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بـا سایـت ایـران توانـا آشنـا شویـد



4

13
95

ه  
 ما

من
 به

ی و
 د

/6
5 

ره
نــاشما

وا
ک ت

یـــ
پ

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 ( : 350/000 ریال  
یک ساله)6 شماره( )براي مراکز، شرکت ها، سازمان ها و مخاطبان عادي( : 400/000 ریال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

در این حرکت فرهنگی با ما همراه شوید



 شورای سیاست گذاری: 
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با تشکر صمیمانه از همکاری این عزیزان:
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* خواهشمند است نوشـته ها و عکـــس های خود را 
) با موضوع معلولــیت( از طریــق پســت الکترونیکی
 I n f o @ i r a n t a v a n a . c o m

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

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

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

عهده شما عزیزان است.

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

شماره پیامک : 30007545  
چاپ و صحافی : رواق روشن مهر 

صاحب امتیاز: کانون معلولین توانا    
  مدیر مسئول: محمدرضا هادی پور
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  برای معلوالن سرانه اعتبار ساالنه منظور شود
حجت اله یوسفیمدیریت شهری پای کار بیاید

عضو هیئت مدیره کانون معلولین توانا

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج

نگاه های  سنگینی  که  زمانی  پیش،  22سال 
اندیشه  افراد دارای معلولیت،  نادرست جامعه به 
تاسیس کانون معلولین توانا را در روح و جان مان 
معرفی  از  خانواده ها  که  زمان  همان  از  پروراند، 
داشتند،  شرم  دیگران  به  خود  معلول  فرزندان 
عدم  نتیجه  در  معلول  اطرافیان  که  روزی  از 
آگاهی، او را در کوچه  پس کوچه های شهر دست 
می انداختند و دیوانه اش می پنداشتند، زمانی که 
قامت  بر  تکدی گری  لباس  جامعه،  ناتوان  دست 
دست هایشان  به  و  می دوخت  معلوالن  رنجور 
کاسه جلب ترحم می داد، درست از همان روز ما 

فریاد برمی آوریم که معلول، ناتوان نیست.
معرفی  برای  را  خود  عمر  از  دهه  دو  از  بیش 
معلوالن موفق، اطالع رسانی حقوق معلوالن، انجام 
اقدامات فرهنگی مختلف، اثبات توانایی معلوالن 
ابتدا به خود آنها و سپس به مسئوالن و... صرف 
کردیم تا فقط این نکته نه چندان مبهم را بگوییم 
جسم  محدودیت  چه  اگر  نیز  »معلوالن  که 

دارند اما شهروندان این جامعه هستند.«
حاال  که  افراد  این  بگوییم  تا  کردیم  تالش 
تمامی  در  هستند  جامعه  اقلیت  بزرگ ترین 
ناتوانی  معلولیت  دارند،  سهم  شهری  امکانات 
سهم  محدودیت  و  است  محدودیت  بلکه  نیست 
ارزش  اصلی  معیار  که  چرا  انسان هاست  همه 

انسان ها، انسانیت آنهاست نه جسم شان.
ماست  برنامه ریزان  نگرش  این  می رسد  به نظر 
قوانین  و  برنامه ها  وارد  را  معلوالن  نیازهای  که 
نمی کنند و تا وقتی که نیازمندی های معلوالن در 
برنامه  ریزی ها جای نگیرد نمی شود انتظار اقدام و 

اجرا داشته باشیم.
و  مدیران  ما  که  است  این  است  مسلم  آنچه 
مسئوالنی دلسوز با قلب هایی آکنده از محبت و 
دلسوزی به مردم به ویژه معلوالن داریم. مدیرانی 
گروه  این  مشکالت  و  دردها  در  را  خود  که 

حمل ونقل،  نامناسب  وضعیت  و  می دانند  سهیم 
عمومی  اماکن  بی شمار،  پله های  موانع شهری، 
بیکاری،  ُمسکن،  مسکن های  دانشگاه ها،  و 
هزینه های سرسام آور، تجهیزات پزشکی و درمانی 
این  ما  و  می آورد  درد  به  را  قلب هایشان  و... 
ولی  و دل دیده ایم  به چشم سر  بارها  را  صحنه 
باشد  مشکالت  این  حل  از  حاکی  که  برنامه ای 
را از آنها ندیده ایم و بدیهی است بدون برنامه و 
بودجه بندی هرگز نمی توانند اثبات کنند به فکر 

معلوالن هستند.
ویلچری  معلول  یک  تردد  هم  هنوز  این حال  با 
ما  است.  غیرممکن  تقریبا  همراه  بدون  شهر  در 
برای  پایان کار  گواهی  صدور  شاهد  هم  هنوز 
معلوالن  و  مناسب سازی نشده   ساختمان های 
حضور  امکان  و  هستیم  پله ها  پای  در  محکوم 

اجتماعی برای معلوالن هنوز فراهم نیست.
سخن  سخت  روزهای  همان  دل  از  اکنون 
اعضای  با  صحبت مان  روی  این بار  و  می گوییم 
بر  کسانی که  است.  شهری  پارلمان های  محترم 
مردم  مشارکت گیری  برنامه ریزان  قانون  اساس 
عمراني،  اقتصادي،  اجتماعي،  خدمات  انجام  در 
هستند.  رفاهي  امور  سایر  و  آموزشي  فرهنگي، 
اعضای شوراهای شهری و روستایی، مدیرانی که 
باید با ارزیابی های جامع، نیازمندی های گروه های 
مختلف شهروندان را شناسایی و در راستای رفع 
نیازها و ارائه خدمات شایسته تر تخصیص بودجه 

کنند. 
حمل ونقل و تردد درون شهری از عمده مشکالت 
به صورت الینحل  معلوالن است که سال هاست 
اعضای  اگر  حالی که  در  باقیست  خود  جای  بر 
شوراهای اسالمی هر شهر و روستا هنگام توزیع 
و  گرفته  نظر  در  مستقل  را  آحاد  همه  اعتبارات 
توجه  مورد  خود  ارزیابی های  در  نیز  را  معلوالن 
قرار دهند، بخش اعظم این مشکالت در صورت 

حل و فصل شدن در خود شهرها دیگر همچون 
گره بزرگ به صورت کشوری عرضه نمی شود تا باز 
کردن آن از عهده  دولت مردان، نمایندگان مجلس 

و مدیران کشوری نیز خارج شود.
تشکیل  را  جامعه  جمعیت  10درصد  معلوالن 
می دهند و همین میزان از امکانات رفاهی جامعه 
باید برای این گروه در نظر گرفته شود اما آنها با 
به تخصیص  این رویکرد  به عملیاتی شدن  امید 

5درصد از اعتبارها نیز رضایت دارند.
قشر دارای معلولیت به تخصیص همین 5 درصد 
نیز راضی است به شرط آنکه از کل بودجه های 
بر  آن  توزیع  چگونگی  که  شهرداری ها  ساالنه 
صورت  شهر  شورای  اعضای  الویت بندی  مبنای 
برای  سرانه  به عنوان  درصد   5 تنها  می گیرد 
جمعیت معلول در نظر گرفته شده و صرف تامین 
معلوالن  حال  مناسب  حمل ونقل  سیستم های 

شود.
شهروندان  برای  سرانه  شدن  منظور  صورت  در 
معلول، شهرداری ها همه ساله همین 5درصد را 
صرف خرید، تجهیز و مناسب سازی وسایل نقلیه 
عمومی ویژه شهروندان معلوالن کرده و این امر 
عالوه بر اینکه در دراز مدت خواسته های معلوالن 
را تامین و دست یابی به حقوق شهروندی را برای 
آن ها محقق می کند مسئوالن را نیز از تخصیص 

اعتبارات کالن و ناگهانی رها خواهد کرد.
در  شهری  شوراهای  اعضای  اگر  بنابراین 
و  لحاظ  را  معلوالن  ساالنه  بودجه بندی های 
فرمانداران محترم نیز آن را تایید کنند و سازمان 
برنامه  و بودجه در این زمینه مدافع و وکیل دلسوز 
ما باشد گام بزرگی در زمینه حقوق شهروندی و 

عدالت اجتماعی برداشته خواهد شد.
زمان کم است و فرصت ها در گذرند، بیایید 
تا فرصت باقیست هموطنان معلول خود را 

دریابیم.
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اعـطاي تندیـس کنگـره جهاني به   مؤسس کانـون معلولیـن تــوانا
در اولین کنگره بین المللي دنیاي بدون محدودیت انجام شد

 درخشش3 جایزه و نشان ملی و استانی در کارنامه موسس کانون توانا

محدودیت  بدون  دنیاي  المللي  بین  کنگره  اولین 
در  و  اروپایي  کشورهاي  نمایندگان  حضور  با  که 
استانبول ترکیه برگزار شد، تندیس ویژه خود را به 
ایران  معلوالن  برتر  کارآفرین  موسوي،  سید محمد 

اعطا کرد.
به گزارش پیک توانا: این کنگره بین المللی با هدف 
و  محرومیت ها  کاهش  تسهیالت،  و  امکانات  رشد 
تا   2 جهان  معلوالن  برای  فرصت ها  تساوی  تحقق 
4 دسامبر 2016 به همت تاالر معلوالن شهرداری 

استانبول برگزار شد.
درکنگره  جهانی دنیای بدون محدودیت موضوعاتی 
همچون آموزش، دسترسی به امکانات، فن آوری های 
کارگروه های  قالب  در  جهانی  ارتباطات  و  نوین 
تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نتایج 
گذاشته  اشتراک  به  جهان  در سطح  آمده  به دست 

شود.
و  ایران  در  معلوالن  کارآفرین  سید محمد موسوی 
رنگ خدا  سینمایی  فیلم  کارگردان  مجیدی  مجید 
تنها نمایندگان دعوت شده از ایران در این کنگره که 
با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ 
و گردشگری، دانشگاه استانبول، دانشگاه نجم  الدین 
اربکان قونیه و با حضور میهمانان داخلی و خارجی 

برگزار شد، بودند.
ویژ ه   تندیس  کارشناسان،  قاطع  نظر  اساس  بر 
به  بدون محدودیت  دنیای  نخستین کنگره  جهانی 
پاس ایجاد بیش از 600 شغل پایدار برای معلوالن 
به  اجتماعی  مسئولیت های  مسیر  در  حرکت  و 

سیدمحمدموسوی اختصاص یافت.
امور  و  کار  وزیر  کنگره،  این  حاشیه   در  همچنین 
موسوی  سیدمحمد  با  نشست  در  ترکیه  اجتماعی 
او  ارزشمند  اقدامات  به  نسبت  و  کرده  گفت وگو 

در زمینه  معلوالن و تغییر نگرش جامعه به پدیده 
معلولیت ابراز خوشحالی کرد.

کانون  مدیره ی  هیات  رئیس  موسوي  محمد  سید 
فیروز  بهداشتي  گروه  مدیرعامل  و  توانا  معلولین 
است که با اعتماد به توانایي معلوالن خطوط تولید 
واحد تولیدي خود را به دست این افراد سپرد تا دنیا 

شاهد شکوفایي و توانمندي آنها باشد.
و  کاری  هاي  جایگاه  دادن  با  فیروز  است  گفتنی 
اشتغال به معلوالن، عنوان پایلوت اشتغال معلوالن 
احقاق  به  تنها  معلوالن  کرد  ثابت  و  داشته  را  دنیا 

حقوق شهروندي نیاز دارند.

موسوی نشان مسئولیت اجتماعي ایران، جایزه 
ملی مدیریت فرآیند و رهبری سازمان و عنوان 

کارآفرین برتر استانی را دریافت کرد.
به گزارش پیک توانا: رئیس هیئت مدیره کانون توانا 
اجتماعي  مسئولیت  نشان  ملي  همایش  اولین  در 
تعاون،  وزیر  جمهوري،  رئیس  حضور  با  که  ایران 
وزیر  درمان،  و  بهداشت  وزیر  اجتماعي،  رفاه  و  کار 
علوم، تحقیقات و فناوري، رئیس دفتر رئیس جمهور، 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، مدیران 
دولتي، صاحبان صنایع و اساتید دانشگاه ها در سالن 
اجالس سران برگزار شد، تندیس برنزین مسئولیت 
از علي ربیعي، وزیر رفاه دریافت  را  ایران  اجتماعي 

کرد.
در این همایش که با توجه به بسترسازی و گسترش 
فرآیندهای ارتقای سالمت و رفاه اجتماعی در کشور، 
اجتماعی  سازمان های  و  نهادها  مشارکت  طریق  از 

ترویج  و  تبیین  وسیله  به  خصوصی  و  عمومی 
مسئولیت اجتماعی در آنان برگزار شد.

رهبرِی  و  فرآیند  مدیریت  کنفرانس  نخستین  در 
در  ارشد  مدیران  از  نفر  با حضور 800  که  سازمان 
کار  و  کسب  بنگاه های  رهبری  و  مدیریت  عرصه 
رهبری  و  فرآیند  مدیریت  ملی  جایزه  شد،  برگزار 
سازمان به مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز و موسس 

کانون توانا اختصاص یافت.
تحقیقاتی  دستاوردهای  آخرین  که  نشست  این  در 
و  سازمان ها  مدیران  رهبران،  محققان،  علمی  و 
فرآیندهای  مدیریت  زمینه  در  کشور  شرکت های 
فرآیند  مدیریت  ملی  جایزه  شد،  ارائه  کار  و  کسب 
و رهبری سازمان به دلیل مدیریت موثر و منجر به 
ارتقا و بهبود سطح عملکرد سازمان به این کارآفرین 

برتر حوزه معلوالن کشور اعطا شد.
آیین  در  فیروز  بهداشتی  گروه  مدیرعامل  همچنین 
امتنان از کارآفرینان برتر قزوین به عنوان یکی از 6 

انتخاب شده و ضمن دریافت  برتر استان  کارآفرین 
تندیس افتخار، مورد تجلیل قرار گرفت.

در  قزوینی  منتخب  کارآفرین  این6  است  گفتنی 
مراحل بعدی برای انتخاب کارآفرینان برتر کشوری 

ارزیابی خواهند شد.
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از قیمت های نجومی لوازم  توانبخشی تا ارائه  طرح تجویز ویلچر به بهزیستی

دست معلوالن از قامت تجهیزات توانبخشی کوتاه است
رقیه بابایی

نقش اثرگذاِر لوازم کمک توانبخشی در فرایند توانمندسازی معلوالن بر کسی پوشیده 
نیست. این لوازم از مؤثرترین و برجسته ترین عوامِل بازتواني افراد داراي معلولیت به 
شمار مي روند؛ به گونه اي که در تمام مراحل بازتواني افراد دارای معلولیت ضروری 

هستند.
لوازم توانبخشی و کمک توانبخشی در صورتی  که به موقع و مناسب به کار گرفته شوند، 
در ارتقای کیفیت زندگي معلوالن اثربخشی بارزی داشته و به حضور اجتماعی، پویایی 

و توسعه  بخش های مختلف زندگی آنها دامن خواهند زد. 
استفاده از این وسایل در انجام مستقل وظایف معلوالن و پذیرش نقش هاي مختلف 
در زندگي فردی و اجتماعي آنها تأثیر بسزایي دارد و البته این رویکرد باید به تناسب 

فن آوري هاي روز و در راستای توانمندسازي معلوالن پیش برود. 
و  توجه  معلولیت؛  دارای  افراد  برای  کمک توانبخشی  وسایل  کاربرد  الزامات  از  یکي 
بهنگام  با ورود  بهزیستی و هالل احمر است که  از جمله  اهتمام سازمان های متولی 
به  بودن  آنها، ضرورت مجهز  از  استفاده  نحوه   آموزِش  با  البته  و  لوازم  این  اعطای  و 

لوازم توانبخشی برای معلوالن را شفاف سازی کند و با این روش ضمن توانمندسازی 
معلوالن؛ از بروز معلولیت های ثانویه و همچنین از ایجاد بار مالِی مسائل درمانی در 

آینده پیشگیری می کند.
باید گفت علیرغم تصور عمومي که وسایل کمکي را در ویلچر، عصا، واکر و سمعک 
خالصه مي دانند، این وسایل شامل دامنه  وسیعي از تجهیزات و تولیدات هستند که 
حتي  و  آشامیدن  و  خوردن  استحمام،  آشپزخانه،  در  آنها  از  می توانند  معلول  افراد 

آراستن و مرتب کردن خود استفاده کنند و زندگی عادی داشته باشند.
موجب  که  دیدن  و  خواندن  شنیدن،  به  مربوط  نرم افزارهاي  لوازمی چون  همچنین 
لوازم  جزء  نیز  مي شوند  حسي  مشکالت  داراي  افراد  ارتباطي  مهارت هاي  ارتقای 

توانبخشی محسوب می شوند.
اما باید دید که امکانات کشور تا چه اندازه در راستای توانمندسازی معلوالن و تولید 
لوازم توانبخشِی با کیفیت به کار گرفته شده و این وظیفه  مهم را ایفا می کند. وضعیت 
موجود کشور به این شکل است که تجهیزات پزشکی تولید داخل از قیمت های بسیار 
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با محصوالت مشابه خارجی خود فاصله   از نظر کیفی  گران برخوردارند درحالی که 
زیادی دارند.

همچنین محصوالت وارداتی اگرچه از کیفیت های قابل قبولی برخوردار هستند اما به 
لحاظ قیمت؛ در سطحی به معلوالن عرضه می شوند که باز هم دست این افراد به آنها 

نمی رسد و تنها درصد کمی از معلوالن می توانند این لوازم را تهیه کنند.
البته با رعایت جانب انصاف باید اذعان کرد تولیدکنندگان داخلی نیز مورد حمایت 
مختلف  بحران های  با  درحالی که  فعلی  وضعیت  در  و  ندارند  قرار  خاصی  سازمان 
اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، توان تولید محصوالتی بهتر از آنچه که در حال 
 حاضر موجود است را ندارند و گویا تا مدت ها نیز شرایط مطلوب را پیدا نخواهند کرد.
عدم تناسب تجهیزات توانبخشی با نوع معلولیت ها نیز از دیگر مشکالت موجود است. 
در حال حاضر آن دسته از معلوالن نیازمند به ویلچر، با هر نوع معلولیت دارای یک 

یا چند نوع ویلچر مشابه و البته کیفیت  پایین هستند.
بدیهی است این امر در دراز مدت ضمن تغییر ارگونومی بدن این افراد، معلولیت های 
ناآگاهی،  نتیجه ی  در  که  رویداد  این  و  داشت  دنبال خواهد  به  آنها  برای  را  ثانویه 
به  طور  را  درمان کشوری  سرانه   می دهد حق  رخ  کافی  دانش  نبود  و  سهل انگاری 

چشم گیری افزایش خواهد داد.
9۰ میلیون، قیمت اسكلت بیرونی

کارشناس فنی شرکت پویندگان دانش سیستم های توان افزای پاسارگاد یا پداسیس 
که در زمینه ی نرم افزارهای کمک حرکتی فعالیت می کند اظهار داشت: هم اکنون 
را در دست کار  پاراپلوژیک  برای معلوالن  توانبخشی  بیرونی  ربات اسکلت  پروژه  ی 
داریم که بیش از 90 میلیون تومان هزینه دارد و در تالشیم تا این رقم را به کمتر از 

60 میلیون تومان کاهش دهیم.
انواع  بکارگیری  و  تحقیق  باالی  هزینه   که  مطلب  این  به  اشاره  با  ورزندیان  سعید 
سنسورها و موتورهای الکتریکی در این ربات عامل اصلی باالرفتن قیمت آن است 
افزود: این ربات در مقایسه با ویلچر استقالل حرکتی بیشتری به فرد معلول می دهد 

و فرد به کمک آن می تواند عصا به  دست گرفته و راه برود.
مدیرعامل شرکت آذر رها که به ارائه  محصوالتی چون ساعت، ماشین حساب و عصا 
برای نابینایان می پردازد بیان کرد: ما همچنین بازی های شطرنج، منچ و مار و پله را 

به نابینایان عرضه می کنیم.
ما  مشتریان  عمده ی  کرد:  تصریح  است  نابینایان  از  خود  که  خلیل آبادگان  داوود 
بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی هستند و خود نابینایان کمتر به سراغ خرید 

چنین محصوالتی می آیند.
بهزیستی تنها هزینه داندان پزشكی معلوالن تهرانی را می پردازد 

مسئول مرکز توانبخشی تاف نیز با بیان اینکه ما به معلوالن خدمات دندانپزشکی 
ارائه می دهیم اذعان کرد: فضای این مرکز برای افراد دارای معلولیت مناسب سازی 
شده، تمامی دستگاه های رادیولوژی ما پُرتابل هستند و مراجعان ویلچری نیازی به 
رفتن به اتاق رادیو ندارند، همچنین ساختمان این مرکز تمام موانع تردد معلوالن را 

رفع کرده و آنها به  راحتی می توانند به این ساختمان رفت وآمد کنند.
اسدی با بیان اینکه ما زیر نظر سازمان بهزیستی هستیم افزود: سازمان بهزیستی در 

حال  حاضر فقط هزینه های خدمات دندانپزشکی معلوالن تهرانی را پرداخت می کند 
و هزینه های معلوالن سایر شهرها بر اساس تعرفه های موجود محاسبه می شود.

مشتری ها سمعک ارزان می خرند 
کم درآمد  اقشار  معلوالن  اینکه  به  اشاره  با  نیز  سبحان  آواگستر  شرکت  مدیرعامل 
جامعه هستند گفت: قیمت سمعک های ما از 4 تا 6میلیون تومان است اما مشتریان 
ما عمدتاً اجناس بین هفتصدهزار تا 2 میلیون تومان را خرید می کنند و این حاکی 

از آن است که جامعه  هدف ما توان مالی متوسط رو به پایین دارند.
به بهزیستی پیشنهاد تجویز ویلچر بر اساس معلولیت دادیم

مسئول شرکت مُتد که به عرضه  انواع ویلچر می پردازد نیز با تأکید بر عدم توانایی 
تا  خواسته ایم  بهزیستی  سازمان  از  طرحی  طی  گفت:  معلولیت  دارای  افراد  مالی 
به جای دادن یک نوع ویلچر به معلوالن با انواع معلولیت های مختلف به آنها تسهیالت 

خاص برای خرید ویلچر با تجویز متناسب با نوع معلولیتشان بدهند.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از یک نوع ویلچر برای انواع معلولیت ها موجب افزایش 
معلولیت افراد و رشد هزینه های درمانی آنها می شود که با تمهیدات خاص می توان 

از وقوع این امر پیشگیری بهنگام داشت.
به انواع معلولیت ها ویلچرهای ثابت می دهند

توانبخشی  تجهیزات  قیمت  می گوید:  است  سی پی  معلول  که  سرباالبند  داوود 
معلوالن در حدی باالست که دست خود معلوالن به آن نمی رسد.

نمایشگاه  در  حتی  کرد:  اظهار  است  مترجمی  زبان  دانشجوی  و  ساله  که37  وی 
تجهیزات توانبخشی نیز اجناس ایرانی و تایلندی آن هم با کیفیت بسیار پایین ارائه 

می شود.
تجهیزات  دادن  در  بهزیستی  سازمان  رفتار  کرد:  بیان  نیز  میرمحمدی  محمدعلی 
توانبخشی به معلوالن درست نیست، آنها برای تمام معلوالِن نیازمند به ویلچر یک یا 
چند نوع ویلچر ثابت دارند و برای همه  متقاضیان اجناس موجود را تجویز می کنند 

بدون آنکه آن ویلچر متناسب با وضعیت فیزیکی و نوع معلولیت فرد باشد.
این جوان 25 ساله که از ناحیه  پای راست معلولیت دارد تصریح کرد: عمده تفاوت 
تجهیزات توانبخشی که بهزیستی آنها را یکجا خریداری و انبار کرده و به معلوالن 
می دهد در اندازه  ویلچرها، قد عصاها و موارد این چنینی است و کسی توجهی به 

ارگونومی معلوالن ندارد.
تجهیزات  که  نمی اندیشد  مسأله  این  به  کسی  داد:  ادامه  همچنین  میرمحمدی 
توانبخشی باید متناسب با سایز بدن و نوع معلولیت ما معلوالن باشد و اگر بخواهند 
اجناس از قبل خریداری شده را به ما بدهند مانند این است که ما برای خرید تنقالت 

به سوپرمارکت مراجعه می کنیم.
قیمت  داشت:  اذعان  است  ضایعه نخاعی  معلول  و  ساله   28 که  نیز  امیدوار  طیبه 
تجهیزات توانبخشی به حدی گران است که گویا برای قشر متمول جامعه 

در نظر گرفته شده است.
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ریشه  و  نمي شود  دیده  که  است  همان  عمق 
که  جایي  از  چشمه  نیست.  پیدا  که  همان جاست 
قسمت  ژرف ترین  از  زندگي  و  شد  آغاز  نمي دانیم 
که  هست  وقتي  از  خدا  گرفت.  پیچ وتاب  خواستن 
بود و عشق از آغاز عشق شروع شده است. این جهان 
َدَوران است و همه چیز  از نظم دائم پیوسته اي در 
همان جایي است که باید باشد. حاال آیا کسي هست 
مي داند  کسي  است؟  عمیق  چقدر  عمق  بداند  که 
واژه ها چقدر عمیق اند و ریشه آن ها کجاست؟ کسي 
مي داند معلولیت، ناتواني نیست یعني چه؟ و پاسخ 
این جا ریشه دارد که معلولیت ممکن است  درست 

محدودیت باشد اما ناتواني هرگز!
جمله اي که بارها در سخنراني ها و کتاب ها شنیده و 
خوانده ایم اما وقتي دختر جواني که نه به عصایش، 
بلکه به باور، ایمان و اراده اش تکیه زده آن را بیان 
انگار  مي شود.  متفاوت  جمله  حال وهواي  مي کند 
این دختر عمق مي گیرند، درست  گلوي  در  واژه ها 
مانند زندگي که از وراي سال هاي دور و دراز، از دل 
حادثه هاي ندیده، از کوچه باغ هاي نرفته سر بر مي 
آورد و درست همان جا که وقتش است سر مي رسد 
و ناغافل مي گوید سالم. آري، هاجر اینانلو 37 سال 

دارد و حرف هاي بسیاري براي گفتن.
پشت  خورشید  وقتي  مي گوید،  تاریک  روزهاي  از 
از  را  نگاهش  و گمان مي کني  پنهان مي شود  ابرها 
تو دریغ کرده. وقتي که توان پایین مالي، ناي درمان 
پاي دخترک نوپاي خانواده را نداشت و شد آنچه که 

کاش نمي شد.
پا درآورد. در کنج خانه  از  نبایدها را  این  اما هاجر 
نماند تا یاس و تاریکي احاطه اش کند؛ او خورشید 
روزهایش را از پشت ابرهای سیاه شب های زمستانی 
آنقدر  گرفت.  آغوش  در  را  آسمان  و  کشید  بیرون 
قوي شد که روي همان پاي نحیف و رنجور ایستاد، 

حرکت کرد و دست دیگران را هم گرفت.
این خانم جوان نیست.  ذره اي تردید در حرف هاي 
مقابل  که  حاال  نمي کند؛  غلو  نمي دهد.  شعار  او 
و  ضبط  حرف هایش  مي داند  و  ایستاده  خبرنگار 

فاطمه الیاسی

گفت وگو با بانوی معلولی که باور دارد رنگ ها در کنار هم معنا می یابند

هاجر به باورش تكیه زد و تكیه گاه خانواده شد
را مي گوید.  است  کرده  زندگي  آنچه  منتشر خواهند شد؛ 
بر  الجرم  برنیاید  دل  از  اگر  مي داند سخن  خوب  خودش 
دل نمي نشیند. هاجر اینانلو قدرت شعار دادن ندارد و اگر 
مي گوید من خواستم و معلولیت برایم محدودیت نیست، 

راست مي گوید، او این کار را کرده است.
مهم ترین  از  زندگي  از  لذت بردن  و  دنیا  دور  به  سفر 
برنامه هاي زندگي اوست و انعکاس صدایش هر شنونده اي 
را سر ذوق مي آورد تا جایي که کمتر مراجعه کننده اي از او 
براي دادن تست صدا و صحبت کردن به جاي شخصیت هاي 

کارتوني خواهش نکرده است.
مي نشینیم.  اینانلو  هاجر  با  توانا  پیک  گفت وگوي  پاي 
دختري که خانواده  9 نفره اي از جنس صفا و سادگي دارد 
با 4 خواهر و 2 برادر که در یکي از روستاهاي شهرستان 

بوئین زهرا سکونت دارند.

فلج اطفال در یک سالگي
سپري  را  سربازي  دوران  پدرم  که  زماني  یک سالگي  در 
اهمیت  مردم  آن وقت ها  شدم.  اطفال  فلج  دچار  مي کرد 
کم تري به دکتر و مراقبت هاي پزشکي مي دادند با این حال 
بعدها چند مرحله جراحي روي پایم انجام شد اما تغییري 
بر  هزینه هاي جراحي  مرور  به  و  نداشت  وضعیتم  رفع  در 
باال رفتن  با  دوش خانواده  پرجمعیت من سنگیني کرد و 
هزینه ها، جراحي ها قطع و پایم حتي ضعیف تر از قبل شد.

براي یافتن شغل به قزوین آمدم
باصفاي  روستاي  همان  در  راهنمایي  و  دبستان  سال هاي 
محل زندگي و بین همکالسي هاي شیطان و دوست داشتني 
در  و  غیرحضوري  صورت  به  دبیرستان  دوران  و  گذشت 

مدرسه یک نفره خانه طي شد.
در  دخترها  تحصیل  من  نوجواني  و  کودکي  زمان  در 
مخالفتي  من  خانواده  اما  نبود  خوشایند  چندان  روستا 
حمایت  من  تحصیل  از  حتي  و  نداشتند  درس خواندنم  با 
مي کردند. پدر و مادرم توجه ویژه اي به استقالل شخصي 
من داشتند و برایشان مهم بود که در آینده زندگي خوبي 
براي  دیپلم  گرفتن  از  پس  که  شد  این گونه  باشم.  داشته 
تحصیل و یافتن شغل از روستا خارج شدم. به شهر قزوین 
آمدم و براي مدت 10 سال در قسمت قطعات الکترونیکِي 
توانا  کانون  نظر  زیر  توانا  البرز  الکترونیک  صنایع  شرکت 

مشغول به کار شدم.

مستاجر اما مستقل
با این که در شهر قزوین مستاجر بودم و در خانه اجاره اي 
زندگي مي کردم اما به حدي مستقل شده بودم که خواهر 
و برادرهایم که در مقاطع مختلف براي تحصیل یا کار به 
قزوین مي آمدند در خانه من زندگي مي کردند و به لطف 

خدا توانستم به تکیه گاهي براي خانواده ام تبدیل شوم.

موسوي پدر کانون تواناست
از سال 77  و  توانا شدم  از سال 75 عضو کانون معلولین 
از  پس  دارم.  همکاري  توانا  کانون  با  مستمر  به صورت 
سال هاي اشتغال در شرکت ترانس 2سال در شرکت فیروز 
و در بخش اداري فعالیت کردم و بعد از آن در واحد مالي 
هستم.  مشغول  تنخواه دار  عنوان  به  توانا  معلولین  کانون 
از معلوالن کرده  ویژه اي  توانا حمایت هاي  معلولین  کانون 

و امکانات بسیاري در اختیار آن ها قرار داده. آقاي موسوي 
همچون پدر از اعضاي کانون توانا پشتیباني کرده و همیشه 

به همه ما شور زندگي و انرژي داده است.

هنر به انسان روح مي دهد
از فاصله گرفتن از درس و دانشگاه ناراحتم و در نظر دارم در 
یکي از رشته هاي تاریخ باستان یا حسابداري ادامه تحصیل 
از جمله گل دوزي،  فعالیت هاي هنري  به  بدهم. همچنین 
نقاشي روي سفال و شیشه عالقه بسیاري دارم و معتقدم 

کارهاي هنري به انسان روح و امید زندگي مي بخشد.

عاشق ورزش هستم
ورزش به ویژه شنا و آب درماني براي معلوالن ضروري است 
و از این رو قبال در رشته هاي والیبال نشسته و شنا فعالیت 
شوق  هم  هنوز  و  هستم  ورزش کردن  عاشق  مي کردم. 
فعالیت در این دو رشته را دارم. به عقیده  من ورزش عامل 
نشاط و سرزندگي است و فکر مي کنم در این زمینه بتوانم 

موفقیت هایي به دست بیاورم.

وسایل توانبخشي دردسر همیشگي معلوالن است
معلوالن با وجود مشکالت جسمي در صورت فراهم بودن 
عملي  و  علمي  پیشرفت هاي  مي توانند  مطلوب  شرایط 
ایجاد  را  بستر  این  توانا  کانون  و  کنند  کسب  بسیاري 
وسایل  نبود  معلوالن  مشکالت جدي  از  یکي  است.  کرده 
توانبخشي و تکنولوژي است. معلوالن هنوز در این زمینه 
دردسرهاي زیادي دارند و تهیه ي لوازم توانبخشي با کیفیت 

مشکل همیشگي ما معلوالن است.

دختران داراي معلولیت، آسیب پذیرترند
فرهنگ جامعه در مورد معلوالن نیازمند تغییر است و مردم 
باید به معلوالن نگاه انساني داشته باشند. معلول شایسته  
نگرش نادرست و تصورهاي غلط نیست و متاسفانه از 
این نظر دختران معلول بیشتر دچار آسیب مي شوند. 
البته خود معلوالن نیز باید برای مطلوب کردن شرایط تالش 

کنند و مسئوالن  باید با آن ها را مورد حمایت قرار دهند.

مفید بودن انسان کمترین فایده اوست 
در  او  فایده ي  کم ترین  خودش  براي  انسان  مفیدبودن 
زندگي ام  تغییر  براي  پیش  من 20سال  اگر  است.  زندگي 
تالش نمي کردم ممکن بود حاال دختري افسرده و منزوي 
بدون شان و جایگاه اجتماعي باشم. درست است که تفکر 
اطرافیان بر نحوه  زندگي هر کسي اثرگذار است اما انسان 
از دست  را  باشد که دیدگاه مثبت خود  باید آن قدر قوي 
ندهد و خوشبختانه خانواده و کانون توانا از مشوقان اصلي 

من در داشتن این دیدگاه بوده اند.

کالم پایاني
همه رنگ ها در کنار یکدیگر زیبایي خود را نشان مي دهند، 
زندگي هم با سختي ها و آسودگي هایش معنا پیدا مي کند. 
از نعمت هاي بزرگ خداوند  تندرستي و سالمت جسماني 
است اما مالک انسانیت نیست. معلولیت محدودیت نیست 

به شرط تالش و همت.
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رئیس بنیاد مستضعفان کشور در جریان بازدید از فیروز:

موسوی:  سرمایه داري الهي یعني ارزش دادن به جایگاه انسان
آمده ام تا از فیروز بیاموزم/11 هزار خانواده معلول را صاحب خانه می کنیم

بازدید دانشجویان دانشگاه آنژه uso فرانسه از کانون توانا و فیروز

از  بازدید  حاشیه   در  که  نشستی  در  کشور  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
خطوط تولید گروه بهداشتی فیروز برگزار شد با بیان اینکه معلوالن 
افرادي توانا هستند اظهار داشت: براي آموزش و الگوبرداري از نحوه 

اشتغال و کار با افراد داراي معلولیت به کارخانه فیروز آمدم.
اعطاي  از  بازدید  این  در  کیا  سعیدي  محمد  توانا:  پیک  گزارش  به 
مسکن رایگان به خانواده هاي دارای 2 عضو معلول و بیشتر خبر داد 
و افزود: تاکنون 11 هزار خانواده واجد شرایط در کشور شناسایي شده 
اند که همه  آنها را تا 4 سال آینده با همکاري بنیاد خیرین مسکن 

ساز، بهزیستي و راه و شهرسازي خانه دار می کنیم.
وي افزود: حفظ عزت نفس مستضعفان و توجه همزمان به رفع علل 
محرومیت از مهمترین رویکردهاي بنیاد مستضعفان است و تفاوت ما 
با کمیته امداد اینجاست که می خواهیم خدمت گیرندگان امروز را به 

خدمت دهندگان فردا تبدیل کنیم.
مدیرعامل گروه بهداشتي فیروز نیز در این نشست اظهار داشت: نقطه 
بلکه هدف اصلي  ایجاد اشتغال براي معلوالن نیست  نهایي هدف ما 
ما معرفي سبک سرمایه داري الهي به جامعه و ارزش دادن به جایگاه 

انساني انسانهاست.
دستگاه  و  ماشین  کردن  جایگزین  کرد:  تاکید  موسوي  سیدمحمد 

دانشگاه  دپارتمان  رئیس  پیک توانا:  گزارش  به 
کانون  از  بازدید  براي  اینکه  از  فرانسه  کاتولیک 
معلولین و گروه بهداشتي فیروز مورد پذیرش قرار 
گرفته اند تشکر کرد و گفت: در دانشگاه کاتولیک 
فرانسه بیش از 9هزار دانشجو در رشته هاي آسیب 
معلولیت  با  مرتبط  هاي  رشته  و  اجتماعي  هاي 

تحصیل مي کنند.
و  توانا  کانون  بازدید  با  امروز  ما  کرد:  تصریح  وی 
کارکنان  فعالیت  نحوه   با  فیروز  تولیدی  خطوط 

معلول آشنایی کامل پیدا کردیم.

رئیس هیئت مدیره کانون توانا نیز در این نشست 
پدیده  به  جامعه  نادرست  نگاه  داشت:  اظهار 
معلولیت ما را تشویق به راه اندازي کانون معلولین 
توانا کرد تا دست به اصالح دیدگاه جامعه در این 

زمینه بزنیم. 
وي در پاسخ به سؤال یکي از دانشجویان فرانسوي 
که پرسید علت بکارگیري نیروهاي معلول در فیروز 
چیست ابراز داشت: کشوري مانند کشور ما داراي 
امکان  نکته  همین  و  باالست  جمعیتي  رشد  نرخ 
استفاده از اتوماسیون را نفي مي کند اما ما معلوالن 

را به کار گرفتیم چون این افراد از شانس کمتري 
براي اشتغال برخوردارند.

چند  از  بازدید  به منظور  که  نفره    12 تیم  این 
مسئولیت های  انجام  در  پیشرو  ایرانِی  مجموعه  
با  از نشست  ایران سفر کرده اند پس  به  اجتماعی 
موسس کانون توانا ضمن اهداي یادبود به بنیانگذار 
اجازه  تا  این مجموعه خواستند  از  کانون معلولین 
دهد سفیران فرهنگي کانون توانا و فیروز در فرانسه 

باشند.

با  و  است  غربي  امپریالیسم  از  پیروي  انساني،  کارآمد  نیروي  به جاي  اتوماسیون 
سرمایه داري الهي منافات دارد.

در  خود  رنجور  تن  با  امروز  معلوالِن  ساخت:  خاطرنشان  معلولین  کانون  موسس 
کارخانه کار فیزیکي انجام مي دهند زیرا در گذشته بستر تحصیِل آنها فراهم نبوده 

اما این سرنوشت براي دانش آموزان معلول امروز نباید تکرار شود.
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میترا بهرامی

زندگی را زندگی کنید ؛ با ادامه تحصیل
بالندگی آتیه  ایران در سایه تكیه به توانمندی های معلوالن 

زندگی همچنان به راه خود مشغول بود. پیچ های مسیر را می پیچید، از تنگناها 
عبور می کرد، شیب ها را باال و پایین می جهید و خم به ابرو نمی آورد. تعطیالت 
نوروز تازه به پایان رسیده بود و بهاِر نوپای سال 76 می رفت که خودنمایی کند. 
خورشید درست مانند دختران تازه به بلوغ رسیده سرحال و پر انرژی بود تا 
آبشار  به  نژادش  و گرم چشیده روزگار روی دخترکی که  اینکه دوربین سرد 
میالش، به جمعه بازارهای رودسر و به جواهرهای جواهر ده برمی گشت متمرکز 

شد. 
فروردین ماه تازه به نیمه رسیده بود که در جاده رودسر، در یک بعد از ظهر 
تب دار خودرویی آخرین پیچ جاده را نپیچید و زندگی پای خودخواهش را روی 

پدال ترمز فشار داد و هراسان فریاد برآورد: ایست....!
آتیه شعباني دختر 29ساله رودسری، عضو یک خانواده چهارنفره است که از 
10سالگي وقتی که کالس چهارم دبستان بود بر اثر تصادف دچار آسیب گردنی 
و کشیدگی نخاع از مهره های پنجم و ششم ستون فقرات شد و از آن پس با 
وجود معلولیت توانسته است به تحصیل خود ادامه دهد. او اکنون دانشجوي 
ترم هفتم رشته روانشناسي در دانشگاه پیام  نور رودسر است و با کمک خانواده 

و دوستانش با جدیت درس می خواند.
تمام امتحانات را در منزل دادم 

پس از تصادف یک ماه در بیمارستان بستري بودم و در ایام امتحانات آن سال با 
همکاري کادر آموزشي مدرسه، تمام امتحانات را در منزل دادم. با پایان کالس 
پنجم و دوره دبستان، مقطع راهنمایي را به صورت پراکنده به کالس هاي درس 
مي رفتم و در نهایت موفق به پایان این مقطع شدم؛ اما دوران متوسطه را به 
صورت غیرحضوري سپري کردم. در این دوران وارد هنرستان فني وحرفه اي 

شدم و در رشته ي رایانه به تحصیل پرداختم. سال بعد از آن 
را نیز با نمره هاي مناسب قبول شدم.

برای دانشگاه ثبت نام نكردم
روزهایي  بود.  خانه  نزدیک  مدرسه ام  راهنمایي  مقطع  در 
به  قادر  اما روزهایي که  به مدرسه مي رفتم  که مي توانستم، 
دفترم  و  کتاب  در  را  درس ها  دوستانم  نبودم  مدرسه رفتن 
معلم  بدهم.  امتحان  مي توانستم  آنان  با کمک  و  مي نوشتند 
و  مي آمد  ما  منزل  به  خصوصي  معلم  عنوان  به  دبیرستانم 
واحدهاي عملي را به من آموزش مي داد. درس های عملي را 
با اطالع کادر آموزشي مدرسه در منزل امتحان دادم و  هم 
نمرات آن در مدرسه ثبت می شد. اما پس از پایان متوسطه 
براي ورود به دانشگاه در آزمون ثبت نام نکردم. علت این امر 

بروز زخم بستر و بیماري بود.
تشویق خانواده دلگرمم کرد 

تشویق های خانواده  اینکه  تا  دیپلم گذشت  از گرفتن  مدتی 
اهل  همیشه  کنم.  دانشگاه  آماده  را  خودم  تا  کرد  دلگرمم 
که  بودم  عالقمند  و  بودم  روانشناسي  کتاب هاي  مطالعه 
دوره  بنابراین  باشم  داشته  زمینه  این  در  بیشتري  اطالعات 
علوم  رشته  در  غیرحضوري  صورت  به  را  پیش دانشگاهي 
انساني خواندم و پس از آن در آزمون ورود به دانشگاه شرکت 
رودسر  نور  پیام  دانشگاه  در  مورد عالقه ام  و در رشته   کردم 
پذیرفته شدم. حاال هم می توانم بگویم نمراتم  متوسط به باال 
ارائه  نور نیمه حضوري  اینکه دروس دانشگاه پیام   با  هستند. 
مي شوند من مرتب به دانشگاه مي روم و در کالس ها شرکت 
مي کنم. دانشگاه را دوست دارم. محیط آن خوب است و با 

وجود دوستان خوبم، روحیه و انرژي مي گیرم.
هدفم راه اندازی مهدکودك است

چه معلولیت باشد و چه نباشد باید زندگي کرد؛ به هر حال 
افراد سالم هم بدون مشکل نیستند. برای رسیدن به موقعیتی 
که در آن قرار دادم با سختی های زیادی کنار آمده ام و اکنون 
مي توانم بگویم خودم را فرد موفقی می دانم. گرچه هنوز به 
را خوب پشت  سر  اینجاي کار  تا  اما  نرسیده ام  اهدافم  تمام 

گذاشته ام.
مي خواهم به تحصیلم ادامه دهم و با ادامه تحصیالت خود 
ایده آلی  کودک  مهد  آینده  در  کودک  روانشناسي  رشته  در 

راه اندازي کنم.
دوستان معلولم را تشویق به درس خواندن می کنم

آن دسته از دوستانم که معلولیت دارند، از مشاهده تحصیل 
من تعجب مي کنند. دانشجویي بود که معلولیت نخاعي داشت 
از رفتن به دانشگاه  و اظهار مي کرد به دلیل نگاه هاي مردم 
نبود.  پذیرفتنی  من  برای  او  این حرف  اما  مي کشد  خجالت 
بنابراین همه تالشم را کردم تا او را تشویق به ادامه تحصیل 
از  دیگر  یکي  مي رود.  دانشگاه  به  دوستم  آن  اکنون  و  کنم 
دوستانم نیز در دوران دبیرستان دچار ضایعه ي نخاعي شده 
بود، در مورد او هم تالش کردم تا درس بخواند و او باالخره 

مدرک دیپلمش را دریافت کرد.
استادها مرا الگوی دیگران می دانند

با  خوبی  دوستانه  رابطه  همکالسی هایم  و  دانشگاه  استادان 
من دارند. معلولیت من اوایل برایشان تازگي داشت اما اکنون 
بسیار  را  همکالسي هایم  دارند.  مساله  این  به  عادي  نگاهی 
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دوست دارم و این حس متقابل است. مسئوالن، کارکنان و استادان 
را دارند. آن ها مرا  دانشگاه هم مراعات شرایطم را مي کنند و هوایم 
به  مرا  استادانم  مي کنند.  تشویقم  تحصیل  ادامه  به  و  دارند  دوست 
آن ها  تمام  برخورد  از  من  و  مي کنند  معرفی  دیگران  به  الگو  عنوان 
راضي هستم.  پیش از آن تصورم این بود که تحصیل دانشجویان فقط 
براي گرفتن مدرک است اما حاال خودم چیزهاي زیادی آموخته ام، با 

افراد و افکار بیشتري آشنایي پیدا کرده ام.

نمی دانستم دانشگاه به این اندازه خوب است
محیط دانشگاه را دوست دارم. پیش از رفتن به دانشگاه کمتر پیش 
مي آمد که بدون خانواده در محیط هاي شلوغ اجتماعي حاضر شوم؛ 
اما اکنون به حضور در فضاي شلوغ دانشگاه عادت کرده ام. با دوستان 
اضافه  تعداد دوستانم  به  دانشگاه هم  و در  ارتباطم  قدیمي هنوز در 
شده است. با وجود آن ها در دانشگاه احساس تنهایي نمي کنم. فکر 
نمي کردم تحصیل در دانشگاه این اندازه خوب باشد و حاال از ورود به 

دانشگاه خوشحالم. 
بهزیستی با دانشگاهم هماهنگ شد

دارم  را  دانشگاه  به  رفتن  قصد  که  کردم  اعالم  بهزیستي  به  وقتي 
معلولم  دوستان  از  دیگر  یکي  و  من  مرور  و  عبور  براي  دانشگاه  با 
هماهنگي هاي الزم را انجام دادند و براي تردد آسان ما با ویلچر، رمپ 
ساختند. کالس هاي درسی ما در طبقه  اول ساختمان برگزار مي شود 

و به راحتي مي توانیم براي شرکت در کالس ها رفت وآمد کنیم.
خانواده، پشتیبان همیشگی ام

خانواده و بیشتر از همه مادرم به من کمک مي کنند. مادرم همیشه 
کمکم  شخصی  کارهای  همه  در  و  داشت  را  درس خواندنم  هوای 
پدرم  و  برادر  دارد.  ادامه  هم  حاال  همین  تا  او  تشویق های  می کرد. 
نیز همیشه حمایتم می کنند. حاال که به دانشگاه مي روم، خانواده ام 
مرا به دانشگاه مي برند و هنگام بازگشت نیز همیشه پدر و مادرم هر 
دو براي بازگرداندن من به دانشگاه مي آیند. برادرم علیرضا را بسیار 
دوست دارم. هر زمان که به کمک او احتیاج داشته باشم در کنار من 
است. علیرضا پس از آسیب  نخاعي من به دنیا آمد و تولد او خاطره ي 

خوش همیشگي من است.
عالقه زیادي به دانشگاه دارم 

تحصیل نه خیلي سخت است و نه خیلي آسان. رفت وآمد به دانشگاه 
به  وقتي  هستم،  منزل  در  اغلب  که  من  و  دارد  سختي  و  خستگي 
به دانشگاه عالقه  این حال  با  دانشگاه مي روم بسیار خسته مي شوم. 
زیادي دارم. اهل مطالعه هستم و هر روز کتاب مي خوانم. به شدت به 
کتاب هاي روانشناسي و رمان عالقمندم. چند سال پیش کار تحقیق 
و تایپ انجام مي دادم و این کار مدتي شغلم بود؛ اما بعد از آن کارم 

را کنار گذاشتم.
معلولیت همیشه محدودیت نیست

معتقدم تمام انسان ها مشکل دارند و معلوالن هم مانند همه انسان ها 
معموال  من  دیدن  از  مردم  مي کنند؛  نرم  دست وپنجه  مشکالت  با 
تشویقم  تحصیل  ادامه  براي  یا  مي کنند  تعجب  مي شوند،  خوشحال 
مي کنند اما به هر حال باید زندگي کرد. از زندگي ام رضایت دارم. اگر 
بخواهم به معلولیت فکر کنم، تالشم این است که نگاهی به پدیده ها 
داشته باشم. گاهي دوست داري جایي بروي اما نمي تواني؛ با این حال 

نمي توان گفت که معلولیت همیشه محدودیت است.
آتیه ای با هزاران خاطره 

چند سال پیش که به مشهد رفته بودیم وقتي با خانواده به آرامگاه 
فردوسي رفتیم براي پایین رفتن از پله ها با ویلچر دچار مشکل شدیم. 
به خانواده ام گفتم به نوبت به آرامگاه بروند و من باالي پله ها در انتظار 
آمدن آنان بمانم. در همین حین یکي از مسافران آن جا آمد و به ما 
در پایین رفتن از پله ها با ویلچر کمک کرد. او قول داد نیم ساعت بعد 
براي بازگرداندن ما برگردد و دقیقا به محض بیرون آمدن ما از آرامگاه، 

بیرون در منتظر بود.
است.  مانده  ذهنم  در  همیشه  مهربان  فرد  آن  از  خوب  خاطره  این 
سال گذشته هم روز سالگرد تولدم استادي که براي او عالقه و احترام 
زیادي قائل بودم، به همراه دوستانم همگي بدون اطالع قبلي به منزل 
ما آمدند و با آوردن کیک و هدیه و برگزارکردن جشن تولد غافلگیرم 
کردند. البته یک خاطره تلخ هم دارم و آن این است که10 سال پیش 
که به فیزیوتراپي رفته بودم به دلیل ناآشنایي فیزیوتراپ با نوع کار، 

من  با  هنوز  پا  درد  چنان که  کشیدم؛  بسیاري  سختي  و  شکست  زانویم 
همراه است و خاطره بدي از آن سال ها برایم باقي گذاشت.

زندگی را زندگی کنیم
باشند.  امیدوار  زندگي  به  باید  نخاعي ام  دوستان  جمله  از  معلوالن  همه  
برخي معلوالن فقط به امید درمان نشسته اند و زندگي نمي کنند. خوب 
است بدانند وظیفه همه ما در زندگی شادبودن است و بهتر است همگی 

زندگي را به معناي واقعي زندگي کنیم.
سختي  با  گرچه  معلولیتش  از  سال   19 گذشت  با  اکنون  آتیه 
او در کنار خود  اعتقاد راسخ دارد.  به شادي  معلولیت آشناست، 
آتیه اش  یاور  و  یار  که  دارد  را  علیرضا  برادرش  مانند  کساني 
به  را  معلولیت  شرایط  با  درس خواندن  سختي  اکنون  او  هستند. 
جان خریده تا به هدفش برسد، تا روزي روانشناسي کودك بخواند 

و مهد کودك باز کند.
بي شک فرزنداني که در مهد این چنیني و در کنار یک دختر موفق 
وجودشان  در  معلوالن  توانمندي  به  اعتماد  و  اعتقاد  کنند،  رشد 
روز  به  روز  ایران  آتیه   که  آن جا  تا  مي کند؛  و رشد  مي زند  جوانه 

ببالد.
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ایست!  اینجا حریم خصوصي است
دکتر غالمرضا زرین کفشیان

بحث حریم  خصوصي از دیرباز مورد توجه حقوق دانان و 
اندیشمندان حوزه ي حقوق و جامعه شناسي بوده است. 
حریم شخصي یا حریم خصوصي یعني یک فرد یا گروه 
بتواند خود و یا اطالعات مربوط به جسم و بدن خود 
را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود و یا جسم و بدن 
خود را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. 
همچنین حریم  خصوصي بخشي از زندگي انسان است 
این  باشد.  امان  در  دیگران  نظارت  و  دید  از  باید  که 
حریم به دو بخش اطالعاتي و جسمي تقسیم مي شود؛ 
حریم  خصوصي جسماني را مي توان جلوگیري فردي 
مزاحم از واردشدن به خلوت فردي دیگر تعریف نمود.

در این مقال سؤال این است که آیا معلوالن داراي 
نه؟  یا  هستند  بدني  شخصي  و  حریم خصوصي 
بدني  معلوالن حریم خصوصي  بگوییم،  باید  خیر! 
ندارند. برخی از آن ها اذعان دارند که ناتوان از کنترل 

و حفاظت از حریم  خصوصي بدني خود هستند.
اعضا یا قسمت هایي از بدن مثل آلت  تناسلي و غیره... 
جزو حریم  خصوصي بدني هر شخصي تلقي مي شود و 
باید از دید و نظارت دیگران در امان و مخفي باشد اما 

این نکته در مورد معلوالن صادق نیست.
خود  میل  برخالف  معلولیت  دارای  افراد  بنابراین 
مجبورند تمام اعضاي بدن خود را به دیگري نشان دهند 
و همچنین برخی از آن ها به علت وابستگي جسمي به 
بدني  و  جسمي  حریم  خصوصي  نمي توانند  دیگران 
بگوییم،  اگر بخواهیم شفاف  خویش را حفاظت کنند. 
پیرو قاعده، معلوالن نیز باید بعد از رفتن به توالت خود 
یا  اینکه کسي دیگر آن ها را تمیز کند،  یا  را بشویند، 
این که لوله هایي را داخل منافذ دفع خود قرار دهند تا 
ادرار و مدفوعشان در یک کیسه جمع شود. این حقایق 
که  پیداست  ناگفته  بنابراین  هستند.  واضح  و  شفاف 
حوزه خصوصي بدني معلوالن در پنهان ترین الیه هاي 
خود به گسترده ترین نحو مورد دخالت، کنترل و نظارت 
قرار مي گیرد. این داستان زندگي روزانه معلوالن است. 
بنابراین تفاوت بین کساني که به کمک نیاز دارند 
و آن ها که نیاز ندارند، تفاوت بین آن هایي است 
که حریم خصوصي دارند و آن هایي که این حریم 

را ندارند.
مي کنند  صحبت  موارد  این  درباره  ندرت  به  معلوالن 
زبان  را پشت  واقعیت ها  وقتي هم صحبت مي کنند  و 
باشیم:  واقع بین  بیاید  پنهان مي کنند.  یا طنز  عمومي 
خجالت  نیاز  این  درباره  کردن  صحبت  از  معلوالن 
جسمي  معلوالن  فقط  که  است  نیازي  این  مي کشند. 
شدید، کودکان و افرادي که قسمتي از بدنشان جراحت 

دارد تجربه  آن را دارند.
دیگرانی  و  معلوالن  بین  تفاوت  موجب  نکته  این  بله، 
اگر  حال  هر  به  دارند.  بدن  حریم  خصوصي  که  است 
کنند،  زندگي  دنیا  این  در  به راحتي  بخواهند  معلوالن 
باید این موارد را بلند و با زبان واقعي بیان کنند. بنابراین 
تا زماني که تمام بزرگ ساالن توسط فرد دیگري بعد 
بتواند  مراقب  فرد  که  زماني  تا  نشوند،  تمیز  توالت  از 
خودش را بعد از توالت تمیز کند، افرادي که احتیاج به 

این خدمت دارند، ضعیف یا پست تلقي مي شوند. 
چرا که شهادت افراد مبتال به معلولیت در مورد حریم  

درد  از  داستان هایي  شامل  بدني  و  جسمي  خصوصي 
در  خویش  ناتواني  بر  مبني  روزانه  تحقیرهاي  و  آنها 
و  جسمي  خصوصي  حریم  از  حفاظت  و  کنترل  عدم 

بدني شان خواهد بود.
باید بدانیم که این مسئله تا حد زیادي فردي، غیرقابل 
دردي  مستوجب  مسئله  این  است.  تلخ  و  پیش بیني 
ذهني  دودمان  اوقات  گاهي  که  است  رواني  و  روحي 
چالش  موجب  درد  این  مي دهد.  باد  به  را  معلول  فرد 
بین ذهن و بدن معلول مي شود. البته تضاد بین فکر و 
بدن در بیشتر نظریات کنوني بدن، به نظر پیش پاافتاده 
مي آید ولي این درد چند منبع براي مقاومت در برابر 
مردانگي،  و  زنانگي  مثل  ایدئولوژیکي  ساخت هاي 
یا خشونت  تناسلي  اندام  انحصار شهواني  آلت تناسلي، 
نفس ارائه مي دهد. بنابراین این درد نمي تواند دوست 
معلول باشد و منبعي مخفي براي تغییر موقعیت نیست 
نمي شود.  معلول  فرد  لذت  و  رضایت  موجب  اصاًل  و 
بنابراین پیرو مباحث مورد اشاره، مي توان گفت حریم 
خصوصي و بدني معلوالن، آسیب دیده است. به عبارت 
فاقد  ناخواسته،  یا  خواسته  معلولیت  دارای  افراد  بهتر 

این حوزه و حریم هستند.
البته نظریاتي که این تفسیرها را ارائه مي دهند نه تنها 
در مورد درد واقع گرایانه هستند بلکه سعي دارند از به 
و  کنند  جلوگیري  معلولیت  داراي  افراد  رفتن  حاشیه 
باور  غیرقابل  را  آن ها  قرباني شدن  و  رنج  داستان هاي 

نکنند.
قضایایي  بر  مبتني  نگاه،  این  که  بپذیریم  باید  پس 
دارند  تمایل  نیز  افراد معلول  و  و منطقي است  واقعي 
جدا باشند و حریم و خلوت شخصي بدني داشته باشند.

نیمي  از  بیش  مي دهند  نشان  مطالعات  حالیکه  در 
و  حریم  خصوصي  هیچ گونه  داراي  معلوالن،  از 
شخصي نیستند و این امر در حال افزایش است.

این مسئله  از  به صورت خودآگاه  معلولیت  دارای  افراد 
در  مسئله  این  تأثیرات  و  ندارند  خوشایندي  احساس 
بعد اجتماعي و فرهنگي نیز در تولید و بازتولید نگرش 

منفي جامعه علیه آنها قابل تامل است.
بر این اساس برخي افراد تصور مي کنند معلوالن هیچ 
هویت بدني منحصر به فردي ندارند و یا نمي توانند آن 
تلقي  اینگونه  و  کنند  معلول حفظ  غیر  افراد  مانند  را 

خصوصي  حریم  از  نمي توانند  معلوالن  که  مي شود 
بدني آگاه باشند و لذا در دایره انسان هاي عادي قرار 

نمي گیرند.
به عبارت دیگر فرض بر این است که »از نظر دیگران 
است  امري  معلوالن  بدني  و  خصوصي  حریم  نداشتن 
عادي« و متعاقبا گروه هاي افراد معلول خودشان را به 
عنوان محروم شده از بسیاري از جنبه هاي انساني اي که 

جامعه به افراد غیرمعلول پرداخت مي کند، مي دانند. 
کنترل حریم  در عدم  معلوالن  ناتواني  و  درد  بنابراین 
خصوصي و بدني باعث مي شود تا آن ها احساس کنند: 
و  خصوصي  حریم  حتي  و  هستند  مفلوک  و  بدبخت 
نگه  دور  دیگران سرپرستي مي شود،  توسط  بدنی شان 
داشته مي شوند، نادیده گرفته مي شوند، توسط غریبه ها 
مورد تمسخر قرار مي گیرند، به عنوان یک سربار با آن ها 
نامناسب و حتي بدون  رفتار مي شود و در دید عموم 
ثبت هایي  البته  مي کنند.  توجه  جلب  احترام  به  نیاز 
تفهیم  در  مي تواند  معلوالن  دریافت هاي  و  تجارب  از 

مطلب راه گشا باشد. 
افراد دارای معلولیت به دلیل درد ناشي از عدم توانایي 
در کنترل حریم خصوصي احساس مي کنند بسیار زشت 
و نامناسب هستند، از معلولیت خود خجالت مي کشند 
و به شرمساري آن ها بیش از پیش افزوده مي شود. غالبا 
احساس مي کنند زندگي آن ها بار مسئولیت رواني دارد 
آرزو  همیشه  دلیل  این  به  و  ندارد  آن چناني  ارزش  و 
از خود  باشند. به هر حال معلوالن  مي کنند که سالم 
به  عنوان یک معلول به هر شکلي که دیگران در مورد 

معلوالن نگاه مي کنند آگاهند.
مي برند  رنج  دائم  بي حریم بودن  این  از  آن ها  بنابراین 
ایجاد  انزوا  و  ترس  و  است  غیرعادالنه  رنجي  هر  و 
از  معلوالن  تا  مي شوند  باعث  مباحث  این  اما  مي کند 
کند  رها  شرایط  این  از  را  آن ها  که  درماني  اقدام  هر 
را  انساني خود  کرامت  و  استقبال  کنند چرا که عزت 
که  است  ذکر  به  الزم  میکنند.  تصور  تهدید  حال  در 
صریح نبودن در بسیاري از این دیدگاه ها، یک تراژدي 
شخصي است البته ایده آل این است که بتوان کمپیني 
را براي توانبخشي افراد معلول و از بین بردن این نوع 

نگاه ترتیب داد.
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آوای بِم »بم« در دنیای معلولیت؛

بیـاییـــد   بترسیـــم

همگام با تشكل های مردم نهاد معلوالن کشور

ایران زلزله خیز است. این را بارها شنیده و هراسان 
و نگران شده ایم. گاهي هم آن قدر این جمله برایمان 
بي تفاوتي  خود  از  که  مي شود  یکنواخت  و  تکراري 

نشان مي دهیم.
چندان هم مقصر نیستیم؛ زیرا تا بوده، شعار بوده و 
همایش و سخنراني و امثال آن؛ اما کمتر کار عملي 

دیده ایم.
 13 به  گردد  برمي  ما  کشور  زلزله  هولناک ترین 
سال پیش؛ نیمه شب پنجم دي ماه 82 و زماني که 
مردم شهر در خواب بودند. زلزله، بي خبر آمد و به 
خانه هاي آرام سرکي کشید. زمین بم از خواب بیدار 
شد، با صداي بم غرید و بم تاریخ را با خاک یکسان 

کرد.
حاصل آن جنبش زمین و غرش بم، هزاران کشته و 
تخریب تمام شهر بود. این سانحه اما چندین و چند 
معلول هم بر جاي گذاشت؛ آنان که با تن و بدن سالم 
خوابیدند و یک شبه دچار معلولیت شدند. چشم که 
گشودند دنیاي شان دنیاي دیگري بود. دیگر دنیاي 
راه  صاف  دي ماه  پنجم  از  پیش  تا  که  نبود  آناني 
دنیایشان  حاال  داشتند.  عادي  زندگي  و  مي رفتند 
نبود.  کم  هم  تعدادشان  معلولیت.  دنیاي  بود  شده 
معلوالن  تعداد  به  نفر   700 و  یک هزار  شب  همان 
استان کرمان اضافه شد. ذره بین زمان در آن سوز و 
سرماي زمستاني بر نقشه جغرافیاي بم آمد و آن را 

با معلولیت بزرگ کرد.
معلول   228 ذهني،  معلول   66 حدود  زلزله  این 

بر  حرکتي  جسمي-  معلول   382 و  نخاعي  ضایعه 
ویژه  مرکز   2 که  بود  آن  از  پس  و  گذاشت  جاي 
در  نخاعي  معلوالن ضایعه  توانبخشي  و  شبانه روزي 

بم راه اندازي شد.
آن  هر  مي دانستیم  آن که  با  ما  و  نکرد  خبر  حادثه 
ممکن است سرزده از راه برسد و دنیا را روي سرمان 
آوار کند، هیچ نکردیم. به زلزله چنان میدان دادیم 
براي خود تاخت، جوالن داد و رفت و ما هنوز  که 
دیگري  نقطه  هر  در  دوباره  باشد  بنا  اگر  نمي دانیم 
بغرد و بجنبد چگونه باید خود را از آن نجات دهیم.

و  رودبار  سهمگین  و  تلخ  زلزله  از  پس   69 سال 
منجیل سازمان نظام مهندسي ساختمان و نهادهاي 
دیگري شکل گرفتند و بسیاري از روستاها و شهرها 
بازسازي شدند؛ مثل جاهایي که پس از هشت سال 
دوباره 14  اما  بودند.  بازسازي شده  ویران گر  جنگ 
سال بعد همان اتفاقی که در شمال ایران رخ داده بود 
در جنوب کشور هم چهره سهمگین خود را نمایان 
کرد و باز هم همان ویراني ها، تلفات، جان دادن ها و 

معلولیت ها.
زلزله خیزي  این  و  است  زلزله خیز  ایران  آري، 
مي افزاید.  معلوالنش  آمار  بر  و  مي کند  تهدیدش 
طور  به  حمایتي  نهادهاي  که  نامناسبي  رویکرد  با 
معمول در پیش گرفته و اقدامات رفاهي را به جاي 
کي  تا  راستي  به  گرفته اند،  نظر  در  توانمندسازي 

بناست از پیشگیري خودداري کنیم؟
تولید  معلول  نابه جا  سیاست هاي  با  است  قرار  آیا 

کنیم و از نهادهاي حمایتي بخواهیم آنان را زیر چتر 
خدمات خود بگیرند؟

زلزله خیز،  ایران  این  که  است  نرسیده  آن  وقت  آیا 
خود را مقاوم کند، آموزش ها را فراگیرد، ایمني اش 
با  مقابله  براي  کند  آماده  را  خود  و  بخشد  ارتقا  را 

زلزله؟
باید ساختمان ها را مقاوم سازي کرد،  عقل مي گوید 
تجهیزات ایمني را مهیا ساخت، نهادها و مجموعه هاي 
و  کرد  سازماندهي  به درستي  را  موضوع  با  مرتبط 
اقدامات ایمني در برابر زلزله را آموخت؛ چنان که در 
موقعیت خطر بتوان با انجام آن جان خود و دیگران 

را نجات بخشید.
با  و  نگریست  موضوعات  به  پدافندي  نگاه  با  باید 
همین نگاه، تمام اقدامات را براي وقوع بحران به کار 
گرفت تا هر حادثه اي به بحران تبدیل نشود و اگر 
شد، بتوان از آسیب ها و تبعات بیشتر آن جلوگیري 

کرد.
برایمان  ایران  حادثه خیزي  و  زلزله خیزي  نگذاریم 
لوث شود، تکرار و کلیشه شود؛ چه، آثار و تبعات آن 
لوث نشدني است. چنان فکر و ذهن و جسم و جان 
آن  به  بي تفاوتي  که  و مي خراشد  مي کند  درگیر  را 

شدني نیست. نگذاریم حرف زلزله لوث شود.
گاهي هراس خوب است. آري، هراسي که خداوند در 
وجودمان نهاده خوب است؛ مشروط به اینکه منتهي 
شود به برنامه، طرح و کاري که ما را از خطر آن در 

امان مي دارد. بیایید بترسیم.

معلوالن  سراسری  ماهنامه  تنها  به عنوان  توانا  پیک  
از  گزارشی  شماره  هر  در  تا  است  آن  بر  ایران  در 
مردم نهاد  تشکل های  از  یک  هر  فعالیت های 
معلوالن  حوزه  در  و  کشور  سراسر  در  که  معلوالن 
تالش می کنند را منتشر کند. در این شماره  شرح 
معلولین  جامعه  انجمن  فعالیت های  از  مختصری 

زنجان را می خوانیم.

جامعه معلولین زنجان در آیینه دهه فجر
گرامی داشت  ایام  زنجان  معلولین  مدیرعامل جامعه 
حرکت های  برگزاری  مبدا  و  برکت  پر  را  فجر  دهه 

جدید در جامعه معلولین زنجان دانست.
داشت:  اظهار  قنبری  مهدی  پیک توانا؛  گزارش  به 
معلوالن  و  جانبازان  رالی  همایش  سومین  برگزاری 
با  که  معلولین  جامعه  غذایی  جشنواره  زنجان، 
مادران  و  پرستاران  از  تجلیل  خیر،  بانوان  همکاری 
افراد دارای معلولیت به بهانه روز پرستار و بازدید از 
کلینیک مهرانه از جمله برنامه های جامعه معلولین 

زنجان در ایام گرامی داشت دهه فجر بود.
و  جانبازان  رالی  همایش  سومین  داد:  ادامه  وی 
زنجان  معلوالن  و  جانبازان  حضور  زنجان  معلوالن 

شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  شهردار،  حضور  با  و 
معاون فرهنگی شهرداری و رئیس سازمان بهزیستی 

شهرستان زنجان برگزار شد.
قنبری همچنین تجلیل از پرستاران و مادران دارای 
صورت  پرستار  روز  مناسبت  به  که  معلولیت  فرزند 

موسسه  این  رویدادهای  بهترین  از  یکی  را  گرفت 
با  تا  کردیم  تالش  مراسم  این  در  افزود:  و  دانست 
دارای  افراد  پرستاران  و  مادران  زحمات  از  تجلیل 

معلولیت گوشه ای از زحمات آنها را ارج نهیم.
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پیک  توانا گزارش می دهد؛

اشتغال معلوالن؛ فرش قرمز استقالل
نرخ بیكاری معلوالن ۵ برابر افراد عادی است 

»استخدام معلوالن تكلیف قانوني شد«؛
این خبر اخیر انوشیروان محسني بندپي، رئیس سازمان 
و300هزار  یک میلیون  جامعه  براي  کشور  بهزیستي 
نفري معلوالن ایران بود؛ آماري که خود سازمان اعالم 

کرده است.
مردان  را  کشور  معلوالن  درصد   65 اساس،  این  بر 
تشکیل مي دهند و70درصد کل جامعه معلوالن پس از 
تولد و بر اثر حوادث دچار معلولیت شده اند که بي شک 
براي داشتن شغل و فرصت هاي برابر با افراد تندرست 

محق هستند.
ایران  سراسر  در  معلول  آمار300هزار  طبق  اینک 
با  معلوالن  از  بسیاري  و  هستند  شغل  متقاضي 

وجودداشتن شرایط و تحصیالت از شغل بي بهره اند.
رئیس سازمان بهزیستي ایجاد اشتغال را از اولویت هاي 
نخست و مهم این سازمان عنوان کرده و گفته بود قرار 
از  دستگاه ها  در  معلوالن  استخدام  جدید  قانون  است 
ابتداي سال آتي اجرایي شود تا به این ترتیب آنان نیز 
امکان بهره مندي از فرصت هاي شغلي را داشته باشند.

اخیر  الیحه  که  بود  گفته  هم  را  این  بندپي  محسني 
استخدام معلوالن در دستگاه ها در مجلس دهم بررسي 
اجرا  به  نزدیک  آینده  در  است  امید  و  و تصویب شده 
درآید؛ ضمن اینکه اجرایي شدن قانون یادشده نیازمند 
تخصیص اعتبارات و تدوین الزامات مورد نیاز در قانون 

برنامه ششم توسعه است.
قاسم عبداهلل زاده، قائم مقام توانمندسازي و مشارکت هاي 
مردمي سازمان بهزیستي اما در سفر اخیر خود به قزوین 
گفت: سهم 3درصدي اشتغال معلوالن در دستگاه هاي 
اهرم  بخش خصوصي  در  اما  اجراست  حال  در  دولتي 
اجرایي قوي براي الزام به اشتغال معلوالن وجود ندارد.

بانک ها در خدمت کارآفرینان باشند 
معلول،  که  دارد  اعتقاد  معلوالن  حوزه  برتر  کارآفرین 
تواناست و چنان چه براي او شغل و فرصت برابر ایجاد 

شود، نیاز به ترحم دیگران ندارد.
خط  در  معلوالن  به کارگیري  با  موسوي  محمد  سید 
تولید و بخش هاي مختلف گروه بهداشتي فیروز، براي 

600نفر شغل ایجاد کرده است.
توانمندي هاي  به  اتکا  را  این شرکت  رمز موفقیت  وي 
معلوالن عنوان و بیان مي کند: در سال جاري که سال 
»اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل« نام گرفته، باید تمام 
ایجاد  به  نسبت  شعارزدگي  از  دوري  با  امر  متولیان 
اقدام  معلوالن  حوزه ي  در  به ویژه  شغلي  فرصت هاي 
کنند؛ کاري که کانون معلولین توانا از حدود 20 سال 
انجام  اراده  قشر معلول  از قدرت و  با بهره مندي  پیش 

داده است.
رئیس هیئت مدیره ي کانون معلولین توانا اضافه مي کند: 
به منظور ایجاد فرصت هاي شغلي براي قشر معلول الزم 
دولت،  سوي  از  اقتصادي  امنیت  ایجاد  ضمن  است 

بانک ها نیز در خدمت کارآفرینان باشند.
استخدام  قانون  اجرایي نشدن  از  انتقاد  با  موسوي 
اداري  و  اجرایي  دستگاه هاي  در  معلوالن  3درصدي 
ادامه مي دهد: اجراي مقطعي قانون یاد شده هم کمکي 

به اشتغال معلوالن نمي کند و اثرگذار نیست.
وي ایجاد ضمانت اجرایي براي قوانین مرتبط با اشتغال 
معلوالن را الزمه تحقق آن مي داند و یادآور مي شود: به 
فرموده رهبر معظم انقالب کمک به مردم باید با رویکرد 
اجتماعي صورت گیرد و اشتغال زایي در کانون معلولین 

توانا و شرکت فیروز نیز با همین رویکرد بوده است.
نگاه  باید  مي کند:  خاطرنشان  کشوري  برتر  کارآفرین 
با فراهم کردن فرصت هاي  باشد که  این قشر چنان  به 

این چنیني، آنان نه  تنها باري بر دوش جامعه نباشند؛ 
بلکه بتوانند استقالل یافته و در جامعه به افراد تندرست 

هم یاري برسانند.
موسوي حرفه آموزي به معلوالن در مدارس و نهادهاي 
متولي را امري ضروري دانسته و بیان مي کند: اشتغال 
در  و  دارد  معلوالن  استقالل  در  توجهي  قابل   نقش 
و  آموزشي  نهادهاي  همراهي  قوانین،  اجراي  صورت 
را جامه عمل  آن  متولیان مي توان  احساس مسئولیت 

پوشانید.
با  اجرایي  دستگاه هاي  و  بانک ها  همکاري  موضوع 
مورد  بارها  نیز  قزوین  استاندار  را  تولیدي  واحدهاي 
تأکید قرار داده و آن ها را در نشست هاي مختلف ملزم 
قول  به  تا  است  کرده  تولیدکنندگان  با  همراهي  به 
خودش مانع زخمي کردن تولیدکنندگان شود و بتوان 

اقتصاد مقاومتي را جان بخشید.
کارفرمایان  براي  معلول  نیروهای  به کارگیري   

جاذبه ندارد
محمدرضا طاهري نیز وضعیت اشتغال معلوالن به ویژه 
و  می کند  اعالم  نامطلوب  بسیار  را  اصفهان  استان  در 
اشتغال در سراسر کشور دچار  توانا مي گوید:  به پیک  
قدیمي بودن  دلیل  به  نیز  اصفهان  در  و  است  مشکل 

صنعت این استان، مشکالت خاصي دارد.
افراد داراي معلولیت و رئیس  او که از فعاالن حوزه ي 
مجمع تشکل های اصفهان و نایب رئیس جامعه معلوالن 
در  تحول  ایجاد  اهمیت  بر  تأکید  با  است  استان  این 
اشتغال  وضعیت  بهبود  به منظور  اصفهان  صنعت 
معلوالن این استان عنوان مي کند: مسائل اجتماعي و 
اقتصادي در سال هاي اخیر تعطیلي کارگاه هاي تولیدي 
و خصوصي را به دنبال داشته و فرآیند واگذاري امور به 
بخش خصوصی از سوي دولت نیز مزید بر علت شده، 

میتــرا  بهرامی
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زیرا به کارگیري نیروي داراي معلولیت براي کارفرمایان 
جاذبه ندارد.

اجراي  اصفهان  استان  معلوالن  جامعه   نایب رئیس 
در  معلولیت  داراي  افراد  3درصدي  استخدام  قانون 
عنوان  بسیارضعیف  را  استان  این  دولتي  دستگاه هاي 
اخیر  سال  چند  در  دولتي  بخش  در  مي کند:  بیان  و 
آزمون هاي استخدامي زیادي برگزار نمي شود، آزمون ها 
اقدام  خود  داخلي  اعتبارات  با  نهادها  و  شده  استاني 
به جذب نیروي انساني مي کنند اما از آن جا که براي 
مسئوالن افراد تندرست در اولویت جذب هستند، حتي 
در صورت پذیرفته شدن معلوالن در آزمون استخدامي، 
در مرحله مصاحبه افراد تندرست یا داراي سابقه کار 

جذب مي شوند.
وي خاطرنشان مي کند: به طورمعمول وقتي کارفرما 
واگذار  تندرست  نیروي  به  را  بتواند چند وظیفه 
کند، جذب نیروي معلول به دلیل محدودیت در 

جسم، برایش جاذبه اي ندارد.
طاهری تصریح مي کند: دولت در سال هاي اخیر براي 
امتیازاتي  معلول  نیروی  جذب  به  کارفرمایان  تشویق 
مانند پرداخت حق بیمه به کارفرمایان را در نظر گرفته 

که در عمل چندان موفق نبوده است.
در  کار  طرح  مي کند:  اضافه  معلوالن  حوزه  فعال  این 
دلیل  به  شد،  برنامه ریزي  معلوالن  براي  که  هم  خانه 
نداشتن برند و بازار مناسب براي عرضه تولیدات خانگي 

معلوالن با اقبال چنداني روبه رو نشده است.
ناشنوا  افراد  معلوالن،  میان  در  مي دهد:  ادامه  وي 
شانس  کمترین  جسمي حرکتي  معلوالن  و  بیشترین 

اشتغال را دارند.
نایب رئیس جامعه  معلوالن استان اصفهان اضافه مي کند: 
از  پلیس10+  و  رسمي  دفاتر  دولت،  پیشخوان  دفاتر 
به  قادر  معلولیت  داراي  افراد  که  هستند  بخش هایي 
انجام نوع کار آن ها هستند و این مجموعه ها مي توانند 
هنگام واگذاري به بخش خصوصي، مسئول آن را ملزم 

به به کارگیري نیروهاي داراي معلولیت کنند.
طاهري خاطرنشان مي کند: طبق اعالم مسئوالن بناست 
طرح جدیدي با الگوگیري از کشورهاي پیشرفته براي 
استان  اجرا شود که  پایدار معلوالن در کشور  اشتغال 
اصفهان به عنوان پایلوت آن انتخاب شده و بر اساس 
آن با توجه به عالقه و به تناسب توان فیزیکي معلوالن، 
شغل هاي  مالي،  حمایت  و  آموزش  سال  چند  از  پس 

پایداري براي آنان ایجاد شود.
نیمی از معلوالن بیكارند

نرخ  اینکه  بیان  با  نیز  جامعه شناسي  دکتراي  یک 
بیكاري افراد داراي معلولیت دست کم پنج برابر 
در  این  مي گوید:  پیک توانا  به  است،  عادي  افراد 
فردي،  استقالل  و  اتفاق مي افتد که خودکفایي  حالي 
معلولیت  داراي  افراد  زندگي  در  موضوع  بنیادي ترین 
طرد  عوامل  مهم ترین  از  مناسب  کار  نبود  و  است 

اجتماعي است.
غالم رضا زرین کفشیان ایجاد و توسعه اشتغال پایدار را 
زمینه ساز توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
مشارکت  ایجاد حس  در  اشتغال  مي افزاید:  و  مي داند 
افراد داراي معلولیت نقش کلیدي دارد و این مشارکت 
مي تواند به حوزه هاي مختلف تسري یابد که ثمره آن 

ارتقای سالمت روحي معلوالن و جامعه است.
وي با بیان اینکه بیکاري معلوالن ضمن تنزل جایگاه 
را  و رکود  ناامیدي  آنان، روحیه ي  انساني  و  اجتماعي 
در آنان افزایش مي دهد، مي گوید: هزینه هاي مادي و 
معنوي ناشي از این موضوع براي جامعه چشم گیر است 
و از همین رو اشتغال این قشر موجب حذف هزینه هاي 

تأمین مستمري هاي مادام العمر مي شود.

به  توجه  لزوم  به  اشاره  با  جامعه شناسي  دکتراي  این 
اشتغال در برنامه هاي توسعه اي جوامع اضافه مي کند: 
جامعه اي که در آن اشتغال ایجاد شود، اما توزیع آن 
به  نباشد،  متناسب  و غیرمعلول  افراد معلول  میان  در 
آن  درآمد  اگر  هرچند  است؛  نرسیده  توسعه یافتگي 

افزایش یابد.
حمایتي  بسته هاي  دادن  اینکه  بیان  با  زرین کفشیان 
موقت مانند بن و رویکردهاي مردود رفاهي به معلوالن 
مي دهد:  ادامه  نمي کند،  حل  را  قشر  این  مشکالت 
وابسته،  مددجویاني  عمل  در  این چنیني  رویکردهاي 
منفعل و متکي به منابع حمایتي مي سازد که در هیچ 

صورتي از نهادهاي حمایتي جدا نمي شود.
صورت  در  فقط  مشکل  این  مي کند:  خاطرنشان  وي 
یک  در  و  مي شود  پایدار حل  اشتغال  توسعه   و  ایجاد 
براي  سیاست گذاري  حوزه  در  گفت  مي توان  کالم 
نهادهاي حمایتي مانند بهزیستي باید در زمینه اشتغال 

سرمایه گذاري شود.
بیکاري  عمده   علل  درباره  جامعه شناسي  دکتراي  این 
منفي  نگرش  مي کند:  تصریح  معلولیت،  داراي  افراد 
جامعه به ویژه کارفرمایان، مناسب سازي نشدن محیط 
کار، تبعیض در آموزش فرزندان داراي معلولیت، نبود 

قوانین و برنامه ریزي درست از جمله  این علل به شمار 
مي روند.

تغییر  را  جامعه  نگرش  باید  مي گوید:  زرین کفشیان 
داد، براي آنان مشاغل حفاظت شده ایجادکرد، مزایاي 
تسهیالت  و  گرفت  نظر  در  کارفرمایان  براي  مالیاتي 

مالي به واحدهاي کوچک کسب و کار پرداخت کرد.
حرفه اي  آموزش هاي  دادن  مي کند:  خاطرنشان  وي 
از  دسته  آن  براي  فني  و  مالي  کمک هاي  دیگر  یا 
کارفرمایان که افراد داراي معلولیت را به کار مي گیرند 
براي  اشتغال  ایجاد  زمینه  در  مفید  اقدامات  دیگر  از 
معلوالن محسوب مي شود که در سطح بین المللي نیز 
آن  به  قشر  این  اشتغال  از  بیشتر  حمایت  منظور  به 

پرداخته شده است.
نوشته  »ناتوان شدگان«  کتاب  گزارش،  این  اساس  بر 
غالمرضا زرین کفشیان نتایج یک پژوهش ذکر شده که 
بر اساس آن حدود نیمي از معلوالن در جامعه ما 
شاغل  را  خود  که  هم  معلوالني  و  هستند  بیكار 
کاذب،  شغل هاي  به  همگي  کرده اند،  معرفي 

بي ثبات و غیررسمي اشتغال داشته اند.
بر این اساس بیشترین آمار اشتغال معلوالن مربوط به 
 8.7 با  کارمندي  آن  از  و پس  با 9.3 درصد  کارگري 
درصد و کم ترین آمار مربوط به خیاطي، دفترداري و 

مترجمي هر یک با 0.3 درصد سهم بوده است.
تدریس در دانشگاه، مدیریت، مهندسي، سیگارفروشي، 
نگهباني، فروشندگي، کفاشي و بایگاني از دیگر مشاغلي 
بوده که شرکت کنندگان در این تحقیق به آن اشتغال 

داشته اند.
پس اشتغال معلوالن نیازمند برنامه ریزي، فرهنگ سازي 
مشاغل  در  قشر  این  فعالیت  منظور  به  اقدام جدي  و 
پایدار  اشتغال  ایجاد  نیز  و  اجتماعي  منزلت  داراي 
براي معلوالن است و از رهگذر آن مي توان به برابري، 
شان  ارتقاي  معلوالن،  بیشتر  اعتمادبه نفس  استقالل، 
توسعه یافتگي  و  انزوا  از  دوري  اقتصادي،  و  اجتماعي 
جامعه دست یافت و این امر جز با تأمین منابع مالي، 
تغییر نگاه مردم و جدایي از رویکردهاي مردود رفاهي 

در سیاست گذاري هاي مسئوالن امر محقق نمي شود.

اشتغال معلوالن موجب حذف 
هزینه هاي تأمین مستمري هاي 
مادام العمر مي شود در حالی که 
دادن بسته هاي حمایتي موقت 
و رویكردهاي مردود رفاهي به 
معلوالن مشكلی از آنها رفع 

نمی کند.
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تجربه های مادربزرگ یک نوجوان مبتال به اتیسم؛

قصه  پروانگی مادربزرگ
میترا بهرامی

صداي هیاهو مهد کودک را گرفته بود. بچه ها گروه گروه بازي مي کردند. 
دست  در  را  اسباب بازي اش  ماشین  که  دید  را  آرش  شد.  وارد  مادربزرگ 
گرفته و گوشه اي ساکت نشسته است. همه  مربیان از او رضایت داشتند. آرام 
و گوش به فرمان بود. چنین نشانه هایي بود که خانواده را نسبت به وضعیت 

آرش مشکوک کرده بود.
آرش سه سال داشت که خانواده اش او را نزد پزشک بردند. پزشکان قزوین 
نتوانستند بیماري را تشخیص دهند. به تهران که رفتند، »اُتیسم« تشخیص 
پزشک بود. مادربزرگ گرچه پرستار بود و با بیماري ها آشنایي داشت اما نام 

اتیسم را تا آن زمان نشنیده بود.
داخل تاکسي نشسته و چنان دنیایش تیره شده بود که بلندبلند با خودش 

حرف مي زد: »یک نفر به من بگوید این اتیسم چیست؟«
این  در  شیریني اش.  و  تلخي  همه   با  گذشته؛  زمان  آن  از  سال   13 حاال 
سال ها زهرا بانو، مادربزرگ آرش که اکنون 62 سال دارد و خود و همسرش 
بازنشسته شده اند، تجربه  زیادي به دست آورده است. زهرا بانو و آرش که 
اکنون دیوارهاي حیاط خانه شان را نقاشي کرده اند، ثابت کردند مي شود با 
درخودماندگي کنار آمد، پیله  خویشتن را درید، پروانه شد و پرواز را تجربه 

کرد. ساعتي با او نشستیم تا از تجربه  پروازش با آرش برایمان بگوید.
آرش هم دست داشت هم نداشت

روز نخست چنان ناراحت بودم که گویي مدام کرکره  سیاهي مقابل چشمانم 
باال و پایین مي رفت. سردرگم بودم. مي خواستم بدانم باآلخره اتیسم چیست 
که هم هست و هم نیست. نوه ام هم دست دارد و هم ندارد؛ آخر نمي توانست 
از آن استفاده کند و دستش را تکان بدهد. هم هوش دارد و هم ندارد. هم 
استیصال  با  و  با خود حرف مي زدم  تاکسي  ندارد. داخل  و هم  دارد  کالم 

دنبال درک چیستي اتیسم بودم. روز نخست، روز بسیار سختي بود.
بچه های اتیسم بی قرارند

نزد کاردرمان رفتیم، کمک مان کردند. نوه ام را به جلسات ورزشي بردم تا 
بتواند حرکات را به درستي انجام دهد. آرش نمي توانست دوچرخه سواري 
کند؛ در حالي که دیگر کودکان هم سن او مي توانستند. با او کار و تمرین 

کردم تا آموخت.
ژیمناستیک  در کالس  بردم.  اسکیت برد  و  اسکیت  به کالس های  را  آرش 
ثبت نامش کردم. با او به باشگاه مي رفتم و به آرش در پشتک و باالنس زدن 
کمک مي کردم. نوه ام را 10 جلسه به استخر بردم تا زیر نظر مربي آموخت 

چگونه روي آب بماند.
از آنجا که مبتالیان به اتیسم دچار بي قراري مي شوند و به واسطه ي هیجان 
زیاد و ترس و اضطراب بي جا نیاز به آرامش دارند، آب استخر به آن ها آرامش 

زیادي مي دهد.

گاهی خانواده ها اتیسم را نمی پذیرند
اتیسم ضربه و آسیب فراواني به خانواده ها مي زند. به طور معمول خانواده ها 
با اطالع از مشکل فرزند خود دچار ناامیدي و وارد مرحله انکار و مخفي کردن 

مي شوند.
حتي خانواده اي را مي شناسم که پدر پس از آگاهي از مشکل اتیسم دخترش، 

او و مادرش را کتک مي زند و این سبب پرخاشگري کودک شده است.
گرچه اتیسم در هر صورت اتیسم است و اتیسم باقي مي ماند، اما خانواده هاي 
این فرزندان باید مشکل خود را بپذیرند و بدانند که از زندگي چه مي خواهند.

تالش  از  حامي دست  نداشتن  یا  مالي  مشکالت  دلیل  به  نباید  خانواده ها 
اتیسم  فرزند  توانمندسازي  براي  کوچک  کارهاي  با  مي توان  زیرا  بردارند 
تالش کرد و به او آزادي عمل بیشتري داد؛ به شرطي که وسایل تیز، برنده 

و خطرناک دور از دسترس فرزند باشد.
داخل اتاق ماسه می آوردم تا بچه ها قلعه بسازند

بازي  و  کار  و  گرد هم مي آمدیم  اتیسم  به  مبتالیان  با خانواده هاي  زماني 
اتاق  اتاق را جمع کرده بودم، ماسه مي آوردیم، توي  مي کردیم. فرش هاي 
مي ریختیم و بچه هایمان با آن قلعه مي ساختند. تمام زندگي ام پر از ماسه و 

گرد و خاک شده بود، هنوز هم هست؛ اما چه اهمیتي دارد؟
آنچه  هر  و  انداخته ام  چالش  به  آموختن  براي  را  نوه ام  و  خودم  همیشه 
می خواستم آرش انجام دهد را پیش از او انجام می دادم تا با دیدن کار من، 

تبعیت کند.
درست کردن  یا  کند  چاقوي  با  پوست کندن  براي  او  دست  به  میوه  دادن 
اشکال مختلف با کاغذهاي رنگي و الزام فرزند به یافتن اشکال شبیه به هم 
نیز مي تواند کمک کننده باشد. با آرش به غرفه هاي صنایع دستي مي رفتیم و 
مراحل ساخت صنایع دستي مثل گلیم را انجام مي دادم و آرش با دیدن آن، 

کارها را مي آموخت و باقی کار را با هم انجام مي دادیم تا به نتیجه برسیم.
طیف اتیسم با روش هاي عیني یادگیری باالتری دارند

نوه من هوش بهر طبیعي داشت و از همان دوره دبستان به مدرسه عادي 
رفت. اکنون او کالس دوم هنرستان است. عالقه زیادي به کارهاي رایانه اي 
دارد و آن را به خوبي انجام مي دهد. به همین دلیل عالقه داشتم آرش در 
رشته رایانه درس بخواند اما چون مدرسه این رشته را نداشت ناچار در رشته 

ساختمان ثبت نامش کردیم.
با این حال اکنون راضي و خوشحالم؛ زیرا ساختمان یک رشته عیني است 
و از آنجا که فرزندان طیف اتیسم با روش هاي عیني آموزش پذیري بهتري 

دارند، آرش در این رشته موفق تر است.
کتاب،  در  تصویر  وجود چند  دلیل  به  زبان خارجي،  خواندن  هنگام  حتي 

آرش آن را بهتر فرا مي گیرد.
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مبتالیان به اتیسم ضمیر اول شخص ندارند
آرش دچار بیماري صرع است و دارو مصرف مي کند. وقتي در کودکي اش 
مغز  نوار  نوه ام  از  که  کردم  درخواست  پزشک  از  بردم،  پزشک  نزد  را  او 
را  این کار  اگر  ندارد؛ در حالي که  لزومي  این کار  اما دکتر گفت  بگیرد؛ 
انجام مي داد، صرع آرش قابل تشخیص و کنترل بود. آرش در 14 سالگي 
قرص  عدد   9 روزي  اکنون  و  کرد  و غش  ماند  خیره  بار  نخستین  براي 

مصرف مي کند.
حس مبتالیان به اتیسم ممکن است متفاوت از حس افراد عادي باشد. 
از دیگران  به گونه اي متفاوت  را  قابل پیش بیني نیستند، حس خود  آنها 
نشان مي دهند. همچنین مبتالیان به اتیسم ضمیر اول شخص ندارند و 
با ضمیر  از زبان دیگران و  باشند، آن را  بیان چیزي را داشته  اگر قصد 

آن ها مي گویند.
مبتالیان به اتیسم حس دارند؛ اما احساس آنان یکپارچه و متمرکز نیست 
و با استفاده از تاب و ترامپولین مي توان یکپارچگي حسي در آنان ایجاد 

کرد.
از فرزندان طیف اتیسم نوار مغزی بگیرید

مبتالیان به اتیسم به دلیل قابل پیش بیني نبودن، باید در یک مسیر و 
برنامه ي قابل پیش بیني حرکت داده شوند. آن ها فرمان پذیر و به شدت 

عالقمند به برنامه هستند پس باید براي این فرزندان برنامه ریزي کرد.
اگر قرار است فرزندان اتیسم را به کاردرماني ببریم، به نحوي ببریم که 
بدانیم در آینده بناست به کجا برسند. در برنامه ریزي براي مبتالیان به 

اتیسم از پایان به آغاز مي رسیم.
یک مبتال به اتیسم به هنجار وقتي بداند در پایان کار قرار است چه اتفاقي 
بیفتد، مي توان گفت که همکاري مي کند. در این راستا کسي که با فرزند 
اتیسم کار و تمرین مي کند، باید همراه با او به پیش برود؛ نه اینکه فقط 

به او امر و نهي کند.
مي کنم  توصیه  اتیسم  به  مبتال  فرزندان  خانواده هاي  تمام  به  همچنین 
حتما یک نوار مغز از فرزند خود تهیه کنند زیرا ممکن است اتیسم او از 

نوع اتیسم همراه با صرع باشد.
مدارس برای دانش آموزان اتیسم داراي برنامه محور شده اند

حدود 10 سال پیش وقتي براي تحصیل نوه ام به اداره آموزش وپرورش 
قزوین مراجعه کردم و از آنها برنامه هایشان را براي آینده ي فرزندان مبتال 
اکنون  اما  کند  قانع  مرا  که  نداشتند  برنامه اي  هیچ  خواستم،  اتیسم  به 
که در جلسات و سمینارهاي آنان شرکت مي کنم، می بینم محتواي کار 
کتاب هاي  در  که  است  مطالبي  همان  مطالب  و  کرده  زیادي  پیشرفت 

علمي اروپایي خوانده بودم.

در حال  حاضر دانش آموزان اتیسم داراي هوش بهر طبیعي را در مدارس 
این  تحصیل  صرفا  آموزش وپرورش  هدف  و  مي کنند  نام نویسي  عادي 
در  تعامل  و  درک  دانش آموزان،  دارد  تالش  بلکه  نیست؛  دانش آموزان 
جامعه کوچک مدرسه را بیاموزند تا در آینده، آن را در جامعه بزرگ تري 

پیاده کنند.
خانواده ها فضاي خانه را از تشنج و افسردگي خارج کنند 

امروزه شناخت افراد از اتیسم بسیار بیشتر از گذشته  شده و رفتار و نگاه 
آنان بهتر است. در گذشته خانواده ها فرزند اتیسم خود را پنهان مي کردند 
در حالي که باید فرد مبتال به اتیسم در تعامل با اجتماع باشد. از همین رو 
باید خانواده ها تا حد امکان فضاي خانه را از تشنج و افسردگي خارج کنند 
و او را به جامعه ببرند. در حال  حاضر جامعه ما در زمینه ي اتیسم موفق 

است و هیچ جا تمسخري نسبت به مبتالیان ندیده ام.
بیمه هزینه های بیماران اتیسم را پوشش نمی دهد

بیمه  نمی کنند،  محسوب  خاص  بیماري هاي  جزو  را  اتیسم  متاسفانه 
که  ناچیزي  مبلغ  نمي دهد. همچنین  پوشش  را  بیماری  این  هزینه های 
بهزیستي پرداخت مي کند، با توجه به پرهزینه بودن این بیماري دردي 

از خانواده ها دوا نمي کند.
با  ساعت ها  پژوهشي  و  حمایتي  سازمان هاي  پیشرفته  کشورهاي  در 
مبتالیان به اتیسم مصاحبه و تمرین مي کنند تا آنان توانمند شوند و تمام 

این اقدامات به صورت رایگان انجام مي شود.
این کارها در کشور ما با دریافت هزینه همراه است و به واسطه هزینه هاي 
سنگین آن و حمایت نشدن از سوي نهادهاي دولتي به موفقیت چنداني 

نمي رسد.
زهرا بانو تک تک چیزهایي را که مي خواهد آرش انجام دهد، خودش هم با 
او مي آموزد و انجام مي دهد؛ تا آنجا که تمام فرمول هاي درسي آرش را در 
رشته ساختمان به دست مي آورد و به ذهن مي سپارد. با او تمرین مي کند 

و آرش را به جلسه امتحان مي برد.
او از نمره دادن بي دلیل به آرش ناراحت مي شود چرا که مي خواهد پسر 
نوجوانش متکي به توانایي هاي خود باشد. زهرا بانو چنان با نوه اش کار 
در  بخواند،  درس  غیراتیسم  دانش آموز  یک  مانند  او  که  کرده  تمرین  و 
کالس هاي مدرسه حاضر شود و با شهامت تمام در آزمون هایش شرکت 

کند.
زهرا بانو و آرش در مسیر پیش بیني شده ي مادربزرگ پابه پا و دوشادوش 
یکدیگر پیش مي روند و مي خواهند آینده را با دستان توانمند خود بسازند.
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دنیا،  کشور   20 سفراي  با  معلولین  کانون  مشترک  نشست  ایران  در  اولین بار  براي 
نمایندگان یونیسف، یونسکو، اکو و سازمان ملل برگزار شد.

به گزارش پیک توانا: در این نشست که با هدف اشاعه فرهنگ صحیِح نگرش به معلوالن 
در سراسر دنیا و در باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه ترتیب داده شده بود، سفراي 
کشورهایي چون استرالیا، ژاپن، کره جنوبي، صربستان، نروژ، لیبي، همچنین رئیس 
و  تهران  مردم  نماینده  مجلس،  اصل90  کمیسیون  رئیس  کشور،  بهزیستي  سازمان 

همدان در مجلس حضور داشتند.
سید محمد موسوي با تاکید بر اینکه معلوالن کمک بالعوض نمي خواهند تصریح کرد: 

امروز کانون معلوالن تنها NGO در دنیاست که کمک بالعوض دریافت نمي کند.
وي یادآور شد: جمع آوري پول براي انسان ها به این علت که آن ها ناتوان هستند نگرش 
اشتباهي است و به قبل از رنسانس زماني که همه کارهاي بشر توسط جسم اش انجام 

مي شد برمي گردد که در دنیاي امروز دیگر معنایي ندارد.
مدیرعامل کانون معلولین توانا در این نشست اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم که 
فرهنگ عدم دریافت کمک بالعوض را براي معلوالن در دنیا گسترش دهیم چرا که 
معلوالن شهروندان عادي جامعه هستند و اگر حقوق شهروندي آن ها رعایت شود دیگر 

نیازمند اعانه و ترحم نخواهند بود. 
به عنوان یک  داراي معلولیت  فرد  به  دنیا  تمام  اذعان داشت: در  محمدرضا هادي پور 
شهروند درجه 2 نگاه مي شود و حتي در قلب اروپا نیز جامعه به نفع آن ها دست به 

جمع آوري اعانه مي زند.
براي  بالعوض  کمک  جمع آوري  از  توانا  کانون  کار  به  آغاز  ابتداي  از  ما  افزود:  وي 
معلوالن مخالفت کردیم چرا که همواره معتقد بودیم این کمک ها کرامت انساني آن ها 

را خدشه دار مي کند.
باوریم که معلولیت یک  این  بر  ما  توانا خاطرنشان ساخت:  عضو هیات مدیره کانون 
محدودیت جسمي است و مي خواهیم تجربیات خود را با کشورهاي دیگر به اشتراک 

بگذاریم تا معلول در تمام جهان از کرامت و جایگاه ممتاز انساني برخوردار باشد.
اینکه ما معلوالن  با بیان  رییس هیئت مدیره کانون معلولین توانا نیز در این نشست 
حقوق اجتماعي، سیاسي و فرهنگي داریم گفت: اگر قرار است ما را به دست خیریه ها 

بسپارید که به ما ترحم کنند، حقوق ما رعایت نمي شود.
رئیس بهزیستي کشور نیز در این نشست نسبت به تصویب قانون حمایت از حقوق 
معلوالن ابراز امیدواري کرده و گفت: امیدواریم در ابتداي سال 1396 شاهد اجرایي شدن 

اصالحیه  قانون حمایت از حقوق معلوالن باشیم.
انوشیروان محسني بندپي با بیان اینکه زمینه پویایي، تحرک و به منصه  ظهور رساندن 

استعدادهاي معلوالن باید فراهم شود، بر نقش دولت در این زمینه تاکید کرد.
وي خاطرنشان ساخت: امیدواریم بتوانیم در پیوستن معلوالن به فعالیت هاي اقتصادي، 

سیاسي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه حداکثر تالش را داشته باشیم.

تحت  کشور  معلوالن  حوزه  استارتاپي  رویداد  اولین 
کانون  همت  به  ناب  نگرش  استارتاپي  رویداد  عنوان 
و  آموزش  هدف  با  و  تاکستان  شعبه  تواناي  معلولین 
این  آزاد  دانشگاه  در  معلوالن  براي  کارآفریني  ترویج 

شهرستان برگزار شد.
رویداد  این  توانا  معلولین  کانون  توانا:  پیک  گزارش  به 
آموزشي -تجربي را با هدف آموزش و ترویج کارآفریني 

برای اولین بار در ایران برگزار شد:

نشست کانون توانا با سفیران 2۰ کشور
 با هدف اشاعه فرهنگ صحیح نگری به معلوالن دنیا

رئیس هیات مدیره کانون توانا در اختتامیه اولین رویداد استارتاپي:

در شرایطي که دنیا به نام معلول پول جمع مي کند
 کانون توانا دست به ارتقاي دانش جامعه زده است

براي معلوالن و با حضور مدیران استاني، نمایندگان مردم تاکستان در مجلس و دارندگان ایده هاي کارآفریني 
برگزار کرد.

استارتاپ یک رویدادآموزشي -تجربي است که در سراسر دنیا در 3 روز متوالي برگزار مي شود و برنامه نویسان، 
مدیران تجاري، طراحان گرافیک، بازاریاب ها و اهالي کسب وکار شرکت کنندگان آن هستند که در 54 ساعت باید 

به یک مدل کسب وکار مناسب دست پیدا کنند.
رئیس هیئت مدیره کانون معلولین توانا در اختتامیه  این رویداد اظهار داشت: در شرایطي که در همه جاي دنیا 
از اغنیا پول گرفته و بین فقرا و معلوالن توزیع مي کنند و نوعي گدایي سیستماتیک راه انداخته اند، اعضاي کانون 
معلولین توانا در فضاهاي دانشگاهي وارد شده و با برگزاري استارتاپ به کمک علم، دانش و اقتصاد کشور آمده اند.
سید محمد موسوي تصریح کرد: افراد داراي معلولیت در کانون توانا نه تنها از فضاي معلولیت و محدودیت جسم 
بیرون آمده اند بلکه به جایي رسیده اند که با انجام کارهاي فرهنگي به دولت ارائه طریق مي کنند و حتي فراموش 

کرده اند که در دنیا براي معلوالن پول و اعانه جمع آوري مي شود.
برخي  قائل شدن  اظهار داشت:  رویداد  این  اختتامیه   نیز در  اسالمي  تاکستان در مجلس شوراي  نماینده مردم 
امتیازات براي افراد داراي معلولیت ترحم یا تبعیض نیست بلکه جامعه ضابطه مند باید زمینه دستیابي به حقوق 

برابر را براي همه شهروندان فراهم کند.
بهمن طاهرخاني از سید محمد موسوي به عنوان مرد بزرگ و موفق یاد کرد و گفت: موسوي کسي است که کار 

خود را از حداقل ها شروع کرده و امروز کارآفرین بزرگي است.
طاهرخاني برگزاري رویدادهاي استارتاپي را براي جذب ایده هاي نو مفید دانست و بیان کرد: این رویدادها راه هاي 

خلق اشتغال و رونق اقتصادي را نشان مي دهند.
این رویداد استارتاپي پس از 3 روز فعالیت و تشکیل 12 کارگروه تخصصي به کار خود پایان داد و گروه هاي 
پنجره، چهارمغز، تواناگر و نبرد ذهن ها به ترتیب رتبه هاي اول تا چهارمي این رویداد را به خود اختصاص دادند.
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مناسب سازی معابر یکی از مهم ترین خواسته های معلوالن است که متاسفانه علی رغم 
برگزاری همایش های مختلف و حتی اجرای مقطعی قانون های تصویب شده هنوز یکی 
باالی  تعداد  با  که  البرز  استان  ویژه  به  ماست.  امروز  شهرهای  عمده ی  معضالت  از 
معلوالن نیاز به داشتن معابر مناسب سازی شده در آن نسبت به سایر استان ها بیشتر 

احساس می شود.
مشکل اصلی را شاید بتوان در نبود حلقه واسط میان معلوالن و مسئوالن جست و جو 
کرد. اگر آمار و ارقامی از کارگاه ها و همایش های تخصصی مناسب سازی معابر را جست 
و جو کنید، شاید به اعداد قابل توجهی برسید که نشان از توجه مسئوالن به کارشناسی 
که  معلولی  شهروند  نظرات  از  بهره گیری  بدون  که  اینجاست  نکته  اما  دارد  موضوع 

بناست در این مسیرها تردد کند، چه گونه می توان انتظار خروجی کارآمدی داشت. 
به فرض مناسب سازی معابر باز هم چه طور می توان معلوالن را به آن قسمت از مسیر 
نیست،  افراد  اختیار  در  شده  مناسب سازی  اتوبوس های  که  زمانی  هم  آن  رساند؟ 
هیچ گونه طراحی برای اصالح مبادی دسترسی و ورودی به معبر لحاظ نشده است و 
به این ترتیب افراد معلول برای تردد در کوتاه ترین مسیری با هزاران سختی و دشواری 

باید از آژانس استفاده کنند و هزینه رفت و آمد باالیی به آن ها تحمیل شود. 
و هم فکری  کارشناسی  نظرات  یکسو کردن  برای  بهترین فرصت  برگزاری همایش ها 
برای اجرای بهتر طرح هاست اما دو مشکل عمده طی سال های متمادی سبب شده 
که شهرهای امروز به این شکل درآیند؛ اول نشنیدن نظرات خود معلوالن و دوم عدم 
استفاده از کارشناسان عمران، معماری و شهرسازی که دوره های یادشده را گذرانده 

باشند.
یکی از دوره هایی که امروز 12 دی ماه به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز 
برگزار می شود، به همین موضوع می پردازد و در قالب کارگاهی چهارساعته، به بیان 
تاریخچه، ضوابط طراحی شهری فضای شهری، ضوابط راه های دسترسی و ورودی ها، 
ضوابط داخل واحدهای مسکونی، اصالح معابر و ساختمان های موجود و مواردی از این 
دست می پردازد که برای مهندسان شهرسازی، معماری و عمران ارائه شده است. توجه 
این خصوص، موضوعی  ارائه ی آموزش های الزم در  و  به موضوع مناسب سازی معابر 
قابل توجه است اما در چه تعداد از این کارگاه ها از نظرات معلوالن نیز بهره گرفته 

می شود؟
در حالی که حدود 20 سال است که کشور ژاپن،  برنامه ی مناسب سازی معابر را در 
دستور کار قرار داده، انگلستان از سال 1995 قوانینی برای طراحی خیابان ها به منظور 

نیوزلند  در  و  کرده  وضع  می کنند،  استفاده  ویلچر  از  که  معلول  افراد  تردد  سهولت 
و سالمندان  معلوالن  استفاده ی  برای  تفریحی شهر  و  فرهنگی  مراکز  از  بسیاری  نیز 

مناسب سازی شده است، متاسفانه ایران به این حوزه توجه چندانی نشان نمی دهد.  
10 درصد کل جمعیت کشورمان را معلوالن تشکیل می دهند و سوال اینجاست که 
آیا این درصد از شهروندان، اجازه ی استفاده از خدمات شهری را ندارند که در برنامه 

ریزی ها به کل نادیده گرفته می شوند؟ 
و  معلوالن  برای  بودجه  اختصاص  از  گاه  گه  و  است  کننده  امیدوار  همیشه  خبرها 
عالم  در  اما  می شود  گفته  سخن  قشر  این  دسترسی  سهولت  و  معابر  مناسب سازی 
واقعیت، این گونه نیست. معلوالن عمال، از سیستم برنامه ریزی و طراحی شهری به 

کناری رانده شده اند.
در ماده ی 2 قانون حمایت از حقوق معلوالن می خوانیم: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و 
موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقالبي موظفند در طراحی، تولید 
و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند 
که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلوالن هم چون افراد عادی فراهم شود. 
هم چنین تبصره  دو این ماده می گوید شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و 
یا پایان کار براي آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای 
تخصصی مربوط به معلوالن را رعایت نکرده باشند، خودداری کنند. اما متاسفانه در 

عمل این اتفاق نمی افتد.
انتظارات از سازمان های مردم نهادی که به موضوعات معلوالن می پردازند، بسیار باالست 
اما آیا معلول برای دسترسی به این سازمان ها و فرار از انزوایی که به افسردگی و هزاران 
بیماری دیگر منجر می شود، برای دسترسی به خدمات درمانی و تهیه ی داروهایی که 
اوقات  از فضای سبز و گذران  استفاده  برای  به طور مرتب مصرف کند،  باید  ماه  هر 

فراغت خود در شهر نیاز به مسیری مناسب سازی شده برای تردد ندارد؟ 
پیش نیاز حضور معلوالن در فضاهای شهر، معابر مناسب سازی شده است که متاسفانه 
به دلیل نبود برنامه ریزی جامع، تنها به موازی کاری در برگزاری کارگاه ها و همایش ها 
می انجامد. اگر بناست طراحی شهری برای قشر هدف صورت بگیرد ناگزیر به انجام 
مطالعات اجتماعی و نظرخواهی از گروه هدف خواهیم بود اما باید بپرسیم دوستانی 
که در این حوزه به فعالیت مشغول بوده اند، چقدر مطالعات اجتماعی را در این حوزه 

پیش بُرده اند؟

نبوِد حلقه  واسط میان معلوالن و مسئوالن؛

معابری که هرگز مناسب سازی نمی شود
نسترن کیوان پور
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رسانه  اهالي  میان  در  حضور  با  توانا  پیک  ماهنامه 
عالوه بر اینکه فاصله   معلوالن و سایر آحاد جامعه را به 
با به نمایش گذاشتن توانمندي هاي  حداقل مي رساند 
افراد داراي معلولیت و همچنین بازکردن پاي معلوالن 
از جامعه  این گروه  بر توانمندي هاي  این نمایشگاه  به 

صحه مي گذارد.
به گزارش پیک توانا: بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات 
یک  مدت  به  جاري  سال  آبان ماه  در  خبرگزاري ها  و 
هفته با حضور 900 رسانه در مصلي امام خمینی)ره( 

برگزار شد.
نیز  کشور  در  معلوالن  حوزه  سراسري  ماهنامه  تنها 
نمایشگاه  این  در  معلوالن  دیدگاه هاي  انتقال  هدف  با 
حاضر شد و با میزباني از مسئوالن تالش کرد تا نماینده 
و  مشکالت  و  بوده  ایران  معلوالن  جامعه  براي  خوبي 

خواسته هاي معلوالن را به اطالع آن ها برساند.
تعداد  بازدید  مورد  نمایشگاه  این  در  توانا  پیک  غرفه 
جمله  از  مسئوالن  و  مجلس  نمایندگان  از  زیادي 
دادگستري،  وزیر  مجلس،   90 اصل  کمیسیون  رئیس 
استاندار  همدان،  مردم  نماینده  تهران،  مردم  نماینده 
قزوین، شهردار اصفهان، مدیرکل روابط عمومي وزارت 
راه وشهرسازي و مدیرعامل فروشگاه هاي زنجیره اي رفاه 

قرار گرفت.
مدیرعامل  جمله  از  رسانه ها  برخي  مدیران  همچنین 
ایران،  مطبوعاتي  مؤسسه  مدیرعامل  ایرنا،  خبرگزاري 
باشگاه  خبري  بخش  سینما،  ماهنامه  مدیرمسئول 
از  و...  مهر  خبرگزاري  خبر،  شبکه  جوان،  خبرنگاران 

غرفه پیک توانا بازدید کردند.
گفتني است علي رستگار، مجید اخشابي، مریم نشیبا، 
کیهان ملکي، محمدرضا حیاتي، فریبا متخصص و فریبا 
هنرمندان  جمله  از  نویسنده  و  تئاتر  بازیگر  خادمي 

بازدیدکننده از غرفه پیک توانا بودند.

کار  دستور  در  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون 
مجلس است

در  اسالمي  شوراي  مجلس  اصل90  کمیسیون  رئیس 
قانون  الیحه  قرارگرفتن  از  توانا  پیک  غرفه  از  بازدید 
کار مجلس خبر  در دستور  معلوالن  از  جامع حمایت 
داد و گفت: این قانون به دلیل وجود قوانین اولویت دار 
فعال در نوبت قرار دارد و من به سهم خودم پیگیر طرح 

آن در صحن علني خواهم شد.
داوود محمدي، نماینده  مردم قزوین در مجلس تصریح 
کرد: باید تالش کنیم تا موارد خوبي براي تأمین حقوق 

معلوالن در برنامه ششم گنجانده شود. 
مسئوالن حق معلوالن را ادا نكرده اند

نماینده مردم همدان در مجلس نیز بیان کرد: جامعه 
شایسته حضور معلوالن است اما این مسئوالن هستند 

که حق این گروه را به درستي ادا نکرده اند.
درمان،  مناسب سازي،  کرد:  تصریح  خجسته  امیر 

آموزش و... همه حقوق حقه معلوالن هستند.
به حمایت  اشاره  با  وکیل مردم همدان در خانه ملت 
خود از تصویب قانون جامع نسبت به معیشت معلوالن 
ابراز نگراني کرده و گفت: معلوالن از مسئوالن انتظار 

توجه دارند.
جامعه مناسب جانبازان و معلوالن نیست

نماینده مردم تهران در مجلس نیز با بیان این مطلب 
جانباز  و  معلول  قشر  دو  خواسته هاي  حداقل  که 
است  عمومي  اماکن  دسترس پذیري  و  مناسب سازي 
وضعیت  مناسب  هیچ  وجه  به   جامعه  کرد:  تصریح 
دچار  زمینه  این  در  ما  و  نیست  معلوالن  و  جانبازان 

کمبود هستیم.
و  شهرها  بناي  در  افزود:  مازني  حجت االسالم 
از  آنکه  جز   اندیشیده ایم  موارد  همه  به  ساختمان ها 
این  وارد  و جانبازان چگونه  معلوالن  بپرسیم  خودمان 

ساختمان خواهند شد.
بیان  در  توانا  ویلچر  روي  نشستن  با  همچنین  وی 

ویلچر  ابراز داشت: هنگام نشستن روي  احساس خود 
آن  از  برخاستن  هنگام  و  جانباز  یک  زیباي  احساس 
احساس یک معلول را داشتم و در هر دو حالت غبطه 

خوردم.
معلوالن  اجتماعي  حضور  شرایط  ایجاد  در 

کم کاري کرده ایم
شهردار اصفهان نیز اظهار داشت: ما مدیران شهري در 
زمینه فراهم آوردن سازوکار الزم براي حضور اجتماعي 

معلوالن کم کاري کرده ایم.
مهدي  جمالي نژاد در بازدید از غرفه پیک توانا با بیان 
دسترس پذیري  ایجاد  در  شهرها  مدیران  ما  اینکه 
کرد:  تصریح  کرده ایم  کم کاري  معلوالن  براي  شهري 
به  باید  شهرها  مناسب سازي  در  شهري  مدیران  تمام 
معلوالن  تا  بزنند  و حرکت جدي دست  ُرنسانس  یک 

نیز از نشاط اجتماعي بهره مند شوند.
وي از خرید500 دستگاه اتوبوس با ارتفاع کم و جایگاه 
استقرار معلوالن در اصفهان خبر داد و گفت: قبال چند 
معلوالن  اختیار  در  محدود  به صورت  اتوبوس  دستگاه 
بود که وضعیت تردد را براي معلوالن سخت مي کرد و 
آن ها نمي توانستند در تمام نقاط شهر و همه مسیرها 

تردد کنند.
اماکن  مناسب سازي  میزان  خصوص  در  جمالي نژاد 
بخش  داشت:  اذعان  معلوالن  براي  اصفهان  تاریخي 
است  میراث  فرهنگي  نظر  زیر  تاریخي  اماکن  اعظم 
تاریخي  به طور کلي دست بردن در ساختمان هاي  اما 
به سختي امکان پذیر است با این حال با توجه به اینکه 
کرده  پیدا  ورود  مناسب سازي  زمینه  در  شهرداري 
سعي کرده ایم تا جایي که بناي این ساختمان ها اجازه 
و  آماده  معلوالن  براي  را  آن ها  بیروني  فضاي  مي دهد 

دسترس پذیر کنیم.
و  معلوالن  نیازهاي  به  اشاره  با  همچنین  جمالي نژاد 
در  تا  خواست  شهرداران  همه  از  جامعه  سالمندشدن 
بحث مناسب سازي ورود جدي داشته و اتمسفر شهري 

نشسـت مطبوعـاتی، یک قـاب تفـاوت و پانتـومیم مرد نابینا،  رد پای توانای معلوالن 
 در نمایشگاه مطبوعات 

پیک  توانا نماینده مـعلوالن ایـران در نمایشـگاه مطبوعـات

رقیه بابایی
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درجه یک جامعه هستند مهیا سازند.
مدیرمسئول پیک توانا نیز در این نمایشگاه گفت: پیک  
توانا در 8 سال حضور خود در نمایشگاه هاي مطبوعات 
و  دست پیداکرده  سومي  تا  اول  رتبه هاي  به  4مرتبه 
و  حقوق  احقاق  توانبخشي،  اطال ع رساني،  به  همواره 

پیگیري قوانین معلوالن اهتمام داشته است.
نشست  برگزاري  به  همچنین  هادي پور  محمدرضا 
مطبوعاتي بنیانگذار کانون توانا در نمایشگاه مطبوعات 
معدود  از  نشست  این  داشت:  اذعان  و  کرد  اشاره 
نشست هاي مطبوعاتي برگزار شده در کشور در حوزه 

معلوالن است.
با  پیک  توانا  کرد:  اظهار  توانا  کانون  اجتماعي  معاون 
حضور در محافل فرهنگي و رسانه اي دستاوردهاي قابل 
توجهي براي معلوالن دارد چرا که به این گروه از جامعه 

تعلق دارد.
محمدحسن هادي با بیان اینکه پیک توانا در حال  حاضر 
تنها نماینده معلوالن ایران در نمایشگاه مطبوعات است 
گفت: حضور افراد داراي معلولیت و تشکل هاي آن ها در 

جامعه رسانه اي، از اهداف پیک تواناست.
مدیر فرهنگي هنري کانون توانا نیز نشست مطبوعاتي، 
اجراي طرح قاب چوبي و اجراي پانتومیم مرد نابینا را 
از طرح هاي  پیک توانا در نمایشگاه مطبوعات برشمرد 
و گفت: با اجراي طرح قاب چوبي از مردم خواستیم تا 
پشت قاب چوبي روي ویلچر بنشینند و احساسشان را 
برایمان یادداشت کنند و از مسئوالن خواستیم با درک 
شرایط معلوالن در راستاي تصویب قانون جامع حمایت 

از معلوالن تالش کنند.

کارآفرین برتر معلوالن در کشور:
به  را  معلوالن  استعدادهاي  رسانه ها 

مسئوالن منعكس کنند
مطبوعاتي  نشست  در  معلوالن  برتر  کارآفرین 
»نقش رسانه ها در انعکاس توانمندي و مشکالت 
معلوالن« اظهار داشت: رسانه ها و مطبوعات باید 
بیش از پیش توانایي و توانمندي معلوالن را به 

جامعه معرفي کنند.
در  موسوي  محمد  سید  پیک توانا:  گزارش  به 
بیست ودومین  در  که  خود  مطبوعاتي  نشست 
رویکرد  با  و خبرگزاري ها   مطبوعات  نمایشگاه 
نقش رسانه ها در انعکاس توانمندي و مشکالت 
معلوالن برگزار شد با اشاره به نقش خبرنگاران 
است  شایسته  گفت:  معلوالن  به  کمک  در 
جامعه  مشکالت  رصد  وظیفه  که  رسانه ها  تا 
جامعه  سرشار  استعدادهاي  و  نبوغ  دارند،  را 

معلوالن را به مسئوالن منعکس کنند.
تشکل هاي  هم اندیشي  مجامع  برگزاري  دبیر 
با  معلوالن  اینکه  به  اشاره  با  کشور  معلوالن 
افق فکري خود مي توانند در جامعه بدرخشند، 
گفت: متأسفانه نگرش جامعه هنوز اینگونه است 

که خیریه ها باید دست معلوالن را بگیرند.
زمینه  در  ملل  سازمان  مشورتي  عالي  مقام 
معلوالن  حقوق  هنوز  داد:  ادامه  ایران  معلوالن 
در جامعه مشخص نشده و هر وقت صحبت از 
بودجه ها  بودن  کم  از  مي شود  معلوالن  حقوق 
صحبت مي شود؛ درحالي که معلوالن مي توانند 

بهترین ناجي جامعه خود باشند.
شد:  یادآور  فیروز  بهداشتي  گروه  مدیرعامل 
نیست،  جسمي  محدودیت  یک  معلولیت 
محدودیت عامل سازندگي است و معلوالن چون 

محدود هستند سازنده تر هستند.

دکتر انتظامی
 معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  

حجت االسالم مازنی
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی

دکتر گلزاده
مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای رفاه در کشور

دکتر همتی 
استاندار قزوین

دکتر محمدی
رییس کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی

دکتر بی نیاز
مدیر کل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی
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پارک دیزنی لند بخش مرکزی تفرجگاه دیزنی لند در آناهایم کالیفرنیاست. پارک تفریحی 
اصلی دیزنی در قلب میلیون ها نفر در سراسر جهان جایگاه ویژه ای دارد. با حضور ساالنه 
میلیون ها مهمان ، امروزه دیزنی لند حقیقتاً یک مکان جادویی و »شادترین مکان زمین« 
است. بسیاری افراد آن را یک شاهکار مهندسی عمران، نوآوری و خالقیت می دانند که 

بیش از 50 سال مهمانان را از همه ی سنین مجذوب خود کرده است. 
از 60  بیش  امروزه،  تأسیس شد.  اصلی  جاذبه   با 18  در 17 جوالی 1955  لند  دیزنی 
 2 و  هتل   5 آناهایم  بازگشایی  روز  در  دارد.  وجود  مکان  این  در  جاذبه  و  ماجراجویی 
مسافرخانه با جمعاً 87 اتاق و 34 رستوران داشت. امروزه آناهایم دارای حدود 150 هتل 
و مسافرخانه با بیش از 18000 اتاق و بیش از 450 رستوران است. از زمان بازگشایی تا 
کنون بیش از 500 میلیون مهمان از دروازه های دیزنی لند عبور کرده اند. در 54 سال 
از جمله سران دولت )7 رئیس  ترین مقامات  از مهم  لند میزبان برخی  گذشته، دیزنی 
لند  بوده است. دیزنی  افراد معروف  و  آمریکا(، چهره های ورزشی  ایاالت متحده  جمهور 

تأثیر فرهنگی و اقتصادی نیز بر جهان داشته است.
 خدمات ویژه ی مهمانان معلول

پارک های دیزنی متعهد به فراهم کردن یک محیط پذیرا و جامع به همراه تجارب قابل 
دسترس برای مهمانان هستند. به عنوان بخشی از این تعهدات، پارک های تفریحی دیزنی 
لند برای افزایش خدمات به مهمانان معلول، خدمات دسترسی معلوالن )DAS( را فراهم 

کرده اند.
شخصی که نیاز به استفاده از ویلچر یا اسکوتر دارد، به خدمات DAS نیاز ندارد. با توجه 
به جاذبه ی انتخابی، مهمانانی که از ویلچر یا اسکوتر استفاده می کنند می توانند در صف 
استاندارد قرار گیرند و یا زمان بازگشت به آن جاذبه را دریافت کنند که در مقایسه با 

زمان واقعی انتظار کوتاهتر است. 
)DAS( خدمات دسترسی معلولین

DAS برای مهمانانی در نظر گرفته شده است که معلولیتشان مانع از صبر کردن آنها 

در صف های معمولی می شود. این خدمات به مهمانان اجازه می دهد زمان بازگشتشان به 
جاذبه  مورد نظر را مشخص کنند که در مقایسه با زمان انتظار معمولی کوتاهتر است. با 
مشخص شدن زمان بازگشت، مهمانان می توانند تا زمان موعد به راحتی از سایر امکانات 
با یک شخصیت خاص، خوراکی، سرگرمی ها یا حتی یک جاذبه   از قبیل مالقات  پارک 

دیگر بهره ببرند. 
مهمانان تنها مجاز به داشتن یک زمان بازگشت هستند. به محض اینکه زمان بازگشت 
یک جاذبه استفاده شد، مهمانان می توانند برای جاذبه های دیگر یا همان جاذبه مجدداً 

زمان بازگشت دریافت کنند.
خدمات ویژه برای شرایط خاص

رسانی  خدمات  معلولیت  دارای  مهمانان  از  بسیاری  به  مجازی،  انتظار  زمان  با   ،DAS
می کند. با این وجود، دیزنی لند می داند که نیازهای مهمانان معلول با یکدیگر متفاوت 

است و تالش می کند با فراهم کردن دستیار برای هر شخص نیاز آنها را برآورده کند. 
نمی تواند   DAS تصور می کنند  اشخاصی که  با  مهمان  روابط  کارکنان  ویژه،  در شرایط 
)برای  با خدمات ویژه ی پارک گفت و گو می کنند  برآورده کند در رابطه  را  آنها  نیازهای 
مثال، آنهایی که معلولیتشان مدت زمان حضورشان را در پارک محدود می کند یا باعث 

محدودیت آنها در انتخاب جاذبه می شود(.
سایر خدمات برای مهمانان دارای معلولیت به شرح زیر است

• معلولیت های شناختی، از جمله اوتیسم
• مشکالت شنوایی با استفاده از سیستم های شنیداری کمکی، انعکاس زیرنویس، مترجم 

زبان اشاره، تلفن های ماشین تحریر متن ، زیرنویس فیلم، حیوانات راهنما
• معلولیت های حرکتی، نیازمندی های سیار، انتقال از ECV به ویلچر و بالعکس، اجاره ی 

 ECV ویلچر و
• معلولیت های بینایی، توضیحات صوتی، کتاب راهنما به خط بریل 

ترجمه: افروز راشدی اشرفیتاریخچه  پارک دیزنی لند
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معجزه عشق
ترجمه: صهبا شیرازي

قدم گذاشتن عروس در راهرو کلیسا همیشه بخشی 
احساس  واقع  در  و  است  بوده  عروسی  مراسم  از 
عروس  گونچر  جاکویی  عروسی.  بخش  برانگیزترین 
از سن 17  را  رفتن  راه  توانایی  که  ساله، کسی   25
با قدم گذاشتن در راهرو  از دست داده بود؛  سالگی 

کلیسا مهمانان عروسی را شگفت زده کرد.
جاکویی در سن 17 سالگی متحمل حادثه ای در شنا  
دکترها  و  کرد  فلج  پایین  به  گردن  از  را  او  که  شد 

گفتند که او دیگر هیچ وقت نمی تواند راه برود.
او که در طول زندگی اش یک ورزشکار بود لحظات 
پس  از  نمی تواند  فهمید  وقتی  گذراند  را  سختی 

کوچک ترین حرکات ورزشی بربیاید.

برگردم،  باشگاه  به  گرفتم  تصمیم  که  باری  »اولین 
قدرت  آنقدر  پاهایم  شدم.  دوچرخه  دستگاه  سوار 
نداشت که بتواند پدال را فشار دهد و دستگاه خاموش 
شد. من ناراحت شدم، سرم را روی دستگاه گذاشتم و 
شروع کردم به گریه کردن. زمان زیادی طول کشید 
تا قدرت و انگیزه  الزم برای برگشتن به باشگاه را پیدا 
کنم. در روز عروسی شما همه به شما نگاه می کنند و 
شما می خواهید که زیباترین باشید. من مطمئنم که 
می شود روی ویلچر هم درخشید اما من نمی خواستم 

این طور شناخته بشوم.«
وقتی جاکویی همراه مادر و پدربزرگش وارد مراسم 
نکرد،  تعجب  ویلچر  روی  او  دیدن  از  شد، هیچکس 

ولی خیلی زود همه  مهمان ها شگفت زده شدند وقتی 
دیدند او ایستاده است و در امتداد راهروی کلیسا قدم 
بود  باخبر  از سوپرایز  قبل  از  داماد  می گذارد. گرچه 
اما نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد. تقریباً همه 

اشک می ریختند و لحظه  تأثیرگذاری بود.
یک سال قبل جاکویی به خاطر کم بودن فشار خون 
او  حاال  ولی  بایستد  ثانیه  سی  از  بیش  نمی توانست 
این  و  بایستد  خود  پاهای  روی  مراسم  کل  توانست 

زوج  برای اولین بار با هم رقصیدند.
هدف جاکویی این است که بیش از پیش تالش کند 

تا بتواند دوباره بدون ویلچر زندگی کند.
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رئیس هیئت مدیره کانون معلولین در گردهمایي بزرگ توانا: 

بساط کاسه  گدایي براي معلوالن برچیده شود
اولین گردهمایي معلوالن استان مازندران با نام گردهمایي بزرگ توانا به همت 

کانون معلولین توانا و در شهرستان نوشهر برگزار شد.
جهاني  روز  گرامیداشت  با  همزمان  گردهمایي  این  توانا:  پیک  گزارش  به 
امام جمعه، دادستان، مدیرکل بهزیستي، روساي بهزیستي  با حضور  معلوالن 
و فرمانداران غرب مازندران و بیش از هزار فرد داراي معلولیت این استان در 

اردوگاه افسران برگزار شد.
رئیس هیات مدیره کانون معلولین توانا در این گردهمایي با اشاره به اینکه ما 
معلوالن حقوق سیاسي، اجتماعي، فرهنگي داریم، ابراز کرد: مجلس باید براي 
تحقق مطالبات معلوالن برنامه اي مدون به تصویب برساند و بساط کاسه گدایي 
براي معلوالن برچیده شود تا نفس کمک گرفتن براي معلول، حس ناتواني را 

به او القا نکند.
تنها  بلکه  نیستند  ناتوان  معلولیت  داراي  افراد  افزود:  موسوي  محمد  سید 
همه  و  است  جسمي  محدودیت  یک  معلولیت  گفت  باید  و  دارند  محدودیت 

انسانها محدودند.
فعال حقوق اجتماعي معلوالِن کشور تقسیم بندي بین معلول و سالم را غلط 
از منظر فطري مرز ندارد و مرزبندي ها محصول ذهن  انسان  دانست و گفت: 

انسان هستند.
معلول  که  بداند  باید  جامعه  کرد:  مطرح  فیروز  بهداشتي  گروه  مدیرعامل 
گدا و متكدي نیست، معلوالن در نتیجه عدم برنامه ریزي هاي صحیح 
مسئوالن مورد ترحم قرار گرفته و مستحق کمک جلوه داده مي شوند 

در حالي که همه آن ها از حقوق شهروندي برخوردارند.
این فعال حقوق معلوالن کشور با بیان اینکه چنان چه معلوالن از حقوق برابر با 
سایرین بهره مند شوند جامعه خواهد دید که این افراد ناتوان و نیازمند نیستند.
موسوي تأکید کرد: معماري و مبلمان شهري باید براي همه یکسان باشد تا 

معلوالن نیز بتوانند به راحتي از امکانات برخوردار شوند.
دبیر برگزاري مجمع تشکل هاي هم اندیشي معلوالن با اشاره به اینکه نگاه ما 
توانمندسازي معلوالن است، گفت: 92 درصد پرسنل شرکت تولیدي بهداشتي 
»فیروز« را معلوالن تشکیل مي دهند و با کمک همین افراد موفق شدیم امسال 
نشان عالي کیفیت را از سازمان مدیریت و برنامه ریزي دریافت کنیم و با فعالیت 

خوب معلوالن به دنبال توسعه شرکت هستیم.
وي همچنین شهناز رجبي را به عنوان یکي از مدیران موفق کانون توانا معرفي 
کرد و افزود: وي که پیش از این چندصد واحد مسکوني براي معلوالن قزوین 
ساخته و تنها مدیرعامل زِن معلول در کشور بوده است درحال حاضر نماینده 

کانون توانا براي ایجاد شعب این مجموعه در مازندران است.
امروز  معلولیت  داراي  افراد  داشت:  اظهار  نیز  معلولین  کانون  مدیرعامل 
را شناسایي  زیادي  اکنون معلوالن  ما  و  اثبات کرده اند  را  توانمندي هاي خود 

کرده ایم که نخبه بوده و داراي سطوح باالي تحصیالتي هستند.
ما  معلولیت سرمایه هاي جامعه  داراي  نخبگان  داد:  ادامه  محمدرضا هادي پور 

هستند و مي توانند الگوهاي خوبي براي سایر شهروندان باشند.
وي تصریح کرد: معلوالن مشکالتي از جمله عدم مناسب سازي فضاهاي شهري، نبود ساختارهاي 
معلوالن  از  جامع حمایت  قانون  تصویب  با  که  دارند  و...  درماني  هزینه هاي  بودن  باال  اشتغال زا، 

امیدوار به رفع آن ها هستیم.
رئیس بهزیستي شهرستان نوشهر نیز گردهمایي بزرگ توانا را گامي براي توانمندسازي معلوالن 
دانست و گفت: اشاعه تفکر صحیح نگري به معلوالن و ایجاد انطباق بین سازمان ها از دستاوردهاي 

این گردهمایي است.
جواد بسطامي خاطرنشان کرد: شاید تعریف علمي معلولیت، ناتواني در انجام فعالیت هاي عادي در 
زندگي فردي و اجتماعي باشد اما باید گفت افراد داراي معلولیت کساني هستند که با وجود تمام 

محدودیت ها و شرایط سخت زندگي توانسته اند از سد محدودیت ها عبور کنند.
وي تصریح کرد: به نظر من معلول آن مسئولي است که مسئولیتش را در قبال افراد داراي معلولیت 

به شایستگي انجام نمي دهد چراکه این افراد در توانایي با سایرین برابرند.
محدودیت  معلولیت  که  پذیرفت  باید  معلوالن  توانایي هاي  مشاهده  با  کرد:  خاطرنشان  بسطامي 
را   معلوالن  نادرست خود  نگاه  با  جامعه  متأسفانه  اما  رسید  باور  به  زمینه  این  در  باید  و  نیست 

محدود مي کند.
در پایان این مراسم از معلوالن نخبه و همچنین رووساي ادارات بهزیستي غرب مازندران تجلیل 

به عمل آمد.

رقیه بابایی
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باالخره  بودم.  خوشحال  خیلي  نمي شناختم.  پا  از  سر 
از  قبل  روز  چند  از  بروم،  آقا  پابوس  بود  شده  روزي ام 
داشتم  که  بود  این  خاطر  به  شاید  داشتم.  دلهره  حرکت 
حرکت  روز  باالخره  مي رفتم.  آقا  زیارت  به  اولین بار  براي 
فرا رسید. همه در مسجد جمع شدیم. بعد از صحبت هاي 
امام جماعت در مورد آداب زیارت به سمت اتوبوس حرکت 
کردیم. بیرون مسجد غوغایي بود. یکي اسفند دود مي کرد 
و دیگري قرآن باالي سر زائران گرفته بود. زمزمه صلوات و 
التماس دعا محله را پرکرده بود. داخل شدیم. پدر شهیدي 
جلوي  بود  پیش قدم  جماعت  صف  نماز  در  همیشه  که 
در صندلی های  می فرستاد.  صلوات  و  بود  نشسته  اتوبوس 
ته اتوبوس نشستم. پیرمرد آخرین صلوات را براي در پیش 
رو داشتن سفري بي خطر فرستاد و همین طور که جمعیت 
اتوبوس  اتوبوس حرکت کرد. داخل   صلوات مي فرستادند 
مادر میرباقري را دیدم. مادر یکي از شهیدان مسجد محل 
که ماجراي زیبایي در رابطه با امام رضا)ع( داشت و من هر 
وقت نام امام رضا )ع( را مي شنیدم ناخودآگاه به یاد این 
میرباقري  ماجراي شهید  شهید مي افتادم. در طول مسیر 
ذهنم را مشغول کرده بود. به طوري که کمتر متوجه مسیر 
در حسینیه اي  اقامت  محل  و  مشهد  به  باالخره  مي شدم. 
از  یکي  به  انتهایش  که  پس کوچه هایي  کوچه  در  واقع 

خیابان هاي اصلي منتهي به حرم مي شد رسیدیم.
پاییني حسینیه که براي خانم  مادر و خواهرم به قسمت 
ها مجهز شده بود رفتند. من هم که بي تاب زیارت بودم 
هنوز  رساندم.  به حرم  را  زیارت خودم  اولیه  آداب  از  بعد 
دلهره داشتم و در راه ذکر مي گفتم تا اینکه حرم را جلوي 
مطهر  حرم  داخل  و  خواندم  دخول  اذن  دیدم.  چشمانم 
شدم. حاال بهشت پیش  رویم بود. غم هایم را فراموش کردم 
زیارت  از  بعد  بود.  به ضریح  تمام خواسته ام خیره شدن  و 
ناخودآگاه در  و  وارد حیاط مسجد گوهرشاد شدم  نماز  و 

گوشه در اصلي صحن نشستم. 
صداي  که  بودم  گوهرشاد  مسجد  گنبد  تماشای  محو 
الاله الي اله نظرم را جلب کرد. جمعیتي انبوه داخل مسجد 
شده بودند و تکبیر گویان به سمت حرم در حرکت بودند. 
تبرک  و  براي طواف  را  رفتم. مردم جنازه اي  کمي جلوتر 
ماجراي  یاد  ناگهان  بودند،  کرده  گوهرشاد  مسجد  وارد 

تشییع جنازه  میرباقري افتادم.
کسي  که  سال هایي  گشت.  برمي  پیش  سال ها  به  ماجرا 

فکرش را هم نمي کرد که در محله شان فرزندي به دنیا بیاید 
که بعدها باعث خیر و برکت محله شود و مردم حاجتشان 
را از او بگیرند. در جنوب تهران و در نزدیکي مسجد امام 
زندگی  متدین  و  متوسط  قشر  از  خانواده اي  سجاد)ع( 
می کردند. پدر خانواده در نهایت زهد و قناعت مي زیست 
و همواره خانواده اش را به دینداري سفارش میکرد. آن ها 
بعد از مدتي صاحب فرزند پسري شدند و نامش را قاسم 
گذاشتند، قاسم بچه  عجیبي بود و کارهایي مي کرد که با 
سن  و سالش مطابقت نداشت. او دوران کودکي اش را زمانی 
پشت سر مي گذاشت که تحوالتي در ایران شروع شده بود و 

بعدها منجر به شکل گیری انقالب اسالمي شد.
قاسم در مدرسه و مسجد به فعالیت هاي سیاسي مي پرداخت 
و همین امر باعث رفت وآمد بیشتر او با بچه هاي مسجد شد 

و این امر تا پیروزی انقالب ادامه داشت.
قاسم عالقه خاصي به اهل بیت)ع( و به ویژه امام رضا)ع( 
امام  از  گرفتنش  شفا  ماجراي  شنیدن  از  بعد  و  داشت 
بود.  شده  دوچندان  معصوم  امام  این  به  ارادتش  رضا)ع( 
پنج سال  که  زماني  او  برمي گشت.  قاسم  به کودکي  ماجرا 
جوابش  دکترها  همه  و  بود  اطفال شده  فلج  دچار  داشت 

کرده بودند.
مادر او که زن باخدایي بود هر شب به مسجد محل مي آمد 
براي فرزندش دعا مي کرد. یک روز که  و در خلوت خود 
او با دل شکستگی در گوشه مسجد درحال دعا بود به امام 
پیدا  اگر پسرش شفا  نذر می کند  و  متوسل شده  رضا)ع( 
او  بعد  چندروز  کند.  نذر  اسالم  از  دفاع  راه  در  را  او  کند 
در  قاسم  مي برند.  مقدس  مشهد  به   مادرش  اصرار  به  را 
صحن گوهر شاد و بین نماز  ظهر و عصر شفایش را از امام 

رضا)ع( مي گیرد.
اسالمي  انقالب  که  بود  گذشته  ماجرا  این  از  سال ها 
را  انقالب  شیریني  طعم  هنوز  مردم  و  رسید  پیروزی  به 
نچشیده بودند که جنگ آغاز شد و قاسم هم مانند بسیاری 
از جوانان به جبهه شتافت تا هم نذر مادر را ادا کند و هم 

فرمان امام را لبیک گوید. 
خودش  براي  آرزوهایي  دیگری  کس  هر  مانند  هم  قاسم 
داشت و یکي از آرزوهایش زیارت امامی بود که از او شفا 
بود. سید  مانده  بر دلش  زیارت  این  توفیق  اما  بود  گرفته 
قاسم در جبهه ها هم به خاطر ازخودگذشتگي و مهرباني اش 
دوستش  و  بودند  عالقه مند  او  به  رزمنده ها  بود.  زبانزد 

داشتند.
شهادت  درجه  به  فکه  در  عملیات  یک  در  باالخره  قاسم 
در  پیچد.  محل  در  زود  خیلي  شهادتش  خبر  و  شد  نائل 
را  او  اهالی محل و تمام کساني که  تمام محله غوغا شد. 
جنازه  از  استقبال  آماده  مسجد  و  محل  در  مي شناختند 

قاسم شدند.
اما پیکر قاسم نیامد.

پیکر قاسم جوان به اشتباه به مشهد مقدس جایي که تا 
آخرین لحظه زندگی اش آرزوي زیارتش را داشت رفته و در 
حرم امام رضا)ع( طواف کرده بود و تازه بعد از این اتفاق 
مسئوالن امر با بررسی های مجدد متوجه این اشتباه شده 
روح  تا  برگردانند  محله اش  و  تهران  به  را  او  پاک  پیکر  و 

بزرگوارش در گلزار شهداي یافت آباد آرامش ابدی بگیرد.
کساني که از ماجراي سید قاسم و امام رضا)ع( خبر داشتند 
و معشوق  رابطه عاشق  را  به مشهد  میرباقري  پیکر  رفتن 
قلمداد می کنند. گویا این راه راهي بود که قاسم را به سوي 

جاودانگي برد.
امام  شاید  می داند  چه   بود، کسی  هشتم  اما   عاشق  قاسم 

رضا)ع( هم عاشق قاسم بود..
 چه زیبا فرمود:

رسم عاشق کشي و شیوه ي شهرآشوبي
                         جامه اي بود که بر قامت او دوخته بود

محمود جا ن قربانيرســم  عاشقــی
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آسمان نیلی، آسمان مهربانی

ناتوان شدگان #کتاب_بخوانیم

آموزش  و  حمایت  هدف  با   1391 سال  در  نیلی   آسمان  حمایت گران  انجمن 
فرمانداری  از  انجمن  یک  به عنوان  ابتدا  و  شد  تاسیس  داون  سندروم  کودکان 
ثبت  سازمان  در  مستقل  سازمان  یک  عنوان  به  بعدها  و  گرفت  مجوز  اصفهان 

اسناد رسمی ثبت شد.
انجمن سندروم داون »آسمان نیلی« به یاد و خاطره فرشته کوچکی با همین نام 
و در حمایت از افراد سندروم داون در سال 1391 تاسیس شده است. این انجمن 
در تالش است تا با معرفی فرشتگان سندروم داون به جامعه و فرهنگ سازی برای 
پذیرش این افراد، به حضور موثر تر آن ها در خانواده و جامعه کمک کند. آسمان 
نیلی بر آن است تا نشان دهد این کودکان اگر مورد توجه قرار گیرند می توانند به 
استقالل دست یابند و در برآوردن احتیاجات خود تا اندازه زیادی خودکفا شوند 

و حتی برای دیگران نیز مفید باشند. 
افراد  پذیرش  فرهنگ  پایه گسترش  بر  بیشتر  نیلی  آسمان  انجمن  فعالیت های 
سندروم داون بنا شده است؛ با این حال برگزاری دوره های درمانی برای کودکان، 
دوره های آموزشی برای والدین و افراد سندروم داون و همچنین مشاوره با والدین 
نیز از خدمات دیگر انجمن است. انجمن آسمان نیلی یک انجمن غیرانتفاعی و 
عام المنفعه است و کلیه درآمدهای حاصل از این انجمن صرف امور افراد سندروم 

داون می شود.
اولین مرکز تخصصی  انجمن سندروم داون آسمان نیلی  الزم به ذکر است که 
سندروم داون در اصفهان و تنها نماینده »داون سندروم اینترنشنال در ایران« 

است.

این دفتر از نگاهی نو به موضوع معلولیت و طرد معلوالن پرداخته و بر تعریف پذیری 
معلولیت در پارادایم اجتماعی به لحاظ توجه به فاکتورهای اجتماعی طرد معلوالن و 
پویایی آنها تأکید دارد و بر این اساس مسیری را در مقوله ی توانمندسازی معلوالن 
می گشاید. بنابراین بخش کلیدي این کتاب، تالش براي تغییر دیدگاه صرفاً پزشکي 
و فرد گرایانه به معلولیت است. عناصر مد نظر ما در این مجال فاکتورهای اجتماعی ای 
الگوهای  و  تحمیل شده  معلوالن  بر  که  ناتوانی ای هستند  که شکل دهندۀ  هستند 
پاسخ به آن که از جامعه متبادر شده یا مالزم با آن هستند. همچنین این کتاب با 
الهام از جنبش معلولیت توجه خود را به ظلم و ستم اجتماعي، گفتمان فرهنگي، و 
موانع زیست محیطي معطوف ساخته است. و ابعاد رنج معلولیت را در اقتصاد سیاسی 
و نظام جهانی، آگاهی کاذب و از خود بیگانگی، قدرت و ایدئولوژی و موانع جسمی و 

ارتباطی مورد بررسی قرار می دهد.
»معلول«   که  افرادی  تجربیات  به  مربوط  بنیادی  فرضیه های  کتاب  این  همچنین 
تلقی می شوند را به طور صریح بررسی می کند. یکی دیگر از ویژگی های این کتاب 
تالشی  مطالعه  این  است.  آکادمیک  در محیط های  معلول  افراد  به  دادن جایگاهی 
مستمر را برای تعریف دقیق و درستی از زبان و روش و هدف کار مرتبط با تجربه ی 

شخصی و اجتماعی معلولیت پایه ریزی می کند. 
و....

 کتاب مذکور در چهار بخش به نگارش در آمده است:
بخش اول: جامعه شناسی معلولیت

این بخش به مبحث جامعه شناسی معلولیت می پردازد که مشتمل بر مفهوم و تعریف 
معلولیت، اجزای اصلی معلولیت، انواع معلولیت، پیش زمینه های مربوط به مطالعات 
معلولیت،  مطالعات  دورنمای  معلولیت،  با  انسانی  جوامع  برخورد  فرآیند  معلولیت، 
جامعه شناسی معلولیت، بررسی رویکرد پزشکی و اخالقی به معلولیت در کنار رویکرد 
پارادایم های مختلف، معلولیت و  معلولیت در  به معلولیت ، مفهوم پردازی  اجتماعی 
در  مربوط  نظریه های  و  معلولیت  رنج  ابعاد  اجتماعی،  و  پزشکی  مدل  در  ادبیات 
حوزه ی معلولیت است. الزم به ذکر است که مفهوم پردازی معلولیت در پارادایم های 
کتاب  این  است که محتوای  معلولیت  اجتماعی  و  پزشکی  دو محور  مختلف حول 
ضمن بررسی جدال این دو مدل، به رویکرد دوم )مدل اجتماعی معلولیت( نزدیک تر 

است.
بخش دوم: طرد اجتماعی

این بخش به مبحث طرد اجتماعی 
و  تاریخچه  شامل  و  می پردازد 
اجتماعی،  طرد  مفهوم  ریشه های 
ویژگی های  اجتماعی،  طرد  تعریف 
با  آن  مقایسه ی  و  اجتماعی  طرد 
فقر، درجات مختلف طرد اجتماعی، 
رویکردهای  اجتماعی،  طرد  ابعاد 
اجتماعی  طرد  مورد  در  متفاوت 
از  برخی  نظری  دیدگاه های  و 
نظریه پردازان  و  جامعه شناسان 
اجتماعی  طرد  مسأله ی  پیرامون 

مرور می شود.
بخش سوم: پژوهش کاربردی 

در این بخش، وضعیت طرد اجتماعی معلوالن جسمی و حرکتی در ایران را مورد 
مطالعه ی  یک  برگیرنده ی  در  کتاب  از  بخش  این  بنابراین  می دهیم.  قرار  بررسی 
تجربی توسط نویسنده در ایران است که در تکمیل و تأیید مباحث تئوریک می آید.

بخش چهارم: بررسی سابقه ی قانونی موضوع معلولیت
 که مشتمل بر نگاهی به اعالمیه ها و قوانین جهانی در حوزه ی معلولیت، معلوالن در 
قانون ایران، قوانین قبل از انقالب، قوانین پس از انقالب، محدودیت ها و پیشنهادها، 
و  تربیت  محوری،  پژوهش  معلوالن،  به  مربوط  قوانین  در  غالب  گفتمان  و  نگاه 
برنامه ریزی نیروی انسانی، نگرش منفی و درک جامعه از معلوالن، مشارکت سیاسی، 
نهادهای مردم نهاد و معلول نهاد، پیشگیری و نظارت در قوانین می باشد که با مقایسه  
برابرسازي  درباره ی  استاندارد  اصول  قانون:  دو  با  معلولیت،  حوزه   در  ایران  قوانین 
مجمع   1993 دسامبر   20 مورخ   48/96 قطعنامه  مصوب  معلوالن  براي  فرصت ها 

عمومي و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به اتمام می رسد.

 )رویكردی جامعه شناختی به طرد اجتماعی معلولین(

آدرس  به  می توانید  نیلی  آسمان  داون  سندروم  انجمن  فعالیت های  از  اطالع  برای 
اینترنتی این انجمن مراجعه نمایید: 

 www.asemannili.ir
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این  توانا  معلولین  کانون  مدیرعامل  با  نشست  در  تنکابن  فرماندار 
مجموعه را مجموعه اي قوي و داراي کارنامه ي قابل قبول دانست.

اعالم  تک شعبه اي  بانک  ایجاد  مستعد  را  توانا  واحد صندوق  کثیری 
کرده و اضافه کرد: کانون توانا از این طریق مي تواند یک نمونه ي کامل 

و عملي از بانکداري اسالمي را به جامعه عرضه کند.
توانا، بهبود اوضاع فرهنگي جامعه  انتشار پیک  لزوم  بر  با تأکید  وي 
نسبت به معلوالن و حضور اجتماعي این گروه را مرهون فعالیت هاي 

این ماهنامه  تخصصي دانست.

تجهیزات  نمایشگاه  دومین  در  توانا  معلولین  کانون  درمان  واحد 
توانبخشي و کمک توانبخشي معلوالن و جانبازان که در آذر ماه سال 

جاري و به مدت 4 روز دایر بود، حضور یافت.
توانا هدف  به گزارش پیک توانا: مسئول واحد درمان و سالمت کانون 
محصوالت  کیفي  و  کمي  سطح  رصد  را  نمایشگاه  این  در  شرکت  از 

توانبخشي مرتبط با نیاز معلوالن اعالم کرد.
تا  است  خوبي  فرصت  نمایشگاه  این  داشت:  اظهار  چگیني  پري 
تولیدکننده ها از نزدیک جامعه  هدف خود را شناسایي کرده و با نیازهاي 

آنها بیشتر آشنا شوند.

فرماندار تنكابن تأکید کرد:

حضور واحد درمان کانون معلولین توانا در دومین نمایشگاه خدمات و تجهیزات توانبخشي

ارائه نمونه بانكداري اسالمي به جامعه توسط کانون توانا ضروري است

رشد 25  درصدی فروش ساالنه محصوالت فیروز به همت معلوالن
کارکنان معلول فیروز ضمن دریافت حقوق کامل، فوق العاده کاری  استراحت میان کاری نیز دارند

به گزارش پیک توانا: مدیرعامل گروه بهداشتي فیروز در نشست با معاون 
تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که در حاشیه بازدید از کارخانه 
فیروز و مجتمع کارخانه اي کانون توانا صورت گرفت از رشد فروش 25 
کارکنان  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  سال  در  فیروز  محصوالت  درصدي 
معلول فیروز ضمن دریافت حقوق و مزایاي منطبق با تعریف اداره 
و  شام  نهار،  صبحانه،  وعده هاي  و  کاري  فوق العاده  مزایاي  از  کار 
میان وعده برخوردارند و در صورت برخورداري از شدت معلولیت 

از استراحت هاي میان کاري نیز بهره مي برند.
سید محمد موسوي روش سرمایه داري الهي را دستاورد اندیشه هاي انقالبي 
و  فعالیت ها  نیرو، گسترش  کرد: جذب  بیان  و  برشمرد  امام خمیني)ره( 
از همین  پیروي  نتیجه  فیروز  در  به سه شیفت  کاري  دو شیفت  تبدیل 

سبک سرمایه داري است.
این فعال اجتماعي تأکید کرد: اگر چه من به واسطه داشتن محدودیت 
با  اما  نداشتم،  را  شهادت  و  جبهه  مقدم  خط  در  حضور  توفیق  جسمي 
رعایت سبک سرمایه داري الهي در مجموعه خودم در راستاي تداوم خون 

شهدا ایستادگي کردم.
فیروز نگاه جامعه به معلول را از نان خوري به نان آوري تغییر داد.

این نشست اظهار داشت: عملکرد مدیرعامل  سیدحمید کالنتري نیز در 
گروه بهداشتي فیروز حجت را بر بسیاري از مسئوالن تمام کرد.

مدیریت موسوي در  که  این مطلب  بر  تأکید  با  این مسئول همچنین 

فیروز نگاه جامعه به معلول را از »نان خوري« به »نان آوري« تغییر داده ادامه داد: جاي 
لبخند،  به آن ها  را وارد فضاي جدي کسب وکار کرده و  این مجموعه معلوالن  افتخار دارد که 

احساس مؤثربودن و رضایت واقعي بخشیده است.
وي همچنین از مجتمع کارخانه اي کانون توانا در شهر صنعتي لیا که در مجموع بیش از یک صد 

فرد معلول را به اشتغال گرفته است نیز بازدید کرد.
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سایه هایي که براي دوره اي موقت بر دیوار زمخت زندگي ظاهر مي شوند 
اما به سرعت ناپدید مي شوند، سایه هایي که باري عظیم بر دوش دارند 
با سکوت سرد  را  بر لب. گویي آن ها همواره زندگي  ُمهري سنگین  و 
خود باید سپري کنند، با سکوت زندگي کنند و در سکوتي غمناک این 

جهان را بدرود گویند.
تو گویي هرگز وجود نداشته اند. تنها کسي مي تواند آن ها را درک کند 
که در جایگاه شان باشد و از آن جا که این امر غیرممکن است، سخن ها 

درباره معلوالن همیشه شبیه بازي بوده است.  
چه خوشمان بیاید و چه ناراحت بشویم افراد معلول وجود دارند. آن ها 
معلول هستند و از بسیاري از توانایي هاي افراد عادي محروم اند و محکوم 
به زندگي در جامعه اي که افراد عادي آن را براي افراد عادي تر ساخته اند 
هستند، جامعه اي متناسِب حال انسان متوسط. نیازهاي یک فرد داراي 
معلولیت هم زمان هم کمتر از یک فرد عادي است و هم بسیار فراتر از 
آن. نیازهایي که بسیار عمیق تر از نیاز به پله برقي، آسانسور و اتوبوس 
مخصوص است. هرچند اهمیت این موارد را نمي توان انکار کرد. اجازه 

بدهید اندکي از جاده اصلي منحرف بشویم.
جهان  مي کنند.  زندگي  روزمره  زندگي  جهان  در  عادي  آدم هاي  همه 
خرید، بازار، کار، ازدواج، فرزند و... . این جهان ویِژگي هاي خاصي دارد. 
هر  در  مي دانند  سرعت  به  افراد  و  است  شده  معلوم  آن  در  همه چیز 
موقعیتي چه کار کنند. آن ها مي دانند با پدر و مادر خود چگونه رفتار 
بد  و  چیست  خوب  چیست،  زندگي  معناي  کنند،  ازدواج  کي  کنند، 
چیست. فقط باید در جایگاه پدر، مادر یا کارمند قرار بگیري، آن وقت 
ماشین زندگي روزمره همه چیز را به تو خواهد گفت و انسان از زحمت 
اندیشیدن خالص خواهد شد. همواره بوده اند افراد خاصي که توانسته 

اند پایشان را از این جهان فراتر نهند. مانند فیلسوفان، شاعران  و حتي 
در مواردي دیوانگان )بهلول عاقِل دیوانه را به خاطر آورید که چگونه 
همه  چیز را به بازي مي گرفت!(. آن ها مي توانند جهاني را تصور کنند که 
براي انسان هاي معمولي وجود ندارد. معلوالن از معدود افرادي هستند 
که بنا بر جایگاه ویژه اي که در جامعه دارند از این قابلیت برخوردارند، 
قابلیتي که همزمان چشم بصیرت مي دهد اما عذاب و درد نیز با خود 

به همراه مي آورد.
افراد داراي معلولیت تا حد زیادي خارج از قراردادها و عرف زندگي قرار 
دارند. کمتر اتفاق مي افتد که با آن ها به عنوان انسان هاي عادي برخورد 
گرفته  نادیده  یا  هستند  حد  از  بیش  توجهات  کانون  یا  معموال  شود. 
مي شوند. فرد معلول همواره در جایي بیرون از سپهر زندگي روزمره قرار 
دارد. فقر یک معلول با فقر یک انسان عادي بسیار تفاوت دارد، آن ها 
تنهایي، عشق، خشم، نفرت، تعصب، ترس و محبت را با شدت و عمقي 
بسیار بیش از افراد عادي تجربه مي کنند. آنان قادرند ببینند که زندگي 
به سادگي بسیاري از انسان ها را نادیده مي گیرد و تا چه حد مي تواند 
ناعادالنه و ستم گرانه باشد. به عبارتي تازیانه و نوازش ها را بسي شدیدتر 
خود  مي شود،  تجربه  عریان  زندگي  موقعیت  این  در  مي کنند.  حس 
زندگي است که تجربه مي شود. به همین دلیل جامعه از دید فرد معلول 
شاید بسیار احمقانه به نظر برسد، درحالي که فرد عادي حتي تصوري 
مبهم از جامعه ندارد. فرد معلول به آساني مي تواند بفهمد روابطي که 
حد  چه  تا  آخر  دست  مي نهند  بنا  آن  پایه  بر  را  زندگیشان  انسان ها 
مي تواند تصنعي و بي محتوا از کار درآید. او مي تواند دنیایي را در اندیشه 
خود تصور کند که تنها از آن اوست. اما این که چرا این جهان تاکنون به 

سخن نیامده است پرسشي است که خود آنان باید پاسخ دهند. 

علی اصغر نظری

معلوالن و جهان زندگی روزمره

یادداشــت *
یادداشــت



31

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ـی

عــ
ـما

تـــ
اج

براي معلولي که موفق به پیداکردن هیچ شغلي 
نیست  اتفاقي  دیگر  اشتغال  نشده،  جامعه  در 
به  اگر رخ داد  و  بیاید  با آن کنار  نیفتاد  اگر  که 
خوشحالي سطحي اکتفا کند؛ بلکه شغل براي او 
و  شغل  فاقد  معلول  است.  زندگي  اصلی  دغدغه 

درآمد زندگي  متفاوتی پیدا می کند.
به  نسبت  بیکار  معلول  یک  دیدگاه  گفت  باید 
اشتغال با نحوه نگرش قانون گذار که به او وعده 
جامع  »قانون  جدید  ورژن  قالب  در  اشتغال 
حمایت از معلوالن« مي دهد بسیار متفاوت است. 
قانون گذار شاید این وعده ها را در یک روز کاري 
دغدغه اش  بیکار  معلول  اما  مي دهد  نشاط  از  پر 
این است که چگونه روز را شب و شب را روز کند.
دارد. هر  فاصله  با هم  دو، فرسنگ ها  این  دنیای 
قانون  مي کنند،  را  کار خودشان  انسا ن ها  از  یک 
با  و  خود  شیوه   به  را  مسائل  دارند،  را  خودشان 
مي دهند  توضیح  خودشان  حرفه اي  اولویت هاي 
اما آن ها نمي دانند آن چه براي آن ها حرفه است 
براي عده اي زندگي است. به نظر مي رسد کاري 
کشتي راني  مانند  گونه اي  به  قانون گذاري  مثل 
است؛ کشتي راني هم براي کشتي بان و هم براي 

سرنشینان کشتي در حکم زندگي است.
اگر ناخدا کشتي را از روي تفنن در دریا بگرداند 
یا همه را اسیر طوفان مي کند یا در نتیجه اتمام 
کرد.  خواهد  گرسنگي  قربانی  را  همه  آذوقه 
اطناب  و  سرگشتگي  به  اگر  هم  قانون گذاري 
که  چرا  داشت؛  نخواهد  سودي  دیگر  بینجامد 
فرصت ها و استعدادها هدر رفته و زندگي نسل ها 

سپري شده است.
حمایت  ماده اي  شانزده   قانون  تصویب  زمان  از 
به  که  وعده اي  شاخص ترین  معلوالن  حقوق  از 
بود.  اشتغال  مشکل  رفع  مي شد  داده  معلوالن 
قانون  این  تصویب  از  سال  دوازده  از  پس  حاال 

سازمان های  از  بسیاري  که  دریافت  می توان 
به استخدام معلوالن تمایل ندرند  یا  دولتي 
ندارند  افراد  این  مهارت هاي  به  نیازي  یا  و 
و عمال نمي توانند یا نمی خواهند به اجراي مفاد 
آن ها  به  مربوط  استخدامي  سهمیه  به  مربوط 
بپردازند. امکان تحصیل رایگان معلوالن نیز بر اثر 
کمبود بودجه همه شمولي خود را از دست داده 
و سازمان بهزیستي بعضا بر اساس شاخص هایي 
چون پافشاري افراد درخواست کننده کمک هزینه  
تحصیلي، وضع مالي مددجو و... اقدام به اعطاي 
وضعیت  مي کند.  مالي  تسهیالت  از  بخش  این 
تجهیزات  ارائه ي  و  شهري  محیط  مناسب سازي 

توانبخشي هم هم چنان وضعیت مطلوبی ندارد.
وقتي  جامع  قانون  اساسي  کمبودهاي  همچنین 
سال  بیست   از  کمتر  از  پس  که  مي شود  آشکار 
است  شده  احساس  دیگر  قانوني  تدوین  به  نیاز 
طراحي شده  درست  قانون  یک  اگر  حالی که  در 
تاریخ  سال ها  باشد  داشته  صحیح  رویکردي  و 
از  معینی  گفته سهیل  به  داشت.  مصرف خواهد 
از  یکي  معلوالن،  قانون گذاري  عرصه ي  فعاالن 
سوي  از  مجلس  مصوبات  تأیید  اصول  مهم ترین 
شوراي نگهبان، عدم مغایرت با شرع و همچنین 
و  است  اساسي  قانون   75 اصل  با  مغایرت  عدم 
بار  نباید طرح هاي مصوب مجلس  اصل  بنابراین 
مواد  که  آنجا  از  و  کنند  تحمیل  دولت  به  مالي 
مالي  باري  معلوالن  اجتماعي  رفاه  دربرگیرنده  
داشتند پس یا حذف شدند یا به گونه اي نگاشته 
تحمیل  دولت  به  مستقیم  مالي  بار  که  شدند 

نکنند و این یکي از نقایص قانون بود.
نقص دیگر قانون ماده 16 معروف بود که اجراي 
قانون را منوط به وجود بودجه مي کرد. در حال 
حاضر نیز قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 
که ناکارآمدي خود را نشان داده به گونه اي دوپاره 

به منصه  ظهور خواهد رسید. یعنی پاره اي از مواد 
آن به صورت الیحه ي مصوب مجلس خواهد بود 
هیأت  در  جدید  قانون  به عنوان  دیگر  پاره اي  و 

وزیران تصویب خواهد شد.
فرق این دو نوع تصویب در این است که موادي 
و  قانون  مي شوند،  تصویب  الیحه  قالب  در  که 
الزم االجرا هستند و موادي که در هیأت وزیران 
آمدن  کار  روي  با  است  ممکن  شده اند  تصویب 
دولت جدید لزوم اجرایي بودن خود را از دست 

بدهند.
است، صرف نظر  رویکرد  تغییر  بي گمان  اما چاره 
زندگي شان  که  معلولي  هزار  صدها  سرنوشت  از 
وقتي جامعه اي  است  قانون  این  تصویب  گرو  در 
آزمود که با درگیر کردن هر چه بیشتر امور مربوط 
نتیجه اي  اداری  بوروکراسي  با  و  معلول  قشر  به 
در  دیگري  راه  است  بهتر  پس  نمی شود  حاصل 

پیش گرفت.
موقعیت هاي  تعیین  شانس  نباید  چرا  و 
با  را  معلوالن  آموزشي  و  شغلي  سرنوشت ساز 
کرد؟  واگذار  معلوالن  به خود  دولتي  بودجه هاي 
از این رو پیشنهاد می شود به جاي تأکید بر کمک 
دوره هاي  بهزیستي  سازمان  مالي  هزینه هاي 
میان مدت آموزش شغلي به وسیله ي کارفرمایان 
تعاون،  وزارت  بهزیستي،  سازمان  پشتیباني  با  و 
کار و رفاه اجتماعي و هر نهاد دولتي مؤثر در امور 

توانبخشي برگزار شود.
همچنین در نظر گرفتن مشوق هاي مالیاتي برای 
دوره ها  این  موفقیت  ضامن  می تواند  کارفرمایان 
و اشتغال معلوالن بوده و از تحمیل بار مستقیم 

مالي بر دولت پیشگیری کند.
و  مالیات  پرداخت  از  کارفرمایان  آزادکردن 
پرداخت تسهیالت بیمه اي مي تواند به شکوفایي 

تولید کمک مؤثري بکند.

حسین  شیرخانی

یادداشــت

آزمــون و خــطا تا کـی؟

*
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روي  کساني که  براي  چالش  مهم ترین  مي توانند  لباس ها 
و  شکل  هر  با  لباس  هر  شناخت  باشند.  مي نشینند  ویلچر 
فرمي به راحتي روي تن آنها نمي نشیند. یکي از شرکت هاي 
جسمي  معلول  افراد  مخصوص  لباس هاي  »تورنتو«  ایاالت 
تولید مي کند که مخصوص این افراد طراحي شده و جوابگوي 

نیازهاي آن هاست.
بدن  نه  داریم  کار  نشسته  بدن  با  ویلچرنشین  افراد  در  ما 
عریض تر  نشستن  حین  آنها  کمر  که  معنا  این  به  ایستاده؛ 
را  آنها  پشت  و  مي آید  پایین  شلوارهایشان  بنابراین  است 
نمایان مي کند و همچنین کش  شلوار از جلو یا عقب چین 
مي خورد. موارد پزشکي اي وجود دارد که باید به آن ها توجه 

کرد، مانند صاف ماندن پوست و چروک نخوردن آن.
تا حد ممکن  و  لباس ها کم  تا حد ممکن شکاف  باید  پس 
یا  و  درشت  دکمه  پشتي،  نباید جیب  شلوارها  باشد.  تخت 
هر چیزي که موجب جراحت مي شود، داشته باشند. لباس 
از پشت باید به دو قسمت تقسیم شود تا بتواند به افرادي که 

محدودیت حرکت در آرنج دارند کمک کند.
فضاي  به  مي کنند  استفاده  معمولي  ویلچر  از  که  کساني 
براي  حتي  فضا  این  و  دارند  نیاز  شانه  قسمت  در  بیشتري 
کساني که از ویلچر الکترونیکي استفاده مي کنند مورد نیاز 
باید در طراحي لباس استفاده شود  این نکته ها  است. همه 
تا بتواند یک فرد ویلچرنشین احساس راحتي در لباس خود 
به  نیاز  نخاعي  ضایعه   داراي  افراد  همچنین  باشد.  داشته 

لباس های مناسب برای معلوالن
لباسي دارند که داراي شرایط زیر باشد:

1- لباس باید در تن این افراد تنگ نباشد و روي لباس برجستگي مانند زیپ، دکمه، وجود نداشته 
باشد چون باعث فشار و آسیب به پوست مي شود.

2- کت افراد باید کوتاه باشد تا روي ویلچر راحت بنشیند و در ناحیه کتف و بازو داراي آزادي 
کافي باشد.

3- آستین ها نباید خیلي بلند یا گشاد باشند تا در استفاده از ویلچر دچار مشکل نشوند.
4- استفاده از کفش براي این افراد به منظور تمیز نگه داشتن و گرم بودن پاها بسیار مهم است و 
بهتر است کفش انتخابي یک سایز بزرگ تر باشد زیرا گاهي اوقات پاهاي این افراد ورم مي کند. 

همچنین کفش هایي که در کنار آن ها زیپ دارد براي این افراد بهتر است.

ندا نبی زاده

جمع آوري اعانه عزت نفس معلول  را تخریب مي کند 
میتاپس  در  معلولین  کانون  مدیرعامل 
از 30  بیش  با حضور  که  مدیران  تجارب 
اقتصادي  هاي  بنگاه  ارشد  مدیران  از  نفر 
توانا  کانون  داشت:  اظهار  گرفت  صورت 
تنها مجموعه اي است که نه تنها با دریافت 
را  آن  بلکه  است  مخالف  بالعوض  کمک 

مخرب کرامت انساني معلوالن مي داند.
به گزارش پیک توانا: میتاپس مدیران یک 
دورهمي صمیمي بین مدیران ارزش آفرین 
است که براي انتقال تجارب و همافزایي با 
هدف تشکیل خانواده اي بزرگ از مدیران 

کشور برگزار مي شود.
محمدرضا هادیپور در این میتاپس اذعان 
همه   آمده  به عمل  تحقیقات  طبق  کرد: 
N.G.O ها از اغنیا پول دریافت کرده و به 

توزیع آن بین معلوالن مي پردازند.
فکر  به  سازمان ها  این  داد:  ادامه  وي 
استقالل و شخصیت معلوالن نیستند و با 
جمع آوري اعانه به نفع معلوالن عزت نفس 

این افراد را مورد تخریب قرار مي دهند.
تصریح  توانا  کانون  هیئت مدیره ي  عضو 
کرد: افراد داراي معلولیت افرادي توانمند 
هستند و جامعه در نگریستن به آنها دچار 

مشکالت فرهنگي است.
امروز  که  مطلب  این  بیان  با  هادي پور 

معلوالن به حد کفایت توانمندي هاي خود را به اثبات رسانده اند تصریح کرد: حاال زمان آن رسیده که جامعه در 
اداي دین به این افراد احساس وظیفه کند.

فرهنگي،  مختلف  در عرصه هاي  در حال حاضر  معلولیت  داراي  افراد  توانا خاطرنشان ساخت:  کانون  مدیرعامل 
اجتماعي، ورزشي و... موفق ظاهر شده اند و اگر کسي بخواهد چشم بر این موفقیت ها ببندد خود دچار مشکل 

است.
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به آتش کشیده  آبادان توسط عوامل ساواک  در 28 مرداد 1357 سینما رکس 
جای  به  سال 1356  در  که  آموزگار  سپردند. جمشید  جان  بیگناه  مردم  و  شد 
انقالب  امواج  گسترش  با  بود  زده  تکیه  وزیر  نخست  مصدر  بر  هویدا  امیرعباس 
اسالمی مجبور به استعفا شد و جعفر شریف امامی، که با شعار دولت آشتی ملی 
سعی در فریب افکار عمومی داشت به نخست وزیری رسید. او تاریخ شاهنشاهی را 
لغو و قمارخانه ها را تعطیل و مطبوعات را آزاد و حزب رستاخیز را منحل کرد اما 

هشیاری رهبری انقالب و مردم مسلمان نقشه رژیم را نقش بر آب کرد. 
روز 13 شهریور 1357 نماز عید فطر در قیطریه تهران به امامت آیت اهلل مفتح به 
نحو بی نظیری برگزار شد و با تظاهرات مردم در16 شهریور، اعالم حکومت نظامی 
شد. روز جمعه 17شهریور، مردم، بی خبر از حکومت نظامی به خیابان ها ریخته و 
ارتش شاه در میدان ژاله )شهدا( به روی مردم بی دفاع آتش گشود و خیابان های 
اطراف را غرق در خون مردم بیگناه کرد و هفده شهریور 1357بدین شکل در 

تاریخ انقالب به جمعه سیاه معروف شد.
با آغاز سال تحصیلی، دانشجویان و دانش آموزان حضور مؤثرتری یافتند. امام در 
13مهر 1357عازم فرانسه شدند و از آنجا هدایت سکان کشتی مردم را در امواج 
خروشان انقالب اسالمی به دست گرفت. دهکده نوفل لوشاتو در حوالی پاریس 
مبدل به کانون خبرساز جهان شد و مردم و خبرنگاران از همه نقاط دنیا برای 

مصاحبه با امام)ره( به آنجا سرازیر شدند.

در آبان ماه اعتصابات کارکنان شرکت نفت، مخابرات، بانک ملی، سازمان آب، رادیو 
و تلویزیون و... بر دامنه مبارزات افزود. در13 آبان 1357 تظاهرات دانش آموزان 
و دانشجویان مقابل دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده شد. 14آبان ارتشبد 
عمال  عاشورا  و  تاسوعا  تظاهرات  شد.  کابینه  تشکیل  مأمور  ازهاری  غالمرضا 
شعارهایشان  در  مردم  و  درآمد  شاهنشاهی  رژیم  ضد  بر  همه پرسی  به صورت 

خواستار استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی شدند. 
اطرافیانش  و  شاه  ترکش  تیر  آخرین  و  می کشید  را  نفس ها  آخرین  شاه  رژیم 
نخست وزیری شاپور بختیار از اعضای قدیمی جبهه ملی بود که با شعار سوسیال 
حفظ  برای  شاه  دیگر  تمهید  می دانست.  توفان  مرغ  را  خود  و  آمده  دموکراسی 
تخت و تاج خود تشکیل شورای سلطنت بود و در26 دی 1357، محمدرضا شاه 
پهلوی ناچار به خروج از ایران شد. امام که دولت بختیار را غیر قانونی اعالم کرده 
و شورای انقالب را تشکیل داده بودند با فرار محمدرضا شاه از ایران، آماده عزیمت 
به میهن اسالمی شدند. بختیار فرودگاه ها را بست و پرواز امام یک هفته به تأخیر 
افتاد اما سرانجام روز 12بهمن 1357حضرت امام پس از 15 سال تبعید به ایران 

بازگشتند.
ورود امام به میهن را میلیون ها نفر از تهران و سایر نقاط کشور استقبال کردند و 
در نهایت انقالب اسالمی ایران به پیروزی رسید و اینگونه بود که امام با بوی گل 

سوسن و یاسمن آمد.

امـام آمد ...
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تغییـر فضاهـای آموزشـی
 هم پای تحول نظام های آموزشی

مدتی است گسترش علم روانشناسی و جامعه شناسی 
نوجوانان  و  نتیجه منتهی شده که کودکان  این  به 
نیازمند فضاهای آموزشی شاد هستند. به ویژه این که 
با گسترش شهرنشینی خانه ها بیش از پیش کوچک 
شده، شکل آپارتمانی پیدا کرده و امکان حرکت و 
بازی را از بچه ها گرفته اند. در نتیجه کمبودهای آنها 
را با شاد کردن فضای مدارس و ایجاد امکان برای 
ورزش و بازی، استفاده از فضای سبز و یا رنگ های 
فضاهای  آن که  بر  عالوه  کرد.  جبران  می توان  شاد 
آموزشی  برنامه های  کارایی  بر  پرورش  و  آموزش 
نیز اثر می گذارد. بنا به همین دالیل مدت ها است 
برنامه های آموزشی و به دنبال آن فضاهای آموزشی 

در سطح جهان تغییر زیادی کرده اند.
آموزش  برای  فضایی  هر  از  مدارس  در  امروز 
می شود  بهره برداری  وجه  بهترین  به  دانش آموزان 
به طوری که فضای کالس ها و حتی حیاط مدرسه 
است.  کمک آموزشی  تصاویر  و  وسایل  از  انباشته 
بچه های امروزی نه تنها دیگر محكوم نیستند 
بلكه  ساعت ها پشت نیمكت ها ثابت بنشینند 
می توانند در صندلی های تک نفره ای که سطح 
میز آنها برای استفاده از وسایل آزمایشگاهی 
و کمک آموزشی صاف است بنشینند و معلم ها 
می توانند متناسب با هر فعالیتی نحوه آرایش 

کالس را تغییر دهند. 
و  گوینده  معلم ها  آموزش،  سنتی  روش های  در 
بر  آموزش  به عبارتی  بودند.  شنونده  دانش آموزان 
مبنای سخنرانی بود و در نتیجه معلم بر دانش آموزان 
احاطه داشت. در نتیجه نیمکت های دو یا سه نفره 
مانور  و  امکان حرکت  و  پشت هم چیده می شدند 
برای دانش آموزان و معلم کم بود اما با مطالعه روی 
شیوه های مختلف آموزشی، مشخص شده که یکی 
نحو  به  می تواند  که  آموزشی  شیوه های  بهترین  از 
درسی  مباحث  و  دانش آموز  آموزگار،  بین  مؤثری 

رابطه ایجاد کند آموزش گروهی است. 
و  نو  ایده های  طرح  نیز  گروهی  آموزش  مزایای  از 
این  است.  کردن  صحبت  به  دانش آموزان  ترغیب 
کار  به  گسترده  به طور  جهان  در  اینک  که  روش 
آموزشی  فضای  که  می کند  اقتضا  می شود  گرفته 
در  همچنین  شود.  دیده  تدارک  آن  با  متناسب 
نیمکت ها  آموزشی سنتی و چیده شدن  شیوه های 
بلندی  قد  که  بچه هایی  از  بسیاری  سرهم،  پشت 
دارند به ناچار به ته کالس رانده می شوند و از ناحیه 
معلم به آنها توجه نمی شود. در حالی که اگر بچه ها 
به جای این که پشت هم بنشینند به شکل دایره ای 
قرار  معلمان  توجه  مورد  یکسان  طور  به  بنشینند 

می گیرند.
تکی  آموزشی  نظام  در  صندلی ها  ترتیب  این  به 
آنها طوری  دارند. سطح  امکان جابجایی  و  هستند 
ساخته شده که می توان وسایلی را به راحتی رویشان 
صندلی ها  این  با  داد.  انجام  آزمایشاتی  و  داد  قرار 
امکان این وجود دارد که دانش آموزان به گروه های 

انجام  گروهی  کارهای  و  شوند  تقسیم  نفره  چند 
این که در  این ترتیب معلم هم به جای  دهند. به 
جلوی کالس تک گو باشد، بین صندلی ها می گردد 
و دیگر نقش سخنران را ایفا نمی کند بلکه در نقش 

راهنما ظاهر می شود.
دانش آموزان  آموزشی، حتی  پیشرفته  نظام های  در 
مختلف  کالس های  در  مختلف  دروس  حسب  بر 
می گردند و دروس تخصصی در کالس های مختلف 
تدریس  دروس  آن  با  متناسب  امکانات  با  همراه  و 
از  کوشیده اند  کشورمان  در  که  مدارسی  می شود. 
چنین تجاربی استفاده کننده به نتایج خوبی دست 

یافته اند.
جالب است که ظاهراً فضاهای آموزشی گذشته ما 
بودند.  نزدیک تر  دنیا  آموزشی  نوین  شیوه های  به 
به عنوان  اصفهان  باغ  چهار  مدرسه  از  بسیاری 
از مدارس مربوط به چند صد سال پیش  نمونه ای 
بوده  و جذاب  زیبا  که هم محیطی  می آورند  مثال 
هر  است.  داشته  جمعی  کار  و  بحث  امکان  هم  و 
کامل  به طور  کنونی  شرایط  در  نمی توان  که  چند 
نمونه ها  این  ولی  کرد  الگوبرداری  مکان ها  این  از 
گذشته  تجربیات  براساس  ما  که  می دهد  نشان 
امکان و توان تغییر شرایط و پویاتر کردن فضاهای 

آموزشی مان را داریم.
مدارس  در  سبز  فضای  وجود  جهان  در  اینک  هم 
نظیر  کشورهایی  که  می شود  تلقی  ضروری  چنان 
تبدیل  مدرسه  باغ  به  را  هایشان  مدرسه  آلمان 

کرده اند.
با به روز کردن کتاب های کتابخانه و محیط خالق 
عالقه مند  کتاب خوانی  به  را  دانش آموزان  می توان 
شکوفایی  به  ابزار  این  همه  کلی  به طور  و  کرد 
استعداد دانش آموزان کمک می کند. حتی می توان 
هنر را نیز وارد فضاهای آموزشی کرد و با گذاشتن 

زیبایی شناسی  حس  زیبا  مجسمه های  و  نقاشی ها 
دانش آموزان را تقویت کرد و در عین حال به آنها در 
زمینه فرهنگی و هنری به ویژه فرهنگ ملی و هنر 

بومی آموزش داد.
استثنایی  دانش آموز  پیشرفته  کشورهای  در 
از  آموزشی  امكانات  از  بهره مندی  لحاظ  به 
دانش آموز عادی جدا نیست و حتی در بسیاری 
با  دانش آموز  یادگیری  به  کمک  برای  موارد  از 
متفاوت  آموزشی  کمک  ابزارهای  از  ویژه،  نیازهای 
برای  آموزشی  فضای  مشکل  و  می شود  استفاده 
دانش آموز استثنایی برطرف شده است اما در کشور 
ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  برای  مشکل  این  ما 

برجای خود باقیست.
بسیاری از دانش آموزان معلوِل عالقمند به آموزش 
موانع  و  مشکالت  با  عادی  آموزشی  سیستم  در 
به سمت تحصیل  مختلف روبرو می شوند که عمال 
در مدارس استثنایی سوق داده می شوند و این در 
حالی است امکان تحصیل در مدارس استثنایی برای 
همه گروه های دانش آموزان با نیازهای خاص اعم از 
نابینا، ناشنوا، جسمی حرکتی در همه مناطق کشور 
داشتن  از  شهرها  از  بسیاری  و  نیست  امکان پذیر 
و  نابینا  کودک  آموزش  ویژه  استثنایی  مدرسه 
ناشنوا محروم هستند و بنابراین تعداد دانش آموزان 
سطح  در  موجود  استثنایی  مدارس  در  استثنایی 
کشور با فراوانی قابل توجهی روبرو می شود که این 
فضای  در  کالس ها  شدن  کوچک  به  منجر  رویداد 
آموزشی می شود و با یک نگاه ساده در می یابیم که 
استثنایی  مدارس  در  حتی  استثنایی  دانش آموزان 
آموزش  برای  جهانی  استاندارد های  حداقل   از  نیز 
پاسخگوی  موضوع  این  شاید  و  هستند  محروم 
از عدم موفقیت های دانش آموزان استثنایی  بخشی 

در مقایسه با دانش آموزن عادی است.

فرزانه پارسایی
کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
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تحلیل  می توانند  عالقه مندان 
به سامانه ی  این طرح  از  را  خود 
ارسال    3۰۰۰7۵4۵ کوتاه   پیام 

کنند. 
جایزه اي  تحلیل  بهترین  به 

ارزنده  اهدا خواهد شد.

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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این  با  حواسم بهش هست. یعني خیالم راحت است که دارد پشت سرم مي آید. 
حال هر از گاهي برمي گردم پشتم را مي پایم. کاله کاپشنش را روي سرش کشیده و 
بخار گرمي از دهان نیمه بازش بیرون مي آید. درخت ها را مي شمارد. به راهم ادامه 
و  برمي دارد  قدم  زور  به  مي آید.  روبه رویم  از  که  مي بینم  را  بارداري  زن  مي دهم. 
نفس نفس مي زند، مردي هم هم پایش است و چیزي شبیه پسته یا بادام مشت مشت 

در دستان زن مي ریزد. یاد خودم مي افتم.
همچین که کمي شکمم باال آمد عباس کار و زندگي اش را ول کرد. یک الف بچه 
اما  ماه دور من چرخید،  نه  تا آخر  و  پروانه  را گذاشت در دکانش و خودش شد 
سبحان که به دنیا آمد انگاري پر و بالش سوخت! به چهارراه مي رسیم. چادر را روي 
بیني ام مي کشم و کف دستم را ها مي کنم. برمي گردم منتظر مي شوم بیاید تا با هم 
خیابان را رد شویم. برگ هاي خشک شده را جمع مي کند و مي گذارد زیر درخت ها. 
نگاهم را حس مي کند. بلند مي شود و مي دود. توي دویدن لنگ زدنش بیشتر معلوم 

مي شود. به نظر من که از همه قشنگ تر مي دود.
قدش از من باالتر زده. شاید هم من آب رفته ام! روي پنجه پایم بلند می شوم و 
باز  شالش را روي دماغ یخ زده و سرخش مي کشم. مي دانم آن زیر هنوز دهانش 
است. برگ ها رو چرا مي زاري زیر درختا؟ چشم هایش از هیجان دو دو مي زند. پیش 

مامانشون باشن!
لبوي  که  بچه اي  به دختر  رد مي شویم.  و  را مي گیرم  استخواني اش  دستاي سرد 
از جیبش خرده هاي  گاز مي زند مي خندد.  را سر چنگال پالستیکي  داغ گنده اي 
بیسکویتش را روي سنگ فرش ها مي ریزد. بي این که نگاه کند، انگار دست هایش به 
این کار عادت دارند. واسه مورچه هاست؟ شالش را با دست هایي که همیشه لرزش 

خفیفي دارند پایین مي کشد. پیداشون مي کنن؟ معلومه که!
عباس نماند که نماند. هرچه گفتم و هرچه همه ریش سفیدي کردند، مرغش یک پا 

داشت. بگذاریمش بهزیستي. خیلي که پافشاري کردم جوابش شد احضاریه طالق!
تنهایمان گذاشت اما تنها نشدیم، کنار هم بزرگ شدیم. یعني او بزرگم کرد.

سبحان از نفس کشیدن تا راه رفتن و حرف زدن و بیسکویت هاي توي جیبش خدا 
را آورد جلوي چشم هایم. خود خدا را، مطلق و کامل روي زمین درست درست در 

تیررس دیدم قرار داد.
از گرفتن دست هایش.  صبح به صبح روي ماه خدا را بوسیدم و دلم مالش رفت 

بخشي از خدا گوشه اتاق کوچک من جا شد.
از خر  دارم،  پي درپي مي گفت دوستت  و  اشک مي ریخت  رفتن  دم  نماند،  عباس 
شیطان پیاده شو! به یک فرشته بي گناه مي گفت خر شیطان! به کودک نوپاي من 
که زیر ماسکي قد صورتش نفس مي کشید. مي خواست پاره تنم را رها کنم. بنشینم 
ور دلش و البد توت خشک کنم و برگه ي زردآلو. بعدم قاه قاه بخندیم جوري که 

انگار آب از آب تکان نخورده. فقط بچه مان را دادیم رفته، همین! عباس همین؟ 
 این بچه که نمي فهمد تو چه بزرگش کني یا نکني! سر یک سال خدا یکي دیگرش 

را به ما مي دهد. یکي بهترش را!
انگار از یک ماشین حرف مي زد که سر تصادفي مچاله شده و یا ژاکتي که سر طناب 

بوده و باد برده و حاال بهترش را مي خریم، قشنگ ترش را!
 سبحان گریه مي کرد. شیرش مي دادم که صداي تق در را شنیدم. عباس رفت!

برف نم نمک شروع به باریدن مي کند. بر من، بر پیرمردي که گوشه ي خیابان کاسه 
اي زنگ زده به گدایي گرفته، بر دخترکي که از شوق مي دود، بر مرد جواني که تا 

بیني در یقه پالتواش فرو رفته.
کنارم نیست، برمي گردم روي پله ي مغازه اي نشسته و جیب هایش را تکان مي دهد!

و برف... برف بر همه ما یکسان مي بارد.

شیرین فتح الهی  احضاریه طالق
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صبـح روز هفتـم
کنـار پـل عـابر

بهناز ضبیحی
فقط  که  مزاحم هایي  به چشم  نکنید.  نگاه  ساده  عابر  پل هاي  این  به 
ساخته شده اند تا وقت شما را در گذشتن از خیابان بگیرند. این طورها 
شهرداري  اگر  باشند.  شما  منتظر  شاید  این ها  از  خیلي  نیست.  هم 
این همه براي ردشدن از آن ها تبلیغ مي کند البد بي دلیل نیست. شاید 
دلیلي عاقالنه، عارفانه و حتي عاشقانه داشته باشد. مثال براي خود من 
پلي  آن هم  دارد.  قوي  عاشقانه خیلي  دلیل  عابر یک  پل  از  گذشتن 
که حتما پله داشته باشد. نه پله برقي و نه آسانسور. شما هم این قدر 
دنبال این وسایل آسایش زا نباشید. روي این پله برقي ها و آسانسورها 
هیچ اتفاق تازه اي نمي افتد مگر اینکه کسي پایش الي درز پله ها گیر 
کند یا کسي از هولش پله رفت و برگشت را برعکس برود و بخواهد با 
مغز بیاید زمین و دل یک عده اي را شاد کند یا آسانسور مگر واقعا چه 
سود خاصي مي رساند جز اینکه مدام باید دلهره داشته باشي نکند االن 
گیر کني و اکسیژن کم بیاوري، یا اینکه با سرعت نور در ثانیه سقوط 
کني روي زمین. پس جز خطر مرگ چیز خاصي ندارند. آن وقت فکر 
مي کنید این جور مردن جذاب خواهد بود. به نظرم اصال و ابدا. اما مردن 

از درد انتظار خیلي جذاب و فوق العاده خواهد بود.
تازه این ها را کسي دارد برایتان مي گوید که خودش پاي باالرفتن از 
پله ها را ندارد. نه اینکه واقعا نداشته باشم. دارم. اما خودشان را لوس 
کرده اند و روي یک صندلي چرخ دار آویزان مانده اند. همین لعنتي ها 
بودند که کار دست دلم دادند. همین ها و آن آسانسور به دردنخور که 
خراب بود. آن روز صبح باید جایي مي رفتم که یادم نیست کجا. یادم 
بود ولي از وقتي او را دیدم بقیه چیزها آن قدر برایم کم اهمیت شدند 
که زود فراموشم مي شوند. صبح زود بود و من کنار پله هاي پل عابر 
ایستاده بودم و فکر مي کردم حاال چطوري این آهن قراضه ها را باال و 
و گفت:  درآورد  به حرکت  را  بروم که یک هو دستي صندلي ام  پایین 
ببینید  برید  پایین  باال  پله  از  وقتي  یه  نباشه  بد  براي شما هم  شاید 
انگار که خنده  ما چي مي کشیم. دیدم که همش سوار آسانسورید و 
االن سرویس  بگیر.  جلو  از  تو  مریم  بجنب  داد:  ادامه  و  کرد  کوتاهي 
مي ره. فرصت نکردم جوابش را بدهم اما صدایش مجبورم کرد برگردم 
گفتم:  و  آمدم  خودم  به  تازه  که  بودیم  هفتم  پله  رو  کنم.  نگاهش  و 
اآلن  خوردم.  را  حرفم  بالفاصله  و  میومد  مرد  یه  کاش  نشین.  اذیت 
که فکر مي کنم مي بینم عجب حرف احمقانه اي زده بودم. هیچ چیز 
آمده  نفس مي کشد. سرویسشان  دارد سخت  نگفت. فقط شنیدم که 
بود که آخرین پله را آمدیم پایین. خداحافظي هم نکرد. دوید که به 
سرویس برسد. تا آن روز هیچ وقت از اینکه روي این صندلي نشسته ام 
را دوست  این آهن پاره  ناگهان احساس کردم چقدر  نبودم.  خوشحال 
دارم. همه جایش را خوب نگاه کردم. مخصوصا دسته هایش را. اصال از 
به  دسته.  طراحي  کار  توي  بروم  گرفتم  تصمیم  که  روزها شد  همان 
دست هاي مختلف فکر کردم و دسته هایي که باید بگیرند. دست هاي 
چاق، الغر، استخواني، کوچک، بزرگ، دست هایي با انگشتان کشیده، یا 
با رگ هاي آبي بیرون زده، دست هایي که عادت دارند کلي انگشتر توي 
انگشت هایشان بیندازند، دست هایي با پوست هاي حساس یا دست هایي 
که فقط به کمک به دیگران فکر مي کنند. به نظرم این ها حساس ترین 

و لطیف ترین دست ها هستند. مرد و زن هم ندارد.
خیابان.  این ور  آمدم  چرا  اصال  بود  رفته  یادم  دقیقه اي  چند  تا   
اتوبوسشان که محو شد یادم آمد. داشتم با خودم فکر مي کردم قبال 
چرا  من  بود.  آشنایي  نکند  کردم  فکر  لحظه  یک  دیده بودمش.  کجا 
نشناختمش. به هر حال به نتیجه خاصي نرسیدم. فقط یک چیزي ته 
دلم گفت کاش فردا هم آسانسور خراب باشد. اما لعنتي درست شده 
بود. از دست هایي که آمده بودند و درستش کرده بودند حرصم درآمد. 
فرداي آن روز زودتر از دیروز روي پادري آسانسور ایستاده بودم. آن 
روز هیچ کاري نداشتم. فقط آمده بودم ببینم آسانسور درست شده یا 

نه که اگر درستش نکرده اند بروم اعتراض کنم و بدهم پدرشان را...
دروغ گفتم. آمده بودم ببینم اگر درست شده قبل از آمدنش خرابش 
کنم. ده بار کلید باال و پایینش را زدم. پایم را الي درش گیر انداختم. 

اما المصب خراب نمي شد. یک هو صدایش را شنیدم که با لبخندي گفت: »این جوري خراب نمیشه ها، یه 
کم بیشتر تالش کنید« و بعد تا من به خودم بجنبم رفت تو و دکمه  یک را فشار داد. انگار که دیرش شده 
باشد. سرویسشان داشت راه مي افتاد. روي پل دوید. براي اتوبوس دست تکان داد. دعا دعا کردم نبیندش 
و جا بماند. اما رفت. از شوخ طبعي اش خجالت کشیده بودم. هنوز هم گاهي فکرم درگیر مي شود که نکند 
قصد من را از کلنجار رفتن با آسانسور فهمیده بود. خب اصال فهمیده باشد، اصال کاش مي فهمید. باور 
کنید نمي دانم چم شده بود. یک چیزي مرا تا عصر همان جا نگه داشت. هنوز هم امید داشتم که شاید یک 
آدم بي فرهنگي که استفاده از وسایل عمومي را بلد نیست پیدا بشود و بزند گند آسانسور بیاید باال اما از 

شانس من نشد. همه مانند انسان های متمدن رفتند و آمدند.
فردا صبح نفهمیدم چطور لباس پوشیدم و چطور از خانه زدم بیرون. هنوز هم با خودم مي گویم کاش 
را  رنگي  رنگي  چتر  آن  کاش  اصال  بودم.  شلخته  زیادي  نکند  مي انداختم.  آینه  به  نگاهي  یک  حداقل 
اما نه همان طوري بهتر بود. برفي که روي لباسم نشسته بود حس شاعرانه خاصي به من  برمي داشتم. 
داده بود. شاید فکرم به ظاهر احمقانه به نظر برسد اما باور کنید تأثیر دارد. مثال چشم انتظاري در یک روز 
باراني با یک باراني شیک و یک چتر سیاه شاعرانه تر است یا که مثل من لباس درهم ریخته بپوشید و موها 
و شانه هاتان خیس شده باشد. خب معلوم است دومي. حس انتظار در تمام حالت هایش موج مي زند. اولي 

بیشتر مرا یاد مراسم خاک سپاري این خارجي ها مي اندازد.
روز ششم توي دفتر خاطراتم نوشتم: خب که چي؟ میاد و میره. توهم میري و میاي. بیشتر شبیه مسئول 
در آسانسور شدي.  بهت مي خنده ها بدبخت. یه کم به حست اعتماد کن. بزار یه کاري برات بکنه. با خودم 

گفتم باشه.
صبح روز هفتم آمد. آن روز سالنه سالنه مي آمد. انگار داشت از برف و سرما حسابي لذت مي برد. حتي 
سمت آسانسور هم نیامد. از کنارم رد شد و گفت صبح بخیر و رفت سمت پله ها. دید که در آسانسور باز 
است اما من نمي روم تو. پرسید: خرابه؟ خواستم دروغ بگویم که یک هو یک نفراز خدا و از دل ما بي خبر 
از باال دکمه را فشار داد و آسانسور حرکت کرد. لبخندي زد و گفت: فکر کردم هوس پله سواري کردید. 
اُه، لعنت به من. کاش مي گفتم آره. کاش یک چیزي مي گفتم که بفهمد به خاطر او آمده ام. زبانم باز نشد 
به حرف زدن. مثل اینکه توي دهانم ماست بسته باشند. چون مجسمه ای ایستادم و باال رفتنش از پله ها 
را تماشا کردم. دیدم که روي پل ایستاد و منظره برفي شهر را تماشا کرد. چشم هایش را بست و نفس 
عمیقي کشید. مثل کسي بود که دارد از چیزي یا کسي خداحافظي مي کند یا مي خواهد براي همیشه از 

جایي دل بکند و روز هفتم به هشتم نرسید.
البته من مانند احمق ها امیدوارم که برسد. خب بعضي ها هم نمي گویند مانند احمق ها مي گویند شبیه 
عاشق ها. شاید هم درست ترش مانند بچه ها باشد. بچه هایي که پدر و مادر بهشان قول مي دهند این جمعه 
ببرنشان پارک، بعد نمي برند و مي گویند حتما هفته ي بعد مي رویم و بچه آخر هر جمعه کمي ناراحت 

مي شود، غصه مي خورد، با همه قهر مي کند اما از فردایش باز امیدوارانه منتظر است که آن روز برسد.
اما هنوز هم وقتي هر روز صبح مي روم و کنار پله ها مي ایستم با خودم فکر مي کنم چه قدر سنگدل بودم 

که منظره  خداحافظي اش را تماشا کردم و بعد بغض مي کنم.
هر روزي که آسانسور خراب است حال من بهتر مي شود. به چشم خوش شانسي به این قضیه نگاه مي کنم 
و البته بیشتر نگاهم روي پله ها خیره مي شود. روي صداي پاها روي نفس نفس زدن هاي از پله باال رفتن. 
روي دست هایي که روي نرده ها متوقف مي شوند. روي نگاه هایي که باالي پل به شهر خیره مي مانند و 

بیشتر از همه روي پاهایي که توقف مي کنند. پل ها را جدي بگیرید.
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آنکه معلول است و یک جامانده است
از تقال و تالش افتاده است

آنکه شد بیتاب و در بستر خزید
حس برفت از دست و پاشد ناامید
از بزرگ و کوچک و پیر و جوان

می شو ند از اجتماع دور و نهان
کنج تنهایی و عزلت  مانده اند

سهم ناچیزی ز دنیا برده اند
پس چه باید کرد با این مشکالت

پس چه راهی جست بر این معضالت
بعضی از آنها تالشی بی نظیر

کرده اند و گشته اند فردی خبیر
با نبود دست، خطاطی کنند
با دهان خویش نقاشی کنند
یا که با انگشت پا گیرد قلم

نقش هایی می کشد او بیش وکم
در مقام ورزش و بازی چنان

گوی سبقت می ربایند بی امان
ذهن خالقی َگهی افتد به کار

با کمک یک شاهکار آرد به بار
پس نباید کرد آن ها را رها
کنج تنهایی به امید خدا    

گر محیطش نامناسب نابجاست
مشکالتش باعث رنج و بالست
هر چه امکانات الزم هست زود
کن فراهم از دل و عمق وجود

با ترحم ننگریم احوالشان
راه را هموار سازیم بهرشان

باید آن ها را ز جان یاری دهیم
شادی وامید و دلداری دهیم

همچو عصمت دیدگان را باز کن
هرکمک با نام حق آغاز کن

                    بی بی عصمت کاملی

تو می جویی به تاریکی مسیِر عشق و رویا را 
حضورت خیره خواهد کرد همه چشمان دنیا را 

نگو چشمان من هر لحظه در خواب است 
بگو چشمان من با عشق بی تاب است 

به جنگ ناامیدی ها برو ای دوست 
که بینایِی چشمان تو در اوست

نگو درماندم از احوال تکراری 
بگو من زنده ام با شور و بیداری 

تو با لبخند خود انگار بینایی 
تو با آن عینک دودی چه زیبایی

                 محمدمهدی علی نژاد
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       هدیه  تولدش بود. کمی بزرگ بود در غارشان جا نمی شد اما بسیار ارزشمند 
بود. هیچکس در آن قاره این چنین هدیه ای نگرفته بود. هدیه ای که شاید گاهی 
همه چیز را به هم می زد، اما دوست داشتنی بود. یک دایناسور شش متری. پسرک 
از داشتن این هدیه به خودش می بالید، چرا که این هدیه بسیار گران بود. پدرش 
صاحب چند غار و چند چشمه بود. پسرک هر روز دست دایناسورش را می گرفت 
نام پسرک  فخر می فروخت.  دایناسورش  با  او  قدم می زد.  میان دوستانش  در  و 
الکشر بود. بعدها پیروان منش و مسلک الکشر، مکتب الکشریسم را ایجاد کردند.

     الکشری یا الکچری نوعی سبک زندگی ست که شاید بتوان تجمل گرایی را 
معادلی مناسب برای آن در زبان فارسی دانست. در این نوع سبک زندگی، شما 
باید با تجمل زندگی کنید. لباس های چند میلیونی و ماشین های چند میلیاردی 
از مهمترین ویژگی الکچری ها محسوب می شود. در این سبک زندگی شما باید 
بیشتر و بیشتر پول خرج کنید تا بیشتر دیده شوید. البته همه زندگی در رفاه را 
زندگی در رفاه را نمی توان تقبیح کرد. مسئله آنجاست که  می پسندند و اساساً 

نباید این نوع سبک زندگی یک ارزش محسوب شود.

      هر گروهی از جامعه بسته به عالیق و فرهنگش الکچری خاص خودش را 
ورزشی  با یک کفش  باید  دارید  ورزش عالقه  به  اگر شما  مثال  عنوان  به  دارد. 
نادال  رافائل  که  کفش هایی  همان  از  کنید.  ورزش  گران  بسیار  بسیار  خارجی 

می پوشد. اگر شما به حیوانات عالقه دارید باید یک پلنگ به عنوان حیوان خانگی 
داشته باشید. اگر شما اهل سفر هستید باید روزهای زوج در اروپا باشید و روزهای 
فرد در آمریکای جنوبی و روز جمعه عکس های سفرهای خود را در شبکه های 
اجتماعی منتشر کنید. خالصه مصداق های الکشری مهم نیست، مهم بسیار بسیار 

پول خرج کردن به منظور دیده شدن است.  

      افراد دارای معلولیت هم الکچری مخصوص خودشان را دارند؛ که چندان 
شباهتی به الکچری دیگران ندارد. یک ویلچر معمولی بیشتر از ده میلیون ریال، 
یک ویلچر الکترونیکی بین 50 تا 300 میلیون ریال! سمعک از 10 میلیون ریال تا 
50 میلیون ریال و گاه بیشتر. به این هزینه ها، هزینه هایی مانند هزینه ی رفت وآمد 
و هزینه های درمانی و هزینه های مناسب سازی محل زندگی و... باید اضافه کنیم. 
اینها بخشی از هزینه های زندگی افراد دارای معلولیت است که می توان زندگی 
آنها را یک الکشری ویژه دانست. در واقع برای آنکه معلوالن بتوانند در جامعه 
حضور پیدا کنند نیازمند تن دادن به یک زندگی الکچری هستند. زندگی ای پر 

از هزینه.

       کسی را می شناسم که او هم یک نوع زندگی الکچری را انتخاب کرده است. 
زندگی ای پر از مهربانی و بخشش. اما زندگی اش چندان در جامعه متمایز نیست. 

گویی مهربانی دیگر ارزش نیست.

زندگی الکچری ما
1

2
4

5 3

مرتضی رویتوند
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جالل این جا را نگاه کرد ، آن جا را نگاه کرد. هیچکس توی کوچه نبود. باد می آمد 
و برگ ها را جا به جا می کرد. باران کمی می بارید. گربه چاق و سیاه از روی دیوار 
او را نگاه می کرد. آرش و امید از کوچه بغلی بیرون آمدند و به جالل سالم کردند. 
آرش با دست روی شانه جالل زد و خندید و حال او را پرسید. جالل گفت خوبم. 

امید آستین جالل را تکان داد و گفت امروز خیلی سر حال هستی. 
جالل خندید و هر سه به طرف زمین بازی رفتند. عادل و بقیه بچه ها هم آن 

دیوار
بود و  بودند. موهایشان خیس شده  جا 
با توپ رو پایی می زدند. آرش خیلی 
خوب رو پایی می زد. بعد هم توپ را 

شوت کرد رو به آسمان. 
توپ رفت و رفت و رفت و اندازه 
دهان  با  ها  بچه  همه  شد.  گردو  یک 
های باز و خندان به آسمان نگاه کردند. 
توپ چرخید و از میان باران عبور کرد 
را  توپ  باد   . رفت  تر  و آن طرف 
هل داد و توپ سوار بر باد کج شد و 

پایین آمد. 
همه  داد.  بی  داد  ای  گفت  عادل 
دیوار  پشت  افتاد  توپ  شدند.  نگران 
از آن طرف درخت ها پایین رفت و 
به زمین خورد و دو باره باال آمد . همه 

گفتند آهههههها... 
چشم  از  و  رفت  پایین  باز هم  توپ 
پنهان شد. صدای باران بیشتر شده بود. 
آرش گفت عجب بدشانسیم. جالل با 
ناراحتی زمزمه کرد ای داد بی داد حاال 

کی توپ را بیاورد؟
دیوار باغ بلند و دروازه بزرگ آن بسته 
باغ  توی  کسی  بود  ها  سال  انگار  بود. 

بود.  دروازه آن جا همیشه بسته نرفته 
بود. 

مید  روی ا را  دستش 
ش  و   سر گذاشت 

تر  باز  را  چشمهایش 
کرد و پرسید حاال چه کار کنیم؟

  جالل به دیوار بلند نگاه کرد. آستین 
می  تکان  باد  توی  اش  خالی  های 
می  کاش  کرد  فکر  خودش  با  خوردند. 

توانستم کمک کنم.  
با آن مو های فرفری عقب  آرش 

محمد علی سپهر افغان
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رفت و دوید و پایش را به دیوار فشار داد و خودش را پرت 
کرد به طرف باال. بعد هم دست هایش را به لبه دیوار قالب 
کرد. همه تعجب کرده بودند. آرش خیلی تندو تیز و کوچولو بود. 
انگار مردانگی اش گل کرده بود. خودش توپ را انداخته بود و 
نمی خواست بازی بچه ها را خراب کند. همه دوست داشتند 

فوتبال بازی کنند حتی توی آن هوای بارانی. 
او سعی کرد خودش را باال بکشد. عادل جلو رفت و کفش او 
را گرفت و به طرف باال هل داد. همه خندیدند اما بعد فرار 
کردند. عادل بعد از همه سگ بزرگ را دید که به طرف آن 
ها می آمد. سرعت سگ زیاد بود و عصبانی به نظر می رسید. 
جالل هم دوید. می دانست که نباید به زمین بیفتد. مراقب بود 
و قلبش تند تند می زد. صدای سگ نزدیک بود. اگر می افتاد 

نمی توانست جلوی برخورد صورتش با زمین را بگیرد. 
امید داد زد سگ آرش را خورد! جالل و بقیه ایستادند و نگاه 
کردند. آرش توی هوا مانده بود. نه می توانست از دیوار باال 
برود و نه می توانست پایین بیاید. سگ زیر پاهایش عو عو 
می کرد و باال وپایین می پرید. امید سنگی از زمین برداشت 
تا به سگ بزند اما جالل گفت حیوانات را نباید اذیت کنیم. 
امید گفت این سگ آرش را گاز می گیرد. سگ پایین بود و 

آرش باال.
فاصله بچه ها با دیوار زیاد بود . باران شدید تر می شد و سگ 

بلند بلند صدا می کرد. دست های آرش دیگر نمی توانستند 
وزن او را تحمل کنند. جالل چند قدم جلو رفت. امید گفت 
آن سگ تو را هم گاز می گیرد. عادل گفت جلو نرو. اما 
جالل تصمیم گرفته بود آرش را نجات دهد. او با قدم های 
بلند و محکم به طرف دیوار رفت و به سگ نزدیک شد. سگ 
سرش را به طرف او چرخاند و نزدیک شد. جالل گفت چخه! 
برو سگ خوب. ما فقط می خواهیم توپمان را بیاوریم. سگ 
جالل و آرش را نگاه کرد. جالل گفت من از تو نمی ترسم 
و سعی کرد چهره اش را مانند یک مرد شجاع نشان دهد. 
سگ به چشم های او نگاه کرد. آرش آویزان به دیوار گفت 

جالل یک کاری بکن من می ترسم. 
جالل چند قدم دیگر جلو رفت، سگ سرش را پایین آورد و 
به پشت سرش نگاهی انداخت. جالل گفت نترس آرش 

سگ ها  به آدم های ترسو حمله می کنند. 
تاالپ! آرش با سر توی بوته های کنار دیوار افتاد و صدای 
ناله اش بلند شد. جالل خودش را بین سگ و آرش قرار 
داد. سگ چرخید و از آن جا دور شد. بچه ها هورا کشیدند. 
توپ از پشت درخت ها باال آمد و از روی دیوار رد شد و 
پایین آمد. امید گفت این هم از توپمان.  بچه ها توپ را 
بین خودشان چرخاندند وپاس دادند به جالل. آرش با رنگ 
پریده از بین بوته ها بیرون آمد و جالل را بغل کرد و گفت 
آفرین خوب او را ترساندی. من همیشه فکر می کردم تو 

ضعیف هستی. 
انداخت و گفت نه  جالل نگاهی به آستین های خودش 

من ضعیف نیستم چون شجاعم.
بچه ها با مو های خیس دنبال توپ می دویدند. هوا تمیز 
و خنک بود. گربه سیاه چاق از روی دیوار بلند باغ آن ها را 

نگاه می کرد.
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»بازی من«
 خانم مربی همه ی بچه ها را صدا زد:

» زود باشین...زود باشین... همه تون جمع شین. امروز می خواهیم یه 
بازی خوب داشته باشیم...«

انگشت هایم را کشیدم روی میز.  پیش خودم گفتم:
» باز یه بازی خوب... من که نمی تونم بازی کنم....هیچ وقت...«

دوست  بودم،  گفته  مامان  به  نشستم.  می  میز  همین  پشت  همیشه 
ندارم بروم مهد، اما حرفم را گوش نداده بود و اسمم را نوشت توی 
یک مهد کودک. همه ی بچه ها هر روز می دویدند و بازی می کردند. 
اما من نه.  من یک بازی خوب برای خودم داشتم. فکر کنم هیچ کدام 
از بچه ها آن بازی خوب را بلد نباشند. بازی با انگشت ها....بازی با 
بینی ....وقتی آن ها بازی می کردند، من هم بازی مخصوص خودم را 
می کردم.صدای خنده هایشان می آمد. فکر کنم گرگم به هوا بازی می 
کردند. یا قایم باشک. اما من نه. هیچ وقت آن ها توی بازی راهم 

نمی دادند. می گفتند: 
» تو نمی توی جلوت رو ببینی... یه وقت میفتی روی زمین...«

حتما امروز هم دوباره یک بازی دویدنی داشتند یا نمی دانم. من هم 
بعضی وقت ها با مدادهایم نقاشی می کشیدم. خانم مربی گفته بود که 
بکشم.  تا یک درخت  کردم  دارد، من هم سعی می  درخت چه شکلی 

خیلی چیزها را مامان یا بابا برایم تعریف می کردند، که مثال 
ماشین چطوری است. بعضی وقت ها یک عروسک را توی 
دست هایم می گرفتم و می گفتم که یک عروسک از چه 
چیزهایی درست شده است، یا یک ماشین چند تا چرخ دارد. 
مامان می گفت، من نیست به سنم خیلی با سواد هستم. 
که آن ها چه  بگویم  کنم و  بو  را  توانستم خیلی چیزها  می 

چیزهایی هستند.
خانم مربی دوباره بچه ها را صدا زد:

» بچه ها من توی دستم یک چشم بند دارم. امروز با این 
چشم بند بازی می کنیم، به نوبت من این چشم بند را روی 

چشم های شما می بندم و بازی را شروع می کنیم!!«

گوش هایم را خوب تیز کردم تا صدای بقیه ی بچه ها را 
هم که حرف می زدند، بشنوم. یکی با صدای تودماغی اش 

گفت:
» خانم مربی چشم بند چی هست؟ برای چی باید چشم بند 

ببندیم؟؟«
پارسا بود، هیچ وقت بینی اش را پاک نمی کرد.یکی دست 

هایش را محکم به هم زد و گفت:
» اول من بازی می کنم ، اول من بازی.. ..«

این سحر بود، سحر همیشه دوست داشت اولین نفر باشد 
توی بازی.

یعنی خانم مربی چه بازی را می خواست انجام بدهد؟ نمی 
دانستم باید کمی صبر می کردم. خانم مربی دوباره گفت:

» من احتیاج به یک داوطلب خوب دارم که بتواند با انگشت 
هایش خوب لمس کند، این یک بازی با انگشت هست، 
وقتی شما چشم هایتان را با چشم بند بستین، من چند تا 
چیز به شما می دهم و شما باید حدس بزنید که آن ها چی 

هستند، بدون اینکه ببینید.«
همه ی بچه ها با هم شروع کردند به حرف زدن. خیلی شلوغ 

می کردند. یکی بلند گفت:
» خانم بدون اینکه ببینیم ؟؟چطوری؟«

این صدای بلند کوروش بود، همیشه با صدای بلند حرف می 
زد. خانم مربی گفت:

» من داوطلب خودم رو انتخاب می کنم: سینا جان«
خانم  نه  اما  اشتباه می شنود،  کردم، گوش هایم  اول فکر 
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نویسنده: سمیه سیدیان
تصویرساز: زهرا فاطمیان
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 برنده ی این بازی می شدم. خانم مربی 
یک چیز دیگر توی دست هایم گذاشت:

» این یکی چی می تونه باشه؟«
اول خوب چرخاندم. بویش کردم .گرد بود و 
بوی خوبی می داد. یک چیز کوچک به یک 
طرفش چسبیده بود. مثل یک شاخه. به آن 
دست کشیدم. یک برگ کوچک هم داشت. 

خانم مربی گفت:
» به نظرت چی هست سینا جان؟«

گفتم:
» سیب..«

وقتی بچه ها دست می زدند، من به بازی 
فکر می کردم، همیشه که نباید بدوم یا گرگم 
به هوا بازی کنم. می توانم یک بازی تازه 

برای خودم داشته باشم.

ان
جو

نو
 و 

ک
ود

ک

مربی گفت: سینا جان. می خواستم بگویم :» نه من بازی نمی کنم و نمی توانم.«....اما یادم 
افتاد که من خوب بلدم با انگشت هایم چیزها را لمس کنم...شاید این بازی را من می بردم....

دست هایم را روی میز گذاشتم و گفتم:
» من حاضرم خانم مربی...«

 یک دفعه دست های خانم مربی روی صورتم حرکت کرد، او داشت چشم بند را روی چشم 
هایم می گذاشت. بچه ها داد زدند:

» خانم او که نمی تواند ببیند، پس برای چی چشم بند می زنید؟«
خانم مربی چشم بند را پشت سرم گره زد و کفت:
» این قانون بازی هست...همه باید رعایت کنند..«

بعد کنار گوشم گفت:
» آماده هستی سینا جان؟«

یک کم ترسیده بودم، شاید بازی خانم مربی سخت بود یا من بلد نبودم. اما گفتم:
» بله..من آماده ام.«

یک نفس عمیق کشیدم. خانم مربی زد روی میز:
» بچه ها ساکت!! کسی نباید حرف بزنه یا راهنمایی کنه...فقط خود سینا باید فکر کنه و با استفاده از 

انگشت هاش و بینی بفهمه که توی دست هاش چی داره؟«
همه ساکت شدند. فکر می کردم که حتما دارند به انگشت های من نگاه می کنند. صدای افتادن 

چند تا چیز روی میز به گوشم رسید.خانم مربی گفت:
» حاال شروع کن. اول خوب توی دست هایت بچرخان. بعد بویشان کن. بعد بگو که چه چیزهایی 

هستند!!«
یک چیز گرد توی دست هایم گذاشت.خوب چرخاندمش.  نرم بود و با یک انگشت که فشار می 
دادم یک طرفش فرو می رفت. بو کردم. بوی پارچه می داد. تکانش دادم. صدا نمی داد. گفتم:

» این توپ پارچه ای.«
همه دست زدند.بچه ها گفتند:
» آفرین سینا...آفرین سینا«

خانم دوباره یک چیز دیگر توی دست هایم گذاشت و گفت:
» خوب دقت کن...«

چیزی را که خانم مربی توی دست هایم گذاشته بود، خوب لمس کردم. با انگشت هایم رویش 
کشیدم. سفت بود، گوشه داشت و گرد نبود. لبه هایش را شمردم. 4 تا گوشه داشت. خیلی از

 این بازی خوشم آمده بود. باید به پسرها نشان می دادم که بازی فقط دویدن و
 قایم باشک نیست. با دست ها هم می توان بازی های خوبی کرد.اما این یک کم 

سخت بود. باید حدس می زدم.تکانش دادم . باز شد. صدای خش خش آمد. 
دستم را رویش کشیدم. فکر کنم کتاب بود. گفتم:

» کتاب..«
همه هورا کشیدند. صدای آفرین آفرین می آمد. خوشحال بودم . داشتم
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ارتباط با افراد سندروم داون 
سها صراف؛ کارشناس ارشد ارتباطات و 
مدیر انجمن سندروم داون آسمان نیلی 

هر  یا  مهماني  در  یا  در خیابان  را  آهسته گام  که کودکي  زماني  افراد  از  بسیاري 
باشند. گروهي  داشته  او  با  باید  برخوردي  نمي دانند چه  مکان دیگري مي بینند، 
هول وهراس  به  برخي  و  مي کنند  ترحم  احساس  گروهي  مي شوند،  خجالت زده 
مي افتند. در صورتي که هیچ یک از این برخوردها صحیح نیست اما نکته این جاست 
که  بیشتر افراد آموزش ندیده اند و نمي دانند با هر پدیده  خارج از عادتشان چگونه 
لحاظ شود  باید  که  نكته اي  پس  است.  عادي  امري  این  و  کنند  برخورد  باید 
بحث فرهنگ سازي براي پذیرش تفاوت هاست، نه زیر سؤال بردن افرادي 
که توانایي برقراري یک ارتباط خوب با افراد آهسته گام را ندارند یا بدتر 

از آن حذف افراد آهسته گام از جامعه.
در این یادداشت به نکاتي اشاره مي کنیم که مي تواند در برخورد افراد با یک کودک 
آهسته گام سندروم داون مؤثر باشد. با عمل به این رفتارها مي توان افراد سندروم 
داون و خانواده هایشان را به حضور در جامعه تشویق کرد، حضوري که هم براي 

فرد سندروم داون و هم براي جامعه مفید باشد. 
پیش از هر چیز باید بدانیم سندروم داون متعلق به هیچ گروه، نژاد یا طبقه  خاصي 
بر آن  به دنیا آورد. عالوه  نیست و هر کسی ممکن است کودک سندروم داوني 
مشخص  داون  سندروم  با  جنیني  تشکیل  براي  اثبات شده اي  دلیل  هیچ  تاکنون 
بهتر  داون  سندروم  فرزند  دارای  خانواده  های  با  برخورد  در  بنابراین  است،  نشده 

است علت را سؤال نکنیم. 
افراد سندروم داون آهسته گام هستند یعني براي آموزش نیاز به تالش بیشتري 
دارند با این حال آن ها عقب مانده یا دیوانه نیستند. کودکان آهسته گام به آرامي 
آنچه را نیاز دارند فرا مي گیرند و مي توانند مستقل زندگي کنند. خواندن آن ها با 

عناویني که درخور نیست مي تواند باعث رنجش و ناامیدي شود. 
باید کودک  او  یا صحبت در مورد  براي مخاطب قراردادن شخص سندروم داون 
را با نامش صدا کنیم و نگوییم بچه اي که سندروم داون دارد یا کودک مبتال به 

سندروم داون. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که سندروم داون یک ویژگي 
است بنابراین نگویید فرد مبتال به سندروم داون، بلکه در شرایط مورد نیاز بگویید 

فرد سندروم داون.
زماني که با فرد سندروم داون صحبت مي کنید مراقب تُن صداي خود باشید. با 
از بقیه رفتار نکنید. مثال به او توجه ویژه نکنید یا  فرد سندروم داون متفاوت تر 
کال نسبت به وي بي تفاوت نشوید. آن ها این تفاوت را درک مي کنند و چون در 
بیشتر مواقع از تفاوت هاي خود با دیگران آگاه هستند نسبت به این برخورد دوگانه 

احساس دل زدگي مي کنند. 
بخشي از هر ارتباط فراتر از کلمات اتفاق مي افتد. ما با نگاه ها و با حرکات بدنمان 
بخش عمده اي از پیام ها را خواسته و ناخواسته به مخاطب القا مي کنیم و جالب 
آن که بدانید افراد سندروم داون در درک حاالت خلقي ما توانایي خوبي دارند. آن ها 
به راحتي درک مي کنند که شخصي که با آن ها در حال صحبت است چه احساسي 
نسبت به ایشان دارد. نگاه هاي ما مي تواند در مواقعي براي فرد سندروم داون یا 
خانواده وي ناراحت کننده باشد بنابراین در برخورد با یک فرد سندروم داون باید به 
حرکات بدن و شیوه  نگاه کردنمان نیز توجه داشته باشیم. نگاه مستقیم و طوالني 
مدت و همچنین نگاه نکردن و تالش براي نادیدن هر دو مي تواند منفي تلقي شود. 
در واقع توجه بیش از اندازه و نادیده گرفته شدن هر دو مي تواند تأثیر ناخوشایندي 

بر فرد سندروم داون بگذارد. 
در آخر، حضور اجتماعي افراد سندروم داون مي تواند به موفقیت آن ها در رسیدن 
به یک زندگي مستقل بسیار تأثیرگذار باشد و این حضور به کمک انسان هاي آگاه 
دلسوزي  و  هم دردي  ویژه،  نیازهاي  با  افراد  گرفت.  خواهد  شکل  جامعه  در 
همدلي  با  است.  همدلي  دارند  نیاز  جامعه  در  آن ها  آن چه  نمي خواهند، 

مي توان حضور آن ها را در جامعه پررنگ و مفید کرد.
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فلج اطفال در اثر آلوده شدن با »پلیوویروس« رخ می دهد. این ویروس یا از 
طریق تماس مستقیم فرد به فرد و یا از طریق تماس با خلط آلوده دهان یا 

بینی بیمار و یا از طریق تماس با مدفوع آلوده منتقل می شود.
این ویروس از طریق دهان یا بینی وارد بدن می شود و در حلق و مجرای 

گوارشی تکثیر و از طریق خون و مایع لنف در تمام بدن پخش می شود.
از زمان ورود ویروس به بدن تا بروز عالئم بیماری، 5 تا 35 روز و به طور 

میانگین 7 تا 14 روز طول می کشد.
اما بیشتر افراد عالئمی ندارند.

عوامل خطر فلج اطفال
- واکسینه نشدن با واکسن فلج اطفال

- مسافرت به مناطقی که در آن مناطق، فلج اطفال شایع است.
- مراقبت از بیماری که ویروس »پولیو« دارد.

- دست زدن به نمونه های آزمایشگاهی که حاوی ویروس زنده پولیو است.
- داشتن سیستم ایمنی ضعیف، مثال در بیماران مبتال به ایدز.

- اگر بعد از تماس با پولیوویروس، استرس زیادی داشته باشید و یا فعالیت 
ورزشی شدید انجام دهید، باعث کاهش قدرت سیستم ایمنی می شود.

- افرادی که لوزه های خود را جراحی کرده اند.
انواع فلج اطفال

3 نوع عفونت فلج اطفال وجود دارد:
- بیماری تحت بالینی

- عفونت غیر فلج اطفال یا فلج نافرجام
- عفونت فلج اطفال

عالئم بیماری تحت بالینی و غیر فلج اطفال
برخی از افراد دارای نوعی از فلج اطفال می شوند که این نوع منجر به فلج 

نمی شود و به نام فلج نافرجام خوانده می شود.
عالئم این فلج نافرجام عبارت است از: عالئم خفیف شبیه آنفلوانزا و عالئم 

دیگر بیماری های ویروسی.
عالئمی که 1 تا 10 روز طول می کشند، عبارتند از:

- تب
- گلودرد
- سردرد

- استفراغ
- خستگی

- درد و یا گرفتگی کمر
- درد و یا گرفتگی گردن

- درد و یا سفتی دست ها و پاها
- گرفتگی عضالنی و حساسیت عضالنی

- مننژیت
عالئم فلج اطفال

در موارد نادر، عفونت ویروسی پولیو باعث فلج می شود.
این نوع فلج ممکن است نخاع و یا مغز و یا هر دو را تحت تاثیر قرار دهد.

عالئم اولیه این نوع فلج نیز همانند عالئم غیرفلج شامل تب و سردرد است.
عالئم  این  شود،  می  ظاهر  اطفال  فلج  خاص  عالئم  هفته،  یک  عرض  در 

عبارتند از:
- نداشتن عکس العمل

دردهای عضالنی شدید و یا گرفتگی های شدید عضالت
- شل شدن اندام و اغلب در یک طرف بدن بدتر است.

- فلج ممکن است ناگهانی باشد.
تشخیص فلج اطفال

- عکس العمل غیرطبیعی
- سفتی پشت

- هنگامی که بیمار به پشت دراز کشیده است، بلند کردن سر و پاهایش 
مشکل است.

- سفتی و خشکی گردن
- مشکل در خم کردن گردن

- مشکل در بلع و تنفس
آزمایشات تشخیصی عبارتند از:

- بررسی ترشحات گلو، مدفوع و یا مایع نخاع
- معاینه مایع مغزی نخاعی
- میزان آنتی بادی های خون

 

ترجمه: پوریا طیارزاده
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جلوگیری از فلج اطفال
واکسن فلج اطفال تا 90 درصد از این بیماری پیشگیری می کند. 

دو نوع واکسن فلج اطفال وجود دارد:
- واکسن فلج اطفال غیرفعال: این نوع در کشورهایی وجود دارد که بیماری فلج اطفال، محدود 

است.
- واکسن فلج اطفال خوراکی: این نوع در کشورهایی وجود دارد که بیماری فلج اطفال، هنوز به 

طور کامل ریشه کن نشده است.
 واکسن فلج اطفال غیرفعال را در چهار نوبت به کودک تزریق می کنند: دو ماهگی، چهار ماهگی، 

6 تا 18 ماهگی و 4 تا 6 سالگی.
واکسن فلج اطفال خوراکی را در سه نوبت به کودک می خورانند: اولین نوبت، موقع تولد است و 

نوبت های بعدی، با چهار هفته فاصله از نوبت قبلی به کودک داده می شوند.
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده که پیشرفت های زیادی برای مبارزه با بیماری فلج اطفال 
صورت گرفته است و تا سال 2018 این بیماری به طور کامل ریشه کن خواهد شد. در سال 2016 
تنها 7 نمونه از این بیماری در سراسر جهان ثبت شده است. این بیماری سیستم عصبی کودک را 

مختل می کند و در عرض چند ساعت می تواند باعث فلج شدن کامل فرد شود.
»پاکو فوئنتس«، خبرنگار »یورونیوز« که به آزمایشگاه تولید واکسن فلج اطفال در لیون فرانسه 
تاریخ رسیده است.  پایین ترین حد خود در  به  اطفال  فلج  باره می گوید: »شیوع  این  رفته در 

سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده این بیماری تا کمتر از دو سال دیگر ریشه کن شود.«
فاز نهایی برنامه ریشه کن سازی فلج اطفال در فاصله سال های 2013 تا 2018 مبتنی بر گنجاندن 

ویروس مرده در واکسن است.
»ژوئل کالمه«، مدیر ارشد آزمایشگاه تولید واکسن »سانوفی پاستور« درباره پیشرفت های صورت 
گرفته می گوید: »واکسیناسیون رایج در برگیرنده واکسن های سه گانه است. این واکسن خوراکی 
است و شامل فلج اطفال گونه های 1، 2 و 3 است. اکنون الگوی واکسن تغییرکرده و از این پس 
شامل گروه 1 و 3 است. برای جلوگیری از خطر گروه 2، ویروس مرده در واکسن تعبیه می شود.
هدف این نوع جدید از واکسن که توزیع آن به تازگی شروع شده پایین آوردن درصد سرایت این 

بیماری است.
مدیر ارشد آزمایشگاه تولید واکسن سانوفی پاستور درباره مشکالت پیش رو می افزاید: نخستین 
مشکل ایمنی است. اگر دسترسی ایمن به تمامی نواحی داشتیم که کودکان مبتال در آنجا به سر 
از  می برند، ریشه کنی بیماری زودتر صورت می گرفت. دومین مشکل پیش رو مربوط به پس 
ریشه کن کردن این بیماری است. این ویروس همچنان در آزمایشگاه های تحقیقاتی و جاهایی که 

آن را کشت داده اند حضور دارد.
در حال حاضر تنها کشورهای افغانستان و پاکستان در معرض شیوع این بیماری قرار دارند. در 

سال 2015 چند نمونه از این بیماری در کشور اوکراین مشاهده شد.
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ستون فقرات به چهار بخش تقسیم مي شود: گردني، صدري، کمري و خاجي. 
این بخش هاي ستون فقرات، رشته و اعصاب را در مهره هاي ستون فقرات به هم مرتبط 
مي کنند. هر چه آسیب واردشده به ستون فقرات در بخش هاي باالتري باشد وخامت 
بخش هاي  به  آسیب  مي شود.  بیشتر  بدن  در  عملکرد  رفتن  بین  از  احتمال  و  آسیب 
ناحیه  در  آسیب  که  حالي  در  است  نخاعي  آسیب  نوع  وخیم ترین   )c7-c1( گردني 

خاجي اغلب عواقب دراز مدت محدودي دارد.
آخرین پیشرفت هاي پزشكي براي آسیب هاي نخاعي

آسیب هاي نخاعي در میان مخرب ترین  وضعیت هاي پزشکي که یک شخص از نظر 
فیزیکي و مالي مي تواند تجربه کند قرار دارد و تا امروز، هیچ راه حل یا درمان قطعي 
برایش پیدا نشده است. با وجود حدودا 276 هزار فرد مبتال به این بیماري تضعیف کننده 
در سراسر ایالت متحده آمریکا، این مسئله به موضوع تحقیقاتي مهمي براي متخصصان 

پزشکي تبدیل شده است.
آسیب هاي وارده به ستون فقرات یا اعصاب مرتبط عموما منجر به از دست رفتن قدرت، 
حس و سایر عملکردهاي مهم مي شود. عالوه بر آن، هزینه هاي پزشکي براي رسیدگي 
به بیماراني که از آسیب  نخاعي رنج مي برند بسیار باال و بیش از یک میلیون دالر در 
سال اول و حدود 185 هزار دالر در سال هاي بعد است. خوشبختانه، جامعه پزشکي 

فعاالنه به دنبال پیداکردن راه حلي براي این بیماران است.

ترجمه: افروز  راشدی اشرفی

پیشرفت هاي پزشكي آسیب نخاعي
• یک گروه تحقیقاتي در دانشگاه VU آمستردام به سرپرستي 
به پیشرفت هایي در مطالعات در حال  دکتر »نادیا دامینیچي« 
انجام خود با تمرکز بر الگوهاي مغزي نوزادان انسان و حیوانات 
- که  اولیه  رفتار  این  یافته اند.  دست  راه رفتن  اولیه  مراحل  در 
یکسان  کودکان  و  مختلف  حیوانات  میان  توجهي  قابل   به طور 
مي کند.  آماده  را  اولیه«  پله  »انعکاس  نام  به  مرحله اي  است - 
یک  تحقیقات  این  که  دارد  وجود  فراواني  امیدهاي  همچنین 
شبکه عصبي اجدادي مشترک را کشف کند که مي تواند کلیدي 
آسیب هاي   داراي  بیماران  تحرک  و  توانبخشي  پیشرفت  براي 
نخاعي و همچنین کودکاني که از فلج مغزي رنج مي برند باشد. 
به  نکته  این  زیرا  بوده اند  امیدبخش  تحقیقات  این  اولیه  نتایج 
در  را  راه رفتن  مي توانند  بنیادي  عصب هاي  که  رسیده  اثبات 
برخي نمونه هاي حیوانات آزمایشگاهي بهبود ببخشند. این پروژه 
اوایل  در  که   ،)SEB(تجربي بیولوژي  انجمن  ساالنه  نشست  در 
براي ورود  و  قرار گرفته  برگزار شد، مورد توجه  جوالي 2016 
به مرحله ي بعد براي استفاده عملي بر روي بیماران آماده است.

• در اواخر ماه مي 2016، گزارشي مبني بر نتایج مثبتي براي 
گروهي از بیماران که از آسیب هاي نخاعي جدي رنج مي بردند 
در یک آزمایش تجربي در بیمارستان مونت سیناي در نیویورک 
دریافت شد. این رویکرد خاص، از تزریق سلول هاي بنیادي به 
مناطق آسیب دیده با هدف بازیابي عملکرد و حرکت بهره گرفته 
است. به طورکلی یک بیمار فلج که پس از یک سانحه ي رانندگي 
مجدد  بازیابي  حال  در  نبود،  رفتنش  راه  به  امیدي  وحشتناک 
حواس و حرکت در پاها و ران هایش است. تاکنون، 4 بیمار از 
را  پیشرفت  از  نشانه هایي  مطالعه  این  در  درگیر  بیمار   6 میان 
نشان داده اند. طبیعتا تحقیقات بیشتري در این زمینه الزم است 

اما نتایج بسیار دلگرم کننده هستند.
در اواخر سال 2015، در یک مطالعه تحقیقاتي، حرکات مجدد 
دست و بازو پس از آسیب دیدگي نخاعي به مناطق پایین گردن 
فرد فلج مشاهده شده است. این روش شامل تغییر مسیر اعصاب 
بیماران به گونهاي که عصب هاي سالم به عصب هاي آسیب دیده 
در سراسر  ارتباط عصبي  نتیجه  در  که  متصل شده اند مي شود 
بدن بهبود مي یابد. این روش مي تواند تنها پس از چند ساعت 
که آسیب وارد شده است انجام شود و بیماران مي توانند بعد از 
یک شب ریکاوري از یک عمل چهارساعته مرخص شوند. البته 
هنوز هم درمان فیزیکي نیاز است تا مغز بتواند شبکه هاي عصبي 
اندک  بهبود  از  حتي  که  روانشناختي  اثر  اما  بشناسد  را  جدید 

بیماران به دست مي آید بسیار ارزشمند است.
• بر اساس گزارش هایي در اوایل سال 2015، از یک مرکز آلماني 
تأیید  مورد  سرطان  ضد  داروي  یک  عصبي،  بیماري هاي  براي 
FDA به نام epothiloneB درمان جدیدي را براي آسیب هاي 
اولیه  مراحل  در  هنوز  درمان  این  اگرچه  مي دهد.  ارائه  نخاعي 
را  نخاعي  داراي آسیب  بازسازي سلولي در خزندگان  اما  است، 
بافت زخم و عوامل دیگر،  در پي داشته است. در اغلب مواقع، 
توانایي بدن را براي خود ترمیمي در محل آسیب دیدگي محدود 
به خصوص،  درمان  این  است  مي کنند. همان گونه که مشخص 
نیازمند روش هاي درماني بسیار متفاوتي براي توجیه یک رویکرد 
بالیني معتبر است. با این وجود، تیم تحقیقاتي مطالعات خود را 
در رابطه با میزان اثربخشي این دارو براي انواع مختلف آسیب ها 

ادامه مي دهد.
این دستاوردها آینده اي بهتر را براي بیماران آسیب نخاعي نوید 

مي دهند.
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دستگاه کمكی راه رفتن

فریرول دستگاهی برای حرکت ساده ی افراد دارای معلولیت

هوندا و دستگاهی جدید برای  کمک به راه رفتن 

 آیا روزی روبات ها نیز مانند لباس های الکتریکی قابل پوشیدن جای خود را در زندگی ما پیدا خواهند کرد؟ 
البته همین طور است. داستان های علمی و تخیلی هم می گویند چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد. همه ما 
در گذشته شاهد حضور روبات های قابل پوشیدن در نمایش های تجاری یا کنفرانس های خبری بوده ایم، 
اما اینکه فردی را مشاهده کنیم که از این روبات ها به عنوان بخشی از لباسش در زندگی روزمره استفاده 
یاسکاوا  شرکت  توسط  اخیراً  که  حرکتی  کمک  دستگاه  همه  این  با  دارد.  دیگری  هوای  و  حال  می کند 
الکتریک طراحی شده ممکن است همه چیز را عوض کند و این امکان را به وجود آورد که برای اولین بار، 

روبات های پوشیدنی برای تمام افراد قابل استفاده شوند. 
این دستگاه که برای تحرک معلوالن و سالمندان طراحی شده، از  یک جفت کفش روباتیک و باتری تشکیل 
شده است. این کفش ها به کاربر امکان می دهد که لحظه  برخورد پاشنه  پای خود به زمین را دقیقاً زمانی 
حس کند که یکی از کفش ها پا را برای حرکت کمی تقویت می کند. این دستگاه به کاربر امکان می دهد 

بدون اینکه کسی از پشت به او کمک کند تعادلش را هنگام راه رفتن حفظ کند.

طراحی  معلولیت  دارای  افراد  به  کمک  برای  که  واکرهایی  و  چرخ دار  صندلی های 
شده اند، معموال آنقدر بزرگ هستند که فرد برای استفاده از آنها نیاز به کمک شخص 
دیگری دارد. اما وسیله ای که توسط هایکی جوان، یک طراح صنعتی اهل هلسینکی 
فنالند، طراحی شده و فریرول نام دارد یک واکر نامحدود است که امکان حرکت آزاد 

و ساده را برای کاربر فراهم می کند. 
این وسیله برای استفاده روزمره  افراد دارای معلولیت طراحی شده و به جای اینکه 
یک بخش اضافی باشد، قسمتی از خود دستگاه محسوب می شود. طراحی آن طوری 

است که آن را کاماًل از انواع مشابه متمایز می سازد. 
استفاده از صندلی از جنس کتان سبک به جای پالستیک سخت، هم وزن این وسیله 
را کاهش داده و هم قدرت محافظت از فرد را دو برابر افزایش داده و عملکردی شبیه 
کمربند خودرو دارد. قابلیت تنظیم ارتفاع و نیز جمع شدن پشت وسیله، فریرول را 
برای همه ی افراد صرف نظر از اندازه و قد قابل استفاده کرده است. عالوه بر این، 
حجم کم این واکر باعث شده که دیگر نیازی نباشد افراد آن را بیرون خانه یا در اطاق 

نگهداری کنند، بلکه می توانند به راحتی آن را جمع و با خود حمل کنند.

شرکت هوندا که در تالش است لذت حرکت کردن را برای افراد بیشتری به ارمغان بیاورد، از سال 
1999 شروع به تحقیق و توسعه دستگاهی برای کمک به راه رفتن کرد. این دستگاه مانند روبات 
انسان نمای شرکت هوندا به نام آسیمو از تکنولوژی کنترل کمکی بهره می برد که بر اساس مطالعات 

بسیار این شرکت روی نحوه  راه رفتن انسان توسعه یافته است. 
این دستگاه با استفاده از مدل آونگ برعکس که از طرز راه رفتن روی دو پا سرچشمه می گیرد به 
فرد کمک می کند به هدف خود ) راه رفتن درست و موثر( دست یابد. دستگاه شرکت هوندا برای 
آموزش نحوه ی راه رفتن طراحی شده است. کنترل کامپیوتری این دستگاه با استفاده از داده های 
دریافتی سنسورهایی فعال می شود که زاویه باسن را هنگام راه رفتن کنترل می کنند تا تقارن زمانی 
برای بلند شدن هر یک از پاها از زمین و حرکت آنها به سمت جلو را بهبود بخشد و به فرد کمک 

کند با برداشتن گام های بلندتر، بهتر راه برود. این دستگاه کم حجم و کم وزن طراحی شده است.
بهره گیری از یک سیستم کمربند ساده باعث می شود که شخص بتواند به راحتی دستگاه را  به خود 
متصل یا از خود جدا کند. استفاده از بدنه و قاب هایی با سایز قابل تنظیم باعث می شود افراد مختلف 

با سایزهای مختلف بدنی و انواع گوناگون معلولیت بتوانند از این دستگاه استفاده کنند.
این دستگاه می تواند با استفاده از یک سیستم اندازه گیری، الگوهای راه رفتن و نحوه  آموزش هر کاربر 

را در یک تبلت نشان دهد و دارای سه وضعیت آموزشی به شرح زیر است:
1. وضعیتی که دستگاه بر اساس الگوی راه رفتن شخص بر حرکات او در راه رفتن اثر می گذارد.

2. وضعیت متقارن که دستگاه بر اساس الگوهای حرکتی شخص به او کمک می کند بتواند حرکات 
همزمان مانند خم کردن و کشیدن هر دو پا را انجام دهد.

3. در این وضعیت دستگاه به صورت مکرر، نحوه قدم برداشتن شخص را طوری تحت تاثیر قرار 
می دهد که می تواند وزن بدن خود را به راحتی بلند کند.

فناوری های نوین ویژه  افراد نابینا و کم بینا

ترجمه امین استوار
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عصای گانی مد 

اسپلینت سبک وزن کافو با طراحی سه بعدی

از  با قیمت های مناسب که  این مدل شگفت انگیز در چهار نسخه  مختلف و 
50 یورو شروع می شود، عرضه شده و بدین ترتیب، تعریف جدیدی از شیک و 
مدرن بودن را ارائه کرده، شکی نیست این عصا، ابزاری مناسب برای استفاده  
و  به تحرک پذیری مستقل  این وسیله می توان  از مزیت های  است.  همه روزه 
پیشگیری از بروز درد در کاربر اشاره نمود. این وسیله با یک طراحی مهیج به 

بازار عرضه شده است.
دسته هایی با کارکرد در حالت باز و اجزای شفاف که حس لمس یک بدنۀ بسته 
باعث راحتی دست ها و گردش بهینه  هوا می شود. محل استراحت دست ها با 

توجه به ملزومات مختلف، حس خوشایندی به کاربر می دهد. 
توجه به این نکته که نیازی نیست گانی مد به جایی متصل شود و به راحتی 
در هر محلی قابل نصب است، در کنار نقطه ی تکیه گاهی تعبیه شده، امکان 

رفع خستگی را فراهم می آورد.
کار  به  نوآوری های  از  باال  ارتجاعی  با خاصیت  بیضوی شکل  تلسکوپی  میله 
بیضوی شکل  پایه های  با وجود  این وسیله است. همچنین  رفته در طراحی 
و تغییر جهت چرخاندن، امکان کاهش یا افزایش سطح اتکا با زمین از این 

طریق وجود دارد. 

اسپلینت کافو نوعی بریس قابل تنظیم، با قابلیت گردش و کارآیی مناسب، بیش از اینکه شبیه 
یک پای مصنوعی سنتی باشد، شبیه یک وسیله  کمکی شیک و زیبا است. وسیله ای که قطعاً نظر 
مثبت افراد نیازمند به این وسیله را جلب خواهد نمود. هدف از تولید این وسیله که به صورت 
سه بعدی طراحی و ساخته می شود، ارائه ابزاری کارآمد و مفید برای مصدومان حوادث رانندگی 

است.
در حالی که طراحی اسپلینت کافو طوری است که امکان گردش آزادانه را فراهم می کند و یک 
طرح بیضوی سبک وزن دارد، دقت خاصی صرف شده تا این وسیله بتواند وزن فرد را به راحتی 
تحمل کند. استفاده از فن آوری اسکن سه بعدی، امکان بهینه سازی طراحی وسیله بر اساس وزن 

افراد را فراهم می سازد.
از  برای کاربران است. وسیله ای که  قابلیت تنظیم و شخصی سازی  این وسیله،  مهم ترین مزیت 
طریق پرینت سه بعدی تهیه می شود، شبیه وسایلی به نظر می رسد که از طریق تزریق در قالب ها 

تهیه می شوند، اما در واقع این محصول به صورت شخصی سازی شده تولید می شود. 
بزرگترین  از  یکی  سه بعدی  پرینت  فن آوری  با  شده  تولید  مصنوعی  اندام  و  کمکی  وسایل 

پیشرفت هایی است که با بهره گیری از روش های نوین ساخت محقق شده است.
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On Monday night, 5th of December, Disability 
Association of Tavana (DAT) organized a 
ceremony on the occasion of international day 
of persons with disabilities. Ambassadorsform 
20 countries, representatives from ECO, 
UNICEF, UNESCO, UN, and the Chairman of 
Welfare Organisation of Iran, some Parliament 
Members, some other representativesfrom 
different organisations, and disabled managers 
of DAT took part in the ceremony at the 
Ministry of Foreign Affairs’ Club.

Mohsen Lashkari, a blind child member of 
DAT, read some phrases of Quran; and Leila 
kabiri and Atiyeh Shahsavai, a blind interpreter, 
hosted the ceremony.
After playing Iran national anthem; Mohammad 
Reza Hadipour, managing director of DAT, 
started his speech with welcome saying to the 
guests. He continued: we believe that disability is 
a physical limitation and not inability; as human 
became creative because of their limitations.We 
would like to share our experiences with other 
countries and model their developments.

Moreover, Masoumeh Amedi, the head of 
International Relations Unit of DAT, presented 
a performance report of some of DAT’s 
activities by a Power-point. 
In the following, Maria Dotsenko, the Director 
of United Nations Information Centre (UNIC), 
read the Ban Ki-moon’s, the current Secretary-
General of the United Nations, message.

Sayed Mohammad Mousavi, the Chairman 
of Board Directors of DAT, also after happy 
saying for international day of persons with 
disabilities, said: Human has invented the 
lamp because he could not see in the dark, has 
invented the microscope because he could not 
see microbes, has invented the aircraft because 
he could not fly. I have more limitations in my 
body so wheelchairs have been invented for 
me. So, human beings became creative due to 
their physical and bodily limitations. Therefore, 
we are not disabled as you call us as such, but 
everyone is disabled. Isn’t it right that insurance 
company charge insured people for probable 
accidents? While, not all of them will have 
an accident; but insurance companies collect 
money from the all to pay compensations to 

those who have received damages.  So, the 
insurance model should be accepted by all 
societies, so that if one member of a family 
becomes disabled their costs should be covered 
by National Per Capita Income. 

Anooshirvan Mohseni Bandpey,The head of 
the State Welfare Organization, also said: there 
should be a context and condition prepared for 
mobility, activity and flourishing talents of all 
the disabled; Hope we can make the most effort 
to join persons with disabilities to economic, 
political, social and cultural activities in the 
society. I congratulate the international Day of 
Persons with Disabilities not just to the disabled, 
but to all people; and prove that all people in 
the world are disabled. If disability means 
physical and bodily limitations, all people have 

limitations in some ways. I hope we could 
approve and implement the amendment of 
the Law for the Protection of the Rights of 

Persons with Disabilities early in 2017.

In the following, the Australia Embassy was 
appreciated because of their cooperation with 
DAT and the Australian ambassador received a 
certificate of appreciation/ an appreciation note 
and a handwoven rug made by Handicraft Unit 
of DAT.

It is worth to mention that Akbar Hataminia, 
a blind artist and pianist, and Fatemeh Salehi, 
a disabled artist and dulcimer musician, 
separately played for the guests in two different 
parts of the ceremony.

DAT organized a ceremony on the occasion of  International Day of 
Persons with Disabilities at the Ministry of  Foreign Affairs’ Club

Masoome Amedi
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The superior job creator for Iranian disabled 
was rewarded through special statue of  the 
first international congress of  "Barrier-Free 

World Awards 2016"

50

Appreciating to creating over 600 stable job employments 
as well as his measures toward the social responsibilities, 
the special statue of the First International Congress of 
"Barrier-Free World Awards 2016" was submitted to 
Sayed Muhammad Mousavi, the founder of Disability 
Association of Tavan and managing director of Firouz 
hygienic groups.
Mousavi was rewarded through the statue by Turkish 
Labor Minister at the congress which was held in 
Istanbul where delegations of some European countries 
were present. 
Mousavi, as managing director for Firouz hygienic 
group and founder of Disability Association of 
Tavana, who is the representative of the United Nation 
Economical and Social Council (ECOSOC) related to 
Iranian disabled people was invited to participate in 
the mentioned congress due to his measures towards 
creating employment as well as preparing the occupation 
bases for people with disabilities. Additionally, Majid 
Majidi, Iranian famous film director and director of the 
film “Color of Paradise” participated in the congress 
too; and they were only Iranian representatives in the 
congress.
The congress, which was held by the cooperation of 
Education and Training Ministry and Culture and 

Tourism Ministry of Turkey, Istanbul University, 
Necmettin Erbakan University in Konya and by 
presence of representatives from Turkey and other 
countries, rewarded  Mousavi, Iranian top jobs creator 
for people with disabilities, through special statue by 
the jury.
It is notable that the international congress was held to 
expand facilities and financial aid, reduce deprivations, 
and to realize the opportunities equality for the disabled 
around the world. This congress was held by effort of 
disabled hall of the Istanbul municipality in Istanbul in 
December 10th - 11th, 2016.
It is remarkable that the subjects of education, access 
to the facilities, job opportunities, modern technologies, 
and international communications were discussed in the 
congresses in the framework of specialized task forces 
and then it was decided the outcomes to be shared with 
international executive organizations. 
The Minister of Labor and Social Affairs of Turkey 
met Mousavi in the sideline of the congress and got 
acquainted with experiences of Mousavi in the field of 
enabling the disabled people and expressed his hope 
in changing the attitude of the society towards the 
handicap. 

Translated by Morteza Razi
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