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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. 

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

را در اختیار 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.
اشتراک  با  می توانید  عزیز  شما دوست 
دارای  دوستان  به  را  آن  توانا  پیک 

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

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

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

بردارد.

فرم اشتـراک ماهنـامه پیک توانا
پذیرش اشتراک پیک توانا به معناي مشارکت در :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

در این حرکت فرهنگی با ما همراه شوید



 شورای سیاست گذاری: 
حجت اله یوسفی، سید اکبرحسیني، محمد حسن هادی، 
مرتضی رویتوند
سردبیر:  رقیه بابایی
 هیئت تحریریه :

سیما سلطانی آذر، مرتضی رویتوند، معصومه آِمدی، 
هستی خجسته، مریم ایران دوست، میترا بهرامی 
گرافیک و صفحه آرایی:  فهیمـه طیبـا
عكاس: محیا بلوچی
عكس روی جلد: علی راد
ویراستار: علی اصغر نظری
با تشكر صمیمانه از همكاری این عزیزان:
 مرضیه کریمی، فهیمه عباسی، شبنم حمیدراد، 
مهدیه برین، فاطمه خردمندزاده، منا ثباتی 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
تلفكس :028-33339212

شماره پیامک : 30007545  
چاپ و صحافی : رواق روشن مهر 

صاحب امتیاز: کانون معلولین توانا    
  مدیر مسئول: محمدرضا هادی پور

اخبـار

اجتماعی

کودك و نوجوان

سالمت

علمی

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

به عنوان یکي از مسئوالن نظام از معلوالن عذرخواهي میکنم

آقاي رئیس، لطفاً تصمیم بگیرید!
خداوند براي اهالي مینوکده چاي عشق دم میكند

چهارمین نشست هم اندیشي

بوي تابستان 
صندلی گل گلی

بازی

نکاتي براي افرادي که به تازگي دچار معلولیت شدهاند
رژیم مناسب براي کودکاني که داراي  اختالل خوانش پریشي هستند

ستون فناوری های نوین 

نگاهي به مشکالت معلوالن در مراجع قضایي
امید بر شانه چپش پرنده اي دست آموز بود

مدل اجتماعي معلولیت

پاي درد دل مادران فرزندان داراي معلولیت
چرا استخدام افراد معلول باارزش است؟

همرا ه با پیک توانا همگام با تئاتر درماني...

اشتغال و مسکن؛ تسکین دردهاي بي شمار
داغ ننگ یا صداي خاموش

همیشگي ترین پدر دنیا
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روز بهزیستی است و جای خالی شهید فیاض بخش...
25 تیرماه از راه رسید و دوباره به هفته مقدس 
چنین  در  پیش  سال   36 برخوردیم.  بهزیستی 
شد.  تشکیل  کشور،  بهزیستی  سازمان  روزی 
به  نیل  به  منظور  که  و طویلی  سازمان عریض 
اهداف انسان دوستانه و با اتخاذ تدابیر الزم آماده 
حمایت از گروه های خاص و اقشار پایین جامعه 

شد.
اولیه تشکیل این سازمان، توسط شورای  طرح 
با پیگیری  انقالب، در خرداد ماه سال 1359و 
و تالش شبانه روزی شهید دکتر فیاض بخش به 
تصویب رسید تا بر اساس اصول بیست ویکم و 
بیست و نهم قانون اساسی این سازمان بتواند به 
بنا به دالیل  انسان هایی که  قشرهای محروم و 
داشتن  و  ارثی  اقتصادی،  اجتماعی،  محیطی، 
عدم  دچار  عاطفی  و  روحی  جسمی،  مشکالت 
و  مالی  حمایت های  بدون  و  شده  اند  تعادل 
خودکفایی  و  توانایی  به  قادر  دولت،  خدمات 

اقتصادی نیستند کمک کند.
سازمان بهزیستی تشکیل شد تا به شرط حفظ 
ارزش ها و کرامات واالی انسانی دستگیر آسیب 
بینای  چشم  چون  و  باشد  اجتماعی  دیدگان 
پیشگیری  سکان  پژوهش  و  مطالعه  با  جامعه 
ناهنجاری های  و  آسیب ها  معلولیت ها،  بروز  از 

اجتماعی را به دست بگیرد.
سازمان  این  تا  شد  این  بر  قرار  سال ها  همان 
حفظ  برای  دلسوز  مددکاری  و  پرستار  چونان 
آسیب  پذیر،  و  آسیب دیده  خانواده  های  کیان 
توان بخشی  مراقبت،  خاص،  افراد  از  نگهداری 
ازسرگیری  برای  آنها  آماده سازی  و  معلوالن 
زندگی عادی در جامعه تالش کند و به توسعه  ی 
پژوهش های کاربردی برای بازپروری به منظور 
بهبوِد کیفیت خدمات رسانی و حمایت از اقشار 

محروم و آسیب پذیر بپردازد.
در حال حاضر بیش از 50 وظیفه به عهده ی این 
سازمان گذاشته شده و گفته می  شود ساماندهی 
مورد نیاز  داروهای  تامین  و  درمان  از  معلوالن 
جامعه،  به  ورود  و  روحی  توانبخشی  تا  گرفته 
پرداخت  حتی  و  تحصیل  ادامه  ی  به  ترغیب 
منظور  به  تحصیل  هزینه ی  از  بخش  هایی 
زمینه های  ایجاد  برای  تالش  افراد،  تشویق 
مناسب شغلی و در نهایت خودکفایی و استقالل 
نیز  معلولیت  دارای  افراد  درآمدی  و  شخصیتی 
بهزیستی  سازمان  وظایف  و  اهداف  جمله  از 

محسوب می شود.
این سازمان از زمان تأسیس، فعالیت های خود 
از  حمایت  و  پذیرش  شناسایی،  راستای  در  را 

امروز  تا  روند  این  و  کرد  آغاز  هدف  گروه های 
کماکان ادامه داشته است.

به گفته ی مسئوالن سازمان بهزیستی 3 میلیون 
دارای  افراد  را  ما  جامعه ی  جمعیت  از  نفر 
می خواهیم  ما  و  می دهند  تشکیل  معلولیت 
سال   30 از  بیش  عملکرد  نحوه  ی  به  نگاهی 
حوزه  ی  در  بهزیستی  محترم  سازمان  فعالیِت 
افراد دارای معلولیت بیندازیم تا ببینیم در این 
به  معلولیت  دارای  افراد  از  تعداد  چه  سال ها 
معنای واقعی کلمه توانمند شده اند؟ چه تعداد 
از آنها به اشتغال دائم به معنای برخورداری از 
تعریف  با  کار  و  مکفی  ماهانه ی  درآمد  بیمه، 

وزارت کار دست یافته اند؟
بی تردید توانبخشی روحی به معنای رسیدگی به 
دردهای روحی و جسمی افراد دارای معلولیت، 
خانواده های  کنار  در  بودن  اجتماعی،  حضور 
آنها، اطمینان خاطر از مهارت یابی و اشتغال این 
افراد، تسهیل در جهت ادامه تحصیالت، تالش 
برای مهیا  شدن بسترهای ازدواج معلوالن و در 
نهایت ایجاد نشاط روحی به منظور دستیابی به 
سالمت روح و روان این افراد یکی از مهم  ترین 
اما  باشد.  می  تواند  بهزیستی  سازمان  اهداف 
معلولیت  دارای  افراد  از  قابل  توجهی  آیا طیف 
قدم  به  قدم  شده  یاد  مراحل  تمام  که  هستند 
حاصل  نهایی  نتیجه  ی  و  شده  گذرانده  آنها  با 
و  نشاط  این  حال حاضر  در  ما  آیا  باشد؟  شده 
شادابی را در جامعه ی معلوالن به دور از هر  گونه 
اجتماعی،  سرخوردگی های  انزوا،  افسردگی، 
تحصیلی،  عرصه های  در  متفاوت  ناکامی های 
مشاهده  و...  خانواده  تشکیل  اشتغال،  ازدواج، 

می کنیم؟
آیا معلوالِن نیازمندِ مراقبت؛ در فضاهایی منطبق 
هر  چرا  می شوند؟  نگهداری  خانواده  و  خانه  بر 
شکنجه ی  و  فوت  بر  مبنی  اخباری  گاهی  از 
نگهداری  مراکز  و  آسایشگاه ها  در  معلوالن 
منتشر می شود؟ مگر افراد مراقبت کننده ی آنها 
مددکاران دلسوز و مورد تایید سازمان نیستند؟ 
و چرا همه  ی این موارد توسط مسئوالن محترم 
در  و  گرفته  قرار  پیگیری  مورد  اکیداً  سازمان 
نهایت مشخص می شود که اخبار مذکور، کذب 
بوده یا در انتشار آنها اغراق به  عمل آمده است؟

جامعه  ی  جمعیت  از  درصد   10 حدود  ساالنه 
بهزیستی  سازمان  حمایت  چرخه  ی  از  هدف 
مستمری  تومان  هزار   50 شامل  که  )حمایتی 
ماه  یک  معادل  که  عیدی  اضافه  ی  به  ماهانه 
ساالنه  که  موردی  خدمات  و  است  مستمری 

بیش از 2 مورد را تحت پوشش قرار نمی دهد( 
معنای  به  افراد  این  تمام  آیا  می شوند،  خارج 
نیازمند  دیگر  و  شده  توانمند  کلمه  صحیح 

خدمات بهزیستی نیستند؟
شخصیتی  و  کاری  مالی،  استقالل  از  واقعاً  آیا 
اینکه  برای  تنها  یا  داریم  اطمینان  افراد  این 
و  نکند  بد  فکر  درموردمان  کسی  خدای نکرده 
کسی  که  ماست  کم کاری  از  که  نکند  گمان 
حمایت  چرخه  ی  از  را  آنها  نمی شود  توانمند 

ناچیز سازمان خارج می کنیم؟ 
دهد  نشان  که  دارد  آماری  بهزیستی  سازمان 
ازدواج  معلولیت  دارای  فرد  هزار  چند  ساالنه 
به  موفق  سال  هر  آنها  از  تعداد  چه  می  کنند؟ 
از  تعداد  چه  می شوند؟  مناسب  مشاغل  احراز 
معلوالن هنوز وارد دانشگاه ها نشده و از کمترین 
میزان تحصیالت بی بهره اند؟ چه تعداد معلول در 
روستاها و مناطق دورافتاده از کم ترین خدمات 
چه  نیستند؟  برخوردار  هم  بهزیستی  سازمان 
تعداد معلول هنوز در سازمان بهزیستی عضویت 
تولد  علت  به  خانواده  تعداد  چه  نیافته اند؟ 
از هم می پاشند؟ ساالنه  دارای معلولیت  فرزند 
چه تعداد فرد دارای معلولیت و به چه دالیلی 
پیدا  بیمارستان هایی  فوت می شوند؟ چرا هنوز 
می شوند که از پذیرش افراد دارای معلولیت سر 
باز می زنند و در این جهت تاکنون چه تمهیداتی 

اندیشیده شده است؟ 
اینها و هزاران سوال دیگر وجود دارد که پاسخ 
شاید  و  معلوالن  جامعه،  رسانه ها،  برای  آنها 
نیز  بهزیستی  سازمان  کارشناسان  خود  حتی 
نمی توان  البته  دارد.  قرار  ابهام  از  هاله ای  در 
اقدامات شایسته  ی این سازمان نظیر غربالگری، 
پرداخت  معلوالن،  به  موردی  خدمات  ارائه  ی 
کمک هزینه های 1 تا 4 میلیون تومانِی مسکن به 
معلوالن و... را نادیده گرفت. اما به عنوان صدای 
معلولیت می خواهیم  دارای  افراد  گویای  و  رسا 
از شهید فیاض بخش و درودی به  یادی بکنیم 
کاش  که  کنیم  آرزو  و  بفرستیم  پاکش  روان 
شهید فیاض بخش زنده بود و از او می پرسیدیم 
آیا آنچه از تأسیس سازمان بهزیستی در ذهن تو 
بود همانی است که هم اکنون محقق شده است؟
ما  بین  بزرگوار  شهید  این  جای  چقدر  راستی 

خالی ست...
به امید روزهای بهتر

رقیه بابایی ـ سردبیر
babaei29@gmail.com
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دبیر برگزاری مجمع هم اندیشی تشكل های معلوالن سراسر کشور:
عدم برنامه ریزی مناسب در حوزه معلوالن تبعات اجتماعی فراوانی به همراه دارد

در  موسوی  سیدمحمد  پیک توانا:  گزارش  به 
حاشیه مراسم گرامیداشت روز صنعت، معدن 
واحدهای  از  جمعی  حضور  با  که  تجارت  و 
صنعتی نمونه استان قزوین در سالن جلسات 
صنعت، معدن و تجارت استان قزوین برگزار 
معلولیت  دارای  افراد  دغدغه  مهم ترین  شد، 
توانبخشی جامع  نبود مراکز  را  استان قزوین 
ویژه معلوالن عنوان کرد و اظهار داشت: وجود 
مراکز توانبخشی برای افراد دارای معلولیت از 
که  می شود  محسوب  اولیه ای  نیازهای  جمله 
نبود آن می تواند مشکالت و چالش های جدی  

را برای این افراد به وجود آورد.
معلوالن  تشکل های  هم اندیشی  مجمع  دبیر 
سراسر کشور بیان کرد: در حال حاضر حتی 
افراد  برای  ویژه  توانبخشی  جامع  مرکز  یک 
دارای معلولیت در استان قزوین وجود ندارد و 
این در حالی است که وجود مراکز توانبخشی 
برای معلوالن به دلیل داشتن محدودیت یکی 

از نیازهای اصلی آن ها به شمار می رود.
حال  در  که  نکته  این  به  تاکید  با  موسوی 
معلولیت  دارای  فرد  هزار   3 از  بیش  حاضر 
در کانون معلولین توانا قزوین عضویت دارند، 
مناسب  برنامه ریزی  عدم  کرد:  خاطرنشان 
فراوانی  اجتماعی  تبعات  معلوالن،  حوزه  در 
بسیاری  حاضر  حال  در  زیرا  دارد،  همراه  به 
از  قزوین  استان  در  معلولیت  دارای  افراد  از 
نیز  خود  شهروندی  حقوق  کوچک ترین 

برخوردار نیستند.
این که در حال حاضر هیچ گونه  بیان  با  وی 
به  استان  در  ویژه ای  و  تخصصی  خدمات 
معلوالن  گفت:  نمی شود  ارائه  معلوالن 
لوازم  و  مصنوعی  اعضای  تولید  و  تهیه  برای 
و  تهران  استان های  عازم  کمک توانبخشی 

زنجان می شوند.
شد:  یادآور  ادامه  در  موسوی  محمد  سید 
کانون معلولین توانا چندین سال است از افراد 
توانبخشی  لوازم  به  نیازمند  معلولیِت  دارای 
ثبت نام به عمل آورده و در انتهای هر ماه با 
مشارکت هالل احمراستان و به طور رایگان آنها 
را به مراکز توانبخشی تهران اعزام می کند تا 
لوازم توانبخشی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

این مسئول کانون معلولین توانا با تاکید کرد:  
از مسئوالن استان و نمایندگان مردم قزوین 
مراکز  وجود  خال ء  تا  می خواهیم  مجلس  در 
توانبخشی خاص افراد دارای معلولیت را مورد 

بررسی قرار داده و با تخصیص اعتبارات الزم 
نسبت به ایجاد این مراکز اقدام کنند.

موسس کانون معلولین توانا همچنین 4 درصد 
دارای  افراد  از  متشکل  را  استان  جمعیت  از 
معلولیت دانست و افزود: عدم برنامه ریزی برای 
رفع مشکالت این گروه از جامعه و بی توجهی 
به نیازهای آنها در آینده ای نه چندان دور به 

یک معضل اساسی تبدیل می شود.
استان  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  موسوی 
قزوین باید زمینه ی ارائه ی خدمات درمانی و 
توانبخشی مورد نیاز معلوالن را در خود ایجاد 
بسیار  استان  معلوالن  تعداد  کرد:  تاکید  کند 
فرد  هزار  چندین  از  نمی توان  و  است  زیاد 
نیازهای  تامین  برای  تا  داشت  انتظار  معلول 
خود با صرف هزینه های باال خود را به دیگر 

استان ها معرفی کنند.
کرد:  اذعان  کشور  معلوالن  حقوق  فعال  این 
جامعه  پایین  های  دهک  جمله  از  معلوالن 
و  عزت  حفظ  ضمن  ما  همه ی  و  هستند 
رعایت  به  نسبت  باید  آنها  انسانی  کرامت 

حقوق شهروندی آنها کوشا باشیم.
معلوالن  تشکل های  هم اندیشی  مجمع  دبیر 
آمار  از  قزوین  استان  افزود:  کشور  سراسر 
که  بوده  برخوردار  معلوالن  حوزه  در  باالیی 
مسئوالن  توسط  مناسب  برنامه ریزی  عدم 
قرار  افزایش  به  رو  آمار  این  تا  شده  سبب 
گیرد، بنابراین عدم برنامه ریزی در حوزه افراد 
دارای معلولیت استان را در چند سال آینده با 

چالش اساسی مواجه می کند.
رئیس هیات مدیره کانون معلولین توانا گفت: 
کانون معلولین توانا در راستای توانمند سازی 
حتی  و  قزوین  استان  معلولیت  دارای  افراد 

کشور گام های بسیار بزرگی برداشته است که 
از جمله آن می توان به اشتغال بیش از 300 
معلول در کارخانه فیروز و همچنین اشتغال 
شرکت  در  معلولیت  دارای  فرد   50 از  بیش 

صنایع الکترونیک البرز توانا اشاره کرد.
و  امکانات  که  نکته  این  به  تاکید  با  وی 
تجهیزات مناسبی در حوزه معلوالن در استان 
ندارد، تصریح کرد: قرار گرفتن  قزوین وجود 
افراد  برای  پایتخت  کنار  در  قزوین  استان 
دارای معلولیت به یک معضل اساسی تبدیل 
جمله  از  امکانات  از  بسیاری  زیرا  است  شده 
همین  دلیل  به  توانبخشی  لوازم  و  تجهیزات 
ندارد،  وجود  قزوین  در  تهران  به  نزدیکی 
این در حالی است که مشکالت  افراد دارای 
مواجه  نیز  حمل ونقل  مشکالت  با  معلولیت 

هستند.
حوزه  در  که  نکته  این  به  اشاره  با  موسوی   
قزوین  استان  در  نیز  معلولیت  از  پیشگیری 
تاکنون کار جدی صورت نگرفته است، گفت: 
استان قزوین به دلیل قرار گرفتن در شاهراه 
بسیاری  تردد  مسیر  در  کشور  مواصالتی 
شاهد  سو  این  از  دارد  قرار  نقلیه  وسایط  از 
قزوین  استان  جاده های  در  زیادی  تصادفات 
معلولیت  به  منجر  آن ها  اغلب  که  هستیم 
از  یکی  قزوین  استان  که  حالی  در  می شود 
بوده و حوادث  نیز  استان های صنعتی کشور 

ناشی از کار نیز در آن زیاد است.
و  فیروز  بهداشتی  گروه  مراسم  این  پایان  در 
شرکت صنایع الکترونیک البرز توانا به عنوان 
تجلیل  قزوین  استان  نمونه  واحد صنعتی  دو 

شدند.
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مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای رفاه سراسر 
کشور در بازدید از خطوط تولید گروه بهداشتی 
به  فیروز  بهداشتی  گروه  داشت:  اظهار  فیروز 
ایرانی، رقابت  اعتماد خانواده های  دلیل جلب 
با برندهای برتر جهانی و به مشارکت گرفتن 
متمایز  مجموعه ای  معلولیت  دارای  نیروهای 

است.
گل زاده  فرشید  دکتر  توانا:  پیک  گزارش  به   
در این بازدید ضمن آشنایی با نحوه ی فعالیت 
کارکنان  کرد:  بیان  معلولیت  دارای  کارکنان 
جسمی  محدودیت  دارای  اگرچه  فیروز 
هستند، اما فعالیت آنها نشان می دهد که این 

افراد در عرصه ی تولید، موفق ظاهر شده اند.
مجموعه ی  یک  فیروز  اینکه  بیان  با  گل زاده 
ارزش آفرین است تصریح کرد: محدودیت های 
بروز  موجب  آنها  در  فیروز  کارکنان 
آن  از  افراد  سایر  که  شده  توانمندی هایی 

بی بهره اند.
مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای رفاه سراسر 
کشور بیان کرد: کانون معلولین توانا و فیروز 
که  کرده اند  اثبات  موثر  الگوهای  عنوان  به 
محدودیت ها هرگز مانع از کارایی، پیشرفت و 

توسعه ی انسان محور نخواهند شد.
معلولیت،  اینکه  به  اشاره  با  گل زاده  فرشید 
افزود:  ندارد  پیشرفت  و  ارتقا  با  منافاتی 
قوی ترین تئوری های دنیا و بزرگترین مدل های 
محدودیت ها  دل  از  استراتژیک  و  مدیریتی 
و مدیون محدودیت ها هستند، چرا  برخاسته 
است  محدودیت  و  سختی  در  انسان ها  که 
که استعدادهای خود را بروز داده و زمینه ی 
جهش به مراحل باالتر برایشان مهیا می شود.

مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای 

رفاه سراسر کشور:

معلوالن در عرصه ی 
تولید، موفق ظاهر 

شده اند

فرماندار شهرستان کالردشت:
 بیكاری، عدم اشتغال مهم ترین مشكل معلوالن کالردشت

فیروز و شرکت صنایع الكترونیک البرز توانا دو واحد صنعتی نمونه  در استان

کانون  افطاری  ضیافت  حاشیه ی  در  کالردشت  شهرستان  فرماندار 
معلولین توانا که با حضور 700 نفر از افراد دارای معلولیت، خانواده های 
آنها و جمع زیادی از مسئوالن استان قزوین و شهرستان البرز برگزار 
داشت:  اظهار  و  دانست  توانمندی  و  خرد  صاحب  را  معلوالن  شد 
معلوالن  و  ندارد  وجود  سایرین  و  معلولیت  دارای  افراد  بین  تفاوتی 
به شرط تالش و کسب دانش و مهارت های مختلف می توانند نبوغ و 

استعدادهای بیشتری از خود نشان دهند.
ایوب صالحی در گفت وگو با پیک توانا تصریح کرد: اولین باری که از 
کارخانه ی فیروز به  عنوان مرکز ایجاد اشتغال برای معلوالن قزوینی 
بازدید داشتم به بزرگی این حرکت و این اندیشه آفرین گفتم و بسیار 
معلوالن  برای  و  منطقه ی کالردشت  در  این  مشابه  تا حرکتی  مایلم 

عزیز کالردشت ایجاد شود.
اشتغال،  نبود  بیکاری،  را  کالردشتی  معلوالن  مشکل  عمده ترین  وی 
ما  افزود: تالش  و  دانست  مالی  استقالل  و  درآمد  از  بهره مندی  عدم 

و  فیروز  بهداشتی  گروه  پیک توانا:  گزارش  به 
شرکت صنایع الکترونیک البرز توانا که زیر نظر 
فعالیت  لیاء  شهرصنعتی  در  و  معلولین  کانون 
می کند همزمان با آیین گرامی داشت روز صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان دو واحد صنعتی نمونه 

در استان انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفتند.
استاندار قزوین در آیین گرامی داشت روز صنعت، 
فعالیت های  به  اشاره  ضمن  تجارت  و  معدن 
ارزنده ی گروه بهداشتی فیروز این واحد تولیدی 

را زمینه ساز اشتغال معلوالن در قزوین دانست.
فریدون همتی تصریح کرد: سید محمد موسوی 
معلوالن  برای  شغلی  فرصت های  ایجاد  ضمن 
معلولی  فرد  هر  کار  محیط  و  ها  صندلی  حتی 
را متناسب با نوع معلولیت وی تعبیه کرده و به 

اشتغال آنها بها داده است.
واحدهای  ساخت:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
صنعتی باید در راستای تولید و پیشرفت حرکت 

کنند.

مختلف  راه های  از  که  است  این 
کرده  مرتفع  را  خأل  این  بتوانیم 
برای اشتغال  و زمینه ی مناسبی 

معلوالن منطقه ایجاد کنیم.
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معاون آموزشی آموزش و پرورش استثنایی تهران:

عضو شورای شهر قزوین:

مدارس استثنایی بخشی از هزینه های درمانی دانش آموزان را پرداخت می کنند

 مسئوالن قزوینی خود را به خواب زده اند

هزینه های  پرداخت  از  تهران  استثنایی شهر  پرورش  و  آموزش  آموزشی  معاون 
درمانی دانش آموزان استثنایی در مدارس خبر داد.

تهران  شهر  استثنایی  پرورش  و  آموزش  آموزشی  معاون  پیک توانا:  گزارش  به 
ضمن اعالم این خبر خاطرنشان ساخت: خانواده های این دانش آموزان با استناد 
به بخشنامه ی 30490 یا با ارسال مدارک  پزشکی به مدارس می توانند بخشی 
مدارس  به  داده شده  اختصاص  اعتبارات  از  را  فرزندانشان  درمان  از هزینه های 

دریافت کنند.
محمد قاسمی پور ادامه داد: طرح دوم پرداخت هزینه های درمانی دانش آموزان 
استثنایی در سال تحصیلی جاری 94 /95 از طریق سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی کشور اجرا شده و قرار است دستورالعمل جدید و تکمیلی آن به زودی 

ابالغ شود تا به امید خدا باری از روی دوش اولیا برداشته شود.
وی همچنین به ارائه ی آموزش های پرورشی و مهارت های اجتماعی، خودیاری 
و توانبخشی به دانش آموزان استثنایی اشاره کرد و گفت: دانش  آموزان مدارس 
استثنایی در دوران تحصیل خود از آموزش های خاص و ویژه برخوردار می شوند، 
این دانش آموزان در پایه ی ابتدایی و همچنین در مقطع اول و دوم متوسطه از 
آموزش های منطبق با نوع معلولیت خود برخوردار می شوند و پس از فراغت از 

تحصیل نیز می توانند از آموزش های عالی بهره ببرند.
برای  عادی  و  استثنایی  دولتی  مدارس  در  تحصیل  کرد:  تصریح  قاسمی پور 
است  رایگان  کاماًل  و  نداشته  هزینه ای  هیچ گونه  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان 
هزینه ای  هیچ  متحمل  مدارس  این  در  فرزندانشان  تحصیل  برای  خانواده ها  و 

نیستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان اینکه خانواده  ها بخواهند فرزندانشان را 

به مدارس عادی بفرستند وجود 
که  خانواده هایی  گفت:  دارد 
محدودیت  دارای  آنها  دانش آموز 
ـ  جسمی  بینایی،  شنوایی، 
رفتاری  اختالالت  حرکتی، 
به  هوش،  و  )اتیسم(  هیجانی 
هر مرزی که دارای هوش عادی 
است با استفاده از قانون تلفیقی 
و  رابط  معلم  کمک  فراگیر،  ـ 
مدارس  در  پشتیبان  مدارس 
را  خود  فرزندان  می توانند  پذیرا 

در مدارس عادی مشغول به تحصیل کنند و در این زمینه هیچ محدودیتی وجود 
ندارد.

دانش آموزان  برگشت  و  رفت  سرویس  رایگان بودن  از  همچنین  قاسمی پور 
استثنایی به مدارس خبر داد و افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با شهرداری 
ایاب و ذهاب این دانش آموزان  تهران و سازمان تاکسیرانی هزینه های سرویس 

کاماًل رایگان بوده و از خانواده ها هزینه ای در این خصوص گرفته نمی شود.
این مسئول سازمان آموزش و پرورش استشنایی تهران با تأکید بر اینکه امروز 
معلمان و مدرسان مدارس استثنایی شناخت خوبی از مشکالت جامعه ی هدف 
دارند اذعان کرد: با توجه به آموزش های داده شده به معلم ها و تخصص و شناخت 
آنها از مشکالت دانش آموزان استثنایی و همچنین آشنایی با روش های آموزشی 

،مشکلی در نحوه ی ارتباط معلم با دانش آموزان نداریم.

الزم  کیفیت  نبود  از  قزوین  محلی  پارلمان  نظارت  و  پیگیری  کمیسیون  رئیس 
زندگی برای معلوالن در شهر قزوین خبر داد. 

به گزارش پیک توانا، حسین صلح جو اظهار داشت: با توجه به وضعیت اشتغال افراد 
دارای معلولیت در شهر قزوین و میزان توجه به نیازهای ضروری معلوالن از جمله 
مناسب سازی و رعایت حقوق شهروندی می توان گفت شهر قزوین از کیفیت کافی 

برای زندگی شهروندان دارای معلولیت برخوردار نیست.
به  دسترسی  قزوین  شهر  اسالمی  شورای  نظارت  و  پیگیری  کمیسیون  رئیس 
اظهار  و  دانست  معلولیت  دارای  افراد  به حق  مطالبات  از  را  مناسب سازی شهری 
داشت: متأسفانه گوش شنوایی برای شنیدن حرف های این گروه از جامعه وجود 

ندارد.
صلح جو با اشاره بر این مطلب که افراد دارای معلولیت در دسترسی به مساجد، 
پارک ها، ادارات دولتی، برخورداری از خدمات عمومی و... با مشکل روبه رو هستند 
به  را  امر مناسب سازی خود  به  توجه  از مسئوالن شهری در  برخی  تصریح کرد: 
خواب زده اند و افرادی که خود را به خواب زده باشند نمی توان از خواب بیدار کرد.
وی ادامه داد: این دسته از مسئوالن می بینند که فرد معلول می خواهد وارد یک 
اداره بشود، از خیابان عبور کند یا از خدمات عمومی سطح شهر بهره مند شود و 

برایش میسر نیست اما روی خود را برمی گردانند و ابراز ترحم می کنند.
از  می توان  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  قزوین  شهر  اسالمی  شورای  عضو  این 
شورای شهر و مجموعۀ شهرداری انتظار داشت که با نهادهای دولتی سطح شهر 
نامه نگاری کرده و ضرورت اجرای مناسب سازی را یادآور شد گفت: شورای شهر در 
راستای اقدامات شهرداری اختیارات خاصی را به شهردار داده و شهردار در بحث 
بسترسازی و آماده سازی موارد مربوط به دسترس پذیری معلوالن از این اختیارات 
برخوردار است و الزم نیست شهردار هر بار در صحن شورا به دنبال گرفتن مصوبات 

یا مطرح کردن لوایح خاص باشد؛ بلکه این موارد از اختیارات عمرانی سطح شهر 
هستند و شهردار هم دستور اجرای آن را به مناطق داده است.

صلح جو با بیان این مطلب که برخی از اقدامات و امور اجرایی در اختیار شهرداری 
نیستند بر این پرسش تأکید کرد که: آیا اداراتی که در مقابل ساختمان های خود 
دست به ایجاد پله  و مانع می زنند نباید فکر کنند که ممکن است مراجعان معلول 

هم به این ساختمان مراجعه کنند و دچار مشکل شوند؟
وی ابراز داشت: متأسفانه جایگاه شهرداری ها در ایران آن جایگاه مدیریت متحد و 
واحد شهری نیست، در برخی از کشورها مدیریت شهر به عهدۀ شهردار است اما 
در کشور ما شهرداری تنها حکم دستگاه خدمات رسان را دارد و همه از این دستگاه 

مطالبات خدماتی دارند.
صلح جو تأکید کرد: خود ما درحال حاضر وقتی به دستگاه های خدمات رسان شهر 
برای حل مشکالت ارباب رجوع و شهروندان آن هم از ارتباطات خودمان و نه از 
جایگاه شورا و شهرداری مراجعه می کنیم همکاری چندانی مگر در مواقع خاص از 

آنها مشاهده نمی کنیم.
این عضو شورای شهر قزوین خاطرنشان کرد: استانداران در هر استانی نمایندگان 
رعایت  ضرورت  زمینۀ  در  خوبی  تصمیمات  می توانند  و  هستند  دولت  بالفصل 
استانداری  من  نظر  به  و  کنند  ابالغ  دستگاه ها  به  را  آن  و  گرفته  مناسب سازی 

می تواند در ایجاد فرهنگ توجه به رعایت مناسب سازی کارگشا و مؤثر باشد.
اعالم  مناسب سازی  رعایت کنندۀ  دستگاه های  تشویق  و  شناسایی  زمینۀ  در  وی 
آمادگی کرد و افزود: من برای انجام این کار آمادگی کامل خود را اعالم می کنم و 
حتی می توانیم از پتانسیل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری نیز برای تجلیل از 
این نهادها استفاده کنیم تا هم الگوسازی کرده باشیم و هم فرق بین آنهایی که 

کار می کنند و کسانی که تالشی در این جهت ندارند مشخص شود.
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وقتی از مشكالت افراد دارای معلولیت فاصله می گیریم و از کمی 
نگاه می کنیم، می بینیم که  به مسأله  به عبارتی دورتر  یا  قبل تر 
خود بررسی مشكالت این گروه از جامعه با چالش و ابهام شروع 

شده است.
دنبال  به  بهزیستی  سازمان  که  می شود  آغاز  آنجایی  از  ماجرا 
هر  پس  هست(  البته  )و  بود  افراد  این  به  خدمت رسانی 
معلولیت  پرونده ی  برایش  دید  که  را  معلولی  مراجعه کننده ی 
تشكیل داد، او را به عضویت خود درآورد، برایش کارت عضویت 
صادر کرد و شروع به ارائه ی خدمات به او شد. )بگذریم از اینكه 
کارت  هنوز  سازمان  در  پذیرش شده  معلوالن  از  زیادی  عده ی 
در  منقضی  عضویت  کارت  هم  دیگر  عده ای  و  ندارند  عضویت 

دستشان است.(
در  بهزیستی  سازمان  که  اینجاست  هم  مسأله  دیگر  ریشه ی 
ارائه ی آمار مربوط به افراد دارای معلولیت تنها به افرادی بسنده 
می کند که تاکنون خود  را به این سازمان معرفی کرده اند و حتی 
یک رقم پیش بینی نشده  و احتمالی برای آن دسته  از معلوالنی 
که هنوز به این سازمان مراجعه نكرده اند یا افرادی که در سوانح 
و حوادث دچار معلولیت شده و هنوز با مقوله ی بهزیستی هیچ 

آشنایی ندارند نیز قائل نمی شود.
و در ادامه شاهد هستیم که در تعیین اعتبارات سازمان بهزیستی 
پرونده   و  می گیرند  قرار  مالک  سازمان  این  تحت پوششان  تنها 
یک ونیم  تنها  کشور  این  در  گویا  که  می شود  بسته  این گونه 
میلیون فرد دارای معلولیت زندگی می کنند و به همین راحتی 
بار بزرگ این سازمان مبنی بر شناسایی تک تک افراد معلول از 
مانند  درست  می شود.  گذاشته  زمین  به  سازمان  این  شانه های 
اینكه به جز این یک ونیم میلیون نفر، هیچ فرد معلول دیگری 
وجود ندارد یا اگر وجود دارد چون در آمار سازمان قرار نگرفته 
پس ما از ارائه ی خدمات به وی معذوریم یا اگر هم بخواهیم به او 
خدمت رسانی داشته باشیم باید پشت نوبت بماند. حال آنكه نیاز 

وی ضروری باشد یا نباشد؛ او پشت نوبتی است.
اعتبارات وزارتخانه ها و سازمان ها و به موازات آن  اینكه  از  بعد 
از  وسیعی  حجم  با  سازمان  این  شد،  معین  بهزیستی  سازمان 
درخواست ها و مشكالت جامعه ی هدف خود روبه روست و باید 
بودجه ی دریافت شده را به گونه ای که پاسخ گوی نیازهای همه ی 
تحت پوششان سازمان باشد هزینه کند و به این روند، نیازهای 
پیش بینی نشده، تورم، تسو یه ی هزینه های از پیش مانده و البته 

مراجعان جدید سازمان را اضافه کنید!
نشده اند.  لحاظ  سازمان  آمار  در  و  نبوده   تاکنون  که  مراجعانی 
ناآگاهی،  افراد دارای معلولیتی که تاکنون به علت عدم اطالع، 
به  و  بهزیستی  در  عضویت  دانستن  ننگ  و  فرهنگی  مشكالت 
نكرده اند.  بهزیستی معرفی  به  را  تاکنون خود  هر دلیل دیگری 
یک  در  حاال  و  بوده  تندرست  پیش  چندی  تا  که  مراجعانی 
اهمال، یک غفلت  اشتباه پزشكی، یک  رانندگی، یک  سانحه ی 
اضافه  معلوالن  به جرگه ی  و  نقص عضو شده  دچار  حاال  ساده 

شده اند.
نیازمند  و  دارند  اورژانسی  مشكالت  غالباً  که  مراجعانی 
رسیدگی های فوری و حمایت های مددکارانه هستند، مراجعانی 
که نمی توانند برای مورد حمایت واقع شدن پشت  نوبت بمانند، 
از همه جا مانده و تنها به سازمان بهزیستی  آسیب دیدگانی که 
پناه آورده اند و همین حاال، همین امروز درست در همین لحظه، 

صدای معلوالن را به 
گوش جامعه نرسانده ایم

نیاز به مراقبت و درمان و پشتیبانی دارند. 
حاال باید پرسید که آیا تصور کردن یک ونیم میلیون فرد دارای معلولیت در کشور تنها 
با این تصور که مسئوالن از شنیدن آمار واقعی واهمه نكنند کار درستی است؟ آیا کار 
نادرستی است که ما تعداد معلوالن را کمی بیش از آنچه نزد ما دارای پرونده هستند 
تلقی و بر آن اساس درخواست اعتبار کنیم تا در چنین روزی که آن تعداد شناسایی 

نشده شناسایی می شوند شرمنده ی خودمان و آنها نشویم؟
می توانیم به فرد دارای معلولیت و یا هر فرد آسیب دیده ای که درحال حاضر نیاز به 
اعتبارات بعدی دریافت شود؟ می توانیم  تا  مراقبت و حمایت دارد بگوییم صبر کن 
بگوییم برای دریافت مستمری 50 هزار تومانی دو سال باید دست نگه داری؟ با چنین 
روندی آیا می شود جلوی بزه، به خطا رفتن، لغزش و خدای ناکرده انحطاط اخالقی را 
گرفت؟ آیا در چنین وضعیتی به بیراهه رفتن یک انسان، به دور از پیش بینی است؟ 
مگر ما از روز اول نمی دانستیم جامعه ی هدف ما پایین ترین قشر جامعه و همان هایی 
هستند که وقتی همان مبلغ ناچیز 50 هزار تومان مستمری شان قطع می شود گویی 
مصیبتی به زندگی شان وارد شده است؟ همان هایی که همین مبلغ اندک که شاید 
در میان سایر اقشار جامعه پول یک جعبه شیرینی یا چند کیلو میوه باشد را ممر 

درآمد خود می دانند.
اینگونه مختومه  اعتبارات و تحت پوششان سازمان«  باز »ارتباط  پرونده ی  نهایت  در 
برگزار  پزشكی  کمیسیون  سه باره ی  و  دوباره  جلسات  استان ها  تمام  در  که  می شود 
می کنیم، هزینه ی ویزیت پزشک را هم از مددجو می گیریم و هرکسی که احساس 
یا  توانمند شده  فرد  به عنوان  را  برآمد  بهتر  از عهده ی سخن گفتن  این بار  می کنیم 
فردی که معلولیتش کاهش یافته؛ از چرخه ی حمایت سازمان خارج می کنیم و همان 
50 هزار تومان ناقابِل ماهانه اش را هم قطع می کنیم تا از عهده ی تأمین نیاز سایر افراد 
تحت  پوشش، مخارج سازمان، هماهنگی دخل و خرج سازمان برآییم و مهم تر از همه 
نشان دهیم که امسال هم توانستیم 10 درصد از جامعه ی هدف را )تنها با برگزاری 

چند کمیسیون  پزشكی( توانمند کرده و از زیر چتر حمایتی خارج کنیم.
اما سؤال اینجاست که شناسایی معلوالنی که پس از سال ها هنوز اطالعی از حقوق 
خود ـ که عضویت در سازمان بهزیستی کوچک ترین آنهاست ـ ندارند وظیفه ی کدام 
نهاد است؟ چه کسی باید روستا به روستا این افراد را شناسایی کند؟ چه کسی باید 

دردها و نیازهای نگفته ی این افراد را به جامعه و مسئوالن منعكس کند؟
به  راستی چرا بودجه ی سازمان بهزیستی با این همه تنوِع وظیفه و این حجم باالی 
بخشی  ریشه ی  آیا  می شود؟  گرفته  نظر  در  ناچیز  آن قدر  هدف  جامعه ی  جمعیِت 
به  توجه  نتوانسته ایم ضرورت  تاکنون  که  مایی  نیستیم؟  ما  این کم لطفی ها خود  از 
نیازهای این گروه محترم و آبرومند را به گوش جامعه برسانیم، مایی که شاید گاهی با 
کم کاری های خود در انجام تكلیف، ارائه ی گزارش های جامع یا حتی اهمال در ارائه ی 
آمار دقیق تحت  پوششان و عدم تالش برای به دست آوردن آمار واقعی تنها با این 
هدف که جامعه و مسئوالن از باالبودن آمار نترسند و ما را تنها نگذارند؛ اینها همه  

قصور خود ماست.
شاید گاهی بتوان گفت: از ماست که برماست...

رقیه بابایی

تفسير خبر
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يک سوال،  يک سازمان، چندپاسخ
خانواده های دارای دو عضو معلول، مسكن رایگان می گیرند یا نه؟

مسكن رایگان نمی دهیم   
زمین تهیه کنید

خانواده های دارای 2 عضو معلول به باال صاحب خانه می شوند، این خبر خوش اخیراً توسط رئیس سازمان بهزیستی کشور منتشر شده و کام خانواده های واجد 
شرایط را شیرین کرد.

بر این اساس و به درخواست خوانندگان پیک  توانا با ادارات کل بهزیستی چند استان وارد گفت وگو شدیم تا نحوه ی ارائه ی مسكن به خانواده های دارای دو عضو 
معلول به باال و شرایط برخورداری معلوالن از این امكان را جویا شده و قدم مثبتی در راستای انعكاس اطالعات شفاف برداریم.

آنچه مسلم است این است که سازمان بهزیستی در تمام استان ها کمر همت به خانه دار کردن خانواده های دارای چند عضو معلول گمارده اما نحوه ی عملكرد 
این سازمان در استان های مختلف از یكدیگر متمایز بوده و معلوالن استان ها تسهیالتی متفاوت از یكدیگر دریافت می کنند.

در ادامه سؤاالت پرسیده شده و پاسخ های دریافتی را می خوانیم.

دو  دارای  خانواده های  به  بهزیستی  سازمان  آیا   .1  
عضو معلول مسكن رایگان می دهد؟

 2. شرایط برخورداری از این امكان چیست؟
استان خراسان شمالی، اداره ی کل بهزیستی:

به  رایگان  مسكن  اعطای  طرح  بله.   .1
خانواده های دارای دو عضو معلول از طرح های 

بهزیستی است.
باید  معلول  عضو  دو  دارای  خانواده های   .2  
و  بدهند  درخواست  بهزیستی  سازمان  به 
بنیاد  و شهرسازی،  راه  بهزیستی،  سازمان های 
آنها  برای  یكدیگر  مشارکت  با  و...  مستضعفان 

مسكن رایگان تهیه می کنند.

استان قزوین، اداره ی کل بهزیستی:
معلول  عضو  دو  دارای  خانواده های 
خانه  برایشان  باشند،  شهر  ساکن  اگر 
می خریم و اگر ساکن روستا باشند30 
میلیون تومان کمک بالعوض دریافت 
وام  آورده  بقیه ی  برای  و  می کنند 
را  آن  اقساط  باید  که  می گیرند 

پرداخت کنند.

استان بوشهر، اداره کل بهزیستی:
نمی دهیم،  رایگان  مسكن   .1  
کمک  تومان  میلیون  بلكه30 

بالعوض می دهیم.
 2. اگر اسم افراد در لیست باشد این 
مبلغ به او تعلق می گیرد و اگر نباشد 

جایگزین می شود.

استان آذربایجان غربی، اداره ی کل بهزیستی:
بین  تفاهم نامه ی چندجانبه   بلكه طبق  نمی دهیم،  رایگان  مسكن 
این  در  بهزیستی  نقش  و  می شود  ساخته  مسكن  سازمان؛  چند 

زمینه 10 میلیون تومان است.

استان سیستان و بلوچستان، اداره ی کل بهزیستی:
مسكن رایگان نمی دهیم، بلكه یک سامانه ی مسكن تشكیل 
داده ایم که با همكاری نهادهایی مانند بنیاد مسكن، بهزیستی 
پرداخت  تأمین مسكن  هزینه ی  خانواده ها کمک  این  به  و... 
می شود و سهم بهزیستی در این مشارکت چهار و نیم میلیون 

تومان کمک بالعوض است.

استان تهران، اداره کل بهزیستی:
در  را  آنها  اما  نمی دهیم،  رایگان  مسكن   .1  

اولویت قرار می دهیم.
 2 . 30 میلیون تومان وام می دهیم که هشت 

میلیون تومان آن بالعوض است.

استان اصفهان، اداره ی کل بهزیستی:
 1. مسكن رایگان نمی دهیم بلكه 30 میلیون 

تومان کمک هزینه ی تهیه ی مسكن می دهیم.
 2. تفاهم نامه ای با مشارکت پنج سازمان تهیه 
میلیون   30 شرایط  واجد  خانواده های  و  شده 

تومان کمک بالعوض دریافت می کنند.

استان مازندران، اداره ی کل بهزیستی:
 1. مسكن رایگان نمی دهیم.

 2. بلكه آن دسته از کسانی که در حال ساخت خانه برای 
خودشان هستند باید به بهزیستی مراجعه کرده و مدارک 
خود را ارائه دهند تا ما با بنیاد مسكن هماهنگ کنیم که 
وام دریافت کنند. در واقع خانواده ها باید اول زمین تهیه 
کنند تا ما در هزینه ی ساخت خانه به آنها تا سقف 18 

میلیون تومان کمک کنیم.

رقیه بابایی
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گفت وگوی پیک توانا با معاون توانبخشی بهزیستی کشور به مناسبت هفته ی بهزیستی،

به عنوان یک  مسئول  از معلوالن عذرخواهی می کنم
خدمات ما  در  شأن معلوالن نیست

مجید انتظاری

وقتی معاون توانبخشی بهزیستی با صداقت می گوید: من به عنوان مسئول نظام 
و نه فقط این دولت، باید عذرخواهی کنم که خدماتی که در سازمان بهزیستی 
به معلوالن ارائه می شود در شأن معلوالن کشور نیست متوجه می شویم که این 
سازمان چقدر از کمبود بودجه رنج می برد؛ بودجه ی 1800 میلیارد تومانی که 
به هیچ  و  یابد  اختصاص  این سازمان  نفِر جامعه ی هدف  میلیون  به 1.3  باید 

عنوان کافی نیست.
به  کشور  بهزیستی  توانبخشی  معاون  با  بهزیستی  هفته ی  روزهای  از  یكی  در 
صحبت نشستیم. دکتر حسین نحو ی نژاد که در صحبت هایش رگه هایی از تالش، 
صراحت و صداقت به چشم می خورد، بیان می کند: هزینه ی توانبخشی یک فرد 
ضایعه نخاعی در آمریكا ساالنه 100 هزار دالر و در ایران 600 تا 700 دالر است.
او ادامه می دهد: اگر بخواهید برای 1.5 میلیون فرد دارای معلولیت 500 هزار 
تومان پرداخت کنید، جمع این رقم 75 هزار میلیارد تومان می شود که از منابع 

هدفمندی یارانه ها قابل تأمین است.
را  بهزیستی  سازمان  توانبخشی  معاون  با  پیک توانا  خبرنگار  گفت وگوی  متن 

می خوانیم:
در فروردین سال گذشته دکتر محسنی بندپی به جای دکتر هاشمی به ریاست 
سازمان بهزیستی منصوب شد. از آن زمان تاکنون او چه اقداماتی برای بهبود 

عملكرد سازمان انجام داده است؟
دکتر محسنی بندپی نمایندگی مجلس را در سابقه ی کاری خود دارد و از طرف 
دیگر کارنامه ی مثبتی هم در طرح تحول سالمت و بیمه ی همگانی داشته که 
افراد دارای  با بهبود خدمات توانبخشی  از حیطه هایی است که مستقیماً  یكی 
معلولیت ارتباط دارد. این فرد با این پیشینه، تالش وافری برای ایجاد همگرایی 
در سازمان بهزیستی انجام داده. دکتر محسنی در یک سال گذشته ابتدا هویتی 
تعریف  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مجموعه ی  زیر  در  سازمان  برای  را 
کرد تا به عنوان یک سازمان مستقِل دانش بنیان که بر اساس اهداف از پیش 
تعیین شده و برنامه ی استراتژیک حرکت می کند به رسمیت شناخته شود، به 
حیطه ها و خدماتش دست اندازی نشود و سعی کند بخصوص با مجامع، شوراها 
و تشكل هایی که حضور بهزیستی در آنجا می تواند سازنده باشد، مانند کمیسیون 
مناسب سازی، شورای ملی سالمندان، شورای اجتماعی کشور و مسائلی از این 
دست تعامل برقرار کند. همچنین موتور سازمان در رابطه با قوانین، مقررات و 
دستورالعمل هایی  که مورد نیاز سازمان است بهتر بچرخد. بحث بازنگری »قانون 
مهم ترین  من  نظر  به  و  است  آن  نمونه ی  معلوالن«  حقوق  از  حمایت  جامع 
شاه کلیدی است که اگر باشد بقیه ی قفل ها خود به خود باز می شود و در غیر 

این صورت کارهای ما کارهای موردی خواهد بود.
پردازش های  اخیر،  دهه ی  سه  در  بهزیستی  سازمان  به  وارد  انتقادات  از  یكی 
چه  اشكال  این  رفع  برای  است،  مدیریتی  سیستم  در  فرآیند  نبود  و  موردی 

اقداماتی انجام دادید؟
اصلی  فرآیندهای  از  بهزیستی  سازمان  گذشته  سال های  در  می رسد  نظر  به   
که در خدمات قابل احصاء باشند دور شده و مقداری وارد حاشیه شده است. 
بدین ترتیب به  جای ایجاد مدیریت سیستمی بیشتر به سخت افزارها و ظواهر 
بها داده شده. در یک سال گذشته این بحث مورد تأکید ریاست سازمان بود و 
معاونت ها در این زمینه حرکت کردند که فرآیندها را بشناسانند و تعریف کنند. 
به طور مثال وقتی به کارنامه ی خودم نگاه می کنم می بینم من سال 1394 را 
به پی ریختن گذراندم و با ایجاد فوندانسیون عمیق، تفكراتی که در ذهن من و 
دوستانم بود را نهادینه کردم تا اثراتش ماندگار شود و اولین کاری که به تبعیت 
از سیاست های کالن سازمان شروع به تدوین آن کردیم بحث تشكیالت حوزه ی 

توانبخشی  و معلول محوری بود. 
بوده است؟  توانبخشی حاکم  بر حوزه ی  این چه نگرشی  از  تا پیش  چرا؟ مگر 
چند سالی است که حوزه ی توانبخشی از کارکردهای اصلی خود خارج شده و 
به طرف مرکزگرایی رفته بود، ما سعی کردیم این مسأله را احیا کنیم. قباًل حتی 
چینش دفاتر بر اساس نوع معلولیت بود و هر گروه از معلوالن می دانستند کدام 

با رایزنی هایمان  ارائه ی خدمات به آنها را دارد. متأسفانه ما  گروهی مسئولیت 
نتوانستیم تشكیالت حوزه ی توانبخشی را عوض کنیم. ولی من با ایجاد تشكیالت 
ناشنوایان،  نابینایان،  نخاعی،  ضایعات  حوزه ی  در  را  کارگروه هایی  غیررسمی؛ 
بیماران  و  معلوالن جسمی حرکتی، سالمندان  اتیسم،  معلوالن ذهنی، کودکان 
روانی مزمن فعال کرده و دبیرانی تعیین کردیم که به تشكل های بیرون از مرکز 

متصل شوند تا نیازهای معلوالن را احصاء کنند. 
دستاوردهای این کارگروه ها چه بوده است؟ 

این  در  آوردیم.  دست  به  ناشنوایان  گروه  در  بخصوص  خوبی  دستاوردهای 
ناشنوایان  گروه  به  گذشته  در  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  کارگروه ها 
تحوالت  و  تغییر  بخش نامه ها،  با  کردیم  تالش  بنابراین  شده؛  بی توجهی 
آیین نامه و گسیل اعتباراتی به این حوزه، بخشی از مشكالت ناشنوایان را حل 
را  توانبخشی  حوزه ی  مشورتی  گروه  دادیم  انجام  ما  که  کاری  دومین  کنیم. 
دارای  شاخِص  افراد  از  نفر  چند  و  دانشگاه  اساتید  حوزه،  مدیران  از  متشكل 
معلولیت تشكیل دادیم تا سیاست ها و برنامه های حوزه را به تصویب آن افراد 
برسانیم و از نظرات آنها برای بهبود کار استفاده کنیم. بازنگری در دستورالعمل ها 
و تعریف فرآیندهای سنجش ارتقای وضعیت معلوالن کار بعدی ما بود و تمامی 

دستورالعمل ها را به سمت فرآیند محوری تغییر دادیم.
همكاری تان با سمن های معلوالن چگونه است؟ 

تا پیش از این ما نمایندگان واقعی NGO ها را نمی شناختیم و در این زمینه 
معموالً موردی عمل می شد. مثاًل در یک جلسه از یک نفر و در جلسه ی دیگر از 
شخص دیگری دعوت به  عمل می آمد و ما دغدغه ی برگزاری انتخابات را داشتیم 
برگزار  کشوری  انتخابات  سپس  شد،  انجام  استان ها  در  انتخابات  مرور  به  که 
شد و نمایندگان سمن ها مشخص شدند. در حال حاضر حداقل 700 تشكل را 

شناسایی کرده ایم که در زمینه ی معلولیت و توانبخشی کار می کنند.  
دارید؟  برایمان  معلوالن«  از  حمایت  جامع  »قانون  بازنگری  از  جدیدی  اخبار 
کار  بود.  جامع  قانون  بازنگری  ما  طاقت فرسای  و  شاخص  فعالیت های  از  یكی 
به جایی رسیده بود که در کمیسیون ویژه ای که در مجلس تشكیل شد خود 
مثبت  رأی  موفق شدیم  نهایت  در  و  کردم  بازی  را  کمیسیون  دبیر  نقش  من 
متأسفانه  ولی  عبور کرد  از کمیسیون  ترتیب الیحه  این  به  بگیریم،  را  مجلس 
در شورای نگهبان رد شد که البته ایرادات شورا تا حدی هم درست است. من 
خودم این احساس را داشتم که ما مطالبات را خیلی باال بردیم. همین که در 
این الیحه عبارت »دولت مكلف است« به جای قانون قبلی که می گفت »دولت 
باید  است  وقتی دولت مكلف  است.  آورده شده خودش یک حرکت  می تواند« 
بودجه اش را هم تأمین کند یا برای اولین بار خدمات توانبخشی را در متن قانون 
بردیم که جزو خدمات بیمه باشد. همین طور صندوق فرصت های شغلی، حق 
بیمه ی سهم کارفرما، جبران عدم کارآیی معلوالن و مواردی از این دست که اگر 
تصویب می شد به صورت قانون در می آمدند. ما در حال حاضر منتظر رفع ایرادات 
این الیحه و شكل گیری فراکسیون معلوالن در مجلس دهم هستیم. رایزنی با 
نماینده ها صورت گرفته تا به محض تشكیل فراکسیون معلوالن، مشكالت الیحه 
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برطرف شود. به شخصه ترجیح می دهم الیحه در صحن علنی تأیید شود؛ چون 
واجد ایراد است. 

دستگاه های  و  وزارتخانه ها  برخی  کردن  خالی  شانه  بهزیستی  مشكالت  از  یكی 
دولتی از زیر بار مسئولیت های مربوط به بهزیستی و افراد دارای معلولیت است، 

برای اصالح این رفتار چه اقدامی انجام داده اید؟
ما دبیرخانه ی کنوانسیون حقوق معلوالن و قانون جامع را در حوزه ی توانبخشی 
فعال کردیم. برای این منظور مكاتباتی با وزارتخانه ها و سازمان هایی که درخصوص 
این  کردیم شما  تاکید  آنها  به  و  دادیم  انجام  داشتند  عهده  بر  وظایفی  معلوالن 

وظایف را در مورد معلوالن دارید و از آنها کارنامه ی گزارش عملكرد می گیریم.
 سایر برنامه های در حال انجام حوزه ی توانبخشی را به طور خالصه بیان کنید. 
برای  ما  فرمول  می کنم  احساس  من  زیرا  دادیم؛  گسترش  را  مراقبین  طرح  ما 
رسیدن به خدمات، خدمات در منزل است. این طرح مراقبین را چه کیفی و چه 
کمی گسترش دادیم، در سال 1394 طرح CBR تمام روستاها را در بر گرفت. 
در سال 1395 نیز در تمام شهرها طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه اجرا خواهد 
شد. همچنین در حال حاضر خیلی ها معلوالن خانواده خود را به مراکز نگهداری 
می سپارند یا اینكه در خانه نگه می دارند و عذاب می کشند. ما بینابین را گرفتیم و 
مراکز نگهداری موقت معرفی کردیم. بخصوص درخصوص عارضه ی اوتیسم مراکز 
نگهداری موقت را ایجاد کردیم که گسترش پیدا خواهد کرد. به نیازهای گروه های 
ویژه توجه کردیم. مثال مراکز لو ویژن را راه اندازی کردیم که برای افراد کم بینا و 
نیمه بینا است، مراکز کودکان سی پی را ایجاد کردیم که به صورت آزمایشی بوده 
و امسال گسترش پیدا خواهد کرد. سال گذشته به موقع توانستیم مصوبه ی هیئت 
وزیران را برای یارانه های مراکز بگیریم که پرداخت شد. طرح های زیادی نیز برای 
امسال در دست اجرا داریم که منوط به زیرساخت هایی است که اآلن آماده است.
 چه تمهیداتی برای رفع چالش های فراروی بهزیستی که همواره از کمبود بودجه 

رنج می برد به کار گرفته اید؟
خدماتی  بابت  باید  دولت،  این  فقط  نه  و  نظام  مسئوالن  از  یكی  عنوان  به  من 
چون  کنم.  عذرخواهی  می شود  ارائه  معلوالن  به  بهزیستی  سازمان  طرف  از  که 
این خدمات در شأن معلوالن کشور نیست. مثاًل هزینه ی توانبخشی یک معلول 
ضایعه نخاعی درآمریكا در سال اول 110 هزار دالر است و در سال های بعد به 
ضایعه  افراد  به  دالر   7۰۰-6۰۰ ساالنه  اآلن  ما  اما  می رسد.  دالر  هزار   100
نخاعی پرداخت می کنیم که ماهانه 6۰ دالر می شود و این نشان می دهد 
که کیفیت کار در بهزیستی بد نیست، اما کمیت کار نامطلوب است. مثاًل 
مستمری هایی که ما به معلوالن می دهیم در حد 70 هزار تومان است در حالی که 
حداقل  بیكار  و  شدید  معلوالن  مستمری  شود،  تصویب  بود  قرار  که  قانونی  در 
دستمزد وزارت کار یعنی با حدود هزار درصد رشد تعیین شده بود و این چیز 
وحشتناکی نیست. چون پایه ی مستمری های بهزیستی در حال حاضر پایین است 
و وقتی بودجه ی سایر دستگاه ها را مثال 10ـ12 درصد افزایش می دهند، بودجه ی 
بهزیستی را هم به همان اندازه افزایش می دهند و ما دچار مشكل می شویم. در 
یارانه ها و درآمد دولت جهش  از محل هدفمندی  باید  اعتبار بهزیستی  حالی که 
داشته باشد. باالخره ما بر اساس کنواسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت و 
قوانین خودمان تعهدی نسبت به معلوالن داریم؛ اما اعتباراتمان برای این تعهد 
اصاًل کافی نیست. ما قیمت تمام شده را نمی توانیم به مراکز پرداخت کنیم و چون 
قادر به پرداخت یارانه ی مكفی نیستیم، نمی توانیم از مراکز انتظار افزایش کیفیت 
خدمات را داشته باشیم. اگرچه سعی می کنیم کارها را با مدیریت یا با کمک های 
مردمی و مشارکت ها پیش ببریم؛ ولی اآلن تعدد NGO ها و مراکز باعث می شود 

که حتی کمک ها هم توزیع شود.
راهكار برون رفت از مشكالت بهزیستی چیست؟

»اعتبارات  که  است  این  بگویم  شما  سؤال  جواب  در  عبارت  یک  بخواهم  اگر   
برای  باید  امسال  تومانی  میلیارد  بودجه ی 1800  است«.  ناچیز  بسیار  بهزیستی 
52 وظیفه ی بهزیستی از جمله کودکان کار، کودکان خیابانی، مهدهای کودک، 
توانبخشی،  معتادان، حوزه ی  فراری،  زنان خیابانی، دختران  زنان خودسرپرست، 
معلوالن، سالمندان، بیماران روانی و بسیاری دیگر از مسئولیت ها خرج شود. برای 
پی بردن به عمق ماجرا کافیست بودجه ی بهزیستی را با بودجه ی2 هزار میلیارد 
تومانی یكی از دانشگاه های علوم پزشكی که در تهران فعالیت می کند مقایسه کرد 
و دید بودجه ی این سازمان با این تنوع وظایف و مسئولیت در حد یكی از 50 

دانشگاه علوم پزشكی کشور است.
یكی از راه های برون رفت از مشكالت، مدیریت وظایف است. مثاًل یكی از کارهایی 
توانبخشی  توزیع وسایل کمک  و  تهیه  انجام دادیم، ساماندهی  که سال گذشته 
بود. طبق بررسی های انجام شده متأسفانه در سال های گذشته هارمونی و گسترش 
خریدها با جنس معلولیت تطابق چندانی نداشته، مثاًل چیزی حدود 14 درصد 

سمعک  خرید  صرف  بودجه  درصد   40 ولی  هستند  ناشنوا  ما  آماری  جامعه ی 
این  به  ما  دارند.  هم حقی  افراد جسمی حرکتی  و  نابینایان  حالی که  در  می شد؛ 
به  بخواهیم  توانبخشی  کمک  تجهیزات  بخش  در  فقط  اگر  که  رسیدیم  نتیجه 
در سال  تومان  میلیارد  دهیم دست کم 160  پاسخ  معلول  افراد  پایه ای  نیازهای 
پول می خواهیم اما پولی که سال گذشته داشتیم 30 میلیارد تومان بوده است. 
یكی از اقدامات ما در این زمینه راه اندازی سامانه ای  برای ثبت و جهت دار کردن 
نیازهای استان ها بود. اقدام بعدی شناسایی استان های محروم بود و سعی کردیم 
نیاز این 7ـ6 استان را به طور کامل برطرف کنیم و اقدام سوم ایجاد سقف قیمتی 
بود. مثاًل قیمت سمعک از 200 هزار تومان تا 13 میلیون تومان است و قاعدتاً 
با  این  و  بقیه محروم می مانند  نفر داده شود  به یک  اگر یک جنس گران قیمت 
عدالت جور درنمی آید. بنابراین برای ویلچر، سمعک و تشک مواج که اقالم اصلی 
و گران هستند یک پایه ی قیمتی تعریف کردیم تا هم ما عدالت را درمورد همه 
رعایت کرده باشیم و هم اگر کسی توان مالی دارد مبلغی را به کمک هزینه ای که 

ما می دهیم اضافه کرده و اجناس بهتر تهیه کند.
 آیا اعتبار 1800 میلیارد تومان به طور کامل به بهزیستی پرداخت شد؟

 خیر، اتفاقی که سال گذشته افتاد با این که باید تخصیص بهزیستی 100 درصد 
باشد تخصیص 97 درصد ستادی به ما داده شد و چیزی بالغ بر 48 میلیارد تومان 
آن را به ما ندادند. این رقم، رقم کالنی بود که عماًل هم به قسمت های اجتناب پذیر 
مربوط می شد و بر این اساس دست ما در آن قسمتی که باید برنامه ریزی می کردیم 
و خدمت ارائه می دادیم کوتاه شد. امیدوارم امسال وعده ای که داده شده محقق 

شود و بودجه ی ما طبق پیش بینی قانون به طور 100 درصدی تخصیص یابد.
از آخرین آمار معلوالن برایمان بگویید.

 در حال حاضر 1.3 میلیون فرد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی هستند. از 
این تعداد 12.5 درصد دارای معلولیت خفیف، 18.7 درصد دارای معلولیت خیلی 
نامشخص هستند.  شدید، 35.6 درصد شدید، 26.6 درصد متوسط، 6.3 درصد 
اما در دنیا از سه طریق آمار معلوالن را به دست می آورند. یا سیستم ها آنقدر 
قوی است که همه ی افراد سرشناسی می شوند و بر اساس آن تعداد معلوالن به 
دست می آید یا به روش خوشه ای نمونه گیری می کنند. مثاًل یک هزارم جمعیت 
را می گیرند و به کل کشور تعمیم می دهند یا از فرمول استفاده می کنند. مثاًل 
آن  در  را  جمعیت  که  می دهند  ارائه  فرمول هایی  توسعه نیافته  کشورهای  برای 
فرمول می گذارند و درصد معلولیت را به دست می آورند. در کشور ما هر سه روش 
انجام شده است. روش اول در  CBR صورت گرفت. روش دوم توسط دانشگاه 
علوم بهزیستی در دو مقطع سال های 1372 و 1386 انجام شد. در روش سوم 
هم طبق فرمول مشخص شد حدود 4.5 درصد از کل جمعیت کشور معلولیت 
دارند اما تجربه ای که خود من از مطالعات میدانی و CBR به دست آورده ام این 
است که جمعیت معلول متوسط به باالیی که نیازمند خدمات توانبخشی هستند 
و مخاطبان اصلی ما محسوب می شوند 2 درصد جمعیت کشور یعنی حدود 1.5 
میلیون نفر هستند و با آمارهای 1.3 میلیون نفری تحت پوشش سازمان بهزیستی 

نیز همخوانی دارد. 
بهزیستی باید برای چه تعداد از شهروندان کشور برنامه ریزی کند؟

 به اعتقاد من مالک قراردادن آمارهای جهانی مثل 15 درصد یا 10 درصد نباید 
مبنای برنامه ریزی ما باشد؛ زیرا وقتی آمار را باال می بریم مشكل را زیاد می کنیم. 
به  از جمعیت جهان  بهداشت جهانی گفته 15 درصد  است که سازمان  درست 
باال  شماره  عینک  که  کسی  تعریف  آن  طبق  اما  می برند،  رنج  ناتوانی  از  نوعی 
استفاده می کند یا کسی که آسم یا صرع کنترل شده دارد هم معلول محسوب 
می شود. ولی ما اگر بخواهیم بر اساس آمار جهانی برنامه ریزی کنیم راه به جایی 
نمی بریم؛ چرا که منابع ما پاسخگوی این آمار نیست، مثاًل وقتی با یک مسئول 
در مورد معلوالن صحبت کنید و بگویید 10 میلیون معلول داریم شاید با خودش 
فكر کند مشكل خیلی زیاد است و فرار کند. ولی وقتی بگوییم ما 1.5 میلیون 
معلول داریم و می خواهیم به آنها کمک کنیم با استقبال بیشتری مواجه می شویم. 
یكی از طرح هایی که من در سال های 88ـ1387 همزمان با زمزمه های هدفمندی 
با نمایندگان مجلس در میان گذاشتم این بود که یک حقوق معلولیت  یارانه ها 
اینكه  از  اعم  باشد  معلول  یا  بیاید  دنیا  به  معلول  هرکسی  بگویند  و  شوند  قائل 
او را برطرف  اولیه  نیازهای  او می پردازد و  به  باشد دولت غرامتی  یا فقیر  پولدار 
می کند، منابع این طرح نیز تأمین بود چون اگر بخواهیم برای 1.5 میلیون فرد 
دارای معلولیت 500 هزار تومان پرداخت کنید 75 هزارمیلیارد تومان می شود که 
زمانی که نیازهای اولیه ی فرد  یارانه ها قابل تأمین است.  از منابع هدفمندی 
برطرف شد او دیگر برای الستیِک ته عصای خود  به بهزیستی مراجعه 

نمی کند و به سایر موارد همچون تحصیل یا اشتغال فكر می کند.
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روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
 ECOSOC  1- کسب مقام مشورتی ویژه کانون توانا در

2- افتتاحیه مجهزترین مرکز فیزیوتراپی کانون توانا با حضور رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران 
3- افتتاح شعبه کالردشت و نشست با معلولین در راستای اهداف کانون

4- تقدیر از کارگران نمونه به مناسبت روز جهانی کارو کارگر 
5- گرامیداشت روز پدر و تقدیر از سید محمد موسوی به مناسبت میالد امام علی )ع(

6- تقدیر از سید محمد موسوی رئیس هیئت مدیره کانون توانا در همایش بین المللی مهدویت و 
کسب مقام مهدی یار 

7- برگزاری چهارمین مجمع هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد سراسر کشور 
8- بازدید فرماندهان نیروی انتظامی استان از شرکت فیروز

9- سخنرانی رئیس هیئت مدیره کانون توانا در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد بوئین زهرا 
10- شرکت در افتتاحیه مرکز فراگیر کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه 

تولیدی  و  اجتماعی  فرهنگی  مجموعه  از  تهران  فجر صادق  دبیرستان  مدیر  و  معلمان  بازدید   -11
کارآفرینی کانون توانا همزمان با روز معلم

12- بازدید فرماندار و مدیران شهرستان تاکستان از شرکت فیروز و نشست با مدیران و هیئت مدیره 
کانون توانا 

13- برگزاری کالس آموزش عكاسی برای پرسنل 
14- برگزاری مراسم روز پدر در شعبات تاکستان و الوند و تقدیر از پدران معلول 

15- نشست با رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر قزوین بمناسبت هفته شورا و تقدیر از آنها 
16- برگزاری ضیافت افطار با حضور پرسنل و مدیران استان 

17- برگزاری اردوی کودکان 
18- بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی تاکستان از مجموعه فعالیتهای کانون توانا شعبه تاکستان

19- راه اندازی نمایشگاه صنایع دستی کالردشت 
و  فیروز  در شرکت  معلوالن  اشتغال  از  کشور  رفاه  ای  زنجیره  های  فروشگاه  مدیرعامل  20-بازدید 

نشست با مدیران و رئیس هیئت مدیره کانون توانا 
21- نشست با مدیر عامل جمعیت هالل احمر در خصوص مشاوره راه اندازی مرکز توانبخشی معلوالن 

22- برگزاری دیدار دوست با حضور مدیران استان 
23- تقدیر از مددکاران بهزیستی بمناسبت هفته بهزیستی 

24- برگزاری اولین گردهمایی فرآیند با هدف توانمند سازی اعضای جدید 
25-  برگزاری کالسهای دقت توجه ، نقاشی و تئاتر برای کودکان معلول 

26- حضور رئیس هیئت مدیره کانون توانا در برنامه زنده تلویزیونی شبكه قرآن به نام "حاضر غایب "
فرهنگی  اهداف  راستای  در  استان  شهرداری  ورزشی  فرهنگی  سازمان  مدیرعامل  با  نشست   -27

اجتماعی کانون توانا  
تامین  روز  بمناسبت  فیروز  شرکت  در  معلوالن  اشتغال  از  اجتماعی  تامین  کل  مدیر  بازدید   -28

اجتماعی 
29- عقد تفاهم نامه با سازمان صنایع دستی و گردشگری استان در زمینه صنایع دستی معلوالن 

و  اجتماعی  فرهنگی  فعالیتهای  مجموعه  از  تهران  استثنایی  پرورش  و  آموزش  رئیس  بازدید   -30
تولیدی کارآفرینی کانون توانا 
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در  توانا  کانون   هیئت مدیره ی  رئیس 
دانشگاه  کارآفرینی«  »راه کارهای  کنفرانس 
سرمایه دار  نیست  درست  بوئین زهرا:  آزاد 
و  اعتیاد  رنج  جامعه  جوان  و  ببرد  سود 

بیکاری بکشد.
در  کانون  توانا  هیئت مدیره ی  رئیس 
در  که  کارآفرینی«  »راه کارهای  کنفرانس 
و  بوئین زهرا  واحد  اسالمی  دانشگاه  آزاد 
نماینده ی  بابایی صالح  روح اهلل  حضور  با 
مجلس  در  بوئین زهرا  شهرستان  منتخب 
دانشگاه  رئیس   شعبان نژاد  رضا  دکتر  دهم، 
و  اساتید  از  زیادی  جمع  و  بوئین زهرا  آزاد 
دانشجویان این دانشگاه برگزار شد به ارائه ی 
راهکارهای کارآفرینی، نحوه ی سرمایه داری 

الهی و مدیریت منابع  انسانی پرداخت.
به گزارش پیک توانا: سید محمد موسوی در 
این کنفرانس تغییر نگرش جامعه نسبت به 
ارکان  مهم ترین  از  را  معلولیت  دارای  افراد 
فعالیت خود دانست و ابراز داشت: هدف ما 
الگویی  ایجاد  معلوالن  برای  کارآفرینی  در 
ضرورت  به  پی  مسئوالن  طرفی  از  تا  بود 
توانمندی  و شکوفایی  بسترهای الزم  ایجاد 
با  جامعه  دیگر  سوی  از  و  ببرند  معلوالن 
مشاهده ی قابلیت های این گروه در عرصه ی 
تولید و صنعت نگاه قدیمی خود را نسبت به 

معلول تغییر دهد.
اظهار  توانا  کانون  هیئت مدیره ی  رئیس 
کرد: من در کارخانه ی فیروز از به کارگیری 
بسته بندی  و  اتوماسیون  دستگاه های 
کاری  جایگاه های  تا  می کنم  صرف نظر 
بیشتری به افراد معلول جویای کار اختصاص 

یابد.
که  مطلب  این  بیان  با  اجتماعی  فعال  این 

معلولین  کانون  فعاالن  با  دیدار  در  طاهرخانی  سیاوش  پیک توانا:  گزارش  به 
برای  عمومی  اماکن  مناسب سازی  لزوم  بر  تأکید  ضمن  تاکستان  شعبه ی  توانا  
دسترس پذیری افراد دارای معلولیت اظهار داشت: از فعالیت های مجموعه ی کانون 

توانا در سطح شهرستان حمایت خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: ما خواهان رشد و بالندگی کشورمان هستیم و در هر جا که نیاز 

باشد در این راستا تالش خواهیم کرد.
افراد دارای معلولیت توانایی های خود را به  با اشاره به این مطلب که  طاهرخانی 
جامعه منعکس کرده اند تأکید کرد: معلولیت می تواند پیش زمینه ی موفقیت، رشد 

و پویایی باشد.

مدیرعامل شعبه ی تاکستان نیز در این نشست به معرفی فعالیت های کانون توانا 
حقوق  احقاق  و  معلولیت  به  نسبت  جامعه  نگرش  تغییر  کرد:  تأکید  و  پرداخته 

اجتماعی معلوالن اصلی ترین اهداف این مجموعه هستند.
شهرستان  فرمانداری  ساختمان  مناسب سازی  خواستار  ادامه  در  رحمانی  فرشته 
تاکستان شد و از فرماندار شهرستان تاکستان خواست تا نسبت به مناسب سازی 

جدیت بیشتری به خرج داده شود.
وی در پایان افراد دارای معلولیت را صاحب اندیشه و اراده ای باال دانست و افزود: 
معلولیت در جسم و تن افراد می تواند محدودیت هایی را ایجاد کند، اما در اندیشه ی 

آنها خللی وارد نمی کند.

رئیس هیئت مدیره ی کانون توانا در دانشگاه آزاد بوئین زهرا:

از اتوماسیون می گذریم تا شغل ایجاد کنیم

فرماندار جدید تاکستان:
از فعالیت های کانون توانا حمایت می کنیم

استفاده از دستگاه های اتوماسیون ضمن کاهش قیمت تمام شده ی محصوالت موجب افزایش بهره وری و سود نیز می شود 
گفت: من از سود خود می گذرم تا جوان نابینا یا ضایعه ی نخاعی که حتی برای گذراندن وقت نیز توان استفاده از تلویزیون 

و پارک ها را ندارند صاحب شغل و درآمد شوند.
دبیر برگزاری نشست های هم اندیشی سازمان های مردم نهاد معلوالِن سراسر کشور خاطرنشان ساخت: معضل امروز جامعه ی 
ما بیکاری است و این صحیح نیست که سرمایه دار سود بیشتر ببرد در حالی که جوان جامعه ی ما از فرط بیکاری رو به 

اعتیاد، طالق، افسردگی و بی اخالقی می برد.
موسوی با تأکید بر این مطلب که سرمایه مانند کوه، دریا و سایر منابع طبیعی و اجتماعی سرمایه ی ملی محسوب می شود 
بیان کرد: در دیدگاه اسالم سرمایه از آن مردم است و به تک تک اعضای جامعه تعلق دارد همچنان که حضرت  علی )ع( چاه 

را پیش از آنکه آب آن جاری شود وقف می کرد.
کارآفرین برتر کشوری افزود: سرمایه داری ما نباید منطبق با سرمایه داری غربی و امپریالیسم باشد و در دنیای امروز سبک 

سرمایه داری الهی فراموش شده است.
وی با بیان اینکه من سرمایه دار نیستم و سرمایه از آن خداست، خود را نه  با عنوان صاحب سرمایه، بلکه سرپرست سرمایه  
انتفاع عمومی شدند و  الهی به جامعه و  انقالب مانع معرفی سرمایه داری  از  دانست و تصریح کرد: متأسفانه برخی پس 

نگذاشتند این روش به جامعه نشان داده شود.
سید محمد موسوی همچنین عدم دریافت کمک  بالعوض، عملیاتی ساختن روش سرمایه داری الهی و کاستن از سود به 
شرط ایجاد شغل برای جوانان دارای معلولیت را از مهم ترین رویکردهای فعالیت خود در کانون توانا و گروه بهداشتی فیروز 
اعالم کرد و بیان داشت: من خودم را نماینده ی آن دسته از معلوالن دارای زخم بستر و افراد ضایعه ی  نخاعی می دانم و دفاع 

از حقوق آنها را بر خودم واجب می دانم.
این چهره ی کشوری به این پرسش که پس چرا در جامعه ی ما معلوالن هرچه محدودترند کمتر سازنده اند اینگونه پاسخ 
داد: چون در جامعه ی ما به فرد معلول و بسترهای الزم برای شکوفایی او توجه نشده و همواره به معلول به عنوان یک کاالی 

دارای نقص نگریسته شده و فراموش شده که عنصر مهم وجودی انسان، اندیشه ی اوست نه جسم او.
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عــ
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معاون اجتماعی کانون معلولین توانا:

در هجدهمین جشنواره ی دانش آموزی
 میزبان بیش از هزار دانش آموز ممتاز هستیم

دهمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاِز کانون توانای الوند برگزار می شود

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین: 

از کانون توانا انتظار داریم به معرفی قزوین در 
مجامع بین المللی بپردازد

اعطای نشان خّیر و کارآفرین برتر مهدوی به رئیس هیئت مدیره ی کانون توانا

معاون اجتماعی کانون معلولین توانا از برگزاری »هجدهمین جشنواره ی تشویق دانش آموزان 
ممتاز« با بیش از هزار دانش آموز شرکت کننده خبر داد. 

جشنواره ی  هجدهمین  در  افزود:  خبر  این  اعالم  با  هادی  محمدحسن  پیک توانا:  گزارش  به 
تشویق دانش آموزان ممتاز که امسال برای هجدهمین سال متوالی به همت کانون معلولین توانا 

برگزار می شود میزبان بیش از هزار دانش آموز ممتاز خواهیم بود.
هادی با تأکید بر این مطلب که جشنواره ی دانش آموزی نقش زیادی در تصحیح فرهنگ جامعه 
در نگرش به معلوالن و معرفی الگوهای موفق به جامعه داشته خاطرنشان داشت: فرهنگ سازی، 
تغییر نگرش، ارتقای سطح علمی و تغییر دیدگاه مسئوالن و مدیران آینده ی کشور از مهم ترین 

اهداف این جشنواره هستند.
این عضو هیئت مدیره ی کانون توانا همچنین حضور اجتماعی معلوالن، توجه سازمان های دولتی 
به مسائلی همچون مناسب سازی و دسترس پذیری، مشارکت ارگان ها در فعالیت های اجتماعی 
به  استانی نسبت  تعهد و مسئولیت پذیری مسئوالن  از جمله طرح دیدار دوست،  توانا  کانون 

مدیرعامل کانون معلولین توانای شعبه ی الوند از برگزاری دهمین جشنواره ی 
تشویق دانش آموزان ممتاز در شهر الوند خبر داد.

به گزارش پیک توانا: محمدرضا امیری با بیان اینکه ثبت نام در این جشنواره 20 
خرداد تا اول مرداد ماه سال جاری مهلت دارد گفت: جشنواره ی دانش آموزی از 

4 تا 7 مرداد ماه و در سالن تاالر شهر الوند اجرا خواهد شد.
مدیر عامل کانون توانای شعبه ی شهر الوند با تأکید بر این مطلب که ما همواره 

به دنبال تصحیح دیدگاه ها نسبت به افراد دارای معلولیت هستیم اظهار کرد: 
علمی  سطح  تقویت  دانش آموزی  جشنواره ی  برگزاری  از  ما  هدف  مهم ترین 
جامعه، تغییر نگاه دانش آموزان ممتاز به عنوان مدیران آینده ی کشور نسبت به 
توانایی های معلوالن و ایجاد فضایی گرم و مفرح برای خانواده ها و شهروندان 

است.

به گزارش پیک توانا: سعید وزیری نژاد در نشست با مدیرعامل کانون معلولین توانا از کسب مقام 
مشورتی کانون معلولین در سازمان یونسکو ابراز خوشحالی کرد و اظهار داشت: انتظارمان از 
کانون معلولین این است که ضمن بیان خواسته های افراد دارای معلولیت در سطوح بین المللی، 

شهر قزوین را نیز در این مجامع معرفی کند.
فرد  به  ارزشمند و منحصر  را مجموعه ای  توانا  قزوین همچنین کانون  این مسئول شهرداری 
دانست و تأکید کرد: کانون توانا یکی از سازمان های موفق کشور است که خوشبختانه وجهه ی 

بین المللی نیز کسب کرده است.
وی با بیان اینکه چند سالی است که روز قزوین به منظور یادآوری تاریخ پرافتخار این استان 

در دوازدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت که با حضور آیت اهلل ناصر مکارم 
شیرازی از مراجع تقلید، علما، فضال و مهمانان خارجی و در مدرسه ی امام کاظم 
به رئیس هیئت مدیره ی  برتر مهدوی  برگزار شد »نشان خّیر و کارآفرین  )ع( قم 

کانون توانا« اعطا شد.
موضوع  مهدویت  دکترین  بین المللی  همایش  برگزاری  دبیر  پیک توانا:  گزارش  به 
برگزاری این همایش را »پیشگویی های آخر الزمان از دیدگاه ادیان ابراهیمی« عنوان 

کرد.
و  مهدویت  فرهنگ  ترویج  همچنین  آقایی  پورسید  مجید  سید  حجت االسالم 
این  تشکیل  ضرورت های  از  را  ابراهیمی  و  اسالمی  شرایع  در  مهدوی  اندیشه ی 

همایش اعالم کرد و اظهار داشت: اندیشه ی مهدوی رکن اعتقادی شیعه است.
وی افزود: باید از ظرفیت های اندیشه ی مهدویت استفاده کنیم تا یک منتظر واقعی 

برای ظهور مهدی موعود )عج( باشیم.
با  گفت:  رسیده  همایش  دبیرخانه ی  به  مقاله  یکصد  حدود  اینکه  بیان  با  آقایی 
تحصیلی جدید  در سال  و  موافقت شده  مهدویت  دکترین  راه اندازی سطح چهار 

شاهد تحصیل طلبه ها در این سطح خواهیم بود.
در بخش مهم و پایانی این همایش از فعاالن عرصه ی مهدویت با عنوان مهدی یاوران 
تجلیل شد و نشان خیر و کارآفرین برتر مهدوی به سید محمد موسوی، کارآفرین 

برتر کشوری در حوزه ی افراد دارای معلولیت اعطا شد.

آیین  برگزاری  در  کرد:  تصریح  می شود  داشته  گرامی 
توانا  کانون  چون  نهادهایی  جای  قزوین  روز  گرامی داشت 

خالی  است.
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مشکالت افراد دارای معلولیت و... را از جمله دستاوردهای 
این جشنواره برشمرد.
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دهمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاِز کانون توانای الوند برگزار می شود

رئیس هیئت مدیره ی کانون توانا در نشست با فرهنگیان شهرستان تاکستان: 

معلولیت راهی برای احراز مشاغل مدیریتی است

رئیس هیئت مدیره ی کانون توانا در ضیافت افطاری: 
کانون توانا نهادی بی نظیر در دنیاست

هشتمین  برگزاری  از  تاکستان  شهرستان  شعبه ی  معلولین  کانون  مدیریت 
جشنواره ی تشویق دانش آموزان ممتاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش پیک توانا: فرشته رحمانی با بیان اینکه این جشنواره از 18 تا 21 مرداد 
ماه سال جاری برگزار خواهد شد اظهار داشت: مهلت ثبت نام در این جشنواره 15 

خرداد تا 15 مرداد ماه جاری بوده است.
تاکستان  شعبه ی  معلولین  کانون  مدیریت  پیش  سال ها  از  که  رحمانی  فرشته 

روش  کاربردی ترین  را  ممتاز  دانش آموزان  تشویق  جشنواره ی  دارد  عهده   به  را 
اصالح نگرش جامعه نسبت به معلولیت دانست و خاطرنشان کرد: خانواده ها در 
این جشنواره عالوه بر اینکه شاهد تشویق فرزندان خود هستند در فضایی شاد 
تماشاکننده ی برنامه هایی هستند که همگی توسط معلوالن تهیه و اجرا می شوند 
و از این راه اصلی ترین سلول جامعه یعنی خانواده در مورد توانمندی معلوالن به 

باور می رسد.

به گزارش پیک توانا: رئیس هیات مدیره ی کانون معلولین اظهار داشت: معلمی شغل 
انبیاست و رسالت انبیا رشد و تعالی انسان ها بوده است.

پرورش  و  آموزش   نیروهای  و  دبیران  معلمان،  با  نشست  در  موسوی  محمد  سید 
شهرستان تاکستان که با حضور رئیس آموزش و پرورش، فرمانده ی نیروی انتظامی 
مواد  کرد: کودکان حکم  تصریح  برگزار شد  این شهرستان  از مسئوالن  و جمعی 
اولیه ی جامعه را دارند و این معلم ها هستند که روی این مواد اولیه کار می کنند و با 
صرف عمر خود در جهت آموزش و تشخیص استعدادهای آنها در نهایت محصوالت 

ارزشمندی را تحویل جامعه می دهند.
وی با تأکید بر این مطلب که مواد اولیه ی اجتماع بخش عمده ای از دارایی اجتماع 
را تشکیل می دهد تربیت صحیح و تعالی را برای کودکان ضروری دانست و تأکید 
به  را  خود  و  ببینند  آموزش  باید  خود  فرزندان  تربیت  برای  جامعه  مادران  کرد: 

مطالعه و یادگیری مجهز کنند تا بتوانند از عهده ی مسئولیت فرزندپروری برآیند.
را  معلولیت  واژه ی  از  درست  تعریف  ارائه ی  و  معلوالن  حقوق  از  دفاع  موسوی 
با  مصادف  را  معلولیت  ما  افزود:  و  برشمرد  خود  کار  اصلی  رویکردهای  جمله  از 

در  مدیریتی  و  فکری  مشاغل  احراز  برای  راهی  را  آن  بلکه  نمی دانیم  محرومیت 
جوامع می شناسیم و خوشبختانه این تفکر هم اکنون توسط سازمان یونسکو بررسی 
شده و در نیویورک و برخی از کشورهای اروپایی به عنوان نگرش کامل به معلوالن 

معرفی شده است.
دیگری  رسالت های  خود  فرهنگی  و  اجتماعی  اهداف  کنار  در  ما  داد:  ادامه  وی 
شیوه های  انعکاس  و  تولید  سنگر  در  غربی  سرمایه داری  با  مبارزه  که  داریم  نیز 

سرمایه داری اسالمی یکی از آنهاست.
به  اگر سرمایه داری  یادآور شد:  معلولیت در کشور  دارای  افراد  فعال حوزه ی  این 
سبک الهی در جامعه رایج شود بسیاری از مشکالت دنیای اسالم مرتفع خواهند 

شد.
مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز در پایان به معرفی سعید طاهرخانی به عنوان معلول 
نمونه و موفق پرداخت و گفت: ایشان کارشناس ارشد رشته ی شیمی است و درحال 
حاضر به عنوان محقق در کارخانه ی فیروز فعالیت می کند و موفقیت های خود را 

مدیون مادر فهیم و خانواده ی خویش است.

رئیس هیئت مدیره ی کانون معلولین توانا از شناسایی کانون توانا به  عنوان یک سازمان بی نظیر 
در دنیا خبر داد

به گزارش پیک توانا: سیدمحمد موسوی در مراسم افطاری که با حضور 700 معلول 
قزوینی و جمعی از مسئوالن استان و شهرستان البرز برگزار شد اظهار داشت: طبق 
به  و هم  عملیاتی  لحاظ  به  توانا هم  معلولین  کانون  یونسکو  گزارش های سازمان 
لحاظ تفکر و به  ویژه فلسفه ی عدم دریافت کمک  بالعوض در دنیا بی نظیر شناخته 

شده است.
دبیر برگزاری مجمع هم اندیشی سازمان های مردم نهاد معلوالن کشور همچنین باور 
را عوامل موفقیت کانون معلولین  افراد دارای معلولیت  توانمندی های  به  ایمان  و 
نگاه  صحیح  شکل  به  معلول  به  جامعه  که  بود  روزی  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
به  معلولین  کانون  همان  روز  اما  می گرفت  نادیده  را  او  های  توانایی  و  نمی کرد 
قابلیت  های وی ایمان داشت و ضمن ایجاد شغل برای او به تغییر نگاه جامعه نیز 

دامن زد.
وی از جمله برنامه های کانون معلوالن توانای استان قزوین به انتشار مجله ی پیک 
معلوالن  ویژه ی  اختصاصی  به صورت  توانا  پیک  مجله ی  گفت:  و  کرد  اشاره  توانا 
و  چالش ها  مشکالت،  به  آن  در  که  شده  منتشر  قزوین  استان  مدیریت  با  کشور 

آسیب های معلوالن کشور پرداخته می شود.
تاکنون  از 3 هزار عضو معلول دارد که  قزوین بیش  توانای  افزود: کانون  موسوی 
حدود 700 شغل برای آنها ایجاد کرده و چندین دوره عنوان کارآفرین برتر کشوری 

را به دست آورده است.

هشتمین جشنواره ی دانش آموزی تاکستان در راه است
ـی

عــ
ـما

تـــ
اج
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اعطای تندیس برترین بنگاه های اقتصادی کشور
 به سید محمد موسوی

سرمایه دار باید خود را وکیل خدا بر سرمایه بداند
موسوی در برج میالد:

بنگاه های  اجتماعی  مسئولیت  همایش  نخستین  در  توانا  کانون  هیئت مدیره ی  رئیس 
اقتصادی: سرمایه دار باید خود را وکیل خدا بر سرمایه بداند.

رئیس هیئت مدیره ی کانون معلولین در نخستین همایش مسئولیت اجتماعی بنگاه های 
دکتر  پیران،  دکتر  ایران،  مددکاری  انجمن  رئیس  موسوی چلک  حضور  با  که  اقتصادی 
برج   اقتصادی در سالن همایش های  کارشناسان  از  زیادی  راغفر و جمع  قانعی راد، دکتر 
امپریالیستی  و  غربی  سرمایه داری  داشت:  اظهار  است  برگزاری  درحال  هم اکنون  میالد 

وضعیت اقتصاد کشور ما را بحرانی کرده است.
به گزارش پیک  توانا: سید محمد موسوی در این همایش با بیان اینکه سرمایه دار باید خود 
را وکیل خدا بر سرمایه بداند به صاحبان سرمایه اینگونه پیام داد: اگر سبک سرمایه داری 
الهی در جامعه نهادینه شود دردهایی نظیر بیکاری، طالق، افسردگی، اعتیاد و خودکشی 

درمان خواهند شد.
وی ادامه داد: اگر سبک سرمایه داری، الهی باشد آنگاه می توان از رویکرد های اجتماعی و 

مسئولیت پذیری اجتماعی صحبت کرد.
موسوی خاطرنشان کرد: شاید فعاالن اقتصادی بگویند قیمت تمام شده ی محصوالت من 
با استخدام نیروهای معلول و عدم استفاده از دستگاه های بسته بندی افزایش یافته و سود 
کمتری را موجب شود اما باید بگویم که »برکت« وعده ی خدا و ضریبی است که در سود 

کار من افزوده می شود.
مدیرعامل گروه  بهداشتی  فیروز با بیان اینکه جا دارد از خانواده های دارای فرزندان معلول، 
خانواده های دارای بیماران سرطانی، ان. جی . او ها و... یادی کنیم گفت: مردم ما از فرهنگ 
بسیار غنی برخوردارند اما چون مدیریت صحیحی اعمال نشده تاکنون امکان بهره برداری 

به بهترین شکل از این نهادها میسر نشده است.
مقام مشورتی نماینده ی یونسکو در زمینه ی معلوالن همچنین به مستند فیلم آلبا اشاره و 
اعالم کرد: این مستند تنها فیلم راه یافته از آسیا به جشنواره ی آلبا بود که حکایت معلوالن 

و نحوه ی فعالیت و اشتغال آنها در فیروز را روایت می کرد.
این مقام مسئول همچنین از ارائه  و ثبت تعریف صحیح معلولیت به یونسکو خبر داد و 

افزود: معلولیت، محدودیت تن است و ناتوانی و محرومیت نیست.
موسوی از مادر خود به  عنوان یک روانشناس فهیم یاد کرد و گفت: اولین بار مادر من 

بنگاه های  برترین  »تندیس  کسب  به  موفق  توانا  کانون  هیات مدیره ی  رئیس 
اقتصادی کشور با رویکردهای اجتماعی« شد

رئیس هیات مدیره ی کانون معلولین  توانا عنوان برترین بنگاه های اقتصادی کشور 
با رویکردهای اجتماعی را به خود اختصاص داد و لوح و تندیس برترین بنگاه های 

اقتصادی با رویکردهای اجتماعی را از شهردار تهران دریافت کرد.
فیروز در نخستین  بهداشتی  و گروه  توانا  معلولین   کانون  به گزارش پیک توانا: 
بنگاه های  برترین  به عنوان  اقتصادی  بنگاه های  اجتماعی  مسئولیت  همایش 
اقتصادی کشور با رویکردهای اجتماعی شناخته شده و تندیس برترین بنگاه های 
با رویکردهای اجتماعی به سید محمد موسوی، رئیس هیات مدیره ی  اقتصادی 

کانون معلولین توانا و مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز اعطا شد.
در این همایش که توسط شهرداری تهران و با حضور محمدباقر قالیباف شهردار 
تهران و جمع زیادی از کارشناسان اقتصادی، صاحبان صنایع و صاحبان برندهای 
بزرگ در سالن همایش های برج میالد برگزار شد سید محمد موسوی به تبیین 
شدن  نهادینه  با  داشت:  اظهار  و  پرداخته  الهی  سرمایه داری  فرهنگ  ترویج 
بیکاری، طالق،  جمله  از  اجتماعی  بحران های  از  بسیاری  جامعه  در  این سبک 

افسردگی، اعتیاد و خودکشی از جامعه رخت خواهند بست.
عدم  بدون  توانا  معلولین  کانون  داشت:  اظهار  فیروز  بهداشتی  گروه  مدیرعامل 
دریافت کمک بالعوض توانسته چند شرکت و کارگاه تولیدی راه اندازی کرده و به 

ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت دست بزند.
وی سرمایه دار را نماینده ی خدا بر سرمایه دانست و افزود: سرمایه متعلق به تمام 

اعضای جامعه است و باید به سود مردم مورد بهره برداری قرار گیرد.
این کارآفرین برتر کشوری اذعان داشت: هم اکنون 92 درصد از کارکنان خطوط 
تولید کارخانه ی فیروز را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند و افزایش تقاضای 
جامعه و فروش باالی این محصوالت نشان از موفقیت این افراد در عرصه ی تولید 

محصوالت بهداشتی کودک دارد.
موسوی در پایان افراد دارای معلولیت را صاحب توانمندی دانست و تاکید کرد: 
تحریم  ما در شرایط  بوده که  به گونه ای  فیروز  معلول در  کارکنان  فعالیت  نوع 
موفق به افزودن یک شیفت کاری شده و هم اکنون طرح توسعه ی این مجموعه 

را در دست اجرا داریم.

به من آموخت که معلوالن به  واسطه ی داشتن محدودیت جسمی باید 
متکی به اندیشه ی خود بوده و امور فکری و مدیریتی را احراز کنند.
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گزارشی از انجمن بانوان نیكوکار آسایشگاه خیریه  کهریزك استان البرز؛

بارقه ی اُمید برای خانواده هایی که فرزنِد معلول دارند
نگه داری  برای  آشنا هستید؛ محلی  آسایشگاِه کهریزک  اسِم  با  همه ی شما حتما 
معلوالن و سالمندان. اما به علِت ضعِف اطالع رسانی در استان البرز، ممکن است ناِم 
انجمن بانوان نیکوکارآسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز را تا به حال نشنیده 
برای  نیکوکار  فرهنگی  بانوی  چند  همت  به   1386 سال  از  انجمن  این  باشید. 

کمک رسانی داوطلبانه به معلوالن تشکیل شد. 
بانوان نیکوکار در حاِل حاضر 800 عضِو فعال دارد که حدوِد 50 نفر در  انجمن 
حوزه ی اجرایی مشغول به کار هستند. ساختمان فعلی انجمن بانوان نیکوکار در 
بلوار دانش آموز واقع شده و آپارتمان مجموعه را فرد خیری به نام آقای صبحی به 
انجمن بانوان نیکوکار اهدا کرده است. هدف از تشکیل این انجمن استفاده از بانوان 
نیکوکار و داوطلب به منظور حمایت از معلوالن و اتمام پروژه ی ساختمان نیلوفر 

واقع در محمد شهر )محل آسایشگاه کهریزک استان البرز( است. 
حمیده نظری دوست، مدیر انجمن بانوان نیکوکار در خصوص پروژه ی ساختمان 
نیلوفر می گوید : مهندس احمدی یکی از خیرینی است که پس از فوت همسرش 
به یادبوِد او، مبلِغ 400 میلیون تومان به آسایشگاه و ساخت ساختمان نیلوفر برای 
کودکان معلول کمک کرده است. انجمن بانوان نیکوکار آسایشگاه خیریه کهریزک 
استان البرز، در اولین اقدام پس از شکل گیری، ساختمان آمفی تئاتر کهریزک استان 
آموزش،  در  مهمی  نقش  این سالن  کرد.  افتتاح  و  تکمیل  ماه،  را ظرِف سه  البرز 
برگزاری همایش ها و برنامه های هنری و ارائه ی خدمات به مددجویان دارد. نظری 
دوست ادامه می دهد : زمانی که این ساختمان را تحویل گرفتیم تنها 30 درصد 
ساخته شده بود، فقط ستون داشت و پُر از گرد و خاک بود. از سال 87 با کمک 
خیرین و همراهی هیات مدیره ی کهریزک تهران و البرز، توانستیم این پروژه را به 

سرانجام برسانیم. 
با کمِک انجمِن بانوان نیکوکاِر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز، ساختمانی که 
اتمامش 8 میلیارد تومان برآورد شده بود، تنها با سه میلیارد تومان به بهره برداری 
رسید. نظری دوست از سختی های کار چنین می گوید : با خانم هایی که در بخش 
اجرایی مشغولند، مستمرا با موسسات و شرکت هایی که در امور ساختمانی فعالیت 
دارند به صورت تلفنی در تماس هستیم تا خدماتی را به صورت اهدایی یا نیم بها 
جذب کنیم.  کاِر آسانی نیست، گاهی بدترین حرف ها و توهین ها را می شنیدیم اما 
همه را به منظوِر آسایش کودکاِن معلول به جان می خریدیم. بارها اشک ریخته ایم 

اما هیچ وقت به خاطِر عشِق بچه ها، دست از کار نکشیدیم. 
هایی  کاربری  جانمایی  و  برنامه ریزی  به  نیاز  معلوالن  مختِص  طراحِی ساختمانی 
موسسه  ساختمانهای  از  یکی  می طلبد.  خاصی  امکاناِت  و  تجهیزات  دارد.  خاص 
خیریه کهریزک استان البرز ، ساختمان نیلوفر )مرکز توانبخشی و نگهداری کودکان 
معلول ( است که سه طبقه بوده و طبقه منفی یک و همکف آن به همت بانوان 
نیکوکار در تاریخ 16 مهر 92به  بهره برداری رسیده است . طبقه ی منفی یک این 
ساختمان به نگه داری از کودکان معلول زیر چهارده سال اختصاص دارد. کودکانی 
که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و یا خانواده ها به علِت معلولیت و 
وضِع مالی نامساعد تواِن نگه داری از آن ها را ندارند، در این محل استقرار می یابند. 
محل نگه داری کودکان معلول، ظرفیت 200 نفری به صورِت شبانه روزی دارد که 
در حاِل حاضر 13 کودک در آن مستقر هستند. این پروژه در فازهایی جداگانه به 
اجرا می رسد. نگه داری چنین کودکانی با این تعداد، نیاز به برنامه ریزی خاص دارد. 
کودکان حمام می خواهند، پرستار می خواهند، نیاز به غذا خوردن دارند، بنابراین 
نمی توان تعداِد زیادی کودک را یک باره پذیرش کرد. اول باید مقدماِت نگه داری 

همه جانبه از آن ها فراهم شود. 
پوشش  تحِت  افراِد  است.  روزانه  توان بخشی  به  مربوط  ساختمان  همکِف  طبقه ی 
سنی،  گروِه  هر  با  دارند،  بیمه  دفترچه ی  که  کسانی  یا  بهزیستی  و  امداد  کمیته 
جمله،  از  مختلفی  حوزه های  در  درمانی  خدماِت  از  هزینه  حداقل  با  می توانند 
کاردرمانی ذهنی و جسمی، گفتاردرمانی، روانشناسی و ... بهره مند شوند. تا کنون 

790 پرونده در این مرکز تشکیل شده و  حدوِد 200 نفر به صورِت ماهانه در این 
در سطِح  تخصصی  و  درمانی  جامِع  مرکِز  تنها  بخش  این  می شوند.  ویزیت  مرکز 

استان البرز است که خدمات در آن به طوِر تیمی ارائه می شود.
نظری دوست در این خصوص اضافه می کند : برخی از کودکاِن معلول نیاز دارند 
انجام  تیمی  صورِت  به  درمانی  کاِر  همین  برای  شوند،   درمان  زمینه  چند  در 
ویزیت  را  بیماران  داوطلبانه  و  رایگان  صورِت  به  که  هستند  هم  افرادی  می شود. 
کودک  متخصصان  خدماِت  از  هم  روز  دو  هفته ای  توان بخشی  بخِش  می کنند. 
بهره مند می شود. نظری دوست از کارگاه های هنری و واحد تئاتردرمانی ساختماِن 
توان بخشی می گوید و بخش نوروفیدبک که اخیرا با اهدای دستگاِه مربوط به این 

شاخه، بخِش توان بخشی اعصاب نیز در مجموعه راه اندازی شده است.
مشکل اساسی که انجمن بانوان نیکوکار آسایشگاه خیریه کهریزِک استان البرز با 
آن مواجه است، مربوط به عدِم اطالع رسانی جامع و مناسب در خصوِص خدماتی 
است که ساختمان نیلوفر در محمدشهر می تواند ارائه کند. چنین مرکزی با این 
آن  وجوِد  از  دارند  معلول  اعضای  که  خانواده هایی  اما  ساخته شده  وسیع  امکاناِت 
در  نیز  درمانی  هزینه های  و  می یابد  افزایش  روز  به  روز  تورم  هستند.  بی اطالع 
سطِح شهر سر به فلک کشیده است. به همین خاطر بسیاری از خانواده های نیازمنِد 

خدماِت درمانی، از خیِر یافتِن راِه بهبود ارزان تر و کاراتر گذشته اند.
نظری دوست از خانواده ای یاد می کند که کودکشان با خدماِت کاردرمانِی مجموعه، 
علیرغم داشتن یک دست و پای فلج، توانسته سالمِت خود را بازیابد و اعضای دارای 
معلولیت َش را حرکت دهد. اگر مردم بدانند چنین مکانی وجود دارد می توانند برای 

درماِن فرزنداِن معلولشان اُمیدی دوباره پیدا کنند.
کودکاِن  به  کمک رسانی  برای  داوطلب  نیروهای  کمبود  مرکز،  این  بعدِی  مشکِل 
آسایشگاه است. هرکودک در آسایشگاه  نیاز به یک مادریار دارد که به او غذا دهد، 
موهایش را کوتاه کند، از او مراقبت کند. نظری دوست می گوید : در حاِل حاضر ما 
یک کارگاِه خیاطی راه اندازی کرده ایم که برای کودکان لباس و ملحفه و ... تولید 
کنیم. چند خانم خیر و نیکوکار به صورِت داوطلبانه در دوخت لباس ها به ما کمک 
می کنند. ما منحصرا کمِک نقدی نمی خواهیم. هرکس هرچه بلد است و تا حدی که 

در تواِن اوست، می تواند مهارتش را در اختیاِر کودکاِن معلول بگذارد.
با  روحی  لحاِظ  از  ندارند.  مساعدی  وضعیِت  نیز  کودکان  این  خانواده ی  متاسفانه 
بانوان  برسند.  به وضِع ظاهری خود  ندارند که حتی  پولی  مشکل مواجه  هستند. 
نیکوکار بر این تالشند تا با کمک رسانی به خانواده  های معلوالن، روحیه ی آن ها 
را در نگه داری از فرزندانشان تقویت کنند. به همین منظور برای این افراد، مربی 
با این  نیاز داریم. نظری دوست می گوید:   ... ورزشی داوطلب، آرایشگر داوطلب و 
اقدامات در صدد هستیم که آن ها را به زندگی امیدوار کنیم. برایشان بخش های 
هنری تاسیس می کنیم. گروِه موسیقی و هنردرمانی نیز برایشان تدارک دیده ایم.

حمیده نظری دوست در پایان از خانم رسائی منش و گروه هنری جهاد دانشگاهی 
البرز تشکر می کند و می گوید : طبقه ی همکف و منفی یک، توسط گروه هنری 
جهاد دانشگاهی به صورِت داوطلبانه رنگ آمیزی و نقاشی شده. کاری که تا کنون 
در هیچ مهدکودکی در ایران با این وسعت انجام نشده که هم از لحاِظ مالی و هم 

از لحاِظ هنری بسیار ارزشمند است. 
دیدِن زنان نیکوکاری که با لبخند و نگاه های پر اشتیاق برای یک لحظه شادی 
امیدواریم  زیباست.  و  برانگیز  تحسین  هستند،  فعالیت  حال  در  معلول  کودکی 
معلوالِن شهر توسط رسانه ها بیش از پیش با چنین فضاهایی آشنا شوند تا خانواده 
ها فرصت یابند با حضور در این قبیل مراکز خیریه، روحیه خود را تقویت کنند و 
دریابند هنوز افرادی هستند که به آسایش و رفاِه آن ها اهمیت می دهند. بدانند 
که با وجوِد مشکالِت فراوان، هنوز مجالی برای لذت بردن از زندگی و خلِق لحظاِت 

زیبا و به یادماندنی وجود دارد...

نسترن کیوان پور
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آقای رئیس، لطفاً تصمیم بگیرید!
تأمین  و  بهزیستی  بهزیستی است؛ هفتۀ  نام  به  ماه سال یک هفته  در دوازده 
اجتماعی. این نام را برای هفته به فال نیک می گیرم و دعا می کنم همۀ هموطنانی 
که با خلوص نیت چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم تالش می کنند تا 
این جهانی و آن جهانی برسند.  به علو درجات  بهتر زندگی کنند  ایران  مردم 
نماد حکومتی این گروه از تالشگران مجموعه ای تحت عنوان سازمان بهزیستی 
است که نه با شعار بلکه به سبب آشنایی نسبتاً نزدیکی که با بخش هایی از این 
سازمان دارم مملو از کارکنانی است که به مردم عشق می ورزند. در این سازمان 
نه از دستمزدهای آنچنانی خبری هست و نه از رقم پاداش های پر از صفر. در 
این سازمان گروهی فقط محض رضای خدا و خلق خدا کار می کنند و در انتظار 
تحول یا انقالب خاصی در وضعیت پرسنلی یا معیشتی خود نیستند. این واقعیت 
را می توان به عینه و با یک روز حضور در یکی از ادارات سازمان مشاهده کرد. 
امیدوارم همۀ کارکنان، کارشناسان، مدیران و برنامه ریزانی که در این سازمان 
عاشقانه عمرشان را برای خدمت خالصانه به مردم وقف کرده اند همیشه سالم و 

سربلند باشند. 
برای  که  کسانی  همه  و  بهزیستی  سازمان  از  باید  هفته  این  در  که  می دانم 
بهزیستی و تأمین اجتماعی مردم تالش می کنند تمجید شود اما چند نکته را 
در وصف حال خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان بهزیستی البالی تمجیدها 

بیان می کنم شاید که به کسی بر نخورد. 
سازمان بهزیستی را به عنوان یک سازمان تخصصی در حوزۀ آسیب های اجتماعی 
می شناسیم و قوانین متعددی این سازمان را به عنوان دبیرخانه یا محور اجرای 
اساس  همین  بر  شناخته اند.  اجتماعی  آسیب های  مدیریت  با  مرتبط  قوانین 
حمایت و توانبخشی خانواده های زن سرپرست، کودکان خیابان و بدسرپرست، 
دختران فراری، زنان پناه جو و آسیب دیده یا در معرض آسیب اجتماعی، افراد 
معتاد به مواد مخدر، اقدام کنندگان به خودکشی، خانواده های نابسامان، کودک 
این سازمان سپرده شده  به  یا جداشده  آزاری و خانواده های در معرض طالق 

است. 
از سوی دیگر، حمایت و توانبخشی افراد دارای معلولیت های نابینایی، ناشنوایی، 
و  روانی مزمن  بیماران  نخاعی، جسمی حرکتی،  معلولیت های ذهنی، ضایعات 

افراد معلول غیرقابل توانبخشی نیز با این سازمان است.
در کنار این ها حمایت و توانبخشی کودکان عادی، سالمندان، ایتام و وظایفی 
مانند تأمین جهیزیه و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و... و هر آنچه که 16 
مجموعۀ تخصصی پیش از انقالب بر عهده داشتند نیز بر دوش این سازمان است. 

)برگرفته از سایت سازمان بهزیستی کشور، بخش مأموریتهای سازمان(
زیر  با  اجتماعی  و  توانبخشی  از سوی دیگر وجود سه بخش عمدۀ پیشگیری، 
مجموعه های بسیار متنوع خود بیانگر حجم گروه های هدف این سازمان است. 
به یک معنا شاید بیراه نباشد اگر بگوییم هرکسی که به لحاظ جسمانی، روانی، 
ذهنی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی دچار مشکل )عموماً مشکالت درازمدت و 
در پاره ای موارد مثل خودکشی و بحران های دیگر، حتی مشکالت کوتاه مدت( 
مواجه می شود سازمان بهزیستی بر اساس قانون موظف به خدمات دهی به آن 
است. در این راه الحق و االنصاف اقدامات و برنامه های قابل توجهی هم صورت 
گرفته که جای قدردانی از مدیران سابق و فعلی سازمان را محفوظ نگه می دارد. 
در سال هایی که با گروه های هدف بهزیستی کار می کردم بارها حس کردم که 
اگر این سازمان نباشد بسیاری از مردم این سرزمین اعم از محرومان اقتصادی، 
ایتام و افراد دارای معلولیت های جسمانی، ذهنی، روانی و حتی زنان و کودکان 
ندارند.  و حکومت  دولت  به مجموعۀ  دیگری  ارتباطی  راه  خانواده هیچ  نان آور 
حال آنکه برنامه های این سازمان حتی خدمات سیاری در اختیار دارد که اگر 
کسی نتواند به خدمات دسترسی پیدا کند آنها خود را به فرد نیازمند می رسانند 
و سعی می کنند به او کمک کنند. وظیفه ای که در نظام اسالمی وظیفۀ اصلی 
حاکمان محسوب می شود. این سازمان پرسنل تخصصی در اختیار دارد و بدنۀ 
و گروه های  مراجعین  به  مالی مستقیم  ارائۀ خدمات  به  تمایلی  کارشناسی اش 
از مدتی  تا پس  توانمند سازند  را  آنها  باید  که  دارند  باور  و  ندارند  هدف خود 
بتوانند حداقل های زندگی را خودشان تأمین کنند و دولت فقط حمایتگر باشد 

نه نان آور آنها. 

همۀ اینها درست و باز هم از این مجموعه به نوبۀ خودم قدردانی می کنم. اما 
گروهی که تحت عنوان جامعۀ هدف سازمان شناخته می شوند نیازها و انتظارات 
باالتری دارند. یادمان نرود که سازمان بهزیستی قرار بود زندگی مردم را بهتر 
کند نه اینکه فقط آنها را از مرگ نجات دهد. نام آن، سازمان بهزیستی است نه 
سازمان بقا. قرار است خدماتی که در مأموریت های این سازمان نوشته می شود 
بتواند افرادی که می توانند زندگی کنند را کمک کند که بهتر زندگی کنند، نه 
اینکه کسانی که در معرض فنایند را فقط زنده نگاه دارد. بخش اعظم آنچه که 
به نظر می رسد از مدیران و مسئولین کالن کشور و حتی برخی در خود سازمان 
اتکا  با  و  مجموعه  این  کمک های  به  نیاز  بدون  دارند  انتظار  مجموعه  این  از 
به بخش مردمی و غیردولتی فراهم می شود. حمایت های اجتماعی غیررسمی 
می شد  فراهم  خویشاوندی  و  محله ای  خیریه،  مذهبی،  نهادهای  توسط  قرن ها 
و بخش درمانی و دارویی هم که اصاًل در زمرۀ وظایف ذاتی وزارت بهداشت و 

درمان است. 
سازمان  این  در  که  زحماتی  همۀ  گرفتن  دست کم  قصد  که  می گویم  هم  باز 
کشیده می شود و همۀ دغدغه هایی که مدیران سازمان دارند را ندارم. اما دقیق تر 
که نگاه می کنیم به نظر می رسد که سازمان بهزیستی دچار نوعی بی سازمانی 
است. سال هاست که اعالم می شود قصد داریم فالن درصد از حجم مددجویان 
سازمان را کم کنیم یا اعالم می شود عالوه بر خدمات گیرندگان فعلی سازمان، 
ظرفیت  تا  دارند  قرار  نوبت  پشت  که  مواجهیم  کسانی  از  توجهی  قابل  آمار  با 
خالی پیدا شود و از سوی این سازمان حمایت شوند. اما همه می دانیم که این 
خواسته دشوارتر از حد قانون و برنامه ها است. چون اوالً بخش قابل توجهی از 
خدمات گیرندگان نمی توانند یا اصاًل نباید از سازمان جدا شوند و اگر جدا شوند 
کمک های  با  سازمان  این  خدمات  دیگر  سوی  از  و  می افتد  خطر  به  بقایشان 
مادی ای همراه است که چشم بستن از آن و دل بستن به آینده ای نامطمئن برای 

خدمات گیرندگان اصاًل آسان نیست. 
سازمان بهزیستی نیاز به تحول دارد. این تحول از جهات مختلف باید صورت 
واقعاً  نگاهی  باید  بهزیستی  سازمان  است.  نگرشی  تحول  اول  جهت  بگیرد. 
انسان گرایانه پیدا کند. انسان ها به واسطۀ انسان بودنشان باید مکرم باشند. حال 
آنکه به نظر می رسد مددجویان بهزیستی حتی از سوی برخی مدیران میانی و 
کارشناسان خود سازمان به عنوان شهروندانی غیرمولد در نظر گرفته می شوند 
به  را  زندگی  از  انتظارشان  باید  پس  دارند  اجتماعی  حمایت  به  نیاز  چون  که 

حداقل برسانند.
تحول سیستمی  یک  به  نیاز  بنابراین  است.  بهزیستی سنگین  سازمان  وظایف 
در فرایندها وجود دارد. اطمینان به بخش غیردولتی در بخش هایی از وظایف 
بسیار  را  اجرا  بخش  در  سازمان  بار  می تواند  است  واگذاری  قابل  که  سازمان 
سبک تر کند. سازمان برای خروجی قابل قبول نیاز دارد که کار حرفه ای بکند. 
بخش اعظم عملکرد آن اما در حال حاضر تنها از روی دلسوزی است نه یک 

جریان حرفه ای.
در  است  الزم  می رسد  نظر  به  که  است  تحوالتی  از  دیگر  یکی  جایگاه  تحول 
این بخش اتفاق بیفتد. سازمان بهزیستی باید بداند جایگاهش در منظومۀ رفاه 
اجتماعی ایران کجاست. آیا حضورش برای برخی کارکردهای خاص است. اینکه 
مجموعۀ  از  بخشی  جداکردن  برای  عمومی  یا  دولتی  ارگان  یک  گاهی  از  هر 
می دهد  هدر  به  را  آن  ارشد  مدیران  انرژی  از  بخشی  و  می کند  اقدام  سازمان 
نشان می دهد از جهات خاصی وظایف این سازمان جذابیت دارد، اما چرا باید 
ارگان های مذکور به جای کمک )مادی و معنوی( به عملکرد بهتر این مجموعه 

قصد جداکردن جامعۀ هدفش را داشته باشد؟ 
کارشناسان می گویند وقوع همۀ این تحوالت ممکن و کاماًل در دسترس است، 
اما زمانی می تواند اتفاق بیفتد که نظام بهزیستی تصمیم بگیرد که متحول بشود. 
از  این مجموعه مرتبط است  به  انحا  از  به نحوی  از کسانی که  به عنوان یکی 
سازمان بهزیستی یک تصمیم مطالبه می کنم. آقای رئیس! می دانیم که در ارگان 
دولتی هر تصمیم بزرگی باید از بیرون رخ دهد، اما شما به نوبۀ خود یک باقیات 
صالحات به یادگار بگذارید و دعای خیر جمعی عظیم را برای خود بخرید. آقای 

رئیس لطفاً تصمیم بگیرید.

دکتر عباسعلی یزدانیـ  مددکار اجتماعی
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سالله ی  از  یکی  امامت  به  که  نفره   72 کاروان  نماز  آخرین 
بناست  نمی دانست  کسی  و  می شد  اقامه  )ص(  نبی  حضرت 
دقایقی بعد، ندای شهادت در گوش جان این نمازگزاران پیرو 

راه عدالت علوی بپیچد و روحشان را راهی معراج کند.
و  رکوع  معبود  برابر  در  خاشعانه  بهشتی  سیدمحمد  آیت اهلل 
سجود می کرد و مؤمنان این آخرین نماز هم کفش ها را کنده 

بودند و پشت سر او نماز شهادت می خواندند.
خدا می داند این چندمین نماز زندگی سیدمحمد بهشتی بود؛ 
اما هر چه بود و هر شماره ای که داشت، بی شک زیباترینشان 
بود؛ چه، در طول سالیان عمر پر فراز و نشیب و دشوار او هر 
بار که به خدای قادر و عادل پناه برده بود، نمازش غنی تر و پر 
و پیمان تر شده بود؛ سال هایی در مبارزه با رژیم، سال هایی در 
تبعید، سالیانی در کشورهای مختلف و سالیانی هم در عرصه ی 

خدمت به پا برهنگان انقالب.
از سال 1307 که در اصفهان زاده شد، تا همان آخرین نماز که 
53 سال از عمرش می گذشت، خاطرات زیادی در زندگی اش 
جان گرفته و روح عدالت خواه وی بر تمام عرصه های زندگی 

سایه افکنده بود.
خانواده ی  همین  و  بود  جماعت  امام  و  روحانی  هم  پدرش 
سال  چهار  تنها  وقتی  که  می آورد  فراهم  زمینه ای  مذهبی 
داشت، به مکتب برود و با خواندن قرآن و دروس دیگر، اهل 

دین و دانش شود.
کم کم اما عالقه به علوم دینی او را از مدرسه جدا کرد و به 
اوج  در  زندگی،  ادامه ي مسیر  در  و  داد  پیوند  علمیه  حوزه ی 

جوانی راهی قم کرد.
به دست  برای  و  بود  عالقمند  هم  دیگر  علوم  به  حال  این  با 
امتحانات  در  سالگی   20 در  چنانکه  می کوشید؛  آوردنش 
الهیات  دانشکده ی  در  گام  و  گرفت  ادبی  دیپلم  متفرقه، 
گذاشت. او مدرک لیسانس را دریافت کرد و مشغول تدریس 

زبان انگلیسی شد.

در کنار ازدواج و سرپرستی همسر و فرزندانش دبیرستانی هم 
دکترای  و  پرداخت  آن  سرپرستی  به  و  کرد  تأسیس  قم  در 

فلسفه و الهیات گرفت.
ساواک اما در پی فعالیت های سیاسی سال های 41 و 42 بود 
که او را وادار به عزیمت از قم به تهران کرد. به هامبورگ رفت، 
به عربستان، سوریه، لبنان، ترکیه و عراق سفر کرد و فعالیت 

های متعدد فرهنگی و دینی را به ثمر نشاند.
را  جمهوری  حزب  آنکه  از  پیش  و  ایران  به  بازگشت  از  پس 
زندانش  روانه ی  و  دستگیر  ساواک  بار  چندین  دهد،  تشکیل 
کرد تا اینکه با پیروزی انقالب و پیچیدن رایحه ی خوش ظفر 
در کشوری که دیگر اسالمی و جمهوری نام گرفته بود، دست 

به تشکیل شورای انقالب به فرمان امام امت زد.
بر آن شده بود که در حزب جمهوری اسالمی نخبگان سیاسی 
نوپای  انقالب  کار  به  تا  تربیت کند  و  را شناسایی  فرهنگی  و 

ایرانی اسالمی بیایند.
او حتی نایب رئیس مجلس شورای اسالمی بود و قانون اساسی 
را تدوین کرد. مدتی در جایگاه وزیر دادگستری به ایفای نقش 
ریاست  مسئولیت  انقالب،  کبیر  بنیان گذار  سپس  و  پرداخت 

دیوان عالی کشور را بر دوشش نهاد.
هنوز در حال و هوای آخرین نمازش بود و در گرمای روزهای 
آغازین تیرماه در هوای حیاط حزب جمهوری سخن می راند که 
ناگهان صدای سهمگین انفجار، ساختمان را بر سر نمازگزاران 

آوار کرد.
بار دیگر 72 شیعه ی علوی مظلومانه در آتش ظلم منافقان و 
دشمنان اسالم پر کشیدند و با مظلومیتشان فریاد عدالت خواهی 
را در جهان طنین انداز کردند؛ اما این راست قامتان چنانکه 
تاریخ  جاودانه ی  ابد  تا  گفت؛  بهشتی  سیدمحمد  اهلل  آیت 
خواهد  سبزی  به  شهادتشان  سرخ  راه  هماره  و  ماند  خواهند 

گرایید.

فریاد عدالت خواهی
 در شهادت مظلومانه ی

 72 شیعه ی علوی
میترا بهرامی
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گالیور،  معروف  از شخصیت های  کارتون جدا  این  در  دارید؟  یاد  به  را  گالیور  کارتون سفرهای 
کاپیتان لینچ، بانکو و فلرتیشیا، شخصیتی معروف و جذاب به نام گالم وجود داشت. شخصیتی 
کامال ناامید که قبل از انجام هر کاری و حرفی با ناامیدی می گفت »من می دونم«؛ و منظورش 
گالیور  البته در داستان  بود که نمی شود که نمی شود.  او معتقد  بود که آن کار نمی شود.  این 

همیشه عکس نظر گالم اتفاق می افتاد.
این روزها بسیاری از ما هم شده ایم ِگالم؛ گالمی که هر آنچه فکر می کند دقیقا اتفاق می افتد. 
وقتی مسئوالن می گویند فالن اتفاق می افتد، اگر به کسی هم نگوییم »من میدانم نمی شود« 

حتما در دلمان این جمله را می گوییم. 

همـه ما ِگـالم ها
با  بیشتر  گویی  ایران  معلوالن  جامعه 
این جمله آشنا هستند. اینکه می گویند 
است  شده  مناسب سازی  شهر  فالن 
یعنی چند جلسه گذاشته اند، چند خبر 
رسانه ها  در  جلسه ها  این  از  عکس  و 
بخش  فالن  در  و  است  شده  منتشر 
این  و  بررسی ست؛  حال  در  اداره  فالن 
بررسی چند ماهی ادامه پیدا می کند و 
به دلیلی، شاید مشکل مالی، این اتفاق 
اصال  اتفاق  این  نیفتادن  اما  نمی افتد. 

رسانه ای نمی شود.
سالن  فالن  می گویند  وقتی  اینکه  یا   
معلولیت  دارای  افراد  ویژه  ورزشی 
بعد،  ماه  چند  یعنی  می شود  افتتاح 
چند مسئول، کلنگی بر زمین می زنند و 
عکسشان را شبکه های اجتماعی پخش 
را  سالن  آن  و  همین.  و  و...  می کنند 

هرگز کسی نمی بیند.
اتفاق  بسیار  بسیار  نشدن ها  این  از 
یک صدا  هم  با  ما  همه  و  می افتد 
می گوییم »ما می دانیم که نمی شود که 

نمی شود«.
قانونی  بزنم.  دیگری  مثال  بگذارید 
وجود دارد به نام »قانون جامع حمایت 
انتظار  در  که  معلوالن«؛  حقوق  از 
ترکیب  این  تک تک  به  بازنگری ست. 
ذات  در  که  »قانون«  کنید.  توجه 
خوب است و همه خواهان آن هستند. 
دهنده  نشان  که  هم  »جامع«  واژه 
نیکو.  واژ ه ای ست  و  گستردگی ست 
جذابی ست.  واژه  بسیار  هم  »حمایت« 
»از« هم که حرف اضافه است و ادعای 
خاصی ندارد. »حقوق« هم نمی تواند بد 
از  درصد  که 10  »معلوالن« هم  باشد. 
هستند.  توجه  قابل  جمعیتی  و  جامعه 
این خوب ها، دقیقا چرا  با ترکیب همه 
این  از  و  نمی شود  تصویب  قانون  این 
پاس کاری  کمیسیون  آن  به  کمیسیون 
مظلوم،  قانون  این  گفت  باید  می شود؟ 
هم  معلوالن  خود  ندارد.  فوریتی  هیچ 
هر روز که می گذرد ناامیدتر از روز قبل 
منتظر تصویب نهایی این قانون هستند.
از این مثال ها بسیار و بسیار وجود دارد 

و همه به آن آگاه هستند.
گالم  همه  که  بدهید  حق  ما  به  پس 

باشیم.
اما باور کنید ما هنوز به روزهای خوب 

امیدواریم.

مرتضی رویتوند
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رالف براون، قهرمان تغییر
های  کارخانه  بنیان گذار  براون  رالف 
Braun Ability عمر خود را با آتروفی 
عضالنی گذراند. بیماری ای که او را بر روی 

ویلچر نشاند.
رالف در سال 1940 در شهر ویناماِک ایالت 
آمد.  دنیا  به  ذرت  مزرعۀ  یک  در  ایندیانا 
وقتی 6 سالش بود پدر و مادرش فهمیدند 
بچه  مثل  رالف  و  دارد  وجود  مشكلی  که 
توانست  نمی  او  مثاًل  نیست.  دیگر  های 
او  برود.  باال  ها  پله  از  ها  بچه  بقیۀ  مثل 
به  ابتال  پزشكان  و  بردند  بیمارستان  به  را 
 14 کردند.  اعالم  را  عضالنی  دیستروفی 
ساله بود که روی صندلی چرخ دار نشست. 
اتفاقی که برایش خیلی دردناک بود. وقتی 
از دبیرستان برای تحصیل در رشتۀ ریاضی 
به دانشگاه ایندیانا رفت، حرکت در محوطۀ 
دانشگاه به مشكلی واقعاً بزرگ تبدیل شد، 

رالف  اما  کند.  رها  را  تحصیلش  از یک سال  او مجبور شد پس  جاکه  تا آن 
به همین راحتی دست بردار نبود و برای رفتن به دانشگاه یک اسكوتر که با 
باطری حرکت می کرد طراحی کرد. عموهای رالف همه تخصص فنی در زمینۀ 
موتورسیكلت و ماشین های مسابقه داشتند و رالف همیشه وقتش را پیش آن 

ها می گذراند و استعداد مكانیكی-اش را از آن ها به ارث برده بود.
پسر  گاراژ  در  را  مخصوصش  اسكوتر  رالف  اولیه،  طراحی  از  بعد  ماه  چهار 
عمویش که محل تعمیر تراکتور بود، ساخت. همه  می گفتند این وسیله بر 
اساس اصول علمی کار می کند. اما رالف  معتقد بود کارکردن این وسیله از 
روی خوشبختی و سعادتمندی اوست و فكر می کرد به دنیا آمده تا به کسانی 

که توانایی حرکت ندارند کمک کند.
تامین قطعات  از آن در یک کارخانه  بعد  بازگشت و  به دانشگاه  رالف دوباره 
خودرو به عنوان تكنسین کنترل کیفیت مشغول به کار شد. رالف با اسكوتر 
مخصوص خودش سر کار می رفت. دیگران او را می دیدند و به او می گفتند 
کسی را می شناسند که به وسیله ای مثل این نیاز دارد. این موضوع باعث 
شد که او به مدت 8 سال تا سال 1970 و به صورت پاره وقت برای دیگران 

اسكوتر برقی بسازد.
رالف برای رفتن به محل کارش پشت یک کامیون قدیمی پست سوار می شد 
به محل دورتری  اینكه کارخانه  تا  قرار می گرفت  و اسكوترش پشت کامیون 
انتقال یافت و رالف سعی کرد وسیلۀ نقلیۀ ایمن تری پیدا کند. در سال 1970 
ون های جدیدی به بازار آمد که دارای تهویه و قدرت فرمان عالی بود. رالف 
از  استفاده  با  تا  تغییر دهد  را طوری  ها  این ون  از  یكی  تواند  فكر کرد می 
صندلی چرخ دارش رانندگی کند. او باالبری طراحی کرد که امروزه هنوز هم 

در اتوبوس مدرسه و سایر وسایل نقلیۀ عمومی از آن استفاده می شود.
مردمی که این اختراع را می شنیدند می گفتند کسی را می شناسند که یكی از 
این ها را نیاز دارد. و به این ترتیب رالف در گاراژ پدرش مشغول به کار شد و یک 

کارمند استخدام کرد و 200 ماشین ون تغییر یافته در ویناماک تولید شد.   
رالف یک ماه بعد کارمند دیگری استخدام کرد؛ درحالی که همچنان به کار 
کردن در کارخانه نیز ادامه می داد. در این زمان او سه فرزند داشت و نیاز 
به درآمد بیشتر را احساس می کرد. از طرف دیگر تمام درآمدش از ساخت 
از  از ظهر  بعد  او ساعت 3  شد.  باالبر صرف مخارج کارگاهش می  اسكوتر و 
کارخانه خارج می شد و تا پاسی از شب در کارگاهش کار می کرد تا اینكه 
سرانجام در سال 1973 کارخانه را ترک کرد، یک کارگاه اجاره کرد و بر روی 

کسب و کار خودش متمرکز شد.
نه ماه بعد رالف توانست یک کارگاه بخرد. چند سال بعد کارگاه در اثر حادثۀ 
آتش سوزی به شدت تخریب شد و رالف مجبور شد همه چیز را از اول شروع 
کند. بعد از آتش سوزی رالف ساخت اسكوتر برقی را رها کرد و تمرکز خودش 
را بر روی باالبر و ون های تغییر یافته گذاشت. او بیش از 50 هزار مایل در هر 
سال رانندگی می-کرد و به هرجا که ممكن بود شخصی به کاالهای او نیاز 

داشته باشد، سر می زد.
در سال 1999 رالف براون به تولیدکنندۀ تخصصی باالبر پلت فرم و صندلی 
چرخ دار تبدیل شد. امروزه شرکت Braun Ability بیش از 200 نمایندگی 
در سراسر ایاالت متحده برای نصب باالبر و فروش ون های ویژه دارد. او در سال 
2008 حدود 200 میلیون دالر درآمد داشت. دفتر مرکزی شرکت او هنوز هم 
در ویناماک زادگاهش مستقر است و بیش از 700 کارمند برای او کار می کنند 

و محصوالتش در سراسر جهان به فروش می رسد.
رالف می گوید هنگامی که برای رشد کسب و کارم تالش می کردم، دو مانع 
بر سر راهم وجود داشت. جوانی و معلولیت. ولی من هرگز متوقف نشدم و به 

آن ها اجازه ندادم تا جلوی پیشرفت من را بگیرند.
در سال 2012 رالف براون از سوی باراک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده به 

عنوان قهرمان تغییر نام گذاری شد.
براون در سال 2013 از دنیا رفت. 

ترجمه: فهیمه عباسی
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رقیه بابایی

بهانه  دنبال  به  عشق  آفرینش  برای  خداوند  که  می شود  آغاز  آنجا  از  موضوع 
را  خود  پیشنهادات  که  داد  دستور  کائنات  به  بنابراین  دلیل،  دنبال  می گشت. 
ارائه بدهند. در این مدت روِح »عشق« بی قرار بود، مدام راه می رفت و منتظر 
بود دستور تولدش صادر بشود. به کارهای زیادی فکر می کرد که پس از تولدش 
می توانست انجامشان دهد. به بارش باران فکر می کرد، به طلوع جرقه های امید 
ناامیدان، به شیشه های ترک خوردۀ دل شکسته ها، به شب هایی که  در دل های 
صبح نمی شوند و صبح هایی که تفاوتی با شب ندارند. عشق، تمام این رؤیا ها را از 
سر می گذراند و هر لحظه بی قرارتر می شد، تا اینکه خداوند خود دست به کار شد 
و در یک آن با جالل و جبروت فرمود: صدا.. دوربین.. حرکت.. و ناگهان دوربین 
هستی تصویری از یک میز چوبی را در قاب خود کشید، تصویری که دختران 
و پسرانی دور یک میز چوبی نشسته بودند و نقاشی می کشیدند. تصویری که 
چون دریافته بود در انعکاس عظمت بازیگران خود آنچنان که باید قادر نیست 
پس به دست اهالِی قاب، مداد رنگی داده بود تا خویشتن خویش را آنگونه که 

هستند به تصویر درآورند..
و اینگونه بود که بهانۀ اصلی تولد »عشق« فراهم شد، اینگونه بود که عشق پا به 
هستی گذاشت، اینجا بود که نوزاد عشق متولد شد و اینجا بود که کائنات گفتند: 

یا رب آن نوگل خندان که سپردی به منش
                                               می سپارم به تو از دست حسود چمنش...
چهارشنبه های  مینوکده  فرشته  خانم  شخصی  منزل  که  است  سال  سه  حاال 
سال  سالیان  خداوند  دستگاه  دوربیِن  که  می شود  فرشتگانی  میزبان  هفته  هر 
است روی آنها تمرکز کرده. شیشه هایی از جنس بلور، از جنس ناِب قطره های 
باران هر هفته دور خانم مینوکده جمع می شوند تا شعر و آواز بخوانند، ادبیات 
برای  و  کنند  زمزمه  را  آسمان  هفت  نهفتۀ  رازهای  و  بکشند  نقاشی  بیاموزند، 
فرشتۀ  مینوکده همین بس که دخترش رؤیا و البته پسر بزرگترش که هر دو به 
علت عدم رسیدن اکسیژن در هنگام تولد دچار کم توانی ذهنی شده اند حلقه های 

واسطۀ این جمع کم نظیر هستند.
حوالی خیابان میرداماد آنجا که درخت ها در چهار فصل شکوفه می دهند و باران 
عشق، پنجرۀ دل ها را شست وشو می دهد؛ بهشت کوچکی است در منزل شخصی 
خانم فرشته مینوکده. با مادرانی از جنس آب و پدرانی از نژاد آفتاب. دوستانی 
که هر هفته چهارشنبه ها به وقت دل تنگی و به ساعت دورهمی، دورهم جمع 

می شوند و دیدارهای هفتگی را تازه می کنند.
اینجا هر هفته یکی از مادرها معلم نقاشی همۀ کودکان می شود و یکی از پدرها 
مربی سرود. دیگری جلسات روانشناسی مادران را راه  می اندازد و یکی دیگر از 
موسیقی برای بچه ها می گوید و کسی چه می داند، شاید خداوند همان جا البالی 
پیچک های نورس، در تراس خانه نشسته و برای اهالی مینوکده چای عشق دم 

کرده باشد...
بهجت واعظی که عضو شورای کتاب کودک و مسبب اصلی آشنایی پیک توانا با 
جمع مادران و پدران دارای فرزند کم توان ذهنی و سندروم  دوان است توضیح 
می دهد: من و خانم مینوکده در شورای کتاب کودک یکدیگر را می شناختیم. 
خانم مینوکده دو فرزند کم توان ذهنی دارد و رؤیا دختر ایشان که گاهی با خانم 
مینوکده به جلسات شورای کتاب می آمد زمینۀ آشنایی من و خانم مینوکده را 

با مادران دیگر فراهم کرد.
خانم  شدیم  آشنا  داشتند  معلول  فرزند  که  مادرانی  با  ما  وقتی  می گوید:  وی 
کارهای  به  منظور  را  خود  منزل  در  هفتگی  نشست های  پیشنهاد  مینوکده 
فرهنگی و کالس های آموزشی دادند و حاال سه سال است که مادرها و پدرها 

روزهای چهارشنبه فرزندان خود را به اینجا می آورند.
فرشته مینوکده خانم مسنی که قلبی جوان تر از همه ی نسترن ها و الله عباسی ها 
فعال  یک  و  معلولیت  دارای  فرزند  دو  مادر  کودک،  کتاب  شورای  عضو  دارد. 
میهمانان  تا  است  ساعت  به  چشمش  که  وظیفه شناسی  میزبان  اجتماعی. 

همیشگی اش از راه برسند.
او که در خالل برنامه ها مدام مشغول پذیرایی از مادرهاست و به رسم دیرین 
و فقط  ندارد  نباشد. وقت مصاحبه  تا چیزی کم و کسر  مراقب است  میزبانان 
ما هر هفته  این بچه ها بچه های خود من هستند،  خیلی کوتاه می گوید: همۀ 

اینجا جمع می شویم تا از یکدیگر یاد بگیریم.
یا کنار  این فضا نکته ای را می آموزند  مینوکده اظهار می کند: وقتی بچه ها در 
آرامش  هم  کنار  در  مادرها  وقتی  می خوانند،  سرود  برایمان  و  می ایستند  هم 
خودشان  از  را  بقیه  و  می شوند  آشنا  یکدیگر  با  پدرها  هنگامی که  می گیرند، 
می دانند خانۀ من درست بهشتی می شود که مانند یک تکه الماس در تمام شهر 
شروع به درخشیدن می کند و این ارزشی است که این خانواده ها و بچه هایشان 

به خانۀ من می دهند.
این فرشتۀ اهل بهشت معتقد است: زندگی تپش قلب هاست و قلبی که برای 
دیگران نتپد، زنده نیست. قلب های ما برای هم می زند و ما به عشق یکدیگر زنده 
هستیم. این ها را می گوید و در حالی که یک دنیا حرف شنیدنی دیگر می توان 
از او شنید؛  سینی چای به دست از کنارم عبور می کند و به سراغ میهمانانش 

می رود.
بیژن احمد بیگی که پدر یک دختر کم توان ذهنی به نام طالست با بیان اینکه 
از جمله کم توان ذهنی، سندروم دوان و  در جمع ما همۀ طیف های معلولیت 
برای  فضا  و  امکانات  نداشتن  ما  مسألۀ  مهم ترین  می گوید:  دارد  وجود  اوتیسم 

فعالیت است.
وی ادامه می دهد: به خاطر فرزندانمان چهارشنبه های هر هفته در منزل خانم 
مینوکده جمع می شویم و ضمن برگزاری کالس های آموزشی برای بچه هایمان، 
تجربه ها و مهارت های خود را در اختیار هم قرار می دهیم و البته این آخرین 
چهارشنبۀ دورهمی ما در منزل خانم مینوکده است و از این پس برای ادامۀ 

کارمان باید به فکر جای جدید باشیم.
دارای  افراد  به  جامعه  و  مسئوالن  کم توجهی  از  معلول  فرزند  دارای  پدر  این 
معلولیت و به  طور اخص به کم توانان ذهنی گله مندی می کند و ادامه می دهد: 
نهادهای دولتی و سازمان بهزیستی برنامه ای برای فرزندان ما ندارند، بچه های 
ما در این جامعه جز خود خانواده ها حامی دیگری ندارند؛ در حالی که آنها هم 
شهروندان جامعه هستند و در تمام امکانات کشور به اندازه ی سایرین سهیم اند.

احمدبیگی تصریح می کند: بهزیستی به جای اینکه به ما کمک کند و فضاهای 
آموزشی و... در اختیار این جمع خودجوش قرار دهد شماره تلفن مرا به مراجعین 
برایتان  تا  افراد بروید  این  جدید و خانواده های دیگر می دهد و می گوید سراغ 

کالس های آموزشی رایگان برگزار کنند.
وی از برگزاری کالس های روانشناسی از هفتۀ آینده در ارم سبز خبر می دهد 
تمام  و  گرفته ایم  رایگان  طور  به   را  کالس ها  این  برگزاری  فضای  می گوید:  و 
خانواده های دارای فرزند معلول به همراه فرزندانشان می توانند از این کالس ها 

بهره ببرند.
فرزند  بی آنکه  است  اجتماعی  فعال  و  دانشگاه  مدرس  که  صادقی  سیدمهدی 
در حوزۀ  او  دارد. تحصیالت  این جمع صمیمی حضور  در  باشد  داشته  معلول 
اوقات فراغت  از گذراندن  برای بچه ها و خانواده ها  برنامه ریزی توریسم است و 

صحبت می کند.
او دلیل همکاری خود با این جمع را وظیفۀ اجتماعی می داند و می گوید: همۀ 
احساس وظیفه  یکدیگر  مقابل  باید در  و  دارند  به گردن هم حق  افراد جامعه 

کنند.
چند  همچنین  و  معلول  فرزند  دارای  مادر   30 حدود  می کند:  اضافه  صادقی 
پدر فرزند معلول هر هفته بچه هایشان را با هدف آموزش جدید به خانۀ خانم 
مینوکده می آورند و خود والدین نیز در کنار برگزاری کالس های مختلف برای 
فرزندانشان با یکدیگر آشنا می شوند و از آموخته ها و تجربه های یکدیگر استفاده 

خداوند برای اهالی مینوکده چای عشق دم می کند
گزارش پیک توانا از پدر و مادران خودجوش و دارای فرزند معلول

رقیه بابایی
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می کنند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می کند: بچه های سندروم داون 
و کم توان ذهنی نیاز به حمایت، مراقبت و آموزش دارند اما 
کسی از بچه های مجموعۀ ما حمایت نمی کند و همۀ زحمات 

و حتی هزینه ها به عهدۀ والدین بچه هاست.
خانم  منزل  هفتگی  جلسات  در  حاضر  بچه های  از  یکی  طال 
مینوکده خود را برای خوانندگان پیک توانا اینگونه معرفی کرد: 
من طال هستم، 30 ساله. نقاش و عالقه مند به کار سفال. من 
گلدان،  گل،  کشیدن  به  و  می کشم  آبرنگ  با  را  نقاشی هایم 
خانم  نقاشی ام  مربی  دارم.  عالقه  بیشتر  آسمان  و  درخت 

گل محمدی است و من از زحمات او تشکر می کنم.
مهدی رحم ده نیز از دیگر بچه های گروه است. او عالقۀ زیادی 
جا  روز  خبرهای  آخرین  از  کسی  اگر  و  دارد  خبرنگاری  به 
مانده باشد و بخواهد از آن خبرها کسب اطالع کند حتماً باید 
به مهدی مراجعه کند. اگر برای چند لحظه کنارش بنشینی 
مهم ترین اخبار روز را با صدای گویندگان خبر برایت روایت 
مراکز  از  یکی  در  سال  سه  مدت  قباًل  مهدی  کرد.  خواهد 
و حاال  بوده  فعالیت  به  بهزیستی مشغول  توانبخشی سازمان 

هم دوست دارد به آنجا برگردد.
طرفدار  تلویزیونی  برنامه های  بین  می گوید:  مهدی  مادر 
اخبار  و   20:30 خبری  بخش  و  است  خبری  بخش های 
هر  در  مهدی  هستند.  او  عالقۀ  مورد  بخش های  شبانگاهی 
شرایطی دست از شنیدن اخبار برنمی دارد، حتی اگر مهمان 
داشته باشیم هم در ساعت مقرر باید شبکه را عوض کرده و 

خبرها را بشنود.
وی ادامه  می دهد: نشست های هفتگی در منزل خانم مینوکده 
همۀ ما را یک تن واحد کرده و همه در این جمع به داد یکدیگر 
می رسند اما بچه های ما همچنان از بی توجهی و بی برنامه گی 
مسئوالن رنج می برند و والدین در حمایت از فرزندان خود بار 

دولت را به دوش می کشند.
من  می گوید:  نیز  مادرها  از  دیگر  یکی  مرتضی زاده  اقدس 
دخترم را به مرکز شریعتی واقع در میدان آرژانتین می بردم. 
یک روز یکی از پدرها که رئیس انجمن هویار بود این جمع 
را به من معرفی کرد و من بعد از آن هر هفته دخترم را به 

اینجا می آوردم.
و  من  اذعان می کند: دختر  است  فرش باف  بهاره  مادر  که  او 
سایر بچه های کم توان در اینجا کاردستی درست می کنند و به 

آنها ماکت سازی، موسیقی، یوگا آموزش داده می شود.
وی با تأکید بر این مطلب که بیشتر این بچه ها آموزش پذیر و 
صاحب استعداد هستند ادامه می دهد: دختر من تحصیالتش را 
تا مقطع دیپلم ادامه داد و حتی تا کالس سوم  راهنمایی را در 
مدارس عادی تحصیل کرده است. او دورهمی های هفتگی مان 
را خیلی دوست دارد و حاال که شنیده امروز آخرین دورهمی 

گروه است خیلی غصه می خورد.
پایان  به  حالی  در  گروه  این  بودن  دورهم  آخرین چهارشنبۀ 
رسید که هیچ کدام از اعضا حاضر به جداشدن از هم نبودند، 
کسی دلش به خداحافظی راضی نبود و لبش به ادای این کلمه 
باز نمی شد. ساعت داشت می گذشت و بچه ها هنوز دست در 

دست هم بازی می کردند و آواز سر می دادند.
آخرین دورهمی مینوکده ای به پایان رسید و خداوند در تراس 
خانه ایستاده بود و به این می اندیشید که این جمع را بار دیگر 
از  تا عشق  دور هم جمع کند  بهانه ای  با چه  و  کجا، چگونه 
فرط تنهایی دق نکند و معرفت از باغ خانه ی آدم ها پر نکشد 

و خاطره جایی میان هزاران فراموشی، چهره در هم نکشد...
مینوکده  مقابل  خیابان  در  وقتی  و  کردیم  خداحافظی  ما 
سوار ماشین می شدیم خدا در تراس آن خانه قوری به دست 

ایستاده بود و استکان های چای را می شمرد.
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چهارمین مجمع هم اندیشی سازمان های مردم نهاد معلوالن سراسر 
کشور با حضور مدیران و نمایندگان بیش از 70 تشکل فعال در این 

حوزه به همت کانون معلولین توانا و در تهران برگزار شد.
به گزارش پیک توانا: دبیر برگزاری مجمع هم اندیشی سازمان های 
سازمان های  هم اندیشی  نشست  چهارمین  در  معلوالن  مردم نهاد 
مردم نهاد معلوالن سراسر کشور با بیان اینکه معلوالن باید دست 
بزنند اظهار کرد: تشکل های معلوالن  ایجاد یک شبکه ی ملی  به 
از طریق ایجاد شبکه ی ملی معلوالن بر عملکرد سازمان بهزیستی 

نظارت داشته باشند.
سیدمحمد موسوی تصریح کرد: تشکل های معلوالن باید به یکدیگر 
بپیوندند تا بتوانند ایفای نقش کرده و از حقوق خود دفاع کنند. 
وی ادامه داد: راه کار اصلی معلوالن برای رسیدن به اهداف خود و 
برخورداری از حقوق برابر با سایر اقشار، ایجاد هم افزایی و انتقال 

تجارب به  ویژه تجارب مدیریتی است. 
از  دور  به  را  معلوالن  مردم نهاد  سازمان های  کار  اساس  موسوی 
تشکل های  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  سیاسی کاری  و  سیاست 
معلوالن در عین اینکه دارای آگاهی و سواد سیاسی هستند اما کار 

سیاسی نمی کنند و وارد سیاست نمی شوند.
دبیر برگزاری نشست های هم اندیشی تشکل  های معلوالن انسجام 
و  کرد  اعالم  ضروری  آنها  نهادهای  و  معلوالن  برای  را  وحدت  و 
افزود: دفاع از حقوق معلوالن در سایه ی انسجام شکل می گیرد. 

و  رئیس  دنبال  به  تشکل ها  اینکه  دوره ی  دیگر  کرد:  تأکید  وی 
مرئوسی باشند گذشته و تشکل های معلوالن به درجه ای از درک 
و آگاهی رسیده اند که فریب این صحبت ها را نخورند و بدانند این 

موارد نمی تواند به انسجام و وحدت این گروه آسیب وارد کنند. 
نابینا  افراد  به  مجلس  اینکه  بیان  با  اجتماعی  برتر  کارآفرین  این 
اجازه ی شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس را نداد اذعان داشت: 

از  آینده  اگر چه در 4 سال  نداریم،  نماینده  و  ما معلوالن حامی 
همین مجمع باید نمایندگانی را به مجلس بفرستیم. 

اظهار  نگهبان  توسط شورای  قانون جامع  رد الیحه ی  از  موسوی 
خوشحالی کرد و گفت: این الیحه با بدترین شرایط اقتصادی کشور 
منطبق شده بود و بسیاری از مواد آن که نیازمند تخصیص اعتبار 
جای  عرصه  این  فعاالن  ما  حالی که  در  بودند؛  شده  بودند حذف 
خالی نکات زیادی را احساس می کنیم که در فرصت ایجاد شده و 
در مجلس دهم می توان به گنجاندن آنها در الیحه اهتمام داشت.

که   75 اصل  ایرادات  نشست  این  در  نیز  باور  انجمن  مدیرعامل 
شورای نگهبان به الیحه حمایت از حقوق معلوالن گرفته را وارد 
دانست و گفت: باید سعی کنیم با تشکیل یک هسته ی مرکزی، 
از  ضروری  مواقع  در  و  دهیم  تشکیل  غیردولتی  کمیته هایی 
برعکس  کنون  تا  که  حالی  در  کنیم؛  دعوت  دولتی  کارشناسان 

عمل شده است.
سهیل معینی اظهار کرد: شورای نگهبان اشکاالت فنی به اصالحیه 
قانون حمایت از حقوق معلوالن گرفت. مهمترین اشکال این بود 
که اصاًل مشمول اصل 85 قانون اساسی نیست و نمی تواند از راه 
میانبر به تصویب برسد. لذا باید به مجلس برگردد و رفع اشکال 
شود که البته به عمر مجلس فعلی قد نمی دهد و باید به مجلس 

جدید برود.
به نوعی بخشی  باید  قانون  این شرایط،  اینکه در  بر  اشاره  با  وی 
از مسیر را مجدداً طی کند این مسأله را هم چالش و هم فرصت 
دانست و ادامه داد: چالش از این جهت که عقب افتاده و تا مجلس 
جدید ارکان خود را مستقر کند و به روال عادی بیفتد مدتی طول 
این  که  کند  اعالم  به مجلس جدید  باید  دولت  اینکه  و  می کشد 

الیحه جزو اولویت ها است و اینها زمان می برد.
عضو کمیته ی بازنگری قانون جامع در پاسخ به این سؤال که آیا 

گزارش پیک توانا از چهارمین مجمع هم اندیشی سازمان های مردم نهاد معلوالن سراسر کشور

چهارمین نشست هم اندیشی
 سازمان های مردم نهاد معلوالن سراسر کشور برگزار شد

رقیه بابایی
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شورای نگهبان به جزییات قانون ایراد گرفته یا خیر، اظهار کرد: 
از  ایراد اصل 85،  از  یعنی جدا  ایراد گرفتند.  به جزئیات هم  بله 
بسیاری از مواد ایراد اصل 75 گرفتند و گفتند این مواد بار مالی 
برای دولت پیش بینی کرده؛ در حالی که مجلس نباید این اقدام را 

صورت می داد اما  ایرادشان صحیح است.
معینی ادامه داد: درست است که دولت الیحه را به مجلس آورده 
ولی مجلس جزئیاتی اضافه کرده بود که در الیحه ی دولت نبود. 
ایراد گرفت که درست هم  به همین دلیل شورای نگهبان به آن 
می گوید. چیزهایی به قانون اضافه شده بود که دولت نیاورده بود 
و کسانی که اضافه کرده بودند به نظرم مقداری اشراف کارشناسی 

الزم را نداشتند و فیلترینگ اصل 75 را در نظر نگرفته بودند.
به  الیحه  این  که  است  این  ما  تالش  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
برای  که  هدفی  گفت:  نشود،  گرفتار  ماده ای   16 قانون  مشکالت 
از مجراهای دولتی،  این است که خارج  تعیین کرده ایم  خودمان 
با تشکیل یک هسته ی  اشکاالت را رفع کنیم. یعنی سعی کنیم 
مرکزی، کمیته هایی غیردولتی تشکیل دهیم و در مواقع ضروری 
از کارشناسان دولتی دعوت کنیم؛ در حالی که تا کنون برعکس 

عمل شده است.
مدیرعامل انجمن باور همچنین به اهمیت بحث مسکن برای افراد 
که  انتقاداتی  همه ی  با  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  معلولیت  دارای 
نسبت به دولت های نهم و دهم دارم نظرم این بود که نفس ایجاد 
مسکن مهر چیز خوبی است ولی خیلی بد اجرا شد و به همین 
دلیل در دولت جدید به فیلترهایی برخورد کرد، زیرا دولت قبل، 
منابعی بیش از حد منابع پیش بینی شده را وارد مسکن مهر کرد، 
زیرساخت ها  پیش بینی  بدون  شهرها  از  دور  عمدتاً  مهر  مساکن 

ایجاد شد که بالطبع این مشکالت شامل معلوالن هم بود.
مدیرعامل انجمن ضایعات نخاعی ایران نیز در مجمع چهارم گفت: 
از  بسیاری  می تواند  کشور  معلوالن  سراسری  شبکه ی  تشکیل 

مشکالت و دغدغه های حوزه ی معلوالن را برطرف کند.
علی ضرابی با بیان این نکته که شبکه ی سراسری معلوالن کشور 
نشست  چهارمین  محور  مهم ترین  داشت:  اظهار  می شود  تشکیل 
سراسری  شبکه ی  تشکیل  روند  بررسی  کشور  معلوالن  سراسری 

افراد دارای معلولیت است.
افزود: مجمع هم اندیشی  ایران  انجمن ضایعات نخاعی  مدیرعامل 
سازمان ها ی مردم نهاد معلوالن کشور یک سازمان خودجوش است 
معلوالن  و سازمان های مردم نهاد  معلولیت  دارای  افراد  از دل  که 

برخاسته تا به صورت جدی به مطالبات حوزه ی معلوالن بپردازد.
وی گفت: این نشست ها که روزی با حضور 10 سازمان مردم نهاد 
حوزه ی معلوالن برگزار شده امروز با حضور بیش از 70 سازمان 
برگزار شده است که این مهم نشان از پیشرفت و اهمیت سلسه 

نشست های معلوالن کشور دارد.
معلوالن کشور  امروزه مجمع هم اندیشی  ضرابی خاطرنشان کرد: 
باید به سمتی برود که یک شبکه ی منسجم و فعال را در حوزه ی 
دارای  افراد  حقوق  احقاق  برای  بتواند  تا  دهد  تشکیل  معلوالن 

معلولیت برنامه ریزی مدونی داشته باشد.
هم اندیشی  مجمع  چهارمین  برگزاری  اهداف  دیگر  از  وی 
تفکرات  انتقال  و  تجربیات  تبادل  به  نهاد  مردم  سازمان های 
کرد:  خاطرنشان  و  کرد  اشاره  معلوالن  مردم نهاد  سازمان های 

مجمع هم اندیشی سازمان های مردم نهاد معلولین با هدف ارتقای 
سازنده ی  تعامل  همچنین  و  مردم نهاد  سازمان های  توان  سطح 
انجمن هایی تشکیل می شود تا بتوان با چالش ها و دغدغه های روز 

جامعه ی معلوالن آشنا شویم و برای رفع آن برنامه ریزی کنیم.
چهارم  مجمع  در  نیز  معلوالن  امور  در  هرمزگان  استاندار  مشاور 
گفت: تمام مشکالت معلوالن اعم از تحصیل، اشتغال، بهداشت و 

درمان به نوعی با معضل تردد گره خورده است.
دانشگاه  به  بخواهند  اگر  معلوالن  کرد:  اظهار  استاد  محمدحسن 
بخواهند  اگر  نیست.  مناسب  برایشان  آنجا  فیزیکی  فضای  بروند 
شغلی پیدا کنند مشکل تردد دارند. همچنین بهداشت، درمان و 

مسکن متأسفانه معضالتی بزرگ برای معلوالن شده است.
استاد همچنین با بیان اینکه نمایندگان مجلس الیحه ی حمایت از 
حقوق معلوالن را طبق اصل 85 قانون اساسی به صورت اورژانسی 
به کمیسیون تخصصی امور اجتماعی فرستادند، گفت: با توجه به 
این اقدام تغییراتی در الیحه ی نسبت به آنچه که دولت ارائه داده 

بود ایجاد و به شورای نگهبان ارسال شد.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه نمایندگان اضافاتی به الیحه ی دولت 
داشتند و عماًل بار مالی برای دولت داشت که منابع آن بار مالی 
دیده نشده بود، الیحه توسط شورای نگهبان به درستی به مجلس 
بازگردانده شد که به زودی در صحن علنی مجلس جدید، بررسی، 

اصالح و مصوب شود.
نیز در چهارمین مجمع  استان مرکزی  مدیرعامل جامع معلوالن 
بازنشستگی  با  مرتبط  قوانین  بازنگری  گفت:  معلوالن  هم اندیشی 
گیرد. مصطفی چقایی  قرار  اولویت  در  باید  معلولیت  دارای  افراد 
مهم ترین رسالت اصلی مجمع هم اندیشی معلوالن کشور را اصالح 
قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت دانست و اظهار داشت: 
نخستین مجمع  هم اندیشی سازمان های مردم نهاد معلوالن کشور با 

هدف اصالح قانون جامع حمایت از معلوالن تشکیل شد.
وی با تأکید به این نکته که رسالت اصلی چهارمین دوره ی مجمع 
نیز اصالح قانون جامع معلوالن است،  هم اندیشی معلوالن کشور 
تصریح کرد: با توجه به این نکته که تصویب برنامه ی ششم توسعه 
یک سال عقب افتاده فرصت مناسبی برای هم فکری و هم اندیشی 
سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه ی معلوالن فراهم کرده است.

چقایی ادامه داد: بازنگری قوانین مرتبط با بازنشستگی افراد دارای 
معلولیت باید در اولویت قرار گیرد زیرا در حال حاضر دولت برای 
پرداخت مابه تفاوت حق بیمه و بازنشستگی معلوالن با مشکالتی 
مواجه بوده. این در حالی است که در نظر گرفتن سقف سنی برای 
بازنشستگی معلوالن نیز از دیگر مشکالت معلوالن به شمار می رود.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلوالن سیستان و بلوچستان نیز 
از تخصص های  اینکه تشکل های معلوالن  بیان  با  این نشست  در 
یکدیگر بی خبرند تأکید کرد: تخصص ها و استعدادهای تشکل های 

معلوالن باید به یکدیگر معرفی شوند.
در  مهمی  عامل  را  اطالعات  یکپارچگی  همچنین  نخعی  محمد 
ادامه داد: در  امور اساسی معلوالن دانست و  به  راستای پرداخت 
صورت معرفی استعداد ما با بروز تخصص ها و مهارت هایی  مواجه 
جمعی  اهداف  به  نیل  جهت  در  آنها  از  می توان  که  بود  خواهیم 

معلوالن بهره برد.
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افزایش  آنکه تعداد معلوالن هر روز در حال  با وجود 
زندگی  شرایط  بهبود  خالف  جهت  در  اوضاع  است، 
بخش های  و  نواحی  از  بسیاری  می رود...،  پیش  آن ها 
کشور، معلوالنی را که نمی خواهند کار کنند به گدایی 
تقلب یا... سوق می دهند، به  طوری که جامعه به طرزی 
دردناک آکنده و مملو از چنین افرادی می شود. دیری 
داستانی  به  ما  در جامعه  معلوالن  است که مشکالت 
تکراری بدل شده، اما از هر زبان که می شنویم نامکرر 
است. بارزترین مشخصۀ وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی 
ابعاد آن است. آن ها  معلولین طرد اجتماعی در همۀ 
دارند،  اندکی  مشارکت  اجتماعی  فعالیت های  در 
بیکار  اکثراً  است،  پایین  بسیار  آن ها  اجتماعی  روابط 
معلوالن  هستند.  ناقص  اشتغال  دارای  یا  بی سواد  و 
مشاغلی  می روند؛  اندک  دستمزد  با  مشاغلی  بار  زیر 
افراد غیر معلول، به سادگی پر نمی شود  که از سوی 
بیکاری، فقر و  به حساب نمی آیند.  نوعی، شغل  به  و 
به  معلوالن  بیشتر  عمدۀ  از جمله مشکالت  وابستگی 
شمار می رود و به تبع آن، معلوالن شرمساری و بدنامی 
اجتماعی شدیدی را تجربه می کنند. آن ها با توجه به 
شعاع منابع حمایتی از سطح سواد پایینی برخوردارند 
که  دارند  را  اطالعاتی  به  کمی  دسترسی  فرصت  و 
می تواند در وضعیت آن ها مؤثر باشد. در بُعد مشارکت 
اجتماعی، معلولین در فعالیت های رسمی و غیر رسمی 
نهایت  در  می کنند.  تجربه  را  اجتماعی شدیدی  طرد 
اینکه معلولین به دلیل فقر و موقعیت اجتماعی خاصی 
که در آن به سر می برند در معرض تجربۀ تحقیرآمیز 
و طعنه آمیزی قرار می گیرند که بر کیفیت روابط بین 
شخصی آن ها سایه می افکند و می تواند به ایجاد فاصلۀ 

آن ها از سایر اعضای جامعه دامن زند. 
گذرا  و  موقتی  پدیده ای  معلوالن  طرد  وجود،  این  با 
نیست، بلکه در طول دورۀ زندگی آن ها تداوم داشته و 
به  تدریج سرمایه های اقتصادی اجتماعی و روانی آن ها 
حاشیۀ  به  را  آن ها  فزاینده  به  طور  و  برده  تحلیل  را 

جامعه رانده است.
جامعه حقوق شهروندی معلوالن را برای داشتن زندگی 
شایسته به آن ها اعطا نمی کند. در واقع موانع اجتماعی 
و فرهنگی، معلوالن را از حق انتخاب در جامعه محروم 
و محدود می کنند. افراد معلول مانند یک فرد عادی بر 
زندگی خود کنترل ندارند و از حق انتخاب متناسب با 
توانایی های خویش محروم اند. نگرش منفی به معلوالن 
باعث حذف ایشان از زندگی اجتماعی شده است. مانع 
اصلی در برابر معلولین، جامعه و نگرش ها و باورهای 
فرهنگی است نه معلولیت جسمانی. فقدان یک توانایی 
در فرد به معنای از کار افتادگی تلقی شده و او را از 
زندگی اجتماعی طرد و از مشارکت اجتماعی و شرکت 
می کند.  جلوگیری  معلوالن  اجتماعی  فعالیت های  در 
و  مشارکت  امر  در  را  معلول  فرد  که  آنچه  بنابراین 
ادامۀ  مانع  می کند،  مشکل  دچار  اجتماعی  ارتباطات 
تحصیالت او می شود و نمی گذارد در بازار کار سهیم 
باشد، معلولیت او نیست، بلکه موانع و عوامل اجتماعی 

است.
فعال،  که  کسی  به  عنوان  شهروند  تصویر  برخالف 
غالباً  معلول  افراد  است،  مربوط  و  متناسب  مستقل، 
دیده  خدمات  وابستۀ  دریافت کنندگان  و  منفعل 
به  وابسته  اجتماعی،  نظر  از  معلول  افراد  شده اند. 
اجتماعی  محیط  که  دلیل  این  به  می آیند،  حساب 
برای افراد غیر معلول طراحی شده است و سپس افراد 
معلول تشویق شده اند که در این جهان غیر معلول گرا 
با هدف  و خدمات،  فواید  از  مجموعه ای  ادغام شوند. 
کمک به ورود به جریان غالب در اختیار افراد معلول 
می تواند  تنها  امکانات  این  بیشتر  است.  گرفته  قرار 
قابل  حرفه ای  پیچیدۀ  دروازه بان  یک  از  گذشتن  با 
دسترسی شود )مثاًل اجازۀ زندگی مستقل فرد معلول، 
به  اغلب  معلول  افراد  است(  پزشکی  تأیید  نیازمند 
 عنوان مشتریان اجابت شده و ممنون تلقی می شوند 
وظایف.  و  حقوق  دارای  و  فعال  استفاده کنندگانی  تا 

روبه رو  دهشتناکی  بسیار  محیطی  موانع  با  معلوالن 
دارد  معنا  تحصیلی  نه  دیگر  شرایط  این  در  هستند. 
بدانیم  است  الزم  اجتماعی.  ارتباط  نه  و  مشارکت  نه 
گذرگاه ها  فیزیکی  موقعیت  تنها  مانع  بدون  شهر  که 
بیانگر  موضوع،  ادبیات  در  بلکه  نمی کند،  مشخص  را 
ایجاد فرصت های برابر و نگاه وسیع تر به حقوق انسانی 
امکانات  و  نیست  مناسب  شهری  فضای  وقتی  است. 
فیزیکی و اجتماعی برای معلوالن مناسب سازی نشده، 
معلولین هم نمی توانند به تحصیالت خود ادامه دهند 
که  هستند  تخصصی  هرگونه  فاقد  دلیل  همین  به  و 
باألخص  و  اجتماعی  و  اقتصادی  موقعیت  مسئله  این 

وضعیت اشتغال آن ها را با بحران مواجه می کند.      
می شوند،  دیده  ترحم  قابل  و  بیمار  معموالً  معلوالن 
از  می کنند.  زندگی  اسفباری  شرایط  در  اغلبشان  و 
توجه  مورد  زمانی  تنها  معلوالن  بیشتر  گذشته،  این 
به  یا  می شوند،  برده  باال  پله ها  از  که  می گیرند  قرار 
می شوند.  رد  خیابان  از  کمک  با  یا  می خورند  مانعی 
به جای درماِن شرایط اجتماعی که به بیماری و یأس 
می انجامند، یا برطرف کردِن گام هایی که کمک کردن 
یا  قشر  ایجاد  با  غالب  فرهنگ  می کنند،  ضروری  را 
ِرَقت بار  شرایط  ترحم،  قابل  طبیعتاً  افراِد  از  گروهی 
جامعه  نامناسب  نگرش  می کند.  توجیه  را  معلولین 
دیرباز  از  آن ها  توانایي هاي  و  معلوالن  به  نسبت 
گریبان گیر معلوالن بوده است. جامعه با باورهای غلط 
و بی اعتمادی نسبت به معلوالن مانع حضور آن ها در 
روابط و فعالیت های اجتماعی می شود. این امر تضعیف 
پایگاه اقتصادی و اجتماعی معلوالن را در پی دارد و 
از  نیز  معلوالن  اجتماعی  احساس محرومیت  واقع  در 

همین جا نشأت می گیرد.
و  اقتصادی  پایگاه  این  که  گفت  می توان  نتیجه  در 
اجتماعی معلوالن نیست که باعث طرد اجتماعی آنان 
تضعیف  باعث  اجتماع  از  معلوالن  بلکه طرد  می شود، 

پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنان می شود.

دکتر رضا زرین کفشیان

طرد   اجتماعی 
معلولین در ایران
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موضوع  یک  ما  جامعه ی  در  زمانی  شاید  معلولیت 
پس  اما  آمد؛  می  حساب  به  عجیب  و  استثنایی 
با  و  برخاستند  دنیا  جای  جای  در  افرادی  آنكه  از 
می تواند  معلول  فرد  یک  دادند  نشان  کارهای خود 
تا چه اندازه توانمند باشد، اکنون با گذشت سالیانی 
افراد  به  حتی  معلولیت  دارای  افراد  دوران،  آن  از 

تندرست نیز خدمات رسانی می کنند.
برای  موفق  بستری  به  اکنون  توانا  معلولین  کانون 
مختلف  ابعاد  در  و  شده  تبدیل  اهداف  این  تحقق 
فرهنگی، اجتماعی، هنری و اقتصادی توانمندی های 

افراد دارای معلولیت را به جامعه ثابت کرده است.
در زمینه ی فعالیت های اقتصادی این کانون عالوه بر 
کارخانجات گروه بهداشتی فیروز و دیگر بخش های 
تولیدی، صندوق قرض الحسنه ی توانا نیز با فعالیت 
خود به اعضا خدمات ارائه می کند که مسئولیت آن 
دارای  توانمند  افراد  همین  از  یكی  عهده ی  بر  نیز 

معلولیت است.
دانش آموخته ی  و   63 سال  متولد  چگینی  اعظم 
رشته ی کاردانی رایانه با محدودیت جسمی حرکتی 
از نوع کوتاهی اندام )نانیسم( که مسئول این صندوق 
است و به گفته ی خود از هفت سال پیش تا کنون 
توانا فعالیت دارد، دقایقی را در  در کانون معلولین 

دفتر صندوق توانا با ما هم صحبت می شود.
با  آشنایی تان  از  برگردیم.  پیش  سال  هفت  به     

کانون بگویید.
و  سمن ها  درباره ی  بهزیستی  در  عضویت  از  پس 
انجمن های مختلف در حوزه ی معلوالن صحبت به 
به  توانا  معلولین  کانون  از  آن  در  که  می آمد  میان 
عنوان بهترین و قوی ترین سمن معلوالن یاد می شد. 
با پرس و جو از دیگران دریافتم که دیگر معلوالن نیز 
در کانون عضویت دارند و همین دوستان مرا برای 

عضویت در کانون معلولین توانا راهنمایی کردند.
در آغاز از فعالیت های کانون چندان آگاهی نداشتم؛ 
اما به مرور با مطالعه ی بروشورها و ارتباط با کانون، 

اطالعات بیشتری کسب کردم.
     چه شد که در کانون توانا مشغول فعالیت شدید؟

معلولین  کانون  عضویت  به  دانشجویی  دوران  در 
توانا درآمدم و کارت عضویت دریافت کردم. دیدن 
معلوالن  انگیزه ی  و  دستاوردها  بزرگ،  کارهای 

با  اینكه  تا  بود  انرژی بخش  و  جذاب  برایم  همیشه 
کانون  به  اشتغال  برای  تحصیالتم،  یافتن  پایان 

مراجعه کردم.
پس از پر کردن فرم تقاضای اشتغال، طولی نكشید 
که با معرفی کانون به صورت پیمانكاری در بیمه ی 
یک  مدت  به  و  شدم  کار  مشغول  درمانی  خدمات 
روستایی  بیمه ی  دفترچه  صدور  زمینه ی  در  سال 

فعالیت کردم.
به دنبال پایان یافتن این کار و مراجعه ی مجدد به 
به  توانا  معلولین  کانون  اقتصادی  بخش  در  کانون، 
صورت افتخاری به فعالیت پرداختم و مدتی بعد با 
رضایت مدیران کانون به صورت رسمی در صندوق 

قرض الحسنه مشغول شدم.
    کمی در مورد صندوق توانا توضیح دهید.

کانون معلولین توانا از بدو تأسیس، فعالیت اقتصادی 
و کمک به افراد دارای معلولیت را به منظور خدمات 
رسانی بیشتر به اعضا به عنوان یكی از اهداف خود 
پیگیری و تالش کرده است تا با سرمایه و سپرده های 

اعضا برای معلوالن شغل ایجاد کند.
صندوق قرض الحسنه ی کانون معلولین توانا نیز در 
همین راستا شكل گرفته است و تمام اعضای کانون 
اعضای  و  آنان  یک  درجه  بستگان  توانا،  معلولین 
افتخاری و وابسته به کانون می توانند با عضویت در 

این صندوق از خدمات آن بهره مند شوند.
فقره  چند  و  دارد  عضو  تعداد  چه  صندوق  این     

تسهیالت پرداخت کرده است؟
در حال  توانا  معلولین  کانون  قرض الحسنه  صندوق 
حاضر 2 هزار نفر عضو دارد و سال 94 تعداد 250 
فقره تسهیالت با مجموع مبلغ 235 میلیون تومان 

به اعضای صندوق پرداخت شده است.
این  در  بهزیستی  و  دارید  درمان  هزینه ی  آیا      

زمینه به شما خدماتی ارائه می کند؟
همیشه هزینه هایی را برای درمان پرداخت می کنم؛ 
اما از بهزیستی مبلغی برای این کار به ما پرداخت 
نمی شود و در مجموع از بهزیستی خدماتی دریافت 

نمی کنم.
    نگاه شما به معلولیت چگونه است؟

معتقدم معلوالن، توانایی انجام هر کاری را دارند و 
فقط محدودیت آنان از افراد تندرست بیشتر است؛ 
را  مسافتی  اگر  تندرست  فرد  یک  مثال  عنوان  به 
معلولیت  دارای  فرد  بپیماید،  مشخصی  مدت  در 
ممكن است آن را در مدت طوالنی تر و با محدودیت 

بیشتری طی کند.
از زمانی که پا به عرصه ی اجتماع گذاشته ام، هیچ 
توانمندی های  همیشه  و  است  نداده  آزارم  نگاهی 

خود را در حد یک فرد تندرست دانسته ام.
حتی  و  نداشته ام  مشكل  هم  تردد  برای  هیچ گاه 
دریافت  راحتی  به  نیز  را  رانندگی  گواهینامه ی 
کرده ام. هنگام رانندگی نیز مشكلی ندارم؛ زیرا من 
تغییر  چند  با  فقط  نانیسم  به  مبتال  افراد  دیگر  و 

کوچک روی خودرو، می توانیم رانندگی کنیم.
    افراد دارای معلولیت نانیسم با چه مشكالتی رو 

به رو هستند؟
وابسته  کسی  به  خود  عادی  زندگی  در  تاکنون 
نبوده ام؛ اما برخی مشكالت وجود دارد که باید برای 
نبودن  و  به آن رسیدگی شود  بیشتر معلوالن  رفاه 
تلفن  کیوسک های  و  صدقات  صندوق  خودپرداز، 

مناسب معلوالن از جمله ی آنهاست.
به  مبتال  افراد  پاهای  کوتاه بودن  دلیل  به  همچنین 
نانیسم، زیادبودن عرض جوی ها و ارتفاع اتوبوس ها 
شیر  زیاد  ارتفاع  و  می شود  مشكل ساز  آنان  برای 
این  از  دیگری  نمونه ی  بوستان ها  در  آبخوری 

مشكالت است.
     کانون بر زندگی شما چه تأثیری داشته است؟

در  معلوالن  به  نسبت  کانون  که  نگرشی  تغییر  با 
در  جامعه  فرهنگی  شرایط  کرده،  ایجاد  جامعه 

برخورد با معلوالن بهتر شده است.
دارد  جدیدی  کار  و  فكر  سال  هر  کانون  وقتی 
می کند،  ارائه  خود  از  درخشان تری  کارنامه ی  و 
خودباوری  می کنم،  بیشتری  پیشرفت  احساس 
آینده ی  و  می آورم  دست  به  بیشتری  انگیزه ی  و 
معلولیت  دارای  افراد  دیگر  و  برای خود  روشن تری 

متصور می شوم.
به  توانا  معلولین  کانون  هرچه  قطع  طور  به 
ظاهر  قوی تر  و  یابد  دست  بیشتری  موفقیت های 
شود، به واسطه ی تأثیری که این موفقیت بر فضای 
نیز  معلولیت  دارای  افراد  دارد،  جامعه  فرهنگی 

موفق تر خواهند بود.
     فضای کانون را چگونه می بینید؟

فضای کانون فضای صمیمانه ای است و هیچ یک از 
ما خود را کارمند نمی دانیم؛ بلكه مانند خواهر، برادر 
و دوست در کنار یكدیگر فعالیت داریم و احساس 

صمیمیت می کنیم.
زمینه های  در  آیا  کانون  در  فعالیت  بر  عالوه     

دیگری نیز فعالیت دارید؟
فعالیت  تئاتر  رشته ی  در  که  است  سال  سه  حدود 
می کنم و به همراه برادرم که او نیز معلولیت مشابه 
و  نهادها  برای  هنری،  گروه  اعضای  دیگر  و  دارد 

ادارات کار طنز اجرا می کنم.
نظیر  دیگر  شهرهای  به  خود  هنری  اجراهای  برای 
ارومیه، قزوین، تهران، اهواز، اراک، یزد و شهرهای 
دیگر سفر کرده ام و حدود 10 ماه است که در حال 
خوبی کردن  خدا،  هستم.  دف  نواختن  فراگیری 
و  است  من  زندگی  اصل  سه  دیگران  خنداندن  و 

همیشه برای ادامه ی کارها به من انگیزه می دهد.
آرزوی شما و برنامه ای که  برای آینده دارید چیست؟
سالمت و آرامش، آرزوی من برای خودم و دیگران 
است و ادامه تحصیل، برنامه ای است که آن را برای 

آینده ام پیگیری می کنم.

میترا بهرامی

گفت وگو با مسئول صندوق قرض الحسنه ی توانا؛

توانمندی خود را برابر با افراد تندرست می دانم 
خدا، خوبی کردن و خنداندن 3 اصل زندگی من است
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سیدمحمد  دکتر  آیتاله  شهادت  سالروز  تیرماه،  هفتم 
بهشتی است؛ کسی که قانون اساسی را تدوین کرد و از 
سردمداران اجرای عدالت در انقالب نوپای اسالمی بود؛ 

زیرا اعتقاد تام داشت که در قانون همه برابرند.
در  ویژهای  شرایط  برخی  برای  البته  قانون  همین 
حوزه های خاصی در نظر گرفته و شرایط افراد را لحاظ 
کرده است؛ حال آنکه گاهی این قوانین به درستی اجرا 
تفسیرهای  ابهامات،  برخی  وجود  دلیل  به  و  نمی شود 
مشکالتی  ایجاد  به  که  میگیرد  صورت  آن  از  مختلفی 

برای افراد دارای معلولیت می انجامد.
از  زیادی  درصد  که  است  موضوعی  قضایی  مشکالت 
مردم اعم از افراد دارای معلولیت و تندرست به دالیل 
مختلف با آن روبهرو هستند؛ اما از آنجا که قانون برای 
همه  برای  نیز  آن  اجرای  نوع  باید  است،  یکسان  همه 

یکسان باشد تا برخی افراد همچون معلوالن به واسطه 
را  بیشتری  مشکالت  خود  فیزیکی  محدودیت های 

متحمل نشوند.
هر  به  معلولیت  دارای  فرد  یک  که  زمانی  مثال  برای 
دلیلی راهی زندان می شود، اگر محیط زندان برای یک 
فرد معلول مناسب سازی نشده باشد، وی ناچار به تحمل 
برای مجازات  قانون  آنچه در  بر  شرایط دشواری عالوه 

وی در نظر گرفته شده است، می شود.
معلولیت  دارای  افراد  از  ساله   25 بیگدلی،  محمد 
خانواده  یک  در  که  است  قزوین  اقبالیه  شهر  ساکن 

چندمعلولیتی زندگی می کند.
یکی  با  استثنایی  مدرسه  در  تحصیل  دوران  در  محمد 
دیگر از دانش آموزان ناشنوای مدرسه درگیر شده و این 

درگیری به فوت آن دانش آموز انجامیده است.

دیگران  با  ناشنوایان  عصبانیت  شدت  اینکه  از  گذشته 
قابل مقایسه نیست و اینکه چه چیز موجب درگیری این 
دو دانش آموز شده است، در هر صورت با حکم مرجع 
قضایی که مورد وثوق نظام، جامعه و مردم است، محمد 
محکوم به تحمل حبس شده و به تازگی از زندان آزاد 

شده است.
اکنون محمد دچار تشنج و مسائل روحی و روانی شده 
است و دارو مصرف می کند و طبیعی است که باید برای 
زندان  در  او  حال  مناسب  محیط  معلولی  فرد  چنین 
فراهم باشد یا در رسیدگی به پرونده وی به عنوان یک 
ناشنوا، در تفهیم اتهام و دیگر مراحل، امکانات خاصی 

در نظر گرفته شود.
مراجعه  قضایی  مراجع  به  ناشنوا  شخص  یک  وقتی 
این  کارکنان  یا  قاضی  با  ارتباط  برقراری  در  می کند، 

ستاره گلریز

شفاف 
نبودن قوانین در 

خصوص معلوالن، مناسب سازی 
نشدن ساختمان های ادارات قضایی و 

برخورد نامناسب برخی کارکنان این نهادها 
از جمله مشكالت افراد دارای معلولیت 

در مراجعه به مراجع قضایی 
است

پیک توانا گزارش می دهد؛

نگاهی به مشكالت معلوالن در مراجع قضایی
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ادارات دچار مشکل می شود و باید یا شخصی را برای 
با خود همراه داشته  انتقال مفاهیم میان دو طرف 
ناشنوایان  برای همه  است  امر ممکن  این  باشد که 
امکان پذیر نباشد؛ یا اینکه خود مراجع قضایی افراد 
خاصی را به این کار بگمارند که با مسائل ناشنوایان 

آشنایی داشته باشد.
نابینا به  افراد  در نگاهی دیگر اگر فرض بر مراجعه 
مراجع قضایی باشد، این شخص در خواندن تابلوهای 
مشکل  دچار  مختلف  مسیرهای  یافتن  یا  سردرب 
است؛ اما برای خواندن یا امضای حکم خود نیز به 
افراد  این  بریل،  خط  به  متون  نشدن  ترجمه  دلیل 
دچار مشکل هستند و باید هر آنچه به طور شفاهی 
برای وی قرائت می شود، بپذیرند و مهر و امضا کنند.
مشکالت  این  از  نیز  حرکتی  جسمی  معلوالن 
بی نصیب نمانده اند. آنان در تردد به ساختمان هایی 
دارند؛  عدیده  مشکالت  نشده اند،  مناسب سازی  که 
است،  دشوار  آنان  برای  پله ها  از  رفتوآمد  که  چرا 
ساختمان ها  برخی  در  آسانسور  از  استفاده  امکان 
برای  فقط  مزیت  امر  این  و  ندارد  وجود  آنان  برای 
که  موضوعی  است؛  شده  گرفته  نظر  در  کارکنان 

نابینایان را نیز رنج می دهد.
با  الوند  شهر  معلوالن  از  ساله   32 میرزایی  محمد 
دلیل  به  که  است  )سی.پی(  مغزی  فلج  معلولیت 
مراجع  به  همسر  جدایی  و  خانوادگی  مشکالت 

قضایی مراجعه کرده است.
مراجع  ساختمان های  نشدن  مناسب سازی  وی 
دیگر  از  را  آسانسور  نبود  و  پله ها  نظیر  قضایی 
این  به  مراجعه  در  معلولیت  دارای  افراد  مشکالت 

مراجع عنوان می کند.
در  معلولیت  دارای  افراد  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
بررسی  مختلف  مراحل  در  میگوید:  قضایی  مراجع 
و  نشد  گرفته  نظر  در  برایم  تخفیفی  رأی،  و صدور 
با درخواست مکرر خودم و  از مراحل  تنها در یکی 
هزار   90 هزینه  پرداخت  از  بهزیستی،  معرفی نامه 

تومانی آن را معاف شدم.
برخوردهای  از  گالیه  با  معلولیت  دارای  فرد  این 
نامناسب برخی کارکنان در این مراجع بیان می کند: 
دلیل  به  نیز  مهریه  تقسیط  درخواست  مرحله  در 
از دوستانم مبلغ آن را پرداخت  مشکل مالی، یکی 

کرد.

*دادگستری به معلوالن کم لطفی کرده است
این مسائل در حالی اتفاق می افتد که هومن زمانی، 
و  ارشد حقوق جزا  دانش آموخته مقطع کارشناسی 
دادگستری  وکالی  از  و  نابینا  که خود  جرم شناسی 
قانون،  طبق  می گوید:  توانا  پیک  خبرنگار  به  است، 
امور  در  خود  حقوقی  نیازهای  رفع  برای  معلوالن 

خانواده از پرداخت هزینه دادرسی معافند.
دارای  افراد  گذشته  در  البته  می کند:  اضافه  زمانی 
معاف  هزینه  پرداخت  از  دعاوی  کل  در  معلولیت 
بودند؛ اما اکنون به دلیل سوءبرداشت از قانون، باید 
پرداخت  را  امور خانواده  از  غیر  تمام دعاوی  هزینه 

کنند.
وی ادامه می دهد: در ماده 72 آیین دادرسی کیفری، 
کندذهن،  افراد  دعاوی  پیگیری  برای  قوانین خوبی 
سالمندان و نظایر آن وضع شده است و این دسته از 

افراد می توانند در مراجعات خود به مراجع قضایی از 
آن بهره مند شوند.

به  دادگستری  در  اینکه  بیان  با  نابینا  وکیل  این 
می کند:  تصریح  است،  شده  کم لطفی  معلوالن 
دادگستری در حوزه بررسی مسائل حقوقی، قوانین 

مربوط به معلوالن را شفاف نکرده است.
به  مربوط  مسائل  خصوص  در  می کند:  بیان  زمانی 
طبق  باید  قضایی  مراجع  به  مراجعه  در  ناشنوایان 
ناشنوایان  زبان  با  که  شوند  گمارده  افرادی  قانون 
آشنایی داشته باشند و آنان را نسبت به لزوم گرفتن 

وکیل توجیه کنند.
کارکنان  نیز  مواردی  در  می کند:  خاطرنشان  وی 
دارای  افراد  با  مناسبی  برخورد  قضایی  مراجع 
معلولیت ندارند و آن چنان که الزم است، با این افراد 

همکاری نمی کنند.
بیان  حقوق  ارشد  کارشناسی  دانش آموخته  این 
به  مراجعاتی  تاکنون  خصوص  این  در  می کند: 
مسئوالن و افراد مربوطه داشته و مسائل را در قالب 
پیشنهاد و درخواست مطرح کرده ام؛ اما پاسخ عملی 

دریافت نکرده ام.
زمانی تصریح می کند: شخصا به عنوان یک فرد نابینا 
مشکالت  با  می کنم،  مراجعه  قضایی  مراجع  به  که 
ساختمان های  در  معلولیت  دارای  افراد  و  نابینایان 
خواندن  در  مشکل  که  دارم  آشنایی  قضایی 
نیز  اتاق ها و راهروها، مشکل در تردد و  عنوان های 
نوع نگاه و فرهنگ کارکنان این ادارات از نمونه های 

این مسائل است.
با  می توان  را  مسائل  برخی  می کند:  بیان  وی 
داشتن فرد همراه حل کرد؛ چنان که خودم همواره 
و  دوستان  همراهی  از  دادگستری  به  مراجعه  در 
در  هم  دیگری  وکیل  یا  می کنم  استفاده  نزدیکان 
دلیل مشکل جسمی  به  که  می کند  فعالیت  استان 
به  مراجعه  در  ویلچر  از  استفاده  به  ناچار  حرکتی، 
مراجع قضایی است؛ اما این تحمل کردن و سوختن 
و ساختن، نافی حقوق معلوالن و الزام مراجع قضایی 

به حل کردن مسائل قشر معلول نیست.
*معلوالن در بهره مندی از امکانات مناسب قضایی 

محق هستند
گفته  تایید  با  نیز  توانا  معلولین  کانون  مدیرعامل 
های این کارشناس قضایی، در گفت وگو با پیک توانا 
ابراز  معلوالن در دستگاه قضایی  از وجود مشکالت 
سایر  مانند  معلوالن  می گوید:  و  می کند  ناراحتی 
با  برابر  باید  و  هستند  جامعه  این  شهروندان  افراد، 

دیگران از امکانات جامعه برخوردار شوند.
محمدرضا هادی پور می افزاید: شرایط باید به گونه ای 
تندرست  افراد  مانند  نیز  معلوالن  که  باشد  مهیا 
و  مراجعه  قضایی  مراجع  به  راحتی  به  بتوانند 

مشکالت خود را طرح و رفع کنند.
این فعال حوز ه افراد دارای معلولیت با تاکید بر لزوم 
این  می دهد:  ادامه  معلوالن،  انسانی  کرامت  حفظ 
از حقوق حقه  برخورداری  در  نباید  از جامعه  گروه 

خود مورد ترحم قرار بگیرند.
در  معلولیت  دارای  افراد  می کند:  عنوان  هادی پور 
مراجعه به مراجع قضایی با مشکالتی از قبیل عدم 
مناسب سازی و نبود رابط ویژه برای برقراری ارتباط 
به خصوص ارتباط کالمی در مورد ناشنوایان روبه رو 

هستند.
و  ناشنوا  افراد  کند:  می  تصریح  وی 
بیان  و  ارتباط  برقراری  در  کم شنوا 
هستند  مشکل  دچار  خود  منظور 
و  ارتباط  برقراری  در  ناتوانی  این  و 
قضایی  مراجع  در  منظور  رساندن 
برای این افراد مشکل ایجاد می کند 
از  نتوانند  آن ها  می شود  موجب  و 

خودشان دفاع کامل داشته باشند.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری تشکل های مردم 
نام  گروه هایی  دیگر  از  را  نابینایان  بهزیستی،  نهاد 
می برد که در مراجع قضایی با مشکل مواجه  هستند.

وی خاطرنشان می کند: در میان گروه های معلوالن، 
و  هستند  گروه ها  تحصیل کرده ترین  از  نابینایان 
وکالت  جایگاه های  در  افراد  این  از  زیادی  تعدادی 
در  هنوز  نابینایان  این،  وجود  با  می کنند؛  فعالیت 
به  دسترسی  و  پله ها  و  موانع  از  عبور  تردد،  زمینه 
طبقات باالی ساختمان  های مراجع قضایی با چالش 

مواجه اند.
ساختمان های  نامناسب بودن  توانا  کانون  مدیرعامل 
اداری، محدودیت در استفاده از آسانسور، مستاصل 
نبود  و  اداری  مراحل  طی  در  نابینا  مراجعان  بودن 
راهنما یا رابط را از مهم ترین مشکالت نابینایان در 

مراجع قضایی می داند.
مورد  در  حقوقی  قوانین  نشدن  رعایت  از  هادی پور 
معلوالن نیز ابراز گله مندی می کند و یادآور می شود: 
با اینکه طبق قانون، معلوالن از پرداخت هزینه های 
قانون  این  هستند،  معاف  خانواده  امور  در  دادرسی 

مورد بی توجهی قرار گرفته و اجرا نمی شود.
کارشناسان  معلوالن،  چنان که  احوال  این  تمام  با 
می گویند؛  معلولیت  دارای  افراد  حوزه  فعاالن  و 
مراجع  به  مراجعه  در  الزم  امکانات  از  بهره مندی 
که  است  معلوالن  جامعه  حق  بر  خواسته  قضایی، 
مسئوالن امر طبق قانون ملزم به رعایت آن هستند.

موظفند  دستگاه ها  تمام  قانون  طبق  همچنین 
دارای  افراد  استفاده  برای  را  خود  ساختمان های 
نیز  مراجع قضایی  مناسب سازی کنند که  معلولیت 
نه تنها از این قاعده مستثنی نیستند؛ بلکه می توانند 
دیگر  با  خود  ظرفیت های  و  امکانات  به کارگیری  با 
اجرا درنمی آورند،  به  را  قانون  این  دستگاه هایی که 
یاد  قانون  اجرای  به  ملزم  را  آنان  و  کنند  برخورد 

شده نمایند.
به نظر می رسد حتی  این موارد در حالی است که 
مراجع  معلولیت  دارای  مراجعان  از  آماری  هیچ 
قضایی دست کم در استان قزوین در دست نیست؛ 
موضوعی که مظاهر مهرعلیان، مدیر روابط عمومی 
در  می کند؛  اذعان  آن  به  قزوین  کل  دادگستری 
و  مشکالت  حل  است  مبرهن  و  واضح  که  صورتی 
برنامه ریزی برای آن چنانچه به واقع دغدغه یک نهاد 
باشد، پیش از هر چیز وجود آمار صحیح و دقیق را 
می طلبد و از این امر شاید بتوان چنین نتیجه گرفت 
که به نظر نمی رسد حل مشکل افراد دارای معلولیت 
به طور رسمی و جدی دغدغه مسئوالن در نهادهای 

قضایی باشد.

معلوالن 
نباید در برخورداری 

از حقوق حقه خود مورد ترحم 
قرار گیرند؛ بلكه الزم است شرایط باید 

به گونه ای مهیا باشد که معلوالن نیز مانند 
افراد تندرست بتوانند به عنوان افراد بهره مند 

از حقوق شهروندی، به راحتی به مراجع 
قضایی مراجعه و مشكالت خود را 

طرح و رفع کنند
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سفره ام خالی ست از دسترنج من
 ناکسان کردند عیان، این رنج من

 من خزان را صد بهاران می کنم
 هرچه ویرانی ست عمران می کنم

 لیک با یاران خویش
 داریم امید 

شب به پایان می رسد گردد سپید 

ماندیم.  ناکامل  او  بدون  و می گویند  است،  تمام شده  که  را  ما  گفته اند 
از  تا  می برد  و  می گرفت  را  دخترش  پنج شنبه عصرها دست  می گویند 
تجریش قناری بخرند... قناری بخرند که آزادش کنند. دیرست گالیا به 

راه افتاد کاروان 
ناز، گلدان سحری را نوازش می کرد. همان  با  ایوان خانه  بر  کودك کار 
که باد و باران و طوفان به زمینش نزد که او تكیه اش بر درخت امید و 
طعم گیالس بود. بر سر شاخ پرتقال درس خواند و با رتبه ی نهم از سردر 
پنجاه تومنی دانشگاه تهران عبور کرد و امید بر شانه ی چپش پرنده ای 
ابرسیاه  گوشه خبری سیاه،  هر  از  هرروز  بود  روزگاری  بود.  دست آموز 
هزارچشم باالی شهر باریدن گرفته بود. او گفت: این نیز بگذرد. گذشت 
و ابرسیاه هزارچشم از باریدن نایستاد و کودکان کار و زنان جان خسته، 
چشم بر مرغ امید دست آموز شانه اش شدند. صاعقه درختان را می زد 
اما طعم گیالس را مزه مزه کرده بود و دست از، دست بر هر دری کوفتن 

تا دری بگشاید برنداشت و برنداشت و انگار هنوز برنمی دارد.
به دست کودك و زن و  را  تا حق  بود  کسی حرفه اش را »حق« گزیده 
کم توان و معلوالن نمی رسانید دستش خسته نشد تا که جانش خسته 
شد. گفتیم شاید که وقتی چشمش را بست و در پارچه ی سفید خوابید 

لبخند رضایتش را دیده باشیم که کاش دیده باشیم...
به غروب  نازك اندام دست در دست کودك مرده اش رو  واویال که مرد 
قناری ها، پشت به ما می رود بی آنكه حقی برای خودش طلب کرده باشد، 

انگار کن هیچ وقت حق که حق است، مال او نبود، نیست، و نخواهد.
و زنی پشت تلفن ضجه می زند: او بر گردن من حق دارد...

خوب... مرگ وثیقه ی زندگی ست اما نه با هزار درد و بندگی ست مرگ؛ 
آخرین گذرگاه عشق در راه آزادگی ست؛ مرگ کجا پایان زندگی است 

دستان بزرگ جاودانگی است، میراث ساز زندگی ست...

المیرا آملی

رفیق سال های دور، آشنای دردهای نزدیک
مدت ها می خواستم چاره ای جز باور نكردن جای خالی ات نداشته باشم

و امروز که جای خالی نبودنت بر سایه ی باشكوِه بودنت چنگ زده است
سیلی یک داغ گران بر گوش جانم نواخته شد..

حاال از فردا مثل هر روز، مثل تمام روزهای رفته
با خودم خواهم گفت: یادش بخیر

اما از این پس با داغی بر دل با بغضی در گلو
شاید آهسته با کمی درنگ، با یک دنیا حسرت

زیر آواری از خاطره ها
به اندازه ی تمام با تو خوش بودن ها

آنگونه که حنجره ام حق مطلب را ادا کند
رقیه باباییخدانگهدار....

اشتباه نكنید. اینجا دیگر از مقاله حقوقی خبری 
حقوق  از  خبره  حقوقدانی  اینجا  سال ها  نیست. 
او  دغدغه  می دانیم  همه  می نوشت.  معلوالن 
از  حقوق معلوالن است. سال ها گفت و نوشت و 
حقوق معلوالن دفاع کرد. از حقوق مظلومان دفاع 
کرد. جز خوبی چیزی در وجودش نبود. به رنگ 
بود.  تابستانی  رفتنش یک زمستان  بود.  آسمان 
زمستان  رفت  که  او  بود،  تابستان  بود،  گرم  هوا 
آمد. زمستانی تلخ. او که رفت خورشید هم رفت. 
کاش می شد همه صفحه های مجله عكس او را زد. 

با همان لبخند همیشگی.
آقای آملی عزیز ما، به خدا بگو مواظب تو باشد؛ 

که می دانم هست...
زندگی  آملی  احمد  بی  مگر می شود  بگو  به خدا 

کرد؟

یادش تا همیشه جاودان باد

 امید بر شانه ی چپش پرنده ای دست آموز بود
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اج از کشور هاي جهان، معلوالن و حامیان آنها در طول سه دهۀ اخیر  در بسیاري 
به صورت سازمان یافته به مبارزه با ظلم هاي تاریخي علیه  معلوالن پرداخته اند. 
بخش کلیدي این مبارزات، تالش براي تغییر دیدگاه صرفاً پزشكي و فردگرایانه 
به معلولیت است. از منظر تاریخي، مشكالت  معلوالن به عذاب الهي، سرنوشت 
یا شكست اخالقي ربط داده شده است. در دورۀ پساروشنگري، نقص بیولوژیكي 
تبدیل به گفتمان عام براي توضیح این مشكالت شد. در این بین، جنبش معلولیت 
توجه خود را به ظلم و ستم اجتماعي، گفتمان فرهنگي، و موانع زیست محیطي 

معطوف ساخته است.
اصول جهاني درمورد حقوق از کار افتادگي و فرآیند تغییر کاربری بیمارستان هاي 
از  مجموعه اي  ارائۀ  موجب  جامعه  درمان  و  بهداشت  خدمات  به  روانپزشكي 
ابالغي،  سیاست هاي  اساس  بر  است.  شده  معلولیت  دربارۀ  اجتماعي  توضیحات 
مدل اجتماعی معلولیت، ایجاد فرصت هایي است تا  معلوالن بتوانند به طور کامل 
در اجتماع مشارکت داشته باشند، مستقل زندگي کنند، کارهاي تولیدي انجام 
دهند و کنترل کاملي بر زندگي خود داشته باشند. خط مشي ابالغي،  معلوالن را 

به عنوان یک گروه مظلوم و ستم دیده تعریف کرد.
مدل اجتماعي معلولیت چیست؟

ناتوان مي سازد.  به عقیدۀ ما، این اجتماع است که افراد داراي نقص جسمي را 
معلولیت چیزي است که بر افراد داراي نقص جسمي تحمیل مي شود. ما از حضور 
کامل در اجتماع منع مي شویم. بنابراین، افراد معلول، یک گروه سرکوب شده در 

اجتماع هستند.
عناصر کلیدي مدل اجتماعي عبارتند از: تمایز قائل شدن میان معلولیت ) انزواي 
اجتماعي( و نقص جسمي )محدودیت فیزیكي( و این ادعا که افراد معلول گروهي 
سرکوب شده هستند. معلولیت نه از نظر عملكردي، بلكه به این صورت تعریف شد:
نقطۀ ضعف یا محدودیت در فعالیت که از طریق یک سازمان اجتماعي معاصر که 
به افراد داراي نقص جسمي توجه بسیار کمي مي کند ایجاد مي شود و بنابراین، 

این افراد را از مشارکت در فعالیت هاي مهم اجتماعي محروم مي کند.
کلید تفكر مدل اجتماعي یک سري از دوگانگي ها است:

1- نقص جسمي از معلولیت متمایز مي شود. نقص جسمي مسأله اي شخصي و 
است. در حالي که دکترها  و عمومي  معلولیت مسأله ای ساختاري  و  خصوصي، 

انجام  جسمي  اختالالت  درمان  براي  زیادي  تالش  دارو  و  درمان  متخصصان  و 
مي دهند، اولویت نخست، پذیرش اختالل و زدودن معلولیت است.

مدل  که  حالي  در  است.  یا شخصي  دارویي  مدل  از  متمایز  اجتماعي  مدل   -2
داراي  افراد  بین  رابطۀ  ـ  مي داند  اجتماع  دست  ساختۀ  را  معلولیت  اجتماعي، 
اختالل جسمي و یک اجتماع ناتوان کننده ـ مدل درماني یا شخصي، معلولیت را 

از منظر نقص فردي تعریف مي کند. 
که  رویكردهایي  معلولیت،  داراي  افراد  لیبرالي  اصطالح  در  پزشكي  مدل  تفكر 
به دنبال سرشماري افراد داراي اختالل جسمي هستند یا مي خواهند مشكالت 
پیچیدۀ افراد معلول را محدود به پیشگیري پزشكي، درمان یا توانبخشي کنند، 
نهفته است. تفكر مدل اجتماعي به دنبال رفع موانع، تصویب قوانین ضد تبعیض، 
حقوق  منظر  از  است.  اجتماعي  سرکوب  به  واکنش ها  سایر  و  مستقل  زندگي 
پزشكي،  مدل  رویكرد هاي  و  ترقي خواه،  اجتماعي،  مدل  رویكرد هاي  معلولیت، 

واکنشي هستند.
3- افراد معلول از افراد سالم متمایز هستند. افراد معلول یک گروه سرکوب شده 
مؤسسات  و  متخصص ها  مانند  سازمان ها  و  معلول  غیر  افراد  معموالً  و  هستند، 
خیریه مسئول این سرکوب هستند. راه حل مشكل معلولیت، رعایت حقوق مدنی 
است و نه دلسوزي و کار هاي خیریه. سازمان ها و خدمات تحت کنترل افراد معلول 
بهترین و مناسب ترین راه حل ها را بیان می کنند. تحقیقاتي که افراد معلول را در 
انجام مي شوند، بهترین بینش ها را  افراد معلول  توسط  نظر مي گیرند و ترجیحاً 

ارائه مي دهند.
بنابراین مدل اجتماعي تصریح مي کند که مشكالت گریبان گیر افراد ناتوان شده 
نتیجۀ سرکوب اجتماعي و انزواست، و نه نتیجۀ نقص هاي فردی آنها. این باعث 
گذاشته شدن بار مسئولیت اخالقي بر دوش مردم مي شود تا موانع تحمیلي را از 
مدل  سازند.  فراهم  اجتماع  در  را  ناتوان شده  افراد  زمینۀ حضور  و  بردارند  میان 
اجتماعي این قدرت را دارد تا تصور غالب مردم را نسبت به  معلوالن تغییر دهد. 
مشكل معلولیت از توجه به فرد به سمت توجه به موانع و رفتارهایي که او را ناتوان 
او  بلكه اجتماع مقصر است.  ساخته اند، تغییر مي یابد. فرد معلول مقصر نیست، 
نباید تغییر کند، اجتماع باید تغییر کند. فرد معلول به جاي حس  ترحم به خود، 

باید احساس خشم و غرور کند.

مدل اجتماعي
 معلولیت

 دکتر رضا زرین کفشیان
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میترا بهرامی    

فرزند  یک  از  بیشتر  برخی شان  گاهی  که  معلول  فرزند  دارای  مادران 
دل های  با  دارند،  چندمعلولیتی  فرزندان  هم  گاهی  و  معلولیت  دارای 
دریایی و چشمان نگرانشان، از مشكالت فرزندان خود می گویند که از 

کم توجهی دستگاه ها و نگاه نامناسب جامعه ناشی می شود.
هیچ گاه،  است.  خلقت  شگفت  شاهكار  مادر،  توانا،  پیک  گزارش  به 
هیچ کس جز خدا نمی تواند دریابد که این شاهكار شگفت و این هنر 
از درد و رنج مادرشدن  دست معبود یگانه به واقع چیست و کیست. 
هم حتی اگر بگذریم، خواهیم دید که برای این فرشتگان زمینی، تولد 
فرزند، تازه آغاز راه سختی ها و دلهره ها و نگرانی هایی است که عشق 

مادرانه تحملش را ممكن می کند.
مادر عزیز است، مهربان است، ذاتش زیباست و حتی... و اصاًل... به قول 

بعضی، سلطان غم است مادر...
مادری که فرزند دارای معلولیت را نگهداری و نگهبانی می کند از بال 
آزرده  را که  آنچه  تمام  ناراحتی، بی شک فرشته ای زمینی است که  و 
خاطرش می کند، صبورانه تاب می آورد و با لبخندهای مهربانش فرزند 
را می پروراند؛ حتی تا آنجا که بسیاری را این باور نباشد تا بپذیرند که 
این فرزند دارای معلولیت، دست همنوعان تندرست خود را می گیرد و 

یاری شان می کند.
از تمام آنچه  باید پای صحبتشان نشست، درد دل هایشان را شنید و 
آزارشان می دهد از آنان پرسید تا همه بدانند که مشكالت مادی، دغدغۀ 
تنۀ  بر  به معلولیت چگونه ضربه می زند  نامناسب جامعه  نگاه  و  آینده 

محكم این درختان ظریف ریشه دار.
از میان تمام مشكالت، نوع  باید نوشت و تكرار کرد و تأکید کرد که 
نگاه جامعه بیش از همه آزارشان می دهد و می شكندشان و باید گفت 
و گفت و گفت که دغدغۀ هزینه های تحصیل و درمان آنان بی پشتوانۀ 
متولیان امر، چه باری بر دوش پدران و مادران فرزندان دارای معلولیت 
می گذارد؛ نكند که کمر پدری خم بشود زیر بار این حمایت نشدن ها و 

دل مادری بشكند زیر سنگینی نگاه ها.
تحصیل و درمان؛ بی پشتوانه

زهره کیماسی یک بانوی جوان است. فقط با 32 سال سن. او دو فرزند 
و  ساله   5 سارینا  نام  به  آن ها  از  یكی  که  دارد  شنوایی  مشكل  دارای 
ابوالفضل 9 ساله است و عالوه براین، پدر این دو فرزند  دیگری به نام 

هم کم بیناست.
برای  تومان  میلیون   6 بر  افزون  هزینه ای  صرف  به  اشاره  با  کیماسی 
شنوایی  دستگاه  برای  تومان  میلیون   9 و  پسرش  شنوایی  دستگاه 
هزینۀ  تأمین  و  نمی کند  حمایت  ما  از  بهزیستی  می گوید:  دخترش 
است  تومان  هزار   500 حدود  که  را  دخترم  شنوایی  دستگاه  تعویض 
منوط به ارائۀ فاکتور کرده است. درحالی که ما قادر به تهیۀ هزینۀ اولیۀ 
تعویض دستگاه نیستیم تا بتوانیم با ارائۀ فاکتور، مبلغ آن را از بهزیستی 

دریافت کنیم.

وی ادامه می دهد: فرزندانم در مدرسۀ دولتی تحصیل می کنند؛ اما به 
دلیل مشكل شنوایی و در نتیجه تأثیر آن بر یادگیری، برخورد معلم و 
مسئوالن مدرسه مناسب نیست و از ما می خواهند فرزندان خود را در 
مدارس دیگر یا مدارس غیردولتی نام نویسی کنیم. حال آن که تأمین 

هزینه های مدرسۀ غیردولتی برای ما مقدور نیست.
دستگاه های  حمایت نكردن  کم بیناست،  که  هم  کودک  دو  این  عمۀ 
دولتی را بزرگ ترین مشكل این فرزندان عنوان و بیان می کند: به عنوان 
مسائل  با  کودکان،  این  با  نزدیک  ارتباط  و  معلولیت  دارای  فرد  یک 
فرزندان برادرم آشنایی دارم و می دانم که در زمینۀ تأمین هزینه هایی 
با  و هنری  آموزشی  یا کالس های  به مدرسه  رفت وآمد  نظیر سرویس 

مشكالت زیادی روبه رو هستند. 
هزینه ها کمرشكن است

زهرا خدابنده، 40 ساله، مادر یک پسر 11 سالۀ دارای معلولیت به نام 
ابوالفضل است. ابوالفضل که تنها فرزند خانواده است، عالوه بر مشكل 
از جلسات  باید  دلیل  به همین  و  دارد  نیز  معلولیت حرکتی  شنوایی، 
به گفتۀ  این موضوع،  بهره مند شود که  و کاردرمانی هم  گفتاردرمانی 

مادرش، هزینه های زیادی به خانوادۀ وی تحمیل می کند.
تومان  میلیون   10 قیمت  به  سمعكی  پسرم  برای  می گوید:  خدابنده 
را  از آن  نیمی  تاکنون حدود  اقساطی خریداری کردیم که  به صورت 
پرداخته ایم و پرداخت مبلغ باقی مانده برای خانوادۀ ما با حقوق کارگری 

همسرم بسیار دشوار است.
وی اضافه می کند: همسرم کارگر دامداری است و در منزل استیجاری 
زندگی می کنیم؛ به همین دلیل تأمین هزینه های گزاف درمان و رفت 

وآمد فشار زیادی به خانوادۀ ما وارد کرده است.
مادر این فرزند دارای معلولیت با بیان اینكه فرزندم فقط حدود چهار 
سال است که راه رفتن را آموخته، خاطرنشان می کند: پسرم را از کودکی 
به کاردرمانی و فیزیوتراپی می بردم و در حال حاضر نیز برای هر جلسه 
کاردرمانی و گفتاردرمانی در مدرسۀ استثنایی میثاق که هریک از آن ها 
باید یک جلسه در هفته انجام شود، 20 هزار تومان پرداخت می کنیم.

تأمین نشدن  نیز مانند دیگر مادران فرزندان دارای معلولیت،  خدابنده 
هزینه های بیمه، ایاب و ذهاب و دارو و درمان از سوی آموزش و پرورش 
بخش  می تواند  آن  که حل شدن  می کند  عنوان  مهمی  مشكالت  از  را 

زیادی از مشكالت مادی این خانواده ها را بكاهد.
وی یادآور می شود: علت معلولیت فرزندم زردی و تشنج دوران نوزادی 
بود و در کنار تمام این مشكالت، به دلیل ضعف بینایی از عینک استفاده 
می کند که به واسطۀ معلولیت حرکتی، در صورت زمین خوردن، ممكن 

است مشكالت دیگری هم به بار آید.
دستگاه ها کم توجه اند

مهری قاسمی یک بانوی جوان است؛ مادر یک دختر 11 سالۀ کم شنوا 
که مشكل کاشت حلزون دارد و از مشكالت فرزند و خانواده اش می گوید.

پای درد دل مادران فرزندان دارای معلولیت
میترا بهرامی
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از  دارد،  سكونت  قزوین  توابع  از  ناصرآباد  روستای  در  که  قاسمی 
کودکان  ویژه  به  افراد  مشكالت  به  ذی ربط  دستگاه های  کم توجهی 
دارای معلولیت گالیه می کند و می گوید: خانواده هایی که فرزند دارای 
معلولیت دارند، با مشكالتی همچون هزینه های درمان دست و پنجه 
نرم می کنند و هزینه های رفت وآمد به مدرسه نیز مزید بر علت شده 

است.
وی ادامه می دهد: آموزش و پرورش که بنا بود هزینۀ ایاب و ذهاب این 
دانش آموزان را بپردازد، این اقدام را انجام نمی دهد؛ به طوری که برای 
یک سال رفت وآمد فرزندم به مدرسه، تنها 100 هزار تومان از طرف 

این نهاد به ما پرداخت شد.
مادر این دختر دارای معلولیت یادآور می شود: این موضوع در خصوص 
از مدرسه نیز صدق  رفت وآمد به کالس های آموزشی و هنری خارج 

می کند و برای خانواده های کم بضاعت بسیار مشكل آفرین است.
قاسمی تصریح می کند: حال اگر خانواده ای دو یا چند فرزند دارای یک 
را متحمل  زیادی  باید فشار  باشند،  یا چندمعلولیتی داشته  معلولیت 

شوند که نمونه های آن هم وجود دارند.
با  نیز  و تحصیل خود  در مدرسه  فرزندان کم شنوا  اینكه  بیان  با  وی 
مشكالتی رو به رو هستند، اضافه می کند: برای کودک دارای معلولیت، 
در کالسی با 35 نفر دانش آموز گاهی الزم است برخی دروس چند بار 
تكرار شود و معلم برای این دانش آموزان وقت بیشتری اختصاص دهد.

نگاه ها دل می شكند
مادر دیگری به نام فاطمه بیگدلی با دو فرزند دختر کم شنوا که یكی از 
آن ها دانشجو و دیگری دانش آموز پایۀ چهارم است، عالوه بر مشكالت 
مادی، به نوع نگاه جامعه به معلولیت اشاره می کند و می گوید: دخترانم 
هر دو در نوزادی به دلیل زردی دچار مشكل کم شنوایی شدند و حاال 
نیاز به سمعک دارند،  برای هر دو گوش خود  که به دلیل معلولیت، 
قیمت هر کدام از این سمعک ها 5 میلیون تومان است؛ ضمن اینكه 
اما  شود؛  عوض  قابل توجهی  هزینۀ  با  سال  در  یک بار  باید  آن  باتری 

نهادهای دولتی، این هزینه ها را پرداخت نمی کنند.
با  برخورد  طرز  تقریباً  ما  جامعۀ  مردم  می کند:  خاطرنشان  بیگدلی 
نهادینه  ناشنوا  افراد  با  نوع رفتار  اما هنوز  را آموخته اند  نابینا  شخص 
نشده است که این موضوع نیاز به دقت و توجه بیشتری دارد و بی شک 

بر آینده و ازدواج فرزندان ما هم اثر می گذارد.
بسیار  معلولیت،  به  جامعه  افراد  برخی  نگاه  نوع  می کند:  عنوان  وی 
آزاردهنده و ناراحت کننده است و این قبیل برخوردها گاهی بیش از 
آنكه خود فرزندان دارای معلولیت را آزار دهد، موجب رنجش خاطر و 

زجر کشیدن مادران آنان می شود؛ اما چاره ای جز تحمل نیست.
این مادر بیان می کند: مبلغ 100 هزار تومانی ایاب و ذهاب که آموزش 
است؛  ناچیز  بسیار  فرزندان می پردازد،  این  خانواده های  به  پرورش  و 
چرا که ماهانه 90 هزار تومان تنها برای هزینۀ رفت پرداخت می کنیم.

مردم بیاموزند
لیال طحان مادر 36 ساله ای است که دو فرزند دختر دارد و دختر اول 
وی با 9 سال سن دارای معلولیت حرکتی مادرزادی از ناحیۀ دست 

است.
و  معلم  آموزش  و  همكاری  دخترش،  تحصیل  محل  مدرسۀ  از  وی 
کادر آموزشی مدرسه رضایت دارد و تنها مشكل آن را جمعیت زیاد 
که  می داند  نیمكت  هر  روی  دانش آموز  سه  نشستن  و  دانش آموزان 

موجب آسیب رسیدن به دست دخترش می شود.
تندرست  کودکان  با  باید  معلولیت  دارای  کودک  دارد  اعتقاد  طحان 

بزرگ شود تا خود را همچون آنان بداند و منزوی نباشد.
مادر این دختر 9 ساله می گوید: این فرزندان اگر یک موهبت را ندارند، 
در ازای آن خداوند آنان را چون ستارگان پرنور آسمان آفریده و مواهب 
بیشتر و قوی تری مانند هوش، صدا، چهره و مهربانی به آنان بخشیده، 

زیرا یقین دارم خدا نگاه ویژه ای به این کودکان دارد.

نگاه های  نوع  می کند:  تصریح  طحان 
بازی کردن،  هنگام  بوستان ها  در  مردم 

عمومی  مكان های  دیگر  یا  استخر  در  شنا 
به  می کند.  منزوی  را  کودک  و  است  ناراحت کننده 

همین دلیل باید مردم نوع رفتار با آنان را بیاموزند.
نیستند و  انجام هر ورزشی  به  قادر  این کودکان  یادآور می شود:  وی 
با هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن تماس گرفته ام  از همین رو 
تا با راهنمایی کارشناسان، نوع رشتۀ ورزشی فرزندم را که به تقویت 

جسمی وی منجر می شود انتخاب کنم.
آیندۀ فرزندانمان...

یكی دیگر از مادران این فرزندان دارای معلولیت جمیله اکبرزاده است. 
امیررضاست،  نامش  که  آن ها  از  یكی  که  دوقلوست  پسران  مادر  او 
معلولیت جسمی حرکتی دارد و دیگری به نام امیرحسین کم شنواست.

به گفتۀ این مادر، فرزندانش به دلیل تولد زودهنگام و قصور پزشكی 
در  اکنون  اما  هستند؛  آن  تحمل  به  ناچار  و  شده اند  معلولیت  دچار 
فعالیت  ندارد  تأثیری  آن  بر  معلولیت  که  آواز  و  موسیقی  رشته های 

می کنند.
مشكل  مدرسه  به  رفتن  برای  ابتدا  در  امیررضا  می گوید:  اکبرزاده 
داشت، زیرا به کندی قادر به نوشتن بود و معلم به دلیل زمان بیشتری 
مدرسه  به  او  رفتن  به  تمایل  می کرد،  پسرم  آموزش  صرف  باید  که 
استثنایی داشت. اما از مسئوالن مدرسه درخواست کردم فقط اجازۀ 
ماندن فرزندم در مدرسۀ عادی را بدهند و کمبودهای درسی پسرم را 

خودم در منزل جبران می کنم.
وی عنوان می کند: نگاهی که در جامعه نسبت به معلولیت وجود دارد، 
بسته به فرهنگ و آموزشی است که خانواده ها برای نوع رفتار با افراد 

دارای معلولیت به فرزندان خود می دهند.
به  نگاه دیگران  اینكه نوع  بیان  با  این دو فرزند دارای معلولیت  مادر 
اضافه  است،  آزاردهنده تر  حرکتی  جسمی  معلولیت  دارای  فرزندان 
میهمانی ها  در  کم شنوا،  فرزندان  خانواده های  برخی  گاهی  می کند: 
امان  در  دیگران  نگاه های  از  تا  برمی دارند  را  خود  فرزندان  سمعک 
باشند؛ اما من هیچ وقت این اجازه را به خود ندادم و با اینكه هنگام 
حضور در خارج از منزل به همراه فرزندانم، نگاه دیگران نارحت کننده 
می شود، همیشه آن ها را به بیرون می برم و هیچ گاه سمعک پسرم را 

برنداشته ام.
از جمله  در کالس های مختلف  را  فرزندانم  تصریح می کند:  اکبرزاده 
موسیقی و زبان انگلیسی نام نویسی کرده ام، به طوری که امیرحسین 
از حدود چهار سالگی سنتور می نوازد و امیررضا هم آواز می خواند و 
دیگر کودکان دارای معلولیت هم می توانند از کالس های این چنینی 

استفاده کنند.
یک  ما  برای  معلولیت  دارای  فرزندان  آینده  می کند:  خاطرنشان  وی 
دغدغۀ جدی است و مهم است که در آینده برای آنان چه چیز رقم 

می خورد.
این مادران فرزندان دارای معلولیت از این نكته می گویند که عالوه بر 
اقوام هم هستند  مشكالت خود و فرزندانشان، همواره نگران نوزادان 
که مبادا به دالیل این چنینی، دچار معلولیت شوند؛ گرچه به یاد دارند 
که با تولد فرزندان معلول آن ها تمام نزدیكانشان حساس شده و پیش 
سونوگرافی های  و  متخصص  پزشكان  به  بارها  خود  فرزندان  تولد  از 

چندبعدی هم مراجعه کرده اند.
دل هایی  حال  عین  در  و  دریا  وسعت  به  دارند  دل هایی  مادران  این 
کوچک که نگران آیندۀ فرزندانشان هستند. دغدغه دارند که چه برای 
فرزندانشان رقم می خورد. آنان به واقع الگوی صبر و سخاوت و مهرند.

نوع 
نگاه برخی افراد 

جامعه به معلولیت، بسیار 
آزاردهنده و ناراحت کننده است 

و این قبیل برخوردها گاهی بیش از 
آنكه خود فرزندان دارای معلولیت را 
آزار دهد، موجب رنجش خاطر و زجر 

کشیدن مادران آنان می شود؛ اما 
چاره ای جز تحمل نیست
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فرصت های برابر در دنیای کاری یكی از جنبه های کلیدی سیاسِت برابری 
می تواند  اندازه  یک  به  فیزیكی(  )معلولیت  معلول  افراد  استخدام  است. 
برای کارمند و کارفرما سودمند باشد. افراد معلول از قدرت ذهنی خوبی 

برخوردار هستند که می تواند ارزش افزوده ای برای هر شرکتی باشد.
دلیل  به  ویژه  به  کاری،  معلول در محیط های  افراد  کارگیری  به  امروزه 
بیمه های  بار  کاهش  برای  سیاستمداران،  سمت  از  وارده  فشارهای 

اجتماعی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
زندگی کاری برای افراد معلول به منظور برخورداری از حضور برابر در 
جامعه، از مسائل ضروری است. در واقع اشتغال برای آنها، نشانگر ارزش 
و ظرفیت آنهاست. با این وجود، این تنها معلولین نیستند که از استخدام 

سود می برند؛ بلكه شرکت ها نیز از حضور آنها بهره می برند.
مدیریت تنوع به عنوان یک اصل

کاهش  هدف  با  شرکت  در  اشخاص  تنوع  ارتقای  به  تنوع،  مدیریت 
از  بهینه  استفادۀ  به  تنوع،  مدیریت  مفهوم  دارد.  اشاره  منفی  جنبه های 

تنوع کارکنان برای پیوند منافع اقتصادی و وظایف اجتماعی می پردازد.

منافع اقتصادی برای شرکت
اعمال سیاست تنوع و استخدام افراد معلول، فرصت های بسیاری را برای 
قابلیت  مدیریت  اعمال  نحوۀ  آن،  مهمترین  می کند.  ایجاد  کارفرما  یک 
است. یعنی روشی که کارفرما می تواند بر روی نقاط قوت و ظرفیت های 

کارمندان معلول تمرکز کند.

افزایش بهره وری و کاهش نوسان
یک  در  را  خود  که  صورتی  در  دارند،  را  کار  شرایط  که  معلولی  افراد 
استفاده  خود  پتانسیل  تمام  از  می  توانند  ببینند،  مناسب  کاری  محیط 
کار  شرایط خوب  در  معلول  کارمندان  که  هنگامی  آن،  بر  عالوه  کنند. 
می کنند می توانند تعامل بیشتری ـ مانند انگیزۀ بیشتر از حد متوسط ـ 

از خود نشان دهند.
در  اغلب  و  هستند  آشنا  کردن  پیدا  کار  سختی  با  کاماًل  معلول  افراد 

تالش اند تا کمبودهای خود را از طریق تالش بیشتر جبران کنند. موانع 
و محدودیت هایی که به صورت روزانه با آنها روبرو می شوند، انگیزۀ آنها را 
برای موفقیت بیشتر می کند. به همین دلیل آنها اغلب وفاداری و انگیزۀ 
بیشتری را به کارفرمای خود دارند. از دیگر مزایای جانبی کاهش هزینه 
است؛ در واقع کارمندان معلول اغلب زمان بیشتری را در شرکت می مانند 

و هزینه های کمتری به شرکت اعمال می کنند.

سود بیشتر از طریق تفكر خالق
افراد معلول با چالش های بسیاری به صورت روزانه روبه رو هستند. آنها 
دارند.  تبحر  روشن فكرانه  و  خالقانه  انعطاف پذیر،  راه حل های  یافتن  در 
باشد.  برای کل شرکت سود داشته  این روش تفكر و مدیریت می تواند 
باشد،  مفید  کارکنان  همۀ  برای  می تواند  نیز  مسئله  حل  فرایندهای 
بنابراین این تفكر خالقانه می تواند در کل شرکت، حتی در تیم هایی که 

فرد معلولی در میانشان نیست تأثیر بسزایی داشته باشد.

تصویر بهتر در فضاهای عمومی
یک کارفرما با مسئولیت اجتماعی می تواند تعهد خود را در زمینه هایی 
مانند برابری یا مبارزه با تبعیض نشان دهد. با این روش، شرکت می تواند 

برجسته تر شده و فلسفه اش را در فضای عمومی ارائه کند.
در  مثبتی  تأثیرات  می تواند  شرکت،  با  معلول  افراد  موفقیت آمیز  ادغام 
عنصر  یک  می تواند  تأثیر  این  باشد.  داشته  نیز  اعتبار شرکت  و  شهرت 
تأثیرات  از  صرف نظر  باشد.  خرید  تصمیم  فرایندهای  در  تعیین کننده 
هیجان  با  نیز  کارمندان  تهیه کنندگان،  و  مشتریان  روی  بر  آن  مثبت 

بیشتر برای شرکت معتبر کار می کنند.
طور  به  می تواند  یک شرکت،  و شهرت  اعتبار  می دهند  نشان  مطالعات 
شرکت  حالت  این  در  کند.  کمک  جدید  نیروی  جذب  به  قابل توجهی 
مسئله  این  می شود.  بهره مند  کارکنان  استخدام  برای  بهتری  شرایط  از 
و جنگ  نیست  دسترس  در  پرسنل حرفه ای  که  زمان هایی  در  ویژه  به 

استعداد ها وجود دارد، می تواند عامل مهمی باشد.

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج

چرا استخدام افراد معلول باارزش است؟
استخدام افراد معلول می تواند به شرکت ها سود برساند

افروز راشدی اشرفی
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بوی تابستان 
پیچیده در بازار
بوهای خوشمزه
هرمیوه ای دارد

یک طعم و یک مزه

از یک طرف گرمک
از یک طرف آلو

پیچیده بوی خوش
از ظرف زردآلو

یک بو سوار باد
یک بو لب سینی
آمد چه با سرعت
سمت من و بینی

دور و برم هستند
بوهای خوب و سرد

از بوی تابستان
لپ های من یخ کرد

نسیم نوروزی

تصویرساز: مریم معتمدی
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نقطه           
نویسنده و تصویرگر: پیتر رینولدز

مترجم: اکرم حسن
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 

یه جوری مثِل...
نویسنده و تصویرگر: پیتر رینولدز

مترجم: سهراب مهدوی
ناشر: موسسۀ چاپ و نشر نظر 

هستی خجستهمعرفی کتاب       

دختر کوچولو در کالس نقاشی چیزی نکشیده و از این موضوع 
چیزی  یک  یا  خط  یک  می گوید  لبخند  با  معلم  است.  ناراحت 
ماژیک  با  کوچولو  دختر  می برد.  کجاها  به  را  تو  ببین  و  بکش 
او  به  معلم  و  می زند  نقطه  شکل  به  کاغذ  روی  به  ضربه ای 
می گوید حاال اسم خودت را در زیر کاغذ بنویس.  هفتۀ بعد وقتی 
به کالس می رود می بیند که نقطه ای که کشیده در قاب زیبایی 
می گوید  خود  با  تعجب  با  او  است.  آویزان  کالس  دیوار  به 
می توانم نقطه ای بهتر از آن بکشم. شروع می کند نقطه هایی با 
رنگ ها و اندازه های مختلف می کشد. رنگ ها را با هم ترکیب 
می کند و نقطه ها را با قلم مو های بزرگ تر و بزرگ تر می کشد و 
تا آنجا ادامه می دهد که در مدرسه نقاشی های او را به نمایش 

می گذارند و حاال دیگر همه نقاشی های او را می شناسند. 
ایده های خوب  به  برای رسیدن  چیست؟  دربارۀ  نقطه  کتاب 
شجاعت  با  و  کنیم  شروع  کوچک  نقطه های  از  شدن  موفق  و 

ادامه بدهیم. 

رامون اسم پسری است که عاشق نقاشی است. او همیشه و 
همه جا نقاشی می کشید. یک روز می خواست گلدانی را نقاشی 
کند. برادرش باالی سر رامون آمد و گفت این دیگر چیست 
به  و  کرد  مچاله  را  نقاشی اش  رامون  خندید.  او  نقاشی  به  و 
بشود  شبیه  نقاشی اش  می کرد  تالش  خیلی  او  انداخت.  دور 
اما نمی شد. رامون بعد از یک عالمه نقاشی کشیدن مدادش 
را زمین گذاشت. او نمی خواست دیگر نقاشی بکشد. یک روز 
رامون به اتاق خواهر کوچکتر خود می رود و چیز عجیبی می بیند. 
خواهرش همۀ نقاشی های مچاله شدۀ رامون را به دیوار اتاقش 
زده است. خواهرش نقاشی گلدان را نشان می دهد و می گوید 
یه  گلدان نیست ولی  را خیلی دوست دارم چون شبیه  این 
جوری مثل گلدان است. از آن روز رامون با خوشحالی نقاشی 
را دوباره شروع می کند. او تصمیم می گیرد همه چیز را شبیه اش 

نکشد. هر چیزی را یه جوری مثل آن چیز بکشد. 
کتاب یه جوری مثِل... دربارۀ چیست؟ به احساس ها و فکرها و 
ایده هایمان باور داشته باشیم. به خودمان باور داشته باشیم تا 

از زندگی لذت ببریم.
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peyktavana@irantavana.com
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بابا امروز برایم یک صندلی جدید خریده. صندلی 
جدیدم خیلی قشنگ است: گل گلی. فکر کنم بابا 
به آقای فروشنده گفته که من رنگ صورتی را 
خیلی دوست دارم. دو تا بادکنک بزرگ هم به 
دسته هایش گره زده. شاید این کار مامان باشد. 
من پشت پنجره نشسته ام  و به گنجشک های 
روی شاخه نگاه می کنم. حتماً برای چرخ جدیدم به 

من تبریک می گویند. صدای جیک جیک آنها 

سمیه سیدیان 
تصویرساز: مژگان طائی نیا
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همۀ حیاط را پر می کند. بابا می آید توی اتاق و صندلی را هل می دهد. صدای بوقش را هم درمی آورد. صدای بوقش 
خیلی قشنگ است. قشنگ تر از صدای جیک جیک گنجشک ها. کمکم می کند تا روی صندلی جدید بنشینم. از دسته هایش 

روبان های صورتی آویزان است.  
یکی از پاهای من از آن یکی کوتاه تر است. پای چپ یا پای راست هنوز نمی دانم. خیلی خوب نمی توانم راه بروم. اما 
خیلی هم مهم نیست. من کارهای خیلی زیادی بلدم. درست است که نمی توانم مثل سحر بدوم یا مثل بهار شنا کنم، 
اما خیلی کارهای دیگر بلدم. نقاشی من خیلی خوب است. مامان روی دیوارهای اتاق را با تابلوهای نقاشی من پر کرده 

است. بابا همیشه می گوید: 
- »من به دخترم افتخار می کنم. او توی همۀ مسابقات نقاشی اول شده.«

مامان می گوید:
- »دخترم تو دست های جادویی داری. هرکسی نمی تواند به این قشنگی نقاشی بکشد.«

شاید من نتوانم کارها را مثل بقیه تند و زود انجام دهم، اما باالخره تمام می کنم. دلم می خواهد کارهای جدید انجام دهم و 
چیزهای جدید یاد بگیرم و شاید بتوانم کالس موسیقی بروم. شاید با این دست ها بتوانم فلوت بزنم. 

مامان برای ما شربت آلبالو می آورد. خیلی خنک است. می خندم. بابا می گوید:
- »این صندلی حرف هم می زند.«

شربت را می خورم و می گویم:
- »برایم دوست جدید پیدا کردی؟« 

وقتی با مامان یا بابا بیرون می رویم و آنها صندلی من را هل می دهند، بعضی از بچه ها و 
آدم ها به صندلی من نگاه می کنند. من دوست ندارم کسی این طور به من نگاه کند. خیلی 
از آدم ها توی دنیا مثل من هستند و روی صندلی چرخ دار می نشینند. اما درعوض کارهای 

زیادی انجام می دهند. بابا می گوید:
- »یکی از بهترین دوست های من روی صندلی چرخ دار می نشیند، اما خیلی قشنگ داستان 

می نویسد. کتاب هایش جایزه گرفته.«
یا مامان می گوید:

- »دوستم نابینا است، اما معلم بچه هاست و به آنها درس می دهد.«
مامان از من خواهش می کند که امروز برایش از باغچه گل بچینم. بابا صندلی را از روی 
تختۀ شیب دار هل می دهد. مامان یک گلدان می آورد. برایش چند شاخه گل سرخ می چینم. 

او آنها را توی گلدان می گذارد.
بابا می گوید:

- »امروز عصر قرار است با بقیۀ بچه هایی که صندلی چرخ دار جدید خریده اند یک مسابقه 
بگذاریم. آماده ای؟«

بله آماده ام. خانم معلم داور می شود و سوت می زند:
- »همه آماده ....1...2...3...«

همۀ ما می خندیم و صندلی هایمان را هل می دهیم. بادکنک های صورتی از پشت صندلی های ما به هوا 
می روند. همۀ مامان ها و بابا ها دست می زنند. بابا می گوید:

- »همۀ شما برنده اید.«
خیلی مسابقۀ خوبی است. موقع برگشتن فکر می کنم که شاید بتوانم من هم معلم شوم یا یک نویسنده، شاید هم یک 

نقاش مشهور شوم.
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بچه های خوب
 با دقت به تصویرها نگاه کرده و 8تفاوت  را پیدا کنید.
تصویرساز: مارال فروزش نژاد
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الالیی
الال الال، الال الال

الالیی کن گل نازم
ببند چشمای زیباتو

که مهتاب اومده بازم

الال ال، آسمون رو باز
لباس شب تنش کردن
ستاره های چشمک زن

چقد زیبا ترش کردن

بخواب ای غنچه ی باغم
بخواب الال، لبت خندون

بذار تا مهر و آرامش
بشه توی دلت مهمون

منم اینجا کنار تو
نترس از دیو و از لولو

بخواب آروم و بی غصه
پری ناز کوچولو

الال خواب تو رنگینه
پر از شادی پر از خنده

پر از رویا و نقاشی
یه دنیای درخشنده

تو یک رنگین کمون هستی 
تو دنیای من و بابا

عجب شیرینه لبخندت
چقد خوشگل چقد زیبا

الال تاج سرم هستی
بخواب جونم، الال الال
بدون اینو که می مونم

کنارت تا ته دنیا

الال پروانه خوابیده
قناری رفته تو لونه ش

کالغ قصه هم دیگه 
رسیده به در خونه ش

سالومه شریفی

تصویرساز: معصومه پورمند
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روزی که انسان برای اولین بار شروع به نقش بازی کردن کرد شاید 
انسانی نفوذ  هیچوقت فكر نمی کرد که این فن چقدر در جامعه ی 

کرده و تا چه میزان انسان را درگیر خود کند.
تئاتر به صورت مستقیم بر ذهن، زندگی فردی و خانوادگی انسان 
اثر می گذارد و به همان موازات در جامعه ورود پیدا می کند و با این 

ورود می تواند جزیی از فرد، خانواده، دوست و اجتماع شود.
زمینه ی  در  مناسب  بستری  ایجاد  برای  درمانی  تئاتر  و  تئاتر  تاثیر 
ارتقای اعتماد به نفس و حضور مؤثر افراد در جامعه بر کسی پوشیده 
معلولیت  دارای  افراد  مورد  در  تأثیر  این  که  است  و گفتنی  نیست 

می تواند از اهمیت باالتری برخوردار باشد.
را مورد بررسی خود  این سوژه  این شماره قصد دارد  از  توانا  پیک  
قرار داده و با معرفی آثار بزرگ این حوزه، بزرگان عرصه ی تئاتر و 
گفت وگو با آنها به ضرورت توجه معلوالن به مسأله ی تئاتر درمانی و 
فعالیت در عرصه های مختلف هنری از جمله تئاتر، سینما و...  تأکید 
این  این است که خواننده ی محترم در  بر  ما  باشد و تالش  داشته 
مجال به شناختی کلی و عمومی از تئاتر برسد و در این مسیر نقل 

قول زیبائی از »پیتر بروگ« را چراغ راه قرار می دهم که می گوید:
»چگونه می¬شود تئاتر را برای مردم تبدیل به یک نیاز مطلق کرد، 
است،  ارگانیک  و  ساده  نیاز  یک  که  چیزی  و  خوردن  مثل  نیازی 
همان که تئاتر پیش از این ها چنین بوده است و هنوز هم در جامعه ی 

خاص این طور است.«
یا این جمله از وی که می گوید: »تئاتر آنگاه آغاز می شود که دو نفر 
با هم دیدار می کنند. اگر یكی برخیزد و دیگری  او را تماشا کند این 
قطعاً نقطه ی آغاز است. برای اینكه پیشرفتی رخ دهد، شخص سومی  
هم الزم است تا برخوردی صورت پذیرد. آنگاه زندگی زمام کار را به 

دست می گیرد و می توان بسیار پیش رفت.«
به اعتقاد نگارنده ی این سطور آگاهی از ریشه های تئاتر از مسیرهای 

به  توجه  و  کرده  تن، طی طریق  بر  زخم هایی  با  تئاتر  که  طوالنی 
جریان های فكری و اجتماعی که از تئاتر الهام گرفته اند به حد کافی 
در نگاه انسان و در دل هر تماشاگری حرمت برمی انگیزد و یادآور 
می شود که تئاتر تا همیشه می تواند بیان کننده ی احساسات، آالم، 

رنج ها، دردها و خوشبختی های بشر باشد.
و از این منظر جوامع به تئاتر چون کشفی آئینی و حتی دینی نگاهی 
آمیخته با احترام و تقدس خواهند داشت و به  راستی که از آغاز تئاتر 
مقوله ای انسان ساز، مولد اندیشه و جریان ساز بوده است. پس ما نیز 
حرمت نگه  می داریم برای این باستانی ترین شكل هنری که از پس 
قرون دور و دراز اما هنوز جوان و پر از حال و اندیشه مند می تواند در 

خدمت ساختن انسانی شریف تر، عمیق تر ، آگاه تر و انسان تر باشد.
پس از آشنایی با دنیایی چنین پر هیجان از تئاتر آن بخشی از تئاتر 
مورد توجه ویژه ی ما خواهد بود که در پیوند با دنیایی پرنقش تر ما را 
با تئاتر معلوالن و بحث تئاتر درمانی آشنا می کند و به پژوهش هایی 
می پردازیم که از دو قرن پیش تر فصل تازه ای را با عنوان سایكو درام 

)تئاتر درمانی( گشوده است.
بشر همچنان باید به تئاتر ـ این اولین راه ارتباطی انسان با دنیای 
خارج از خویش ـ که همواره در پی درمان نامالیمات روح و روان 
بشر بوده و اندیشه ی درد را به جان مخاطبی که در کمای فكری 
بارز  تئاتر مصداق  دیدگاه  این  از  گذارد.  احترام  است  انداخته  بوده 
باشد  اگر  این مصرع زیبای موالناست که می فرماید: مرد را دردی 

خوش است
هر  و  دوران  هر  در  نمایشی  فعالیت های  همه ی  بررسی  بنابراین 
گوشه ای از جهان که به تئاتر معلوالن می پردازد مورد توجه و البته 
نقد ما خواهد بود. پس خوانندگان عزیز پیک  توانا، به دنیای تئاتر 

خوش  آمدید.

همرا ه با پیک  توانا همگام با تئاتر درمانی...

علی عسگری
کارشناس ارشد کارگردانی

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج
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 اشتغال و مسكن؛ تسكین دردهای بی شمار
»دیدار دوست« فرصتی شد برای همدردی با دو خانواده چندمعلولی شهر اقبالیه که 

دردهای بی شمارشان را می شود با اشتغال و مسكن تسكین داد.
»دیدار دوست« 20 سال است که آغاز شده، یعنی از همان زمان که فكری در ذهنی 
قوت گرفت و برای تكریم و تقویت روحی و جسمی دوستان معلول جان یافت و در 
کالبد »معلولین توانا« دمیده شد، فكری که امروز پس از گذشت دو دهه، در شادی و 

غم بسیاری از معلوالن به آنان نشان داده است که تنها نیستند.
دختربچه ی شیرین و ظریفی که چندین سال پیش در کانون می رفت و می آمد، اکنون 
توانا  معلولین  کانون  کالس های  در  سال ها  آن  که  پسربچه ای  است؛  کنكوری  پشت 
شرکت می کرد و از یكی از کارکنان آنجا شطرنج می آموخت، حاال برای خودش مردی 
شده است و در همه ی این سال ها که کودکان را بزرگ و بزرگان را بزرگ تر کرد، بارها 

معلوالن و اهالی کانون معلولین توانا به »دیدار دوست« رفتند.
یا بی  بهانه ای  به  آنان،  با حضور مسئوالن و گاه بی  تا گاه  دیدار دوست طراحی شد 
و  گیرد  آنان صورت  در خانه ی  معلولیت  دارای  افراد  با خانواده های  دیداری  بهانه ای، 
در این بین، زوار دیدن، ازدواج یا حتی مصیبت بهانه ای برای دیدار دوست و بودن در 

کنارش می شد.
خانواده ی  دو  با  دیداری  که  داده  دست  به  بهانه ای  بهزیستی  هفته ی  نیز  اکنون 
چندمعلولی در شهر اقبالیه با حضور قائم مقام و تعدادی از اعضای کانون معلولین توانا، 
رئیس و یكی از اعضای شورای اسالمی این شهر انجام شود؛ هرچند بهانه ای هم اگر 

نبود، دوست چون می طلبید، دیدارش محقق می شد.
     سه معلول و مادر بیمار، بدون سایه ی پدر

این خانواده های میزبان، خانواده ی بیگدلی بود که دارای هشت فرزند شامل  از  یكی 
چهار دختر و چهار پسر است و از بین آنها دو پسر و یک دختر دارای معلولیت هستند.
یكی از پسران به نام محمد که 25 سال سن دارد، ناشنواست و از ناراحتی روحی و 
روانی رنج می برد، پسر دیگر به نام رضا 23 ساله که در کالس دوم دبیرستان تحصیل 
می کند، عالوه بر ناشنوایی، یک چشم نابینا هم دارد و یكی از دختران خانواده هم که 

نامش مینا ، 27 ساله و ناشنواست.
این خانواده سه دختر تندرست و دو پسر تندرست دارد که پسران، متأهل هستند و از 
بین دختران نیز یک نفر مجرد و یک نفر متأهل است و دیگری نیز از همسر خود جدا 

شده است و با پسر دبستانی اش در منزل مادری زندگی می کند.
دختر دیگر که تندرست است، به دلیل مشكالت مادی و معنوی خانواده امكان ادامه 

تحصیل نداشته و با پایان سال سوم راهنمایی، ترک تحصیل کرده است.
مادر اما از بیماری قلبی رنج می برد و دختر خانواده وقتی سه کیسه نایلونی دارو را بر 
زمین می گذارد، از بیماری قلبی مادر می گوید که سبب شده است هر ماه یک بار ناچار 

به آنژیوگرافی باشد.
علت معلولیت فرزندان خانواده، ازدواج فامیلی پدر و مادر بوده است؛ زیرا والدین این 

سه فرزند معلول پسرخاله و دخترخاله ی یكدیگر بوده اند.
خانواده ی بیگدلی سایه ی پدر را بر سر ندارد و مادرشان سرپرست خانوار است.

دختر خانواده می گوید: در منزل استیجاری خود با پرداخت ماهانه 680 هزار تومان 
اجاره خانه زندگی می کنیم و پرداخت این مبلغ برای ما بدون درآمد بسیار دشوار است.

وی ادامه می دهد: با این حال به دلیل جمعیت هفت نفره ی خانواده ی خود، در یافتن 
منزل استیجاری نیز به شدت مشكل داریم.

دریافت  محل  از  می گوید؛  خانواده  دختر  چنان که  چندمعلولی  خانواده ی  این  درآمد 
ماهانه 60 هزار تومان برای مادر خانواده و 60 هزار تومان برای دختر مطلقه و نیز انجام 
کارهای خانگی مانند شكستن پسته ی امانتی یا گرفتن آب لیمو و کارهایی از این قبیل 

به سختی تأمین می شود.
     معلوالن صاحب کار می شوند

دیدار  این  در  توانا  معلولین  کانون  هیئت مدیره ی  رئیس  مقام  قائم  یوسفی،  حجت اهلل 
بیان کرد: معلوالن حقوق شهروندی دارند؛ اما جامعه به جای تأمین کردن این حقوق، 

به آنان ترحم می کند.
یوسفی افزود: طبق قانون، بهزیستی مؤظف به تأمین مسكن برای خانواده های دارای دو 
معلول است؛ حال آنكه خانواده هایی نظیر خانواده ی بیگدلی از مسكن محروم هستند.

و  می کند  برگزار  آموزشی  کالس های  و  کارگاه ها  توانا  معلولین  کانون  داد:  ادامه  وی 
می تواند با ارائه ی آموزش های الزم، تأمین چرم، مواد اولیه ی چرم دوزی، گلیم بافی و 

حق الزحمه برای خانواده ی بیگدلی و دیگر معلوالن کارآفرینی کند.

قائم مقام رئیس هیئت مدیره ی کانون معلولین توانا عنوان کرد: هر تعداد از معلوالن 
که تمایل داشته باشند، می توانند با شرکت در کالس ها و دریافت مواد اولیه ی رایگان، 
نسبت به تولید اقالم بدون نیاز به سرمایه ی اولیه اقدام کنند و محدودیتی از نظر تعداد 

متقاضیان تولید و کار وجود ندارد.
در  توانا  کانون  معلولین  دستی  صنایع  دائمی  نمایشگاه های  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
شهرهای مختلف کشور اضافه کرد: کانون معلولین توانا قادر به اعزام مربی به اقبالیه 
مكان  تأمین  در  شهری  مدیریت  چنانچه  و  است  اینچنینی  دوره های  برگزاری  برای 
برگزاری کالس ها و تبلیغات و ایجاد باور در میان مردم برای خرید تولیدات خانواده های 

دارای افراد معلول با آن همكاری کند، بستر الزم مهیاست.
     تأمین فضای آموزشی، نمایشگاهی و فروشگاهی برای خانواده های معلوالن 

اقبالیه
این دیدار گفت: مدیریت  نیز در  اقبالیه  ایرج شهسواری، رئیس شورای اسالمی شهر 

شهری برای تأمین فضای ویژه ی آموزش صنایع دستی معلوالن آمادگی دارد.
وی افزود: اگر مشكل مسكن این خانواده و خانواده های مشابه آن برطرف شود، بخش 

عمده ی مشكالت زندگی آنها حل شده است.
شهسواری تصریح کرد: مدتی پیش به دنبال دیدار با دو خانواده ی چندمعلولی دیگر 
در شهر اقبالیه با شرایطی دشوارتر از این خانواده، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
برای تأمین 20 میلیون تومان برای هریک از خانواده ها و استاندار قزوین برای تأمین 
10 میلیون تومان قول مساعد داد؛ ضمن اینكه مدیریت شهری اقبالیه زمینی را برای 

ساخت مسكن ویژه ی این دو خانواده تامین کرده است.
مالیی، عضو شورای شهر اقبالیه نیز از آمادگی شورا و شهرداری برای تأمین هفت تا 
هشت باب مغازه به منظور نمایش و فروش آثار و تولیدات معلوالن و خانواده های آنان 

در اقبالیه به منظور توانمندسازی این قشر خبر داد.
      دو معلول، یک بیمار ریوی، بیكاری، بی سرپناهی

معلولیت  دارای  خانواده  دختر  و  مادر  که  است  باروق  حسن  خانواده ی  دوم،  مقصد 
جسمی حرکتی هستند. مادر دچار معلولیت فلج اطفال شده، دختر 17 ساله ی خانواده 
که امسال چهارم دبیرستان است، معلولیت فلج مغزی )پی. سی( دارد. پدر خانواده از 
مشكل ریوی رنج می برد و با وجود 17 سال فعالیت در یک شرکت تولید محصوالت 
شوینده به دلیل تعدیل نیرو پس از بیماری ناشی از کار در شرکت، از شرکت اخراج 

شده و از پنج سال پیش بیكار است.
کاری سنگین  فعالیت های  انجام  به  قادر  بیماری خود  دلیل  به  به گفته ی خودش  او 

نیست؛ اما می تواند در فضای سبز یا بخش خدمات به فعالیت بپردازد.
این خانواده تا دو ماه پیش در منزل دوم پدربزرگ زندگی می کردند؛ اما به دلیل ورثه ای 
بودن آن، خانه میان خواهران و برادران تقسیم شده و اکنون آنان در خانه ی مادربزرگ 
و زیر سایه ی او زندگی می کنند و اثاثیه ی زندگی آنان در گوشه ی حیاط مادربزرگ زیر 

آفتاب داغ تابستان و باد و باران های گاه گاه، روی هم انباشته شده است.
و  مالی  حمایت  برای  دیدار  این  در  اقبالیه  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  شهسواری، 
پیگیری اشتغال پدر خانواده در جایگاهی متناسب با شرایط جسمی وی در شهرداری، 

قول مساعد داد.
همچنین بنا شد اعضای خانواده با مراجعه به کانون معلولین توانا و آموزش و دریافت 

اقالم اولیه ی تولید صنایع دستی، برای اشتغال در منزل اقدام کنند.
      خانه ی دوست کجاست؟

دیدار دوست همیشه حال دل را عوض می کند. نكند حواسمان پرت شود، نكند ازدحام 
کوچه های زندگی، دوستانمان را از یادمان ببرد، نكند در هوای دلمشغولی هایمان تنها 

بمانیم و تنها بگذاریم دوستانی را که چشم به راه دیدار هر از گاهمان هستند.
و نكند ترحم کنیم و دلی از دوستان اینچنین مان بشكنیم. یادمان بماند که کریم اند 

و عزیز.
برای رفتن به دیدار دوست، رفتن به خانه ی دوست، باید راهش را بلد باشیم و از بلد راه 
کمک بگیریم؛ از کسانی که خودشان به واسطه ی معلولیتی که دارند، اوضاع دوستان 
برایشان  و  نرنجد  تا دل دوستانمان  باید چه کنیم  و می دانند  را می فهمند  معلولمان 

شادی به خانه هایشان هدیه ببریم.
دو دهه  توانا که  معلولین  کانون  از  بگیریم؛  راه  نقشه ی  آنان  از  و  برویم  به سراغشان 
است با همین نقشه و از همین راه به دیدار دوست می روند. آنان می دانند، آنان به ما 

می گویند که خانه ی دوست کجاست؟

1

گزارش پیک  توانا از دیدار یک دوست هم نشین با دو خانواده ی چندمعلولی
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دوستان عزیز، من در اینجا نمی خواهم گزارشی ارائه کنم یا درد دلی با شما کرده 
باشم. می خواهم اندکی حوصلۀ شما را با قلمبه بافی های جامعه شناسانه سر ببرم! 
ویرایش  بنده  را  دارید  نشریه ای که در دست  این  از  آنجایی که چند شماره  از 
کرده ام، )که امیدوارم به خاطر تمام ایرادات آن مرا ببخشید( ناخواسته مطالب 
زیادی دربارۀ دنیای معلوالن فهمیده ام. راستش را بخواهید این مطالب از بسیاری 
جهات برایم تكان دهنده بوده است. زیرا هرگز فكر نمی کردم اوالً در جامعه شكافی 
تا این حد هولناک وجود دارد که بیش از چند میلیون نفر روزانه در آن دست 
و پا می زنند و دوماً هیچ کسی متوجه حضور آنها نیست. از طرف دیگر هیچ گاه 
فكر نمی کردم زندگی معلوالن تا این حد دشوار باشد و این افراد با چه توان فوق  

بشری ای زندگی را شرافتمندانه سر می کنند.
در سالیانی که انسان با دنیای جدید )مدرن( مواجه نشده بود، بیمارستان و خانۀ 
سالمندان وجود نداشت. بهزیستی هم همین طور. کسی که اندکی با تاریخ آشنا 
باشد می داند این سازمان های حمایتی جدید در ایران تاریخی در حدود پنجاه 
تاریخ  طول  در  انسان ها  که  پرسید  خواهید  خود  از  البد  دارند.  سال  شصت  ـ 
چگونه زندگی می کرده اند. مثاًل یک بیمار به یاری چه سازمان هایی زندگی خود 
را گذرانده  است. در آن زمان ها اگر کسی بیمار می شد این خانوادۀ او بود که از او 
پرستاری می کردند. اگر کسی معلول می شد باز خانواده یا همسایگان به او کمک 
می کردند. به این حمایت ها در جامعه شناسی حمایت های خانوادگی یا غیررسمی 
می گویند. به همین خاطر در زمان های گذشته معلوالن و بیماران ان. جی. او. و 
اتحادیه نداشتند تا حقشان را از پادشاه بگیرند. از سوی دیگر زندگی در زمان های 
گذشته مانند زندگی در کالن شهرهای امروزی نبود. خبری از مترو و اتوبوس و 

ترافیک نبود. خبری از کارهای اداری نبود.
در دنیای جدید گرفتاری یک فرد دارای معلولیت از یک سو اقتصادی است )مانند 
بسیاری از افراد سالم( و از یک سو اجتماعی. مشكالت اقتصادی آنان را بهزیستی 
دل  درد  قسمت  در  اما  کنند.  چاره  بتوانند  بیش  و  کم  شاید  سازمان ها  سایر  و 
مادران در همین شماره اگر دقت کنید متوجه می شوید این مادران از مشكالت 
اقتصادی چندان گله ای ندارند!! مشكلی که هیچ انسانی حتی قادر به تحمل یک 
آزار  را  این مادران  آنچه  با 170 هزار تومان در ماه!  روز آن هم نیست: زندگی 

می دهد نگاه های جامعه است که یا دل سوزی می کنند یا فرار.
است.  آمریكایی  جامعه شناس  یک  گافمن  اروینگ  مطلب.  اصل  سر  برویم  حال 
او کتابی نوشته است به نام »داغ ننگ« . این کتاب به کسانی می پردازد که به 
نوعی از جامعه طرد شده اند. گافمن می گوید چرا جامعه با کسی که دچار نقصی 
در بدن است اینگونه رفتار می کند؟ برای پاسخ به این پرسش او جامعۀ جدید 

)یا مدرن( را با جوامع سنتی مقایسه می کند. در جوامع سنتی اگر کسی مرتكب 
جرمی سنگین می شد، پیشانی او را با فلز گداخته مهر می زدند تا برای همیشه 
همه او را بشناسند. در جامعۀ ما هم در گذشته ها اگر کسی مرتكب دزدی می شد، 
مثاًل یک انگشت او را قطع می کردند تا برای همیشه همه بدانند که این شخص 
با این افراد  مرتكب گناهی بزرگ شده است. طبیعتاً مردم کوچه و خیابان هم 
برخوردی عادی نداشتند. مردم به این نشان ها و جراحت ها »داغ ننگ« می گفتند. 
گافمن معتقد است داغ زدن اگرچه در دنیای جدید به آن شكل سابقش از بین 
رفته است، اما به شكل های دیگری وجود دارد. یكی از این شكل ها طرد کسانی 
است که نقص های مادرزادی دارند. از نظر گافمن داغ زدن انسان ها هم در جوامع 
سنتی و هم در جوامع مدرن، به هر شكل و به هر دلیلی، عملی غیرانسانی است 

و پیامدهای دردناکی به دنبال دارد. 
این  گافمن  با  فوکو  همزمان  نام میشل  به  فرانسوی  دانشمندی  دیگر  از طرف 
مطالعات را دربارۀ سایر اعضای جامعه به کار برد. کسانی مانند سالمندان، مجرمان، 
دیوانگان، بیماران و حتی مردگان... . فوکو دوره ای تاریخی را توصیف می کند که 
طرد این افراد از جامعه آغاز شد. او می گوید به ناگاه بیماران به بیمارستان منتقل 
شدند. دیوانگان را در تیمارستان ها حبس کردند. زیرا جامعه می خواست جامعه ای 

سالم باشد و این افراد را با زدن داغ ننگ بر پیشانی اخراج می کرد. 
مانند  را  اعضای خود  تا سالیان دراز همۀ  بود؟ جامعه ای که  افتاده  اتفاقی   چه 
خود  از  را  کسانی  تمام،  بی مهری  با  امروز  می گرفت،  آغوش  در  مهربان  مادری 

می راند که می داند قطعاً حیاتشان به همین جامعه وابسته است. 
این مطالعات به یک اندیشمند بی نظیر دیگری کمک کرد تا راز این مسئله را بیابد 
که چرا انسان ها در دنیای جدید روزبه روز تنهاتر می شوند. نام او نوربرت الیاس 
بود. او در سن هشتادسالگی کتابی نوشت با عنوان »تنهایی دم مرگ«. او در این 
کتاب به طور درخشانی نشان می دهد که چرا در دنیای قدیم انسان ها در هنگام 
مرگ در جمع خانواده زندگی را بدرود می گفتند؛ اما در دنیای امروز اکثر افراد 
در بیمارستان ها و در تنهایی زندگی را به پایان می رسانند. الیاس جوامع غربی را 
مطالعه کرده بود و خوانندۀ این سطور ممكن است با خود بگوید خب اروپا به من 
چه ربطی دارد. اما متأسفانه باید به عرض شما برسانم کشور ما هم سال هاست در 
همان مسیر گام بر می دارد. در شمارۀ آینده قصد دارم با استفاده از این مالحظات 
اوضاع جامعۀ خودمان را توضیح دهم و نشان دهم که چرا گروه های آسیب پذیر 

در ایران رنج مضاعفی را متحمل می شوند.

داغ ننگ 
یا 

صدای خاموش
علی اصغر نظری
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رکورد 12 هزار کیلومتری اروپا، رؤیا نیست

صبح که پا به عرصۀ وجود می گذارد انسان برمی خیزد، آستین ها را 
باال می زند و کار و تالش را از سر می گیرد، مدام کار می کند و کار 
می کند. شاید گاهی خسته  شود یا نفسش به شماره  افتد اما کوتاه 
نمی آید. معلوم نیست کدام یک از پدران این موجود، کجا، چگونه، 
سر چه موضوعی و با چه کسی عهد کرده که تا دنیا دنیاست دست 
از تالش برندارد. و حاال همۀ فرزندان آن پدر که اطالعات موثقی 
از نام و نشان او در دست نیست، می کوشند تا مبادا یک روزشان 
خانوادگی شان  آبروی  خدای نکرده  و  بگذرد  اراده  و  تالش  بدون 
یا خواهر  برادر  پدر گمناِم عزیزشان جلوی  این  و  بیفتد  به خطر 
دیگرش که از قضا از او هم اطالعاتی در دست نیست و تالش بشر 
در این زمینه به هیچ جایی هم نخواهد رسید، کم نیاورد و شرمنده 
این  انسان می گذرد و  از زندگی  اینگونه است، سال ها  بله،  نشود. 
سربه راه  و  حرف گوش کن  گاهاً  و  لجباز  و  یک دنده  بعضاً  موجود 
هنوز زیر بار معنای نتوانستن نرفته است. تا جایی که حتی یکی 
از فرزندان دارای معلولیت این خانوادۀ بزرگ و آبرومند نیز کمر 

همت بربسته و با وجود داشتن محدودیت جسمی شدید، شهر به 
از  تازه ای  چهرۀ  خود،  ستودنی  ارادۀ  اثبات  و ضمن  می رود  شهر 
»خواستن معادل توانستن است« را به عرصۀ ظهور گذاشته است.

که  می کنیم  روایت  را  مردی  زندگی  پیک توانا  از  شماره  این  در 
معلولیت  معنای  کند  ثابت  تا  گذاشت  پا  زیر  را  دماوند  کوه های 
از  بسیاری  تا  زنجان  مسیر  او  نیست.  ناتوانی  به  محکومیت 
استان های کشور را طی کرده تا نشان دهد وقت آن شده تا جامعه 

در نگریستن به شهروندان معلول خود، پوست اندازی کند.
غالم رضا صالحی که اهل شهرستان هیدج استان زنجان است و 13 
سال پیش در یک سانحۀ رانندگی در ناحیۀ مهره های 35 و 36 
گردنی دچار ضایعۀ نخاعی شده و حاال هر دو پای او محدودیت 
حرکتی دارند. او خانواده  و همسرش را بزرگ ترین همراه و بهترین 
دخترم  تنها  و  همسر  پشتیبانی  می گوید:  و  می داند  خود  شریک 

زمینۀ مساعدی برای فعالیت های من ایجاد کرد. 
شده ام  معلولیت  دچار  که  سال ها  این  در  می دهد:  ادامه  صالحی 

ایرانگرد و سفیر ترویج معلوِل اهداي خون در گفت وگو با پیک توانا:
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رفتار خانوادۀ همسرم حتی ذره ای با من تغییر نکرده و آنها هنوز 
سفیر  این  دارند.  باور  مرا  معلولیت،  از  قبل  سال های  مانند  هم 
نقش  زندگی هم  انسان ها در  دارد: همۀ  تأکید  سالمت همچنین 
دارند و چه بهتر است که ما تالش کنیم تا نقش هایی که در زندگی 
با  من  باشند.  ماندگاری  و  مثبت  نقش های  می کنیم  ایفا  یکدیگر 
این باور که با دعوت مردم به سوی اهدای خون می توانم در نجات 
صالحی  کردم.  آغاز  را  خود  سفرهای  باشم،  سهیم  انسان ها  جان 
سال هاست که با یک موتور سه چرخه و سایه بانی که خودش برای 
آن تعبیه کرده به شهرها و استان های مختلف سفر می کند تا سفیر 

اهدای خون و سالمت انسان ها باشد.
این معلول زنجانی که ایرانگرد وسفیر ترویج فرهنگ اهداي خون 
است با اشاره به اینکه تاکنون سه رکورد ایرانگردي با موتور را در 
کارنامه ی خود دارم می گوید: من پیش از معلولیت ساالنه دو بار 
اهدای خون می کردم و این بار چهارمین رکوردم را همراه با دخترم 
تصمیم  و  کرده  آغاز  زندگی«  اهدای  ـ  خون  »اهدای  شعار  با  و 
دارم تا با سفر به نقاط مختلف کشور شعار خود را به گوش تمام 

هموطنانم برسانم.
از انجام حرکت فرهنگی خود را  ایرانگرد 43 ساله که هدف  این 
ترویج نوع دوستي، پیوند جامعه با فرهنگ انفاق و بخشش خون بر 
انسانیت  می شمارد اظهار می کند: اهداي خون نشان مي دهد که 

زنده است و طراوت زندگي هنوز پا برجاست.
را  جانشان  در سراسر جهان  نفر  میلیون ها  بیان می کند:  صالحی 
مدیون انسان هایي هستند که هرگز آنها راندیده اند و شاید کسی 
باور نداشته باشد که یک فرد دارای معلولیت هم می تواند مروج 
این رسم انسانی بوده و سهم بزرگی در اشاعه ی این فرهنگ داشته 

باشد.
وی اظهار می کند: من معلولیت را سال هاست فراموش کرده ام و به 
جای فکر کردن به گذشته به آینده نگاه می کنم و تالش می کنم تا 
حرکت رو به جلو داشته باشم و امیدوارم در سال های آینده بتوانم 
در زمینۀ اندیشیدن به سالمت انسان ها رکوردهای بین المللی نیز 

به دست بیاورم.
ناتوانی  به  منجر  را  معلولیت  که  کسانی  می شود:  یادآور  صالحی 
افراد تلقی می کنند یا شناخت صحیحی از انسان ندارند یا حوزۀ 
از  میزان  این  با  من  وقتی  است.  کم عمق  و  ضعیف  مطالعاتشان 
محدودیت خودم را در انجام کارهای سخت، ضعیف نمی بینم پس 
باید ببینید که دنیای معلولیت چقدر توانمند است و شاید چشم 
در حال  ندارد. من  را  آن  دیدن  قدرت  که  است  انسان  ظاهربین 
بین المللی کسب کنم و  به زودی رکوردهای  تا  حاضر در تالشم 
حتی ادعای یک رکورد 12 هزار کیلومتری در اروپا برای من اصاًل 

شباهتی به رؤیا ندارد.
افراد  می توانند  معلولیت  دارای  افراد  همۀ  می دهد:  ادامه  وی 
موفقی باشند به شرط آنکه خانواده هایشان و همچنین مسئوالن 
افراد  این  بهزیستی حمایت گر  و مددکاران و کارشناسان سازمان 
باشند. سازمان بهزیستی در توانبخشی من نقشی نداشت و من به 
کمک خانواده ام توانستم راهم را پیدا کنم اما این روند نباید ادامه 
پیدا کند، بلکه افراد دارای معلولیت باید مورد حمایت این سازمان 

قرار بگیرند.
غالم رضا صالحی با بیان اینکه اصالت انسان به روح و تفکر اوست 
می افزاید: نباید اینگونه فکر کرد که همین که نقص  عضوی برای 
انسان ایجاد می شود او از دایرۀ انسان بودن یا توانایی های انسانی 
خود  خرد  و  اندیشه  با  واقع  در  انسان  که  چرا  می شود؛  خارج 
زنده است و محدودترین انسان ها به واسطۀ تفکر خود می توانند 

قدرتمند ترین  افراد باشند.
صالحی توکل به خدا را رمز موفقیت خود می داند و می گوید: من 
با یاد خدا آرامش پیدا می کنم و بلندترین مسیرها با ذکر او برایم 
به  طوری  که در یک مسیر 300 کیلومتری 10  کوتاه می شوند، 
به  که  می شوم  متوجه  انتها  در  و  می فرستم  صلوات  مرتبه  هزار 

مقصد رسیده ام.
این معلول موفق تصریح می کند: وقتی سفرهایم را شروع می کنم 
در روز دست کم 200 کیلومتر مسافت طی می کنم و این خداست 
که هر دری را به رویم می گشاید و جاده ها را زیر پاهای من قرار 
می دهد. شاید بتوانم بگویم بزرگ ترین همسفر من خداست و به 

کمک او قدم در راهی که می خواهم می گذارم.
شهروند معلول زنجانی رکورد 120 هزار کیلومتری را اصلی ترین 
هدف خود می داند و می گوید: روزی که معلول شدم پزشکان از 
روند بهبود من قطع  امید کرده بودند، اما انگیزه و تفکر با من کاری 
و  می کنم  ترسیم  برای خود  را  اهدافی  امروز چنین  من  که  کرد 
خوشحالم که تاکنون چندین فرد معلول مرا الگوی خود قرار داده 
و موتوری متناسب با شرایط خود ساخته و شروع به رفت وآمد در 

جامعه کرده اند.
سازمان  برای  قباًل  من  می کند:  اعالم  معلولیت  دارای  ایرانگرد 
شعار  با  ایران،  شهرستان   250 به  سفر  رکورد  یک  بهزیستی 
»معلولیت، محدودیت نیست« داشته ام، با همین موتور سه چرخه 
به شهرستان های مختلف سفر کردم و تالش کردم تا افراد دارای 
معلولیت را به حضور در جامعه و خودباوری دعوت کنم، اما در این 

زمینه سازمان بهزیستی حمایتی از من نکرد.
سفرهای  موتورم  با  تا  دارم  زیادی  تمایل  می کند:  اضافه  صالحی 
توانمندبودن  از  را که متشکل  پیام خودم  و  باشم  خارجی داشته 
به  را  ایثارگری است  اهدای خون و فرهنگ  معلوالن و همچنین 
گوش دنیا برسانم، اما چون موتورم برای انجام این سفرها مناسب 
نیست به من اجازۀ انجام این کار داده نمی شود و از طرفی هیچ 

نهادی هم موتور مناسب این کار را برایم تهیه نمی کند.
وی با بیان اینکه منبع اصلی درآمد من کارهای کشاورزی کوچکی 
معلوالن  می گوید:  می دهم  انجام  خود  شهرستان  در  که  است 
مشکالت زیادی دارند که با توجه به تالش رسانه ها این مشکالت 
حاال دیگر برای مسئوالن و جامعه واضح هستند اما این دغدغه ها 

همچنان بر جای خود هستند و رفع نمی شوند.
ساناز صالحی که تنها فرزند خانوادۀ صالحی است و 13 سال دارد 
تا همیشه در کنار  را فرد موفقی می داند و می گوید: من  پدرش 
پدرم هستم و اگر نیاز باشد در رکوردهای بعدی هم او را همراهی 

می کنم.
او با بیان اینکه مادرم، در کنار پدربودن را به من یاد داده است 
با  و  است  واقعی  قهرمان  یک  مادرم  که  دارد  اعتقاد  پدرم  افزود: 
حمایت معنوی و تشویق پدر، زمینۀ حضور اجتماعی اش را فراهم 

کرده است.
که  مطلب  این  بر  تأکید  با  معلولیت  دارای  رکورددار  این  فرزند 
»پدرم تالش می کند تا به همۀ انسان ها بگوید همۀ ما یک خانواده  
هستیم« آرزو می کند تا فرهنگ بخشش و دیگر اندیشی در تمام 
این فرهنگ  اینکه پدرش نیز در نشر  از  جوامع رواج پیدا کند و 

نقش دارد خوشحال است.
صالحی خاطرنشان می کند: شاید کسی نداند که یک فرد دارای 
معلولیت هم می تواند سفیر مسائل فرهنگی باشد، جامعه تاکنون 
معلول را به مثابۀ یک فرد نیازمند یا ناتوان نگریسته و بر این باور 

بوده که این افراد به زحمت از عهدۀ امور خویش برمی آیند.
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کتانی  جفت  یک 
دست  یک  ورزشی، 

کوله پشتی،  یک  گرم کن، 
توکل به خدا و یک دنیا امید به 

آینده؛ اینها تنها دارایی های ورزشکار 
که  معلولی  دوند ه ی  ماست.  قصه ی  معلول 

به  پا  نوزاد صبح  و  کنار می رود  پرده ی شب  وقتی 
دنیا می گذارد آهسته برمی خیزد، بندهای کتانی های ورزشی اش 

را تنها با یک دست، بند می کند و به استقبال یک روز سراسر از تالش و تمرین می رود. 
یک دو  سه تالش؛ یک دو سه  ورزش؛ یک دو سه زندگی. دو قدم به عقب یک گام 
به جلو، سه پرش به راست دو جهش به چپ، پرش ارتفاع، پرش طول و پرش با نیزه؛ 
خرواِر  از  کوچک  مشت  یک  است.  محمدی  مصطفی  ورزشی  روز  یک  ارکان  این ها 
روزهای سخت تمرین، روزهای خوش مقام آوردن و حتی روزهای بی پولی، روزهایی 
که مصطفی بخاطر ورزش و تمرین نمی توانست شغل و درآمد ثابت داشته باشد اما از 
طرفی هزینه ی شرکت در مسابقات را هم باید خودش پرداخت می کرد و در این مدت 
اگرچه او گاهی دستش تنگ بود، اما عشق به ورزش و روحیه ی ورزشکاری اش مانع 
از آن می شد که دست از تالش و چشم از امید بردارد و فاتحه ی سال های ورزشی اش 

را بخواند.
مصطفی محمدی،  اولین دو ومیدانی کار معلوِل قزوینی است که توانسته برای استان 
مدال جهانی کسب کند. او که ورزش حرفه ای اش را از 10 سال پیش آغاز کرده حاال 
28 مدال کشوری و جهانی را در کارنامه ی ورزشی  خود دارد و2 مدال جهانی مسابقات 

جوانان آمریکا از مهم ترین آنها هستند.
این جوان 30 ساله که از ناحیه ی دست راست دارای محدودیت حرکتی است، حاال 

پدر سه فرزند و سایه ی باالی 
نفره است.  سر یک خانواده ی 5 
بدهکار  بیکار،  درحال حاضر  که  او 
ورزشکاران  می گوید:  است  مستاجر  و 
معلول مورد حمایت و توجه هیچ نهادی قرار 
برای  دیگر  ورزشکاران  از  خیلی  و  من  نمی گیرند، 
داشتن آمادگی بدنی باید به طور مستمر تمرین داشته باشیم، 
همین عامل موجب می شود تا امکان داشتن شغل ثابت را از دست بدهیم 
و از طرفی اگر بخواهیم سِرکار برویم باید قید ورزش و تمرین را بزنیم. هیچ سازمانی 
فعالیت ورزشی ما را به عنوان یک شغل و ممر درآمد نگاه نمی کند اما ادامه ی این رویه 
جدی  را  تمریناتش  هم  نمی تواند  ورزشکار  یک  نیست.  ممکن  ورزشکاران  برای  هم 
بگیرد هم فاقد شغل باقی بماند، هم هزینه های شرکت در مسابقات را پرداخت کند و 

هم در مقابل خانواده اش سربلند باشد.
یزدی  کامران  نام های  به  دیگر  معلول  ورزشکار  دو  و  من  شود:  می  یادآور  محمدی 
اقبالیه اخیراً در مسابقات لیگ دو ومیدانی جانبازان و  از  از تاکستان و رضا حیدری 
معلوالن چندین مدال آوردیم و موفق به دریافت کاپ قهرمانی شدیم. این در حالی 
اتفاق افتاد که ما برای آماده شدن در این مسابقات بیش از 3 ماه تمرین شبانه روزی 
داشتیم، سرکار نرفتیم و 400 هزار تومان برای تهیه ی کفش و لباس و .. هزینه کردیم 
اما جایزه ای که برای تجلیل از ما در نظر گرفته شد تنها 300 هزار تومان بود که حتی 

هزینه هایمان را هم پوشش نداد.
چالش   مهم ترین   .. و  درمان  ورزش،  اشتغال،  از  حمایت  عدم  قزوینی  قهرمان  این 
معلوالن در جامعه می گوید: متاسفانه حمایت ها آنقدر قوی نیست که با یک بار حمایت 
زندگی فرد تامین شود. قبال سازمان بهزیستی ماهانه یک مبلغی بابت ایاب و ذهاب 

ورزشكاران معلول بالتكلیف هستند
 تا بوده گفته اند بودجه و اعتبار نداریم

اولین دوومیدانی کار معلوِل و آورنده ی مدال جهانی در قزوین از دغدغه هایش به پیک توانا می گوید:
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به ورزشکاران می پرداخت که آن هم از چند ماه 
قبل قطع شده است.

اینکه ورزشکاران دارای معلولیت در  با بیان  وی 
جامعه ی ما بالتکلیف هستند می گوید: بودجه های 
مربوط به ورزش معلوالن مشخص نیست. تا بوده 
نزدیک  نداریم.  اعتبار  و  بودجه  گفته اند  ما  به 
مسابقات که می شویم مسئوالن ورزش ِ معلوالن 
و  آمادگی  تمرینات،  میزان  مورد  در  آنکه  بدون 
به  باشند  داشته  اطالعاتی  ما  زندگی   هزینه های 
را  می خواهند خودمان  ما  از  و  می آیند  ما  سراغ 
به مسابقات برسانیم اما پس از اتمام مسابقات ما 
این همه  با  دوباره فراموش می شویم و می مانیم 

مدال چه کنیم.
اردوی  لیست  در  نام من  اینکه  بیان  با  محمدی 
تیم  ملی و اعزام به مسابقاِت کشور سوییس قرار 
در  نتوانستم  بودجه  نبود  به خاطر  تنها  و  داشت 
این مسابقات حاضر شوم اظهار می کند: سازمان 
ورزش  هیئت های  همچنین  و  جوانان  و  ورزش 
ورزشکاران  برای  برنامه ای  معلوالن  و  جانبازان 
حضور  برای  نمی دانند  معلوالن  ندارند،  معلول 
باید  را  چیزی  چه  ورزش  عرصه ی  در  موثر 
اگر  نیست  مشخص  هنوز  بدانند،  خود  انگیزه ی 
معلولی حائز کاپ قهرمانی بشود چه تجلیلی در 
برای  تضمینی  گفت  بتوان  شاید  اوست،  انتظار 
مسابقات  در  مدال  دارای  ورزشکاران  از  حمایت 

قهرمان کشوری یا مسابقات جهانی وجود ندارد.
متر،   800 در  استقامت  دوی  تجربه ی  که  وی 
نیز  را  متر  هزار   5 حتی  و  هزار   3 متر،   1500
در  مهم  مسابقه ی   2 می کند:  تصریح  داشته 
مهر  در  کشوری  قهرمان  مسابقه ی  یک  و  مرداد 
قرار  حمایت  مورد  اگر  که  می شود  برگزار  ماه 
بگیرم در همه ی آنها شرکت می کنم و با آمادگی 
و  مدال  کسب  از  می بینم  خود  در  که  جسمانی 

مقام اطمینان دارم.
محمدی که اولین معلوِل قزوینی ِ موفق به کسب 
که  مطلب  این  بر  تاکید  با  است   جهانی  مدال 
داده  معلوالن  ورزش  به  بهایی  قزوین  استان  در 
تنها  استان  ورزش  مسئوالن  می افزاید:  نمی شود 
روی یکی دو رشته تمرکز کرده اند در حالی که در 
رشته های دو، پرش، پرتاب نیزه و... استعدادهای 
خوبی چون مهرداد گنجی و رضا حیدری داریم.

استعدادهای  وجود  از  قزوینی  معلول  ورزشکار 
ورزشی بی شمار در قزوین خبر می دهد و اذعان 
در  خوبی  ظرفیت های  از  قزوین  استان  می کند: 
برخوردار  معلولیت  دارای  ورزشکاران  زمینه ی 
قزوین می تواند قطب  استان  بیان می کند:  است 
سازمان های  صورتی که  در  باشد  ایران  قهرمانی 

ذی ربط از این گروه حمایت کنند.
از زحمات مرتضی گل شاهی و  وی ضمن تشکر 
امیرحسین یوسفی آنها را از مربیان زحمت کش 
در عرصه ی ورزش دو ومیدانی معلوالن برشمرد و 
ادامه داد: مربی های من در شکل گیری روحیه ی 
زیادی  نقش  ورزش  به  عالقه ام  و  من  ورزشی 

داشته اند.
از  می کند:  اشاره  معلولیت  دارای  ورزشکار  این 
من  به  مشکالتم  رفع  برای  خواسته ام  بهزیستی 
کمک کنند آنها هم همکاری کرده اند و گفته اند 
در  سازمان  این  مسکونی  واحدهای  در  می توانم 
فاصله ی  اما  شوم  مستقر  خروان  حصار  روستای 
آن روستا تا قزوین بسیار زیاد است، من نمی توانم 
همسر و بچه های کوچکم را در آنجا تنها بگذرام و 
برای تمرینات طوالنی مدت خود به قزوین بیایم.
دارم  فرزند  سه  من  می گوید:  محمدی  مصطفی 
آنها هستم. در حال  و نگران تحصیل و آینده ی 
بزرگ ترین  ثابت  درآمد  و  شغل  نداشتن  حاضر 
ورزش  عاشق  اگرچه  و  است  زندگی ام  دغدغه ی 
اما دلم نمی خواهد به خاطر غرق شدن در  هستم 
خطر  به  بچه هایم  آینده ی  و  زندگی  حیطه  این 

بیفتد و من در نهایت شرمنده ی آنها بشوم.
محمدی تاکید می کند: از کانون توانا درخواست 
فیروز  شرکت  به  مرا  خواسته ام  و  کرده   شغل 
اما  است  ورزش  پیش  دلم  اینکه  با  بفرستند. 
مشکالت  رفع  و  خانواده  معاش  تامین  برای 
مالی چاره ای ندارم جز اینکه یک مدت هر چند 

طوالنی از ورزش دور شوم.
توانا  کانون  خوشبختانه  دهد:  می  ادامه  او 
با فوریت مورد بررسی قرار  درخواست شغل مرا 
فیروز  پرسنل  جزو  بگویم  توانم  می  حاال  و  داد 

محسوب می شوم.
وی همچنین شرکت در مسابقات آسیا و  2017 
برمی شمارد  خود  آرزوهای  جزء  را  اندونزی 
موفقی  بچه های  می خواهد  دلم  می گوید:  و 
داشته باشم و بتوانم از آنها در راستای اهداف 
همین طور  کنم.   حمایت  خواسته هایشان  و 
معلولین  کانون  لباس  که  دارم  عالقه  بسیار 

در  توانا  کانون  نماینده ی  به عنوان  و  بپوشم  را 
میادین ورزشی حضور پیدا کنم.

آینده  به  ارتفاع، پرش طول و چشمی که  پرش 
دوخته شده. دوی استقامت، دوی سرعت و قلبی 
که ماالمال از آرزوهای دور و نزدیک است. سری 
مسابقات،  برای  ورزش،  برای  کند  می  درد  که 
برای به دست آوردن مدال های کشوری و جهانی.

پشت  می رسد،  راه  از  ورزشی  مسابقات  فصل 
پلک های شب درست همان جایی که خورشید 
تیره  کمی  می بافد،  را  طالیی اش  بلند  گیسوی 

را  نفسی  تازه  ساله ی   30 جوان  تار  کمی 
تن  به  را  ورزشی اش  لباس های  که  می بینیم 
می کند، بندهای کتانی اش را با یک دست بند 
می کند و در حالی که به آینده ی متین 9 ساله، 
سوگل 7 ساله و دختر 6 ماهه اش می اندیشد و 

اگرچه از آینده ی ورزشی اش چندان اطمینان 
ندارد به راه می افتد تا تمریناتش را از سر بگیرد 

و این قصه کماکان ادامه دارد...
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خواهیم  اقتصاد  و  معلولیت  از  مختصری  تعریف  ابتدا  در 
اقتصادی   توسعه  و  رشد  بر  معلولیت  آثار  به  و  داشت 
بهبود  برای  راهکار هایی  نهایت  در  و  پرداخت  خواهیم 

وضعیت اقتصادی و اشتغال معلوالن ارائه خواهیم کرد.
معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا بخشی از فعالیت های 
عادی روزمره اطالق می شود که ناشی از نقص مادرزادی یا 
اکتسابی است. که این نقوص افراد را در انجام فعالیت هایی 
محدودیت  با  کالن  سطح  در  اقتصادی  فعالیت  همچون 

روبه رو می سازد.
اقتصاد علم تخصیص بهینه عوامل و نهاد های تولید است 
در  افراد  نامحدود  نیاز های  به  پاسخگویی  وظیفه ی  که 

مقابل منابع و امکانات محدود دارد.
طبق آمارهای جهانی حدود 10 درصد از جامعه را معلوالن 
تشکیل می دهند. وظیفه ی علم اقتصاد با توجه به تعریف 
جامعه  از  قشر  این  باالی  بسیار  نیاز  به  پاسخ  شده  بیان 

است.
اکثر  که  است  مشکالتی  از  یکی  بیکاری  موضوع  امروزه 
اشتغال  شرایط  می کنند.  نرم  دست و پنجه  آن  با  جوانان 
معلوالن به مراتب سخت تر از سایر افراد جامعه است. این 
افراد به جهت دریافت سطح پایین شغل و دستمزد پایین 
همین  شده اند؛  واقع  تبعیض  مورد  افراد  سایر  نسبت  به 
برای  و  ببینند  بیشتری  آسیب  آنها  شده  باعث  موضوع 
آورند.  دیگری  کارهای  به  روی  خود،  معاش  امرار  انجام 
محدودیت  با  را  جامعه  از  قشر  این  کارفرمایان  طرفی  از 
در حق انتخاب شغل مورد دلخواه مواجه کرده اند... انجام 
فعالیت های اقتصادی باعث برطرف کردن بخش عمده ای 
از مشکالت معلوالن می شود. افراد معلول از امکاناتی نظیر 
بهداشت، درمان، آموزش، مهارت آموزی و... که افراد جامعه 

از آن بهره مند هستند، بی بهره مانده اند.
به  دامن زدن  باعث  معلوالن  بیکاری  که  است  ذکر  شایان 

کاهش تولید ملی و صادرات، افزایش واردات و منفی شدن 
تراز تجاری کشور می شود.

برخی راهکارها
هرچند عدم دخالت دولت در امور اقتصادی باعث بهبود 
باید  دولت  زمینه  این  در  اما  می شود  کشور  وضعیت 
مقداری از بودجه خود را به ایجاد بنگاه های اقتصادی برای 
کند  تنظیم  معلول  افراد  برای  شغل  ایجاد  و  مهارت یابی 
این نوع بنگاه ها  بازار کار وارد  که آنها به محض ورود به 

شوند و به افزایش  تولید ملی و رشد و توسعه ی اقتصادی 
کمک کنند.

کاهش  شاهد  گذشته  سال های  در  اینکه  به  توجه  با 
بوده ایم،  کشور  در  هموفیلی  و  اطفال  فلج  بیماری های 
دولت می تواند بخشی از بودجه را به وزارت بهداشت برای 
آموزش و درمان معلولیت قبل از دوران بارداری اختصاص 

دهد.

را  خودش  آدمی  می گویند  که  را  این  شنیده ای؟  آیا 
است  درست  این  نمی کند؟  جایی  سالم  دعوت  بدون 
تلنگری  بدون کوچک ترین  دعوت،  کارت  بدون  تو  که 
که به دریچه ی پنجی شکل وجودم بزنی، بدون این که 
که  شنیده ای  شوی؟  وارد  کنم  صادر  ورود  مجوز  من 
و  خوردن  کنگر  کارش  هفته ها  که  مهمانی  می گویند 
لنگر انداختن است، دیگر نامش مهمان نیست؟ عجیب 
است اصاًل به یاد ندارم روزی به تو کنگر خورانده باشم، 
پس چرا این چنین لنگر انداخته ای؟ ای بابا! اصاًل حاال 
چه وقت لنگر انداختن است؟ به قول مادرم کنگرهایی 
شده  پیر  باید  اآلن  باشند  مانده  خاک  دست  روی  که 
باشند و روی دست مادرشان مانده باشند. مثل این که 
افسار زمان ازدستت رها شده؟ کجای کاری؟ اآلن نیمی 

از بهار گذشته! دیر چه کنگری؟ هاهاها چه می گویم. 
یکی نیست به من بگوید این چه طرز صحبت کردن با 
یک مهمان است؟ ولی مگر تو مهمانی؟ مگر دل داری 
و مهمان داری با تعارف و رودربایستی آبشان توی یک 
من  من...  می رفت.  یادم  داشت  راستی  می رود؟  جوی 
یک تشکر به تو بدهکارم. واقعاً... واقعاً متشکرم. بسیار 
بسیار متشکرم ستون سپید، خواب آلود و خاک خورده ای 
که به من بخشیدی سوغات عجیبی است. از آنهایی که 
حکم گچ پای شکسته را دارند. می شود خط خطی شان 
کرد و رویشان یادگاری نوشت. سنگ صبور اهدایی تو 
با آن چه  به دیوار. می دانی  بزنم  را که نشد قاب کنم 

کردم؟ قلبم را با آن گچ گرفتم.  
آخر برایم حکم همان گچی را داشت که اآلن حرفش 
به میان آمد. یعنی سنگ بازیگری بود که نقش دل خواه 
نقش  که  بستیم  قرارداد  و  پذیرفت  مرا  پیشنهادی  و 
کند.  بازی  مرا  قلب شکسته،  ببخشید  یعنی  پای،  گچ 
راستی  کوباندم.  قلبش  به  یادگاری  چقدر  بدانی  اگر 
شنیده ای که می گویند قلب آدمی مثل چینی بندزده 
است؟ وقتی بشکند دیگر شکسته و خرده شیشه هایش 
پیش  از  کاری  دیگر  و  شده  منتشر  و  پخش  فضا  در 

نمی توان برد. خدا را صد هزار مرتبه شکر که با وجود 
همه این شکستگی ها ستون سپید گچی و پر از یادگار 
تو را دارم که بغض بادکنکی ام را رویش بشکنم. راستش 
اعتراف  است. من همین جا  اقرار  اآلن وقت  بخواهی  را 
امیدوارم  نبوده ام.  برایت  خوبی  میزبان  که  می کنم 
دل خور نشوی. اما باز هم اگر بخواهی راستش را بدانی 
باید بگویم که همه ی این تقصیرها به پای خودت نوشته 
می شود. سزای هر مهمان سرزده ای همین است و دیگر 
هیچ.  وقتی یکهو و به ضرب یک نگاه بر خانه ی دلم نزول 
اجالل کردی و جلوس فرمودی سوغاتی برایم نماند جز 
هدف  را  جانم  هرسه  که  دستپاچگی  و  هراس  و  هول 
ماند  چلفتی  پا  و  دست  میزبان  خالصه  بودند.  گرفته 
البته تو دیگر مهمان  و این مهمان سرزده و ناخوانده. 
نیستی و اآلن خودت یک پا صاحب خانه ای. می گویند 
می گویم  هم  من  نمی شود.  آدمی  خانه ی  کجا  هیچ 
هیچ صاحب خانه ای هم صاحب خانه ی اصلی خود خانه 
تنگ  صاحبش  برای  خانه  دل  که  همچنان  نمی شود. 

شده و دیوار بی تاب است. بی تاب لمس قاب عکس .

مهرناز پورجعفر

سیما علیمردانی

اقتصاد و معلولیت
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مهرناز پورجعفر

اقتصاد و معلولیت
هنری  های  فعالیت  به  آنقدر  است،  هنر  اهل 
برای  او  حریف  خانواده  در  که  دارد  عالقه 
گرایشش به هنر نشده اند. خودش را به آب و 
آتش زد تا بتواند آنچه را که عالقه دارد دنبال 
مدرک  اکنون  خانواده  اصرار  به  هرچند  کند. 
برای  اما  دارد  کارنامه اش  در  را  برق  مهندسی 
و هنر  به سراغ عکاسی  آرزوهایش  به  رسیدن 
رفت. اکنون کارشناس ارشد عکاسی مفهومی با 
رویکرد فمنیستی است. »نگار مسعودی« جوان 
و  آمال  به  رسیدن  برای  روزها  این  ساله   30
آرزوهایش مسیری را انتخاب کرد که از دنیای 
بیماران اتیسم سر در آورد. آشنایی او با بیماری 
اتیسم و آموزش دوره های فیلم سازی موجب 
شد تا دنیای بیماری اتیسم را به تصویر بکشد. 
موفقیت او در این مسیر انگیزه ی شد تا ما او 
کارش  محل  در  تابستانی  گرم  روز  یک  در  را 

مالقات کنیم.
ایدۀ ساخت فیلم مستند اتیسم چگونه و از کجا 

در ذهنت شکل گرفت؟
نزدیک به 10 بار فیلم مرد بارانی را دیده ام، در 
این فیلم شخصیت اصلی دارای بیماری اتیسم 
است. در آنجا با اختالل اتیسم آشنا شدم. در 
تماشای  به  و  کردم  مطالعه  بیشتر  زمینه  این 
مستندهای اتیسم نشستم. تحقیقاتم را درباره 
بدانم  تا  کردم  شروع  ایران  در  اتیسم  بیماران 
گاهی  می گذرانند.  چگونه  روزگار  چطور  آنها 
اتیسم در خودم می دیدم.  رفتاری  ویژگی های 
صحبت کردن،  خود  با  زمانی،  وسواس  مثل 
پایان  به  را  کردم  شروع  که  کاری  باید  حتماً 
برسانم. و من این موارد را در خودم می دیدم و 
از این رو این ویژگی رفتاری مهندسی برق را تا 

مقطع کارشناسی ادامه دادم.
به  مرتبط  مراکز  در  انجام شده  فعالیت های  آیا 

اتیسم مؤثر است؟
بله، داروهایی که تجویز می شود یا کالس های 
مدت  مؤثرند.  و...  رفتاردرمانی  گفتاردرمانی ، 
سال ها  که  شده ام  آشنا  فردی  با  است  1سال 
دالیلی  به  بنا  خانواده اش  و  بوده  خانه  در 
برایش  را  کالس رفتن  شرایط  نمی توانستند 
شخص  این  خانه ماندن  همین  و  کنند  مهیا 
خودم  حاال  است.  شده  بیماری  شدت  موجب 
به  را  دوستم  پنجشنبه  هر  تا  گرفتم  تصمیم 
کالس ببرم. طی این مدت کوتاه من و مادرش 
متوجه پیشرفت های او هستیم اما اگر کالس 
ها را زودتر شروع می کرد بی شک اآلن قادر به 

صحبت کردن بود. 
چه زمانی شروع به ساخت این فیلم کردید و 
پیش بینی می کنید چه زمانی به پایان برسد؟ 

تیر سال قبل ساخت فیلم را شروع کردم. در 
و  رسیده  پایان  به  برداری  فیلم  حاضر  حال 
در مرحلۀ تدوین هستیم و کل کار تا مهرماه 
امسال  حقیقت  جشنوارۀ  به  و  شده  تکمیل 

می رسد.
انگیزۀ شما ازساخت مستند اتیسم چه بود؟ 

این  داشتم  نظر  در  که  چیزی  اولین  واقع  در 
بود که اختالل اتیسم را به جامعه نشان دهم.  
اینکه کسی که اختالل اتیسم دارد یعنی چه؟ 
در شرایط مختلف چه عکس العملی دارد ولی 
در طول تحقیق و فیلم برداری و ساخت متوجه 
تصمیم  و  شدم  آنها  خانواده های  مشکالت 
تا بیشتر به مشکالت خانواده ها اشاره  گرفتم 
داشته باشم و بعد به مرور در کنار آن هم به 

اتیسم بپردازم. 
به نظر خودتان با ساخت این مستند چقدر در 

انتقال مقصود اصلی تان موفق بوده اید؟
انجام  که  نمی گویم    100 را  کاری  هیچ  من 
شده یا نتیجه داده است من 90 درصد موفق 
بوده ام. به این دلیل که می خواستم یک اختالل 
خیلی  من  برای  مسئله  این  و  کنم  معرفی  را 
اهمیت داشت چون نمی خواستم کسی با چشم 
سالن  از  درد  و حس  ترحم  و حس  اشک آلود 
این  به  خواستم  می  بلکه  برود ؛  بیرون  سینما 
فکر کند: حاال من به عنوان یک شهروند باید 

چه کاری برای یک اتیستیک انجام بدهم.
آیا در مستند روشی را نشان داده اید که بیننده 

نحوه ی رفتار با یک فرد اتیستیک را بیاموزد؟
این نیست که چیزی را  کار مستندساز اصوالً 
بشکافد تا راه حل هایی برای حل مشکل ایجاد 
او موضوع را می شکافد و راه حل را  بلکه  کند. 
می گذارد به عهدۀ بیننده. من نیز نشان داده ام 
که فرد اتیستیک دوست ندارد کسی او را لمس 
کند. اگر خیلی برایش آزاردهنده باشد ممکن 
متوجه  آگاه  بینندۀ  و  بکند  هم  تشنج  است 
لمس  نباید  را  اتیستیک  فرد  یک  که  می شود 

کند، حتی اگر مربی او باشد.
با توجه به اینکه اتیسم در طیف ها و ویژگی های 
مستند طیف های  در  آیا  دارد،  وجود  متفاوتی 

متفاوت را نشان داده اید؟
شگفت انگیزی  شکل  به  افراد  این  ویژگی های 
است..  هم  به  شبیه  حال  حین  در  و  متفاوت 
ابتدا در نظر داشتم 15 نمونه را در یک فیلم 
بیننده  است  ممکن  کردم  فکر  اما  دهم  نشان 
و  کنجکاو  مستند  فیلم  بینندۀ  سردرگم شود. 
باهوش است و می خواهد بداند افراد اتیستیک 
در شرایط مختلف چه برخوردی دارند و حاال 
در مستند 2 شخصیت وجود دارد که هرکدام 

جایگاه خود را در طیف دارند.
قبل از شروع به این موضوع فکر کرده بودید که 

ممکن است خانواده قبول نکنند؟
افراد  معموالً  چون  داشتم،  را  دیدگاه  این 
را که خود  اختاللی  یا  بیماری  سعی می کنند 
بودم  مطمئن  کنند.  پنهان  دارند  اطرافیان  یا 
راه  خانوادگی شان  جمع  در  را  من  خانواده ها 
خانواده هایی  میانگین  طور  به  ولی  ندهند، 
کی  تا  می کردند  شکایت  و  کردند  استقبال 
اتیسم  کی  تا  کنیم،  پنهان  را  فرزندانمان  ما 
سرپوشیده بماند، ما سال ها منتظر مستند سازی 
و  بسازد،  اتیسم  دربارۀ  مستندی  بیاید  بودیم 
اتفاقاً مادرهای یاسمن و آرین خیلی همکاری 
کردند و از زمانی که پا در راه اتیسم گذاشتم 

خیلی چیزها از خانواده های آنها یاد گرفتم.
موضوع  با  مستندی  می کردید  فکر  هیچ وقت 

اتیسم بسازید؟
از  تئاتر  کارگردانی  و  مستند  فیلم سازی  بله، 
تئاتر  حوضۀ  در  فعالیت  با  بوده،  من  رؤیاهای 
هیچ  من  و  کردند  مخالفت  خانواده ام  هم  باز 
تئاتر  بیننده های جدی  از  فعالیتی نکردم ولی 
دربارۀ  نظرم  مورد  سوژه های  همیشه  هستم، 
زنان بود و زمانی ساخت اتیسم را شروع کردم 
همۀ هم کالسی ها و همکاران فیلم سازم تعجب 

کردند.
مختص  که  دارید  اختالل  این  از  تعریفی  آیا 

خودتان باشد؟
اتیسم جور دیگری فکر می کنم.  به  من راجع 
مثاًل  متفاوت  دنیای  با  انسان  یعنی یک سری 
یا بعضی  دوست دارند جور دیگری فکر کنند 
کارها را نکنند یا حرف نزنند و جایی که نباید 
نقش  خودشان اند.  واقع  در  زنند.  می  حرف 
بازی نمی کنند و اگر قرارگرفتن در یک محیط 
می  خارج  باشد  آزاردهنده  برایشان  جمعی  یا 
نمی کنند.  قضاوت  را  کسی  واقع  در  شوند. 

نگران قضاوت شدن هم نیستند.
موفق  حمایت  جذب  در  چقدر  نظرتان  به 

بوده اید؟
زمانی که برای هر پروژه می دهند 60 روز است. 
وقتی پروژۀ من روی سایت رفت، درگاه واریز 
سایت به مدت یک هفته خراب شد. پروژۀ من 
پروژه  اول  روز   3 در  ولی  ماند.  جا  هفته  یک 
و  شد  تأمین  هزینه ها  درصد  یا40  درصد   30
اتیسم  پروژۀ  خبرش هم روی سایت رفت که 
در  مهلت  پایان  به  مانده  روز   20 کاشت.  گل 
پروژه  مبلغ  دادند  اطالع  من  به  ماندن  سایت 
موفق  پروژه های  جزء  و  شد  درصد   100

حامی جو شد.

ترجمه: زهرا چزانی

اتیسمی ها زیر باران اند،
 جور دیگر می بینند
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مدرسه  زنگ  وقتی  که  بودم  بچه ای  تنها  من 
می خورد با وجد عجیبی می دویدم؛ دنبال ماشین 
او  از  غرغری  اینکه  بدون  بعد  و  می گشتم  پدرم 
می نشستم.  پاهایش  روی  و  می پریدم  بشنوم 
رو   گازش  یعنی  می کردم  حسابی  قام  قام  یک 
که  کنید  فکر  یعنی  می افتادیم.  راه  و  می گرفتم 
بودم،  کرده  شروع  سالگی   6 از  را  رانندگی  من 
اما دوست های بیچاره ام  آن هم بدون گواهینامه.  
برای اینکه چند دقیقه روی پای پدرهاشون پشت 
فرمون می نشستند باید کلی التماس می کردند و 
انجام  را  کار  این  ماشین خاموش  آخر هم  دست 
ولی  نداشت.  کیفی  هیچ  خداییش  که  می دادند 
مسیر  در طول  می گرفتم.  ترمز  و  گاز  من خودم 
هم مجبور نبودم بشینم و کمربند ببندم. کمربند 
که نمی بستم هیچ؛ شیشه ای هم در کار نبود که 
بیار  دستتو  و  باال  بده  رو  شیشه  بگوید  هی  بابا 
دلم  برعکس هر چقدر  بیرون.  نبر  رو  تو و سرت 
بابا  با  کلی  و  می کردم  نگاه  رو  بیرون  میخواست 
درمورد هر 

چیزی    صحبت می کردیم. 
بار  یک  فقط  نشدیم.   جریمه  هم  وقت  هیچ   
ترسیدم  خیلی  کنار.  بزن  گفت  بهم  پلیسی  یک 
که  حالتون  به  خوش  گفت  فقط  و  جلو  آمد  اما 
می گفت  راست  دارین؛  خاصی  ماشین  همچین 
برای من این خاص ترین ماشین دنیا بود. فهمیدم 
که حسابی حسودی اش شده و احتماالً قند توی 
دقیقه  چند  و  شوم  بلند  من  که  شده  آب  دلش 
به  نکردم.  هم  تعارف  یک  حتی  من  اما  بنشیند. 
ظاهر ماشینمان که نگاه می کردی خیلی کوچک 
بود، مثال قد یک صندلی چرخ دار ولی قد یک دنیا 
صفا داشت. و برای من و بابام دونفره ترین ماشین 
دنیا بود که به زور خودمون رو دو نفری توش جا 
روزها  آن  مهر.  به  نه  زور شاید  به  که  می کردیم. 
روزها  نزدیک ترین  بود.  عمرم  روزهای  بهترین 
عزیز  پای  دو  روی  راحت  که  روزهایی  پدرم.  به 
نداشته اش جا می شدم و پای سفرش می شدم. این 
در  چه  هر  سفر.  پای  بود:  داده  بهم  پدر  را  لقب 
که  کم کم  بود.  روزها  همان  از  آموختم  زندگی ام 
بزرگ می شدم گاهی وسط های راه، پدر می گفت 
بزن کنار خرس گنده؛ بپر پایین یه کم پیاده بیا 
آخه. می گفت بد عادت شدی ها! دیگه باید وایسی 
رو پاهات راه بیای. اما نمی دانست که  این برایم 
از سخت ترین کارهای دنیاست. نه راه آمدن، بلکه 
این من بودم که فلج  انگار  او. حاال  از  جدا شدن 
بودم. حتی فلج تر از او. بدنم با بدنش گره خورده 
بود. و دیگر جدا کردنم به این راحتی ها نبود. 
اما چاره ای نبود و زمان داشت اینکار 
را می کرد . هر چند به ظاهر. 
کشیده  قد  حسابی  دیگر 
داشت  لبم  پشت  و  بودم 
سبز می شد، اما از در 
که  دبیرستان 
می آمدم  در 
چشمم 

آن ور خیابان را می پایید. هنوز هم پدر می آمد، نه 
به خاطر برگرداندن من از مدرسه که این بهانه ای 
پابرجا برای با هم بودن و حرف زدنمان بود. و یک 
روز اگر اتفاق نمی افتاد ما از زندگی فلج می شدیم. 
کشف  جدید  مسیرهای  نبود.  چیزی  دیگر  که  پا 
تازه می شناختیم و حرف های  می کردیم آدم های 
خوب خوب می زدیم. حرف هایی که همین روزها 
کم مانده کتاب بشود. پدر فهمیده بود که خیلی 
که   بودم  فهمیده  من  و  شده ام  او  وابسته  خیلی 
می خواهد کمی مرا از خودش جدا کند که خدای 
اما نمی دانست  بعدها خیلی سختم نشود.  ناکرده 
که این جدایی برای من سخت ترین جدایی هاست. 
مثل جدا شدن روح از بدن. به راستی پدر روح من 
بود. روحی که حاال هفته ای چند بار می دیدمش 
و روزهایی که نبود تا برسم خانه خیابان هزار بار 
این  وقت  هیچ  البته  و  می شد.  خراب  سرم  روی 
حاال  نیفتاد.  اتفاق  کنید  فکر  که  آن طور  جدایی 
بودم.  تمام عیار شده  یک خرس گنده  واقعاً  دیگر 
سر کار می رفتم و وقت ازدواجم هم نزدیک بود. 
جدایی  این  ببیند  اینکه  تاب  نیاورد.  تاب  بابا  اما 
مسیرها  این  و  خانه  این  از  من  و  بیشتر می شود 
روی  روح  بی  مرا  و  پرکشید  و  شد  مریض  بروم. 
رها  است  سرد  سرد  او  بدون  حاال  که  زمین  این 
کرد. از روزهای مریضی نمی نویسم، چرا که برایم 
دردناک تر از آن است که بتوانم به ورق بیاورمش. 
فقط همین را بگویم که  به راستی تا مدت ها از 
ساده.  رفتن  راه  از  حتی  شدم.  ساقط  چیز  همه 
نگاه  دنیا  ماشین  بهترین  به  فقط  و  می نشستم 
میکردم و صدای قام قام هایمان دیوانه ام می کرد. 
اما یک روز همان صداها بلندم کرد. حاال پدر را 
داد  سرم  و  می گیرد  گردش  بهانه  که  می دیدم 
می کشد که بلند شو خرس گنده، خجالت بکش. 
با  یک روز باألخره خجالت کشیدم؛ اشک هایم را 
پاک کردم؛ روی صندلی نشستم و مثل  آستینم 
کودکی هایم گازش را گرفتم و راهی همان راه ها 
شدم. قصه های آن روزها رهایم نمی کرد. 
هی مرور و هی دوره کردن خاطرات کار 
شد  بهتر  که  حالم  بود.  شده  روزه ام  هر 
تصمیم به نوشتنشان گرفتم. هر روز توی 
ماشین عزیزمان می نشستم و می نوشتم. 
باید عشق پدرم را به دنیا نشان می دادم. 
نگه می داشتم.  را جاودان  روح  این  باید 
بود.  پدرم  حق  نامیرایی  که  حق  به 
تمام  نوشتن هایم  دیگر  کنم  فکر  حاال 
گذاشته ام  را  نوشته ها  روزهاست  شده؛ 
بهشان  دوخته ام  چشم  صندلی؛  روی 
عزیزم  روح  شاید  که  منتظر  منتظرم.  و 
و  کند.  انتخاب  برایشان  اسمی  و  بیاید 
باألخره آمد و انتخاب کرد؛ نوشته است: 
بابای  و  گنده  خرس  یک  ماجراهای 
روحش توی یک ماشین بی در و پیکر... 

مرسی همیشگی ترین پدر دنیا.

همیشگي ترین پدر دنیا
بهناز ضبیحی
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بهناز ضبیحی

بیست و پنجم تیر هر سال، به نام روز بهزیستی نام 
گذاری شده است. سازمانی که مبنای به وجود آمدنش 
تأمین حداقل هزینه ی زندگی خانواده های  به  کمک 
زمینه های  ایجاد  و  معلوالن  و  بی سرپرست  نیازمند، 
نام گذاری  است.  بوده  آنها  خودکفایی  برای  مناسب 
چنین روزی، از میزان اهمیت آن در نظام جمهوری 
نظام  این  که  می دهد  نشان  و  می دهد  خبر  اسالمی 
برای اقشار نیازمند اما شریف چقدر احترام قائل است.

با توجه به پیش رو داشتن »روز یا به عبارتی هفته ی 
مقدس بهزیستی« در این شماره از ماهنامه ی پیک توانا 
با ادارات کل بهزیستی تمام استان های کشور مکاتبه 
کردیم و با طرح چند سوال سعی کردیم در راستای 
انعکاس بیشتر فعالیت  این سازمان ها و همچنین رفع 

پرسش های متداول خوانندگان عزیز بکوشیم.
در مکاتبات صورت گرفته سواالت زیر را از مسئوالن 

ادارات کل بهزیستی ها پرسش کرده ایم.
انواع  تفکیک  به  استان  بهزیستی  پوشش  تحت  افراد 

معلولیت چه تعداد می باشند؟
خدماتی  چه  از  ماهانه  ضایعه نخاعی  و  نابینا  افراد 

بهره مند می شوند؟
دارای  افراد  ازای  به  کارفرما  سهم  بیمه ی  پرداخت 
معلولیِت شاغل شده چه بخشی از اعتبار استان شما را 

در برگرفته؟ و این مبلغ به چه نحو پرداخت می شود؟
آن سازمان محترم در تهیه ی مسکن مهر برای تحت 

پوششان خود چه میزان هزینه کرده است؟

از 31 استان دریافت کننده ی نامه ی پیک توانا در حال 
رضوی،  خراسان  استان های  شامل  استان   8 حاضر 
کردستان  یزد،  اصفهان،  ایالم،  جنوبی،  و  شمالی 
داده اند  پاسخ  را  سواالت  حاوی  نامه ی  اردبیل  و 
ماهنامه ی  با  آنها  همه ی  همکاری  از  بدینوسیله  که 

پیک توانا سپاسگزاری می کنیم.
البرز، گیالن و لرستان در هیچ  بهزیستی استان های 

تماسی پاسخگوی پیک توانا نبودند.
دستمان  به  پاسخی  هنوز  تهران  استان  بهزیستی  از 

نرسیده است.
و  سیستان  استان  بهزیستی  در  پیک توانا  نامه ی 
ارسال دوباره ی آن  با  بود که  بلوچستان مفقود شده 
پاسخ سواالت آماده شده و در صورت تایید حراست 

به زودی به دستمان خواهد رسید.
مسئوالن بهزیستی استان آذربایجان غربی برای ارسال 

پاسخ سواالت منتظر تایید حراست سازمان هستند.
توانبخشی  معاون  دست  به  نامه  مازندران  استان  در 
از  استان  این  بهزیستی  مسئوالن  اما  رسیده 

پیگیری های پیک توانا ناراحت شده و تا این لحظه از 
پاسخگویی به پیک توانا امتناع کرده اند.

اما  بود  شده  آماده  سواالت  پاسخ  قزوین  استان  در 
اجازه ی  و  کرده  بایگانی  را  نامه  حراست،  دوستان 

ارسال آن را به روابط عمومی سازمان نداده است.
بختیاری،  و  چهارمحال  گلستان،  استان های  در 
آذربایجان شرقی، فارس، خوزستان، کرمان،  همدان، 
مرکزی، قم، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد علیرغم 
اینکه نامه به دست مسئوالن رسیده اما کماکان کسی 

پاسخگوی پیک توانا نیست.
و  زنجان  هرمزگان،  استان های  بهزیستی  مسئوالن 
سمنان نیز دریافت نامه را تایید کرده  اما پس از آن 

پاسخگو نبوده اند.
در  استان ها  تمام  گزارش  اینکه  علت  به  شوربختانه 
به دستمان  به طور همزمان  حوزه های پرسیده شده 
نرسید و گزارش برخی استان ها در روزهای آینده به 
انتشار آنها  از  دفتر پیک توانا خواهند رسید بنابراین 
در این شماره چشم پوشیدیم تا در ماه آینده گزارش 
تمامی  در  بهزیستی  کل  ادارات  فعالیت  از  کاملی 
استان ها را به طور یکپارچه برای خوانندگانمان منتشر 

کنیم.

باالخره از تب و تاب انتخابات گذشتیم، رقابت بین نامزدهای انتخاباتی به پایان رسید 
و سرانجام290 نماینده ی مردم  از سراسر استان ها وارد مجلس دهم شدند.

نمایندگان مردم با رای مردم وارد خانه ی ملت شدند تا تمام اندیشه، دانش، هم و 
غم و تالش خود را صرف رفع مشکالت عموم جامعه و به ویژه اقشار کم درآمد کنند.

در این بین افراد دارای معلولیت جزء گروه هایی هستند که باید به اهمیت مشکالت و 
خواسته هایشان اشاره کرده و حتی رفع نیازهایشان را از الویت های مسئوالن دانست. 
چرا که هر جامعه ای تا زمانی که موفق به شناخت و رفع معضالت دهک های پایین 

نشود؛ نخواهد توانست به افق های باال دست یابد.
از این رو ضمن آنکه ورود نمایندگان مردم به مجلس را به همه ی آنها تبریک گفته 
و برایشان آرزوی توفیق داریم از همه ی این نزدیک به 300 نفر می خواهیم تا پایان 
آخرین دقیقه ی خدمت خود در خانه ی ملت نیازهای ملت را فراموش نکرده و به 
انتخابی خود رای چند هزار فرد دارای  یاد داشته باشند هریک آنها در حوزه های 

معلولیت را پشت سر خود داشته اند.
به عنوان صدای رسای افراد دارای معلولیت می خواهیم بگوییم که جامعه ی معلوالن 
منتظر راه اندازی فراکسیون حقوق افراد دارای معلولیت در مجلس هستند تا قانون 
جامع و البته بالنکلیف حمایت از حقوق معلوالن را با جدیت بیشتری پیگیری کرده 

و به تصویب برسانند.
ما معلوالن 10 درصد جمعیت جامعه ایم البته به شرط آنکه روزی فرا برسد که در 
آن روز آمارمان به رسمیت شناخته شود اما همین 10 درصد جامعه از نمایندگانمان 
مجلس دهم می خواهیم تا فراموش نکنند که در گوشه گوشه ی این شهر هستند 
افرادی که گاهی عبور از یک پله می تواند برایشان ته دنیا باشد، هستند کسانی که 
پای پله های دانشگاهشان ایستاده و با خود انصراف از تحصیل را اندیشه کرده اند. 
هستند افرادی که مراجعه به مطب پزشک ، یافتن شغل، مراجعه به بانک، رفتن به 
سینما، تماشای یک فیلم ساده و هزاران کار ساده ای که هیچ یک از شما 290 نفر 

شاید به آن فکر هم نکنید، برایشان هرگز کار اسانی نیست.
باید به یاد داشته باشیم افرادی را که در آرزوی پایین آمدن از پله های ساختمان 
در خود  هنوز  که  ندیده اند. شهری  را  روی شهر  و مدت هاست  مانده   خانه هایشان 

جایی برای آنها باز نکرده است. 
همان هایی که داشتن یک شغل و محل درآمد برایشان چیزی بیشتر از یک آرزوست. 
یعنی  این  و  است  توانستن  کجا  خواستن  فعل  کنار  محال؛  امر  به  نزدیک  چیزی 
وظیفه ی شما بسیار سنگین تر از حجم آرایی است که کسب کرده اید. آنقدر سنگین 
نشده ی  مناسب سازی  خانه های  می تواند  کوچک  اهمال  یک  ساده  غفلت  یک  که 

همه ی این افراد را بلرزاند.
حکم  پس  این  از  که  بدهد  اطمینان  ما  به  و  شود  پیدا  کسی  تا  گفتیم  را  این ها 
که  این پس مجوز ساخت هر ساختمانی  از  نمی خورد.  برگشت  معلوالن  استخدام 
حضور معلوالن را نادیده انگاشته صادر نشود. این ها را گفتیم تا خیالمان آسود گردد 
از آن روزی که اگر احیاناً، خدایی ناخواسته کسی پیدا شد و گفت : »ما، نمی دانستیم 
یا کسی به ما نگفته بود« ما قد علم کنیم و بگوییم: ما گفته بودیم، ما خواسته بودیم، 
ما درد مشترک تمام افراد دارای معلولیت را اینجا در همین صفحه فریاد زده بودیم.
این ها را گفتیم تا با هم مرور کرده باشیم که چندین هزار چشم منتظر، در ازای هر 
یک از کرسی های سبز مجلس شورای اسالمی روزگار که نه؛ عمر می گذارنند به امید 

از راه رسیدن صدایی، خبری، امیدی...
گفتیم تا همه بدانند ما منتظریم تا با شروع به کار مجلس دهم، نان بر سر سفره های 
همه ی مردم و نیز معلوالن برکت یابد و با رونق چرخ های تولید و صنعت پرونده ی 
بیکاری و به دنبال آن بیماری های روحی، ناراحتی های جسمی، فقر، فحشا، اعتیاد 

و.... از جامعه ی اسالمی ما رخت بربندد.

چشم  های امیدوار به ساکنان صندلی های سبز

همچنان منتظر شماییم!

رقیه بابایی

ـی
عــ

ـما
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عالقه مندان می توانند تحلیل 
خود را از این طرح به سامانه ی 
پیام کوتاه  3۰۰۰7۵4۵  ارسال 

کنند. 
جایزه اي  تحلیل  بهترین  به 

ارزنده  اهدا خواهد شد.
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سودوکو، مخفف عبارت ژاپنی "سوجی وا دوکوشین نی کاگیرو" به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
قانون اول: در هر سطر جدول اعداد 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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تحقق  به  موفق  انعطاف پذیر  و  نرم  ایمپلنت های  از  استفاده  با  سوئیسی  محققان 
رؤیای پزشكان برای کمک به راه رفتن افراد فلج شده اند که تا کنون با استفاده از 
تكنولوژی های موجود غیر ممكن به نظر می رسید. ابزار های موجود سفت و غیرطبیعی 
بوده و در نهایت خراب شده یا به مرور زمان بافت عصبی را ملتهب می سازند. اما 
از  )ساخته شده  انعطاف پذیر  الكترودهای  انعطاف پذیر،  و  نرم   e-Dura ایمپلنت 
پالتین و سیلیكون های ریز(، شیارهای الكترونیكی ترک خوردۀ طال و میكروکانال های 
تقلید حرکات  هنگام  مواد شیمیایی  و  الكترونیكی  انتقال ضربه های  برای  را  سیال 
ستون فقرات و پیشگیری از اصطكاک را با یكدیگر ترکیب می کند. در آزمایش هایی 
که بر روی موش ها با این ایمپلنت انجام شده، موش های آزمایشگاهی فلج پس از 

چند هفته توانستند دوباره راه بروند.
دانشمندان معتقدند پتانسیل تكنولوژی بسیار وسیع تر از غلبه بر جراحت های نخاعی 
است. این روش می تواند عالوه بر کاهش درد های مزمن، بسیاری از بیماری ها، در 
درمان بیماری صرع و پارکینسون نیز مؤثر باشد. به عبارت دیگر، این فناوری. دارو 
نیست اما به افراد بی شماری کمک می کند تا تحرک خود )و به گونه ای زندگی عادی( 

را بدون عوارض یا بدون استفاده از وسایل خارجی به دست آورند.

ایمپلنت های نخاعی قابل انعطاف
 ایمپلنت های نخاعی قابل انعطاف، وسیله ای برای راه رفتن افراد فلج 

نقـش ورزش و فعـالیـت بدنی سـاز گار برای معلـوالن

ولی  باشد.  داشته  معلول  افراد  زندگی  روی  مثبت  تأثیر  می تواند  ورزش 
قرار  آن  مقابل  در  توسعه  درحال  کشورهای  در  خصوصاً  زیادی  چالش های 

گرفته است.
کند.  ایفا  معلول  افراد  ارتباطات  و  زندگی  در  کلیدی  نقش  می تواند  ورزش 
بدون معلولیت چنین است. در طول سه  و  افراد عادی  برای  همان گونه که 
دهه ی گذشته مطالعات متعدد نشان داده که فعالیت بدنی و ورزشی باعث 
بهبود وضعیت عملكردی و کیفیت زندگی میان گروهی معلوالِن مورد تحقیق 

شده است.
پیشرفت در سالمت بدنی و روحی و روانی:

و  ورزش  در  مشارکت  که  می دهد  نشان  معلول  افراد  روی  علمی  تحقیقات 
می شود.    تندرستی  و  جسمی  سالمت  سطوح  بهبود  به  منجر  بدنی  فعالیت 
همچنین ورزش و فعالیت بدنی موجب بهبود آمادگی جسمانی و خلق وخوی 
بیماران روانی که دارای اختالالت افسردگی یا اضطراب هستند، شده است. 
عالوه براین، ورزش و فعالیت بدنی به بهبود اعتماد به نفس و آگاهی اجتماعی 

و عزت نفس ارتباط دارد و می تواند به توانمند سازی افراد معلول کمک کند.
موانع مشارکت در کشورهای درحال توسعه:

در کشورهای درحال توسعه، افراد دارای معلولیت اغلب با موانعی برای شرکت 
در ورزش و جامعه روبرو هستند و علت آن ممكن است شامل طرز فكر و 
نگرش نسبت به معلولیت، باورهای سنتی و مذهبی و سیستم های تربیت بدنی، 
همین طور دسترسی به زیر ساخت های ورزشی از جمله خدمات، امكانات و 

تجهیزات باشد.
ادغام و گنجاندن افراد معلول در جریان و روند ورزش، تمرکز اصلی مسئوالن 
در دهه های اخیر بوده است و فرصت های جدید برای مشارکت و رقابت ایجاد 
کرده است. در مقیاس بزرگ تر مشارکت در ورزش معلولین نیز به هویت ملی 
و کشور کمک می کند... همچنین می توان  توان بخشی افراد معلول را به همین 

طریق ارتقا داد.

ترجمه: فریبا خلخالی

ترجمه: افروز راشدی اشرفی
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نكاتی برای 
افرادی که به 
تازگی دچار 

معلولیت شده اند

حادثه،  توسط  تازگی  به  شخص  یک  که  هنگامی 
بیماری یا ژنتیک دچار معلولیت می شود، با تغییرات 
فیزیکی، روحی و اجتماعی ناگهانی مواجه می شود. 
برای  الزم  آمادگی  نمی تواند  هیچ کس  تقریباً 
رویارویی با این تغییرات را داشته باشد. این تغییرات 
به طور ناگهانی اتفاق می افتند و هیچ دستورالعملی 
در مورد چگونگی موفقیت در این راه وجود ندارند.

افرادی که به تازگی معلول شده اند، احساس ترس 
یا رهایی می کنند و تسلط خود را بر امور از دست 
می دهند. این احساس مانع از رشد و پیشرفت فرد 

در عملکرد و موفقیتش می شود.
که  کرد  خواهد  کمک  شما  به  زیر  راهنمایی های 
از  احساسات، تجربه های جدید و موقعیت هایی که 
ناتوانی ناگهانی برایتان به وجود می آیند را ببینید. 
زندگی  و  دنیا  پایان  این  که  باشید  داشته  نظر  در 

شما نیست.
باید این باور را داشته باشید که شما می توانید همه 
شدنتان  ناتوان  زمان  از  قبل  که  کارهایی  اکثر  یا 
را  انجام دهید. خودتان  نیز  اکنون  انجام می دادید، 
متفاوت با قبل ببینید و توانایی این را داشته باشید 

که رؤیاهایتان را تحقق ببخشید.
فرد  به  بودن  توانا  از  وضعیت  در  را  خود  تغییر     

ناتوان یا کم توان بودن بپذیرید
خشم و سرخوردگی احساسات معمولی هستند که 
به هنگام از دست دادن توانایی اتفاق می افتند. بهتر 
منفی  احساسات  تغییر  صرف  را  خود  انرژی  است 
به مثبت بکنید و احساسات مثبت خود را افزایش 
دهید. اگر فکر می کنید نمی توانید احساسات منفی 
کاهش  روش های  و  مشاوره  کنید،  کنترل  را  خود 
استرس یا کمک های دیگر را از خودتان دریغ نکنید. 
خدمات  سازمان های  و  بیمارستان ها  از  بسیاری 
شده اند  ناتوان  تازگی  به  که  افرادی  به  اجتماعی 

کمک می کنند.
شدنتان  ناتوان  از  بعد  را  دیگران  رفتار  تغییر     

بپذیرید
بیشتر مواقع افراد تمایل دارند بهترین رفتار و گفتار 
را داشته باشند، اما جامعه به ما آمادگی الزم برای 

درک افراد دیگر و چگونگی برخورد با این تغییرات 
را نداده است.

اول خانواده، دوستان  بهتر است خودتان در درجۀ 
و آشنایان خود را تشویق کنید که شما را همانند 
را  شما  ناتوانی  که  منظور  بدین  ببینند.  گذشته 
نادیده بگیرند و رفتار معمولی همانند گذشته با شما 

داشته باشند.
رابطه  برقراری  و چگونگی  انرژی  تغییرات سطح    

بین ذهن و سایر اندام های خود را بپذیرید
ناگهانی  طور  به  ابتدایی  و  ساده  مسائل  انجام دادن 
زمان  خودتان  به  است.  شده  طاقت فرسا  و  سخت 
جدید  موقعیت  و  ناگهانی  تغییرات  این  که  بدهید 
از چه راه های  این فکر کنید که  به  را درک کنید. 
خالقانه ای برای رویارویی با این مشکالت می توانید 

استفاده کنید.
و  پرسنل  سازمانی،  و  دولتی  تأخیر  و  بی تفاوتی    

پزشکی سازمان ها را بپذیرید 
آن  تعهد  دقیق  طور  به  خود  سوابق  نگه داشتن  با 
داشته  خاطر  به  شوید.  یادآور  آنها  به  را  سازمان ها 
باشید چرخی که صدای جیر جیر می دهد به روغن 
مؤدبانه  طور  به  بارها  و  بارها  است  بهتر  دارد.  نیاز 

نیاز ها و خواسته های خود را مطرح کنید.
این  دلیل  به  را  همکارانتان  نارضایتی  احساس     

تغییر ناگهانی بپذیرید
بعضی از افرادی که به تازگی ناتوان شده اند شغلشان 
را از دست می دهند. اگر شما هنوز هم توانایی انجام 
کارهای قبلی خود را دارید این غیر قانونی است که 
شما را از کارتان برکنار کنند. بهتر است حقوق خود 
را بشناسید و در مواقع لزوم به دیگران یادآور شوید.

    وجود گروهی از افراد را برای غلبه بر ناتوانیتان 

در روزهای اول بپذیرید
باشد  افرادی  شامل  باید  معمول  طور  به  گروه  این 
کمک  خواهان  قلبی  عالقۀ  روی  از  و  مشتاقانه  که 
منظور  به  گزینه  بهترین  هستند.  شما  به  رساندن 
دوستان  یا  خانواده  افراد  شما  به  یاری رساندن 
به  مجبور  شما  اگر  ولی  هستند.  عالقه مندتان 
استخدام فردی هستید که از شما مراقبت کند، در 

درجۀ اول سابقۀ کاری او را چک کنید.
    وقتی شما ناتوان می شوید، همۀ توانایی ها از شما 

گرفته نمی شود
اگر یک در بسته شود، درهای بسیاری به روی شما 
گشوده خواهد شد. یک مرد نابینا و روشن دل صدای 
افتادن یک سوزن را از فاصلۀ صد متری می شنود. 
قدر موقعیت ها و فرصت هایی را که در حال حاضر 
از داشتن  بدانید. فرصت هایی که در گذشته  دارید 
و  حد  بی  امکانات  و  جهان  بودید.  محروم  آن ها 
آیندۀ  که  هستید  شما  شماست.  اختیار  در  مرزش 

خود را می سازید.
    بپذیرید که هیچ چیز غیرممکن نیست

کلیه  است  ممکن  درحالی که  چیز.  هیچ  تقریباً 
نداشته باشید یا عضوی از بدنتان قطع شده باشد، 
بدانید که هنوز هم می توان مانند قبل زندگی کرد. 
اجازه ندهید  تغییراتی مواجه شده اید.  با  شما فقط 
مانع  و  بگیرد  قرار  شما  راه  سر  بر  کسی  یا  چیزی 
پیشروی شما شود یا در این راه به شما ترحم کند. 
از  شما تنها کسی هستید که می توانید خودتان را 
اعماق ناامیدی برهانید. موفقیت های زندگی انتظار 

شما را می کشند. به دنبال اهداف خود بروید

ترجمه: پانته آ افشاریان
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مهارت های  یادگیری  در  اختالل  سبب  خوانش پریشی 
خواندن، نوشتن و هجی کردن کلمات می شود. همچنین 
فردی  سازمان دهی های  ریاضیات،  کوتاه مدت،  حافظۀ 
بگیرند.  قرار  اختالل  این  تأثیر  تحت  است  ممكن  نیز 
از  استفاده  با  زیادی  حدود  تا  می توان  را  ناتوانی  این 
استراتژی های  از  استفاده  و  تخصصی  آموزش های 
که  کودکانی  والدین  اغلب  بخشید.  بهبود  تصحیحی 
راه هایی  به دنبال  اختالل خوانش پریشی هستند،  دارای 
نیز عملكرد  و  فرزندانشان  تمرکز  و  تقویت حافظه  برای 
این اختالل مهارت  بهتر در محیط تحصیلشان هستند. 
قرار  تأثیر  تحت  را  کودک  مهارت های  سایر  و  خواندن 
می دهد. حتی ممكن است باهوش ترین کودک نیز به این 
روی حافظۀ  بر  یادگیری  در  ناتوانی  اختالل دچار شود. 
افراد تأثیر می گذارد. بنابراین بیشتر کودکان با یادگیری 
مسائل جدید حتی ساده ترین موضوعات با مشكل مواجه 

می شوند.
هنگامی که در یک کودک عالئم خوانش پریشی مشاهده 
شود، متخصص اطفال یا تغذیه ممكن است رژیم غذایی 
یا  بردن  بین  از  اول  درجۀ  در  دهد.  تغییر  را  کودک 
کودک  غذایی  رژیم  در  تصفیه شده  قند  میزان  کاهش 
از مصرف  باید  این کودک  بر  است. عالوه  مناسبی  ایدۀ 
سرد  چای  و  کوال  جمله  از  دار،  کافئین  نوشیدنی های 
خودداری کند. همچنین حذف شكالت و نوشیدنی های 
شكالتی نیز می تواند مفید واقع شود. همۀ موارد ذکرشده 
محرکی هستند که بر مغز کودک تأثیر می گذارند. این 
برای  را  مسائل  درک  و  پردازش  است  ممكن  محرک ها 

کودک سخت تر کنند.
اختالل  که  کودکانی  از  برخی  اینكه  دلیل  هنوز  اگرچه 
پرتقال  آب  به  نسبت  است  ممكن  دارند  خوانش پریشی 
واکنش منفی بروز دهند کشف نشده، ولی آب میوه های 
دیگر از جمله آب سیب و گریپ فرود می توانند جایگزین 

بهتری باشند.
باید توجه داشت هنگامی که آب پرتقال را از رژیم غذایی 
از سایر  برای جبران  است  بهتر  کودک حذف می کنیم، 

مكمل های دارای ویتامین ث استفاده کنیم.
از بین بردن غذاها و نوشیدنی هایی که ممكن  عالوه بر 
پریش  خوانش  کودک  سالمتی  برای  منفی  اثرات  است 
غذایی  رژیم  در  مفید  مكمل های  از  باید  باشند،  داشته 
کودک استفاده کرد. یكی از این مكمل ها مكمل غذایی 

روغن ماهی یا روغن کبد ماهی دارای امگا 3 است.
غذاهای غنی از روی و مواد معدنی ممكن است تمرکز 
کودکان خوانش پریش را بر روی مسائل مختلف بهبود 
کباب  مانند  غذایی  مواد  ترکیب  کنید  سعی  بخشد. 
گوشت گاو، دانۀ کدو تنبل، گوشت بره و خرچنگ را به 

رژیم غذایی کودک اضافه کنید.
خوانش پریشی  به  مبتال  کودکان  توصیه،  یک  عنوان  به 
یا غذاهای دریایی  از ماهی  تا سه وعده  باید حداقل دو 
را در رژیم غذایی خود به صورت هفتگی ترکیب کنند. 
ماهی آزاد و ساردین انتخاب بسیار عالی برای یک رژیم 
غذایی برای افراد مبتال به خوانش پریشی است. ماهی تن 
انتخاب خوب دیگری برای کودک خوانش پریش است. 
محدود  هفته  در  وعده  یک  به  را  آن  باید  شما  چه  اگر 

کنید.
آهن  متوسط  مقدار  دارای  که  غذاهایی  این،  بر  عالوه 
هستند را انتخاب کنید، کمبود آهن ممكن است اثرات 
آهن  از  غنی  غذاهای  کند.  بیشتر  را  خوانش پریشی  بد 

عبارت اند از کبد گوساله، زردۀ تخم مرغ و اسفناج.
بدون  را  کودکتان  غذایی  رژیم  که  باشید  داشته  توجه 
ندهید.  تغییر  خود  اطفال  متخصص  پزشک  با  مشورت 
شماست.  کودک  دکتر  عهدۀ  بر  غذایی  رژیم  در  تغییر 
مكمل های  از  استفاده  برای  می شود  توصیه  همچنین 
به  کنید،  پزشک کودک خود مشورت  با  جدید همیشه 
خصوص اگر او در حال استفاده از داروی خاصی می باشد.

 محققان دریافته اند که رژیم غذایی در کنترل و مدیریت 
آموزش های  بر  عالوه  و  دارد  اساسی  نقش  اختالل  این 
تخصصی افراد باید از تغذیۀ مناسب نیز بهره مند شوند. 
برای این منظور مهم ترین عاملی که باید در نظر گرفته 

شود چربی های ضروری است.

یک برنامۀ مناسب برای کنترل و مدیریت خوانش پریشی
  امگا 3 مصرف کنید

منظور از مصرف امگا 3، خوردن ماهی حداقل دو بار در 
 3 امگا  مكمل  و  روزها  اغلب  در  روغنی  دانه های  هفته، 

روغن ماهی است.
از جمله ماهی هایی که امگا 3 باالیی دارند: ماهی خال 
تن،  ماهی  ، ساردین،  ماهی دودی   / ماهی  مخالی، شاه 
ماهی کولی، ماهی آزاد، قزل آال می باشند. اگرچه بهترین 
منبع تامین امگا 3 ماهی است اما خوردن ماهی هایی که 
در آب هایی با درصد باالیی از جیوه رشد کرده اند بیش از 

دو بار در ماه توصیه نمی شوند.
استفادۀ  است.  تنبل  کدو  دانۀ  و  کتان  بذر  دانه  بهترین 
روغن دانه کتان، برای مثال در سس ساالد حائز اهمیت 

است.
برای درک این نكته که اسیدهای چرب ضروری چگونه 
داشته  اختالل  این  بهبودی  در  مهمی  نقش  می توانند 
باشند در درجۀ اول بهتر است عملكردشان را در ساختار 
مغز درک کنیم. دو اسید چرب )AA & DHA( در غشای 

مغز و شبكیۀ چشم انسان وجود دارند.
عملكرد  برای   )  EPA  & DGL( دیگر  چرب  اسید  دو 

طبیعی مغز حیاتی هستند.
اسید  سه  از  یكی   )DHA( اسید  دوکوزاهگزائنوئیک 
چرب تشكیل دهندۀ خانواده امگا 3 است که نقشش در 
عملكرد بینایی به خوبی شناخته شده است. از آنجایی که 
اهمیت  از  اختالل خوانش پریشی  در  بینایی  مهارت های 
نباید  را   3 امگا  اساسی  نقش  است،  برخوردار  بسیاری 

نادیده گرفت. 
 EPA ( 3 روغن ماهی شامل دو اسید چرب ضروری امگا
ضروری  چرب  اسید  دو  هر  اگرچه  می باشد.   DHA( و 
 ،EPA هستند، آخرین تحقیقات روشن می کند که اسید
در کاهش مشكالت توجه، ادراک و حافظه مؤثرتر است. 
بنابراین مكمل هایی با نسبت باالیی از EPA به احتمال 

زیاد از تأثیر بیشتری برخوردار هستند.

ترجمه: پانته آ افشاریان
رژیم مناسب برای کودکانی که دارای  اختالل خوانش پریشی هستند

رژیم 
کودکتان  غذایی 

با  مشورت  بدون  را 
پزشک متخصص اطفال 

خود تغییر ندهید. 
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هر جا ویل هست، راهی هم وجود دارد

صفحه خوان تالک بک ویژۀ افراد نابینا

ویل نام یک صندلی چرخ دار پیشرفته است که ساتوشی سوگی، جونپی نیتو و مونیكی فوکوئوکا با 
مختلف چندملیتی شدند.  برای شرکت های  آن  روی  کار  به  معلولیت دوست خود، مشغول  شنیدن 
اولین گام آنها اختراع یک وسیلۀ پیشرفتۀ نو بود که به یک صندلی چرخ دار دستی متصل می شد و 
به آن قابلیت برقی شدن می داد و شبیه چیزی مانند یک گردش نما و یک ماشین غلتكی و یک جفت 

هدفون بزرگ بود.
 آنها می دانستند این یک محصول خوب است که از هر صندلی چرخ دار دیگر در سبک، ظاهر و عملكرد 
بهتر بود. صندلی ویل توجه بسیاری را به خود جلب کرد و موفق به کسب جایزه در نمایشگاه رونمایی 

موتور توکیو در سال 2011 شد.
مأموریت ویل ساختن یک فن آوری شیک، کاربردی و مقرون به صرفه است که در حمل و نقل افراد 
استقالل ایجاد می کند. اولین باری که این صندلی چرخ دار در نمایشگاه توانایی های 2013 عرضه شد، 

مردم تفاوت را دیدند و خواهان این صندلی شدند.
نه فقط برای کاربران صندلی چرخ دار؟

نشان دهندۀ  که  و چرخ  تغییر(  برای  خواستن  )مانند  خواستن  ـ  است  کلمه   دو  از  ترکیبی  ویل  نام 
چرخ های جلو و منحصر به فرد است.

ویل مانند یک صندلی چرخ دار نیست و مانند آن هم عمل نمی کند. به جای یک دسته فرمان، دارای 
یک کنترل ماوس است. چرخ های جلو چندجهتی هستند و یک صندلی برقی 4 چرخ ارائه می دهند 
که می تواند از روی چمن، برف، ماسه و لبۀ پیاده رو بگذرد. بدنۀ براق صندلی در دو رنگ سیاه و سفید 

موجود است.
ویل یک سوال غیرمعمول دارد: چرا این صندلی براق، جذاب، قدرتمند و بی شباهت به صندلی چرخدار 
فقط برای افرادی است که محدودیت حرکتی دارند؟ بیایید تغییر نگرش دهیم که فقط افراد دارای 
محدودیت باید با این وسیله برانند. به آسانی می توان از این وسیله برای حمل و نقل همه استفاده کرد.
                                                                                                                           ترجمۀ رونیكا عزیزمحمدی

کامپیوتر،  مختلف  صفحات  خواندن  و  سازماندهی  تشخیص،  آنها  کار  که  هستند  برنامه هایی  صفحه خوان ها 
گوشی یا هر وسیله ای است که سیستم عامل داشته باشد. صفحه خوان را می توان در کامپیوترهای مجهز به 

سیستم عامل ویندوز، سیستم عامل لینوکس و مكینتاش نصب کرد.
برخی از ابزارها مانند MP3Player نیز دارای صفحه خوان هستند. گوشی های با سیستم عامل اندروید گوشی هایی 

هستند که به طور پیش فرض در آنها صفحه خوان تعبیه شده است.
صفحه خوان گوشی های اندروید را تالک بک می نامند. تالک بک صفحه خوانی است که توسط شرکت گوگل در 

سیستم عامل های اندروید نسخۀ 4 به باال تولید و برنامه نویسی و تعبیه شده است.
تلفن، پیامک و منوهای  اتفاق می افتد، نظیر خواندن شماره  انجام و  این صفحه خوان هرآنچه که در گوشی 
 Play Store مختلف گوشی را برای نابینایان و کم بینایان سازماندهی می کند و می خواند و مرتب از طریق
بروز می شود و امكانات بهتری به آن اضافه می کند. قابلیت های متنوعی مثل اسپل کردن، پاراگراف به پاراگراف 

یا جمله به جمله خواندن دارد. 
از مهم ترین محاسن این صفحه خوان این است که فرد نابینا از طریق تنظیمات صفحه خوان می تواند صفحۀ 
گوشی را به طور کامل قطع کند، به نحوی که افراد بینا به گوشی و اتفاقات و اعمالی که انجام می شود، مشرف 

نباشد.
مهم ترین معایب این صفحه خوان این است که فایل هایی با پسوند JPG را تشخیص نمی دهد و برای دیدن 
متن هایی با این پسوند باید از افراد بینا کمک گرفت. البته خبری منتشر شده که در نسخه های به روز، این 

مشكل مرتفع و به وسیلۀ OCR  قابل خواندن برای افراد نابینا است.
برای فعال کردن نرم افزار صفحه خوان باید منوی گوشی به صورت انگلیسی باشد تا بتوان از این صفحه خوان 

استفاده کرد.
برای سازگارشدن این صفحه خوان با منوی فارسی، نرم افزاری تحت عنوان Espeak روی گوشی نصب می شود 

که روی تالک بک سوار و تمام منوهای فارسی گوشی را می خواند.
Espeak یک برنامۀ Open sores است که در سال 1995 میالدی توسط شخصی به نام دادینگتون نوشته 
شده و در سال 2011 زبان فارسی توسط تعدادی از نابینایان و کم بینایان ایران به این برنامۀ بسیار کم حجم 

اضافه شد. پس از نصب این موتور صوتی نابینایان می توانند از زبان فارسی نیز استفاده کنند.
                                                                                                                                         گردآوری: محسن محمدقلی

ستون فناوریهای نوين 
فنجان دیسفاژی
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قاشق چنگال و چاقوی زاویه دار

فنجان دیسفاژی

چتر صندلی چرخ دار

و  در دست جا می گیرد  راحتی  به  وسایل  این  زاویه دار  دستۀ 
یا  محدود  حرکت  با  دستی  دارای  که  است  کاربرانی  مناسب 
ضعیف هستند و به کنترل مچ آنها کمک می کند. تیغۀ چاقوها 
هم با حرکت قاچ کردن و هم با حرکت نوسانی برش خواهد داد. 
ایدئال  یا راست، و  با دست چپ  قاشق زاویه دار برای استفاده 
محدودیت  خود  دست  مچ  حرکت  در  که  است  افرادی  برای 
دارند. تمام این ظروف قابل شست و شو در ماشین ظرف شویی 

هستند و از جنس فوالد ضدزنگ و بادوام هستند. 

برای  مخصوص  آشامیدنی  فنجان  نوعی  دیسفاژی  فنجان 
اثر مشکالت  بر  بلع  دارند. مشکل  بلع  افرادی است که مشکل 
آناتومیک مختلف مانند انسداد اعصاب مغز، گلو یا مری ایجاد 
تحت  را  عصبی  کنترل  که  مغز  بیماری های  برخی  می شود. 
تأثیر قرار می دهند مانند سکتۀ مغزی، اسکلروز جانبی، بیماری 
بر  تاثیرگذار  بیماری های  یا  مغزی،  فلج  اس،  ام  پارکینسون، 
و  عضالنی  ضعف  عضالنی،  دیستروفی  مانند  ماهیچه،  عملکرد 

سندرم شوگرن نیز موجب اختالل بلع می شوند.
صرف نظر از علت، توصیه می شود کسانی که دچار اختالالت بلع 
هستند، نحوۀ نوشیدن مایعات رقیق را تغییر دهند تا از خفگی 
قابل توجهی  بالینی  تحقیقات  کنند.  جلوگیری  نفس  تنگی  یا 
شده  انجام  امن  بلع  تسهیل  برای  مناسب  حجم  و  روش  روی 
است. بسیاری از تحقیقات نشان می دهد جمعیت زیادی از مردم 
می توانند به اندازۀ 5 سی.سی  مایع رقیق را یک باره به داخل 
دهان سرازیر کرده و بدون مشکل آن را ببلعند. در هر بلع، یک 

مکث باید صورت گیرد.

ستون فناوریهای نوين 

بزرگ  گیرۀ  دارای  چرخ دار  صندلی  چتر 
است که به راحتی به یک صندلی چرخ دار 
کاربران  برای  چتر  این  می شود.  متصل 
صندلی چرخ دار طراحی شده تا از آنها در 

برابر باران و آفتاب حفاظت کند.
یا  افقی  یا  این چتر در یک دور عمودی 
نوار پشتیبانی مربع به گیرۀ"C"  متصل 
چرخ داِر  صندلی های  اکثر  در  و  می شود 
در صندلی  این چتر  دارد.  کاربرد  دستی 
چرخ دار برقی باید جایی نصب شود که در 
کار صندلی چرخ دار اختالل ایجاد نكند. 

                                                                                                                           

ترجمۀ رونیكا عزیزمحمدی



DAT NEWS

The fourth consultation of  NGOs in 
the field of  disabled was held
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Disability Association of Tavana held 
a ceremony at Islamic propagation hall 
on March 2016  ,14 on the occasion of 
International Women's Day (March 2016 ,8) 
to honor the position of women; accordingly, 
it hosted 400 participants at the mentioned 
day.

Therefore, the women who had cooperation 
with DAT for many years and also mothers 
with disabilities were honored at the 
ceremony. It was also distributed the leaflets 
of Ban Ki Moon's message among the 
audience. Chairman of the board of directors 
of DAT congratulated the women with 
disabilities and mothers of disabled children 
the Women's Day. 

‘’Mothers as trainers of the next generation 
are teachers of the community. He advised  
mothers of  disabled children  to provide the 
situations  for success of their children in 
the society through highlighting the abilities 
of their children by correct behaviors and 
attitudes as well as showing of their self-
confidence.’’ Seyyed Mohammad Mousavi 
said.

                                       Masoume Amedi

The Nirvana Physiotherapy 
Center as  the most well-
equipped physiotherapy 
center in Qazvin, Iran which 
has been built through 
collaborating of disability 
association of Tavana (DAT)  
and the country of Japan 
for people with disability, 
was inaugurated with the 
attendance of  the chairman 
of Iranian physiotherapy 
association, Qazvin city 
council members, vice-
president of department 
treatment of Red Crescent 
organization, University 
of medical sciences vice-
president of treatment, 
welfare organization vice 
president of rehabilitation, 
and some directors of DAT 
and huge crowd of people 
with disability. 
Peik-e Tavana: In 
inauguration of the center, 
the chairman of the Board 
of Directors of DAT stated: 
“Nirvana Physiotherapy 
Center is the first and the most 
well-equipped physiotherapy 
center in Qazvin province 
for people with disability, 
the elderly, disabled veterans, 
and their families; this center 

The fourth conference of NGOs in 
the field of disabled was held by 
presence of more than 60 national 
NGOs in the field of persons with 
disabilities.

According to Peyk-e Tvana the 
fourth conference of NGOs in the 
field of disabled which was held 
by presence of national NGOs 
at Hoveyze Cultural Complex 
hosted by DAT.  

Studying the barriers for approval 
of comprehensive Legislation and 
looking for solution to expedite 
the process of ratification of the 
Law was the most important 
purpose of the conference. During 
the conference the managers of 
NGOs introduced their NGOs 
and they also presented the most 
activities of their NGOs.  
The managers expressed the 

DAT honors mothers with 
disabilities on the occasion 
of  International Women's 

Day

Nirvana Physiotherapy Center 

started to give services in the two-storey 
building with more than 148 square meters 
area.”
He implied that this center is the first 
physiotherapy center which is constructed by an 
NGO in Iran and added: “More than 10 billion 
Rials have been spent to start up this center. 
DAT has considered some approaches, such 
as free and half-price services, to encourage 
people with disability to use the physiotherapy 
center for taking care of their physical health.”
This member of the Board of Directors of DAT 
also mentioned: “The children with disability 
are in the best age to be prevented from new 
hurts and the secondary disabilities and we 
have done some preparation to offer free 
treatment and physiotherapy services to these 
children and their families.”
                            
                               Translated by Somaye Jafari

views, concerns and challenges face by people with 
disabilities at their provinces. It is worth mentioning 
that the third conference of NGOs was held in Qazvin 
province on June of the last year. 
    
                                   Translated by Masoume Amedi



COUPLE WITH disABILITY

Behzad and Malihe
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While the reckless raindrops of the spring pat 
my face, my great and small wishes up and 
down into my entity. I see myself up there, 
over the hero platform. Even I see you (Malihe) 
inside of myself ... and indeed as my Playmate 
in the world... Now I am no longer tolerate the 
scourge of losing not bear to bring the taste of 
victory.
O` My God! What amorous are your autumn 
creatures! What well they find the amour... And 
what well they indemnify nights of training and 
competition. Without any explanation or any 
reason, I hang on your neck, all of my medals 
which are your unsparing efforts and again I 
would be indebted to your prospect.

“We: me and my partner”
"Malihe HesarKhani" and her husband "Behzad 
Honarvar" were both born in 1978 in Tehran. 
"Malihe", the first child of the family, is 
diploma of humanity and she has accepted as 
psychology student in the university. "Behzad" 
has diploma of physical education and now he 
is student of directing and filmmaking. Malihe is the vice president of the Women's 
Association in the department of dramatic arts as well as secretary of the center 
of Disabled people in the 6th District of Tehran municipality.  Behzad is medical 
equipment technician ... but despite of all things, the main issue is their positions as 
the coaches who are distinguished from others in addition to their close relationship 
between the couple in the field of sport.  Behzad is   "karate" athlete and Malihe is 
the athlete in the field of running of 
the disabled the “racing wheelchair”, and both try along with of common goal.

"Malihe" "A shift in the way" 
 I started exercising by swimming since 1997and I was selected as the first one 
in the swimming competition. Closing the pool in our region and the problems 
in traffic made me emerging the running motive; so I started the running as the 
specialized field since 2000 and accordingly I got the coaching certificate.  As 
result of my efforts, I stood at the first place in running races of 200 and 400 meters 
in wheelchair racing in the country. In the year 2003, I stood at the third place in 
javelin field of the matches of the great festival of Milad Kosar. 

"Malihe": "goal means everything."
 I believed my physical strength, and I continued the sports activities despite the 
polio since the age of 6 month and accordingly I was under the surgical operations 
7 times and platinum planting into my back; even the pains of my feet and back, 
which was resulted for much of exercises, did not make to fall my aspirations 
towards the competitions.  Finally I participated in the competitions of Ramadan 
Cup by advice of one of my friends and then I was selected for the national team. 
The first competition which I participated was held in Qazvin city for and then I 
traveled to cities of Mashhad, Karaj and Zanjan for the next competitions.

"Youngest karate instructor"
 I started exercising when I could understand differences between objects including 
my left and right hands, it means when I was 6 or 7 years old... In fact, the sport 
was interwrought into my blood and I was inherited from my father. My father was 
a boxing champion, so I was benefited from defense arts. I chose karate and I got 
the black belt at age 12. I was the member of Tehran team between the years of 
1996 to 1998. I got the coaching certification and I was the youngest coach of the 
Federation, and I stood at the first to third place of individual kata field. When I 
stood in 27th place amongst the 600 ones, 
the sport was run scientifically and professionally rather just as entertainment. 

"You won both the heart and the game!" 
When we were at sixteen or seventeen years old and due to our neighborhood and 
at our region or maybe at allies and the bus stops, we understood falling the love. 
The exercise classes, classrooms, and our traffic in everyday made to acquire each 

other more. Just a little period, we were 
at the beautiful date of our marriage and 
started our common life. 

“The sweet/pleasant awaiting”
"Always, the marriage of healthy 
person with a disabled one follows with 
redundancies, and our families were 
more or less involved in this story. But 
disability of Malihe did not matter for 
me.  I just wanted “being” of Malihe in 
my life. Honesty, courage and audacity 
were enough for me. I loved her so 
much that I planned for her educations, 
competitions; and I accompanied 
her in order to reduce her stress and 
anxiety. Justly, she participated in the 
competitions with high physical strength 
and high spirit. 

“A beautiful sporty gift” 
The winter of the year 2009 was the time 
that we received the best gift of our life. 

Aryan, our baby, the best gift of the God. It is 4 years that our love has been freshen. 
Aryan is result of a sport love and he also is interested in karate and he is trained 
by his father. 

"An association for the future"
We established an association in 2006 called “association of show and record 
exercise which was registered in Interior Ministry and it was accepted as a field 
in 2007 after the specialized meetings. This public association works under the 
Federation of public sports and the record. The responsibilities of the association 
include organizing the show competitions, individual skills and evaluating the 
sports records. Last year, we recorded 24 records, including international ones such 
as stairs climbing at Milad Tower records, records with ball control on the foot, 
immersion in water, foot jump record …..And in the record of show and individual 
skills by the disabled we had the records of "Mahana Jaami and Morteza Abdi 
"in the field of stair climbing and "Behnam Roustaei" as the first Iranian disabled 
gymnast.

“Too many thanks”
Apart from her husband, every victorious woman definitely has a good and 
successful family who give her their support. Every member of my family, I mean 
my brother and sisters/siblings and my parents are fans of sport and exercising and 
do sports they like. I share my every moments of successes with my mother because 
of her affection, prayers and efforts and also with my sister Tayebeh who always 
kindly company me (for her regular companionship). I also name and appreciate 
my masters Mrs Aazam Mahdi and Mrs Azar Niazadeh who have done a lot of 
efforts for revival of disabled sports; I wish them the best in their life. 

“Let’s go for the Olympic”
Wheelchair racing is the mother of all sports disabled people can do. That is a really 
important sport and there have been many talent people with disability who do 
this sport. So, what we want form related officials and organizations, is to provide 
disables athletes with facilities and equipment like wheelchairs that are modified 
for racing and exercising, an appropriate place of exercising and also to provide 
opportunities for disabled players to participate in world cups and Olympic. We 
all hope for big achievements and victories in the near future resulted by officials’ 
support and participation of our players in global competitions. 

“The last word”
Malihe; I see the God is in hearts of people who are loving / affectionate without 
any expectation; be kind.
Behzad: I wish you to feel God warmly in every moments of your life; and I wish 
you to love each other strongly.
                                                                                                               Translated by Zahra Majd
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