلستان در سال 1380 با تالش مرحوم سید علی 
دوزینی از معلوالن این استان پایه گذاري شد و به عنوان موسسه ي خیریه با هدف 
خدمت به افراد داراي معلولیت، فعالیت های خود را درزمینه ی ارتقاء و خودباوری 

معلوالن جسمی حرکتی در سطح جامعه آغاز کرد.
این انجمن مردم نهاد همواره در تالش بوده  تا با ایجاد ساختاري مشارکت محور و 
انجام فعالیت هاي مناسب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و استفاده از مشارکت های 
مردمی گام های ارزنده ای را در راستاي تحقق اهداف خود بردارد و لذا برنامه هاي 

زیر را به صورت مستمر پیگیري مي کند.
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همگام با تشکل های معلوالن كشور
رقيه بابايی
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1. حمایت هاي همه جانبه از معلوالن جسمی و حرکتی برای دست یابي به رفاه 
اجتماعی

2. تالش برای ایجاد کسب و کار و مشاغل مناسب معلوالن
3. تالش برای تامین مسکن معلوالن به ویژه برای معلوالن متاهل

4. آموزش مهارت های زندگی به خانواده ها 
5. پیشگیری از آسیب های اجتماعی و باال بردن سطح فرهنگ جامعه

6. پیشگیری از بروز معلولیت ها
7. ایجاد زمینه های مناسب برای حضور فعال معلوالن در اجتماع

انجام طرح های سازمان بهزیستی متناسب با اهداف انجمن بر این اساس که در 
که  گرفته   تشکل صورت  این  اعضای  از سوي  فراواني  فعالیت هاي  اخیر  سالیان 

مهم ترین آن ها عبارتند از:
نام تعاونی مسکن گنبد  با  با 60 واحد مسکونی و  ایجاد تعاونی مسکن مهر   .1

مینو ویژه ی معلوالن
2. تاسیس کارگاه حرفه آموزی و معرق و اشتغال به کار 10نفر از عزیزان داراي 

معلولیت همراه با بیمه صنایع دستي
از  با هدف پیشگیری  نوزادان  3. استقرار دستگاه هاي غربالگری شنوائی سنجی 
معلولیت شنوایی در تعدادي از بیمارستان هاي استان و مرکز خدمات بهزیستي 

غیردولتي همت و تست بیش از 14000 نوزاد تاکنون
4. آموزش خانواده ها و کوشش برای افزایش سطح فرهنگ و بینش اسالمی   

5. تشکیل صندوق قرض الحسنه و پرداخت وام بدون بهره به اعضاء
6. برگزاری کالس های آموزش مهارت های زندگی به خانواده های معلوالن

7. برگزاری اردوهای فرهنگی، تفریحی و زیارتی
زبان  و...(،  )آواز، دف  موسیقی  رایانه،  قبیل:  از  آموزشی  برگزاری کالس های   .8

انگلیسی، گرافیک رایانه اي و...
پیروزی  قبیل: جشن  از  مناسبت هاي مختلف  به  مراسم  و  برگزاری جشن ها   .9

انقالب، روز جهانی معلول و...
10. اجرای همایش هاي »توانمندی ها و نیازمندی های معلوالن«، »شهر مهربان 

براي همه« و »همایش فارغ التحصیالن و دانشجویان معلول استان گلستان«
11. برگزاری نمایشگاه سالمت

در  استان، شرکت  مناسب سازی  ستاد  دبیرخانه ی  با  هماهنگی  و  همکاری   .12
مناسب سازی  فرهنگ  ارتقاء  برای  تالش  شهرستان ها،  اداری  شورای  جلسات 
از سوي دبیرخانه ستاد مناسب سازي کشور،  اداری که  شهری و ساختمان های 

استانداري و اداره کل بهزیستي گلستان مورد تجلیل قرار گرفت.
13. برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب سازي محیط و مبلمان شهري براي دفاتر 

فني ادارات و نیز شوراهاي اداري تمامي شهرستان هاي استان گلستان
در  سالمندان  و  ویژه  اقشار  برای  مددیاري  آموزشي  دوره هاي  برگزاري   .14

هنرستان هاي کار و دانش استان
15. ساخت فیلم کوتاه آموزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی معلوالن و جامعه 
مانند: روش استفاده از عصا و شناساندن عصای استاندارد، ساخت فیلم مشکالت 

معلوالن در جامعه و زندگی شهری 
خدمات  تمامی  ارائه ی  و  بهزیستی  سازمان  از  خانوار   400 پرونده  پذیرش   .16

مددکاری، مشاوره ای، آموزشی و حمایتی
17. اجرای طرح توانمندسازی و توانبخشی سالمندان به تعداد 2500 نفر روز در 
شهرستان بندرگز و روستاهای تابعه و کسب مقام برتر کشوری در 2 سال پیاپی

18. اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد در محالت و مهد کودک ها  

19. اجرای طرح پژوهشی طالق  
20. برگزاری کوهپیمایي معلوالن در ارتفاعات تلمبار، عشوه کوه و جهان نما 

21. اجرای طرح های مختلف با هدف نزدیک کردن اقشار مختلف جامعه با افراد 
داراي معلولیت و شناخت بیشتر آحاد مردم از معلولیت

22. برپایی نمایشگاه دستاوردها و صنایع دستی سالمندان و معلوالن 
23. برگزاری دوره های ورزشی از قبیل تیراندازی و تنیس روی میز و کسب مقام 

دومی کشور در رشته تنیس روی میز 
و  دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث  سمن هاي  کارگروه هاي  در  عضویت   .24

گردشگري استان گلستان
25. همکاري مستمر با نشریات و رسانه هاي استاني براي پیشبرد اهداف انجمن 

و جامعه ي هدف
ارتقاي  با هدف  توانمند همت  انجمن معلولین  الزم به ذکر است هیات مدیره ی 
جایگاه اجتماعي افراد داراي معلولیت و هم افزایي فعالیت هاي جوامع و انجمن هاي 
از  برنامه ها و همایش هاي مرتبط؛  معلولین سراسر کشور ضمن حضور موثر در 

پذیرش و نقش آفریني مسئولیت هاي مدني مربوطه نیز استقبال مي کند.

خانه ی دلها خانه ای در دل مردم
موسسـه خیـریه تـوانبخشـی و نگـهداری معلـولین جـسـمی حـرکـتی  شهید 
فیاض بخش )عبدا... هنری( مشهد با بیشترین معلول جسمی حرکتی در کشور  با 
قدمتی نزدیک به نیم قرن، درمیان نیکوکاران گران قدر به عنوان مرکزی خوش 
نام  با عملکردی شفاف و مثبت شناخته شده است. تکه ای زمین از شهر بهشت 
که سرپناهی امن و خانه ای گرم برای فرشتگان زمینی این موسسه شده است 
خداوند  لطف  از  پس  دلها  خانه  اهالی  کنند.  زندگی  بلکه  نمانند  زنده  فقط  تا 
سپاسگزار مهربانی و محبت دوستانی هستند، که با حمایت های معنوی و مادی 

خود در مسیر پرفرازو نشیب ،خدمت گزار معلوالن هستند.
 شهری بزرگ با جغرافیای کوچک با بیش از 530  مددجوی معلول در چهــار 
بخش زنان، مردان، اطفــال و دانــش آموزی در مساحت 8 هکتار بنا شده است.
ارائه خــدمات  مطلوب و تخصصی  در حوزه های مختلف توان بخشی به عزیزان 
مددجو  از جمله  مددکــاری، روانشنــاسی، فیزیـوتـراپی، گفتــاردرمــانی، کار 
درمانی، آب درمانی، آموزش، اشتغال و...   از ویژگی های این موسسه خیریه است. 
این موسسه تمام همت و توان خود را در جهت فراهم  کردن شرایط و امکانات 
الزم برای خوب زیستن مددجویان به کار گرفته اند. اقدامات موثری همچون ایجاد 
پارک، سردخانه زیر صفر و باالی صفر، رختشویخانه، آشپزخانه، حمام بهداشتی 
آرایشگاه  سلولوزی، کشتارگاه،  کارخانه صنایع  زنان،  و  مردان  اطفال  بخش های 
بخش مردان، سالن غذاخوری کارمندان و مددجویان، کلینیک دندانپزشکی ویژه 
معلوالن، آزمایشگاه، آب درمانی و استخر سرپوشیده ویژه معلوالن،کارگاه های 
کارنامه  در  که  است  افتخاراتی  از  ها  بخش  برخی  نوسازی  و  تجهیز  و  اشتغال 

نیکوکاران و هیات مدیره  این موسسه می درخشد.
نیروهای افتخاری در قالب یاوران یکی از بزرگترین سرمایه های این خانه هستند 
که با عنوان یاوران حضرت محمد )ص( با400نفرعضودر دو بخش آقا و خانم، با 
سابقه ای 15 ساله منشا خدمات زیادی به فرزندان خانه دلها شده اند. پزشکان، 
دندانپزشکان و معلمان نیز از گروه هایی هستند که به صورت داوطلب، در بخش 

تخصصی، خدمتگزاران مددجویان را یاری می کنند.
 هزینه های جاری موسسه در ماه بیش از 10 میلیارد ریال است که 80 درصد آن 

توسط نیکوکاران گران قدر تامین می شود.  
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حمل و نقل شهری، معضل همیشگی افراد   دارای معلولیت

جابجایی  تسهیل  عدم  و  حمل ونقل  مشکل 
مشکالت  تمام  میان  در  معلوالن  درون شهری 
هیبت  که  سال هاست  افراد،  این  دغدغه های  و 
الینحل خود را حفظ کرده و در گوشه گوشه ی 
به گره  زیر سایه ی بی توجهی مسئوالن  شهرها 

کور این افراد بدل شده است.
افراد دارای معلولیت، به عنوان یکی از گروه های 
جامعه و البته بزرگ ترین اقلیت اجتماع اگر چه 
حق استفاده از تمام امکانات شهری را دارند و با 
اینکه این گروه برابر با سایر گروه های اجتماعی 
باید در تمام امکانات رفاهی سهیم باشند اما در 
از  برخورداری  سهم  جمله  از  موارد  از  بسیاری 

امکانات شهری بی بهره مانده اند.
گریبان گیر  مشکالت  سایر  از  بیش  چالش  این 
افراد دارای معلولیت شده و در زمینه ی تحصیل، 
مهارت آموزی، حتی تفریح و سرگرمی آن ها به 

عامل بازدارنده ای تبدیل شده است.
ما  همه ی  شهرها  برخی  در  نادر  موارد  جز  به 
کالن شهرها  از  شهری  امکانات  که  شاهدیم 
گرفته تا شهرها و حتی روستاهای کوچک هنوز 
و  نکرده  باز  معلول خود  برای شهروندان  جایی 
هنوز هیچ نهادی، مسئولیت تردد معلوالن را در 

دل اجتماعات به عهده نگرفته است.
نادیده گرفته شدن  با  باگذشت سال ها، معلوالن 
متصدیان  و  کارشناسان  برنامه ریزی های  در 
را   2 درجه  شهروندان  حکم  همچنان  جامعه 
تبدیل  قشرها  مظلوم ترین  از  یکی  به  و  داشته 
شده و با وجود تالش های زیادی که در نزدیک 
شدن معلوالن به خواسته هایشان به عمل آمده، 
حمل و نقل  سیستم  از  برخورداری  عدم  مشکل 
شدید  معلولیت های  برای  بخصوص  ویژه 
همچنان در جای خود باقیست و در این زمینه 

هنوز چاره ای اندیشیده نشده است.
می شوند،  عریض تر  روز  هر  ما  خیابان های 
می آیند  هم  روی  طبقه  چند  در  پل هایمان 
و  می چرخند  شهرها  دور  بارها  اتوبان ها  و 
می چرخند و هنوز هیچ کدام از این ها زمینه ساز 

حضور مشهود و اثر بخش معلوالن نیستند.
نصب  دلیل  به  شهری  درون  تاکسی های  اغلب 
امکان  خودرو،  عقب  صندوق  در  گاز  مخزن 
ندارند  را  ویلچری  معلوالن  به  خدمات  ارائه ی 
کردن  دوگانه سوز  سیاست  پیاده کردن  در  و 
خودروها کسی به این نیاندیشید که امکان قرار 
معلول  مسافران  چرخ دار  صندلی های  گرفتن 
تمایل  و  آن ها گرفته شده  از  در صندوق عقب 
قبل  از  بیش  افراد  این  جابجایی  به  رانندگان 

کاهش می یابد.
افراد  برای ویلچرهای  تاکسی ها همچنان جایی 
در  عزیز  همشهریان  از  برخی  و  ندارند  معلول 
هزینه های  ویلچری  دوستان  سوار کردن  ازای 
مضاعف از این افراد طلب می کنند و صرف نظر 
حق  اضافی  کرایه ی  درخواست  برای  اینکه  از 
بین  این  در  معلوالن  مالی  بضاعت  نه،  یا  دارند 
نادیده گرفته می شود و کسی به ذهنش خطور 

نمی کند که این افراد با دریافت مستمری ناچیز 
و 53 هزارتومانی که ماهانه از سازمان بهزیستی 
چنین  پرداخت  توان  آیا  می کنند  دریافت 
هزینه هایی را دارند و این 53 هزار تومان ماهانه 
از خانه  و  تاکسی سوار شدن  باز  زمینه ی چند 

بیرون رفتن آنها را فراهم می کند؟
به  مسئوالن  نظر  در  معلوالن  اگر  آنکه  ضمن 
پس  ندارند  سایرین  با  تفاوتی  واقعی  معنای 
چرا باید در طی مسافت های مساوی با سایرین 

چرا  یا  شوند؟  برابری  چند  هزینه های  متحمل 
نیاز  با  متناسب  تاکسی های  از  گروه  این  نباید 

خود برخوردار باشند؟
به  خاص  امتیازهای  واگذاری  راه  از  کسی  چرا 
حمل ونقل  به  رانندگان  از  گروهی  ترغیب  فکر 

معلوالن نیست؟
به  حوزه  این  در  فرهنگ سازی  وظیفه ی 
در  چرا  است؟  سازمان  و  نهاد  کدام  عهده ی 
از  توانمندسازی معلوالن هیچ جا سخنی  بحث 

مشارکت و همیاری اجتماعی نیست؟ 
آیا گروه های ضعیف و اقشار آسیب پذیر جامعه 
این  آیا  نیستند؟  ویژه  توجه و رسیدگی  سزاوار 
در  ایستادن  و  محرومیت  رفع  شایسته ی  گروه 

صفوف هم تراز و برابر با سایرین نیستند؟
از  مشکالتی  رفع  عدم  که  کنیم  توجه  باید 
دستاوردهای  معلوالن،  اجتماعی  حضور  قبیل 
سازمان  و  معلوالن  مردم نهاد  سازمان های 
توانبخشی نقض کرده  را در زمینه ی  بهزیستی 
و هر آنچه این نهادها برای ترغیب معلوالن به 
شخصیتی  استقالل  ایجاد  و  اجتماعی  حضور 
از  و  برده  سوال  زیر  را  آورده اند  دست  به  آنها 

هم می پاشد.
به  منجر  چنینی  این  بسترسازی های  عدم   
و  شده  جامعه  سطح  از  معلوالن  عقب نشینی 
از  گروهی  حال حذف  در  خودمان  دست   با  ما 

همشهریانمان هستیم.
باید بپرسیم چه وقت و چه کسی آستین هایش را 

برای افراد دارای معلولیت باال خواهد زد؟
تا امروز از سوی سازمان بهزیستی که تنها متولی 
افراد دارای معلولیت در جامعه است و البته از 
آژانس های  راه اندازی  دیگری  نهاد  هیچ  سوی 
با  را  تردد آن ها  به گونه ای که  معلوالن  ویژه ی 
هنوز  نشده،  دیده  کند  تسهیل  هزینه  کم ترین 
از  دستشان  غیردولتی  و  دولتی  ارگان های 
معلول  کارکنان  آمد و شد  برای  برنامه  هرگونه 
که  مسئوالنی  بسیارند  هنوز  و  خالی ست  خود 
اعتقادی به حضور معلوالن در عرصه ی اجتماع 

نداشته و به حذف این افراد دامن می زنند.
چالش های مختلف گروه های جامعه سال هاست 
که به مطالعه و بررسی گذاشته شده و راه کارهای 
تخصیص  تا  گرفته  قوانین  تصویب  از  متفاوتی 
اعتبارات و ردیف بودجه های خاص برایشان در 
نظر گرفته می شود اما دغدغه های معلوالن حتی 
و  اعتبار  دریافت  مشمول  نیز  توجه  صورت  در 
هنوز  مسئوالن  شاید  و  نمی شوند  قوانین  وضع 
به  نگاه  از  را  معلوالن  به  خود  نگاه  نتوانسته اند 
یک جنس دست  دوم ارتقا دهند و اینجا درست 
چه  واقعی  معلول  بپرسیم  باید  که  است  جایی 

کسی است؟
به  معلوالن  مسائل  به  کم توجهی  این که  در 
نیست  شکی  دارد  نیاز  عمیق  مطالعه ی  یک 
بدهند که سرانه ی  پاسخ  باید  امر  اما مسئوالن 
ارائه ی خدمات به معلوالن در کجای این جامعه 

هزینه می شود که به خودشان نمی رسد؟
چرا هنوز هیچ سیستمی در خدمت تردد افراد 
رفع  به  مربوط  اعتبار  نیست؟  معلولیت  دارای 
مشکالت این گروه چگونه و صرف چه مواردی 
می شود که ضروری تر از معلوالن است؟ سرانه ی 
که  آورد  درمی  کجا  از  سر  معلوالن  حمل ونقل 
انزوا، گوشه نشینی و  به  افراد هنوز محکوم  این 
آیا  هستند؟  خانه هایشان  گوشه ی  در  نشستن 
جامعه برای این گروه از شهروندان خود سرانه ی 
حمل ونقل در نظر نمی گیرد؟ یا می گیرد اما آن 
را پرداخت نمی کند؟ آیا دولتمردان در برابر افراد 

دارای معلولیت مسئولیتی ندارند؟
درصد   10 که  معلوالن  است  ممکن  چگونه 
بزرگ ترین  و  داده  تشکیل  را  جامعه  جمعیت 
اقلیت جامعه هستند از دید کارشناس ترین افراد 
در حساس ترین جایگاه های تعیین تکلیف برای 

اجتماع مغفول بمانند؟
سایر  در  زندگی  برای  جوامع  که  دوره ای  در 
کرات مطالعه و برنامه ریزی می کنند و اعتبارات 
زندگی  تامین  صرف  کشورها  از  بسیاری  کالن 
می شود  موجودات  گونه های  انواع  برای  آسان 
بی انصافی است که افراد دارای معلولیت در دل 
راهی  مدنیت  قلب  در  و  اسالمی  جامعه ی  یک 
برای دستیابی به پیش پاافتاده ترین حقوق خود 

نمی یابند.
دنبال  به  جوامع  وقتی که  است  بی انصافی 
کشف راه درمان  نادرترین بیماری ها و امراض 
تنها  ما  معلول  همشهریان  از  عده ای  هستند، 
به دنبال  و  جامعه  سران  سهل انگاری  اثر  در 
افسردگی،  به  مبتال  اجباری،  خانه نشستن های 
درست  و  شوند  روانی  و  عصبی  ناراحتی های 
مدیریت  میزهای  به  ما  مدیران  که  لحظه ای 
خود تکیه زده اند شهروندان معلولمان به تماشای 

مرگ تدریجی خود نشسته باشند. 
هر غفلتی از این افراد زمینه ی آسیب دیگری را 

برایشان فراهم می کند.
و ما همچنان باشد که رستگار شویم.

مناسب  بسترسازی های  عدم   
منجر به     عقـب نشینـی معلوالن 
از سطح جامعه شده و ما با دست  
از  خودمان در حال حذف گروهی 

همشهریانمان هستیم

رقيه بابايیمعلوالن زيـر سايـه بی توجهی خانه نشین شده اند
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این راهنما اطالعات الزم براي سفري بدون دردسر را  براي معلولین و همراهانشان 
فراهم مي آورد.

رزرو
و  آسان  دسترسی  مثل  شده  ارائه  تسهیالت  از  کنید.  تحقیق  مقصدتان  مورد  در 

گزینه های حمل و نقل مطلع شوید.
نوع  گفتن  تنها  کنید.  بیان  را  دارید  الزم  که  نوع کمکی  و  نیازهای خود  روشنی  به 

معلولیت برای درک تمامی نیازهای شما کافی نیست. پس کاماًل توضیح دهید.
مدارک پزشکی

اگر از هواپیما استفاده می کنید از پزشک خود بپرسید که برای پرواز مشکلی نخواهید 
داشت.

شاید الزم باشد نامه ای از پزشک خود در مورد نیازهای دارویی داشته باشید تا مبادا 
داروی شما گم شود یا مقادیر بیشتری نیاز داشته باشید. مخصوصاً اگر به کشوری سفر 
می کنید که قوانین سختی در مورد حمل دارو دارد. برای اطالع از این قوانین, می توانید 

به نزدیک ترین سفارت کشور مورد نظر مراجعه کنید.
اگر مبتال به دیابت هستید یا از رژیم خاصی پیروی می کنید, باید با مشورت پزشک 
خود برنامه ای برای وعده های غذایی بر اساس مدت زمان سفر و تغییرات منطقه ای 

تنظیم کنید.
مشکالت حرکتی

از جوالی سال 2007 تمامی خطوط هوایی نباید از پذیرش یا رزرو بلیط افراد به دلیل 
مشکالت حرکتی خودداری کنند. این اتفاق فقط در صورتی می افتد که جا به جایی 
یا سوار کردن فرد دچار معلولیت حرکتی از نظر فیزیکی و بنا بر دالیلی مانند کوچک 
بودن درهای هواپیما یا خود هواپیما غیر ممکن باشد. مسئولین باید مطمئن شوند که 
فرد مورد نظر کمک های الزم را دریافت کند و کارمندان نیز باید آموزشهای الزم در 

این زمینه را داشته باشند.
حمل و نقل

به سرویس های  مورد دسترسی  در  و  رزرو کنید  قبل  از  را  سعی کنید صندلی خود 
نظیر  تجهیزات  برخی  حمل  به  مربوط  قوانین  کنید.  حاصل  اطمینان  نیز  بهداشتی 
کنید.  مطالعه  را  غیره  و  اکسیژن  کپسول  قابل حمل,  دستگاه های  صندلی چرخدار, 
ممکن است برخی از خطوط هوایی امکان حمل این وسایل را به شما ندهند و نیاز به 

پر کردن فرم های خاصی باشد.
افرادی که از صندلی چرخ دار استفاده می کنند معموالً زودتر سوار هواپیما می شوند. 

بنابراین حضور به موقع در فرودگاه ضروری است.
امکانات اقامتی

فضای هتل کشتی یا اقامتگاه مورد نظر باید برای عبور صندلی چرخ دار مناسب باشد. 
و امکانات کافی برای شارژ کردن صندلی های چرخ دار الکتریکی وجود داشته باشد.

وسایل مورد نیاز شما مانند رمپ، تشک های مخصوص یا وسایل شستشو در حمام قابل 
تهیه از منطقه ی اقامت شما باشند.
آسانسور بزرگ و در دسترس باشد.

در مورد اتاق خواب بهتر است در طبقه ی اول قرار داشته باشد و به آسانسور دسترسی 
به  به طور کامل  و  باشند  برخوردار  مناسبی  پهنای  از  باید  اتاق  باشد. درهای  داشته 

بیرون یا داخل اتاق باز شوند.
دوش حمام نیز بهتر است دستی باشد.

استفاده از اتومبیل
برای کرایه ی اتومبیل اطمینان حاصل کنید که متوجه تمامی نیازهای شما هستند. 
در مورد بیمه ی تحت پوشش شرکت سوال کنید. شاید الزم باشد سقف بیشتری برای 

آن پرداخت کنید.
از  پذیرایی  آماده ی  کاماًل  که  می پردازیم  گردشگری  مقصد  معرفی چند  به  ادامه  در 

معلولین می باشند.
موزه ی هنر دانشگاه میشیگان. بدون نیاز به ترک کردن ساختمان به آفریقا, آسیا و 

اروپا سفر کنید.
Autism on the sea

با کادری مجرب به خانواده ها کمک می کند تا با هر نوع معلولیت فیزیکی و ذهنی از 
سفرهای دریایی یا اقامتگاه ها  لذت ببرند

access to Africa safari
از  با امکان استفاده   شامل تورهایی در آفریقای جنوبی به صورت تکی یا گروهی و 

صندلی چرخ دار. برای افرادی با مشکالت حرکتی، بینایی و شنوایی.
دیزنی لند و دیزنی پارک برای سرویس دهی خود به معلولین معروف است.

  morgan`s wonderland
برای  تفریحاتش  تمامی  که  است  جهان  در  شادی  پارک  تنها  آنتونیو،  سن  در  واقع 

استفاده ی معلولین مناسب است.
پارک ملی راکی مانتین دارای مسیرهای عریض، منطقه های چادر زدن و... .

موزه ی علوم در لندن در سال 2010 به عنوان یکی از بهترین موزه های انگلستان از 
نظر دسترسی برای افراد معلول شناخته شد 

راهنمای  لمسی،  تور  چرخ دار،  صندلی  شامل  خدماتی  لندن  در  تیت  مدرن  موزه ی 
صوتی و راهنمای چند رسانه ای به زبان اشاره ارائه می دهد.

کمی  و  موزه هاست  معروف ترین  و  بزرگ ترین  قدیمی ترین،  از  یکی  نیز  پاریس  لوور 
گیج کننده است تا 18 آسانسور و 20 لیفتر صندلی چرخدار را بیابید. پس حتماً قبل 

از ورود نقشه ی دسترسی آسان را دریافت کنید

رازهای سفری بدون دردسر
الهام اشرفی
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تشکل های معلوالن در آيین نکوداشت دكتر كمالی از 
زحمات وی قدردانی كردند/ دكترمحمدكمالی دومین 

دريافت كننده ی نشان عالی سالمت اجتماعی ايران
ای همیشگی ترين فصل خدا، ظهور كن

آیین نکوداشت دکتر محمد کمالی از پیشگامان توانبخشی حرفه ای و سالمت اجتماعی 
ایران با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه  اجتماعی، رئیس بهزیستی کشور، رئیس سازمان 
تشکل های  از  زیادی  تعداد  مدیران  و  ایران  پست  مسئوالن  استثنایی،  آموزش و پرورش 

معلوالن سراسر کشور و به همت انجمن مددکاری ایران برگزار شد.
به گزارش پیک توانا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین نکوداشت دکتر کمالی زحمات 
وی را شایسته ی تقدیر دانست و تصریح کرد: دکتر کمالی می توانست در سازمان های 
ایشان خانواده ی بهزیستی را ترجیح  اما  باالتری را احراز کند  دیگر باشد و جایگاه های 

داده و در این عرصه زحمت کشیده تا دردی از دردهای افراد دارای معلولیت را بکاهد.
دکتر علی ربیعی با بیان اینکه دکتر کمالی عالوه بر بهره مندی از دانش و تخصص باال 
بر  ایشان  تاکید  مشاوره ای  جلسات  در  افزود:  است  متعهد  و  دلسوز  اخالق مدار،  فردی 

توانبخشی و تخصیص اعتبارات ویژه ی این حوزه معلوالن بوده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز با بیان اینکه دکتر کمالی حق زیادی به گردن خانواده ی 

بهزیستی دارد از تالش های چندین ساله ی وی قدردانی کرد.
دکتر انوشیروان محسنی بندپی ادامه داد: دکتر کمالی چندین سال معاون امور توانبخشی 
بهزیستی بوده و پس از آن در عرصه ی دانشگاه شاگردان خوبی تربیت کرده  و به درد 

جامعه ی معلوالن اشراف کامل دارد.
معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور نیز در این مراسم دکتر محمد کمالی را یکی از 
سرآمدان حوزه توانبخشی مبتنی بر جامعه )CBR( دانست و اظهار داشت: دکتر کمالی 
در سال های طوالنی با حضور خود در سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران خدمات شایسته ای در این حوزه 

از سالمت به کشور ارائه داده است.
حسین نحوی نژاد تصریح کرد: دکتر کمالی از بزرگان توانبخشی ایران است و تالیفات 

و دستاوردهای وی در این عرصه حکایت از سال ها کار دلسوزانه و تالش بی وقفه دارد.
همچنین مدیرعامل کانون توانا در این مراسم با اهدای لوح سپاس به همراه  نامه ای که 
17 سال پیش دکتر کمالی در سمت معاونت توانبخشی بهزیستی کشور برای تقدیر از 

ماهنامه ی داخلی پیک توانا ارسال کرده بود را به وی تقدیم کرد.
محمدرضا هادی پور ضمن تشکر از تالش های صادقانه ی دکتر کمالی برای معلوالن اظهار 
داشت: ماهنامه ی پیک توانا که روزی یک نشریه ی داخلی بود با راهنمایي هاي دوستان 
بزرگواری چون دکترکمالی امروز اولین و تنها ماهنامه ی سراسری معلوالن در ایران است 
و تاکنون 4 بار رتبه های اول تا سومی نمایشگاه  بین المللی مطبوعات و خبرگزاری های 

کشور را به خود اختصاص داده است.
در این مراسم تعداد زیادی از سازمان های مردم نهاد معلوالن با اهدای هدایا و لوح تقدیر 

از زحمات دکتر کمالی تشکر کردند.
گفتنی است دکتر محمد کمالی در دو دوره معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
را عهده دار بوده و همواره از فعاالن حوزه ی معلوالن کشور، عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مرتبط با 

حوزه ی سالمت بوده است.
عالی  نشان  و  رونمایی شده  مراسم  این  اختصاصی  تمبر  از  نکوداشت  این  در  همچنین 

»سالمت اجتماعی ایران« به دکتر کمالی اعطا شد.
الزم به ذکر است دکتر کمالی دومین دریافت کننده ی نشان عالی سالمت اجتماعی در 

ایران است.

می خوانمت از پشت درهای بسته در انتها یی ترین فصل آفرینش

تا کی در سکوت می مانی ای رویای رحمانی تر از باران ؟

من در میهمانی سبز واژه ها، زیر باران صدایت می کنم تا تو از 
عمیق ترین حادثه ی استجابت پاسخم دهی

من از بارانی ترین دریچه می خوانمت تا تو در ژرف ترین لحظه ی 
رویش یاسمن ها جوابم دهی

ای نوبهار،  بر پیکره ی یخ زده ی دشت بتاب و این روح مرده را 
عطرآگین کن

ای شکوفه های سرسبز بهار در دست هایت،  بیا و تن مرده ی 
زمین را لباس ظهور بپوشان

بیا باران را صدا کن تا تمام نمازهای بارانی را به تو اقتدا کنیم

ای زیباترین آیه ی  خدا 

سرودن آغاز کن و مرا تا انبوه ابرهای بهاری پرواز بده

بیا تا شاپرک ها بغض های خسته شان را فرو ندهند و یاس ها، پای 
کبودی چشم هایشان به انتظار ننشینند

تا تو نیایی فصل های زمین کامل نمی شوند

ای همیشگی ترین فصل خدا
ای معنی عرفان و بندگی

بیا و فصل های زمین و زمان را تکامل ببخش
ای طلوع نگاه خداوندی در آیینه ی آفتاب

ای منجی بشریت، بیا و ظهور کن....
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راحیل رحمان

استرس  پر  می تواند  کسی  هر  برای  هواپیما  با  مسافرت 
مثاًل  که  بود  خواهید  آن  نگران  دائماً  شما  که  چرا  باشد 
یا  امنیتی  مشکالت  مدت،  طوالنی  انتظار  به  مجبور 
افراد دارای معلولیت  برای  اما  باشید.  گم شدن چمدانتان 

این نگرانی ها شدید تر هم می شود.
که  بوده اند  آن  از  حاکی  منتشرشده  خبرهای  اخیراً 
برخی خطوط هوایی مسافران دارای معلولیت را پذیرش 
نمی کنند. بنابراین برای حل این مسئله به آگاهی و قدرت 

دفاع بیشتری نیاز داریم.
مسافران  حقوق  مورد  در  اولیه  اطالعات  بخش  این  در 
هوایی دارای معلولیت را ذکر می کنیم و نیز نکاتی چند 

راجع به این فرآیند پیشنهاد می دهیم.
پیش از سفر

هشدارهای قبل از پرواز
البته ذکر این هشدارها عموماً الزامی نیستند. افراد دارای 
هوایی  خط  مسئوالن  به  که  نیستند  مجبور  معلولیت 
از  را اطالع دهند، مگر تحت شرایط ویژه،  وضعیت خود 
یا  و  الکتریکی  ویلچر  با  سفر  برانکارد،  با  مسافرت  جمله 
سیستم  به  متصل  یا  و  باتری دار  ویژه  دستگاه های  دیگر 

اکسیژن.
سفر با یک همراه

ممکن  هواپیمایی  نیست.  اجباری  عموماً  همراه  با  سفر 
با یک همراه سفر  معلولیت  دارای  فرد  بخواهد که  است 
کند )شخصی که در شرایط اضطراری در حین پرواز به 
او کمک کند( در شرایط زیر کارکنان هواپیما تعیین می 

کنند که فرد نیاز به همراه دارد:
- فرد نتواند دستور العمل های امنیتی را به درستی درک 

کرده یا به آن ها پاسخ دهد
-  اختالل حرکتی شدیدی داشته باشد و روی دفع خود 

کنترل نداشته باشد
باشد  داشته  هم  با  را  بینایی  و  اختالل شدید شنوایی   - 
شرح  پرواز  پرسنل  که  دستورالعمل هایی  که  گونه ای  به 

می دهند را درک نکند.
اما ایرالین موظف نیست که برای شما یک همراه فراهم 

برای  همراه  یک  به  شما  که  کند  تعیین  اگر  حتی  کند، 
سفر نیاز دارید.

نیاز به گواهی پزشکی
پزشکی  گواهی  نیست.  الزامی  پزشکی  گواهی  عموماً 
فرد  می دارد  اظهار  که  است  مسافر  پزشک  از  یادداشتی 
مسافر قادر است پروازی امن و سالم را پشت سر بگذارد 
بدون این که نیاز به مراقبت پزشکی نامتعارفی داشته باشد.

داشتن معلولیت به تنهایی دلیل کافی نیست که هواپیمایی 
از آن فرد گواهی پزشکی بخواهد، مگر اینکه فرد:

- روی برانکارد یا ویلچر باشد؛
داشته  نیاز  پزشکی  اکسیژن رسانی  به  پرواز  طول  در   -

باشد؛
هوایی  خط  پرسنل  که  باشد  داشته  پزشکی  شرایط   -
مطمئن نباشند که این فرد می تواند بدون کمک پزشکی 

ویژه، پرواز را به سالمت به اتمام برساند.
در پایانه

هوایی  پرسنل  کنید،  حرکت  آزادانه  می توانید  پایانه  در 
نباید جلوی افراد دارای معلولیت را در پایانه ها بگیرند یا 
در مدت تاخیرهای پروازی یا حین انتظار برای کمک به 
حمل ونقل، آنان را در سالن انتظار نگه دارند. گذشتن از 
بخش امنیتی ممکن است مشکل باشد، به خصوص برای 
افرادی که حیوان یا خدمات امدادی به همراه دارند. در 
حین سفر به خودتان زمان زیادی دهید. اگر به همراه نیاز 
نیاز خود، آگاه سازید.  این  از  را  دارید، در گیت، پرسنل 
پرسنل گیت موظفند اطالعات الزم برای همه مسافران را 
برایتان بازگو کنند. وقتی به پرسنل گیت اطالعات کافی 
در مورد وضعیت خودتان بدهید، مطمئن خواهید بود که 

همه اطالعات الزم را به شما می دهند.
در داخل هواپیما

کمک به سوار شدن و پیاده شدن از هواپیما
باید در آن لحظه حاضر باشند تا  کارکنان آموزش دیده 
به افراد دارای معلولیت در ورود و خروج از هواپیما کمک 
تا  باشد  داشته  آموزش دیده  پرسنلی  باید  فرودگاه  کنند. 
به ورود و خروج این افراد کمک کنند. اما این افراد مجاز 

نقش  تنها  بلکه  نیستند  تنهایی  به  مسافر  بدن  حمل  به 
کمک کننده دارند.

اختصاص دادن صندلی
مگر  نمی شود  انجام  معلولیت  اساس  بر  صندلی  گزینش 
جایی که قوانین به آن اشاره کرده است. یک فرد دارای 
خاصی  صندلی  روی  تا  کنند  وادار  نباید  را  معلولیت 
بنشیند یا از نشستن روی صندلی خاصی منع شود، مگر 
مثل  کند،  تعیین  را  چیزی  چنین  امنیتی  قوانین  اینکه 
دالیل  به  قانون  این  ردیف خروجی.  روی  نشستن  قانون 
امنیتی تعیین می کند که افرادی که احتمال دارد بتوانند 
خروج اضطراری داشته باشند، از نشستن در ردیف خروج 

منع می شوند.
دستورالعمل های امنیتی ویژه

پرسنل هواپیمایی می بایست خالصه ای از دستورالعمل های 
امنیتی را به افراد دارای معلولیت ارائه کنند. همه اطالعات 
برای  که  امنیتی  دستورالعمل های  جمله خالصه  از  سفر 
دارای  مسافران  برای  باید  شده  عرضه  مسافران  سایر 

معلولیت نیز داده شود.
در حین پرواز

پرسنل پرواز باید با فرد دارای معلولیت همکاری کنند تا:
- طی فرآیندهای ورود یا خروج وی را به صندلی برسانند 

یا از صندلی به خارج از هواپیما هدایت کنند.
- بسته ها را برای او باز کنند تا بتواند غذا را تشخیص دهد.

مسافر  تا  کنند  استفاده  ویلچری  از  امکان  صورت  در   -
بتواند به دستشویی برود.

- مسافر را از دستشویی تا صندلی وی حرکت دهند.
- وسایل حمل ونقل، از جمله کمک های حرکتی و دیگر 

دستگاه های امدادی در هواپیما را وارد و جابه جا کنند.
از پرواز  مهم ترین نکته این است که حقوق خود را قبل 
بدانید. اطمینان از برنامه سفر و تخصیص زمان زیاد برای 
لذت بخش  سفری  تجربه  به  می توانند  هم  آماده سازی 

کمک کنند.

حقوق مسافران هوايی دارای معلولیت
نرگس فرحانی
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عضو کانون سراسری تشکل های معلوالن کشور:
فعالیت شبکه ای تشکل های معلوالن پشتوانه ي 

تصمیـم سازي هاي ملـي برای معلـوالن است

ایجاد  گلستان  استان  معلوالن  تشکل های  کانون  مدیرعامل 
انسجام، وحدت رویه و هم گرایي در میان فعاالن حوزه های 
اجتماعی  شبکه های  تشکیل  اهداف  مهم ترین  را  تخصصی 
ایجاد ساختار شبکه ای در میان تشکل های  دانست و گفت: 
سرمایه های  افزایش  عامل  و  هم افزایي  باعث  مردم نهاد 

اجتماعی است.
به گزارش پیک توانا: رضا شاه حسینی با بیان اینکه تشکل ها 
توانمندسازی  به  تجربیات  تبادل  با  مي توانند  شبکه  یک  در 
و  آزمون  تجربه ي  هزینه ي  و  پرداخته  نیروهایشان  و  خود 
خطا را کاهش دهند اظهار داشت: شبکه ها در صورت فعالیت 
شبکه ای و یک پارچه مي توانند در تصمیم سازي هاي اجتماعي 
و حقوقي نقش پررنگ تري از یک یا چند سمن محدود داشته 

باشند.
فعالیت  کشور  معلوالن  تشکل های  سراسری  کانون  عضو 
شبکه ای تشکل های معلوالن را مزیت بزرگی دانست و افزود: 
در  خود  انفرادی  فعالیت های  با  تاکنون  معلوالن  تشکل های 
فرصت  تشکل ها  شبکه ای  فعالیت  اما  نشده اند  دیده  جامعه 
جامعه  اقلیت  بزرگ ترین  که  معلوالن  اختیار  در  را  بزرگی 
شدن  برآورده  و  دیده شدن  امکان  و  می دهد  قرار  هستند 

خواسته هایشان را ممکن می سازد.
این عضو هیئت مدیره ی انجمن معلوالن توانمند همت گرگان 
با تاکید بر این مطلب که تشکل های کل کشور در صورتی که 
یک شبکه ی واحد را تشکیل دهند دستاوردها و نتایج عظیمی 
خواهند داشت اذعان کرد: تشکیل یک شبکه ي واحد نیازمند 
است  یکدیگر  تحمل  توان  و  اخالق  اعتماد،  از  باالیي  سطح 
که در صورت وقوع به پشتوانه ي قدرت اجتماعي بزرگ خود 
تصمیم گیري هاي  و  تصمیم سازي ها  از  بسیاري  در  مي تواند 

ملي، منطقه اي و بین المللي اثرگذار باشد.
ایجاد  شاه حسینی همچنین نقش کانون معلولین توانا را در 
داد:  ادامه  و  دانست  توجه  قابل  معلوالن  تشکلی  شبکه ی 
بزرگ ترین  نمایندگي  به  توجه  با  معلولین  کانون  بي شک 
اقلیت جمعیتي کشور در صورت همراهي سمن هاي معلوالن 
مي تواند در کنار سایر شبکه هاي تخصصي مردم نهاد در این 

زمینه ایفاي نقش کند.

شبکه تشکل های معلوالن شبکه وحدت  و همدلی

سهیل معینی:
فعالیت شبکه ای سمن های معلوالن بستری برای مقایسه و تبادل تجارب 

آن هاست
رئیس هیئت مدیره ی انجمن باور با بیان 
گروهی  فعالیت های  شاهد  اخیرا  اینکه 
هستیم  معلوالن  مردم نهاد  سازمان های 
همبستگی  این  دالیل  از  یکی  گفت: 
می تواند  معلوالن  سمن های  بین 
به  که  باشد  تک روی  از  نتیجه نگرفتن 

این انسجام منجر شده است.
پیک توانا  با  گفت وگو  در  معینی  سهیل 
مردم نهاد  سازمان های  کرد:  تصریح 
گروه   و  شبکه   تشکیل  اخیرا  معلوالن 
جلسات  آن  بارز  نمونه ی  و  داده اند 
هم اندیشی است که کانون توانا برگزاری 
آن ها را از دو سال پیش آغاز کرده است.

را  ان.جی.اویی  شبکه های  ایجاد  وی 
امری طبیعی دانست و افزود: وقتی افراد معلول دور هم جمع می شوند و تشکل هایی را ایجاد 
را  تشکل هایی  ایجاد  مرور  به  که  است  طبیعی  کند،  دفاع  آن ها  جمعی  حقوق  از  که  می کنند 
مشاهده خواهیم کرد که این بار نه حقوق تک تک افراد بلکه حقوق جمعی از سازمان های مردم نهاد 

را پیگیر شده و در جهت احقاق آن ها برخواهند آمد.
معینی بر ضرورت فعالیت ان.جی.اوهای معلوالن به طور شبکه ای صحه گذاشت و خاطرنشان شد: 
به طور مثال در بحث استخدام معلوالن در آموزش وپرورش وقتی که این سازمان برای استخدام 
و شهرستانی  استانی  تشکل  دارد یک  ملی  و  معلوالن یک سیاست سراسری  استخدام  عدم  یا 
نمی تواند نسبت به این سیاست اعتراض کند یا در صورت اعتراض هم توان پیگیری ندارد؛ در 
حالی که اگر یک تشکل ملی وجود داشته باشد می تواند در بُعد ملی خواسته های افراد معلول را 
پیگیری کند و در نتیجه احتیاج است که تمام تشکل ها را در سطح ملی و در یک شبکه بریزیم و 
این شبکه به عنوان صدای جامعه ی معلوالن در سطح کشور حقوق آن ها را پیگیری کند. از طرف 
دیگر خود تشکل ها هم ممکن است نیازهایی داشته باشند که به تنهایی نمی توانند آن را برطرف 

کنند و این شبکه ممکن است بتواند در این زمینه موفق ظاهر شود.
مقایسه  برای  بستری  را  معلوالن  سمن های  شبکه ای  فعالیت  همچنین  باور  انجمن  مدیرعامل 
و تبادل تجارب دانست و اظهار داشت: برخی از امور مانند برقراری ارتباط با تشکل های سایر 
کشورها شدنی است اما از عهده ی تک تک تشکل ها بر نمی آید چرا که در این زمینه  به هویت 

بزرگ تری احتیاج است.
معینی با اشاره بر این مطلب که ما در کنار فعالیت شبکه ای ضمن حفظ هویت خودمان، یک کار 
جمعی نیز انجام می دهیم ادامه داد: تشکیل شبکه یک نیاز فرهنگی است و ما در قالب تشکل های 
باید تشکیل شبکه داد و می آموزیم که  فعالیت شبکه ای متوجه می شویم که چرا  معلوالن در 

چگونه توانمندی هایمان را در اختیار هم قرارداده و در این شبکه به یکدیگر احترام بگذاریم.
بهزیستی وجود  نظر  زیر  کانون سراسری  این سوال که در گذشته یک  به  اجتماعی  فعال  این 
داشت که البته کار خاصی هم از پیش نبرد، آیا این هم می تواند اهداف مورد نظر شما را پیگیر 
باشد گفت: متاسفانه گاهی تشکل هایی ایجاد می شوند که جنبه ی خودجوش ندارند هرچند که 
الزم بود بهزیستی هم با این تشکل به شکل یک پارچه تری روبه رو می شد اما واقعیت این است که 
ریشه ی این تشکل  خودجوش نیست اما این معنی را نمی دهد که ما از این امکان استفاده نکنیم.
هم  گردن  به  را  خود  ما ضعف های  که  است  این  من  اعتقاد  این که  بر  تاکید  با  معینی  سهیل 
نیاندازیم اذعان کرد: ما معلوالن و تشکل هایمان باید یاد بگیریم که منسجم کار کرده و به طور 

جمعی خواسته هایمان را پیگیری کنیم.
وی اظهار داشت: ما قطعا دنبال شکل گیری کانونی خودجوش از معلوالن هستیم و شاید علت 
اینکه این ساختار تاکنون شکل نگرفته این باشد که بسیاری از تشکل های ما در کنار شعارهایی که 
می دهند خود را در حد فعالیت های شبکه ای نمی بینند و همچنان به کمک بهزیستی نیازمندند.

رقيه بابايی
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مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولین قم:
فعالیت شبکه ای برای تشکل های 

معلوالن ضروری تر از سایر 
گروه هاست

در  قم  معلولین  فرهنگ  دفتر  مدیرعامل 
شدن  شبکه ای  مزایای  و  معایب  مورد 
زمینه  این  در  گفت:  معلوالن  تشکل های 
موضوع  این  از  تلقی  و  تعریف  باید  ابتدا 
داشت و ویژگی های آن را بیان کرد و پس 
از تعریف و تعیین ماهیت این کار درباره ی 

نتایج و دستاوردهای آن بحث کرد. 
محمد نوری در گفت وگو با پیک توانا اظهار 
مشبک  تشکل ها  که  هرجا  معموالً  داشت: 
نهادینه  کار  تقسیم  می خواهند  می شوند، 
شود و هرکس وظیفه ی خود را بداند زیرا 

بر اساس محدودیت امکانات هر تشکل سهم خاصی از بودجه و امکانات را در اختیار دارد و هر 
تشکل به تنهایی نمی تواند همه ی امور را انجام دهد.

وی افزود: اساساً در کارهای گروهی همه ی کارها را یک تشکل نمی تواند انجام دهد زیرا غیر از 
محدودیت امکانات، تخصص ها و عالقه های اجرایی هم متفاوت هستند.

از سایر  افراد دارای معلولیت مشبک شدن تشکل های معلوالن را ضروری تر  این فعال حوزه ی 
کارهای  و  نشده  کارهای  این روست که  از  امر  این  و خاطرنشان کرد: ضرورت  دانست  گروه ها 
ناقص انجام شده در حوزه ی معلوالن زیاد و بودجه ی منظور شده کمتر است و فعالیت شبکه ای 
تشکل های معلوالن از طریق تقسیم کار بین تشکل ها و جلوگیری از پروژه های موازی و تکراری 

به تمام امور سرعت بخشیده و همچنین از انجام کارهای غیرضروری جلوگیری می کند. 
نوری که سابقه ی چندین سال فعالیت فرهنگی در حوزه ی افراد دارای معلولیت را در کارنامه 
کاری خود دارد از اینکه بیشتر تشکل های معلوالن می خواهند همه نوع کاری را انجام داده و در 
همه ی موضوعات وارد  شوند ابراز تاسف کرد و یادآور شد: تداخل های بیجا آسیب های بسیار دارد 

اما مشبک شدن و فعالیت دسته جمعی و شبکه ای تشکل ها از این تداخل ها جلوگیری می کند. 
و  دانست  اهمیت  حائز  را  شبکه ای  فعالیت  و  مشبک سازی  معیارهای  و  ضوابط  روش،  وی 
احترام گذاشتن به نظرات دیگران، عدم تعیین تکلیف و تحکم را از عوامل آسیب زننده به اصل کار 
دانست و گفت: در این نوع فعالیت بهتر است وظایف بر اساس محصوالت و فعالیت های هر تشکل 

و خط مشی که تاکنون عمل کرده تقسیم شود.
مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولین همچنین بر تشکیل جلسه ای به منظور تعیین وظایف سمن ها 
باید از حق رای  و به شور گذاشتن موضوعات صحه گذاشت و اضافه کرد: در این جلسه همه 

برخوردار بوده و در بحث مشارکت جدی داشته باشند.
تعریف،  از  باید  شبکه ای  فعالیت  مزایای  و  معایب  به  پرداختن  از  پیش  گفت:  همچنین  نوری 
ماهیت و ویژگی های این رویداد صحبت کرد چرا که هر موجودی ابتدا باید هستی، سپس هویت 
و آثار وجودی اش ثابت شود و بعد روی کارآیی و محاسن یا معایب آن تمرکز کرد و بنابراین اگر 
شبکه ای شدن تشکل های معلوالن را ضروری و اجرای آن را مبتنی بر طرح کارشناسی شده تصور 

کنیم، کارآیی این نوع فعالیت کامال صحیح بوده و ُحسن خواهد داشت.

محمد نوری با بیان اینکه شبکه سازی بر دو گونه ی حقیقی و مجازی است و تشکل های معلولین 
هر دو را باید اجرایی کنند گفت: دو تجربه ی جهانی پیش روی تشکل ها و شبکه ای شدن  هستند 
و آن دو تجربه ی کشورهای سوسیالیستی و وابسته به شوروی سابق است و تجربه  کشورهای 

دموکراتیک است.
قم عنوان کرد: در کشورهای سوسیالیستی، تشکل ها مجبور  معلولین  فرهنگ  مدیرعامل دفتر 
بودند در پیوند و شبکه با هم باشند اما روابط و مناسبات تشکل ها، خط مشی شبکه و همه ی 

نیازها و اقتضائات از باال تعیین می شد. این نظام از باال به پایین معروف است.
نوری ادامه داد: در کشورهای دموکراتیک، نظام از پایین به باال حاکم است، افراد می توانند در 
سرنوشت خود و اطرافیانشان دخیل بوده و با بحث و مشورت در سطوح پایین، طر ح ها را به صورت 
پخته به مدیران ارشد ارسال کنند. دستاورد این گونه شبکه ها مثبت و ارزنده است زیرا موجب 

رشد و کمال در اخالق و اندیشه شده و استعدادها را شکوفا می کند.
این فعال اجتماعی با اشاره بر این مطلب که تشکل ها از کانون توانا در زمینه ی آموزش، اشتغال و 
کارهای فرهنگی شناخت زیادی دارند تصریح کرد: کانون معلولین توانا در ایجاد حرکت شبکه ای 
تشکل های معلوالن باید داشته ها، سرمایه های فکری، معنوی، مادی و نیز خط مشی و طرح های 

خود را معرفی کند.
نوری افزود: وجود آقای سید محمد موسوی در بطن این کانون به عنوان رئیس هیئت مدیره بسیار 
راه گشا و مفید است و کانون توانا با درایت و مدیریت ایشان می تواند نقش پررنگی در دور هم 

جمع کردن تشکل های معلوالن از سراسر ایران و شبکه ای کردن آن ها داشته باشد.

مدیرعامل کانون معلولین توانا:
شبکه ی ان.جی.اویی، اتاق فکر مشترک 

خانواده ی معلوالن است

سازمان های  شبکه ای  فعالیت  توانا  معلولین  کانون  مدیرعامل 
دیگر  گفت:  و  دانست  ضروری  امری  را  معلوالن  مردم نهاد 
از تک صدایی و  زمان آن رسیده که تشکل های معلوالن دست 
پراکنده گویی برداشته و با خرد جمعی دور هم جمع شوند تا با 

توان مضاعف ان.جی.او ها حقوق خود را مطالبه کنند.
شبکه ای  فعالیت  پیک توانا  با  گفت وگو  در  هادی پور  محمدرضا 
داشت:  اظهار  و  دانست  جمعی  خرد  از  بهره مندی  را  تشکل ها 
نشست های  برگزاری  راستا  همین  در  توانا  معلولین  کانون 
برنامه های  جزء  را  آن  اجرای  و  دانسته  ضروری  را  هم اندیشی 

اولویت دار خود قرار داد.
اذعان  همچنین  توانا  معلولین  کانون  هیئت مدیره ی  عضو  این 
هر  در  بسیاری  متخصص  نیروهای  و  دانش  توان،  ابزار،  داشت: 
علت  به  متاسفانه  که  دارد  وجود  معلوالن  تشکل های  از  یک 
پراکندگی در نقاط مختلف کشور اثرگذار واقع نشده و کاری از 
پیش نمی برند اما با جهت دهی به سمت شبکه ی ان جی .اوها می 
راه های  و  کرده  مبادله  دیگران  با  را  توان خود  و  ایده ها  توانند 

رسیدن به نتیجه را سریع تر بپیمایند.
هادی پور ادامه داد: درد یک معلول درد مشترک تمام معلوالن 
است و بهتر است این خانواده ی بزرگ یک اتاق فکر مشترک در 
قالب شبکه داشته باشند تا در آن گله مندی ها، مشکالت و البته 
راه کارها را به اشتراک گذاشته و برای رفع مشکالت بین خود 

تقسیم وظیفه کنند.
اینکه  بیان  با  افراد دارای معلولیت  اجتماعی حوزه ی  فعال  این 
حضور  با  هم اندیشی  نشست  سه  تاکنون  توانا  معلولین  کانون 
است  کرده  برگزار  کشور  سراسر  از  فعال  تشکل   70 مدیران 
تصریح کرد: تاکنون مشکالت زیادی از حوزه ی معلوالن در این 
در  تسریع  که  گرفته  قرار  هم فکری  و  بررسی  مورد  نشست ها 
بوده  آنها  مهم ترین  از  معلوالن  از  جامع حمایت  قانون  تصویب 

است.
فعالیت  معلولین  کانون  داشت:  ابراز  توانا  کانون  مدیرعامل 
شبکه ای تشکل های معلوالن را بازویی قوی در پیگیری و تامین 
خواسته های این گروه خواند و خاطرنشان ساخت: همانگونه که 
کنار هم  در  اگر  نیز  ما  است  با جماعت  گفته شده دست خدا 
باشیم و مطالبات خود را به طور گروهی مطرح و پیگیری کنیم 
قطعا نتایج مورد نظر جامعه ی عزیز معلوالن را به دست خواهیم 

آورد.
به یک شبکه ی  این مطلب که مسئوالن  بیان  با  وی همچنین 
گسترده ی متشکل از ده ها ان .جی.او راحت تر پاسخ  خواهند داد 
تاکید کرد: فعالیت شبکه ای منافاتی با حفظ شخصیت مستقل 
تشکل ها  کلیه ی  برای  ملی  سطح  در  بلکه  ندارد  ان.جی.اوها 

هویت آفرین است.
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بعد از حدود سه دهه و به طور تصادفی در یکی از شبکه های اجتماعی با جمع 
تدریس  زمین شناسی  براشون  که  دبیرستانی  در  سابقم  دانش آموزان  نفری   35
می کردم مرتبط شدم. به خودشون هم گفتم اونا گویی با بمبی از انرژی مثبت 
و سرزندگی دوباره وارد زندگیم شدن و یادآور خاطره های بسیار زیبای دو سال 

تدریسم و نیز چگونگی جدال سختم با معلولیت...
دقیقاً بخاطر دارم حدود سه دهه پیش و زمانی که در قالب دانشجوی جوان، فعال 
با هم فاصله داشتن  و پرتحرک در دو دبیرستان دخترانه که تنها چند خیابان 
جبر، هندسه، مثلثات و زمین شناسی تدریس می کردم، ترجیح دادم با شاگردانم 
رابطه ی دوستانه ای برقرار کنم تا برای اون دسته از دانش آموزانی که با ریاضیات و 

زمین شناسی میونه ای نداشتن کالس خسته کننده و مالل آور نباشه...
 به وضوح مشخص بود هر چه ساعاتی  که با هم بودیم بیشتر می شد دختران 
نوجوان و جوان بیشتر به مباحث مطرح شده در کالس توجه میکنن و جذب جو 
کالس میشن. ناگفته نمونه حتی همون موقع بعضی از همکاران باتجربه موافق 
روشم نبودن چون معتقد بودن دخترا پررو میشن و حرمت شاگردان و دبیران 

خدشه دار میشه و...
در اواسط اردیبهشت ماه سال دوم تدریسم در حالی که چندان زمانی به امتحان 
ابعاد  تمامی  تمام زندگی ام رو در  بود حادثه ای رخ داد که  نمونده  دانش آموزان 
تحت تأثیر قرار داد... با چپ شدن ناگهانی خودرویی که با سرعت در جاده در حال 
حرکت بود تنها در یک لحظه زندگیم از این رو به اون رو شد... اون همه تحرک 
و پویایی جای خودش رو به سکون و بی تحرکی شدیدی داد... تا مدت ها شوک 
تغییر ناگهانی شرایط جسمانیم مانع از درک درست وخامت اوضاع و ارزیابی ابعاد 

منفی و عواقب آتی شدت حادثه بود.
باورش سخت بود... اما به همین راحتی و با سرعت، تمامی توانمندی هامو از دست 
دادم؛ به مفهوم واقعی احساس عجز و یأس می کردم... راستی چی به سرم اومده 

بود؟؟؟ اصاًل چرا زنده موندم؟؟     
18 روزی که در بیمارستان بستری بودم به سرعت برق و باد گذشت سختی و 
سردرگمی اون روزها و روزهای بعد از اونو هیچ وقت فراموش نمی کنم... سخت 

شاگردان ديروز  و  دوستان امروز
 بازگويی خاطره  ازيک معلم معلول به بهانه گرامی داشت روز معلم

فريـــده حلمــی

همه جانبه ی  حمایت های  و  دلگرم کننده  حضور  اگه  نمی دونم  واقعاً  گذشت. 
خانواده و منسوبین، اساتید، همکالسی ها، همکاران، و به خصوص دانش آموزان 

خوبم نبود آینده ام چی می شد؟
ابراز همدلی ها و همدردی های خالصانه که نشأت گرفته از احساس ناب و  با 
عمیق مهرورزی اون عزیزان بود به تدریج تونستم در اون ایام سخت به زندگی 
تصادف  از  قبل  شرایط  به  بازگشت  که  واقعیت  این  پذیرش  واقعاً  بدم؛  ادامه 
که  نبود  آسون  نه تنها  همیشگی جسممه  مهمون  شدید  معلولیت  و  ناممکنه 

خیلی خیلی دشوار بود...
باره  یه  بی ثمره...  رخ داده  اتفاق  انکار  یا  بهبود  به  واهی  امید  که  فهمیدم  زود 
با  وفق دادن خودم  برام مسدود کردن...  آینده  به طرف  رو  راه ها  انگار همه ی 
محدودیت های متعدد جسمانی طاقت فرسا بود. بارها سرخوردگی و درماندگی 
یا تسلیم  ناامید شم  اما هر وقت خواستم  اعماق وجودم احساس کردم  تا  رو 

جسم نحیفم بشم نیرویی از دورن مانع می شد.
 به مرور رفت و آمدها به منزلمون کم و کمتر شد اما شاگردان پرمهرم دست بردار 
نبودن. گاه گاهی با تماس تلفنی و حضور پررنگشون به  نوعی منو در رودربایستی 
اخالقی میذاشتن واقعا از قضاوت اونا در مورد معلم سابقشون واهمه داشتم... 
از پیشداوری اونا واهمه داشتم و از اینکه براشون سمبل ترس و ضعف قلمداد 
بشم بیمناک بودم. نباید کاری می کردم که واکنشم در مواجهه با نتایج اسف بار 
تصادفم در تضاد با حرف ها و شعارهای قشنگی باشه که در کالس های درس به 

مناسبت یا بی مناسبت مطرح کرده بودم. 
شاید شاگردانم هیچ وقت پی نبردن که چقدر حضورشون در آینده ام و تصمیم 
جدی ام برای مبارزه با ناتوانی های جسمانیم موثر بوده... نه اونا اصال نمی تونستن 
حدس بزنن تو اون شرایط بحرانی زندگیم، جای معلم و شاگرد رو عوض کردن 

اونا برای من سمبل مقاومت و »خواستن توانستن است« شدن.
الزم بود ازشون یاد بگیرم و بخاطر اونا هم که شده ضعف نشون ندم... تسلیم 
نشم و در برابر مشکالت متعدد حاصل از معلولیت صبور باشم و ایستادگی کنم، 
بزارین اعتراف کنم در پذیرش معلولیت که سرآغاز برنامه ریزی برای یه زندگی 

جدید با شرایط کاماًل متفاوت بود خودم رو مدیون شاگردانم میدونم.
نخست و پیش از هر کاری با فیزیوتراپی، هیدروتراپی و کاردرمانی بتدریج با 
الفبای معلولیت آشنا شدم و سعی کردم بتدریج با این پدیده ی پرعارضه سازش 
کنم، کمی که بر شرایط جسمانی فائق اومدم تصمیم گرفتم بی هیچ بهانه و 
ضعفی به تحصیلم ادامه بدم تا از پایان نامه ی فوق لیسانسم دفاع کنم و فکر پی.  

اچ. دی یا دکتری و ادامه تحصیل باشم.
بازگشت به تدریس با توجه به شرایط جسمانیم دشوار بود. بنابراین چاره ای جز 
تغییر شغل نداشتم. بهتر بود با توجه به تخصصم در جایی که دقیقاً در ارتباط 
با رشته ی دانشگاهیم بود شاغل شوم و پس از اشتغال در گام های بعدی هم 
به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده که الزمه ی شخص زنده و 

زندگیه سعی کردم عمرم به غفلت و بطالت سپری نشه...
خدای بزرگ به  من کمک کرد تا در برابر تقدیر ضعف نشون ندم و سر خم 
نکنم... الزم بود به تمامی شاگردانم ثابت کنم حرف و عملم یکیه و در مواجهه 

با مشکالت کاری نکنم که با باورهای اونا در تضاد باشه.
در سه دهه ی گذشته با تالش مستمر، پشتکار و زدودن هرگونه یأس و ناامیدی 
اما  نبودم  میدون  درصد  صد  پیروز  شاید  رفتم،  ناخواسته  معلولیت  جنگ  به 

هیچگاه تسلیم بی چون و چرای محدودیت های حاصل از معلولیت هم نشدم.
بسیار  معلولیتم  از  پس  زندگی  چگونگی  در  شما  گرم  بدونید حضور  عزیزانم 
باارزشی  نعمت  از چنین  که  رو شاکرم  بزرگ  و هست خدای  بوده  تأثیرگذار 
دارین...  اجتماع  تو  نقشی  چه  یا  باشین  کجا  نداره  فرقی  بدونین  برخوردارم. 

خیلی خوبه که هستین همواره هوای همدیگرو داشته باشین؛                
تبدیل  بوم  و  مرز  این  موفق  بانوان  به  دیروز  و جوان  نوجوان  امروزه دختران 
شده اند: مادرانی نمونه، پرستار، مهندس، وکیل یا حقوق دان، دبیر، و... و... به 

وجود تمام اونا بخودم می بالم.
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نیم نگاهی به مشکالِت معلوالن البرز؛
 نمايندگاِن منتخب، معلوالن را فراموش نکنند

نسترن كیوان پور

یادم است چند ساِل پیش بود که برای اولین بار با معلوالِن استان البرز به طوِر 
اتفاقی آشنا شدم. برای تهیه ی گزارشی به دفتر جامعه معلوالِن البرز رفته بودم 
و با استقباِل گرمی روبه رو شدم که برایم تازگی داشت و در عیِن حال جذابیت. 
آن زمان که پای درِد دِل آن ها نشستم، گله ها بیش تر معطوف به نمایندگانی 
بود که پیش از انتخابات وعده و وعیدهای بسیاری می دادند که بخِش اعظمی 
مربوط به معلوالن بود و پس از راه یافتن به مجلس یا شورای شهر، معلوالن را 

به فراموشی می سپردند. 
مسئوالن.  وعده های  و  افتاده ام  معلوالن  یاِد  باز  امسال،  انتخاباِت  ایاِم  در  حاال 
وعده هایی که انگار کم رنگ تر از گذشته شده و در شعارهای تبلیغاتِی کاندیداها 
آبادانِی  از محیط زیست،  جایگاهی نداشته است. به شعارها که نگاه می کردم 
شهر، اشتغال برای جوانان، اقتصاد و فرهنگ و ... سخن به میان آمده بود، اما 
معلوالن انگار به فراموشی سپرده شده بودند و من به این موضوع فکر کردم که 
این وضعیت باید دو حالت را در بر بگیرد؛ یا دیگر مشکلی برای معلوالن وجود 
ندارد یا این قشر را به طوِر کلی خط زده اند از جامعه؟ و هنگامی که از سِر کار 
به خانه برمی گردم، هر شب، خانِم میانسالی را ببینم روی ویلچر که هنگاِم قرمز 
شدِن چراِغ راهنمایی و رانندگی به مردم کتاب می فروشد، با یک ژاکِت نازک 

که مطمئنا گرمش نمی کند در سرمای زمستان.
انگار پاک کرده ایم. اشتغال  باقی ست و صورت مسئله را  مشکل به قوِت خود 
دیگر،  از موضوعاِت  معلوالن  اشتغاِل  و  است  امروز  ایراِن  در  مهم ترین موضوع 
مهم تر. زمانی که ده درصد جامعه را معلوالن تشکیل می دهند، زمانی که یکی 
که  زمانی  می گیرد،  بر  در  جاده ای  تصادف های  را  معلولیت  عمده ی  دالیِل  از 
بیاید و به آن  از ما این مشکل پیش  ممکن است خدای نکرده برای هر یک 
قشِر ده درصدِی جامعه بپیوندیم، چرا راِه حلی جامع و مستمر برای مشکالِت 

معلوالن نمی اندیشیم؟
روی  پیِش  موانِع  مهم ترین  از  شهر،  در  تردد  و  اشتغال  مشکِل  دو  دیرباز  از 
معلوالن بوده است. حال به اخباِر استان البرز که سری می زنیم، مشکِل تردد، 
از ساِل گذشته، نهادهای مختلِف استانی  باقی ست. درست است که  هم چنان 
کارشناساِن  حضور  با  شهر  سطح  معابر  مناسب سازی  طرِح  اجرای  به  موظف 
ژاپنی کرده اند، اما سرعِت ُکنِد پروژه های مناسب سازی، معلوالن را آزار می دهد. 
این در حالی ست که استان البرز در حوزه ی ورزش های مربوط به معلوالن از 

استعداد و ظرفیِت ویژه ای برخوردار است و این ظرفیت به دلیِل مشکالِت تردد 
و ایاب و ذهاب، مورِد تهدید واقع شده است. 

در استان البرز 26 هزار معلول و 14 هزار جانباز تحت پوشش بهزیستی وجود 
دارد که 25 درصد معلول ذهنی، 42 درصد جسمی و حرکتی، و هفت درصد 
بینایی، 15 درصد شنوایی، هشت درصد روانی مزمن و باقی دارای بیماری های 
صرع و ام اس هستند، و برای این تعداِد باالی معلوالن و جانبازان، طبِق آمارهای 
پرسش  و  است.  شده  مناسب سازی  استان  معابر  درصد   13 تنها   ،92 سال 
از مناسب سازی معابر برای معلوالن سخن می گوییم آیا  این جاست زمانی که 
فقط این قشر را مِد نظر داریم؟! کافی ست کمی به این موضوع دقیق شویم تا 
دریابیم، اگر شرایِط عبور و مروِر معلوالن در شهر تسهیل شود، شرایِط عبور و 
مروِر کودکان، سالمندان، بانوان و به عبارتی تماِم شهروندان تسهیل خواهد شد. 

پس چرا به فکِر زندگِی تماِم ساکناِن شهر نیستیم؟
افراد در  این  زندگِی  با  به طوِر مستقیم  اشتغال، موضوِع مهِم دیگری ست که 
ارتباط است. قصه ی تکرارِی استخداِم سه درصدی معلوالن در ادارات را آن قدر 
نشده  اجرایی  قانون  این  هنوز  البرز  اداراِت  در  اما  هستیم  بَر  از  که  گفته ایم 
وسایِل  یا  درمانی  باالی  هزینه های  با  معلوالن  خانواده های  از  بسیاری  است. 
کمک حرکتی روبه رو هستند که هزینه ای مضاف بر هزینه های جاری و معموِل 
زندگی ست و اشتغال در این میان از اهمیِت بسزایی برای آنان برخوردار است. 
نمایندگان همواره وعده ی اشتغاِل معلوالن را سر می دهند و در عمل خبری از 

خروجِی قابِل توجه برای این قشر نیست.
آیا دیگر وقِت آن نرسیده که به طوِر جدی، مطالباِت معلوالن توسِط نمایندگانی 

که خود توسِط این افراد به مجلس راه یافته اند، پیگیری شود؟ 
روِز هفتم اسفند، پیرمردی را دیدم روی ویلچر که به سختی به پای صندوِق 
چشماِن  در  بله  می زد،  موج  شادی  و  اُمید  چشمانش  در  و  بود  آمده  رأی 
غمگینش اُمیدی بود که نماینده ای که برگزیده، مطالبات و خواسته های او را 
نیز در مجلس مطرح کند و در راستای اجرایی شدِن آن بکوشد و آیا نمایندگاِن 
منتخب، پس از راه یابی به مجلس، پیرمردی را به خاطر خواهند آورد که روزی 
با لبخندی زیبا به دوربیِن خبرنگاری نگاه کرده بود تا تصویرش پای صندوِق 

رأی، ثبت شود؟!
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معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تهران مولفه های سالمت، 
اجتماعی، امرار معاش، آموزش و توانمندسازی را پنج مولفه ی اصلی در 
فرآیند توانبخشی خواند و گفت: هر کدام از این مولفه ها زیر مولفه های 
خاصی دارند و همه ی آن ها در یک شبکه ماتریسی به هم تنیده شده اند.
دکتر محمدرضا اسدی در گفت وگو با پیک توانا پرداختن به هر 5 مولفه 
را در فرآیند رسیدن به توانبخشی ضروری دانست و افزود: این مولفه ها 
در گرو یکدیگر هستند، نمی توان حتی یکی از این مولفه ها را نادیده 
گرفت و تصور کرد که به توانبخشی می توان دست یافت، در واقع زمانی  
که 4 مولفه ی آموزش، امرار و معاش، سالمت و اجتماعی حل شوند 

آنگاه می توان گفت فرآیند توانمندسازی آغاز شده است.
از این 5 مولفه، 5 زیر مولفه دارند و ما در  وی تصریح کرد: هر یک 
فرآیند توانبخشی با یک شبکه ی ماتریسی متشکل از 25 مولفه روبرو 
توانپزشکی،  و  توانبخشی  وسایل  سالمت،  به  آنها  همه ی  که  هستیم 
مراقبت اولیه، بهداشت توجه داشته و پس از آن به اوقات فراغت فرد 
دارای معلولیت، ازدواج، امرار معاش، حرفه آموزی،  تحصیالت، و حتی 

مشارکت سیاسی او نیز باید اندیشیده شود.

اسدی با بیان اینکه توانمندسازی تنها مختص به طیف معلوالن نیست 
گفت: توانمندسازی سه کلیدواژه دارد و آن این است که »من بتوانم 
به آن حد از اعتماد به نفس و خودشناسی برسم که تصمیم گیری برای 

خودم را باور کنم و بتوانم برای خودم تصمیم بگیرم.«
این کارشناس حوزه ی توانبخشی با بیان اینکه توانبخشی تاکنون سیر 
به  بعد  بوده  موسسه ای  ابتدا  توانبخشی  داشت:  اظهار  داشته  طوالنی 
بر  قالب مبتنی  را در  ما آن  اکنون  و  تغییر کرده  فراموسسه ای  شکل 
از دید یک  از فرآیندی که به مددجو تنها  جامعه می بینیم، یعنی ما 
پزشک نگاه می کرد به جایی رسیده ایم که فرد معلول باید مورد توجه 
تلفیق  با  باید  بلکه  شود  ایزوله  نباید  و  گرفته  قرار  جامعه  و  خانواده 
پا  به جامعه  نهایت  در  و  به کوچه،  خیابان  بطن خانواده  از  اجتماعی 

بگذارد.
با افراد دارای معلولیت را دارد اظهار  وی که تجربه ی سال ها فعالیت 
نباید در  امروز ما پذیرفته ایم که دانش آموزان دارای معلولیت  داشت: 
مدارس خاص درس بخوانند بلکه آموزش آنها باید بصورت تلفیقی و 
در مدارس عادی انجام شود و دانش آموزان تندرست و معلول در کنار 

معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران:

توانبخشی یعنی معلول تصمیم گیری برای خودش را باور کند
رقيه بابايی
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هم و با پذیرش تفاوت های یکدیگر مورد تعلیم واقع شوند و آموزگار 
آنها آموزش های ویژه ی ارتباط گیری با تمام دانش آموزان را فرا گرفته 

باشند.
داد:  توضیح  اینگونه  فراگیر  آموزش  مورد  در  همچنین  اسدی  دکتر 
محل  مرکز  نزدیک ترین  در  کس  هر  یعنی  آموزش  به  دسترسی 
یعنی هیچ کس چه  فراگیر  آموزش  و  ببیند  آموزش  بتواند  زندگی اش 
فرد کم توان ذهنی، چه فرد دارای معلولیت جسمی و چه فرد تندرست 
از امر آموزش بازنماند، این نوع آموزش تقریبا بر اساس آموزش تلفیقی 
باید اتفاق بیفتد و به عادی سازی و در جریان عادی زندگی قرار گرفتن 

منتج شود.
وی با اشاره به این مطلب که درحال حاضر 1900 دانشجوی معلول در 
استان تهران داریم که از این تعداد    500 نفر در مقطع ارشد و حدود 
70 نفر در مقطع دکترا از بهزیستی کمک هزینه ی تحصیلی دریافت 
خاطرنشان  و  دانست  مهم  توانبخشی  یک  را  رویداد  این  می کنند، 
طیف  اما  است  سازی  توانمند  از  راضی کننده ای  سطح  این  ساخت: 
ورزشکاران و نام آوران و همچنین هنرمندان نیز باید شامل این رویداد 
شوند چون یکی از شعارهای توانبخشی این است که معلولیت باید از 

بی صدایی در بیاید.
این مسئول سازمان بهزیستی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس 
خوشحال  کند  اعتراض  و  بیاید  معلول  فرد  یک  اینکه  از  توانبخشی 
می شوم چرا که این فرد به سطحی از توانبخشی رسیده که برای گرفتن 

حق خودش اقدام کرده است.
اعالم  توانبخشی  را جزء چرخه ی  معلوالن  اسدی شنیده شدن صدای 
جای  صدایشان  شدن  شنیده  و  معلوالن  اعتراض  کرد:  اظهار  و  کرد 
شود،  خاصی  واکنش  و  ناراحتی  باعث  نباید  اصال  و  دارد  خوشحالی 
این ها مواردی هستند که من به عنوان یک کارشناس توانبخشی آنها 
را خوانده و درک کرده ام و گسترش این فرهنگ را در حوزه ی کاری 

خودم وظیفه می دانم.
اینکه  به  اداره کل بهزیستی استان تهران در پاسخ  توانبخشی  معاون 
چرا عملکرد ادارات بهزیستی در شهرستان ها با آنچه در تهران می بینیم 
متفاوت است گفت: یک میلیون و دویست هزار فرد دارای معلولیت در 
سامانه ی سازمان بهزیستی و یکصد و چهل و دو هزار معلول در استان 
تهران ثبت شده، سازمان تنوعی از خدمات را به این افراد ارائه می دهد 
و گاهی سوال پیش می آید که بضاعت این سازمان چقدر است و آیا ما 
به تنهایی می توانیم رافع تمام نیازهای افراد باشیم؟ به هر حال سازمان 
بهزیستی یک پیکره است و اجزای آن در همه ی استان ها به یک جا 
وصل می شوند، هدف توانبخشی است اما در برخی نقاط ممکن است 

دوستان پیشرو باشند و در برخی نقاط حرکت آهسته باشد. 
دکتر محمدرضا اسدی در خصوص تاثیرپذیری همکاران بهزیستی از 
کارشان تصریح کرد: مراجعان ما با مراجعان شهرداری، بانک یا دارایی 
ما  باشیم،  بی تفاوت  آنها  از  هیچ کدام  به  نمی توانیم  ما  می کنند،  فرق 
کارشناسان این حوزه مشکالت مددجو را مشکالت خودمان می دانیم 
بنابراین طبیعی است که این مشکالت روی ما تاثیر گذاشته و آستانه ی 

تحمل برخی همکاران را پایین می آورند.
وی از کارشناسی که سالها پیش برای شرکت در یک دوره ی آموزشی 
ساالنه در مسیر بندرعباس تصادف کرده و به کما رفته بود یاد کرد و 
توضیح داد: وقتی این همکارمان بعد از یک ماه از حالت کما بیرون آمد 
اظهار کرد در تمام این مدت مددجویانش کنارش بوده و در بیمارستان 
از او مراقبت می کرده اند و این نکته میزان تاثیرگذاری این حرفه را در 

زندگی مددکاران سازمان بهزیستی تایید می کند.
این کارشناس توانبخشی همکاری تمام نهادها را در توجه به مشکالت 
معلوالن الزم و ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم 
را  افراد دارای معلولیت  نیازهای  که سازمان بهزیستی نمی تواند تمام 
رفع کند چرا که معلوالن هم شهروندان این جامعه هستند و همانگونه 
تقاضای  قبض ها،  پرداخت  خانه،  خرید  برای  نوعی  شمای  و  من  که 
مراجعه  مربوطه  سازمان های  به  و...  درمانی  مشکالت  شغل،  مسکن، 
می کنیم و نهادهای مختلفی خواسته های ما را برطرف می کنند؛ رفع 
خواسته های معلوالن نیز از این راه ها باید صورت بگیرد اما به هرحال 

برای سال آینده خبرهای خوشی در پیش داریم و تمیهداتی برای رفع 
مشکالت معلوالن شدید اندیشیده شده است.

اسدی ترغیب و تجدید سازمان های مردم نهاد معلوالن را در پیشرفت 
امور معلوالن ضروری دانست و خاطرنشان کرد: سمن ها باید با حضور 
خود افراد دارای معلولیت شکل بگیرند و خود افراد معلول کارها را در 

دست گرفته و در راس برنامه ها باشند.
این مقام مسئول اذعان کرد: آرزوی قلبی ما این است که تمام امور 
معلوالن به حوزه ی توانبخشی سپرده شود و ما بتوانیم معلوالن را از 
مراکز به دل خانه  و خانواده  کشیده و تفکر »بهزیستی در خانه« را پیاده 
کنیم اما برخی موانع در این راه وجود دارند، برخی از دستورالعمل ها 
باید تدوین یا اصالح شوند، بروکراسی اداری باید مرتفع شود و جامعه 
باید خودش را شریک مشکالت معلوالن بداند تا خواسته ی ما محقق 

شود.
اسدی یادآور شد: ما باید نیازهای جامعه ی مخاطب را بر اساس تفکر 
توانبخشی بسنجیم و از میزان رضایت جامعه ی هدف بازخورد بگیریم 

چون هنوز بین توان ما و نیاز جامعه ی مخاطب فاصله است.
اقبال  افزود:  و  کرد  اشاره  معلوالن  تشویق  مکانیزم  راه اندازی  به  وی 
معلوالن از ادامه ی تحصیل تحسین برانگیر است اما افراد دارای معلولیت 
هزینه های  تامین  به  نیازی  که  برسند  توانمندی  از  سطحی  به  باید 
باید  سازمان  همچنین  باشند،  نداشته  بهزیستی  طرف  از  دانشجویی 
بین دانشجویان دانشگاه آزاد و دانشجویانی که زحمت کشیده و وارد 
دانشگاه دولتی شده  و هزینه ای به سازمان وارد نکرده اند تفکیک قائل 

شود. 
انواع معلولیت ها  با  بر شناسایی مشاغل مناسب  تاکید  با  دکتر اسدی 
ابراز داشت: سازمان های مردم نهاد باید با سازمان فنی وحرفه ای ارتباط 
داشته باشند، این سازمان در سایت خود 6 هزار شغل تعریف کرده  که 
در میان آنها ممکن است برای شدیدترین انواع معلولیت ها هم شغلی 

بتوان در نظر گرفت.
وی همچنین از پرداخت هزینه ی پرستاری به افراد ضایعه نخاعی خبر 
داد و افزود: دو هزار و چهارصد فرد ضایعه نخاعی در تهران داریم که 
دوهزارو دویست نفر از آنها  ازسازمان بهزیستی ماهانه یکصدو بیست 

هزار تومان هزینه ی پرستاری دریافت می کنند. 
برای  برنامه ای  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اسدی  محمدرضا  دکتر 
خیر  یا  دارید  ضایعه نخاعی  افراد  پرستاری  هزینه ی  مبلغ  افزایش 
پاسخ داد: این در برنامه های کشوری است و باید به ما ابالغ شود اما 
برنامه ی ما این است که تا پایان سال آینده تمام افراد ضایعه نخاعی را 
از دریافت این کمک هزینه برخوردار کنیم. یعنی سال آینده هیچ فرد 

ضایعه نخاعی از دریافت هزینه ی پرستاری بازنخواهد ماند.
معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران در خصوص یارانه های مربوط 
به درمان و تجهیزات پزشکی معلوالن ضایعه نخاعی بیان کرد: امسال 
بر اساس آن در 7 استان  بهزیستی کشور طرحی را پیاده کردند که 
خراسان  بلوچستان،  و  سیستان  بوشهر،  ایالم،  مانند  کشور  محروم 
جنوبی و هرمزگان هیچ فرد معلولی در نوبت دریافت تجهیزات کمک 
توانبخشی قرار نگرفته و به محض ایجاد نیاز تجهیزات الزم را دریافت 

کند.
و  کرد  یاد  نابینایان  توانمندسازی  طرح  و  آموزشی  برنامه های  از  وی 
و  نابینایان  برای  ویژه  خیریه ی  مرکز  یک  تهران  در  ما  داشت:  اذعان 
کم بینایان داریم و با فعال کردن آنها و ارائه ی آموزش های متناسب با 
نیازمندی های این افراد طرح استقالل بخشی به 200 فرد نابینا را در 
برنامه های امسالمان گذاشته ایم و البته این طرح در سراسر کشور هم 

اجرا خواهد شد.
به گفته ی اسدی شهرداری تهران سامانه ای را با حدود 60 دستگاه ون 
مناسب سازی شده برای حمل و نقل معلوالن راه اندازی کرده و سازمان 
بهزیستی نیز طبق قانون به تعدادی از افراد دارای معلولیت که واجد 
شرایط هستند هزینه ی تردد پرداخت می کند و همینطور به معلوالنی 
که شدت معلولیت داشته و به خدمات مربوط به آموزش و درمان نیاز 

دارند نیز 50 هزار تومان ماهانه پرداخت می شود.
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را  تن  و حصار  باز می کنی  و  می بندی  را  چشم هایت 
اما  بلکه معجزه ای شود  می بینی، دوباره پلک می زنی 
از  تنها محصولی است که چشم هایت  باز محدودیت، 
پیش  اورده اند.  ارمغان  به  برایت  اطراف  فضای  تمام 
باز  و  می کنم  امتحان  دیگر  یک بار  می گویی   خودت 
می کنی،  درنگ  می گذاری،  هم  روی  را  چشم هایت 
می گویی  دلت  در  می شنوی،  را  ثانیه ها  عبور  صدای 
می گشایی.  را  پلک هایت  و  شست«  باید  را  »چشم ها 
اما آسمان باز در نظرت آبی تر از قبل نمی آید، روزها 
هنوز مانند هم به نظرت می آیند. از خودت می پرسی 
»زندگی واقعا زیباست؟« آری، معلولیت در چشم های 

توست نه در جسم نحیف من.
»ناتوانی« تعبیر توست از آنچه که با نبودنش، خود را 
تهی خواهی یافت و من با تمام آنچه ندارم تواناترین 

هستم، افسوس که نمی بینی، افسوس که نمی دانی.
کاش زندگی مجموعه ای از تصاویر خودت را پیش رویت 
از  میزان  چه  دیدن  از  می دانستی  تا  می گذاشت 
داشته های من محرومی. کاش می دیدی چقدر میان 
تو را  تو فاصله است وقتی که جلوی چشم های  من و 
غبار گرفته است. وقتی که من از تو می خواهم تنها یک 
قدم از آنجا که هستی پیشتر بیایی و تو سرسختانه باور 

نداری که من می بینمت.
اما با اینحال خیلی وقت ها برای دیر شدن، زود است. 
تردید نکن، حق با سهراب است، هنوز هم خیلی وقت ها 

زیر باران باید رفت...

ورزش برای افراد دارای معلولیت فقط ورزش نیست، 
بلکه معجون است حیاتی آمیخته به زندگی، حضور و 
جان دادن به رویاهای دور و نزدیک. اما این معجون 
جان  و  روح  و  بدل شده  تلخی  به شربت  سال هاست 

ورزشکاران معلول را می آزارد.
دبیر هیات های ورزشی جانبازان و معلولین شهرستان 
البرز می گوید: افراد دارای معلولیت و به ویژه نابینایان 
آنها  دارند،  ورزشی  رشته های  در  باالیی  استعدادهای 
رشته ها  اغلب  در  دارند  که  باالیی  تمرکز  دلیل  به 
برای  راه موثری  این می تواند  و  موفق ظاهر می شوند 
برایشان  جامعه  در  مفید  و حضور  ورزش  توانبخشی، 

تلقی شود.
محمدرضا امیری ادامه می دهد: با اینکه معلوالن بارها 
قابلیت خود را در عرصه های ورزشی نشان  توانایی و 
افراد  این  به  توجه  که  دارد  تاسف  جای  اما  داده اند 

این اندازه کم رنگ است.
وی ادامه می دهد: افراد صاحب استعداد زیادی در اثر 
بی توجهی و به دالیل عدم تخصیص بودجه و اعتبار از 

فعالیت های ورزشی بازداشته شده اند.

مسابقات  در  ارزنده  مدال  سه  کسب  به  امیری 
قهرمان کشوری توسط سه نوجوان دارای معلولیت در 
شهرستان البرز اشاره می کند و اظهار می دارد: این سه 
نوجوان با کم ترین امکانات باالترین نتیجه را دریافت 

کرده و موجب افتخار شهرستان شدند.
محدودیت  دارای  ورزشکاران  از  نیز  خود  که  وی 
جسمی است خاطرنشان می کند: نزدیک به چهار سال 
است که هیچ اعتباری برای ورزش شهرستان دریافت 
به ورزش  مربوط  تمام هزینه های  تاکنون  و  نکرده ایم 

معلوالن را به طور شخصی هزینه کرده ام.
های  بچه  اینکه  با  می کند:  تصریح  امیری  محمدرضا 
معلول در مسابقات خوش می درخشند و نتایج خوبی 
تغییری  هیچ  مسئوالن  نگاه  در  اما  می کنند  کسب 
ایجاد نمی شود در حالی که همه ی این تالش ها باید به 

نحو شایسته قدر دانسته شوند.
هیاهوی  در  که  توانمندی  نوجوان  یعقوبخانی  فاطمه 
با دیده ی جان  دنیای امروز چشم های سر را بسته و 
انگشتان  سر  از  را  هفت گانه  آسمان های  و  می نگرد 
معلوالن  قهرمان کشوری  مسابقات  در  می کند،  لمس 
را  وزنه  پرتاب  و  میدانی  و  دو  رشته های  سوم  مقاوم 

کسب کرده است.
او ادامه می دهد: اگر چه شرایط ورزشکاران معلول و 
تندرست در برخورداری از امکانات و حتی انگیزه با هم 
یکسان نیست اما من برای رسیدن به قله ی موفقیت 

تمام تالشم را خواهم کرد.

 فاطمه خاطرنشان می کند: حکم قهرمانی، مدال برنز و 
یک صد هزار تومان وجه نقد جوایز اهدا شده به من در 
مسابقات قهرمان کشوری است در حالی که ورزشکاران 

تندرست به نحو دیگری مورد تقدیر قرار می گیرند.
می گوید:  است  قابلی  نویسنده ی  و  مجری  که  او 
در  کننده ای  محدود  عامل  را  جسمی ام  محدودیت 

مسیر رسیدن به اهدافم نمی دانم.
مادر  همچنین  الوند  شهر  نمونه ی  دانش اموز  این 
خود  مشوق  و  تکیه گاه  بزرگ ترین  را  خانواده اش  و 
پیشرفت های  از  بزرگی  بخش  می گوید:  و  می داند 
درسی، ورزشی و اجتماعی ام را مدیون خانواده ی خوبم 

هستم.
او که سال گذشته در شورای دانش آموزی دانش آموزان 
قزوین  استان  دانش آموزان  نماینده ی  به عنوان  کشور 
و  بوده  مجلس  این  اصلی  عضو  حاال  کرد،  شرکت 
را  خود  معلولیت  دارای  دوستان  دغدغه ی  همواره ی 

دارد.
فاطمه همه ی معلوالن را توانمند می داند و ابراز می کند: 
شهروندی  حقوق  برابری  شرایط  بتواند  جامعه  اگر 

بزرگ ترین  از  یکی  واقع  در  کند  فراهم  ما  برای  را 
محدودیت عای خودش را مرتفع کرده است.

فاطمه مددی که از دیگر اعضای کانون معلولین شعبه ی 
الوند است و از ناحیه ی یک پا دارای محدودیت است 
نیز در مسابقات قهرمان کشوری معلوالن که چندی 
اول  مقام  برگزار شده  قزوین  استان  میزبانی  به  پیش 
اختصاص  به خود  را  دیسک  و  نیزه  پرتاب  رشته های 

داده است.
ابتدایی  او که تنها 11 سال دارد و در کالس چهارم 
کردن  ورزش  من  می گوید:  است  تحصیل  به  مشغول 
را دوست دارم و احساس می کنم از این راه می توانم 

خانواده  و جامعه ام را خوشحال کنم.
گله مند  معلوالن  به  جامعه  نگاه  از  که  مددی  فاطمه 
به دیده ی  اغلب مواقع معلوالن  ادامه می دهد:   است 
زیادی  سن  اینکه  با  من  و  می شوند  نگریسته  ترحم 
ندارم اما فهمیده ام برای ثابت کردن خودم باید تالش 

زیادی داشته بکنم.
پروتز  از  راست  پای  برای  بااینکه  می کند:  بیان  او 
را  کارهایم  همه ی  انجام  توانایی  اما  می کنم  استفاده 

دارم و خودم را معلول نمی دانم.
لیال یارمحمدی نیز سومین مدال آوران دارای معلولیت 

اهل شهر الوند است.
او 13 سال دارد و کالس ششم ابتدایی است.

لیال نیز در مسابقات قهرمان کشوری معلوالن، در دو 
و  دوم  مقام  ترتیب  به  دیسک  و  نیزه  پرتاب  رشته ی 

سوم کشوری را از آن خود کرده است.
او از ناحیه ی دو پا دارای محدودیت است و در هر دو 
پایش پروتز زیر زانو استفاده می کند تا بتواند راه برود.
لیال می گوید ورزش برای من یک تفریح است و من 
توصیه  به همه ی هم سن و ساالنم  را  تفریح سالم  این 

می کنم.
در سرش  و  است  نیرومحرکه  مدرسه ی  دانش آموز  او 

هدف های بزرگی دارد.
لیال روزهای زندگیش را آبی تصور می کند و می افزاید: 
منتهی  آسمان  به  زندگی  روزهای  ابی  سقف  انتهای 
یک روز  باالخره  اراده ام  و  تالش  با  من  و  می شود 

ستاره های آسمان را  به دست خواهم آورد.

بار دیگر چشم هایت را ببند، به ندای درونت گوش کن، 
من می بینم ، می شنوم، می اندیشم،

حاال چشم هایت را باز کن، آسمان آبی است، زندگی 
زیباست، خواستن، توانست است و شاید تنها تویی که 

زیر باران نمی روی...

گزارش پیک توانا از 3 مدال آور دارای معلولیت شهر الوند
وقتی معلولیت، زير پای توانمندی محو می شود

رقيه بابايی
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معلولیت و حقوق شهروندی

از  است  روشن  که  همانطور  شهروندی 
قالب  را  شهروندی   . است  شهر  مشتقات 
پیشرفته»شهرنشینی« می دانند. به باور برخی از 
به حقوق  که  هنگامی  کارشناسان، شهرنشینان 
مسئولیت های  به  و  گذارده  احترام  یکدیگر 
نمایند  عمل  اجتماع  و  شهر  قبال  در  خویش 
اشاره  شهروندی  یافته اند.  ارتقاء  »شهروند«  به 
و  کسب  و  فردی  فعالیتهای  روزمره،  زندگی  به 
کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی 
و  رفتار  از  کلی مجموعه ای  بطور  و  دارد  ایشان 
شهروندی  یا  پویا  شهروندی  است.  افراد  اعمال 

فعال در واقع از این نگرش برخاسته است.

از  این منظر، مجموعه گسترده ای  از  شهروندی 
فعالیت های فردی و اجتماعی است. فعالیتهایی 
به  آنها  برآیند  اما  باشند  فردی  اگرچه  که 
کرد.  خواهد  کمک  اجتماعی  وضعیت  پیشرفت 
خدمات  اقتصادی،  مشارکتهای  است  همچنین 
عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای 
همه  زندگی  وضعیت  بهبود  در  که  اجتماعی 
نگاه  این  واقع  در  افتاد.  خواهد  موثر  شهروندان 
ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی 
در نگاه کلی تر به رفتارهای اجتماعی و اخالقی 
انتظار  از شهروندان خود  اجتماع  که  می پردازد 
نیازمند  شهروندی  مفاهیم  این  دریافت  دارد. 
فضایی مناسب برای گفت وگو و مشارکت مردم 

با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است.

امروزه در جهان با تکیه بر اصول بنیادین حقوق 
فرصتها  برابرسازي  انسانی،  ارزشهاي  و  بشري 
براي همه اقشار جامعه با شرایط ویژه و منحصر 

به فرد، یکی از دغدغهها و اصول مهم در تبیین 
رویکردهاي جدید قاعدهسازي و مقررات گذاري 
می باشد، که این رویکرد جدید و در حال تغییر 
و  جایگاه  جامع،  نگاهی  با  تا  است  شده  باعث 
نقش تک تک افراد درون جامعه بازتعریف شود.

در مورد حقوق شهروندی بویژه حقوق شهروندی 
معلوالن به عنوان بزرگترین اقلیت جامعه، آنچه 
و  حضورشان  از  نشدن  مغفول  دارد  اهمیت 
کمک کردن آنها در بسط و توسعه توانمندیها و 
ظرفیتهای انسانیشان است، تا به سهم خود در 
منشور حقوق شهروندی شرکتی  کردن  پربارتر 
انسان  بعنوان  نیز  معلولین  باشند.  داشته  فعال 
دارای  شهروند  بعنوان  و  انسانی  حقوق  دارای 
حقوق شهروندی میباشند. حق حیات اولین حق 
تا  انسان است. وظیفه جامعه و دولت است  هر 
کوشش نمایند بستری را فراهم کنند، تا حقوق 
انسانی افراد دارای معلولیت به خوبی پیاده شوند. 
انسانی مثل؛ حق تنفس، حق خوردن و  حقوق 

آشامیدن، حق ازدواج کردن و …، از بدو تولد با 
هر انسان همراه و غیرقابل انتقال است.

تغییرات اجتماعی جدید، سریع و مدام و پویاتر 
از قبل بر روند قاعدهسازیهای ناهنجار اجتماعی 
تأثیر افزایشی میگذارند، که نگاه ویژه به برخی 
نه  را  جامعه  محدودیت  دارای  و  خاص  اقشار 
با  بلکه  »عدالت«  و  »حقمدارانه«  محوریت  با 
همراه  »ترحم«  و  »کمکخواهانه«  رویکرد 
شکل  شخصیت  با  که  معلوالن  است.  ساخته 
و روحی(  نارساییهای درونی )جسمی  از  گرفته 
اجتماعی،  )عرصههاي  بیرونی  محدودیتهای  و 
فرهنگی، حقوقی و …(، یکی از مهمترین اقشار 
خاص و بخش قابل توجهی از جامعه را تشکیل 
نگرش  با  حمایتی  سازوکارهاي  اگر  میدهند. 
حقمحورانه )تبعیض مثبت( در جهت برابرسازي 
براي آنها فراهم نگردد، نمیتوانند حتی از حقوق 

اولیه و انسانی خود برخوردار شوند.

رحمان حكيمی
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قهرمانان میدان زندگی

دل می بندند به فردایی که در نگاه نازنین زینب برق می زند و رد می شوند از مردمی 
که معلولیت آنها را بلندتر از قدشان می بینند. از میدان ابوذر تا تهرانسر به همه ثابت 
شد که محسن معلول نیست؛ این را دوچرخه سواری با پاهای بی رمق تایید کرد. از 
جامعه معلوالن تا غیرمعلوالن، بر کم توانی نرگس مهر »باطل شد« خورد؛ این را بزرگ 
کردن میوه ی عمرش به اثبات رساند. حاال شوری در سرشان هست که باال رفتن از 
نردبان فردا را آسان می کند و مهری در دل دارند که پول و ثروت و جمال و ظاهر و 

زرق و برق و چشم و هم چشمی را هیِچ هیِچ هیچ می انگارند.
دوچرخه سواری با پاهای کم توان

محسن قهرمانی که هفت برادر دارد و فرزند چهارم خانواده است، قهرمان زندگی با 
کاستی هاست. او که متولد 1357 در تهران است در سن یک سالگی به فلج اطفال 
با دو عصا خو گرفته است. محسن به همراه  مبتال شده و در ادامه ی مسیر زندگی 
خانواده تا قبل از 18 سالگی در میدان ابوذر زندگی می کرده و در همان کودکی، زمانی 
که دوچرخه را مجبور کرده برای رسیدن به مدرسه جور پاهایش را بکشد زندگی با 
چاشنی معلولیت را فرا گرفته است. می گوید باال و پایین زندگی را زود فهمیدم؛ در 

سرباالیی ها هم کالسی ها هولم می دادند و سرازیری ها بی رقیب بودم!
کودکی بی دغدغه

کودکی نرگس توکلی اما مالیم تر از آن سال های محسن سپری شده؛ چون پدرش 
با خودرو او را به مدرسه می برده است. نرگس متولد 1357 در تهران است و از سه 
سالگی دچار معلولیت فلج اطفال شده، به همین خاطر حواس بابا به دخترش بوده و 
در تمام مقاطع تحصیلی نرگس را در نزدیک ترین مدرسه ثبت نام می کرده است. با 
این حال معلولیت روی سختش را از نرگس برنمی داشته و این سختی در زنگ های 
آخری که پدر موفق نمی شده خود را به نرگس برساند بیشتر به چشم می آمده است. 
نرگس شش خواهر و برادر دارد و فرزند دوم خانواده است. او از دوران مدرسه به خوبی 
یاد می کند اما دل خوشی از دانشگاه ندارد؛ چون پله ها راه ورودش به آموزش عالی را 

بسته اند. با این وجود از خانه داری راضی است.
کارهای ناممکن

پاهای محسن بعد از 15 سالگی با عمل جراحی کمی بهتر شده که با توجه به هوش 
و اراده اش رانندگی را فرا گرفته و از آن به بعد با پیکان به مدرسه رفته است. می گوید 
ابتدا به دنبال  »تا دیپلم خواندم و دیگر ادامه ندادم چون توان مالی مان پایین بود. 
کار رفتم اما هرچه بیشتر جست وجو کردم کمتر یافتم. بعد با مجتمع آموزشی رعد 
آشنا شدم و دوره های سیم پیچی، نقشه کشی، کاربری رایانه، حروفچینی و اتوکد را 
در آن جا گذراندم ولی چون بازار  کار از معلوالن استقبال نمی کرد و قانون 3 درصد 
استخدام معلوالن هم توسط ادارات دولتی اجرا نمی شد به سمت  کارهای ناممکن 
رفتم. گچ بری پیش ساخته، دوچرخه سازی، خدمات کامپیوتری، سی دی فروشی، 
بعد هم وارد کار موبایل شدم اما چون  از پشتوانه مالی برخوردار نبودم یک وام گرفتم، 

خودرو خریدم و از سال 87 تا االن به مسافرکشی مشغولم«.
آغاز همبستگی

نرگس با وجود حمایت پدر و مادر تا دیپلم را به راحتی خوانده و از آن پس دیگر 

ادامه تحصیل نداده است. پدر هم راضی به کار کردن نرگس نبوده و این آغازی برای 
یادگیری اصول خانه داری شده است. نرگس هر از گاهی به جامعه معلولین می رفته و 
آشنایی اش با محسن در سال 1383 در همین رفت و آمدها کلید خورده است. دو سه 
ماه اول به آگاهی از توانایی هایشان گذشته و سپس در همان سال تصمیم به ازدواج 
گرفته اند. آن موقع محسن با استفاده از وام خوداشتغالی 800 هزار تومانی بهزیستی 
به موبایل فروشی مشغول بوده، البته خودش می گوید که وام 1,5 میلیون تومان بوده 

اما بهزیستی فقط با پرداخت 800 هزار تومانش موافقت کرده است.
آن غروب پاییزی

پیوند آنها در یک بعدازظهر پاییزی در کمال سادگی رقم خورده است. 12 آذر روز 
جهانی معلوالن برای شکستن تابوی »معلولیت« و ترویج فرهنگ ازدواج بین معلوالنی 
که از مشکالت دلهره داشتند تصمیم به آغاز همبستگی گرفته اند. غروب آن روز هرگز 
از خاطره ها نمی رود. بعد از آن روز 10 زوج جوان دارای معلولیت با الهام از محسن و 
نرگس، دل به دریای عشق زده اند و حاال دوستان خانوادگی آنها محسوب می شوند. 
اما حاال  ابتدا فکر می کردم دارم در جاده ای تاریک قدم می گذارم  محسن می گوید: 
جلوی پایم را روشن تر از همیشه می بینم. نرگس هم بیان می کند: رودخانه ی زندگی 

با صدای خروشانش زیباتر است.

هدیه خداوند
نازنین زینب هفت  ساله ثمره زندگی محسن و نرگس است که تمام دلخوشی های 
این زوج دارای معلولیت محسوب می شود. نرگس، نازنین زینب را هدیه خدا می داند 
و می گوید: انگار خدا با این هدیه می خواست به افراد دیگر نهیب بزند که این قدر ما 
را ناتوان فرض نکنند. اوایل خیلی از اطرافیان فکر می کردند ما نباید بچه دار می شدیم 
ولی ما به خوبی از عهده ی بزرگ کردن دخترمان برآمدیم. البته در راه بزرگ کردن 
دخترم حمایت خانواده همیشه کنارم بود اما سختی ها بر دوش من سنگینی بیشتری 

داشتند؛ سختی هایی که با شوق فراوان به جان می خریدم.
تلقی ناصحیح از معلولیت

محسن حمایت چندانی از سوی خانواده نشده که البته از این مساله خوشحال است و 
می گوید این سرآغاز استقالل در زندگی اش بوده است. محسن با بیان این که مشکالت 
اقتصادی همیشه وجود دارد، بیان می کند که 53 هزار تومان مستمری بهزیستی برای 
من حکم چند کیلوگرم حبوبات و برای همسرم حکم دو بار کرایه آژانس را دارد اما 
خدا را شاکرم که روی پای خودمان ایستاده ایم و بیشترین انتظارمان از جامعه این 
است که بیشتر درک شویم. محسن از این که بعضی خانواده ها فکر می کنند معلول 
به  مردم  اغلب  می گوید  و  است  دلگیر  باشد  شکمش  کردن  سیر  فکر  به  باید  فقط 
تفریحات ما اهمیت نمی دهند و زنده ماندن را برای ما امتیاز تلقی می کنند. البته من 
از تفریحم نمی گذرم. بسکتبال با ویلچر رشته ی ورزشی من است و از تفریحات دیگر 

هم برای خود و خانواده ام کم نمی گذارم.
دردهای زندگی

نرگس، راه ها، اماکن و معابر ناهموار را بزرگ ترین درد زندگی اش می داند. زمانی که 
بیش از دو ساعت در فرودگاه کیش منتظر مانده تا سرانجام موفق به جدا شدن از 
صندلی هواپیما شده را یکی از تلخ ترین خاطرات خود می داند. او می گوید: انگار همه 
چیز برای ما معکوس رقم می خورد. در سینما که مردم دوست دارند صندلی های آخر 
بنشینند، معلوالن را جلو می نشانند و در تئاتر که صندلی های جلو خواهان بیشتری 
دارد، ما را به عقب می فرستند. حاال هم در آستانه ی عید به این فکر می کنم که آیا 
می توانم برای خرید لباس و لوازمی که دوست دارم به فروشگاه های مورد نظرم بروم یا 
نه. این مسائل که مردم عادی حتی به آنها فکر هم نمی کنند، معضل زندگی ما است.

زندگی درک همین اکنون است 
با همه ی این احواالت، محسن و نرگس زاویه ی دید خود را رو به زیباترین منظره ی 
خلقت تنظیم کرده اند. تمام آن چه این زوج دارای محدودیت را متمایز کرده انرژی 
راه است.  بهتر در  فردایی  دارند که  ایمان  آنها  است.  به خداوند  آنها  توکل  و  مثبت 

نرگس گفت وگو را با شعری از سهراب سپهری به پایان می رساند:
 زندگی درک همین اکنون است

زندگی، شوق رسیدن به همان فردایی ست که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی و نه در فردایی

ظرف امروز پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز دریغش کردی

آخرین فرصت همراهی با امید است

مجید انتظاری
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قضیه از این قرار است که وقتی هنوز  در اون دنیا بودم، یک روز از دست پاهایم که کنار هر مغازه ای 
می ایستاد و خودش را به زمین می کوبید خسته شدم و گفتم که: »دیگه هیچ جا با خودم نمی برمت! 
لوس!« و از آن جایی که حرف مرد یکی است، وقتی به دنیا آمدم، آن ها را با خودم نیاوردم! 
البته این حرکت، درس عبرت انگیزگونه  و تاثیر بسیاری بر سایر اعضای بدنم گذارد، به طوری که 

دست هایم لکی زحمت می کشند و آخ هم نمی گویند! از دیگر روزمرگی های ما این است که:

در بین مردم هم وقتی ما را می بینند خدا را شکر 
می کنند که تن سالم دارند و خدا شرایط ما را نصیب 

هیچ کس نکند!
البته چیزی که عوض دارد لگه ندارد، ما نیز با دیدن 
این افراد در دل می گوییم: خدا را شکر که به ما فکر 

و اندیشه درست دادی
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نویسنده و تصویرگر : صهبا شیرازی

در جامعه، مسئوالن با ما مثل سایر 
اصال  و  می کنند  برخورد  جامعه  اقشار 
ما  که  نمی گذارند  فرق  ما  بین 

اصال احساس معلولیت نکنیم
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قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن که در سال 1383 
شورای  به  بود،  شده  اسالمی  شورای  مجلس  تقدیم 
و ضمانت  مالی  تأمین  عدم  دالیل  به  اما  رفت  نگهبان 
دو  عدالت ورزی  و  مهرورزی  نهایت  دلیل  به  و  اجرایی 
دولت از آن شورا به این مجلس برنگشت و ده سال به 
مانند یک روح سرگردان و به صورت آماده به کار، در 
در  که  خورد  می  غربت  خاک  اسالمی  شورای  مجلس 
»معلوالن«  تغییر  با  و  تازه  نسبتاً  کالبدی  با   94 سال 
این  یافت.  حیات  مجدد  معلولیت«  دارای  »افراد  به 
قالب  در  و  داد  رخ  دولت  هیات  در  ابتدا  البته  حیات 
قانون  این  بند  بند  در  تا  شد  تنظیم  نامه هایی  بخش 
پیشنهادی بر حقوق، نیازمندی ها و توانمندی های افراد 
دارای معلولیت تأکید شده و از این حیث یکی از قوانین 
مترقی کشور در دهه های اخیر محسوب می شود. هر 
قانون قدرتمند دیگری  این ده سال ما  چند در فاصله 
این  و  کردیم  طی  را  دارد  هم  بین المللی  ناظرین  که 
قانون اگر وضع حقیقی معلولین را ارتقا نداد دست کم 
مفاهیم و ترم های انسان گرایانه ای را به ادبیات مسئولین 

و فعاالن این حوزه اضافه کرد. 
یکی از نوآوری ها و توسعه هایی که در این قانون جامع 
هرگز  من  البته  است.  قانون   45 ماده ی  افتاده،  اتفاق 
فلسفه ی این همه جامعیت خواهی را درک نکردم. اینکه 
چه اصراری هست با وجود این همه ظرفیت قانون گذاری 
عناوین  در کشور،  انبساطی  قانونگذاری  رایج  رویه ی  و 
بر  را  آن  امثال  و  »همه جانبه«  و  »تحول«  و  »جامع« 
نام قانون اضافه کنند تا مگر دیگر حرف و حدیثی برای 
پیشنهاد قانون جدید به میان نیاید و رفع تکلیف شود. 
و من  رایج شده  بسیار  این سال ها  این »همه چیزی« 
دلیل این اصرار را نمی فهمم. به هر روی، در این ماده 
به یک نکته ی اساسی نگرشی به کمترین اندازه ممکن 
این  فرهنگ سازی،  قحط سالی  این  در  که  شده  توجه 
خود اندازه ی زیادی است. در این ماده به لزوم آموزش 
لزوم  معلولیت،  ماهیت  درباره ی  مدارس  در  کودکان 
آموزش نشانه ها و عالیم و درمان ها و خالصه ورود دانش 
نکته  این  است.  تأکید شده  معلولیت  دنیای  به  آموزان 
کلیدی است. همگان می دانیم که جامعه ی توسعه یافته 
و  آموزش  توسعه مستلزم  بلکه  نمی آید  دیگر  کره ی  از 
تربیت است. یکی از ارکان توسعه هم توجه به تفاوت ها 
در میان انسان هاست. این آموزش و تربیت هم در سنین 
بزرگسالی و در فضای پرهیاهوی کار و پول و مشغله های 
روزمره چندان میسر نیست. ضمن اینکه فرد بزرگسالی 
که سال ها رقابت برای ماندن را یادگرفته و آموخته باشد 
که معلولیت یا از مظاهر قهر خداست و الغیر و یا کسی 
به  این  و  نبوده  که معلول شده است البد مراقب خود 
من ربط ندارد بلکه مجازات بی توجهی خود را می کشد 
برای چنین کسی دشوار است که افکار و باورهای خود 
را به آسانی تغییر دهد و نیاز به استراتژی های پیچیده ی 
آموزشی و تبلیغاتی دارد و آن هم به نوبه ی خود نیازمند 
یک اراده ی قوی از جانب سیاستگذاران اجتماعی است.

اما دانش آموزان در دوره ی شکل گیری شخصیت خود 
هستند و این فرصت را هم معلمین و هم خود دانش 
آموزان دارند که نگاهشان را نسبت به گوناگونی انسان ها 

شکل دهند. انسان در کودکی اهمیت چندانی به تفاوت ها نمی دهد و این جامعه 
پذیری و القائات بزرگساالن است که به آنها در تقسیم کردن و دسته بندی کردن 
انسان ها جهت می دهد. اگر در مدرسه فرصت همیاری به کودکان داده شود و به 
نیست، هرچند  ناتوانی  فرد  لزوماً  معلولیت  دارای  فرد  داده شود که  آموزش  آنها 
در انجام برخی فعالیت های رایج محدودیت هایی داشته باشد، به احتمال زیاد در 
بزرگسالی مرزبندی ها را کمرنگ تر خواهد کرد. در زمانه ای که معلولیت دیگر به 
عملکرد دست و پا و سر و سایر اجزاء بدن و روان برنمی گردد، بلکه با طیفی به 
نام معلولیت مواجهیم و با این تعبیر همه ی انسان ها از جنبه ای دارای معلولیت 
محسوب می شوند، آموزش این نگرش چندان دشوار نیست. ولی یک مانع عمده در 
راه این آموزش وجود دارد که در قانون جامع به راحتی نمی توان آن را گنجاند. چه 
کسی قرار است به کودکانمان این نگرش را آموزش دهد. معلمانی که گاهی حتی 
خود یک فرد معلول را از نزدیک هم ندیده اند و بعضاً چنان گارد بسته ای نسبت 
به آنها دارند که حتی اجازه ی بازی فرزندشان با یک کودک معلول را نمی دهند؟ 
قانون جامع حمایت از حقوق معلولین چه سازوکاری برای اصالح معلمانی دارد که 

قرار است نسل بعد را بدون مرزبندی بسازند؟ 
ذات نایافته از هستی بخش             کی تواند که شود هستی بخش

با آن  به معلمان آموزش دهد؟ آن هم  یا سازمان متعهد می شود  کدام وزارتخانه 
پیچیدگی که آموزش بزرگساالن دارد؟ کدام بودجه برای آموزش مدرسین قرار 
است تخصیص یابد؟ قطعا می توان یافت معلمان و مدیرانی که با مهر و اعتقاد 
مثال زدنی و بی هیچ چشمداشتی هم در پی آموختن اند و هم آموزاندن و خود 
می سوزند تا دیگران را راه نشان دهند. همه ی ما در مقابل این قشر زحمت کش 
سر تعظیم فرو می آوریم. اما واقعیت را هم باید دید. فارغ از اینکه اصاًل چنددرصد 
از جامعه پذیری کودکان امروزمان متأثر از مدرسه است و جدای از اینکه مدرسه 
تا چه اندازه در تربیت کودکان با دنیای جریان ساز مجازی یارای رقابت دارد، با 
وضع کیفی که در نظام آموزش و پرورشمان )و نه فقط درس و مدرسه( می بینم 
بعید می دانم که با وضع رایج که اولیاء مدرسه هامان دغدغه ی معاش دارند و در 
حین مدرسه به شغل دوم و سومشان می اندیشند و هنوز تحوالت عظیم مقررات 
تحول در آموزش و پرورش )نوع دیگری از جامعیت( را نتوانسته اند هضم کنند، 
بشود امیدی به تغییر نگرش دانش آموزان داشت. امیدوارم این برنامه و قانون های 
به  تنها  بودن  بشوند، ضمن الزم االجرا  قانون  است  قرار  این دست که  از  دیگری 
گزارشها و مستندات صوری منتهی نشوند و به تغییر در کیفیت زندگی افراد دارای 

معلولیت بینجامد.
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شنوایی موهبتی الهی است و نشنیدن، دردی اجتماعی. دردی که قرار از بسیاری 
برای  تاثیرگذار  علمی  و  اجتماعی  حرکت  هر  شروع  نقطه ی  شاید  است.  ربوده 
همنوعان دردمند، حس مشترک همدردی باشد، حس کاستن از درد هموطنی و 
خانواده ای که با مشکلی دست و پنجه نرم می کنند. سرمایه دار اگر باشی و ندانی با 
سرمایه ات برای آنان چه کار می توانی انجام دهی و محقق اگر باشی و ندانی رؤیایی 
به جایی  راه  درآوری؛  به خدمت هموطنانت  با کدام سرمایه  را  داری  در سر  که 

نخواهی برد. اما شاید دست به دست دادن این دو، گره گشا باشد.
 سرمایه گذاری ماجراجویانه

شرکت طنین پرداز پاسارگاد شرکتی دانش بنیان است و نتیجه ی آن همراهی برای 
کاستن از درد کسانی است که با مشکل ناشنوایی و کم شنوایی زندگی می کنند. 
دکتر حامد ساجدی، رئیس هیئت مدیره ی شرکت می گوید:  جمعی از مهندسان 
و متخصصین بالینی با مشارکت و سرمایه گذاری شرکت پیشگامان امین سرمایه 
پاسارگادـ  شناسا شروع به ساخت و تولید وسایل و تجهیزات و ارائه ی خدمات مورد 

نیاز افراد با افت شنوایی کردیم. 
در سرمایه گذاری ماجراجویانه سرمایه گذار با خرید سهام شرکت در کسب و کار  
در مسیر  را  فناور  کارآفرینان  و  آن شریک می شود  ریسک  و  در سود  نتیجتاً  و 
پشتوانه ی  با  گوید:  مدیره ی طنین می  رئیس هیئت  کند.  موفقیت همراهی می 
کار تحقیقاتی 16 ساله، طرح کسب و کاری برای ورود به حوزه ی کاربردی سازی 
به دوسال است که شکل  نزدیک  پاسارگاد،  پرداز  تدوین گردید و شرکت طنین 
گرفته. در این راستا کار روی تولید دانش فنی سیستم های کاشت حلزون آغاز  و 
سیستم الکترونیکی حاصل شد که در سه نسلی که بهسازی شده در آزمون های 
آزمون های کلینیکی در مرکز کاشت  اولیه عملکرد خوبی داشته است.  کلینیکی 
حلزونی ایران توسط آقای امام جمعه به عنوان یکی از محققان با سابقه در حوزه ی 
کاشت حلزونی در حال انجام است و بهسازی مبتنی بر این بازخوردها در تناسب 
تا  اجراست  حال  در  متنوع  حوزه های  در  مهندسی  تیم  توسط  کاربران  با  بیشتر 

خبرهای خوشحال کننده ی کاربردی به جامعه عرضه شود. 
این مدرس دانشگاه می گوید: در کنار این رویکرد، می دانیم که نارسایی شنوایی 
بیشتری  درمانی  فرصتهای  شود  داده  تشخیص  سریعتر  چه  هر  کودک  یا  نوزاد 
برای کودک فراهم می گردد. تا جایی که در سنین باالتر شاید نتوان کار خاصی 
برای جبران  ناشنوایی کودک انجام داد. گاه والدین قبل از 1 تا 2 سالگی متوجه 
ناشنوایی فرزند نمی شوند. در این زمینه  غربالگری شنوایی نوزادان راهکار مناسبی 
است که در حال حاضر با استفاده از تجهیزات متناسب انجام می شود. برای تسهیل 

فرایند غربالگری ناشنوایی، تیم تحقیق توسعه ی شرکت، در مرکز تحقیقات رسول 
اکرم، روش جدیدی مبتنی بر اخذ و پردازش صدای گریه ی نوزاد به انجام رسانده 
است. در این رویکرد با تکیه بر تاثیر ناشنوایی بر صدا سازی فرد، با ضبط سیگنال 
گریه ی کودک و پردازش آن با روشهای پردازش سیگنال و شناسایی ماشینی الگو، 
که  است  افزاری طراحی شده  نرم  سامانه ای  بین المللی،  مقاالت  ارائه ی  بر  افزون 
نتایج غربالگری آن در جامعه ی آماری انتخابی و تعیین Pass یا Refer توسط این 
با بکارگیری تجهیزات متناسب  با نتایجی که توسط روش های استاندارد  سامانه، 
مطابقت  تست  و  تعلیم  داده های  در  آید،  می  دست  به  ناشنوایی  تشخیص  برای 

داشت. 
این محقق در زمینه ی طرز کار این سیستم می گوید: گریه ی کودک با یک دستگاه 
ضبط صدا به نرم افزاری که می تواند در سامانه شرکت دانش بنیان طنین پرداز 
پاسارگاد در دسترس باشد، انتقال داده می شود و مبتنی بر الگوریتم های پردازشی 
نرم افزاری سیگنال صوتی مذکور، پاسخ ارزیابی ارائه می شود. ساجدی می افزاید: 
ارزیابی شنوایی با استفاده از این روش، از 28 روزگی نوزاد قابل تصور است. با این 
سیستم پردازش نرم افزاری می توان بدون هزینه های زیرساختی و جاری بزرگ 

جامعه مخاطب را به لحاظ تعداد و گستره ی جغرافیایی گسترش داد. 
ادامه به توضیح سیستمی که  امیرکبیر در  این دانش آموخته ی دکتری دانشگاه 
البته  که  دیگری  است می پردازد: مشکل  وز گوش طراحی شده  وز  برای کاهش 
شیوع آن تنها به کم شنوایان و ناشنوایان برنمی گردد، بلکه بسیاری از افراد با آن 
دست به گریبان اند، وز وز گوش یا Tinnitus است. تیتینوس به احساس شنیدن 
صوت گفته می شود، بدون آنکه منشایی خارجی برای صوت وجود داشته باشد. گاه 
وز وز گوش چنان آزاررسان می شود که زندگی فرد را مختل می کند حتی خواب 
و استراحت مناسب را از او می گیرد و فرد را دچار مشکالت روانی می سازد و در 
موارد حاد به خودکشی می کشاند. آزار رسانی تیتینوس در شرایط سکوت، جدی تر 
به حال درمان قطعی شکل  تا  دنیا هم  در  این مشکل  برای  متاسفانه  و  می شود 
نگرفته است. مبتنی بر مطالعات علمی، هر درصدی که از این مشکل کاسته شود 
به جامعه ی بیماران کمک شده است. در این حوزه پروژه ای با همکاری محققان 
حوزه  ی بالینی مرکز تحقیقات گوش، حلق و بینی بیمارستان رسول اکرم شروع 
توانایی  و  الکترونیک  مهندسی  دانش  کارگیری  به  پروژه،  این  هدف  است.  شده 
پردازش سیگنال برای ورود به حوزه ی توانبخشی، کاهش وز وز شنوایی با تحریک 
الکتریکی و آکوستیک است. این طرح در حال حاضر در مرحله ی کوچک سازی 
است. این سیستم باید طبق استانداردها مراحل آزمایشی و کلینیکال را طی کند 

و بعد برای کاربری عام قابل عرضه شود. 
و  تشخیص  به  مربوط  دیگر  بخش های  در  فعالیت  به  اشاره  دکتر ساجدی ضمن 
ابراز امیدواری می کند: »با همکاری سایر بازیگران و ذی نفعان،  درمان ناشنوایی، 
شبکه ی فعالیت در این حوزه گسترش یابد و دیگر محققان، فناوران و کارآفرینان 

نیز تشویق شوند در این عرصه وارد شوند.« 
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ناشنوایی و بازگشت امید 

ماراتن با پای مصنوعی
بوستون  ماراتن  با بمب گذاری در مسیر  برادران سارناو  آوریل 2013  پانزدهم  در 
باعث کشته شدن سه نفر و مجروح و زخمی شدن 260 نفر دونده و تماشاگر شدند. 
یکی از مجروحان این حادثه به نام "ربکا گرگوری" تحت 35 عمل جراحی قرار 
گرفت و در نهایت یک پایش را بر اثر این عمل خشونت آمیز از دست داد. اما این 

اتفاق او را از دویدن بازنایستاند.
امروز او 6/5 کیلومتر باقی مانده مسیر ماراتن را با پای مصنوعی جدیدش که نامش 
را "فلیسیا" گذاشته دوید. اگر هدف حمالت تروریستی القای ترس و واهمه باشد٬ 

"ربکا گرگوری"ثابت کرد که برادران  سارناو  نتوانستند به هدفشان برسند.
 "ربکا گرگوری"بعد از بمب گذاری ماراتن بوستون پایش را از دست داد 

بعد از 35 عمل جراحی و از دست دادن یک پایش، او ناامید نشد
یک  زنده ماندن می جنگیدم.  برای  و  بودم  افتاده  دو سال پیش٬ من کف خیابان 
سال پیش، به منظور ادای احترام، من یک کیلومتر از مسیر ماراتن را روی ویلچر 
با پای مصنوعی جدیدش  طی کردم. امروز، او 6/5 کیلومتر آخر مسیر ماراتن را 

خواهد دوید
او با عالقه خاصی پای مصنوعی اش را "فلیسیا"  صدا میزند

اراده ی اون ثابت کرد که برادران سارناو  در رسیدن به هدفشان شکست خورده اند.

صهبا شيرازی

راضيه كباری
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نداد،  امانش  سرفه  بگوید،  چیزی  بود  آمده  مرد 
بی درنگ  باریدند، صدای خس خس  چشم هایش 
ریه هایش در هجوم سرفه های خشک و نامهربانش 
در گوش زمان  پیچید و حرف در گلویش امتداد 

 یافت و در حنجره اش منزوی  شد.
مرد آمده بود خاطره ای بگوید، می خواست از یک 
می خواست  بدهد،  آشکار  تصویری  نامرئی  شب 
به جای  جنگ  سال های  گنِگ  آسمان   از  بگوید 
باز  که  است  باریده  آتش  و  خون  چقدر  ستاره، 
افتاد،  شماره  به  نفسش  برید،  را  امانش  سرفه 
روی  و  بازمی ایستاد  تپیدن  از  داشت  قلبش 
قفسه ی سینه اش کوه متراکمی سنگینی می کرد.

بی رمقی  جان  مرد،  نفس های  گذشت،  کمی 
گرفتند، ریه هایش نای عبور هوا بازیافتند، خون 
سر  از  را  خود  ضعیف  جریان  نحیفش  اندام  در 
گرفت، مرد دوباره می خواست سکوت را بشکند، 
در  که  عاشقی  پرندگان  از  بگوید  می خواست 
امروز،  امروز،  تا  بریده شدند  آسمان سر  پهنه ی 

امروز... 
و مرد دیگر نفس نمی کشید...

اصغر آقاجانی، یکی از هزاران نفری است که به 
یادماندنی ترین روزهای انقالب اسالمی در استان 

قزوین را زندگی کرده است، به همین بهانه پای 
صحبت های دلنشین وی از روزهای آغاز انقالب 
بار  این   تا  نشسته ایم  تحمیلی  روزهای جنگ  تا 
جانباز  این  خاطرات  با  را  اسالمی  انقالب  تاریخ 

50 درصد هشت سال دفاع مقدس ورق بزنیم.
از خودتان برایمان بگویید.

متولد شهریور ماه سال 1339 در قزوین هستم، 
در  راهنمایی  و  ابتدایی  دوران  گذراندن  از  پس 
مدارس قزوین به دلیل رونق رشته های صنعتی 
در آن زمان به هنرستان صنعتی چمران خیابان 
رشته ی  در  و  رفته  شیخ آباد(  )محله ی  سعدی 

تراشکاری مشغول تحصیل شدم.
از حوادث روزهای انقالب به ویژه دهه ی فجر 57 

برایمان بگویید در آن زمان چند سال داشتید و 
چگونه با تفکر انقالب اسالمی آشنا شدید؟

مشغول  دبیرستان  دوم  در کالس  من   57 سال 
تحصیل بودم، آن زمان عالقه ی بسیار زیادی به 
مطالعه داشتم، از این رو بیشتر کتاب هایی که در 
دسترس بود را مطالعه می کردم، با توجه به شور 
و شوق جوانی ابتدا به مطالعه کتاب های داستان 
روی آوردم ولی پس از مدتی تصمیم گرفتم که 
کنم  مطالعه  هدف مند  و  هدایت شده  صورت  به 
قم  از  که  مجالتی  و  کتاب ها  منظور  همین  به 
می آمدند را مطالعه می کردم و از آنجایی که پدرم 
فردی مذهبی بود، کتاب ها و سخنرانی هایی که 
این  می کرد،  معرفی  نیز  من  به  را  می داد  گوش 
موضوع سبب شد تا کم کم زمینه ی آشنایی من 

با تفکر انقالب فراهم شود.
باتوجه به خفقان آن زمان در کشور آیا مطالعه ی 
این کتاب ها مشکلی برایتان به وجود نمی آورد؟ 

آن سال ها خفقان نه تنها در فضای سیاسی، بلکه 
در فضای اجتماعی و زندگی مردم وجود داشت، تا 
جایی که کوچک ترین حرکت مردم رصد می شد. 
ولی بااین حال به صورت پنهانی و مخفیانه مردم 
نخستین  می پرداختند.  انقالبی  فعالیت های  به 

بار کالس پنجم بودم که با اسمی به نام ساواک 
زمان  آن  در  شدم،  آشنا  ملی  امنیت  سازمان  و 
شاه  عکس  درسی  کتاب های  اول  صفحات  در 
موقع  آن  من  می کردند؛  چاپ  را  خانواده  اش  و 
را  شاه  عکس  شیطنت  و  بازی گوشی  روی  از 
سیبیل  او  برای  و  در آورده  کاریکاتور  صورت  به 
گذاشته بودم؛ یک روز هنگامی که مدیر از کالس 
سرکشی می کرد آن عکس را به طور اتفاقی دید 
تأکید  ضربه  هر  با  و  زد  کتک  مرا  شدت  به  و 
سپرد.  خواهد  ساواک  دست  به  مرا  که  می کرد 
مدرسه  مدیر  خود  چهره ی  در  ساواک  از  ترس 
دیده می شد و این موضوع اولین آشنایی من با 

نام سازمانی ساواک بود.

شما از چه زمانی وارد مبارزات انقالبی شدید؟
مبارزان  و  فعاالن  انقالب،  جریان  با  هم زمان 
که  داشتند  سکونت  ما  محله ی  در  انقالبی 
اعالمیه ها و رساله ی امام خمینی)ره( را جابه جا 
می کردند، پدر و عموی من نیز با آن ها همکاری 
با  بیش  و  کم   پدرم  کنار  در  نیز  من  داشتند. 
تحرکات انقالبیون آشنا بودم و همکاری هایی هم 
داشتم تا سال 56، 57 این امر به صورت مخفیانه 
انجام می شد تا این که جریان انقالب به اوج خود 

رسید و مدارس سراسر کشور تعطیل شد.
در آن هنگام مردم انقالبی در سبزه میدان قزوین 
در  جمعیت  خروشان  سیل  و  می شدند  جمع 
خیابان ها به حرکت در می آمد. شب ها به پشت بام  
می رفتیم و فریاد اهلل اکبر سر می دادیم، شب های 
و  ماندنی تر  یاد  به  نیز  روز هایش  از  دوران  آن 
باشکوه تر بود. هر چند که توسط فرماندار نظامی 
به  صداها  این  بیشتر  که  می شد  اعالم  این گونه 
وسیله ی دستگاه ضبط و پخش می شوند ولی این 
موضوع دروغی بیش نبود، تمام آن صداها واقعی 
بود و مردم با تمام وجود خود در ساعت مشخص 

به این کار می پرداختند.
استان  در  انقالب  روزهای  آن  هوای  و  حال  از 

قزوین برایمان بگویید.
در آن زمان با توجه به اعتراضاتی که نسبت به 
داشت  وجود  شاهنشاهی  حکومت  سیاست های 
حکومت  یا  وقت  مجلس  و  دولت  که  زمان  هر 
فردای  می زدند  انقالب  ضد  حرفی  شاهنشاهی 
آن روز شعار همان حرف ها ساخته می شد و در 
میان مردم قزوین دهان به دهان می چرخید و در 

اعتراضات گفته می شد.
نسبت  قزوین  استان  در  انقالب  شوق  و  شور 
همین  و  بود  بیشتر  کشور  دیگر  استان های  به 
یازده  جزء  قزوین  استان  که  شد  باعث  امر 
حکومت  آن  در  که  باشد  کشور  انقالبی  استان 
و  اعتراضات  در  موضوع  این  شود.  اعالم  نظامی 

روايت يک يادگار جنگ از پیروزی انقالب
شهاب ربیعی
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انجام می شد کاماًل مشخص  راهپیمایی هایی که 
بود، همین شور و شوق انقالب و شهامت مردم در 
اعتراضات مردمی سبب شد تا 7 دی ماه سال 57 

تعدادی از همشهریان به شهادت برسند.
سبب  کشور  سراسر  در  روز  آن  گیری های  در 
شد تا حضرت امام خمینی )ره( پیامی را خطاب 
به  نسبت  و  فرموده  قزوین صادر  مبارز  مردم  به 
مقاومت مردم و ادامه ی اعتراضات و راهپیمایی ها 
زیادی  زمان حساسیت های  آن  از  تأکید کردند، 
روی شهر قزوین به وجود آمد تا جایی که حدود 
12 دی ماه گروهی از ساواک به قزوین ریختند و 

مغازه ها و محالت قزوین را تخریب کردند.
و  هم سن   و  شما  فعالیت  شاخص  صورت  به 

ساالنتان در این دوران به چه شکل بود؟
همانطور که می دانید شهر قزوین یکی از شهرهای 
مذهبی کشور به شمار می رود. این شهر با توجه 
به سبقه ی مذهبی اش خیلی زودتر از سایر شهرها 
از  یکی  که  تاجایی  پیوست  انقالبی  مبارزات  به 
به  انقالب اسالمی  پیروزی  در  شاخص  شهرهای 
شمار آمد. من و هم سن  و ساالنم هم در این دوران 
همراه موج انقالب بودیم و همراه با دبیرستان در 
شرکت  نظامی  و  آموزشی  مذهبی،  فعالیت های 
تا در کمیته های  امر موجب شد  این  می کردیم. 
محلی قزوین حضور فعال داشته باشیم. شب های 
بعد از پیروزی انقالب در قزوین کشیک می دادیم 
و  کند  را حفظ  به رشد خود  رو  روند  انقالب  تا 
از  برای حفاظت  ابزارها  از ساده ترین  راه  این  در 

هم  همین  می کردیم.  استفاده  اسالمی  انقالب 
باعث شد تا کنترل محالت قزوین چه در روز و 
چه در شب به دست انقالبیون و مبارزان انقالبی 

بیفتد.
می توان  را  صحنه  در  مردم  بسیجی وار  حضور 
انقالب اسالمی  از مهم ترین دالیل پیروزی  یکی 
دانست. مردم آن زمان لحظه به لحظه با انقالب 
همراه بودند. پس از پیروزی انقالب نیز همچنان 
بین مردم موج می زد و  انقالب در  شور و شوق 
تا حادثه ای  بودند  مراقب کوچک ترین حرکت ها 
با  موضوع  این  نشود.  امام  و  امت  نگرانی  سبب 
به  نسبت  همه پرسی  بر  مبنی  امام  درخواست 
انتخابات هم زمان شد و من در  و  قانون اساسی 

را  خود  نگهبانی  اولین   1358 ماه  فروردین   12
برای حفاظت از صندوق آرای مردمی و نخستین 

انتخابات تاریخ انقالب اسالمی ایران انجام دادم.
من  به  نداشتم  زیادی  زمان سن  آن  که  آنجا  از 
سالح نمی دادند و من با یک چوب دستی روز اول 
رأی گیری به همراه چند نفر دیگر از صندوق های 
رأی حفاظت کردم، در روز دوم رأی گیری برای 
یکی از دوستان مشکلی پیش آمد و اسلحه ی وی 
را به من سپردند. من هم با خوشحالی از اینکه 
در  را  تمام تالشم  نصیبم شده،  موقعیتی  چنین 

انجام وظیفه ام به کار گرفتم.
فعالیت گسترده ی  شاهد  انقالب  پیروزی  از  بعد 
منافقین در کشور بودیم، آیا منافقین در استان 

قزوین نیز فعالیتی داشتند؟
به  موسوم  خانه ای  در  منافقین  زمان  آن  در 
عضوگیری  و  داشتند  حضور  پیشاهنگی  خانه ی 
علنی  صورت  به  را  خود  نظامی  آموزش های  و 
از  مردم  بیشتر  هنوز  ولی  می دادند،  انجام 
وقتی  بعد ها  نبودند؛  آگاه  آنها  درونی  نیت های 
نحوه ی فعالیت آن ها برای مردم آشکار شد، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به کمک مردم انقالبی، 

آن محل را از اشغال منافقین خارج کردند.
دلیل  به  انتخابات  در  این که  از  بعد  منافقین 
آگاهی مردم رأی نیاوردند دست به توطئه زدند و 
شهر قزوین نیز از توطئه های آنها بی نصیب نماند 
و تعدادی شهید تقدیم انقالب کرد که شهیدان 
چگینی، نقدی، میرزایی، مشاطان و آقایی از آن 

جمله هستند.
مورد  در  امام)ره(  حضرت  پیام  اینکه  از  پس 
از  بیش  مردم  شد،  منتشر  کشور  در  منافقین 
آن ها  برنامه های  و  تحرکات  به  نسبت  گذشته 
کوچک ترین  جایی که  تا  کردند  پیدا  حساسیت 
همین  در  و  داشتند  زیرنظر  را  آن ها  تحرکات 
دوران بود که خانه های تیمی منافقین در قزوین 
آن ها  به  مردم  و  رفت  لو  دیگری  از  پس  یکی 

هجوم بردند.
معرفی  منافقین  عنوان  به   بعدها  که  نیروهایی 
شدند تا جایی با انقالب همراه بودند، اما چه شد 
که این گروه از انقالب فاصله گرفته و از بدنه ی 

انقالب جدا شدند؟ 

انقالب و  با  ایدئولوژی خود  سازمان منافقین در 
آن ها  کردند،  پیدا  زاویه  اسالمی  نظام جمهوری 
شرق  بلوک  از  برگرفته  مارکسیستی  تفکرات  به 
گرایش پیدا کرده و معتقد به نوع خاصی از مبارزه 
بودند و اسالم را با یک نوع مکتب فلسفی شرقی 
درهم  می آمیختند. این گروه تالش می کردند تا 
ما  دینی  اعتقادات  با  که  التقاطی  تفکر  نوع  یک 
تحریف  کنند،  حاکم  جامعه  در  را  بود  تضاد  در 
برنامه های  نمونه  از  قرآن  و  نهج البالغه  تفسیر  و 
آن ها بود که به منظور دستیابی به اهداف خود 
انجام می دادند، تا جایی که آنچه که می خواستند 
و هدفشان بود را از قرآن و نهج البالغه برداشت 

کرده و برای جوانان تبیین می کردند.
و  خود  تفکرات  نفع  به  دین  از  ابزاری  برداشت 
به  دستیابی  برای  انقالب  دادن  قرار  وسیله 
مقابل  در  )ره(  امام  تا  شد  سبب  اهدافشان 
جامعه  آگاهی  از  پس  کند.  ایستادگی  منافقین 
انقالب  مستقیم  مقابله ی  موضوع  این  به  نسبت 
با منافقین شکل گرفت، به طوری  که می توان از 
منافقین به عنوان نخستین گروهی یاد کرد که 
قصد داشتند به بدنه ی انقالب آسیب وارد کنند. 
به  راستا  این  در  را  جوانان  از  زیادی  تعداد  آنها 

شهادت رساندند.
بعد از رفراندوم، تدوین قانون اساسی و انتخابات 
مقابل  در  حماسه ای  که  جمهوری  ریاست 
توطئه های  بود،  داخلی  و  بیرونی  توطئه های 
با  منافقین  درآمد.  اجرا  به  ایران  علیه  بزرگی 

تحریک صدام نهال نوپای انقالب را هدف گرفته 
بودند. صدام به بهانه ی مشکالت مرزی وارد عمل 
نظامی  حمله ی  به  منجر  نهایتاً  امر  این  و  شد 
توطئه ی  شکست  البته  و  ایران  به  همه جانبه 
این  سران  فرار  و  داخل  در  لیبرال ها  و  منافقین 
گروه )مسعود رجوی و بنی صدر( و پناه بردن به 

صدام حسین بود.
این موضوع چالش جدیدی به نام جنگ تحمیلی 
که  چالشی  داد،  قرار  انقالب  پیش روی  در  را 
انقالب اسالمی توانست از آن با پیروزی سر بلند 

کند.
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آغوش  بر شما که چون هر سال  بهار،  به وسعت  درودی 
سخاوت  پذیرای  خرسند  دلی  با  دیگر  بار  و  گشوده اید 
بی دریغ طبیعتی شده اید که شاید این روزها کمی به خاطر 
بی مهری ما کاستی گرفته باشد. اما این رسم روزگار است 
توانی مضاعف  با  و  نو می کند  هر سال طبیعت جامه   که 
هستی پژمرده از سرما را زنده می کند. هر بهار که می آید، 
دارنده ی  بر  در  زندگی  زندگی می آورد. شور  با خود شور 
امیدی نو به »تازه شدن« و »بهتر بودن« است. امیدی که 
تا نباشد، نه کاری آغاز می شود و نه کاری پایان می گیرد. 
بخصوص برای ما که با توجه به توانایي هاي ویژه مان آرزو 
باید  که  کارهایی  داریم.  زیادی  تازه ی  کارهای  توقع  و 
بشود تا زندگی بهتری پیش روی ما قرار بگیرد. اگر باور 
است،  مبدأ  بلکه  نیست،  فصل  تغییر  فقط  بهار  که  کنیم 
مبدأیی برای آغازی دوباره، برای به پا خاستنی از نو؛ آن 
بودن  بهتر  و  تازه شدن  امید  چرا  که  می یابیم  در  هنگام 
جامعه ی  در  می گیرد.  دوباره  جانی  بهار  آمدن  با  همیشه 
ادبیات  در  چنانچه  بهار؛  ستودن  است  دیرپایی  سنت  ما 
اصلی  مضمون  بهار  ستایش  که  را  قصایدی  پارسی،  غنی 
ما  که  امیدی  و  شور  نه،  اما  می نامند.  »بهاریه«  آنهاست 
می گوییم و ما می خواهیم، از جنس و رنگی دیگر است... 
از جنس واقعیت و از رنگ راستی... این است که شفابخش 
تمامی  جبران  و  عقب ماندگی ها  همه ی  اصیل  و  حقیقی 
دور  به  تا  می خواهد  حقیقت بینی  دیده ی  کاستی هاست. 
انسانی  دیدار چهره های  »بصیرت  و من«ی  »ما  از جهان 
با دلی یک دله و  باشد؛  خواهان حمایت و یاری را داشته 
عزمی پوالدین کمر همت بربندد و با یکرنگی سخن از سر 
درد بشنود و به شنیدن اکتفا نکند و درک کند به انجام 
برساند که: دو چیز نشان اهل دل است، دل سخن پذیر و 

سخن دلپذیر... 
  اما از بهار گفتیم، فصل تحول تازگی طبیعت، فصل جان 
می بندند  دل  که  انسان هایی  از  بودن.  بهتر  امید  گرفتن 
به نیت های پاک و تالش های صادقانه ی اعضای جامعه ی 
دارند.  مسئولیت  آتش  بر  دستی  که  آنها  بخصوص  خود. 
هیأت  در  مجلس،  در  سازمانی...  هر  در  اداره ای...  هر  در 
چرا  گرفته اند،  دوش  بر  سنگینی  بار  افراد  این  و...  دولت 
برآمده  مسئولیت  نیست،  دادن  وعده  تنها  مسئولیت  که 
از اعتماد است، اعتمادی که اگر سلب شود- مانند چینی 
سال  یک  و  ماه  یک  و  روز  یک  کار  اصالحش  شکسته- 
نیست. این اعتماد سرمایه ی معنوی همه ی ما به مسئوالن 
است. مسئوالنی که گاه با تغافل مسئولیت کاستی ها را به 
دوش عدم آگاهی و اقدام افراد ناتوان و کم توان برای احقاق 
باید  است،  احقاق حق  از  اگر سخن  حق خود می اندازند. 
بدانند که حق »دادنی« است و آنچه گرفتنی است، »سهم 
و غنیمت« است. واژه ی »حق« واژه ای است ارزشی، وقتی 
سخن از حق است، یعنی ارزشی در کار است و اگر مسئول 
بخشی که سخن از حق می گوید، به احقاق حقی بپردازد، 
ارزشی را پاس داشته است، چه صاحب حق بداند و در پی 

حق خود باشد چه نباشد. 
زندگی  سریع تر  چه  هر  بهبود  به  دوباره  امیدی  با  پس 
و  دارند  می  بر  آرامتر  که  چشمانی  و  پاهایی  و  دستان 
آرامتر قدم می گذارند و دنیا را طوری دیگر می بینند... با 
تغییر  بهار  امسال  بهار  که  این  به  دوباره  امیدی  و  انتظار 
اعتمادمان  بهاری که شاهد شکستن  باشد.  واقعی زندگی 
به کسانی که به آنها شأن انتخاب شدن داده ایم، نباشیم. 
بهاری که فرهنگ پاسخگویی و احقاق حق در میان همگان 

بارور و بالنده شود.

1- ارتباط اجتماعی موثر برقرار کنید و در جمع دوستان قرار بگیرید
داشتن دوستان خوب برای معلوالن یک ضرورت است. بسیاری از معلوالن موفق تالش می کنند با 
افراد خانواده، دوستان و آشنایان خود بیش از پیش ارتباط و دیدار داشته باشند. داشتن رابطه سالم با 
افراد سرزنده و موفق باعث می شود فرد معلول بتواند در مورد نگرانی ها و احساساتی که درباره خود و 
معلولیتی که دارد با آن افراد درد دل کند؛ از طرفی می تواند از پتانسیل و کمک هر یک از دوستانش 

استفاده کند و در جهت رسیدن به اهدافش قدم بردارد.

2- داوطلبانه در جامعه حاضر شوید
حضور در اجتماع نکته مهمی در زندگی معلوالن است. اگر فرد معلول بیاموزد که چگونه می تواند در 
اجتماع حضور یابد، هم به نوعی به خودش کمک کرده و هم به افراد معلول دیگری که قصد دارند 
در جامعه حضور بیابند. دوست عزیز به خاطر داشته باشید این تنها خود شما هستید که می توانید با 
تکیه بر نیروی ایمان و اراده، موقعیت و جایگاه خود را در اجتماع تثبیت کنید. انتظار نداشته باشید در 
گوشه ای از خانه بنشینید و دیگران بدون آشنایی با شما و اطالع از توانمندی هایتان از شما دعوت به 
همکاری و حضور در اجتماع کنند. بلند شوید و با تکیه بر نیروی ایمان به اطرافیان و جامعه ثابت کنید 
ابتکار محروم است، نیست. خوش فکری  از نیروی  معلول، فرد مسئولیت گریز و دست وپابسته ای که 
و استعدادهایتان را به همگان نشان دهید، به جامعه بیایید تا روی توانمندی ها و قابلیت های شما 

بیش ازپیش حساب کنند.

۳- با معلوالن موفق ارتباط داشته باشید
بی گمان نمی توان از نظر دور داشت که گاهی اوقات ممکن است احساس تنهایی کنید. در این شرایط 
صحبت کردن با فردی که معلولیت مشابهی دارد می تواند موثر واقع شود و همه چیز را تغییر دهد. چرا 
که او مشکالت مشابهی دارد و از این نظر می تواند شما را به خوبی درک کند. با قرارگرفتن در گروه 
همتایان خود که توانسته اند به موفقیت های زیادی دست یابند، درمی یابید افراد دیگری نیز هستند 
که از مشکالت مشابه رنج می برند اما با وجود این، بر سختی های زندگی فائق آمده اند. با مشکالت و 
تنگناهای همتایان خود آشنا شوید و از آن ها بخواهید به شما نشان دهند که چگونه برای رسیدن به 
اهدافشان تالش کرده اند. با افرادی معاشرت کنید که تحسینشان می کنید. وقتی با کسانی هستید که 

افراد موفقی هستند بیشتر می توانید خودتان را باور کنید.

4- باورهای منفی را رد کنید
همیشه کسانی هستند که آیه یأس می خوانند و انسان ها را در انجام اهدافشان دلسرد می کنند. در 
بسیاری از موارد دیده می شود که فرد معلول با قدرت اراده و پشتکار تصمیم به انجام کاری گرفته است 
که خوشبختی او را در آینده تضمین می کند اما تعدادی از اطرافیان دور و نزدیک، او را این گونه با 
باورهای منفی درگیر می کنند: »تو از توانایی جسمانی الزم برای انجام چنین کاری برخوردار نیستی«، 
»مگر شرایطت را نمی بینی؟ بهتر است هدف کوچک تری را انتخاب کنی و بلند پرواز نباشی« و یا 
عده ای به خاطر ناآگاهی از استعدادهای معلول و یا از سر ترحم با ابراز جمالتی نظیر این که »روحیه 
تو با قرارگرفتن در چنین اماکنی آسیب می بیند«، »ممکن است رفت وآمد تو در شهر با شرایطی که 
داری خطرناک باشد«، »معابر، پیاده روها و خیابان ها به هیچ عنوان مناسب عبورومرور تو نیست« و... 
مانع شکوفایی تو می شوند، حال اگر شما به این ندای منفی گوش کنید، از پرداختن به افکار مثبت 
بازمی مانید. پس اگر کسی به شما گفت که نمی توانید کاری را انجام دهید، بهتر است توصیه های او را 
بشنوید اما آگاهانه و با خواست خودتان تصمیم نهایی را بگیرید. این که اطرافیان چه رفتار و واکنشی 

نشان می دهند چندان مهم نیست. نگاه خود شما به توانمندی هایتان حائز اهمیت است.

 5- از امتحان کردن نهراسید
حتی کوچک ترین پیروزی ها می تواند اعتماد به نفستان را افزایش دهد و باعث شود دفعه بعدی که 
با یک مشکل یا هدف روبه رو شدید، بیشتر به خودتان اعتماد کنید. رفتارهای دفاعی را کنار بگذارید. 
وقتی به خودتان می گویید که نمی توانید به یک هدف خاص در زندگی تان برسید، قبل از این که حتی 

تالشی کرده باشید اجازه می دهید که شکست بخورید.
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موفقیت چشم به راه توست
توصیه هايی كه مسیر موفقیت را به معلوالن نشان 

می دهد

طبیعت، جامه نو می كند

ترجمه: پوريا طیارزاده

رضا شیرخانی
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با تصویب قانون حمایت از معلوالن؛
کلید خانه به دست معلوالن می رسد؟
مجید انتظاری

دولت  معلوالن،  از  حمایت  الیحه ی  ششم  فصل  از   40 ماده  طبق 
مکلف است حداقل 10 درصد واحدهای مسکونی احداثی را به افراد 

دارای معلولیت اختصاص دهد.

در  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون  توانا:  پیک  خبرنگار  گزارش  به 
هفته ی دوم بهمن ماه با نوعی دوپینگ در کمیسیون بهداشت مجلس 
شورای اسالمی، سرانجام به تصویب رسید؛ قانونی که انتظار می رفت 
اوایل سال جاری به تصویب برسد. اما روند بازنگری آن با مقداری 
کم توجهی در مجلس مواجه شد تا به روزهای منتهی به انتخابات 
از  حمایت  فراکسیون  حمایت های  با  دلیل  همین  به  کند.  برخورد 
تا  رفت  بهداشت  کمیسیون  به  مجلس  همکاری  و  معلوالن  حقوق 
قابلیت اجرا به خود بگیرد که سرانجام در  این کمیسیون  مصوبات 

کمیسیون بهداشت به تصویب رسید.

معیشتی  وضعیت  معلوالن،  زندگی  چالش های  مهم ترین  از  یکی 
است که با توجه به آمار غیررسمی از بیکاری 60 درصدی این قشر، 
تنگناهای مالی به شدت آنها را آزار می دهد. نداشتن مسکن باعث 
بخش  در  معلولیت  دارای  افراد  درآمد  از  زیادی  بخش  هدررفتن 
عاجلی  فکر  قشر  این  مسکن  برای  است  الزم  که  می شود  اجاره بها 
صورت گیرد. البته از سال گذشته بحث تأمین مسکن خانواده های 2 
معلولیتی توسط بنیاد مستضعفان، بهزیستی و خیران مطرح شده که 

امید می رود راهی را به سوی خانه دار شدن معلوالن باز کند.

مسکن اجتماعی که قرار است به تأمین مسکن اقشار پایین جامعه 
اما  باشد.  معلوالن  مسکن  تأمین  در  مهمی  کمک  می تواند  بپردازد 
فعاًل دولت تدبیر و امید این طرح را به اتمام مسکن مهر موکول کرده 
است. البته حامد مظاهریان ـ معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید 
که مسکن اجتماعی در مقیاس های کوچکی در حال انجام است؛ اما 
اجرایی اش  جنبه ی  از  آن  تبلیغاتی  جنبه ی  سرعت  نبوده  بنا  چون 

بیشتر شود، فعاًل مانور زیادی روی آن صورت نمی گیرد.

طبق ماده ی 40 از فصل ششم الیحه ی حمایت از معلوالن، وزارت 
ایجاد  از  حمایت  در  دخیل  دستگاه های  سایر  و  شهرسازی  و  راه 
مسکن مکلف اند متناسب با ارائه ی تسهیالت و اقدامات حمایتی از 

و بخش  تعاونی ها  انبوه سازان،  از  اعم  واحدهای مسکونی  سازندگان 
واحدهای  درصد   10 حداقل  اختصاص  برای  الزم  تعهد  خصوصی، 
اولویت  )با  مسکن  فاقد  معلولیت  دارای  افراد  به  احداثی  مسکونی 
زوج های دارای معلولیت( به صورت ارزان قیمت و مناسب سازی شده 
بر  و  اخذ  مذکور  سازندگان  توسط  را  بهزیستی  سازمان  معرفی  با 

اجرای آن نظارت نمایند.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلوالن، مسکن و اشتغال را 2 
گفت:  و  کرد  مطرح  توسعه  برنامه ی ششم  تدوین  در  معلوالن  نیاز 
اگر می خواهیم به سمت مقابله با فقر و تبعیض اجتماعی برویم باید 

مسکن و اشتغال معلوالن به درستی دیده شود.

هزار   200 حاضر  حال  در  متأسفانه  افزود:  محمودنژاد  همت  علی 
معلول که در طرح مسکن مهر معلوالن ثبت نام کرده بودند به دلیل 
امتیاز  این  از  نمی توانند  آورده  سهم  کردن  فراهم  در  توانایی  عدم 
بهره مند شوند و سازمان بهزیستی نیز فقط می تواند 4 میلیون تومان 

برای تهیه ی مسکن به آنها کمک کند.

در این شرایط افراد دارای معلولیت امید دارند قانون بازنگری شده ی 
آنها فتح بابی به سوی زندگی بهتر باشد و کاستی ها و کم توجهی ها طی 
دهه های اخیر به این قشر را جبران کند؛ چرا که  بر اساس آرمان های 
انقالب اسالمی، حمایت از معلوالن به عنوان اقشار فرودست جامعه 
باید در سرلوحه ی امور قرار گیرد. با این حال بودجه ای که دولت ها 
بودجه ی  از  ناچیزی  می دهند سهم  اختصاص  بهزیستی  سازمان  به 
رفاهی کشور را در بر می گیرد. البته رئیس مجلس شورای اسالمی 
معلوالن،  از  حمایت  جامع  قانون  تصویب  با  کرده  امیدواری  ابراز 

خدمات دهی به این قشر به شرایط استاندارد برسد.

در حال حاضر افراد دارای معلولیت با چالش های بسیاری همچون 
نبود آمار واقعی، مشکالت معیشتی، بیکاری، نداشتن مسکن، مسائل 
درمانی و بهداشتی، مصائب عبور و مرور، سطح دسترسی و معضالت 

آموزشی )بخصوص در سطح آموزش عالی( مواجه هستند.
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گزارش پیک توانا از زندگی يک دانش آموز دارای معلولیت؛

گام های سخت در مسیر رؤياها
در  را  خود  فراغت  اوقات  امیرمحمد  می کند:  عنوان  فخار 
توانا  معلولین  کانون  در  انگلیسی  زبان  آموزش  کالس های 
شرکت می کرد که اکنون به دلیل حضور در مدرسه و شرکت 
در کالس های تقویتی از آن فاصله گرفته و قرار است پس از 

پایان سال تحصیلی، کالس آموزش زبان را دنبال کند.
وی بیان می کند: همسرم برای امیرمحمد دستگاه ها و تجهیزاتی 
مانند نردبان طنابی تهیه کرده است که پیوسته با آن نرمش 
می کند تا پاهایش نرم بماند و این نرمش ها را هر روز پس از 
بیدار شدن از خواب انجام می دهد؛ زیرا پاهایش هنگام خواب 

خشک و جمع می شود.
پدر  می شود:  یادآور  معلولیت  دارای  دانش آموز  این  مادر 
تجهیزاتی  ما  مسکونی  منزل  پایین  طبقه ی  در  امیرمحمد 
بقیه ی  فرزندمان،  بر  عالوه  تا  است،  کرده  تعبیه  و  ساخته  را 

کودکان مبتال به این نوع معلولیت هم بتوانند نرمش کنند.
آوج،  تاکستان،  از  کودک   60 تا   50 بین  می کند:  بیان  فخار 
اقبالیه، محمودآباد و حتی تهران هستند که همسرم برای آنان 
تجهیزات الزم را ساخته و در اختیار خانواده های این کودکان 
قرار داده است که با راهنمایی و انجام نرمش های الزم برخی از 

آنان توانسته اند تا حد زیادی بهبود پیدا کنند.

در یکی از جنوبی ترین نقاط شهر قزوین، کمی آن سوی تر از آن میدانی که مینودر 
تحصیل  محل  که  دارد  قرار  صادق)ع(«  جعفر  »امام  نام  به  مدرسه ای  گرفته،  نام 
دانش آموزان ابتدایی است و الفبای قصه ی زندگی امیرمحمد هم بر لوح آن نقش 

بسته است.
امیرمحمد شاه منصوری، پسر 1۰ ساله ای است که معلولیت دارد و در پایه ی 
چهارم تحصیل می کند؛ پسر گشاده رویی که در مدرسه همه دوستش دارند 
و در کارها کمک حالش می شوند و امیرمحمد هم این کمک را در درس ها 
برای شان جبران می کند؛ چرا که به گفته ی دوستانش از اول سرش در درس 

و کتاب بوده و یادگیری اش چنان که آقا معلم می گوید خوب است.
امیرمحمد دچار معلولیت سی. پی یا فلج مغزی است، معلولیتی که ناهنجاری های 

حرکتی و انقباض عضالت همراه با درد از جمله نشانه های آن محسوب می شود.
آن گونه که مادر امیرمحمد می گوید، او از بدو تولد با این مشکل رو به رو بوده و به 

سختی توانسته است راه رفتن را بیاموزد.
*پا به پای فرزند؛ همراه آفتاب

مدرسه  در  را  خود  ظهر  از  پیش  تمام  که  ساله ای   47 بانوی  فخار،  عفت سادات 
به وسط آسمان  آفتاب  امیرمحمد و دو فرزند دختر است که وقتی  او  می گذراند، 
می رسد، پا به پای فرزندش و دست در دست او مسیر طوالنی مدرسه تا خانه را پیاده 

برمی گردد، به امید بهبود و سالمت کودکش.
یاد  را  ایستادن  و  نشستن  و  نرفت  راه  پا  و  امیرمحمد چهار دست  می گوید:  فخار 
از 18 ماهگی تا سه سالگی به جای راه رفتن، خود را روی  نمی گرفت؛ طوری که 
زمین می کشاند و پس از آن می جهید تا این که در پنج سالگی توانست به تنهایی 

راه برود.
وی ادامه می دهد: ابتدا از مشکل فرزندم مطلع نبودیم و زمانی که در 18 ماهگی، او 
را با نشانه های سرماخوردگی نزد پزشک بردیم، پس از انجام آزمایش ها دریافتیم که 

پسرمان مبتال به سی. پی است.
خودروی  با  را  ما  امیرمحمد  پدر  صبح  روز  هر  می کند:  بیان  دانش آموز  این  مادر 
شخصی تا مدرسه می رساند و ظهرها برای این که پسرم امکان پیاده روی و تمرین 
پیاده  است،  واقع  پادگان  خیابان  در  که  خانه  تا  مدرسه  از  باشد،  داشته  بیشتری 

برمیگردیم.

میترا بهرامی
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از معلولیت فرزندمان،  از زمان اطالع  وی خاطرنشان می کند: 
تجربیاتی را در این زمینه کسب کردیم که می خواهیم آن را 
منظور،  به همین  و  قرار دهیم  نیز  خانواده ها  دیگر  اختیار  در 
همسرم به بهزیستی نیز مراجعه کرد اما استقبالی از پیشنهاد 

وی صورت نگرفت.
عنوان  تحصیل  در  فرزندش  موفقیت  میزان  خصوص  در  او 
قادر  این که  دلیل  به  پیش دبستانی  مقطع  در  پسرم  می کند: 
نمره  هنری  فعالیت های  در  نبود،  خود  دستان  بازکردن  به 

نمی گرفت؛ اما اکنون در درس هایش موفق است.
فخار که ریاست انجمن اولیا و مربیان مدرسه را هم بر عهده 
نیز  دانش آموزی  شورای  انتخابات  در  می کند:  اضافه  دارد، 
دیگر  خواسته ی  به  توجه  با  و  داشت  شرکت  به  تمایل  پسرم 
دانش آموزان مدرسه برای نامزدی امیرمحمد در انتخابات، شعار 

»شاه منصوری؛ مرد عمل« را برای او انتخاب کردیم.
وی تصریح می کند: فرزندم در انتخابات امسال بیشترین تعداد 
رأی یعنی 114 رأی را به خود اختصاص داد و پس از آن در 
حد امکان به وعده های انتخاباتی خود نظیر برگزاری کالس های 
برگزاری  مانند  برخی  است که  تقویتی و جشن ها عمل کرده 

اردو نیز قرار است پس از نوروز انجام شود.

*جلوگیری از انزوا، ثمره ی فعالیت امیرمحمد در شورا است
فعالیت  نحوه ی  در خصوص  نیز  صادق)ع(  امام  مدرسه  پرورشی  مربی  باقرلو،  زهرا 
این دانش آموز در شورای دانش آموزی می گوید: امیرمحمد عالقمند به مشارکت در 
امور است و به همین دلیل در شورای دانش آموزی مدرسه از طریق دریافت نظرها، 

پیشنهادها و طرح های نِو امیرمحمد برای اجتماعی کردن وی تالش می کنیم.
باقرلو می افزاید: همچنین اموری که امیرمحمد قادر به انجام آن باشد به وی واگذار 
می شود که پیگیری و تقسیم وظایف فعالیت های مربوط به هریک از کالس ها برای 

دهه ی فجر از جمله ی آن ها به شمار می رود.
وی تصریح می کند: با توجه به این که افراد دارای معلولیت به طور معمول دچار انزوا 
هستند، هدف ما در برنامه های پرورشی، اجتماعی کردن امیرمحمد است و به همین 
را به  دلیل هم بود که به جای واگذاری نقش منشی در شورای دانش آموزی، وی 

عنوان رئیس شورا انتخاب کردیم.
*یاران همراه؛ از خانه تا مدرسه

امیرمحمد، این پسر 10 ساله و این رئیس بزرگ شورای دانش آموزی هم می گوید: 
نشست های شورای دانش آموزی را با راهنمایی مربی پرورشی مدرسه در اتاق پرورشی 

برگزار می کنیم و قصد داریم کارهای جدیدی در مدرسه انجام دهیم.
وی اضافه می کند: در دوره ی تبلیغات انتخابات شورا، دوستانم مرا روی شانه های خود 
می گذاشتند و با شعار »رأی ما؛ شاه منصوری« دور حیاط مدرسه می چرخاندند؛ زیرا 

آنان همیشه همراه و یاور من هستند.
این دانش آموز دارای معلولیت بیان می کند: هر زمان که دچار درد در ناحیه ی پا شوم 
و حرکت کردن برایم دشوار باشد، دوستانم کمکم می کنند و در منزل هم حرکات 
الزم را با تردمیل، نردبان طنابی، دوچرخه، روپایی، بوکس و دارت با کمک پدر و 

مادرم انجام می دهم.
*آینده ای روشن انتظارت را می کشد

توانایی فوق العاده ی امیرمحمد در یادگیری چیزی است که معلم او بر آن تأکید دارد 
و می گوید: این دانش آموز در مقایسه با همکالسی های خود ضعفی ندارد و معلولیت 

او برایش محدودیتی در تحصیل ایجاد نکرده است.
مرتضی رستمی بیان می کند: امیرمحمد همیشه جزو نفرات اول در یادگیری مطالب 
در  اما  نمی دهد؛  نشان  هنر عالقه ی چندانی  مانند  به درسی  و گرچه  است  درسی 

ریاضیات بسیار خالق است.
وی ادامه می دهد: امیرمحمد تفاوتی با دیگر دانش آموزان ندارد و تنها چیزی که او را 

از دیگران متمایز می کند، فقط ویژگی های ظاهری اوست.
رستمی یادآور می شود: این دانش آموز در انجام کارهای عملی و آزمایش ها نیز موفق 
است و مانند دیگر همکالسی هایش مشارکت دارد؛ همچنان که در زنگ های ورزش، 
به راحتی با دوستانش هم بازی می شود و شطرنج و منچ از بازی های مورد عالقه ی 

او و دوستانش است.
از  پیش  که  مادری  و  می بیند  روشن  بسیار  را  وی  آینده ی  دانش آموز،  این  معلم 
ظهرهای تمام روزها را در مدرسه به سر می برد و هر روز از مدرسه تا خیابان پادگان 

دست در دست پسرش پیاده می رود، برایش آرزوهایی در سر دارد.
دوستانش، او را چنان مهربان و دوست داشتنی می دانند که در دنیای پاکشان نه تنها 
خوراکی های شان را با هم سهیم می شوند، بعد از دعواهای کودکانه شان هم خیلی زود 

برای آشتی کردن به سراغش می روند.
امیرمحمد دوستی به نام مانی دارد که با دیدن او به سمتش می رود، کیف او را از 

دستش می گیرد و تا کالس او را همراهی می کند.
دانش آموز مهربان دیگری هم در همان مدرسه هست که خوراکی هایش را آن قدر 

نمی خورد تا امیرمحمد از راه برسد و با او شریک شود.
از  می خواهند  همه  و  دارند  دوست  را  معلولیت  دارای  دانش آموز  این  همگی  آن ها 
حضور دانش آموزی چون او، بیشترین استفاده را ببرند، درس محبت و وحدت بگیرند 
و رفتار با یک فرد دارای معلولیت و یک مدیر دارای معلولیت را در جامعه ی نه چندان 
بزرگی چون مدرسه بیاموزند و تمرین کنند تا در آینده هم آن را در اجتماع و در 

برخورد با دیگر افراد دارای معلولیت عملی کنند.
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نويسنده و شاعر: منصوره عرب خراسانی



41

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ان

جو
نو

 و 
ک

ود
ک



42

13
95

ار 
 به

/6
2 

ره
شما

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ان

جو
نو

 و 
ک

ود
ک

خدمتکاران به ردیف، پیش روی دایه ایستاده اند. همه 
پیر  این  دایه،  افکنده اند. همه خاموشند.  زیر  به  سر 
جهان دیده و دانا، قدمی پیش می گذارد و می گوید: 
»به من بنگرید!« خدمتکاران سر بلند می کنند و به 
چشمان نافذ)1( دایه می نگرند که زیر ابروان سفید، 
به تک تک آنان خیره شده بود. دایه می گوید: »این 
پروردگار،  سوی   از  است  هدیه ای  بی گمان  نوزاد، 
این زمین پهناور  همانند)2( همه ی نوزادانی که در 
و آباد به دنیا می آیند. این نوزاد نیز همانند نوزادان 

دیگر نویدبخش یک زندگِی تازه است. اما...« 
خدمتکاران سر به زیر می افکنند. در دل خویش به 
بر  که  اشکی  قطره  و  می اندیشند  مهربانشان  بانوی 

گونه اش روان بود.
سر  دوباره  هراسان  خدمتکاران،  بنگرید«  من  »به 
می دهد:  ادامه  بلندتر  صدایی  با  دایه  می کنند.  بلند 
»سام بزرگ در راه ِ سیستان است. خبر رسیده است 
که او به دروازه های شهر نزدیک می شود. هیچ کس ، 
خبری  او  به  نوزاد  این  زاده شدن  از  نباید  هیچ کس 
چنین  هیچ کس  نگفته ام  من  تا  هیچ کس...  برساند. 
اجازه ای ندارد. نمی خواهم هراس به دِل  بانو و پهلوان 
بزرگ راه یابد. مبادا  فکرها و سخنان پلید)3(، شادی 
ِ زاده شدن این فرزنِد زیبا را از دل آن ها دور سازد. 
سام  به  فرزند  این  زاده شدن  از  مبادا  کسی خبری 
اگر بشنوم کسی چنین کرده است،  برساند...  دلیر   ِ
من می دانم و او!«  خدمتکاران بار دیگر سر به زیر 
افکنده اند. دل هاشان سرشار اندوه است و هیچ کس 
و  آنان پشت می کند  به  دایه  نمی کند.  نگاه  دایه  به 
می گوید : »من خود چاره ای خواهم اندیشید. سام را 
من می شناسم. سال هاست که در سرای او زیسته ام 
و می دانم چگونه باید با او سخن بگویم.«  و سپس 
با صدایی آهسته و آرام ادامه می دهد: »من خود به 
او خواهم گفت... اکنون بروید و در فکِر آماده کردن 

با لشکریان  ما  پهلواِن  باشید.  برای مهمانان  خوراک 
بسیارش به سرای خویش باز می گردد. من خود به 
مادر و فرزند خواهم رسید. بروید... بروید و سخنان 

من از یادتان نرود...«
دیگری  با  کس  هیچ  می شوند.  پراکنده  خدمتکاران 
فرو  خویش  اندیشه های  در  همه  نمی گوید.  سخن 
آنان  به  هم  دایه  اگر  که  می دانند  همه  و  رفته اند 
نمی گفت، هیچ کدامشان نمی توانستند چنین خبری 
را به سام برسانند. کدام پدر است که از دیدن چنین 
نوزادی شادمان شود و مژدگانی بدهد؟ چه کسی از 
چنین خبری خوشحال خواهد شد؟! همان بهتر که 

دایه، خود این کار سخت را انجام خواهد داد...
می شود.  نزدیک  آسمان  کرانه های  به  خورشید 
می پوشاند.  خود  در  را  کاخ  آهسته  آهسته  تاریکی، 
در  کاخ  کرده اند.  روشن  را  مشعل ها  و  چراغ ها 
این  در  گویی)4(  است.  رفته  فرو  تاریکی  و  سکوت 
کاخ فرزندی زاده نشده است! گویی این کاخ، رنگ 
خنده و شادمانی را تاکنون به خود ندیده است. همه 
در سکوت به کارهای خویش می پردازند و در سایه 
روشِن اتاق های کاخ ، تنها اندوه و افسوس است که 

در دل های ساکنان ِ آن در رفت و آمد است.
در سرای بانو، دایه از مادر و فرزند پرستاری می کند. 
گاه آب و غذایی به مادر می دهد و گاه نوزاد را تر و 

خشک می کند. )5 (
بر  و  شده   آسوده  نوزاد  به  دادن  شیر  از  تازه  بانو 
بستر خویش دراز کشیده است. باری گران )6 ( را از 
جسم خویش بر زمین نهاده است. اما باری گران تر، 
بر دلش سنگینی می کند. چشم ها را بسته. اما اشک 
و در دل می اندیشد:  است  روان  آن ها  از گوشه های 
»سام چه خواهد گفت؟ او نیز چون من از دیدار این 
فرزند دل خسته و ناامید خواهد شد... او نیز هراسان 
خواهد شد! فرزند ما سفید موی است! حتی ابروان 

او نیز سپیدند! مردم او را چه خواهند خواند؟! او را 
شوم و بد یُمن )7( خواهند دانست... فرزند بی گناه 
مرا جادوگر خواهند نامید... سام چه خواهد گفت؟! 

مبادا او مرا گناهکار بداند؟! مبادا...«
را  فرزندش  هراسان  بر می خیزد.  جا  از  بانو  ناگهان 
می گذارد.  مادر  آغوش  در  را  نوزاد  دایه  می خواهد. 
را  او  و  می فشارد  آغوش  در  محکم  را  فرزند  مادر 
می بوسد و می گوید: »ای یزدان پاک، آفریدگار نیکی 
و زیبایی، فرزندم را در پناه خود نگاه دار... تو خود او 

را اینگونه خواسته ای، خود نیز او را پناه ِده...« 
پاک  را  او  .اشک های  می شود  نزدیک  بانو  به  دایه 
آرام  من!  بانوی  باشید  »آرام  می گوید :  و  می کند 
باشید. یزدان پاک خود او را در پناه خویش خواهد 
نخوابیده اید.  ساعت هاست  خسته اید.  شما  گرفت. 

بخوابید و آرام گیرید...«
چشم های خیِس  بانو، آرام آرام بسته می شود. نوزاد 
نیز در کنار مادر به خواب رفته است. دایه ی پیر در 
کنار تخت، بر زمین می نشیند و چشم ها را می بندد. 

اندیشه های ناگوار) 8 ( او را نیز آسوده نمی گذارد.
پهلوان  می آید.  دوردست ها  از  اسبانی  تاخت  صدای 
بزرگ سیستان ، به سرزمین خویش نزدیک می شود. 

فردا روز دیگری است...
1(نافذ: نفوذ کننده، گیرا

2 (همانند: مانند
3(پلید: ناپاک

4 (گویی: انگار، مثل اینکه 
5 ( تر و خشک می کند: مراقبت می کند

6 (گران: سنگین
7 ( بد یُمن: شوم، نامبارک

8 ( ناگوار: ناخوشایند          

قسمت دومداستان زال
ریحانه روحانی رانکوهی
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بازی  هم  که  ترکیبی  است.  نمایش  و  بازی  از  ترکیبی  نمایشی:  بازی های 
است هم نمایش.

از قبیل شخصیت، کالم و تا حدودی هم عوامل اجرایی در آن یافت می شود. 
خصوصیات بازی نمایشی:

1- در اجراست که شکل می گیرد
2- برای تماشاگران اجرا نمی شود

3- برای اجراکنندگان اجرا می شود
4- اهمیت اجرای آن در فرآورده نهایی آن نیست.

5- تمرین و اجراهای مکرر ندارد.
6- بخشی از طبیعت کودک است.

7- یک فعالیت نمایشی آنی و غیرسازمان یافته و آزاد است.
8- مربی در آن نقش ندارد.

9- مورد ارزشیابی قرار نمی گیرد.
10- از اجرا به متن می رسد.

بازی درمانی
بازی  طریق  از  روانی ست.  بهداشت  در  موثر  عوامل  از  یکی  درمانی  بازی 
و  روانی  و  عاطفی  اختالالت  رفتاری،  ناسازگاری  که  کودکانی  می توان 
مشکالت خانوادگی دارند را درمان کرد و رفتارها و امیال سرکوب شده را 
کاهش داد. از این طریق فرد مورد نظر ناخودآگاه وارد شرایطی می شود که 

در آن شرایط خود را می یابد و پس از تخلیه ی روانی به آرامش می رسد.
 بازی درمانی بر اساس این واقعیت استوار است که بازی، وسیله ی طبیعی 
تا  داده می شود  به کودک  که  فرصتی ست  و  است  بیان خود  برای  کودک 
احساسات و مسائل بزرگساالن را مطرح کند و با این ابزار، فرد مشکالت خود 

را از طریق صحبت کردن ابراز می کند.
بهتر است بازی های نمایشی به صورت گروهی انجام شود. بعضی از بازی ها 
صرفاً جنبه  سرگرمی دارند و نمی توانند برای بیماران مفهوم خاصی داشته 
باشند. برای یک کودک بیش فعال باید از بازی هایی استفاده کنیم که باعث 

کاهش انرژی و کنترل در جهت مثبت باشد.
ویرجینا اکسالین درباره بازی و تاثیرات سازنده ی آن چنین نقل می کند: 
بازی درمانی غیرمستقیم  یا بدون رهبری، عبارت از این است که به کودک 
ممکن،  شرایط  دلخواه ترین  تحت  را  خود  رشد  تجربه ی  تا  دهیم  فرصت 
آزمایش کند، زیرا بازی وسیله ای طبیعی برای ابراز  احساس ها و عاطفه ها 
نزد کودک است و به این منظور این فرصت در اختیار او گذاشته می شود 
ناکامی ها،  تنش ها،  از  ناشی  که  را  خود  درونی  احساس های  آن،  توسط  تا 
او است به  نا امنی ها، پرخاشگری ها، ترس ها، آشفتگی ها و سردرگمی های 

نمایش بگذارد.
بازی نمایشی آینه در مقابل )گروه سنی 3 به باال(

اگر کودکی به رفتارهای ناشایست می پردازد و با افراد سازگاری ندارد، ما 

می توانیم از شیوه ی )آینه در مقابل( استفاده کنیم.
آینه در مقابل شیوه بازی ست که فرد ناسازگار رفتار زشت خود را توسط 
فرد مقابل )آینه( می بیند و از نزدیک لمس می کند و به جایی می رسد که 

از رفتار خود شرمنده می شود.
البته این بازی به زمان نیاز دارد تا به نتیجه مطلوب برسد.

اما کودک در شرایطی از بازی قرار می گیرد که فرد روبرو دقیقاً حرکات او را 
تقلید می کند، او در آینه رفتار خود را می بیند و راحت تر می تواند اشتباهات 
خود را درک کند. بازی در جهت درمان فرد به صورتی عمل می کند که به 

عنوان یک عامل باز دارنده و تثبیت کننده، نقش بسزایی دارد. 
مجسمه شوید )گروه سنی 3 به باال(

هدف، کنترل و بهبود تعادل و آشنایی با فضاسازی، پرورش قدرت تمرکز، 
پرورش مهارت حرکتی است. بازیگر به طور دلخواه حرکاتی به صورت آهسته 
از خود نشان می دهد که ناگهان  مربی ایست می دهد و او تبدیل به مجسمه 
می شود. هر حرکتی از بازیگر باعث خروج او از بازی می شود. او حاال یک 

مجسمه است که در مقابل تماشاچیان قرار گرفته است.
کرم ها مقررات را رعایت می کنند )بازی به صورت گروهی انجام می شود و 

برای گروه سنی 3 به باال(
هدف: آشنایی با اهمیت نقش اشیا و پدیده ها به شکل غیر مستقیم، آشنایی 
با نقش تفاوت )مفهوم مقدماتی ریاضی(، پرورش قدرت تشخیص، پرورش 
گروه  با  ارزش گذاری(، همفکری  تحلیل،  تجزیه،  )استدالل،  تفکر،  مهارت 

همساالن
وسایل الزم: 

میزهای کودک مهدکودکی
پارچه هایی با عرض نیم متر و طول یک و نیم متر تا دو متر

ابتدا سه میز را به هم می چسبانیم و برای کودکان داستانکی می گوییم.
باالی  از  کرم کوچک  است، یک  رفت وآمد حیوانات  که محل  توی جنگل 
جاده می خزید و کرم دیگری از پایین جاده. کرمی که از باالی جاده می آمد 
به مهمانی می رفت و کرمی که از پایین می آمد غذایش را خورده بود و به 
خانه برمی گشت، جاده خیلی خیلی باریک بود. و یک طرف جاده، دره ای 
بزرگ بود و یک طرف جاده کوهستان و جنگل بود. به همین دلیل دو کرم 

کوچک باید از کنار هم می گذشتند تا با هم تصادف نکنند.
از کودکان می خواهیم مثل دو کرم، یکی از این سر و یکی از آن سر میز 
آهسته و همزمان حرکت کنند. عدد پنج را که شمردیم  باید هر کرم به 

مقصد خودش رسیده باشد.
از کودکان تماشاگر می خواهیم تا بازیکنان را تشویق کنند.

قابل  برای گروه های متفاوت سنی جذاب و  بازی های پیشنهادی  امیدوارم 
تمرین باشد. در شماره های آینده در مورد بازی های مناسب برای گروه های 

سنی مختلف خواهیم گفت. 

كاملیا  ريسمانچیان يک لقمه نمايش



44

13
95

ار 
 به

/6
2 

ره
شما

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ان

جو
نو

 و 
ک

ود
ک

طرح و اجرا: منصوره عرب خراسانی



45

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

طرح و اجرا: منصوره عرب خراسانی

ان
جو

نو
 و 

ک
ود

ک

آرزوی شکوفه
دیروز زیر باران
خانم بهار زیبا

می دوخت روی شاخه
برگ و شکوفه ها را

اما چه حیف امروز
با فوت محکم باد

یک دفعه یک شکوفه
از دست شاخه افتاد

می خواست آن شکوفه
خورشید باغ باشد
در فصل شاد گرما

یک سیب چاق باشد

منصوره عرب خراسانی

نسیم بهاری...
نم نمک می رسی تو

با دوتا یاس و شب بو
چشمه آرام وجاری
می شود در دل جو

ای گلوبندت از یاس
دامنت چین و واچین!

بر لبت می نشیند
خنده ای شاد وشیرین

با قدم هایت آرام
می روی توی ایوان

می نشیند جوانه
پیش تو زیر باران

ای مسافر بگو زود
توی جیبت چه داری
راست گفته پرستو؟

تو نسیم بهاری؟

نسیم نوروزی

تصویرگر: مژگان طالئی نیا
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عالقه مندان می توانند تحلیل خود را از این 
  3۰۰۰7۵4۵ کوتاه   پیام  سامانه ی  به  طرح 

ارسال کنند. 
اهدا  ارزنده   جایزه اي  تحلیل  بهترین  به 

خواهد شد.

برنده مسابقـه شماره گذشته: 
فرجاد بهمنش از بندر ترکمن

زی
یرا

 ش
هبا

 ص
ح:

طر

ان
رمی

طا
ن 

سی
 ح

ح:
طرا

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

قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد 1 الی 9 بدون تکرار قرار گیرد.
قانون سوم: در هر ناحیه 3x3 جدول اعداد 1 الی 9 بدون تکرار قرار گیرد.
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تصّور کن که تو امروز تصویری را نظاره کنی که به نظرت یک اعجاز و شگفتی است 
و با خودت بگویی:»چه قدر بی نظیر است! چه طور من تا به حال ندیده بودمش؟«

دیده ای،  را  آن  این،  از  پیش  بارها  این که  با  و  کنی  نگاه  دریا  به  امروز  تو  مثاًل 
مانند کسی که تازه قدم به این جهان گذاشته و برای اولین بار، دیده به روی دریا 

گشوده است، با خودت واگویه کنی:
»عجب! چه قدر دریا زیباست! انگار امروز یک جور دیگر است.« 

اعتقاد بر این است که ذهن ما زمانی در بهترین حالت خود به سر می برد و آرامش 
ناب، شادِی حقیقی و زیبایِی خالص و بکر را تجربه می کند که فقط در یک بعد از 
ابعاد زمان باقی بماند و آن کیفیتی از ذهن است که در آن ذهن، هم از ُسکنی گزیدن 
در بستری از گذشته، رها باشد و هم از سیر در فضایی از آینده و تنها در بعدی 

شگرف از زمان نگاه داشته شود که زمان »حال« یا »اکنون« نام گرفته است.
به  ما  ذهن  عمل کرد  توسط  عموماً  که  است  زمان  گستره ی  از  ویژگی ای  این  و 
رسمّیت شناخته نشده و برای آن ناآشنا و غریب است و این پدیده ی غریب همان 
تعبیر یگانه ی سپهری است از مفهوم زندگی و نگاهی کاماًل پویا و زنده در قالب 

»اکنون« به ذهن، رها از قالب مرده و بی جان دو زمان گذشته و آینده.
آن جا که می گوید:

»زندگی تر شدن پی در پی
                                             زندگی آب تنی کردن در حوضچه ی اکنون است«

»اکنون«  حوضچه ی  در  هماره  و  پی در پی  باید  را  ذهن  همین جاست؛  نکته  پس 
تر و تازه و زنده نگاه داشت تا همه چیز را درست همان گونه که هست، ببیند و مشاهده 
کند، زالل، شفاف و برهنه.... عاری از هر گونه حجابی که از دو زمان گذشته و آینده 

به عاریت گرفته است.
حاال دوباره به مثال مشاهده گر و دریا باز می گردیم. کسی که امروز تصور می کند 
که زیباترین چهره از دریا را در گذر عمر خود، دیده، بر این باور و گمان است که 
دریا جلوه ای دیگرگونه از خود را به او نشان داده و به دنبال نشانه هایی از اعجاز در 
دریا می گردد که پیش از این بارها و بارها مقابل دید گانش بوده است، غافل از این که 

معجزه در جایی و جایگاهی دیگر به وقوع پیوسته است. 
را  آن  هرگز  ولی  می کرده  نگاه  را  دریا  این  از  پیش  همواره،  حقیقت  در  او 

نمی دیده است....!
زمان،  از  دیگر  وضعیتی  در  که  بوده  ذهن  از  کیفیتی  به واقع  دیده  می  او  آن چه 
به جز زمان حال سیر می کرده و موجودیت دریا را نیز دربر می گرفته و با خود به دو 

زمان)گذشته و آینده( می برده است.
دریایی که او نمی دیده، دقیقاً دریای زمان حال با کیفیٍت پویا و زنده و زمان»اکنون« 

بوده است.
و از آن جایی که هیچ پدیده ی مرده ای از جنس زمان، بویی خوش ندارد او برای 
بوی  نشسته است،  مشاهده  به  را  ذهنش  »حال«  زمان  دریای  وقتی  بار  نخستین 

خوش تازگی و زیبایی را به مشام خود درک و دریافته است.
»چه قدر این دریا زیباست... انگار امروز جوری دیگر است.«

و او امروز برای اولین بار، درست در همین لحظه که »اکنون« در آن است، درست 
در همین لحظه دریا را درک می کند، می فهمد، می بیند، می چشد، قطره به قطره 

تا برسد به یم.....به یم.
و دست می یابد به شهودی از جنس ادراٍک حس زیبایی، بدون این که خود کاماًل از 

آن آگاهی داشته باشد.
و اگر او به چنین مرتبه ای از آگاهی دست یابد، اتفاقی که رخ می دهد این است:

او معجزه را، دریا را، شگفتِی جهان، زیبایِی طبیعت، عظمِت هستی، شفافیِت نگاه، 
زاللِی وجود و در یک کالم، نگاه خویش را بی هیچ واسطه ای می بیند. 

زیرا او اعجاز هستِی خویش را، در لحظه، در حال و در اکنوٍن ذهن و نگاه 
خود زنده کرده، زندگی کرده و پی در پی در لحظه شناور نگاه داشته است؛ 
سیال، سبک و رها. درست به مانند یک عارف، صوفی، سالک و به هیئت 

یک بودها  
»صوفی ابن الوقت  باشد ای رفیق                 

                                                          نیست فردا گفتن از شرط طریق«
                                                                                         »موالنا«

هستي.... انسان.... ذهن
بخش اول: ذهن....اكنون...دريا
فريبا غفاری ـ نويسنده و مربی يوگا

1. بودا
                                      2. فرزند زمان حال، فرزند اكنون

1

2

»نوروز« برخاسته از فرهنگ کهن ایرانی است و رنگ     ونمای آیین زرتشت در تار 
و پود آن نهفته است. »نوروز« ترکیبی فارسی است و از دو کلمه ی »نو« و »روز« 
ساخته شده است. این سنت دیرپا  با هجوم اعراب مسلمان به ایران دچار چالش 
شده اما به دلیل توانمندی های ذاتی و برخورداری از حمایت توده ی مردم، نه 
تنها در فرهنگ عمومی مردم باقی ماند بلکه با ورود به دربار توانست در شعر 

شاعران و نوشته های آنان رشد و نمو کند.
نوروز از اعیادی است که بیشتر مورد پسند عامه ی مردم بوده و تا به امروز نیز 
ادامه دارد. فردوسی، پیدایش نوروز را به »جمشید پادشاه« نسبت می دهد و 

می گوید:
»به جمشید بر گوهر افشاندند       مــر آن روز را روز نـو خواندنــد
سـر سـال نو هـرمز فــرودین             برآسـوده از رنج تن، دل ز کین
بزرگان به شادي بیاراستـــند          مي و جام و رامشگران خواستند

چنین جشن فرخ از آن روزگار                 به ما ماند از آن خسروان یادگار«
از  نوروز  در  خداوند  که  باورند  این  بر  »زرتشتیان  می گوید:  بیرونی  ابوریحان 
مناجات  خداوند  با  توانست  روز  این  در  زرتشت   و  آسوده شد  جهان  آفرینش 

کند.«
موالنا نیز معتقد است درختان در زمستان دست به دعا برمی دارند تا خداوند بار 
و برگ از دست داده شان را به آن ها برگرداند و خداوند دعای آنان را می پذیرد و 
بهار را می فرستد. بنابراین موالنا نیز  بهار را  فصل استجابت  پس از یک مناجات 

دعایی می داند و این گونه می گوید:
»ایاک نعبد است زمستان دعای باغ     

در نوبهار گوید ایاک نستعین
ایاک نعبد آن که به دریوزه آمدم           

بگشا در طرب مگذارم دگر حزین  
ایاک نستعین که ز پّری میوه ها   

 اشکسته می شوم نگهم دار ای معین!«
موالنا وارد بهار می شود، فصل استجابت، پس شادمانی می کند؛ موالنا بهار را 
با شادی و رقص و مستی به تصویر می کشد و این جلوه های شادی را در تمام 
اشاره  دیگر  بهاری  به  بهار طبیعت  به  ورود  از  و پس  می بیند  مظاهر طبیعت 

می کند:
»غیر بهار جهان، هست بهاری نهان 

ماه رخ و خوش دهان باده بده ساقیا«
وی بهار طبیعت را نمادی از بهار جان می داند: 

                  »این بهار و باغ بیرون، عکس باغ باطن است« 
را  گل ها  می کند،  زنده  را  مرده  گیاهان  خود،  رسیدن  با  بهار  که   هم چنان 
می شکوفاند و طراوتی دوباره به طبیعت می دهد، رویش بهاِر جان هم، درون 
فرسوده ی انسان را بیدار می کند و زمستان بی رمق و سست تن را به روح بهار 
پیوند می زند و شاید بتوان گفت با سبز شدن بهاِر جان، دیگر هجران به پایان 

می رسد و صدای وصل را می توان از صدای تپنده ی عشق شنید.

»بر خاکیان جمال بهاران خجسته باد
بر ماهیان تپیدن دریا مبارک است

دل را مجال نیست که از ذوق دم زند
جان سجده مي کند که خدایا مبارک است«

منابع: شاهنامه ی فردوسی، غزلیات شمس تبریزی، نگاهی به غزل های بهاریه غزلیات 
شمس نوشته ی سحر محرابی

»بر ماهیان تپیدن دريا 
مبارك است«

مریم ایران دوستـ  دبیر سرویس ادب و هنر 
mariirandoust@gmail.com



48

13
95

ار 
 به

/6
2 

ره
شما

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ــر

هنـ
 و 

ب
اد

با  ما  که  است  این  ـ  ادب  ـ  کاوی  روان  
شویم،  روان کاوی  ادبی  اصیل  آثار  خواندن 
بزرگان  اصیل  شاعران  و  هنرمندان  چون 
را  خود  ابتدا  که  چرا  هستند،  روان  کاوان 
به  آموخته اند  آنچه  و  کرده اند  روان کاوی 
صورت داستان، شعر، هنر، موسیقی و دیگر 

اشکال ادبی آن را عرضه کرده اند. 
مولوی شعری دارد که می گوید: 

هین! سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود    
وا رهد از حّد جهان بی حد و اندازه شود

این  چیست؟  جهان  دو  از  موالنا  منظور 
جهان که معلوم است، منظورش از آن جهان 
چیست؟ تعابیر گوناگون است و هرکسی از 
ما  مولوی می شود، ُخب حاال  یار  ظّن خود 

هم ظّن خودمان را پی می گیریم. 
زندگی  جهان  چندین  در  درآن واحد،  ما 
می کنیم ولی آنچه مشهود است، یکی جهان 
آن  در  ما  عمر  دو   سوم  که  است  بیداری 

می گذرد: جهان واقعیت ها. 
می گذرد  خواب  در  ما  عمر  یک سوم  ولی 
جهان  آن  رؤیایی  دنیای  و  خواب  و 

حقیقت هاست. 
م.(   1772 ـ   1834( کالریج  تایلر  ساموئل 
شاعر و مقاله نویس مشهور انگلیسی شعری 

دارد که می  گوید: 
»چه می شد که اگر می خوابیدی و در عالم 

رؤیا به بهشت می رفتی  
و یک گل زیبا و عجیب را می کندی 

و وقتی بیدار می شدی آن گل را در دست 
خود می یافتی.«

کالریج از ما می خواهد که در قلمرو خالقیت 
اقامت گزینیم و با واقعیت ها به توافق تازه ای 
برسیم. قّوه ی تخّیل بی حد و کران است ولی 
جهان واقعی، یعنی همان دو سوم از بیداری 
دوباره  را  مولوی  شعر  دارد،  مرز  و  حّد  ما، 

می خوانیم: 
هین! سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود    

وا رهد از حّد جهان بی حد و اندازه شود 
نمی دهد  اجازه  ما  واقعی  جهان  معیارهای 
که انتقال یک شی ء را از عالم رؤیا به عالم 
کالریج  دلیل  همین  به  کنیم،  باور  بیداری 
پیشنهاد می کند که بدون توّجه به واقعیت 

این نکته را از نو بررسی کنیم. 

را  مطالب  این  آرام  و  حوصله  با  این که  از 
نکنید،  عجله  متشکریم،  می کنید  دنبال 
داریم درباره ی موضوع مهمی حرف می زنیم. 
بدین  شبانه روز  در  خواب  ساعت  هشت 
خواب  در  عمر  یک سوم  که  است  معنی 
از  مرحله  یک  به  مدت  این  در  می گذرد. 
واقعیت  با  ما  توافق  که  می رسیم  هشیاری 
نقض می شود و می توانیم با تکیه بر نیروی 
می طلبیم  خود  رؤیای  در  که  را  آنچه  فکر 
مثال  برای  آوریم.  دست  به  می خواهیم  و 
دست  از  را  مفهومش  زمان  رؤیا،  قلمرو  در 
جلو  به  زمان  قلمرو  در  می توانید  می دهد، 
یا عقب بروید، مردگان را ببینید و با آن ها 
حرف بزنید. اگر مایلید پرواز کنید، از میان 
درختان و ساختمان ها عبور کنید، زیر آب 
قسمت  شگفت انگیزترین  و  بکشید  نفس 

رؤیا... )یک نفس عمیق بکشید.( 
... شگفت انگیزترین قسمت رؤیا آن است که 
واقعیت ها  با  که  هستید  مطمئن  صددرصد 
آن قدر  شما  تخّیل  قّوه ی  دارید.  سروکار 
قدرتمند است که در یک سوم عمر استنباط 
مجرد  به  می کند،  تغییر  واقعیت ها  از  شما 
این  می کنید،  فکر  می شوید  بیدار  این که 
دیده اید خواب  آنچه  و  است  واقعی  بیداری 

و خیال است. 
کالریج می خواهد تلقی ما را از بیداری تغییر 
دهد. »چه می شد که اگر بیدار می شدی و 
گلی را در دست خود می دیدی« اآلن شما 
بیدارید، دستی به صورت خود بکشید، این 
رؤیا  عالم  در  آنچه که  اّما  است،  »واقعیت« 
می بینیم و آن را خیال می پنداریم در واقع 

»حقیقت« است! 
یک  نکنید،  عجله  می خواهم،  شما  از  حاال 
نفس عمیق دیگر بکشید و با آرامش مطلب 

را دنبال کنید. 
جا حضور  چند  در  می توانیم  درآنِ واحد  ما 
این  »دومکانی«  پدیده ی  باشیم،  داشته 
مکان  دو  در  که  می دهد  ما  به  را  امکان 

مختلف حضور داشته باشیم. 
همراه  ما  با  برگردید.  رؤیا  حالت  به  اکنون 
شوید، آنچه امروز می آموزید زندگی شما را 
تغییر می دهد. آنچه شما در رؤیا می بینید، 
در واقع خودتان هستید که با قوه ی تخّیل 

قسمت دوم: ما ز یاران چشم یاری داشتیم
 

آن نقش ها را ایفا می کنید. برای مثال، وقتی با کسی در خواب گفت و گو می کنید، درآنِ واحد 
خودتان همان فردی هستید که با او حرف می زنید. شما از موقعیت دومکانی برخوردارید. به 
همین دلیل گلی در دست شما نیست، آن گل تکه ای از وجود شماست که در عالم واقعیت 
گسترش یافته و به گل تبدیل شده، شما در حالت رؤیا، هم مشاهده کننده ی گل و هم خوِد 
گل هستید. وقتی بیدار می شوید گل در وجود شماست؛ ولی قّوه ی تخّیل شما به طور کامل 
از کار می افتد و به مجرد ترک رؤیا، قابلیت بی حدوحصر خود را در زمینه ی خالقیت از دست 
می دهید. و آوردن یک گل را از مرحله ی رؤیا که تابع قّوه ی تخّیل است، به مرحله ی بیداری 
که تابع افکار و تأثیرات قالبی است، پنداری بیهوده تلّقی می کنید. غافل از اینکه هر کاری که 
در قّوه ی خیال و در طول یک سوم عمرتان عملی است؛ در عالم بیداری یا در خالل دو سوم 

دیگر زندگیتان هم دست یافتنی است. 
شاه کلید جادویی همین جاست.     

تردید  و  بیرون راندن شک  کند.  دریافت  را  مطلب  ناخودآگاه شما  دهید  اجازه  نکنید،  عجله 
و بهره مندی از این قابلیت که بتوان در بیداری و در حالتی سرشار از سرور و شعف به طور 
رؤیا و گل که کالریج می گوید،  بیان شاعرانه ی  این رمز است.  پرواز کرد، شاه کلید  مستقیم 
پیوسته به ما خاطرنشان می کند که برداشت تازه ای از واقعیت و قدر و بهای آزادی و قدرت 
عالم رؤیا داشته باشیم و از آن ها در حالت بیداری بهره ببریم. یک بار دیگر شعر موالنا را مرور 

کنیم: 
وا رهد از حّد جهان بی حد و اندازه شود  هین! سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود    

عالم خیال دنیای حقیقت هاست و این دنیای فانی که آن را »واقعیت« می دانیم تنها، سایه ی 
ضعیفی از آن عالم تخّیل است. آنچه که بتوانیم در عالم پندار ببینیم، در عالم هشیاری نیز 
قابل مشاهده است. من که تردیدی ندارم... خواب و رؤیا دعوت نامه ای است که به ما می گوید، 
می توانیم در عالم پر رمز و راز رؤیا قدم بگذاریم. فرصتی است برای کشف قلمرویی بی کرانه و 

دستیابی به اطالعات بی حد عالم ملکوت. 
وقتی عالم رؤیا را بدون شک و دودلی بپذیریم، می توانیم بر بال های شاهین خیال بنشینیم 
و فرسنگ ها پرواز کنیم و در عالم بیداری نیز در تخّیالت خود غوطه ور شویم و با استفاده از 
تجربه هایی که در یک سوم عمرمان در خواب کسب کرده ایم، می توانیم آرزوهایمان را جامه ی 

عمل بپوشانیم. 
این آگاهی جدید امکاناتی را در اختیار ما می گذارد، که آنچه که در تخّیل ما می گنجد در 
دنیای مادی نیز متجلی کنیم. لحظه ای با ما باشید تا با مولوی این موضوع را پی گیری کنیم: 

موالنا در داستان »اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل« در دفتر سوم می گوید: 
»چشم حس همچون کف دست است و بس      نیست کف را بر همه ی او دست رس 

چشِم دریا دیگر است و کف دگر       کف بِِهل وز دیده ی دریا نگر« 
منظور موالنا از تمثیل دریا، همان عالم رؤیاست، عالم حقیقت ها؛ و کف  همان دو سوم عمر 

بیداری ماست، دنیای زودگذر مادی، موالنا ادامه می دهد: 
کف هم بینی و دریا نه، عجب! »جنبِش کف ها ز دریا روز و شب     
آب را دیدی؟ نگر در آِب آب  ای تو در کشتِی تن رفته به خواب     

روح را روحی است کاو می خواندش آب را آبی است کاو می راندش     
سر بجنبانی به بادی بی یقین  بسته پایی چون گیاه اندر زمین    
یا مگر پا را از این ِگل برَکنی  لیک پایت نیست تا نَقلی کنی     

این حیاتت را روش بس مشکل است«  چون َکنی پا را؟ حیاتت زین ِگل است    
موالنا چند رمزی از این موضوع می گوید و رمزی دیگر را حواله می دهد که روح القدس برایت 
خواهد گفت، اّما بالفاصله پشیمان می شود و می گوید: نه، خودت آن را به خودت خواهی گفت، 

آن هم در عالم رؤیا و خواب: 
با تو روح القدس گوید بی منش »چیز دیگر ماند اّما گفتنش     

نه من و نه غیر من، ای هم تو من  نه! تو گویی هم به گوش خویشتن    
تو ز پیش خود به پیش خود شوی  همچو آن وقتی که خواب اندر روی     
با تو اندر خواب گفتست آن نهان  بشنوی از خویش و پنداری فالن     

بلکه گردونی و دریای عمیق  تو یکی تو نیستی، ای خوش رفیق    
قلزم است و غرقه گاه صد تو است  آن تُِو َزفتت که آن نهصد تو است     

دم مزن واهلل اعلم بالّصواب« خود چه جای حّد بیداری است و خواب    
شما همان فردی می شوید که فکر می کنید می توانید بشوید. اندیشه های دودلی را از ذهن خود 
برانید، به گذشته برگردید و رؤیاهای خود را بازبینی کنید. یادتان می آید، آنچه که امروز دارید 
همان رؤیای دیروزتان بود! عقاید شرطی شده و قالبی خود را که رؤیاها را در بیداری ناممکن 

می شمارند، بیرون برانید. 
ببرید که اگر می توانید در یک سوم عمرتان  این موضوع پی  به  باید  فراموش نکنید که شما 

رؤیایی را به واقعیت تبدیل کنید می توانید، در دو سوم عمرتان نیز آن را به  دست آورید.   
قّوه ی تخّیل، قفل های بسته و ناگشوده را باز می کند و انسان های برجسته و پیشرو از آن برای 
اوقات بیشتری را در عالم خیال غوطه ور شوید و برای خود  موفقیت خود استفاده کرده اند. 

آزادی عمل قائل شوید. در خیال پردازی خود امکانات تازه ای را جست و جو کنید. 
بینش خود را نسبت به مصادیق زندگی تغییر دهید و شاهد معجزاتی در حیات اجتماعی خود 

باشید که هرگز تصور نمی کردید روزی آن ها را به چشم ببینید. 
قّوه ی تخّیل شما چون تن شما از طریق تمرین و ممارست پرورش می یابد، پس بیدار شوید و 
آن گل را در دست خود نگهدارید. از یاد نبرید که چاشنی زندگی انجام کارهای نوظهور است 

که تنها با برانگیختن قّوه ی تخّیل عملی می شود. 
وا رهد از حّد جهان بی حد و اندازه شود  هین! سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود    

یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود  خاک سیه بر سر او کز دم تو تازه نشد    
منابع این مقاله: غزلّیات شمس، مثنوی مولوی و کتاب اندیشه های ماندگار از وین دایر.   

پژوهشگر، نویسنده و روان ادب کاو
دکتر فرهاد مسیحا

1. َزفت: درشت، لبريز ـ  نهصد تو: پرچین. تودرتو ـ قلزم: رود بزرگ، دريای پرآب
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سیما علیمردانی ـ نویسنده

پریا براری جیرندهی ـ هنرجوی موسیقی

موسیقی و انسان 
»زندگی بدون موسیقی، اشتباهی بیش نیست !«

                                                                                                          » فردریش نیچه« 

دعــوت

نیاز به موسیقی از قدیم در انسان وجود داشته است. نغمه ها و نواهایی که به 
روح و جان انسان آرامش می دهند و تنهایی را از او دور می کنند. این نواها و 
نغمه ها به مرور زمان براساس نیاز تغییر کرده اند . اما روح موسیقی هم چنان 
و  دارد  را  به خود  مخصوص  سیاق  و  سبک  دوره ای  هر  است.  ساری  و  جاری 
هرکدام از این سبک ها تاثیر به خصوصی بر مغز و در کل بر انسان می گذارد.  . 
که  به این صورت  است.  مفید  بسیار  برای خالقیت  مالیم  و  آرام  موسیقی  مثال 
موسیقی مالیم سطح پردازش مغز را باال می برد که این باعث افزایش خالقیت 

می شود. بنابراین موسیقی کالسیک برای خالقیت بسیار موثر است.  
یادگیری یک ساز موسیقی برای کودکان بسیار مفید است. کسی که موسیقی 
است.گوش دادن  برخوردار  بهتری  شنوایی  تبعیض  توانایی  از  می کند،  کار 
کمک  بخش  این  در  تجزیه و تحلیل صداها  به  ساز  یک  نواختن  و  موسیقی  به 
می کند. نواختن یک قطعه به کمک ساز، به دلیل تمرکز بر خواندن نت ها حتی 

بر قشر بینایی هم تاثیر دارد. و به افزایش تمرکز هم کمک می کند!
از آن که فکر  انتخاب نوع موسیقی بسیار مهم است موسیقی بیش  دقت در 

کنیم بر زندگی ما تاثیر دارد.
ارسطو، موسیقی را یکی از شاخه های ریاضی دانسته است و ابن سینا هم در 
هنرمند  قریحه ی  و  ذوق  از  موسیقی  البته  برده.  نام   موسیقی  از  شفا  کتاب 
سرچشمه می گیرد اما وجود نظم و چارچوب و قاعده ی خاصی در بین نت ها 
و صداها است که آن را با علم ریاضی شبیه می کند. به خصوص در موسیقی 

کالسیک این موضوع بیشتر قابل مالحظه است.
موسیقی و ریاضی هردو بر قشر خاصی از مغز تاثیر می گذارند. هردو نیم کره ی 
چپ مغز را که مسئول منطق و حساب است، فعال می کنند. از طرفی بعضی 
از انواع موسیقی ـ بسته به سلیقه ی افراد ـ با احساسات انسان ارتباط برقرار 
می کنند و باعث تثبیت احساسات می شوند. از این رو گوش دادن به موسیقی 

باعث تعادل بین نیمکره ی راست و چپ یعنی احساسات و منطق  می شود. 
موسیقی دارای خطوط و نت های ثابتی است. این به انتخاب آهنگ ساز بستگی 
دارد که چه آهنگی بسازد. زمان درحال گذر است و هرکس تصمیم می گیرد 

چه آهنگی در این زمان پخش شود. هرکسی مسئول آهنگ خود است!
همان طور که بسیاری از آهنگ ها ریتم های مشترکی دارند ولی نغمه ها متفاوت 
هستند. بعضی چیزها در زندگی مانند پنج خط حامل و نت های هفت گانه ثابت 
هستند. اما این ما هستیم که آهنگ خود را می سازیم و نغمه ی تازه ای از آن 
نغمه های زیبایی  با  را  نو آهنگ زندگی تان  امیدوارم در آغاز سال  می شنویم. 

بسازید.  

آمدی.   خوش  به خیر،  رسیدنت  خوبی؟  چطوری؟  سالم! 
برای خوابیدن خط من توی آن  می گویم هنوز جای خالی 
ستون داری؟ منظورم همان ستون خواب آلود و تنبل است که 
گونه های سپید رنگش حکایت از پاکی اش دارد. نگفتی؟جایی 
برای جاری شدن قلم خشک من داری؟ چرااین طوری نگاهم 
من  صبور  سنگ  تنها  که  می دانی  خوب  خودت  می کنی؟ 
داری  دلت  توی  اآلن  حتما  است  قلبت  سپید  همان ستون 
این ها  میزبانی!  ناسالمتی  می گویی:»  و  می کنی  شماتتم 
عوض مهمان داریت است.« خیلی خب بابا! حاال چرا می زنی!؟ 
باال  آن  که  بی خود  باشد!   ... میزبانم  من  می گویی  توراست 
یک  فقط  من  شده؟  چه  مگر  حاال  ولی  ننوشته ام»دعوت« 
ستون خواسته ام یک ستون سپید و پاک توی یک گوشه از 

قلبت، اشکالی دارد؟ هان؟
همیشه فکر می کردم این قلب میزبان است که قلب مهمان را 
با نیرویی تحت عنوان نیروی عشق تصرف می کند و به خاطر 
او  زندان  راهی  را  خودش  عمر  پایان  تا  گاهی  گناه  همین 
می کند. زهی خیال باطل که دانای کل و مجرم گناه کار این 
نیروست که خودش تصمیم گیرنده است  جمع، خود همان 
و تعیین می کند که کدام قلب ها خاصیت  مغناطیسی پیدا 
کنند و یکدیگر را بربایند. به  عبارت  دیگر عشق در این مثلث 
نقش وتر را ایفا می کند و درعین حال کارگردان نمایشی است 
که مشخص می کند کدام بازیگر نقِش قلب میزبان را بازی 

کند. 
ای بابا! بازهم یادم رفت که من میزبان هستم! دستت را به 

من بده تا باهم سرمیز خودمان برگردیم.
چه دستان گرمی! من میزبان توام، اما دستان تو حق میزبانی 
میز  این  سر  نرود  یادت  راستی  کرده ا ند.  ادا  من  از  بهتر  را 
زیادی نمی خواهم فقط  تو چیز  از  به من دادی!؟  قولی  چه 
چرا  حاال   . سپید  ستون  همان  فقط  خالی.  گوشه ی  همان 
به میز  آرنج  زیر چانه گذاشتی!؟ ژست گرفتی !؟ چرا  دست 
قرض دادی !؟راستی توی راه که می آمدی آن هفت کوتوله را 
ندیدی ؟ که وسطشان انگار گلوله ی سپید برف نشسته باشد. 
هان؟! ندیدی ؟ آخر می دانی بوی بهار که به مشامم می رسد 
حدس و حس ششمم دست  به  دست هم می دهند و مرا به 
سمت اطمینانی می کشانند که بله آن هفت کوتوله اآلن توی 
راهند و دستانشان توی دست بهار است حاال لطفا دستانت 
را از روی میز بردار. می خواهم  به یمن ورودشان سفره پهن 
کنم  اصال نمی دانم چه کنم!؟ ولی نه! می خواهم فرض کنم 
که حکایت این سفره شبیه جعبه ی موسیقی نهفته درگوشی 
را درآن  تلفن همراهم است که می خواهم عالقه مندی هایم 
را  تا »سین« عالقه مندی مان  بیا هفت  کنم. خوب،  گلچین 

رو کنیم: 
اول: همان ستون سپیدی که قولش را به من دادی، یا مثال 
سرمشق های خالی، مثال سرمستی های فوران کرده که از دل 
آتشین من بیرون زده و یا مثال سیلی های مامور و معذوری 

که هرگاه بلند پروازانه به رویا رفتم روی گونه ام نواخته شود.
که!  واقعا  توست.  نوبت  حاال  کردم  ردیف  تا سین  چند  من 
اآلن مهمانان بعدی ازراه می رسند و تو هنوز الم تاکام ..... 

واقعا که...
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ماجرای پسر كله هويجـی
1  پسرک در مقابل آینه ایستاده است 
به  نگاهش  نگاه می کند.  به خودش  و 
شکلکی  می کند.  اخم  است.  موهایش 
برای  نه،  خودش  برای  درمی آورد. 
موهایش. از جیبش شیشه ای کوچک 
مرکب.  از  پر  شیشه ای  می آورد.  در 
شیشه را باالی سرش می برد و درش 
بر  مرکب  قطره  چند  کند.  می  باز  را 
مرکب  خنکای  می ریزد.  سرش  روی 
لبخند  کند.  می  حس  سرش  در  را 
کسی  دیگر  می خندد.  بلند  می زند. 
نمی تواند به او بخندد. حاال دیگر رنگ 

موهایش شبیه دیگران شده است.
2  نامش سعید است. سعید میرزایی. 
نام  به  کسی  مدرسه  و  کالس  سر 
نمی کند.  صدا  را  او  خانوادگی اش 
سعید  همان  به  بود  این  آرزویش 
بخواهد  چه  نه.  اما  می کردند.  بسنده 
گذاشته  رویش  بر  دیگر  نامی  نه،  چه 
وقتی  کله هویجی«.  »سعید  بودند. 
بیشتر  را  تمسخر  شدت  می خواستند 
»کله هویجی«  او  به  تنها  کنند 
رنگ  نداشت،  تقصیری  می گفتند. 

موهایش متفاوت بود.
تمام  سرنوشت  سعید  سرنوشت   3
کسانی ست که در دوران کودکی کمی 
بلند  قدش  که  کسی  داشتند.  تفاوت 
که  و کسی  بود  شهره  »دراز«  به  بود 
کسی  »کوتوله«،  به  بود  کوتاه  قدش 
که  و کسی  »گامبو«  به  بود  که چاق 

عینک داشت به...
آدم ها  گفتنی  نکته  تنها  انگار  خالصه 
هم  به  شوخی  به  ما  بود.  ظاهرشان 
و  می دادیم  عجیب و غریب  لقب های 
کسی نبود به ما یادآوری کند این که 
ماست  ظاهر  تنها  می بینیم  چشم  به 
شناخته  وجودش  گوهر  با  آدمی  و 
می شود. شاید نه در دانشگاه، بلکه در 
همان دوران کودکی نیاز بود تا ما سر 
ما  می نشستیم.  انسان شناسی  کالس 
ذهنمان  شوخی شوخی  دوران  آن  در 
تنها  که  می آوردیم  بار  این گونه  را 
نبود  هم  معلمی  و  است  مهم  ظاهر 
ما  بگوید.  انسان  مفهوم  از  ما  به  تا 
این ویژگی  و  بزرگ تر شدیم  و  بزرگ 
ما  وجود  در  لقب دادن«  دیگران  »به 
که  وقت  هر  هم  حاال  شد.  نهادینه 
فرهیخته بودن  و  مترقی بودن  ماسک 
با  را  آدم ها  برمی داریم  صورت  از  را 

ظاهرشان قضاوت می کنیم. جامعه ما پر شده است از 
این لقب ها. فقط کافی ست تشابه اسمی وجود داشته 
می گوید  یکی  آن  آرش؟«  »کدام  بگوید  یکی  باشد؛ 

»آرش عینکیه«.
انگار به ما یاد ندادند به تفاوت انسان ها احترام بگذاریم. 
وجود  همه  معرف  است  شده  آدم ها  ظاهر  دیگر  انگار 

آن ها.
صفات  با  را  آدم ها  مدرسه  دوران  همان  از  کاش   4
انسانیشان می شناختیم. مثال می گفتیم » او که دروغ 
نمی گوید« و یا »او که همه را دوست دارد« یا آنکه  »او 

که به پدر و مادرش کمک می کند« و یا...
5  انگار باور کرده ایم آدمی همین کالبد است. این باور 
همان  جز  هیچ چیز  به  که  هست  ما  وجود  در  آن قدر 

ظاهر زمینی فکر نمی کنیم.
6  افراد دارای معلولیت در کشور با مسئله های زیادی 
فضاهای  نبودن  مناسب  از  می کنند؛  نرم  دست و پنجه 
شهری و مشکالت تحصیلی گرفته تا نبود شغل مناسب 
اما مهمترین مشکل  با توجه به محدودیت های آن ها. 

آن ها نبود نگرش مناسب در رابطه با آن هاست. نگرشی 
انسا ن هاست. در  از روی ظاهر  از قضاوت ما  که ناشی 
دنیایی که دیگر قدرت بازو مالک اهمیت انسان ها در 
را  آدمی می تواند جامعه  و ذهن  فکر  و  نیست  جامعه 
رشد دهد هنوز گاه افراد دارای معلولیت با ظاهرشان 
آن ها صحبت  از  وقتی می خواهند  و  قضاوت می شوند 
کنند در مورد ظاهرشان صحبت می کنند: »عصاییه«، 

»نابینائه«، »ویلچریه«، »معلوله« و...
کمتر با این موضوع مواجهیم که قبل از قضاوت کردن 
فالن  که  کنیم  فکر  موضوع  این  به  ظاهر  روی  از 
شخصی که دارای معلولیت است ممکن است پزشک 
باشد، ممکن است مدیری موفق باشد و یا حتی پدری 

دل سوز باشد.
7  سعید بزرگ شده است. مهندس راه وساختمان شده 
همان  این بار  و  می ایستد  آینه  مقابل  در  هنوز  است. 
باالی  شیک تر  بسته بندی  و  دیگر  نوعی  با  را  مرکب 

سرش می برد و...

مرتضی رويتوند
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از يک بچـه نابینا همـان
انتظاری را داشـته باشید 
كه از يک بچه بینا داريد

آبراهام نِِمت در 16 اکتبر 1918 در شهر نیویورک در خانواده ای بزرگ 
از مهاجران مجارستانی به دنیا آمد و به عنوان یک نابینای مطلق در 
مدارس عادی شروع به تحصیل کرد. او موفق به اخذ مدرک کارشناسی 
و کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی از دانشکده بروکلین دانشگاه 
کلمبیا شد و در حالی که به دنبال کار به عنوان یک روانشناس بود در 
دوره ی شبانه ی دانشکده بروکلین شروع به تحصیل در رشته ریاضی 
ریاضیات  مطالعه  از  را  او  راهنمایش  استاد  ابتدا  در  کرد.  فیزیک  و 
و  ریاضیات  به  فوق العاده اش  عشق  دلیل  به  آبراهام  اما  کرد  دل سرد 
 1952 سال  در  اینکه  تا  داد  ادامه  را  راه  این  همسرش  دلگرمی های 
بریل در زمینه ریاضیات و  برای استفاده خط  را  توانست »کد نمت« 
علوم، نشانه گذاری کند. این ایده منحصر به فرد و انقالبی نمت، به کد 
رسمی در ایاالت متحده کانادا و نیوزیلند تبدیل شد و گام موثری در 
ایجاد فرصت مطالعه ریاضی و علوم برای دانش آموزان نابینا به شمار 
استاندارد  سیستمی  که   »Math Speak« همچنین  آبراهام  آمد. 

برای خواندن فرمول های ریاضی به صورت صوتی است را ابداع کرد.
در سال 1955 او به استخدام گروه ریاضی دانشگاه دیترویت درآمد و 
حاال دیگر ابداع او برای انتقال مفاهیم ریاضی به نابینایان کامال شناخته 
رشته  در  را  خود  تکمیلی  تحصیالت  زمان  این  در  آبراهام  بود.  شده 
کامپیوتر ادامه داد و سرانجام موفق به اخذ مدرک دکترای ریاضیات از 

دانشگاه ایالتی وین گردید. هنگامی که از او سوال شد چگونه توانسته 
است به چنین موفقیت هایی دست یابد او پاسخ داد: »از یک بچه نابینا 
همان انتظاری را داشته باشید که از یک بچه بینا وجود دارد«. دکتر 
نمت، همیشه انسان را از چشم انداز عمل، استعداد فکری و روشنگری 
می دید و حتی در سن 90 سالگی هم سرزنده، بشاش و فعال بود. پس 
از شناخته شدن »کد نمت« به عنوان یک ابزار ضروری برای آموزش 
ریاضیات و علوم او و همسرش به مسکو دعوت شدند تا کنفرانس هایی 
در خصوص چگونگی استفاده از کامپیوتر توسط نابینایان برگزار نمایند. 
از  پس  و  کرد  خدمت  دیترویت  دانشگاه  در  سال   30 نمت  دکتر 
کرد.  کار  حساب  ماشین  گویاکردن  برنامه های  روی  بر  بازنشستگی 
زبان  به  نماز  کتاب  و  کتاب  مقدس  غلط گیری  را صرف  وقت خود  و 
عبری کرد. او از سال 1991 تا 1993 رئیس کمیسیون میشیگان برای 
نابینایان بود و در سال 1999 موفق به دریافت مدال میگل )باالترین 
مدال افتخار در زمینه نابینایان که به بهترین و خالقانه ترین دستاوردها 
در راستای بهبود زندگی نابینایان و کم بینایان اهدا می شود( شد. او 
در سال 2001 برای استفاده خالقانه از خط بریل از کاخ سفید آمریکا 
جایزه دریافت کرد و بخش اختالالت بینایی شورای کودکان استثنایی 

آمریکا او را به عنوان الگو مورد تقدیر قرار داد.

ترجمه: فهیمه عباسی



52

13
95

ار 
 به

/6
2 

ره
شما

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ت

ــــ
مــ

ـال
ســ

نحوه ي برخورد و ميزان رفاه افراد دارای معلوليت 
و وضعيت زندگی آن ها در هر كشوری به يكی از 
به  است،  شده  تبديل  توسعه يافتگی  شاخص های 
افراد  با  برخورد جامعه  نحوه ي  عقيده كارشناسان 
با فرهنگ، دين،  دارای معلوليت در هر جامعه اي 
جامعه  آن  در  موجود  قوانين  و  اقتصادی  شرايط 

رابطه مستقيم دارد.
كشورهای  چرا  كه  موضوع  اين  چرايی  درباره 
توسعه يافته را با نحوه ي ارائه خدمات آنها به افراد 
افراد  گفت،  می توان  می سنجند  معلوليت  دارای 
دارای معلوليت با توجه به شرايط خود به خدمات 
ويژه و خاصی نياز دارند، اگر آن خدمات در اختيار 
آن  از  نيز  جامعه  تمام  يعنی  بگيرد  قرار  معلوالن 
امكانات برخوردار خواهند بود. به عنوان مثال اگر 
يك  به  راحتی  به  بتواند  معلوليت  دارای  فرد  يك 
بدهد  انجام  را  خود  كار  و  رفته  اداری  ساختمان 
ساختمان  آن  از  می توانند  جامعه  افراد  تمام  پس 
استفاده كنند. يكی از مهم ترين موضوعاتی كه در 
بايد مورد توجه قرار گيرد  حوزه سالمت معلوالن 
فرآيندی  به  توانبخشی  است،  توانبخشی  مقوله 
گفته می شود كه در آن سعی می شود افراد دارای 
عملكرد  توانمندی  سطح  حداكثر  به  معلوليت 
فيزيكی، حسی، ذهنی و اجتماعی دست پيدا كرده 
و بتوانند نقاط ضعف خود را تا حد امكان برطرف 
امكان  معلوليت  دارای  افراد  به  توانبخشی  كنند، 
استقالل و فراهم كردن زندگی مستقل را می دهد.
استقالل معلوالن درگرو توانبخشی قرار دارد

حوزه  حمايت های  سايه  در  معلوليت  دارای  افراد 
درمان و سالمت می توانند در جهت استقالل كامل 
خود گام برداشته و نيازهای خود را برطرف كنند.

از  يكی  سالمت  حوزه  در  مطلوب  خدمات  ارائه 
به  كه  بوده  معلوليت  دارای  افراد  اصلی  نيازهای 
است،  شده  تبديل  توسعه يافته  كشورهای  اولويت 
به  متاسفانه  ما  كشور  در  كه  است  حالی  در  اين 
دليل نبود قوانين كارآمد و همچنين عدم اجرای 
معلوالن خدمات  در حوزه سالمت  قوانين موجود 
كه  نشده  ارائه  جامعه  از  قشر  اين  به  توجه  قابل 
چالش های بسياری را برای معلوالن كشور به وجود 

آورده است.
عدم برنامه ريزی مناسب و همچنين ناكارآمد بودن 
جامعه  تنها  نه  معلوالن  حوزه  در  موجود  قوانين 
معلوالن ايران را از استقالل دور كرده بلكه تا حد 
نهاد های  وابسته ی  معلوالن  تا  شده  سبب  زيادی 
دولتی همچون بهزيستی شوند كه اين امر خودآگاه 

يا ناخودآگاه زمينه انزوای معلوالن را فراهم كرده 
است.

فراهم   منظور  به  معلوالن  از  حمايت  جامع  قانون 
بردن  بين  از  اجتماعی،  عدالت  استقالل،  كردن 
و  رشد  زمينه  فراهم كردن  همچنين  و  تبعيض 
توسط  و   83 سال  در  كشور  معلوالن  شكوفايی 
مجلس ششم در 16 بند به تصويب رسيد، قانون 
از معلوالن در حالی به عنوان تنها  جامع حمايت 
معرفی  كشور  معلوالن  جامعه  از  حمايتی  قانون 
می شود كه همين قانون نيز مشكالت بسياری در 
اجرا داشته است تا جايی كه انتقادات بسيار زيادی 
از سوی جامعه معلوالن به آن وارد می شود. شايد 
بتوان فرياد مشترك تمام نهادها و تشكل های مردم 
نهاد ويژه معلوالن را اصالح و تصويب قانون جامع 
حمايت از معلوالن دانست كه پس از 11 سال از 
تصويب آن هنوز به گوش مسئوالن نرسيده است.

ماده 5 قانون جامع حمايت از معلوالن به پوشش 
بيمه ای و خدمات درمانی افراد دارای معلوالن اشاره 
معلوالن  از  حمايت  جامع  قانون   5 ماده  در  دارد، 
پوشش  تحت  بايد  معلوليت  دارای  افراد  كه  آمده 
بيمه خدمات درمانی و بيمه تكميلی درمانی قرار 
گيرند ولی در حال حاضر تنها بخشی از افراد دارای 
معلوليت ضايعه نخاعی به موجب اجرای اين قانون 

تحت پوشش بيمه تكميلی قرار دارند.
نبود اعتبارات توجیحی برای تبعیض

به طور قطعی می توان سازمان بهزيستی را موثرترين 
ناميد  ارائه خدمات به جامعه معلوالن  سازمان در 
برنامه ها  از  بسياری  متولی  بهزيستی  كه  جايی  تا 
است،  معلوالن  حوزه  قوانين  از  بسياری  مجری  و 
بنابراين كوچك ترين كوتاهی و اختالل در كار اين 
سازمان می تواند چالشی بزرگ در زندگی معلوالن 

به وجود آورد.
حوزه  در  بهزيستی  سازمان  كه  قوانين  جمله  از 
می توان  است  آن شده  اجرای  به  موظف  معلوالن 
به اجرای ماده 5 قانون جامع حمايت از معلوالن 
است  روبه رو  بسياری  مشكالت  و  نواقص  با  كه 
اشاره كرد كه دليل عدم اجرای مناسب اين قانون 
مالی  اعتبارات  كمبود  بهزيستی  سازمان  سوی  از 
عنوان می شود، بنابراين كمبود اعتبارات تبديل به 
از جامعه معلوالن  بزرگی  تا بخش  توجيحی شده 

نتوانند از خدمات درمانی استفاده كنند.
بنابراين نبود اعتبارات و بودجه مورد نياز در حوزه 
سالمت معلوالن سبب شده تا نوعی تبعيض در مورد 
ارائه خدمات به افراد دارای معلوليت به وجود آيد 

بين المللی  ماده25 كنوانسيون  در حالی كه طبق 
قيد  صراحت  به  معلوالن  دارای  افراد  از  حمايت 
از  بايد  كنوانسيون  اين  عضو  دولت های  كه  شده 
در  معلوليت  دارای  افراد  بين  شدن  قائل  تبعيض 

حوزه خدمات بيمه ای و درمانی جلوگيری كنند.
در بخشی ديگر از اين قوانين آمده است كه دولت  
افراد  برای  را  مناسبی  پزشكی  مراقبت های  بايد 
دارای معلوليت تدارك ديده و برای آن برنامه ريزی 
به  بايد  قانون  اين  مجريان  راستا  همين  در  كنند 
سمتی حركت كنند كه در آن با تشكيل تيم های 
تخصصی و ويژه برای تشخيص زودرس، ارزيابی و 
درمان معلوليت ها در جهت پيشگيری از معلوليت 
آمده كه  قانون  اين  ديگر  يا در جای  و  پيش روند 
دولت ها بايد امكانات مورد نياز را همراه با آموزش 
از  معلوليت  دارای  افراد  تا  دهند  ارائه  پزشكان  به 
حفظ  برای  كه  شوند  برخوردار  متعارفی  درمان 

سالمتشان مورد نياز است.
مشكالت  با  معلوالن  حوزه سالمت  قوانين  اجرای 
جامعه  معلوالن  است،  مواجه  بسيار  چالش های  و 
و  درمانی  به خدمات  كه  بسياری  نياز  به  توجه  با 
بهداشتی دارند ولی از محدوديت های بيشتری برای 
استفاده از اين خدمات برخوردار هستند، تا جايی 
كه بسياری از مطب های پزشكان و مراكز درمانی 
مناسب سازی  معلوالن  مرور  و  عبور  برای  حتی 
نشده است بنابراين افراد دارای معلوليت برای رفع 
نيازهای اوليه درمانی و بهداشتی خود نيز با چالش 

مواجه هستند.
معلوليت  دارای  افراد  می تواند  آنچه  ميان  اين  در 
نيازهای  به  را در تحقق اهداف و دستيابی و رفع 
اوليه خود ياری كند انسجام و اجماع درونی است، 
روحيه  تقويت  با  می تواند  معلوليت  دارای  افراد 
دست  يك  انسجامی  خود  ميان  در  مطالبه گری 
باشند در  به اهداف خود داشته  برای دستيابی  را 
همين راستا يكی از ابزاری كه می تواند افراد دارای 
كند  ياری  خود  هدف  به  رسيدن  در  را  معلوليت 

سازمان های مردم نهاد است.
سازمان های مردم نهاد روحیه مطالبه گری را 

در معلوالن تقویت کنند
معلوليت  حوزه  در  كه  نهادی  مردم  سازمان های 
سالمت  حوزه  به  ويژه  توجه  بايد  دارند  فعاليت 
معلوالن داشته و آن را در اولويت خود قرار دهند 
بهداشت، درمان  ويژه حوزه  ارائه خدمات  چرا كه 
برای  كه  بوده  اوليه  نيازهای  جمله  از  سالمت  و 

معلوالن مورد نياز است.

اصالح قانون جامع فرياد مشترك معلوالن ايران

شهاب ربيعی احقاق حقوق معلوالن در گرو تقويت روحیه مطالبه گری
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راهکارها  از  برخی  تا  شده  شماره سعی  این  در 
و شیوه های درمانی طیف اتیسم که مورد تایید 
و  والدین  به  است  رواشناسان  و  کارشناسان 

خانواده های دارای فرزند اتیسم معرفی شود. 
به طور  هنوز  اتیسم  اصلی  علت  که  آن جایی  از 
کامل مشخص نشده بنابراین راهکارهای درمان 
که  روش هایی  و  نداشته  وجود  آن  برای  قطعی 
تنها جنبه  به کار رفته  تاکنون پیشنهاد شده و 
دارند  متخصصان سعی  است.  داشته  توانبخشی 
از  به  کارگیری روش ها و راهکارهای درمانی،  با 
و  کنند  جلوگیری  اتیسم  اختالالت  و  پیشرفت 
مشترکی  و  مشابه  روش های  آن  بهبود  برای  یا 

را به بیابند.
درمانگران  موارد،  از  برخی  در  راستا  همین  در 
از  مهارت های  و  رفتارها  جلوی  شدند  موفق 
دست رفته را گرفته و حتی برخی از آن ها را احیا 
رفتارهای  می توان  مواقع  از  بسیاری  در  کنند، 
سطح  به  را  خودیاری  مهارت های  و  اجتماعی 
قابل قبولی رساند، این موضوع در حالی است که 
کودکان اتیسم غالبا از نظر بهره  هوشی در سطح 

معمولی قرار دارند.
شیوه های درمان کودکان طیف اتیسم 

صورت  دو  به  اتیسم  طیف  کودکان  در  درمان 
)رفتاردرمانی،  غیردارویی  و  دارویی  درمان 
روش  که  است  گفتار درمانی(  و  کاردرمانی 
کودک  هر  وضعیت  با  متناسب  اتیسم  درمانی 
روانشناسان  و  متخصصان  می گیرد.  صورت 
معتقدند که درمان حتمی برای کودکان اتیسم 
وجود ندارد اما برخی داروها می تواند در کاهش 
برخی  به عنوان مثال در  باشد  تاثیرگذار  اعالئم 
از کودکان داروهای ضد افسردگی می تواند موثر 
باشد ولی تجویز دارو باید تنها توسط متخصصان 

و روانپزشک کودکان صورت گیرد.
رفتار درمانی مبتالیان به اتیسم 

رفتار درمانی مبتالیان به اتیسم برای آموزش و 

کارهای  و  اجتماع  پسند  مورد  رفتارهای  ایجاد 
افراد  که  می دانیم  است.  مفید  بسیار  روزمره 
اتیستیک ممکن است در محل نامناسب رفتاری 
انجام دهند که مورد شرم و هیجان خانواده شود 
در همین راستا رفتاردرمانی بسیار کمک کننده 

است.
 یکی از شیوه های بسیار قوی و تایید شده در 
رفتار«  کاربرد  تحلیل  و  »تجزیه  درمانی،  رفتار 
بوده که موجب تشویق رفتار مثبت و عدم تشویق 
اتیسمی ممکن  فعالیت منفی می گردد کودکان 
پنج گانه  حواس  پردازش  و  دریافت  در  است 
»درمان  حالت  این  در  که  باشند  داشته  مشکل 

یک پارچگی حسی« برای آن ها مناسب است.
به  مبتالیان  برای  حسی  یک پارچگی  درمان 

اتیسم
یک پارچگی حسی یک چهارچوب درمانی است 
که برای ارزیابی و درمان افرادی که دچار اختالل 
در پردازش حسی هستند به کار می رود بعضی 
یا  و  پیش پاسخ دهی  دچار  اتیسم  دارای  افراد 
برعکس آن هستند که درمان یک پارچگی حسی 

به تعدیل حواس آن ها کمک می کند.
و  آموزش  لیست  در  که  مواردی  از  دیگر  یکی 
دارد  قرار  اتیسم  طیف  کودکان  به  توانبخشی 
اتیسم  دارای  افراد  مخصوص  مدرسه  ایجاد 
و  کاردرمانی  شامل  مخصوص،  مدارس  است. 
آموزش  در  بسزایی  تاثیر  می تواند  گفتاردرمانی 

و توانبخشی داشته باشد.
اکثر مواقع در کالم و  اتیسم در  کودکان دارای 
باید  درمانی  گفتار  بنابراین  دارند  مشکل  گفتار 
تاخیر  زیرا  گیرد  قرار  درمان  برنامه  اولویت  در 
رایج  و  همیشگی  خصوصیت  زبانی)گفتاری( 
اتیسم است، گفتار درمانی می تواند به این افراد 
کمک کند تا کالم و گفتاری مورد قبول داشته و 
با به دست آوردن مهارت های زبانی خصوصا قبل 

از پنج سالگی آینده خوبی پیشرو داشته باشند.

مشکالت گوارشی در کودکان دارای اتیسم بسیار 
گزارش شده است؛ برخی از والدین به فرزندانشان 
رژیم بدون گلتون و بدون کازیون می دهند. این 
دارای  کودکان  رژیم  برای  که  است  حالی  در 
منیزیم  و  ب6  ویتامین  مکمل  مصرف  اتیسم 
توصیه شده است ولی مفید بودن آن هنوز ثابت 
نشده به نظر برخی از متخصصان ویتامین ب 6 در 
اتیسم مفید واقع شده و گفته می شود ویتامین 
گفتار  و  چشمی  تماس  تقویت  برای  نیز  ب 15 
مفید است اما از طرفی باعث بیش فعالی می شود. 
بنابراین مصرف دارو و رژیم های ویتامینی تنها با 

نظر پزشک باید تجویز و مصرف شود.
موسیقی درمانی مبتالیان به اتیسم

برای  مفید  و  موثر  بسیار  مداخله های  از  یکی 
طیف اتیسم موسیقی درمانی است. گزارش های 
زیادی وجود دارد که آثار مثبت موسیقی درمانی 
را در مبتالیان به اتیسم تایید می کند. کودکان 
و  شده  پیش بینی  قابلیت های  اتیسم  طیف 
شده  استاندارد  بسیار  یا  سیستماتیک  اطالعات 
کودکان  از  برخی  آن  بر  عالوه  دارند  دوست  را 
دارند  شگفت انگیزی  موسیقی  استعداد  اتیسم 
راهکارهای  موثرترین  از  یکی  موسیقی  بنابراین 
درمان طیف اتیسم به شمار می رود که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
ویژه  مدارس  از  بسیاری  در  هنر درمانی  امروزه 
مانند  نیز  هنردرمانی  می شود؛  ارائه  اتیسم 
موسیقی درمانی بر نقاط قوت طیف اتیسم یعنی 
به  مبتال  افراد  اکثر  زیرا  دارد  تاکید  بینایی  بر 
فکر  دیداری  صورت  به  می دهند  ترجیح  اتیسم 
به شیوه های  می تواند  هنری  مهارت های  کنند، 
که  جایی  تا  شود  ایجاد  سیستماتیک  بسیار 
را  نقاشی  یک  بار  صدها  اتیسم  افراد  از  بعضی 
بسیار  روش  یک  در  سرانجام  تا  می کنند  رسم 

ماهر می شوند.

راهکارهای افزايش مهارت های خودياری در مبتاليان به اُتیسم 
نسيم كمونه
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منشاء  با  بیماری های  از  گروهی  به  عضالنی  دیستروفی 
ژنتیکی گفته می شود، علت این بیماری ممکن است نقص 
ژن های مرتبط با عملکرد ماهیچه باشد که با ضعیف شدن 

اسکلت و ماهیچه های ارادی همراه است.
دیستروفی عضالنی چیست؟

بوده  "ونانیدیس"   واژه ی  از  بیماری مشتق شده  این  نام 
عضالنی  دیستروفی  است.  معیوب  یا  سخت  معنی  به  و 
علت  و  می شود  گفته  ژنتیکی  بیماری های  از  گروهی  به 
با عملکرد  این بیماری ممکن است نقص ژن های مرتبط 
ماهیچه باشد و با ضعیف شدن اسکلت و ماهیچه های ارادی 
همراه است. دیستروفی عضالنی نوعی بیماری پیش رونده 
به شمار می رود،  دیستروفی یک بی نظمی در ماهیچه های 
بدن بوده که منجر به  تحلیل و از بین رفتن ماهیچه های 

بدن می شده، و بافت چربی جانشین آن می شود.
ماهیچه  ی  عوامل درگیری  بیماری  این  انواع  از  برخی  در 
مشاهده  بدن  غیرارادی  ماهیچه های  از  بعضی  و  قلب 
می شود. البته اندام های دیگر به ندرت ممکن است درگیر 
تا  می دهند  هم  دست  به  دست  عوامل  این  تمام  شوند، 
درمان اختالل دیستروفی عضالنی با مشکالتی مواجه شود.

نشان  را  خود  عالیم  ناقل،  بانوان  در  عضالنی  دیستروفی 
نمی دهد

دیستروفی عضالنی در بانوانی که حکم ناقل و انتقال دهنده 
را  خود  عالئم  و  نکرده  ظهور  دارند  بیماری  این  برای  را 
خانم های  بیشتر  که  است  حالی  در  این  نمی دهد،  نشان 
ضعف  بالینی  عالیم  به  مبتال  اینکه  از  صرف نظر  حامل، 
ماهیچه های اسکلتی بشوند یا نشوند، دچار اختالالت قلبی 

مانند گشادی بطن چپ یا تغییرات نوار قلب می شوند.
سیر بیماری دیستروفی عضالنی

ولی  می رسد،  نظر  به  سالم  کاماًل  تولد  زمان  در  نوزاد 
زمانی که با چهار دست و پا و یا سینه خیزحرکت می کند 
حرکت او از همساالن  خود کندتر بوده  و زودتر نیز خسته 
می شود، وقتی که به راه می افتد ضعف ماهیچه ای به تدریج 
راه رفتن  نحوه ی  متوجه  والدین  معموالً  می شود،  واضح تر 
روی  از  فرزندشان  برخاستن  در  اشکال  یا  غیرطبیعی 
زمین، راحت زمین خوردن، عدم توانایی دویدن یا انجام 
حرکات ورزشی در مقایسه با هم ساالنشان و مشکل داشتن 
به  مبتال  می شوند،کودکان  پله ها  از  باال رفتن  هنگام  در 
دیستروفی عضالنی از پاها و بدنشان کمک می گیرند تا از 
حالت نشسته بلند شوند که این حالت به نشانه ی »گاور« 

معروف است.

به  ماهیچه ای  تحلیل  عضالنی  دیستروفی  بیماری  در 
ماهیچه ها  ضعف  کاماًل  سالگی   8 در  که  است  صورتی 
لگن شروع،  و  پاها  از  ابتدا  در  فرآیند  این  آشکارمی شود، 
سپس باعث کاهش حجم و تحلیل ماهیچه های این ناحیه 
بر  در  نیز  را  و شانه  بازوها  نهایت دست ها،  در  و  می شود 

می گیرد که این امر باعث افتادگی شانه می شود.
درسن10سالگی بیمار توانایی راه رفتن را از دست می دهد 
و به ویلچر )صندلی چرخ دار( نیاز پیدا می کند. نکته  ی قابل 
توجه این است که دو سوم وزن بدن از ماهیچه ها تشکیل 
به شدت  بدن  وزن  ماهیچه ها  تحلیل  با  است، حال  شده 

کاهش می یابد و به یک سومازکلوزن اولیه می رسد. 
در بیشتر مواقع پیشرفت بیماری ادامه می یابد تا جایی که 
منجر به رشد غیرطبیعی استخوان های ستون فقرات شده 
انحنا پیدا می کند. در   s و ستون فقرات به صورت حرف
این شرایط قفسه سینه نیز اندکی تغییر شکل می دهد که 

در نهایت سبب جمع شدگی بدن می شود.
آغاز  زندگی  اغلب در دهه ی سوم  نوع خفیف دیستروفی 
باالتر  در سنین  بیماری  این  به  فرد  هر چقدر  و  می شود 

دچار شود دیرتر با عوارض دیگر آن روبه رو می شود.
عالیم شایع در دیستروفی عضالنی

در  عالمت  مشخص ترین  پله ها  از  رفتن  باال  در  ناتوانی 
اولیه دیستروفی عضالنی است، ضعف و خستگی  مراحل 
میان  توازن  عدم  دلیل  به   آن ها  رفتن  راه  تا  شده  سبب 
وضعیت  منظورحفظ  به   پا  وکف  پشت  انقباضی  عضالت 
اوایل  این عوارض در  باشد،  پا  عمودی بدن روی پنجه ی 
عضالت  بزرگ شدن  همچنین  است،  معمول  دیستروفی 
اطراف شانه و زبان و عضالت ساعد از عالئم دیگر بیماری 
را  بیماری  این  در  عضالت  بزرگی  علت  می توان  است. 
خود  حال  این  با  دانست؛  چربی  و  همبند  بافت  افزایش 
عضالت برخالف بزرگی ضعیف هستند، به همین دلیل به 

آن بزرگی کاذب می گویند.
به عبارتی در دیستروفی عضالنی، عضالت از حد معمول 
به نظر می رسند ولی در عمل ضعیف تر  بزرگتر و قوی تر 
دیده  بیماران  از 95 درصد  بیش  در  ویژگی  این  هستند. 

می شود.
زمین خوردن های مکرر و افتادن

گاور  عالمت  همان  یا  زمین  از  شدن  بلند  در  دشواری 
شمار  به  عضالنی  دیستروفی  در  زودرس  عوامل  دیگر  از 

می رود.
پیشرفت ضعف عضالنی از عوامل دیررس دیستروفی به 

شمار می رود، پیش روی ضعف عضالنی در زمینه ی  تحرک 
فیزیکی رخ می دهد. به طوری  که تا سن12ـ9 سال کودک 
پای  از صندلی چرخ دار می شود، ساق  استفاده  به  مجبور 
و  چربی  توسط  ماهیچه  جایگزینی  علت  به  بیماران  این 
بافت همبند بزرگ شده و این امر سبب می شود تا در سن 

12 سالگی از ویلچر استفاده کنند.
عفونت های تنفسی عودکننده، مبتالیان به دیستروفی 
عضالنی شدید، درسن 20 سالگی به عوارض قلبی و ریوی 
ناشی از این بیماری دچار می شوند و حجم قلب و ریه این 

افراد رو به تحلیل می رود.
عالیم پیشرفت بیماری دیستروفی عضالنی

پیشرفت  نشانه  ی  محدود شدن حرکات شانه و مچ  ها 
بیماری بوده و باعث می شود ضعف عضالنی شدیدتر شود، 
در پی ضعف عضالت بین  دنده ای مشکالت تنفسی شدید 
ایجاد شده که سرفه ضعیف، عفونت های مکرر تنفسی نیز 
در نتیجه این مشکل و همچنین به علت درگیری عضالت 
تنفسی و کاهش ذخیره ی تنفسی ظاهر می شود، ذات الریه 
وجود  به  تنفسی  نارسایی  از  که  است  بیماری  شایع ترین 

می آید.
بال دار شدن کتف نیز از عوارض پیشرفت بیماری است 
که این مسئله در نتیجه ی آتروفی )تحلیل رفتن بافت های 
حالی  در  این  شانه هاست،  اطراف  ماهیچه های  عضالنی( 
است که راه  رفتن اردکی شکل از دیگر عالیم این بیماری 

به شمار می رود.
افسردگی مهم ترین تهدید جامعه ی معلوالن

آنچه ممکن است مقاومت افراد دارای معلولیت دیستروفی 
تا جایی  ابتال به افسردگی است،  عضالنی را کاهش دهد 
جامعه ی  برای  جدی  تهدیدی  را  افسردگی  می توان  که 
بین  این  در  آورد،  شمار  به  آن ها  خانواده های  و  معلوالن 
از آنجا که بیماری دوشن یک بیماری بسیار حاد است و 
در مدت زمان کوتاهی زندگی بیماران و خانواده های آنان 
این  به  مبتالیان  عمدتاً  که  آنجایی  از  و  تغییرمی دهد  را 
بیماری را کودکان، نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند، به 
دلیل عدم پذیرش معلولیت ازسوی مبتالیان آنچه ممکن 
است به سرعت در این افراد بروز پیدا کند مشکالت روحی 
و افسردگی است. افسردگی سبب می شود تا مبتال عالوه 
بر بیماری عوارض جانبی  آن که همان مشکالت روحی و 

روانی است.
این  به  جامعه  ترحم آمیز  دید  که  است  حالی  در  این   
بیماران، از جمله عواملی است که احتمال افسردگی میان 
جوانان مبتال به این بیماری را باالمی برد. بنابراین باید در 
به جامعه  از معلولیت  نوع  این  بعد فرهنگی و شناساندن 
نیز برنامه ریزی های گسترده ای صورت گیرد تا افراد مبتال 
و  نوع معلولیت  این  از  و خانواده های آن ها درک درستی 

راهکارهای بهبود بخشیدن به آن داشته باشند.
به  مبتالیان  برای  برنامه ای  هیچ  سالمت  حوزه  مسئوالن 

دیستروفی عضالنی در ایران ندارند
از سوی جامعه و دولت و  عدم پیش بینی تمهیدات الزم 
نداشتن هیچ گونه برنامه مناسبی در حوزه ی سالمت برای 
مبتالیان به دیستروفی عضالنی سبب شده تا افرادی که به 
این نوع از معلولیت دچار می شوند هیچ پشتوانه ی درمانی 
مناسب حوزه  برنامه های  نکنند، عدم  احساس  برای خود 
عضالنی  دیستروفی  به  مبتالیان  به  محدود  تنها  سالمت 
معلوالن  با  مرتبط  حوزه های  تمام  در  بلکه  نمی شود 
جدی  طور  به  سالمت  حوزه  قوانین  عدم  و  ناکارآمدی 
مطالبات  جدی ترین  از  یکی  بنابراین  می شود.  مشاهد 
خدمات  خصوص  در  پیگیری  به  باید  معلوالن  جامعه ی 

بهداشتی و درمانی قرار گیرد.

ترجمه: پوریا طیارزاده

سلسلـه مقاالت ديستـروفی شناسـی

مسووالن  برنامه مشخصی برای مبتاليان به ديستروفی  ندارند
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اگر شما از آن دسته افرادی هستید که از ویلچر استفاده می کنید، باید بدانیم 
که نادیده گرفتن فعالیت ورزشی و آمادگی جسمانی به راحتی ممکن است. 
اما فعال بودن، فواید بسیاری برای سالمتی شما دارد و می تواند در مدیریت 

زندگی روزمره نیز به شما کمک کند.
با  ورزشی  فعالیت های  و  اندام  تناسب  مورد  در  چرخ دار  صندلی  کاربران 
قلب  ضربان  که  منظم  هوازی  تمرینات  هستند،  روبرو  ویژه ای  چالش های 
تقویت  تمرینات  همین طور  و  می شود  بدن  تعریق  سبب  و  داده  افزایش  را 
عضالت منظم برای کاربران ویلچر نیز به اندازه ی سایرین، در حفظ سالمت و 

تندرستی اهمیت دارد.
مناسبی  گزینه های  جسمانی،  وضعیت  و  فیزیکی  توانایی  سطح  به  بسته 
برای شما وجود دارد، فعالیت فیزیکی لزوماً به معنی رفتن به سالن ورزشی 
گزینه های  می توانند  موارد  این  گرچه  نیست؛  حرفه ای  ورزشی  ورقابت های 
فوق العاده ای باشند اما فعالیت می تواند اشکال گوناگونی داشته و در مکان های 

مختلفی انجام شود.
ورزش، تنها راه پیشگیری از بیماري هاي ثانویه 

فعالیت فیزیکی منظم برای سالمت جسم و روان مفید است و می تواند یک راه 
عالی برای مالقات با افراد جدید در زندگی باشد.

فیلیپ گیل، متخصص پرورش تناسب اندام افراد دارای معلولیتی که از ویلچر 
معلولیت  دارای  افراد  ورزشی  فعالیت های  نحوه ی  مورد  در  استفاده می کنند 
می گوید: بنابه دالیل فراوان، فعال بودن برای این گروه از مردم بسیار مهم و 
حیاتی است، استفاده از ویلچر انجام فعالیت فیزیکی قلبی و عروقی را دشوارتر 
می کند، فعالیت های ورزشی سبب افزایش ضربان قلب و تعریق ناشی از گرم 
شدن بدن می شود. تا جاییکه این نوع فعالیت ها برای سالمتی قلب و ریه ها 

بسیار مفید است. 
وی تاکید می کند: اما اشتباه در انتخاب نوع فعالیت ورزشی، می تواند در بلند 
مدت باعث افزایش وزن شود، استفاده از صندلی چرخ دار برای انجام حرکات 
خاص یا به جلو راندن آن می تواند فشار خاصی بر عضالت معینی در باالتنه 
وارد کرده و خطر کشیدگی و سایر آسیب ها را افزایش دهد. تمرینات تقویت 
عضالت می تواند در مدیریت صندلی چرخ دار در طول روز به شما کمک کرده 

و باعث جلوگیری از این دسته آسیب ها شود.
به  بسیاری  سالمتی  فواید  معلوالن  فیزیکی  فعالیت  در  اندک  افزایش  حتی 
الی 64  با سنین 19  بزرگ ساالن  بهداشت،  وزارت  گفته ی  دارد.طبق  همراه 
انجام  با شدت متوسط  فعالیت هوازی  باید 150 دقیقه  سال در طول هفته 
عضالت  تقویت  به  مربوط  فعالیت های  به  بیشتر  یا  هفته  در  روز   2 و  دهند 

بپردازند.
را  مهمی  فواید سالمتی  منظم،  فعالیت های  می کنید،  استفاده  ویلچر  از  اگر 
برای شما به ارمغان می آورد. فیلیپ گیل می گوید: راهنمایی های جامع در 
خصوص بازپروری و توانبخشی می توانند برای معلوالن مفید باشند، همچنین 
در صورت عدم وجود نوع خاص از این راهنماها، افراد معلول می توانند میزان 

فعالیت خود را با راهنماهای جامع مربوط به بزرگساالن مقایسه کنند.

بیشتر کسانی که از ویلچر استفاده می کنند به ورزش توجهی ندارند. اگر شما 
نیز جزء این دسته از افراد هستید بدانید که ورزش کردن سبب پیشگیری از 

بسیاری از معلولیت های ثانویه می شود.
ویلچر  از  که  افرادی  عضالت  تقویت  برای  مناسب  ورزشی  فعالیت 

استفاده مي کنند
نوع فعالیت فیزیکی مناسب برای شما، به سطح توانایی فیزیکی و خواسته ی 

شما بستگی دارد.
هدف شما ممکن است بهبود جنبه ی خاصی از کارکرد فیزیکی برای کمک به 
زندگی روزانه باشد. یا ممکن است به دنبال تناسب اندام بوده یا قصد شرکت 
در رقابت های ورزشی را داشته باشید. با هر سطحی از توانایی فیزیکی و اعتماد 
به نفس، فعالیت هایی وجود دارند که می توانید برای بهبود تناسب اندام آنها 

را انجام دهید.
برای  مناسب  عروقی  و  قلبی  ورزشی  فعالیت  مورد  در  بسیاری  انتخاب های 
کاربران صندلی چرخ دار وجود دارد. فیلیپ گیل کارشناس ورزش افراد دارای 
نتیجه ی  در  ریختن  عرق  و  قلب  ضربان  افزایش  هدف،  گوید:  می  معلولیت 
گرمای بدن است؛ شما باید میزان تنفس خود را به آرامی و به گونه ای که 
قادر باشید به  طور معمول حرف بزنید ولی نتوانید آواز بخوانید، افزایش دهید.

ورزش  است  مدتی  یا  ندارید  ورزشی  فعالیت  انجام  به  عادت  صورتی که  در 
نمی کنید، به مدت 10 دقیقه ورزش کنید و به  صورت تدریجی این مدت زمان 

را به 20 دقیقه افزایش دهید.
شناکردن، دوی سرعت با ویلچر در سالن یا خارج از سالن، استفاده از قایق 
انجام  با صندلی چرخ دار، ورزش هایی که روی صندلی چرخ دار  سازگار شده 
مي شوند، مانند بسکتبال، نت بال  یا بدمینتون از جمله ورزش هایی به شمار 
پیشنهاد  معلولیت  دارای  افراد  برای  ورزشی  کارشناسان  توسط  که  می روند 

مي شوند.
از نظر فیلیپ گیل، وقتی به تمرینات تقویت کننده ی عضالت می رسیم، باید 

به یک گروه خاص از ماهیچه ها، توجه ویژه ای شود.
حرکت فشاری مداوم برای به جلو راندن صندلی چرخ دار، عضالت قفسه سینه 
و شانه ها را سفت کرده و آنها را در خطر آسیب دیدگی قرار می دهد. درحالی که 

عضالت پشت که در این حرکت دخیل نیستند، ضعیف تر می شوند.
به همین دلیل، تمرکز روی فعالیت های ورزشی که عضالت کوچک تر را به کار 
گرفته و حرکت رو به جلوی صندلی چرخ دار را نیز پشتیبانی می کند، ایده 
مناسب تری است )مانند عضالت شانه ای(. این کار از آسیب دیدگی های احتمالی 
نیز جلوگیری می کند. برای تقویت عضالت پشت می توانید فعالیت هایی که با 

حرکت کشیدن درگیر هستند، انجام دهید.
سالن های ورزشی مجهز به دستگاه های سازگار با صندلی چرخ دار، مکان های 
مناسبی برای انجام تمرینات تقویت کننده ی عضالت هستند، برخی از افرادی 
تقویت  تمرینات  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  می کنند  استفاده  ویلچر  از  که 
انجام  باندهای کشی، در منزل  از  با استفاده  کننده ی عضالتشان را می توانند 

دهند.

ورزش هاي مناسب برای كاربران  ويلچر
ترجمه: پانته آ افشاريان



56

13
95

ار 
 به

/6
2 

ره
شما

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ت

ــــ
مــ

ـال
ســ

قانون مبارزه با

آلرژی فصل بهار
سیستم ایمنی برخی افراد از هوشیاری بیشتری برخوردار است تا جایی که 
به کوچک ترین عوامل خارجی یا داخلی واکنش نشان می دهد، هوشاری بیش 
از حد سیستم ایمنی و واکنش های بدن در برای آن آلرژی نامیده می شود، 
افراد متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی زندگی خود ممکن است نسبت 
به یک یا چند چیز مانند گرده گل، موی گربه، خوراکی های مختلف و غیره 
آلرژی  قرار گیرند  با آن ها  برخورد  باشند که هرگاه در مسیر  آلرِژی داشته 

عالیم خود را نشان دهد.
برخی از افراد نیز به عواملی که در فصل های مختلف سال وجود دارد آلرژی 
تمام  میانگین  به طور  آلرژی فصلی گفته می شود،  به آن  پیدا می کنند که 
فصل های سال آلرژی های مخصوص خود را داشته و هستند افرادی که به 
آن ها دچار می شوند ولی در این میان آلرژی های فصل بهار به دلیل تغییرات 
آب وهوا، گردافشانی گیاهان، مهاجرت پرندگان و... بیشتر از فصل های دیگر 

است.
خاراندن چشم تا جایی که متورم و قرمز شود، آبریزش بینی، عطسه و سرفه 
از عوامل مشترکی هستند که در بیشتر آلرژی های فصل بهار دیده می شوند، 
آلرژی تب یونجه از جمله آلرژی هایی بوده که بر اثر حساسیت بدن نسبت به 

گرده های گل ها و گیاهان به وجود مي آید.
عالئم بینی: آبریزش بینی، گرفتگی بینی، عطسه های مکرر و خارش بینی
عالئم چشمی: خارش چشم، قرمزی، تورم، اشک ریزی و حساسیت به نور

عالئم تنفسی: احساس کمبود هوا و تنفس همراه با صدای خس خس 
عالئم عمومی در بدن: خستگی و عصبی شدن

در بسیاری از مواقع فردی که دچار آلرژی فصلی در فصل بهار شده آن را با 
سرماخوردگی اشتباه می گیرد که این امر طبیعی به شمار می رود زیرا گاهی 
اوقات راه تشخیص سرماخوردگی از آلرژی بسیار دشوار است بنابراین به این 
نکته توجه داشته باشید که اگر اعالئم سرماخوردگی شما بیش از دو هفته 
طول کشید دچار آلرژی شده اید، از دیگر تفاوت های سرماخوردگی و آلرژی 

می توان به خارش بینی و چشمان اشاره کرد.

با  مقابله  برای  راهکار   10 کلی  طور  به  حوزه سالمت  کارشناسان  گفته  به 
آلرژی وجود دارد که باید آنها را مدنظر قرار داد.

1  از رژیم غذایی ویتامینهای گروه b، c و k استفاده کنید
2  از غذاهایی که دارای »رایحه های طبیعی« هستند مثال عسل استفاده 

نکنید.
3  بدون مشورت با پزشک از هیچ دارویی استفاده نکنید زیرا احتمال تشدید 

آن وجود دارد.
از  بنابراین  می شود  بینی  مخاط هاي  تحریک  سبب  دخانیات  استعمال    4

استعمال دخانیات خودداری کنید.
5  خواب کافی داشته باشید حداقل 8 ساعت

6  هنگام راه رفتن بر روی چمن زار و انبوه برگ های ریخته شده از درختان 
به صورتتان ماسک بزنید، زیرا در این حالت، گرده گیاهان و اسپور قارچ ها 

در هوا زیادند.
7  هنگامی که میزان گرده گیاهان در هوا زیاد است، از منزل خارج نشوید 
که اغلب در بعد از ظهرهای خشک و خنک این گونه است، ولی میزان این 
گرده ها در هوای سرد و مرطوب )بعد از باران( به طور عجیبی کاهش می یابد.
چراکه  دهید،  بروز  را  آن  و  نکرده  سرکوب  را  خود  شخصی  احساسات    8

سرکوب احساسات استرس زیادی موارد می کند.
سعی  هستید  حساس  گیاهی  گرده  چه  به  می دانید  که  صورتی  در    9
کنید در فصل گرده افشانی آن گیاه از رفتن به محل های رویش آن گیاه 
خودداری کنید. از عینک های آفتابی برای جلوگیری از وارد شدن گرده ها به 

چشم هایتان استفاده کنید.
10 اگر در محل زندگی تان گرده های گیاهی در فضا پراکنده می شوند، درها و 
پنجره های اتاق خوابتان را در وسط صبح )حدود ساعت 10( و ابتدای غروب 
)حدود ساعت 7( بسته نگه دارید چرا که معموالً در این ساعت ها اوج گرده 

افشانی گیاهی صورت می گیرد.

شهاب ربيعی 10
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مراقبت های قبل و بعد از ابتال به زخم بستر
ممکن  که  می رود  به شمار  ثانویه  بیماری های  ازجمله  بستر  زخم 
سر  به  بیماری  بستر  در  را  زیادی  مدت  که  بیمارانی  برای  است 
می برند، به وجود آید. این در حالی است که شیوع زخم بستر در 
بنابراین شناسایی  دارد،  رواج  بسیار  نیز  معلولیت  دارای  افراد  بین 
علت های چگونگی به وجود آمدن زخم بستر و همچنین راهکارهای 
مراقبت های قبل و بعد از ابتال به این بیماری می تواند بسیاری از 

عوارض آن را کاهش دهد.
اگر بخواهیم تعریفی از زخم  بستر داشته باشیم می توان گفت زخم  
بستر، آسیب های پوستی هستند که در اثر فشارهای طوالنی مدت 
روی پوست به وجود می آید، زخم  بستر معموالً روی نواحی ای از 
پوست که در مجاورت مستقیم استخوان مانند پاشنه، زانو، لگن و 

دنبالچه قرار دارد، ایجاد می شود.
فشار  مانند،  زیادی  عوامل  وسیله ی  به  است  ممکن  بستر  زخم  
که  فشاری  یا  ویلچر  یا  تخت  از سمت یک جسم سخت همچون 
مانند  می شود  وارد  پوست  بر  عضالت  غیرارادی  حرکت  دلیل  به 
گرفتگی عضالنی به  وجود آید. احتمال ابتال به زخم بستر در بین 
افرادی که از ویلچر استفاده می کنند بسیار زیاد است البته رطوبت 
نیز می تواند باعث آسیب الیه ی رویی پوست )اپیدرم( شود، بنابراین 
و  آسیب پذیری  میزان  و  پوست  به  وارده  فشار  میزان  عامل  دو 
حساسیت پوست شخص نیز در زمان ابتال به آن تاثیر بسزایی دارد.

برای سالمت پوست وجود یک رژیم غذایی ضروری است
بستر  زخم   به  ابتال  احتمال  افزایش  باعث  که  عواملی  جمله  از 
محدودیتی  گونه  )هر  حرکتی:  مشکالت   .1 از  عبارتند  می شوند، 
برای سالمت  آید.(؛ 2. سوءتغذیه:  به وجود  بدن  از  که در قسمتی 
 70 باالی  سن   .3 است؛  ضروری  غذایی  رژیم  یک  وجود  پوست، 
از  نیز  ادرار و مدفوع و مشکالت مغزی  سال: بی اختیاری در دفع 

دیگر عوامل تأثیرگذار بر ابتال به زخم بستر است.
برای افرادی که به  طور معمول از ویلچر استفاده می کنند احتمال 
ابتال به زخم  بستر بسیار زیاد است. در این افراد معموال زخم  بستر 
شانه،  استخوان های  دنبالچه،  استخوان  بدن همچون  از  نواحی  در 
مکان هایی از دست و پا که در مجاورت صندلی قرار می گیرند دیده 

می شود.
برای افرادی که در تخت بستری هستند، زخم  بستر در محل هایی 
همچون پشت و طرفین سر، حاشیه ی گوش، شانه، لگن، استخوان 
به وجود  زانو  پا و پوست پشت  پاشنه، مچ  پایین کمر،  و  دنبالچه 

می آید.
زخم بستر از لحاظ شدت و نوع به چهار دسته تقسیم می شود:

پوست  رنگ  با  افراد  در  است،  نرفته  بین  از  پوست  بافت  سطح1: 
روشن، پوست قرمز شده و دچار رنگ پریدگی می شود، محل زخم 
در مقایسه با پوست اطراف، ممکن است حساس به لمس، دردناک، 

سفت، گرم و یا سرد باشد.
است،  شده  آسیب  دچار  پوست  زیرین  و  بیرونی  الیه ی  سطح2: 
زخم ممکن است دچار کبودی یا قرمزی شده و دارای محتویات 

چرک مانند شود.
سطح۳: چربی زیر پوست از دست رفته است، زخم دهانه دار شده 

و امکان گسترش آسیب به پوست سالم نیز وجود دارد.
سطح4: در این مرحله ماهیچه ها، استخوان ها و تاندون ها گرفتار 
که  است  مرده  بافت  زیاد شامل  احتمال  به  زخم  پایین  می شوند، 
مایل به زرد یا تیره و خشن شده و آسیب معموالً به الیه های پوست 

سالم نیز گسترش می یابد.
اندازه گیری بزرگی زخم، بررسی زخم به  منظور خونریزی، مایعات 
و یا وجود چرک در آن که می تواند از عالیم عفونت باشد، معاینه ي 
بافت اطراف زخم برای بررسی گسترش زخم یا عفونت، چک کردن 
که  می شود  محسوب  عواملی  از  بدن  روی  فشاری  زخم های  سایر 

می تواند در تشخیص زخم  بستر  موثر باشد.
راهکار های پیشگیری از ابتال به زخم بستر

بیماری  یک  دلیل  به  یا  و  می کند  استرحت  بستر  در  فردی  اگر 
نمی تواند حرکت کند، کسی باید برای چک کردن زخم، هر روز به 
او کمک کرده و بدن بیمار را از سر تا پا معاینه کند، به مناطقی 
که زخم  بستر اغلب در آنجا تشکیل می شود، به مناطق قرمز رنگ 
که با فشار سفید نمی شود و همچنین تاول، زخم، و یا زخم های 

دهانه دار توجه شود.
برای جلوگیری از زخم بستر کارهای زیر را انجام دهید:

- دست کم هر دو ساعت برای از بین بردن فشار، تغییر موقعیت 
دهید.

- وعده های غذایی خوب و متعادل کننده با کالری کافی برای حفظ 
سالمتی خود بخورید.

- روزانه مقدار زیادی آب بین 8 تا 10لیوان بنوشید.
از حرکات ورزشی داشته  از جمله طیف وسیعی  روزانه،  - ورزش 

باشید.
- پوست را تمیز و خشک نگهدارید.

- پس از ادرار یا اجابت مزاج، منطقه را تمیز کرده و به خوبی آن 
را خشک کنید.

پوست  از  محافظت  به  کمک  برای  کرم هایی  می تواند  پزشک   -
توصیه کند.

- پوسِت روی زخم یا اطراف آن را ماساژ ندهید، زیرا می تواند سبب 
آسیب های پوستی شود.

- از کوسن های حلقه مانند استفاده نکنید، زیرا باعث کاهش جریان 
خون به منطقه و سبب عوارض می شود.

امير ايران دوست
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شهاب ربيعی
را درگیر خود کرده،  ما  ویژه کشور  به  و مشکالتی که جهان،  از معضالت  یکی 
مصرف مواد مخدر است، مصرف مواد مخدر برای جامعه و فرد مشکالت و خطرات 
بسیار زیادی به وجود آورده و زمینه ی تباهی جامعه را فراهم می کند، به ویژه 
اگر پای جوانان و نوجوانان به این معضل کشیده شود. مهم ترین عاملی که باعث 

افتادن جوانان به دام اعتیاد می شود، آشنایی زودهنگام آن ها با سیگار است.
به گفته ی برخی از کارشناسان میزان تعداد سیگاری که در مدارس کشور وجود 
دارد بسیار زیاد است تا جایی که این عامل سبب شده تا سن اعتیاد در کشور 
برخی  این حال در  با  پیدا کند،  به چندسال گذشته  نسبت  کاهش چشمگیری 
منابع رسمی اعالم می شود که سن اعتیاد در کشور کاهش پیدا نکرده و از 17 

سال پایین تر نیامده است.
این سخنان ضد و نقیض در حالی اعالم می شود که طبق آمار منتشرشده در سال 
74، 75 و 76 میانگین بیشترین کشفیات مواد مخدر در استانی همچون قزوین 5 
کیلوگرم بوده ولی در سال های گذشته این میزان تا کشف 3 تن انواع مواد مخدر 
مرزی  استان های  با  که  استانی  در  دارد  تعجب  و جای  است  پیدا کرده  افزایش 
کشور فاصله زیادی دارد، این آمار از مواد مخدر کشف شده اعالم می شود و از 
آنجایی که بین میزان مواد مخدر در کشور و قابلیت دسترسی آن با آمار افرادی 
اعتیاد پیدا می کنند رابطه ی مستقیم دارد. پس می توان به این نتیجه نسبی رسید 

که سن اعتیاد نیز در جامعه کاهش پیدا کرده است.
سیگار؛ چراغ سبز ورود به دنیای اعتیاد

بزرگساالن  و  بین سالمندان  مواد مخدر  و  استعمال دخانیات  الگوی  در گذشته 
وجود داشته که با تغییر چشمگیر به سنین نوجوانی و جوانی تغییر کرده است، 
ولی چرا این اتفاق رخ داده و جامعه هدف اعتیاد به یکباره با تغییر جهت بسیاری 
مواجه شده است؟ سیگار را می توان به عنوان چراغ سبز به دنیای اعتیاد دانست 
دنیای  به  ورود  روانشناسان معتقدند سیگار گام نخست  از  بسیاری  تا جایی که 
اعتیاد است و گام اول را در نابودی جوانان و نوجوانان ایفا  مي کند. چرا که زمینه 
آشنایی آنها با مواد مخدر قوی تر و مشروبات الکلی می شود. کودکان و نوجوانان 
سیگاری نسبت به سایر افراد هشت برابر گرایش به مواد مخدر و سه برابر گرایش 

به مشروبات الکی پیدا می کنند.
به گفته ی محققان حوزه سالمت، در یک نظر سنجی، تقریبا 85 درصد افرادی که 
تنها یک نخ سیگار کشیده اند به مصرف آن ادامه داده اند و 60 درصد افراد سیگاری 
از سن 13 تا 18 سالگی کشیدن سیگار را آغاز کرده اند و 90 درصد آن ها در 20 

سالگی به مصرف آن ادامه داده و یا به مواد مخدر قوی تری پناه برده اند.

سیگار؛ اولین گام به سوی اعتیاد

بد نیست بدانید که نیمی از قربانیان دخانیات، ساکنان کشورهای جهان 
سومی و یا در حال توسعه هستند، در ایران هر ایرانی باالتر از 15سال به 
طور متوسط ساالنه 930 نخ سیگار استعمال می کند که این آمار ایران را 
در بین 190 کشور جهان در رتبه 71 قرار داده است، این در حالی است 
که استان قزوین بیشترین نوجوان سیگاری را در بین استان های کشور 

دارد که این موضوع جای بسی تفکر توأم با تاسف را دارد.
افتاده است درباره ی  اعتیاد  به دام  از دانش آموزانی که خیلی زود  یکی 
از  چندتا  همراه  به  سالگی   14 در  می گوید:  چنین  اعتیادش  چگونگی 
قابل  به  توجه  با  مخدر  مواد  با  آشنایی  شدم،  آشنا  سیگار  با  دوستان 
دسترس بودن آن در همه ی مکان ها خیلی زود به اعتیاد تبدیل شد. این 
موضوع سبب شد تا ورزش و در پی آن درس را کنار گذاشته و از طرف 

خانواده نیز طرد شوم.
حال نکته قابل توجه و سؤالی که در اینجا به وجود می آید این موضوع را 
یاد آور می شود که درست است که مواد مخدر به راحتی قابل دسترس 
چرا  ولی  یافت ؛  آن دست   به  هزینه  و  زمان  کمترین  با  می توان  و  بوده 
می کنند؟  پیدا  گرایش  آن  به  کم  بسیار  سنین  از  جوانان  و  نوجوانان 
از هم  سن   و  ساالن آن ها حتی یکبار هم سراغ آن  در حالی که برخی 
به آن  پاسخ دقیقی  نمی توان  راحتی  به  این سؤالی است که  نمی روند؟ 
داد، ولی اگر از افرادی که در سنین کم به دام اعتیاد افتاده اند علتش را 

جست وجو کنید، احتماالً چهار دلیل را خواهید شنید:
2.طغیان،  آن ها؛  جمع  در  پذیرفته شدن  و  ناباب  دوستان  با  1.معاشرت 
سرکشی و یا مورد توجه قرار گرفتن؛ 3. استقالل طلبی و انجام کارهایی 
که تاکنون مجاز به انجام آن نبودند؛ 4. الهام گیری از بزرگ ساالن همچون 
والدین و افراد محبوبشان مانند بازیگران و خواننده ها، این افراد بر این 
باورند که اگر سیگار بکشند و یا مواد مخدر مصرف کنند، مانند بزرگساالن 
خود رفتار خواهند کرد و با این کار بزرگ تر جلوه داده می شوند و اگر 
نوجوانان در جامعه ای بزرگ شوند که اغلب افراد بزرگسال آن سیگاری 
و یا معتاد باشند، این تفکرات می تواند نتیجه ای منطقی باشد که مصرف 

دخانیات فرد را مثل بزرگساالن جلوه خواهد داد.
تصویب قوانین ناکارآمد در حوزه ی استعمال دخانیات نوجوانان، 

مشکلی را حل نکرده است
به  بودن  دسترس  قابل  و  پایین  بسیار  قیمت  دلیل  به  سیگار  متأسفانه 
یکی از تفریحات ناسالم نوجوانان تبدیل شده است که این تفریح مرگ بار 
خیلی زود به بیماری وحتی مرگ می انجامد. این در حالی است که قیمت 
سیگار در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار ارزان است این امر 
سبب شده تا کودکان ما در مدارس ابتدایی و حوالی مدارس خود خیلی 
گرچه  داشته باشند،  دسترسی  سیگار  به  خوراکی  مواد  سایر  از  راحت تر 
مجلس شورای اسالمی برای پیشگیری از این امر در سال 1385قانونی 
به منظور جلوگیری از تک فروشی سیگار و نفروختن سیگار به افراد زیر 
18 سال تصویب کرد و اعضای اجرا کننده ی آن نیز دولت معرفی شد، 
اما این قانون تاکنون به صورت جدی و ثمربخش اجرایی نشده است و 
تک فروشی سیگار همچنان ادامه داشته و به راحتی در اختیار افراد زیر 

18 سال قرار می گیرد.
در حالی قانونی که با زندگی و سالمت نوجوانان سروکار دارد به درستی 
در کشور اجرا نمی شود که اگر به اجرا هم درآمده انتظارات این حوزه را 
بار دیگر قانونی  با  این حال مجلس شورای اسالمی  برطرف نکرده است. 
جدید را به منظور کاهش مصرف سیگار در بین نوجوانان تصویب کرد 
و آن هم ممنوعیت فروش سیگار در 100 متری مدارس  بود تا دست 
مسافت  که  دارد  سؤال  جای  ولی  شود،  کوتاه  سیگار  از  دانش آموزان  
داشته  سیگار  به  دانش آموزان  اشتیاق  کاهش  در  مثبتی  تأثیر  می تواند 
باشد و یا فقط راه آن ها برای دسترسی به سیگار از 20 قدم به 200 قدم 

افزایش پیدا می کند؟
تا  دارند  خود  فرزندان  قبال  در  اساسی  و  مهم  نقش  نیز  خانواده  البته 
آن ها را از خطرهایی که در پیرامونشان وجود دارد آگاه کنند، خانواده ها 
می توانند تأثیر عمیقی در کودکان خود گذاشته و شخصیت آن ها را در 
به  استفاده ی  و  دوستان  با  برخورد  چگونگی  و  کنند  پی ریزی  کودکی 
موقع  و بجا از کلمه »نه« را از کودکی به آن ها آموزش دهند، آمار نشان 
می دهد بیشتر نوجوانانی که در دام اعتیاد افتاده  اند، به موقع نتوانسته اند 
از کلمه ی »نه« استفاده کنند و به اصطالح در رودروایستی قرار گرفته اند. 
بنابراین نحوه ی تربیت فرزندان تأثیر بسزایی در تصمیم گیری آن ها برای 

آینده خواهد داشت.
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مثبت انديشی و زندگی پر از موفقیت
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

ماهیت خوش بینی
و  عاطفه  یک  خوش بیني  آیا  چیست؟  خوش بیني 

احساس است یا نوعی شناخت و نگرش؟
برخي از نظریه پردازان مانند لیونیل تایگر، خوش بیني 
را یک عاطفه و احساس در نظر گرفته اند، در مقابل، 
نوعی  را  آن  سلیگمن  مارتین  مانند  دیگر  برخی 
گرفته اند، سبک  نظر  در  تبیین«  یا »سبک  شناخت 
نسبت دادن  در  افراد  که  معناست  این  به  تبیین 
رویدادها به علل خاص به دو نوع بدبین و خوش بین 
تقسیم می شوند. افراد خوش بین رویدادها را به عللی 
نسبت می دهند که افراد بدبین آن رویدادها را به آن 

علل نسبت نمی دهند.
انتظار  نوعی  را  خوش بیني   )1985( کارور  و  اسکایر 
می دانند و می گویند: »خوش بینی نوعی انتظار تعمیم 
یافته اي است که فرد خوش بین هنگام مواجه شدن 
با مشکالت انتظار دارد نتایج خوب رخ دهد«، این در 
احساس  یک  را  وولد خوش بینی  دونا  که  حالی است 
می داند اما این احساس به توانایی فرد بستگی دارد، از 
نظر وی »واژه ی خوش بیني به کار مي رود تا گرایش یا 
حالت مثبتي را مشخص کند که بسته به توانایي هاي 

فرد، چیزهاي خوب واقع خواهند شد.«
نقش  هیجانی  زندگی  گسترش  در  خوش بینی 
به  صورت  بخواهیم  ما  اگر  دارد،  هسته ای  و  مرکزی 
را  ناکام ساز«  »خود  بدبینی  باید  کنیم  زندگی  مؤثر 
از ریشه در آورده و خوش بینی از نوع فعال و عقالنی 
یک  به  تبدیل شدن  برای  سازیم.  آن  جایگزین  را 
یک  که  نیست  کافی  این  تنها  مؤثر،  خوش بین  فرد 
لبخند شیرین بزنیم و به خودمان بگوییم: »همه چیز 
با  زندگی کردن  رفت.«  خواهد  پیش  مراد  طبق  بر 
از  بسیاری  آنچه  از  فراتر  )ظرفیتی  ظرفیت  باالترین 
ما تصور می کنیم( نیازمند این است که فراتر از این 
فرمول های سطحی برویم »نگران نباش! شاد باش!« 
کنیم.  درک  را  از خوش بینی  هوشمندانه ای  و شکل 
کنیم که خوش بینی چیست، چرا  تنها درک  ما  اگر 
بدبینی ما را به سوی عقب سوق می دهد و چرا برخی 
از انواع خوش بینی به جای سوق دادن به جلو، ما را از 
حرکت باز می دارد،  سرزندگی و پیشرفت را در زندگی 

خود گسترش داده ایم.

خوش بینی و واقع بینی
هستند  معقول  و  منطقی  می کنند  فکر  که  افرادی 
می گویند: »من نه بدبین هستم و نه خوش بین، بلکه 
واقع بین هستم«. در این گزاره ها که نشان دهنده ی 
واقع گرایی هستند، افراد تمایل دارند پای بندی خود 

را به واقعیت، قضاوت درست و عقالنیت ابراز دارند. 
واقع بینی  با  خوش بینی  بنگریم  دقت  به  اگر  اما 
باشیم،  خوش بین  می توانیم  ما  ندارد.  منافاتی  هیچ 
در عین حال که واقع بین هستیم. زیرا ماهیت جهان به 
گونه ای است که برای واقع بین بودن باید خوش بین 
بود. جهان زیباست و سرشار از فرصت و چالش است. 
چیزهای خوب آنقدر زیاد است که بدی ها در برابر آنها 
این در صورتی است  تازه  به حساب نمی آیند.  چیزی 
که بدی ها، شکست ها و جفاها را بد بدانیم. اما اگر به 
بُعد مثبت آنها نگاه بیندازیم، عالم سرشار از خوبی و 
فرصت است. فقط چشم دیدن می خواهد و دل درک 
کردن. خوش بینی و بدبینی چیزی فراتر از نگرش ها 
واقعیت است. وقتی می گویم من خوش بین  برابر  در 
می کنم  مطرح  را  کالم  این  از  باالتر  چیزی  هستم، 
یک  صرفا  این  شود«.  بهتر  زندگی  دارم  »انتظار  که 
صحیح  هم  می تواند  باور  این  است.  واقع گرایانه  باور 
باورهای  داشتن  از  افراد خوش بین  باشد.  و هم غلط 
همچنین  آنها  می روند.  فراتر  آینده  به  نسبت  خاص 
و  خوش بینی  می دهند.  نشان  را  خاصی  نگرش های 
بدبینی به این معنا نیست که صرفاً در مورد احتماالت 
ارزیابی های  آینده  در  بد  و  خوب  رویدادهای  عینی، 

خشک و بی احساس داشته باشند. 
باشید؟خوشبختانه  خوش بین  می توانید  چگونه 
فراموشی  به  می توانند  شده  گرفته  فرا  عادت های 
که  می دهد  نشان  تحقیقات  تازه ترین  شوند.  سپرده 
به  انسانی می تواند  هر  که  است  مهارتی  خوش بینی، 
خوبی آن را فراگیرد. به برنامه ی چهار مرحله ای زیر 

عمل کنید تا به کمک آن مثبت بیندیشید.
1  با افکار منفی مبارزه کنید

رسیده اید،  خود  کار  محل  به  تأخیر  با  کنید  فرض 
»من  بگویید:  و  کنید  را سرزنش  آنکه خود  از  پیش 
همیشه دیر می رسم« از خود ارزیابی دقیق و درستی 
داشته باشید. سعی کنید بخاطر بیاورید آخرین باری 
زمانی  چه  رسیدید،  خود  کار  محل  به  تأخیر  با  که 
بود، دیروز؟ نه، هشت هفته پیش. آیا تأخیر شما به 
این دلیل بود که برای جدا شدن از رختخواب تنبلی 
را  باک ماشین  نه، پسر نوجوان شما دیشب  کردید؟ 
خالی کرده بود و شما مجبور شدید برای پرکردن باک 

ماشین به پمپ بنزین بروید.
2  به خودتان اعتبار و ارزش بدهید

به موفقیت های خود در گذشته اعتراف کنید. اتفاقات 
خوبی را که برای شما به  وجود آمده، به عنوان نتیجه ی 
تالش های خودتان تجزیه و تحلیل کنید. عکس هایی 
که در تعطیالت گرفتید، عالی بودند نه به این خاطر 
که دوربین به خوبی ساخته و طراحی شده بود، بلکه 
اجزای  ترکیب  و  نور  بخاطر مهارت شما در زمینه ی 
صحنه. »مهمانی شما در فضای باز موفقیت آمیز بود، 
نه به این دلیل که هوا خوب و مساعد بود، بلکه این 
موفقیت به خاطر تدارک خوب و مهارت های اجتماعی 
شما بوده است.« از موفقیت های خود تجلیل کنید و 
موفقیت های خود را جشن بگیرید : »من قفل در را 
تعمیر کردم، بدون این که مجبور باشم از نجار کمک 
رفتار  خود  با  جدیدی  شیوه ی  به  من  حاال  بخواهم، 
به  نسبت  مباهات،  و  افتخار  احساس  کرد.«  خواهم 
کماالت و فضایل خود، برای شما یک احساس خود 

ارزشی می سازد.
۳  برای خود  هدف تعیین کنید

انجام  کاری  چه  دارید  قصد  که  کنید  تعیین  دقیقاً 
به صورت  بار  متعهد شوید هفته ای یک  مثال  دهید. 
داوطلبانه در مؤسسات خیریه فعالیت کنید. هدف های 
بزرگ را به هدف های کوچک تر تقسیم کنید تا زیر بار 
هر  به  دست یابی  با  نشوید.  خرد  وظایف تان  سنگین 
هدف اولیه، شاهد یک پیشرفت خواهید بود. شما در 
مورد آنچه در آینده اتفاق می افتد، احساس انرژی و 
هیجان خواهید داشت و این نشانه  و قدرت یک انسان 

خوش بین است.
4  افکار خود را تغییر دهید

نکنید.  فکر  مداوم  بطور  ناگوار  رویدادهاي  مورد  در 
اگر رئیستان شما را از کار برکنار کرد و یا در یـک 
امتـحــان مهم قبول نشدید، توصیه ی ما این است که 
با انجام کاري لذت بخش افـکار خود را از مشکالتتان 
دور کنید، چون تفکر به مسائل در چهارچـوب منفي 
ذهن منتهي به یافتن راه حل هاي کمتر خواهد شد. با 
کمک کردن بـه احوال خـود و کسب اعتماد به  نفس، 
افرادي که داراي تمایالت بدبینانه هستند مي توانند 
خود را آزاد ساخته و خالقانه تر فکر کنند. براي اغلب 
چند  فقط  روحیه اي  چنین  آوردن  دست  به  مردم 
هفته طول مي کشد، اما به محض یادگیري تـکنیک 
خوش بیني، دیگر برگشت به بدبیني بعید خواهد بود.

    
                    به امید خوش بینانه و موفق زیستن

كبری تاج احمدی
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10 نکته كه پزشـکان بايد راجع به اتیسم بداننـد
)از سـری مـقاالت فرزنـدپروری برای والديـن اتیسم(

در این شماره از سلسله مقاالت اتیسم شناسی به چند 
نکته ی مهم که پزشکان باید در مورد افراد دارای اتیسم 
و معاینه ی آن ها بدانند، اشاره شده است. خانواده ها نیز 
ضمن آشنایی با این نکات می توانند در مواقع حساس 

بهترین واکنش را از خود نشان دهند.
حوادث اتفاق می افتند؛ همه ی ما بهترین ها را می خواهیم 
ویژه  به  پیش بینی،  قابل  غیر  اتفاقات  برای  آمادگی  اما 
سطح  افزایش  است.  مهم  اتیسم،  دارای  افراد  برای 
یک  می تواند  اورژانسی،  شرایط  به  مربوط  اضطراب 
کند.  کابوس  یک  به  تبدیل  را  چالش برانگیز  موقعیت 
از بیشترین اهمیت برخوردار  بنابراین داشتن آمادگی، 
است. به دلیل ماهیت پیچیده و منحصربه فرد اتیسم، به 
نخستین نفری که فرد دارای اتیسم را ویزیت می کند 
واقع  در  وی  که  دهید  اطالع  اورژانس  پزشک  به  یا  و 
داد. چیزی  نخواهد  ارائه  و عملی  واضح  اطالعات  هیچ 
بدانند، جزئیات  افراد مرتبط الزم است  یا  که پزشکان 
آنان  حساسیت های  و  خاص  بیماران  ویژه ی  نیازهای 

است. 
دارای  افراد  به  که  مهم  نکته ی   10 فهرست  اینجا  در 
که  پزشکی  مراقبت های  تا  کرد  خواهد  کمک  اتیسم 
بتوانند  سایرین  و  کنند  دریافت  هستند،  مستحقش 

نیازهایشان را بفهمند، آورده شده است.
1  موارد اساسی اولیه 

اطالعات اولیه شامل نام فرد، تاریخ تولد، گروه خونی و 
یک عکس برای شناسایی بسیار الزم است، این اطالعات 
باید همیشه به روز و در مواقع اضطراری سهل الوصول 

باشند.
2  ضرورت های ارتباطی

چالش های ارتباطی در مورد اتیسم در صورتی که مراکز 
درمانی و پرسنل اورژانس در مورد نیازها و توانایی های 
شخص بسیار ناآگاه باشند، می توانند مانع بزرگی برای 

درمان به موقع به حساب آیند. 
فرد چطور ارتباط برقرار می کند؟ آیا از وسیله ی ارتباطی 
چه  می کند؟  استفاده  سمعک  مانند  دیگری  اضافه ی 
زبانی را متوجه می شود؟ آیا او زبان اشاره را ترجیح می 
دهد؟ آیا برای برقراری ارتباط با فرد هیچ دستورالعمل 

و ساختار خاصی وجود دارد؟
۳  رفتارها و عوامل برانگیزاننده ی منحصربه فرد

که  زمانی  آیا  است؟  حساس  صدا  و  نور  به  فرد  آیا 
محدود می شود، رفتار پرخاش گرانه دارد؟ آیا مشکالت 
و  رفتارها  مورد  در  اطالعات  دارد؟  دیگری  حسی 
منظورشان  این که  فرد،  خاص  برانگیزاننده ی  عوامل 
آن ها  به  حساسیت  با  چگونه  و  چیست  حرکت  هر  از 
اشتباه  تفسیر  احتمال  شود،  داده  سازنده  پاسخ هایی 

رفتارشان را کاهش می دهد.
اگر مواردی ناگفته بماند، پزشک ممکن است احساس 
کند نیاز به کنترل و استفاده از آرام بخش ها وجود دارد.

4  اطالعات اضافی درمانی 
آیا فرد آستانه ی درد غیر معمولی باال و یا پایینی دارد؟ 
آیا از راه غیر متعارفی به درد پاسخ می دهد؟ آیا ترس از 
سرنگ و آمپول دارد؟ در این مواقع چه عکس العمل هایی 
نشان می دهد و پرسنل بیمارستان برای کمک هر چه 

بهتر، چه چیزهایی را باید بدانند؟
5  اطالعات تماس ضروری

در  اتیسم  دارای  فرد  که  شوند  مطلع  باید  چه کسانی 
آن ها  با  می شود  چطور  دارد؟  قرار  اورژانسی  شرایط 

تماس گرفت؟ 
اضطراری  تماس های  اطالعات  به  دسترسی  توانایی 
بسیار  را  اضطراری  موقعیت  یک  کلی  نتایج  می تواند 
داشتن  همچون  اضطراری  تماس های  بخشد.  بهبود 
اطالعات دقیق از نیازهای منحصر به فرد بیمار، تأثیری 
خواهد  اورژانسی  شرایط  در  فرد  روی  بر  آرام کننده 

داشت.
6  وضعیت پزشکی

هم زمان  طور  به  )اختالالتی(  تشخیص هایی  فرد  آیا 
کامل  حداالمکان  پزشکی  سیمای  یک  همواره  دارد؟ 

برای پزشکان و پرستاران ارائه کنید.
7  داروها

درحال حاضر بیمار چه داروهایی مصرف می کند؟ دوز و 
طول دوره ی مصرف هر کدام از داروها چیست؟

ارائه ی این اطالعات تفاوت بزرگی در حصول اطمینان از 
اینکه هیچ وقفه ای در مصرف داروهای مورد نیاز ایجاد 
نشده و هیچ کدام از داروهایی که اخیراً تجویز شده اند 

مضر نبوده اند را ایجاد می کند.
8 آلرژی ها و حساسیت ها

آیا فرد به دارو یا محیطی آلرژی دارد؟ آیا غذایی وجود 
عکس العمل های  کند؟  پرهیز  آن  از  باید  وی  که  دارد 
موارد   اینگونه  به  است؟  مواردی  چه  شامل  او  آلرژیک 

چگونه باید واکنش نشان داد؟

     

9   بیمه
اورژانسی، یک  در شرایط  بیمه، حتی  اطالعات  ارائه ی 
سهل الوصول  اطالعات  شود.  می  محسوب  اساسی  نیاز 
بیمه نامه،  بیمه کننده، شماره ی  نام سازمان  باید شامل 
بیمه کننده و شماره تماس  نام شخص  شماره ی گروه، 

وی باشد.
1۰ پزشکان معالج بیمار

پزشک مراقب اول بیمار چه کسی است؟ بیمار تحت  نظر 
متخصصان دیگری هم هست؟ روانشناس؟ روانپزشک؟ 
چگونه  درمانگر؟  کار  یا  و  فیزیوتراپ  درمانگر؟  رفتار 
می توان به آن ها دسترسی پیدا کرد؟ حضور پزشک فرد 
و متخصصانی که تحت نظر آن هاست می تواند مراقبتی 
و  بخشیده  بهبود  را  می کند  دریافت  اتیسم  فرد  که 

اضطرابش را کاهش دهد.
حتی در یک موقعیت ایده آل که به هیچ وجه اورژانسی 
نیست، آماده بودن برای پیشامدهای ساده با این نکات 
غیرممکن  واقعا  اشکال  بدون  آن ها  داشتن  خاطر  به  و 
است. بنابراین برای گروه طیف اتیسم و خانواده هایشان 
از پیش برنامه ریزی کردن، بسیار مهم است. قرار دادن 
آن  در  باال  اطالعات  )که  اضطراری  موارد  کارت  یک 
در  دوختنش  یا  فرد  پول  کیف  در  باشد(  شده  نوشته 
داخل لباس وی می تواند ایده ی خوبی باشد. سخن آخر 
خواهد  اتفاق  اورژانسی  موقعیت های  و  حوادث  اینکه، 
داشتن  اما  کرد،  خواهند  ایجاد  چالش هایی  و  افتاد 
بنابراین  کند.  ایجاد  بسیاری  تفاوت  می تواند  آمادگی 
چند دقیقه وقت بگذارید، همه چیز را کامال سازماندهی 
کنید و مطمئن شوید که خودتان و فرد دارای اتیسم 
کنترل ترکردن  قابل  برای  که  را  آنچه  عالقه تان،  مورد 
از  بعدا  دارید.   اورژانسی الزم است،  با شرایط  مواجهه 

انجام این کار راضی خواهید بود!

مترجم :   آرزو قندچي )كارشناس روانشناسي باليني(
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اولویت های  از  سالمت  و  درمان  حوزه ی  توسعه ی 
آن  به  توجه  عدم  که  می رود  شمار  به  جامعه  هر 
داشته  همراه  را  زیادی  بسیار  مشکالت  می تواند 
دنیا  در  درمان  حوزه ی  اهمیت  و  جایگاه  از  باشد. 
همین میزان کفایت می کند که کشورها و شهرهای 
توسعه   یافته ی دنیا را براساس میزان ارائه ی خدمات 

بهداشتی و درمانی به شهروندان می سنجند.
کشور  هر  در  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  میزان 
مسئوالن  که  می شود  ارائه  طرح هایی  اساس  بر 
با  می کنند،  اجرایی  و  تدوین  را  آن  سالمت  حوزه 
این حال آنچه مسلم است گویای این نکته ی مهم 
است که جامعه ی معلوالن با توجه به شرایط ویژه 
بیشتر  خدمات  ارائه ی  نیازمند  دارند،  که  خاصی  و 
و تخصصی تر در حوزه ی سالمت و درمان هستند، 
هرچند امروزه خدمات بیمه ای مناسبی در این حوزه 
در جامعه هستند که  پزشکانی  ولی  نمی شود  ارائه 
افراد  به  ارائه خدمات ویژه  با  تا  همواره کوشیده اند 

جامعه این خأل را از میان بردارند.
نسرین ارباب مؤسس مرکز خصوصی شفا را می توان 
ارائه  در  قزوین  استان  افراد  تأثیرگذار ترین  از  یکی 
خدمات پزشکی و فیزیوتراپی به جامعه ی معلوالن 
این استان دانست تا جایی که همواره نگاه ویژه ای 
به افراد دارای معلولیت و ارائه ی خدمات مطلوب به 

این افراد داشته است.
فیزیوتراپی  رشته ی  دانشجوی  ارباب  نسرین  خانم 
دانشگاه شیراز بوده که در بهمن ماه سال 67 از این 
دانشگاه فارغ التحصیل شده است، وی از دوران پس 
سخن  پیک توانایی ها  برای  خود  فارغ التحصیلی  از 

می گوید.
از  فیزیوتراپی  رشته ی  در  فارغ التحصیلی  از  پس 
به  و  بازگشته  قزوین  خود  شهر  به  شیراز  دانشگاه 

بیمارستان شهید  در  نیروی طرحی رسمی  صورت 
رجایی قزوین کار حرفه ای خود را آغاز کردم، پس 
حوزه  در  استخدامی  نیروی  صورت  به  سال  دو  از 
فعالیت  پژوهش مشغول  و  آموزش  درمان،  نظارت، 
را  شفا  خصوصی  مرکز  نیز  آن  کنار  در  شدم. 

راه اندازی کردم.
 مرکز شفا را چه موقع تاسیس کردید؟

هم زمان با استخدام در علوم پزشکی قزوین، با توجه 
به محوریت تحصیالتم و کمبود مراکز فیزیوتراپی در 
شهر قزوین مؤسسه ی خصوصی فیزیوتراپی شفا را 
راه اندازی کردم تا بتوانم خدمات مناسبی که در آن 
زمان بسیار کم بود و همشهریان به آن نیاز دارند را 
ارائه دهم. در همین راستا در شیفت های غیرموظفی 
در این مرکز مشغول فعالیت می شوم. در حال حاضر 
نیز حدود 26 سال است که در این حوزه مشغول 

فعالیت هستم.
توانا  معلولین  کانون  با  شما  آشنایی  زمینه ی 

چگونه بود؟ 
که  فعالیتی  نوع  واسطه ی  به  کار  نخسِت  سال های 
دارم، با مددکاران کانون معلولین توانا آشنا شدم و 
این آشنایی زمینه ی آشنایی هرچه بیشتر من را با 

کانون معلولین توانا فراهم کرد.
آشنایی شما با کانون معلولین توانا در نگرش 

شما به حوزه ی معلوالن تاثیرگذار بوده است؟
از  یکی  فیزیوتراپی  رشته  که  آنجایی  از  بله، 
زیرشاخه های رشته های توانبخشی به شمار می رود،   
آشنایی با کانون توانا تأثیرات بسیار زیادی روی من 
داشت. از همان اوایل کار نسبت به توانمندی افراد 
کانون  با  آشنایی  که  داشتم  عالقه  معلولیت  دارای 
هدف  جامعه ی  به  خدمت رسانی  در  را  من   توانا 
مصمم کرد تا بتوانم در توانمند سازی افراد این قشر 

نیازمند به درمان، خدمات مطلوبی را ارائه دهم.
یک  عنوان  به  شما  تا  شد  باعث  دالیلی  چه 
افراد  به  را  ویژه ای  خدمات  بخواهید  پزشک 

دارای معلولیت بدهید؟
انسان دوستی و کمک به همنوع از سفارشات مکرر 
از  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  که  بوده  اسالم  دین 

این رو من با توجه به زمینه هاي اعتقادی و مذهبی 
به عنوان یک مسلمان تصمیم گرفتم تا در حرفه ی 
خود در حد توان به افراد نیازمند درمان کمک کنم. 
در همین راستا در برنامه ی کاری خود سعی کردم 
که اگر حمایتی درمانی به افراد نیازمند مي کنم بر 
اساس اولویت بندي باشد بنابراین کمک به معلوالنی 
که با مشکالت اقتصادی مواجه اند را ارجعیت دادم 
تا مشکالت اقتصادی آنها به مشکالت جسمی غلبه 

نکرده و سبب محرومیت افراد از توانمندی نشود.
معلوالن  به  شما  مرکز  درمانی  ارائه ی خدمات 

در چه حوزه هایی هست؟
یکی  معلولیت،  دارای  افراد  شرایط  به  توجه  با 
فیزیوتراپی  برنامه های  آن ها  درمانی  نیازهای  از 
افراد دارای معلولیت که مشکالت جسمی و  است، 
حرکتی دارند، اختالالت جسمی، عملکردی و گروه 
خدماتی  جمله  از  اسکلتال  ماسکولو  بیماری های 

است که به افراد دارای معلولیت ارائه می شود.
حوزه  در  معلوالن  جامعه  دغدغه  مهم ترین 

بهداشت، درمان و سالمت را چه می دانید؟
در  که  موضوعاتی  مهم ترین  از  یکی  در حال حاضر 
حوزه درمان افراد دارای معلولیت وجود دارد شرایط 
مناسب سازی  عدم  است،  درمانی  مراکز  فیزیکی 
بسیاری از مراکز درمانی و مطب های پزشکان سبب 
شده تا بسیاری از افراد دارای معلولیت نتوانند به هر 
است  حالی  در  این  کنند،  مراجعه  معالجی  پزشک 
و  بیمارستان ها  تخت  همچون  درمانی  وسایل  که 
مناسب  معلولیت  دارای  افراد  برای  نیز  درمانگاه ها 
نبوده و این افراد به سختی می توانند از تخت های 
که  حالی  در  کنند.  استفاده  درمانگاه ها  در  موجود 
طبق قانون علوم پزشکی مراکز درمانی باید طوری 
افراد بتوانند به راحتی  مناسب سازی شود که تمام 

در آن حضور پیدا کنند.
به صورت شاخص در زمینه ی فیزیوتراپی نیز نبود 
مراکز آب درمانی مناسب برای افراد دارای معلولیت 
خأل بزرگی محسوب می شود. این در حالی است که 
کمبود فضاهای ورزشی مناسب و استخر مناسب نیز 

از دیگر نیازهای جامعه معلوالن به شمار مي رود.

 مراكز درمانی
مناسب  حضور معلوالن نیستند!

زهره خويينی 
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ستون جرقه ورود فناوری های علمی نابینایان به داخل کشور    پوست مصنوعی انعطاف پذیر با 
قابلیت خودترمیمی

توسعه ی  ویژه ی  از ستاد  نقل  به 
ترکیب  با  محققان  نانو،  فناوری 
نانو ذرات طال و نوعی پلیمر موفق 
انعطاف پذیر  الیه ی  ساخت  به 
این  شدند.  خودترمیم شونده 
پوست  به  عنوان  می تواند  الیه 
هر  با  و  شود  استفاده  مصنوعی 
قبل  به  نسبت  شدن،  ترمیم  بار 

استحکام بیشتری پیدا می کند.
در  انعطاف پذیر  حسگرهای 
الکترونیکی،  ابزار  در  حال حاضر 
روباتیک و بخش سالمت استفاده 
می شوند. در آینده احتماالً بتوان 
از این حسگرها در ساخت پوست 
پروتز  اندام های  و  مصنوعی 
کاربر  طوری که  کرد،  استفاده 
را  خود  پیرامون  محیط  بتواند 
مشکالت  از  یکی  کند.  حس 
و  خراشیدگی  حسگرها،  این 
آن هاست  سریع  آسیب دیدگی 
که موجب ازبین رفتن کارایی آنها 

می شود. 
ترمیم شدن  محض  به  ماده  این 
آلی  ترکیبات  وجود  است  قادر 
کم  بسیار  مقادیر  در  را  فرار 
شناسایی کند. حساسیت حسگر 
قادر  الیه  این  که  می دهد  نشان 
سخت  بسیار  شرایط  در  است 
درجه  تا40   20 دمای  نظیر 

سانتیگراد خود را ترمیم کند.
الیه  این  ترمیم،  فرآیند  برای 
متورم  و  کرده  جذب  را  رطوبت 
زنجیره ی  کار  این  با  می شود؛ 
آمده  در  آزاد  شکل  به  پلیمری 
آغاز  را  ترمیم  فرآیند  می تواند  و 
این  جالب  نکات  از  یکی  کند. 
فرآیند  از  بعد  که  است  آن  ماده 
مقاوم تر  قبل  به  نسبت  ترمیم، 

می شود.

نمایشگاه فناوری های ویژه نابینایان برای نخستین بار در سطح کشور در اصفهان به 
همت انجمن روشن بین اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی از تجهیزات ویژه ی نابینایان صبح شنبه در مرکز 
توان بخشی اصفهان برگزار شد که زیر نظر انجمن روشن بین اصفهان پس از ماه ها 
نابینایان به سرانجام رسید  با واردات تجهیزات ویژه ی  رایزنی با شرکت های مرتبط 

و نابینایان توانستند جدیدترین وسایل مناسب سازی شده را از نزدیک لمس کنند.
بخش،  اولین  در  بود.  شده  تقسیم بندی  قسمت  چهار  در  وسایل  نمایشگاه،  این  در 
وسایل کمک توانبخشی همچون انواع عصاهای سفید، عصاهای دارای ویبره، عصاهای 
گویا،  تب سنج های  چهارتکه،  و  پنج تکه  عصاهای  کودکان،  ویژه ی  عصاهای  آنتنی، 
برجسته،  نگار  برچسب  گویا،  حمام  ترازوی  گویا،  خون  قند  سنجش  و  فشارسنج 

شیءیاب و قطب نمای گویا بودند.
ترازوی آشپزخانه، دستگاه ویبره  را وسایل آشپزخانه تشکیل می داد.  دومین بخش 
سریز مایعات، پارچ ها و انواع پیمانه ها و ظروف که با عالیم برجسته از یکدیگر تفکیک 

شده بودند.
در  نوشتاری  لوح های  می کردند.  خودنمایی  کمک آموزشی  وسایل  دیگر  بخش  در 
سایزهای مختلف، قلم های ویژه، دستگاه های تایپ، بازی های فکری، پازل ها، منچ ها 
و انواع دیگر از وسایلی که به صورت برجسته و قابل لمس برای کودکان و بزرگساالن 

نابینا و کم بینا وجود داشت.
و  شکل  در  لمسی  و  گویا  ساعت های  همچون  کاربردی  وسایل  چهارم،  بخش  در 
کنار  در  متون  بزرگ نمایی  برای  کم بینا  افراد  ویژه ی  وسایل  مختلف،  اندازه های 
برجسته نگارهای زیبا و کوچک، و در کنار آن متن خوان ها که توانایی گویاسازی کتب 

را دارا بودند.
تجهیزات کمک توان بخشی ساخت داخل کیفیت الزم را ندارد

این  مورد  در  اصفهان،  روشن بینان  انجمن  رئیس هیئت مدیره  محمد جواد خادمی، 
نمایشگاه اظهار داشت: تجهیزات کمک توان بخشی و کمک آموزشی در ایران به تعداد 
بسیار کم و غالباً بی کیفیت ساخته می شود. به این علت که ساخت و تولید این وسایل 
از  نابینایان  با  مرتبط  مسئوالن  و  ندارد  اقتصادی  توجیه  داخلی  شرکت  هیچ  برای 
ساخت این وسایل که زندگی هر نابینایی را متحول می کند، پشتیبانی نمی کنند. با 
توجه به افزایش قیمت دالر در سال های گذشته و همچنین افزایش قیمت کاالهای 
وارداتی به علت گمرک، خرید این وسایل در ایران بسیار سخت شده، چرا که اکثر 
خانواده های دارای معلول و خود نابینایان از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند.

تولید بومی تجهیزات نابینایان، حرفی غیرکارشناسی است
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  نابینایان  ویژه  کاالهای  واردکننده ی  مدیران  از  یغمایی، 
مهمترین مشکالت شما در واردات کاالهای مرتبط با نابینایان چیست، گفت: خرید 
این کاالها، به علت تحریم ها بسیار سخت بود ولی در حال حاضر این امکان برای 
ما فراهم شده که بهتر از گذشته به واردات این کاالها بپردازیم. مشکل دیگر ما آن 
است که بیشتر مسئوالن بدون آگاهی کامل از موضوعات مرتبط با تجهیزات ویژه ی 

معلوالن به وارد و تولید کردن این کاالها می پردازند.

فناوری های نوين ويژه ی افراد نابينا و کم بينا

نخستین نمایشگاه فناوری های ویژه ی نابینایان در اصفهان

ستون فناوریهای نوين 



ستون جرقه ورود فناوری های علمی نابینایان به داخل کشور   
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تخته ی نامرئی

حلقه ی گویا 

کوسن فنری کمكی

صدای دیجیتالی

نوعی صفحه نمایش قابل حمل و سبک است که می توان 
تا از حواس پرتی دانش آموزان  آن را روی میز تنظیم کرد 
کند. جنس یک طرف  بینایی جلوگیری  اختالل  به  مبتال 
این تخته سه تکه، صاف و سفید است و طرف دیگر جنس 

سیاه و تطبیق پذیر دارد. 

انگشت دست قرار می گیرد در  یک مدل حلقه ی گویا که روی 
را  ابزاری  محققان  است.  موجود  کمبریج  رسانه ای  آزمایشگاه 
به  را  بینایی  معلولیِت  دارای  افراد  که  داده اند  توسعه  و  طراحی 
الکترونیکی  یا دستگاه های  کاغذ  روی  پرینت شده  متن  خواندن 
موانعی  است  ممکن  الکترونیکی  آموزشی  اجسام  می سازد.  قادر 

برای اختالالت بینایی ایجاد کند. 

طراحی منحصربه فرد این کوسن فنری، برخاستن امن و آرام و 
بدون هل دادن رو به جلو را برای فرد مهیا می کند و بیش از %70 
مواقع نشستن و  برخاستن را ساده تر می نماید و نیازی به برق، 

باطری، دکمه، سوئیچ یا قفل نیست. 

مانیتور  داده های  ورودی  به  خون  قند  اندازه گیری  صوتی  مدل 
را  می شود  ظاهر  صفحه  روی  آنچه  و  می شود  وصل  خون  قند 
اعالم می کند: مانند اعالن ها، پیام های خطا و مطالب خواندنی. در 
برخی مدل ها، زبان های فرانسه و اسپانیایی در دسترس هستند 
شده  برنامه ریزی  خون  قند  ویژه ی  مانیتورهای  با  کار  برای  که 

است.

ستون فناوریهای نوين 

ترجمه، حمیده حاج صالحی



DAT was established to change Society's
Attitude toward People with Disabilities
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“We 
established DAT in order to changing 
attitude of the society towards disabled 
people” said the chairman of the board 
of DAT in the meeting of Productivity 
Development Association. 
Through the meeting of Productivity 
Development Association which was 
held in Social Security Organization, 
Seyed Mohammad Mousavi said we have 
established DAT based on several great 
goals including changing the attitude of the 
society towards the disabled people; since 
we believe limitation makes creative-being 
of people, According to Peyke Tavana.
Managing director of Firooz Hygienic 
Group added we shares our hearts and 
when I faced the cases which disabled ones 
had to go to the State Welfare Organization 
in Iran to receive 400,000R for a month as a 
salary; I had to ask them to be as employee 
in the factory to do cheap activities such 
as closing the shampoo bottles׳ caps while 
I prefer intellectual activities for them; 
but I have to employ them since I believe 
working is better than beggary.
The outstanding social entrepreneur 
mentioned that now I am involving building 
the Iran`s biggest project of recreations and 
tourism port in Noshahr city; in which 
through the project we have about 250 
meter moving ahead in the sea and utilizing 
10000 acre through a contract with Natural 
Resources Organization. Indeed through 
the project, all benefits are dedicated to 
support the education of the disabled ones 
and to prepare the ground so that disabled 
ones will have the opportunities to be 
university professor, lawyer and physician. 
Probably, this ground solves the problem 
of society management in the future. 

Chairman of the board of DAT while 
criticizing the capitalism system uttered 
the world`s population was 2 billion in 60 
years ago while within 60 years it reached 
to 7 billion. The population which needs 
fruits like strawberry in all the seasons. 
They manage the world in a way that 
creates disabled people. For the issues like 
water, plants, air pollution and like that, 
the seminars are held by them. During the 
last 60 years, the mentioned population 
has achieved fossil energy and they have 
established petrochemical industries and 
the derivatives were achieved in order to 
turn on their air conditioners through press 
of a button. 
He continued in this system governors only 
think of their own government since their 
government is based on the capitalism. 
These governors have turned the world 
to a casino to achieve more capitals and 
resources. It is not important someone`s 
loss since they believe the gamble. The 
profitability is the base of financial 
principles of these companies. Automation 
is just for achievement of more profits and 
the religion has no place in such systems. 
The thoughts of capitalism have put the 
whole world in a trouble and the capitalists 
hold session on human rights and festivals 
on clean air; and they wants to ease the 
pains and give the solution. 
Pointing to the ideal thinking of the 
managers in DAT, Mousavi said our 
outlook is not based on the capitalism 
and it is not based on the stock exchange. 
We do respect the consumers’ rights. Our 
company has been selected as the top 
company during 4 years. Success of our 
brand is due to people welcome indeed and 
there were nothing to us without people 

welcome. 
The managing director of Firooz Hygienic 
Group pointing to his handicap said “I 
was appointed as the corps commander 
of Alborz industrial city in 1981 and I 
am familiar with the economy spirit and 
industry. Many people think that my 
disability refers to times when I was the 
corps commander and indeed I am self-
sacrificing; but  my handicap refers to 
infantile paralysis when I was 2 year old, so 
I am familiar with disability; accordingly 
my activities have the social approaches.
He added that the ideas clash in times 
of childhood and adolescence resulted 
my social behaviors. Up to age 7, the 
suitable behaviors of my family especially 
behaviors of my mother resulted to ignore 
my handicap. But as soon as I entered 
the school I faced the great trouble: the 
compassionate attitudes of people towards 
my handicap; so I believed that I have a 
great problem as a disabled one. Those 
who were good ones thanked the God 
when they faced me in coming out of the 
mosques. They thanked that they were not 
disabled ones like me. 
Chairman of the board of DAT continued 
the mentioned ideas clash between the 
approaches of the family and the mistake 
approaches of the society resulted 
establishment of NGO called disability 
association of Tavana in 20 years ago 
which is considered as the unique 
association in the world based on admission 
of NGO department of the United Nations 
Organizations. Indeed the association is 
a member of DPI of the United Nations 
Organizations. I attended the office of UN 
in New York 2 months ago. 
Dr. Sepehri delivered a speech about 
“objectives of stable development and 
efficiency” and stressed the promotion 
of stable and comprehensive economic 
development as well as preventing the 
environmental damages.
At the end of the conference, Mr. Seyyed 
Mohammad Mousavi, managing director 
of Firooz Hygienic Group, was awarded 
through certificate of appreciation by 
association of Labor and Social Security. 



The first special audio library was 
opened in Qazvin

The Exquisite (incredible) Paintings of  Iranian Amputee Artist
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The audio library in Qazvin province was 
inaugurated with the presence of some 
officials.
According to the report of the Tavana paper, 
the audio library for persons with visual 
disabilities, with the emblem of "See The 
world through my voice” was inaugurated 
at the association of Tavana with presence 
of parliament members of Qazvin, members 
of Qazvin city council, Seyyed Mohammad 
Mousavi founder of the Center for disabled 
people of Tavana of Qazvin province, Mr. 
Ahmadi, president of Special education of 
Qazvin province, Mr. Mehdi Ramezani, 

general manager of Libraries Foundation of 
Qazvin Province. 
The first audio library was instituted with 
the efforts of Tavana association of Qazvin 
to provide easy access to resources and 
information for the persons with visual 
disabilities.
This organ plans to convert the academic books 
as well as textbooks to audio books for the 
blind and low-vision persons and to produce 
information and resources for the blind as well 
as the audio books in the scientific and cultural 
fields as well as the youth and children field.

He holds the brush between his toes and paints 
in such a way that you imagine the power of 
his amputated hands has been emerged from his 
feet. Rahim Azimi paints through his foot; and 
the paintings which are created through his foot 
it is probably impossible to be created through 
hands. 
Through passing the way of Clock Square, 
which is evidence to ancientness of Tabriz, 
and its Clock Tower alarms at 15 minutes per 
hour and warns the passersby’s about passing 
the time and life, and passing the street of 
Maqsudiyah as well as the ally which is near 
the mosque of Maqsudiyah square I got to the 
house of young disabled who has defined the 
will through his arts and he has created the 
incredible paintings through his foot. 
I knocked the door. A tall and graceful young 
man opened the door. Instead of hands׳ shaking 
I kissed on his cheek for greeting because he 
was an amputee one. The young man was 
Rahim Azimi, the amputee artist. He invited 
me into his house cheerfully, the pleasant house 
which was fragrant with smell of stuffed grape 
leaves of his mother. 
We entered into his small but pleasant room 
which resembled a gallery. The pencils, 
brushes, palettes, sheets, and clipboards 
were about the room. A small cabinet of his 
certificates of appreciation and awards was also 
in the corner of room.
Drinking a cup of chamomile tea made me 
fresh and I talked with him. “I am 23 years 
old and I was born in Eish-Abaad village of 
Marand city. When I was ten, I was amputated 
due to an accident.” He introduced himself.

The accident which led to amputating of 
Rahaim Azimi.
I asked Rahim’s mother about the accident 
which led to amputating her son. As thought it 
was so hard to remember that accident but she 
said “at that time we were living the village. 
Rahim was a talent student and he also worked. 
That time we were weaving the carpet and 
Rahim left the house to play with friends. 
 “After some hours, I heard the children’s 
screams and ran outside fearfully. I found my 
innocent son lying on the ground. He had been 
injured seriously”, She continued. 
Rahim’s mother sighed and said: “during the 
playing he has been got an electric shock due 
to high voltage electricity. Physicians decided 
to amputate the arms of my son. I had confused 
about Rahim’s situation. This question 
bothered me: what would happen towards 
Rahim’s future? Finally, Rahim’s arms were 

amputated.”

Trust in Allah, endeavor, and diligence are 
three main factors of Rahim’s success
At this moment, Rahim’s mother shed tears and 
left the room to guest us with the fruits. Then, 
Rahim continued: “I was in hospital and my 
hands were amputated. I was very frightened 
and all of my body was shaken. I could not say 
anything. I was very anxious for my future. 
What would happen to a body without arms?” 
“I was interested in study and the school; so 
I decided to write through toes. After some 
months and through practicing, I succeeded 
to write and to paint through toes well.” He 
continued.
The amputee artist, who wants to follow Kamal 
Al-din Behzad׳s footsteps, said: “Some years 
later, our family moved to Marand city and 
then to Tabriz in order to have better access 
to hospitals and therapeutic centers and we 
resided in this rental house. I took my diploma 
and then, started to study Persian panting at the 
Tabriz University of Handicrafts. 
It was very difficult for me to deal with the 
situation, but I could have more fluency 
through my toes and then I could to write and 
to paint through my toes. The outstanding 
painter of the 21st national festival of visual 
arts of young artists continued: “At first, it was 
very difficult painting through toes so I had to 
practice so much; since I believed that I could 
do it. It was very hard for me to believe my new 
situation, but my ability in control of my toes 
improved gradually and I could write and paint 
through them.”
His life spends in paint sheets, brushes, and 
watercolor. He know three main factors of 
his success as trust in Allah, endeavor, and 
diligent. He stated about his interest in Persian 
painting and said: “Painting through toes is for 
my love and interesting. Albeit, I also expect 
to earn through selling my works of art since 
this activity is my only activity that I can do it 
skillfully in order to cover my expenses.”

Rahim has no financial supporter or sponsor
I asked Rahim, who was honored especially 
some months ago for his art in the 9th Iranian 
national biennial festival of Persian painting, 
about his problems, he answered: “The 
problems of this way bother me, because I have 
no financial source and sponsor. Supplying 
painting tools needs money; accordingly, I 
have to leave painting, if I do not have brush 
and watercolor.”
He stood up and then, he brought a clipboard, 

brush, watercolor, and sheet, respectively, 
one by one with his foot from other side of 
the room. He did not let me help him and he 
insisted on doing his works himself. At last, 
he gathered together all of his necessary tools, 
and then he sat and started painting. He was 
working on a semi-complete painting which 
was the painting of Zuljinah, the loyal horse of 
Imam Hussain (PBUH). I felt a strange feeling 
when I saw Zuljinah׳s painting as well as 
efforts of Rahim in completing it. He described 
about his beautiful painting and said: “When I 
was coloring the blood drops of Zuljinah, I felt 
strange feeling, and I cried for some minutes, 
and prayed for healing of all unhealthy people.”
Rahim’s mother came back again. I asked her 
about wishes for her artist son, she replied: “in 
this world my great wish is watching him when 
he wears groom suit. I ask Allah to provide the 
prerequisites of Rahim’s marriage.”
She is a mother indeed; and when she speaks 
about her wishes, she shed tears of joy. 
“Disabled people have special abilities which 
should be supported to reveal.” Rahim’s 
mother smiled and said.
Rahim could also write calligraphy with his 
toes. He wrote a text for me with this content: 
O` authorities! Please pay attention to the 
people with disability and support them.
 I considered the newspapers in the floor and 
asked Rahim about them. He said: “I read 
them.”  And I asked him “but how?”  To 
answer my question, he took a newspaper and 
started to flip it by his toes. Rahim has a cell 
phone with touch screen and he could use it 
with the toes.
We went to another room; the Rahim’s personal 
computer (PC) was on the desk. I wondered 
and asked him how he can work with PC. To 
show me, he sat on the chair and gripped on the 
mouse with his right foot. He used her toes for 
clicking and scrolling. He worked with mouse 
really fast. Then, he started to type with his 
toes.
After some hours, I said goodbye to Rahim and 
his mother. The life of Rahim is so different 
from what I imagined. Sometimes it is simple 
like a friendly atmosphere and sometimes it is 
complicated because for his arts, full of life’s 
secrets and understanding of Allah’s power.
As I walked through Maghsoudieh Street 
towards the Clock Square, my look to the hands 
of passersby׳s was different. I knew well that 
the hand of heart is more powerful than real 
hand.

Translated by: Samane Shabani
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