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

مرتضی رویتوند، معصومه آِمدی، 
میترا بهرامی، مهدیه برنگ، نفیسه كلهر  
گرافیک و صفحه آرایی:  زهرا آبی پور 
عکس: میثم كالنتری
با تشکر صمیمانه از همکاری این عزیزان:

 مرضیه كریمی، مهدیه برین، پروین كرمی 
نیلوفر خوش زبان، و سایر همکاران

* 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 مسوولیت آثارتان را به عهده گرفته  از  كنید 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  ذكر  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 مسووالن 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 
كانون معلولین توانا - دفتر ماهنامه پیک توانا
صندوق پستی: 34185-3463
تلفکس :028-33339212

شماره پیامک : 30007545  

صاحب امتياز: كانون معلولین توانا    
  مدير مسوول: محمدرضا هادی پور
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به نام خداوند بخشنده و مهربان
جناب آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا

من»محمد موسوی« یک فعال اجتماعی و بنیانگذار كانون معلولین 
همگانی  اطالعات  دپارتمان  عضو  كه  هستم   1995 سال  در  توانا 
سازمان ملل متحد )DPI(و مقام مشورتی ECOSOC و دارای 
12 نماینده قانونی و رسمی در سازمان ملل و مؤفق ترین مؤسسه 
غیردولتی در حوزه معلولین در سال 2018 در كشور ایران می باشد.

شركت  عامل  مدیر  و  سهامداران  از   2001 سال  از  من  همچنین 
گروه بهداشتی فیروز بزرگ ترین كارخانه تولید محصوالت بهداشتی 
كودكان در ایران هستم كه بیش از 1100 شغل پایدار برای معلولین 

ایجاده كرده است.
اعمال فشار بر یک كشور از طریق تحت فشار قرار دادن مردم و به 
چالش كشیدن زندگی افراد آسیب پذیر با موازین انسانی و حقوق 

شهروندان ملت ها در تضاد است.

جناب آقای ترامپ:
تحریم های اتخاذ شده از سوی دولت شما مشکالت زیادی را برای 
كانون معلولین توانا و گروه بهداشتی فیروز ایجاد كرده كه مهم ترین 

آنها به اختصار گوشزد می كنم:
1- دولت های تأیید كننده كنوانسیون بین المللی حقوق معلوالن در 
ماده 32 آن متعهد شده اند تا: »اهمیت همکاری های بین المللی و 
ارتقای آن را در حمایت از تالش های ملی برای شناسایی مقاصد و 
اهداف كنوانسیون حاضر به رسمیت بشناسند و اقدامات مؤثری را 
در این مورد بین دولت ها و در صورت نیاز با مشاركت سازمان های 
مرتبط بین المللی و منطقه ای و جوامع مدنی به خصوص سازمان های 

معلولین اتخاذ كنند.«
دولت آمریکا نیز از تأیید كنندگان كنوانسیون مذكور می باشد در 
صورتی كه از نگاه ما متاسفانه دولت شما بزرگترین نقض كننده آن 

نیز هست. 

بیانیه بنیانگذار کانون توانا و مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز
خطاب به رئیس جمهوری آمریکا با محوریت آسیب های ناشی از تحریم ها در زندگی معلوالن
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2- كانون معلولین توانا با داشتن 12 نماینده قانونی و رسمی 
در سال های گذشته از شركت در جلسات سازمان ملل بازماند.

یکی  نیز  رویداد  این  آمریکا:  متحده  ایاالت  رئیس جمهوری 
دیگر از پیامدهای سیاست های شماست، در حالی كه این سفر 
نه به آمریکا كه به مقر سازمان ملل در نیویورک باید صورت 
می گرفت اما اجرای قانون منع مسافرت به آمریکا و پیشگیری 
از مسافرت های دارای وجهه بین المللی، سوءاستفاده از سازمان 

ملل است كه در خاک آمریکا قرار گرفته است.
3- امروز تهیه داروهای مورد نیاز بیماران و وسایل توانبخشی 
و  بانکی  تبادالت  از  ناشی  مشکالت  تورم،  دستخوش  معلوالن 
سیاست های دولت شما قرار گرفته و شما صراحتاً اقدام به ایجاد 
نشاندن  به كرسی  برای  و  نموده  ایران  مردم  زندگی  در  تنگنا 
حرف خود زندگی مردم عادی را نشانه گرفته اید و در این میان 
افراد  و  بیماران  سالمندان،  كودكان،  زنان،  را  آسیب  بیشترین 

دارای معلولیت می بینند.
4- گروه بهداشتی فیروز به عنوان یک برند ملی یکی از مهم ترین 
تولیدكنندگان لوازم بهداشتی كودكان در ایران است كه سهم 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را  مصرف  بازار  از  توجهی  قابل 
زندگی  بخش  رونق  آنکه  بر  عالوه  تولیدی  واحد  این  فعالیت 
وضعیت  بهبود  به  آنهاست،  خانواده های  و  معلول  فرد  هزاران 
بهداشت كودكان این مرز و بوم نیز منجر می شود. ولی امروز 
سایر  دولت های  گرفتن  همکاری  به  و  همه جانبه  تحریم های 
كشورها در راستای این اقدام سیاسی، موجب بروز مشکل در 
تهیه مواد اولیه و در نتیجه به مخاطره افتادن اشتغال معلوالن 
بهداشت  به  احتمال آسیب  نیز  و  تولیدی  این واحد  شاغل در 

كودكان این كشور شده است.
ركود این واحد تولیدی منجر به انحطاط »یک ارزش اجتماعی 
بی همتا« در سطح جهان و به خاموشی »یک ارزش انسانی« در 
زمینه »اعتماد به اثربخشی معلوالن« خواهد شد و در این صورت 

آیندگان در مورد شما قضاوت خواهند كرد.

فعال  یک  به عنوان  اینجانب  خاتمه  در  ترامپ،  آقای  جناب 
معلولین  كانون  مؤسسه  از  نمایندگی  به  اقتصادی  و  اجتماعی 

توانا و شركت گروه بهداشتی فیروز اعالم می نمایم:
آنچه برای ما مهم و قابل احترام است، ملیت، رنگ، نژاد، زبان 
و جنسیت انسان ها نیست. بلکه آنچه مهم است، عشق ورزیدن 
به همنوعان است كه وجه اشتراک همه انسان های واقعی است.

من به عنوان نماینده كانون معلولین توانا و مالک گروه بهداشتی 
همواره  كه  معلولیت  عرصه  در  فعال  مرجع  دو  به عنوان  فیروز 
عمر و پتانسیل خود را در این مسیر مقدس گزارده اند، اعالم 
می كنم: اگر رئیس جمهوری دولت آمریکا بخواهد جامعه بزرگ 
معلوالن ایران را مورد بی توجهی قرار داده و خواسته های آنان 
را قربانی سیاست های خویش نماید، ما شکایت خود از وی را 
به مجامع بین المللی ارائه داده و از طریق اندیشمندان، مدافعان 

حقوق بشر و بشردوستان عالم دادخواهی خواهیم كرد.

با احترام
سيد محمد موسوی
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افراد دارای معلولیت امروزه به صورت مستقل 
فرای  را  خود  هویت  و  می كنند  زندگی 
شخصیتشان  پایه ی  بر  دارند،  كه  معلولیتی 
)ایده ها، باورها، امیدها و رویاهایشان( معرفی 
از  این دسته  اواسط قرن بیستم  از  می كنند. 
افراد در تالش هستند تا معلولیت را به عنوان 
بُعدی از هویت كه بر تجربه های فردی آن ها 
ویژگی  یک  نه  كنند،  معرفی  می گذارد  تاثیر 

كه تعریف كننده  شخصیت آن ها باشد.
مبارزه  به  قرن ها  برای  معلولیت  دارای  افراد 
كلیشه هایی  مغرضانه،  مفروضاتی  علیه 
خطرناک و ترس هایی غیرمنطقی پرداخته اند. 
به  منجر  معلولیت  به  نسبت  موجود  بدنامی 
ایجاد تاثیراتی منفی در وضعیت اجتماعی و 
امریکایی هایی  از  زیادی  نسل های  اقتصادی 
شده است كه دارای معلولیت هستند و برای 
اقلیت ها،  از  دیگر  بسیاری  همانند  قرن ها، 

تحت ستم و فشار بوده اند.
در قرن نوزده، افراد دارای معلولیت به عنوان 
ترحم برانگیز  و  حزن انگیز  ضعیف،  افرادی 
جایگاهی  جامعه  در  و  می شدند  شناخته 
برای  ابزاری  عنوان  به  اینکه  مگر  نداشتند، 
سرگرمی در سیرک ها و نمایشگاه ها استفاده 

می شدند. تصور می شد كه افرادی غیرطبیعی 
و نامطلوب برای جامعه باشند و جمع بزرگی 
معلول  افراد  شدند.  عقیم  اجبار  به  آن ها  از 
نوانخانه هایی  در  تا  بودند  مجبور  همچنین 
شدند  مجبور  بسیاری  افراد  شوند،  بستری 
بمانند.  بستری  آن جا  در  خود  عمر  آخر  تا 
عنوان  به  معلول  افراد  و جداسازی  پاكسازی 
به  اصل  در  اما  می شد،  شناخته  نیکو  امری 
و  با جامعه  معلول  افراد  بین  انداختن  فاصله 

تحت فشار قرار دادن آن ها انجامید.
تا جنگ  معلول  افراد  برای  فاصله  ایجاد  این 
جانبازانی  كه  زمانی  یافت،  ادامه  اول  جهانی 
بودند  شده  نقص  دچار  جنگ  طول  در  كه 
ازای  در  تا  داشتند  انتظار  امریکا  دولت  از 
خدمات  آن ها  برای  جان فشانی هایشان 
متحده  ایاالت  كند.  فراهم  را  توانبخشی 
معرفی  به  دست  بیست  قرن   30 دهه  در 
پیشرفت های جدید زیادی در فن آوری زد و 
از طرف دیگر با استفاده از كمک های دولتی 
به كمک به افراد دارای معلولیت آمد تا آن ها 

در زندگی شان به خودكفایی برسند.
»روزولت« كه خود اولین رئیس جمهور امریکا 
برای  خوب  هواداری  بود،  معلولیت  دارای 

اما  بود،  معلولیت  دارای  افراد  به  توانبخشی 
انجام  مفهوم  این  تحت  كار  این  حال  این  با 
گرفت كه معلولیت یک نقص و مشکل است و 
باید از طریق علم پزشکی درمان و یا تصحیح 

شود.
جانبازان  میالدی،  پنجاه  و  چهل  دهه  در 
جنگ جهانی دوم فشارهای بیشتری بر روی 
دولتمردان در راستای فراهم سازی دسترسی 
جانبازان  از  دسته  این  آوردند.  توانبخشی 
مفهوم معلولیت را برای مردم كشورشان، كه 
قدردان جان فشانی جوانانی بودند كه خود را 
به  دادند،  قرار  خطر  معرض  در  میهن  برای 

شکلی جدید تفسیر كردند.
كه  اولیه  بهبودهای  از  سری  این  وجود  با 
دارای  افراد  خوداتکایی  و  استقالل  برای 
افراد هنوز  از  این دسته  انجام شد،  معلولیت 
هم به وسایل نقلیه  عمومی، تلفن ها، حمام ها 
نداشتند.  كاملی  دسترسی  فروشگاه ها  و 
ساختمان ها و اماكن عمومی همچنان ورودی 
به دنبال كار  افراد معلولی كه  برای  مناسبی 
و یا استفاده از آن ها داشتند در نظر نگرفته 
بودند و واكنش كارفرمایان وضعی به مراتب 
افراد  شرایط  این  در  می كرد.  ایجاد  بدتر 

تاریخچه ای مختصر از جنبش حقوق افراد دارای معلولیت
ترجمه: صادق نوروزی ـی
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آن  برای  مناسب  استعداد  كه  معلولی 
برای  كمی  شانس  از  داشتند  را  كارها 

بهره بردن از آن برخوردار بودند.
جنبش  دیگر  میالدی   1960 دهه   تا 
حقوق مدنی شکل گرفته بود و حامیان 
را  فرصت  معلولیت  دارای  افراد  حقوق 
گروه های  سایر  به  ملحق شدن  برای 
عادالنه،  رفتار  خواستار  كه  اقلیت، 
برابر  فرصت های  و  مساوی  دسترسی 
برای  تالش  دیدند.  مناسب  بودند، 
افراد  حقوق  احقاق  و  نشاندن  ثمر  به 
سایر  با  مشابه  الگویی  معلولیت  دارای 
كه  دید  خود  به  مدنی  جنبش های 
مبارزه با نگرش های منفی و كلیشه ای، 
تجمع برای تغییر سیاسی و بنیادین و 
البی گری برای به رسمیت شناختن این 

جامعه  در اقلیت، بخشی از آن هاست.
فعاالن حقوق این افراد در سطوح محلی 
خواستار اقدامات ملی برای از بین بردن 
جامعه  اجتماعی  و  فیزیکی  موانع 
مقدم  خط  در  حامی  والدین  هستند. 
این جنبش بوده و خواستار این بودند تا 
فرزندانشان از نهادها و نوانخانه ها بیرون 
تا  كنند  تحصیل  مدارس  در  و  آمده 
بتوانند همچون كودكی معمولی فرصت 

تعامل با جامعه را داشته باشند.
افراد  حقوق  فعاالن  هفتاد،  دهه   در 
درخواست  كنگره  از  معلولیت  دارای 
حقوق خود را كرده و تظاهراتی بزرگ 
قانون  تا  انداختند  راه  به  واشنگتن  در 
در  را  معلول  افراد  برای  مدنی  حقوق 
در  بفرستند.  كنگره  به   1972 سال 
و  شد  تصویب  قانون  این   1973 سال 
مدنی  حقوق  تاریخ  در  بار  اولین  برای 
این دسته از افراد توسط قانون در نظر 

گرفته شد.
را  برابر  شغلی  فرصت های  قانون  این 
یا  و  فدرالی  شغلی  موقعیت های  در 
فدرالی  بودجه های  با  كه  برنامه هایی 
ایجاد شده بودند را برابر نمود و تبعیض 
براساس معلولیت فیزیکی و یا ذهنی را 
این   504 بخش  همچنین  داد.  كاهش 

بر  نظارت  برای  هیئت مدیره ای  قانون 
موانع معماری و حمل ونقل تعیین كرد 
خدمات  به  مساوی  دسترسی  باعث  تا 
عمومی برای افراد دارای معلولیت شد و 
بودجه ای برای آموزش حرفه ای به آن ها 

اختصاص داد.
تربیت  و  تعلیم  قانون   ،1975 سال  در 
برای همه  افراد دارای معلولیت تصویب 
دسترسی  برای  باشد  تضمینی  تا  شد 
كودكان  تمامی  برای  آموزش  به  برابر 
قانون مشخص می كند كه  این  معلول. 
و  بوده  دارای حق تحصیل  هر كودكی 
كودكان  حضور  بر  مبنی  بود  مجوزی 
دارای معلولیت در كالس های آموزشی، 
خاطر  به  تحصیالت  سطح  اینکه  مگر 
ماهیت معلولیت كودک نتواند به شکلی 

مناسب ارائه شود.
اسم این قانون در سال 1990 به قانون 
آموزش به افراد معلول )IDEA( تغییر 
تحصیل  حق  داشتن  روی  بر  و  كرد، 
تاكید  معلولیت  دارای  كودكان  برای 
كرد و از طرفی تمركزی بیشتر بر روی 
تصمیماتی  كه  داشت  خانواده هایی 
و  آموزش  می توانست  كه  می گرفتند 
تحصیل فرزندانشان را تحت تاثیر قرار 
كرد  ایجاد  را  الزام  این   IDEA دهد. 
والدین  موافقت  با  درسی  برنامه ای  تا 
از  دسته  این  نیازهای  تا  شود  طراحی 

كودكان را تامین كند.
معلوالن  فعاالن حقوق  هشتاد  دهه  در 
شروع به رایزنی برای به تصویب رساندن 
قوانین مختلفی تحت یک قانون جامع 
معلول  افراد  از حقوق  تا  نمودند  مدنی 
قانون  همانند  درست  شود،  حفاظت 
شهروندی مصوبه  سال 1964 كه برای 
قانون  بود.  سیاه پوست  امریکایی های 
مذهب،  نژاد،  براساس  تبعیض   1964
ملیت یا جنسیت را ممنوع كرد، با این 
حال افراد دارای معلولیت از این قاعده 

مستثنی بودند.
مدنی،  مبارزات  دهه  چند  از  پس 
معلولیت  دارای  امریکایی های  قانون 

شد  تصویب   1990 سال  در   )ADA(
افراد  مساوی  دسترسی  و  برابر  رفتار  و 
امکانات  و  به فرصت های شغلی  معلول 
قصد   ADA كرد.  تضمین  را  عمومی 
داشت تا تبعیض را بر مبنای معلولیت 
از  كند،  ممنوع  مختلفی  زمینه های  در 
جمله: اشتغال، خدمات ارائه شده توسط 
دولت مركزی و محلی، اقامت عمومی، 

حمل و نقل و خدمات مخابراتی.
كارها  و  كسب  قانون،  این  تحت 
افراد  به  معقول  خدماتی  می بایست 
دیگر  عمومی  خدمات  بدهند،  معلول 
افراد  به  خدمات  ارائه   از  نمی توانست 
حمل ونقل  سیستم  )مثل  معلول 
خدمات  تمامی  بزند،  باز  سر  عمومی( 
به  دست  می بایست  عمومی  مسکونی 
برای  دسترسی  تا  می زدند  اصالحاتی 
و  شده  تسهیل  معلولیت  دارای  افراد 
برای  باید  ارتباطی  سرویس های  تمام 
معلول  افراد  با  سازگار  خدمات  ارائه  
بهبود پیدا می كردند. با استفاده از این 
مشاركت  متحده  ایاالت  دولت  قانون، 
را در  افراد معلول  انعطاف پذیر  و  كامل 

تمام سطوح جامعه را ارائه كرد.
از زمان امضای ADA، تقاضای فوری 
دسترسی  از  اطمینان  برای  قانونی  و 
مساوی و رفتار برابر با افراد معلول انجام 
تفکرات  و  فرضیات  حال  این  با  شد، 
سرعت  همین  به  مورد  این  در  اشتباه 
معلولیت  دارای  افراد  نرفت.  بین  از 
تصورات  از  دست  این  با  همچنان 
موانع  رسانه ها،  و  فیلم ها  در  كلیشه ای 
مراقبت های  فقدان  و  مسکن  فیزیکی، 
رو  به  رو  صرفه  به  مقرون  و  بهداشتی 
هنوز  قانون  این  خواسته های  هستند. 
اما  است،  نشده  انجام  كامل  طور  به 
دارای  افراد  حقوق  از  حفاظت  جنبش 
معلولیت همچنان به پیشرفت های خود 
در زمینه  توانمندسازی و استقالل آنها 

ادامه می دهد.
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فراموش  به حال شده است كه یک روز  تا  آیا 
كنید كه مبتال به فلج مغزی هستید؟ به راحتی 
از خواب بیدار می شوید، كارهای روزانه ی خود 
را انجام داده و در مورد ناتوانی خود حتی فکر 
هم نمی كنید. سپس، در زمانی كه انتظار آن را 
ندارید، جامعه این حقیقت را به شما یادآوری 
می بینند.  را  شما  چگونه  مردم  كه  می كند 
راحت تر  شرایط  این  در  را  واقعی ام  خود  من 
می پذیرم. می فهمم كه چنین لحظاتی می تواند 
دردناک باشد، اما همچنین یادآور این است كه 
بین  در  معلولیت  به  نسبت  آگاهی  و  آموزش 

مردم جای كار بیشتری دارد.
شده است كه بیدار شده ام و می خواهم از روز 
ببرم.  لذت  فروشگاه  در  هفته ام  آخر  تعطیل 
را  آن ها  می خواهم  و  داده ام  انجام  را  خریدم 
باشم.  را داشته  ادامه  روز خوبم  حساب كنم و 
بانمکی  كودک  می كنم  حركت  كه  همین طور 
را می بینم كه در گوشه ای خودش را با چیزی 
نزدیک می شویم  به هم  تا  سرگرم كرده است. 
گوشه ای  به  را  بچه  شدت  به  والدین  از  یکی 
زیرت  وگرنه  كنار،  بیا  می گوید:  و  می كشد 
می گیره!« سعی می كنم لبخند بزنم، یا وضعیت 
مسخره  گاه  شرایط  این  كه  چرا  بسنجم،  را 
با صندلی چرخدارم كودكی  می شود. من هرگز 
و  ببینم  را  آن ها  می توانم  كرد.  نخواهم  زیر  را 

سایرین  به  نسبت  حواسم  كه  همان طور  قطعا 
و  هوشیارم  نیز  آن ها  مورد  در  هست،  جمع 
این به من یادآوری می كند كه در جامعه نگاه 

متفاوتی نسبت به من وجود دارد.
وقتمان  از  تا  می رویم  رستوران  به  همسرم  با 
لذت ببریم. پیش خدمت آگاهانه به من ِمنویی 
را  دوم  منوی  آن ها  از  تا  مجبوریم  و  نمی دهد 
كه  می كند  فکر  احتماال  كنیم.  درخواست 
تا  برمی گردد  كه  وقتی  بخوانم.  نمی توانم  من 
كه  می كند  فراموش  كند  ثبت  را  ما  سفارش 
سفارش  خودم  می توانم  كه  هستم  فردی  من 
چه  »او  می پرسد:  همسرم  از  بنابراین  دهم. 
در  كه  است  نگرشی  این  می خواهد؟«  چیزی 
این  به چشم می آید.  از همه  بیش  رستوران ها 
اتفاق باعث می شود تا دوباره به یاد بیاورم كه 

تفاوت دید در جامعه چگونه است.
مشتاقم تا برای مصاحبه  شغلی برای موقعیتی 
آموزشی شركت كنم. لباس مناسبم را پوشیده ام 
و نمونه كارهایم را مرتب كرده ام. دلشوره دارم و 
با این حال آماده ام تا به آن ها نشان دهم چرا 
برای  باشم.  نمونه  كارمندی  برایشان  می توانم 
افراد  مناسب  در  مدرسه  ساختمان  به  ورود 
بدون  پله ها،  می شوم  كه  داخل  نیست.  معلول 
می آیند،  استقبالم  به  دیگری،  گزینه ی  هیچ 
تصمیم  مدیر  دولتی!  مدرسه   یک  در  هم  آن 

كند، درست  با من مصاحبه  می گیرد همان جا 
در جایی كه مردم در حال رفت وآمد هستند.

خوب  روزی  داشتن  برای  و  می شوم  بیدار 
لباس  همه  می كنم.  برنامه ریزی  فرزندانم  با 
می پوشیم تا از روزمان لذت ببریم. همانطور كه 
در فروشگاه هستیم و آماده  پرداختیم، دخترم 
اعتباری خود را بیرون  تا كارت  كمک می كند 
كه  می شنویم  می شود،  شروع  نگاه ها  بیاورم. 
چگونه در موردش صحبت می كنند و نگاه هایی 
ترحم آمیز می اندازند. گاها از ما می پرسند كه آیا 
دوست هستیم، چرا كه نمی توانند قبول كنند 
كه این واقعیت وجود دارد كه فردی در صندلی 

چرخ دار نیز می تواند یک كودک داشته باشد.
وقتی باردار بودم سرماخوردگی بدی گرفتم. به 
داروخانه رفتم تا از داروساز بپرسم چه دارویی 
نمی توانستم  دارد.  كمتری  ضرر  كودكم  برای 
درک كنم چرا به من همچون یک دیوانه نگاه 
می كند. سپس فهمیدم فقط برایش سخت است 
كه درک كنم من، یک فلج مغزی، باردار هستم.

جامعه درک بهتری از افراد دارای معلولیت پیدا 
است.  بسیار  پیشرفت  برای  اما جا  است،  كرده 
معلولیت  دارای  افراد  مورد  در  آگاهی  افزایش 
می تواند به جامعه در مورد معلولیت، دسترسی 

و مشاركت بیشتر آموزش دهد.

من در چشمان مردم شهر

ترجمه: صادق نوروزی

جامعه به من به عنوان فردی دارای معلولیت چگونه نگاه می کند
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ایالت  در   1934 سال  هاگمایر  الجی  آلیس 
ناشنوای  زن  نخستین  او  شد.  متولد  نبراسکا 
فلسفه  حامی  و  آمریکایی  تمام وقت  كتابدار 
كتابخانه ای  خدمات  به  ناشنوا  جامعه  دسترسی 
كتابخانه  علوم  كارشناسی  مقطع  هاگمایر  است. 
مقطع  و   )1957-1952( گالودت  دانشگاه  در  را 
را  كارشناسی ارشد رشته كتابداری و اطالع رسانی 
در دانشگاه مریلند) 1974-1976( گذراند. وی از 
زمان اتمام تحصیل در دانشگاه گالودت -كهن ترین 
ناشنوایان  مخصوص  جهان  عالی  آموزش  موسسه 
كتابدار   1991 سال  تا  واشنگتن دی سی-  در 
كتابخانه عمومی واشنگتن دی سی   بود و 15 سال 
از این 34 سال خدمت را با كتابداری ویژه جامعه 

ناشنوایان پشت سر گذاشت.
مدرسه  در  را  خود  ابتدایی  تحصیالت  هاگمایر 
او  گذراند.  اوماها  شهر  در  نبراسکا  ناشنوایان 
را  كتابخانه ای  امکانات  از  بهره مندی  كمترین 
و  نداشت  وجود  كتابداری  داشت،  مدرسه  در 
هیچ گونه راهنمایی از سوی معلمان برای استفاده 
و  هاگمایر  نبود.  دسترسش  در  كتابخانه  منابع  از 
به  امیدشان  تنها  مطالعه  به  عالقه مندان  سایر 
كتابخانه های سیار بود و به همان هم راضی بودند. 
وقتی هاگمایر در سال 1952 وارد دانشگاه گالودت 
شد یکی از برنامه هایش بازدید از كتابخانه عمومی 
بود، اولین تجربه واقعی آشنایی با گنجینه بزرگی 
از منابع مطالعاتی و آشنایی با رده بندی »ده دهی 
دیویی« در همین بازدیدها رخ داد و سرآغازی شد 

برای این كه كتابخانه جزئی از زندگی او شود.
با  فارغ التحصیلی  از  پیش  چهارماه  هاگمایر 
عمومی  كتابخانه  در  كتابخانه،  علوم  مدرک 
اندک  در  و  كار  به  مشغول  »واشنگتن دی سی« 
زمانی از بخش هنر به بخش فهرست نویسی منتقل 
شد و سال ها ناظر این بخش بود. »لوسیل پاندل« 
كتابدار دانشگاه گالودت او را به عضویت در انجمن 
كتابداری آمریکا ترغیب كرد و در سال 1976 عضو 

افتخاری انجمن كتابداری آمریکا شد.

مدرک  دریافت  برای   1974 سال  در  هاگمایر 
اطالع رسانی  و  كتابداری  رشته  كارشناسی ارشد 
وارد دانشگاه مریلند شد. این انتخاب به فعالیت های 
انجامید. زمانی  ناشنوایان  برای جامعه  او  حمایتی 
خدماتی  چه  كتابخانه  نمی دانستند  ناشنوایان  كه 
باید به آن ها بدهد، هاگمایر با درک ضعف سیستم 
كتابخانه های عمومی در ارائه خدمات به این قشر 
از جامعه، خدمات و تسهیالت الزم برای دسترسی 

افراد ناشنوا به كتابخانه را تعریف و اضافه كرد. 
آگاهی  افزایش  برای  مریلند  دانشگاه  در  هاگمایر 
آشتی  همچنین  و  ناشنوایان  مسائل  از  مردم 
در  او  كرد.  تالش  بسیار  كتابخانه،  با  ناشنوایان 
می  دنبال  را  خود  آكادمیک  تحصیالت  كه  حالی 
كرد دو كتاب راهنما نوشت: »راهنمای اطالعاتی 
ناشنوایان«  برای كتابداران كتابخانه های عمومی و 
»پیام كتابخانه های عمومی برای تو« برای كاربران 

ناشنوا.
هاگمایر با بهبود روش های دسترسی ناشنوایان به 
خدمات كتابخانه ای و تشویق آنها به استفاده بهینه 
آگاهی  افزایش  به  مطالعاتی  و  اطالعاتی  منابع  از 
كتابخانه  در  ناشنوایان  فرهنگ  و  زبان  پیشینه  از 

كمک شایان توجهی كرد.
را  خود  عزم  ناشنوا،  جامعه  كتابدار  عنوان  به  او 
و  مسائل  درباره  عمومی  آگاهی  افزایش  برای 
بیشتر  انگیزه  ایجاد  و همچنین  افراد  این  مصائب 
جزم  كتابخانه ها  از  استفاده  برای  ناشنوایان  در 
برای  را  راهنمای قرمزرنگی  او دفترچه  بود.  كرده 
تمام شعب كتابخانه عمومی »واشنگتن دی سی« به 
نگارش درآورد كه مرجع اصلی آگاهی از برنامه ها 
و خدمات انگیزشی كتابخانه ای برای اعضای ناشنوا 
و راهنمای مناسبی برای تشویق جامعه ناشنوا به 
همچنین  بود.  كتابخانه  فعالیت های  در  مشاركت 
راهنمای  و  مرجع  كتابخانه ها  برای  كتاب  این 
مفیدی به منظور ارائه خدمات به ناشنوایان بود و 
با استقبال خوبی از سوی كتابداران روبرو شد چرا 
كه تنها ابزار طراحی شده برای ترغیب ناشنوایان 

به حضور در كتابخانه ها بود. 
هاگمایر، »دوستان كتابخانه ها در امور ناشنوایان 
)فولدا(« را برای ترویج دسترسی و ارتقاء كیفیت 
رئیس  عنوان  به  و  كرد  تاسیس  ناشنوایان  منابع 
سازمان مشغول به كار شد. در سال 1994، فولدا 
تشویق  برای  آمریکا  ناشنوایان  ملی  انجمن  در 
فعالیت های  در  مشاركت  به  ناشنوایان  جامعه 

حمایتی و هم یاری كتابخانه ها ثبت شد.
به  ها  كتابخانه  همیار  دوستان  دیگر  و  هاگمایر 
مدت بیش از 20 سال است كه برنامه های فرهنگی 
ارائه  عمومی  كتابخانه های  در  را  ناشنوایان  ویژه 
فعالیت ها توسط كتابخانه عمومی  این  می كنند و 

»واشنگتن دی سی« حمایت می شود.
اطالع رسانی  خدمات  كیفیت  ارتقا  برای  هاگمایر 
در  وی  كرد  زیادی  تالش های  ناشنوا  افراد  به 
از  نماینده ای  عنوان  به   1991 و   1979 سال 
با  سفید  كاخ  كنفرانس  در  ناشنوایان  جامعه 
برای  اطالع رسانی  و  كتابداری  »خدمات  موضوع 
رویداد  دو  همچنین  او  كرد  شركت  ناشنوایان« 
ساالنه را كلید زد و  از سال 1991 كه از كتابخانه 
عنوان  به  بازنشسته شد  واشنگتن دی سی  عمومی 
حامی برای جامعه ناشنوایان به فعالیت خود ادامه 
خدمات  ارائه  و  كتابخانه  ایجاد  هدف  با  او  دهد. 
اطالع رسانی كارآمد، مفید و تولید منابع با كیفیت 
نام  به  شركت  یک  آمریکا  ناشنوای  جامعه  برای 
»مجمع كتابخانه ها برای امور ناشنوایان« تاسیس 
و  گروه ها  كتابخانه،  هم یار  دوستان  برای  و  كرد 
خدمات  ناشنوایان  جامعه  به  كه  سازمان هایی 

می دادند صندوق های حمایتی راه اندازی نمود. 
به پاس تالش ها و كمک های او به جامعه ناشنوا، 
در سال 1980، )جایزه رئیس جمهور انجمن ملی 
در  همچنین  گرفت،  تعلق  هاگمایر  به  ناشنوایان( 
دانشگاه  طرف  از  كاسول  آلیس  جایزه  همان سال 

گالودت نیز به وی اهدا شد.

کتابخانه ای برای همه
معرفی آليس 

الجی هاگماير حامی ديرين 
دسترسی به خدمات کتابخانه 

برای جامعه ناشنوا

میثم جوان بخت، سمیه بافقی یزدی
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معرفی پنج فرد معروف كه با داشتن معلولیت توانستند میلیون ها انسان 
را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار دهند

خود  جز  به  فردی  هیچ  را  معلولیت  دارای  فرد  یک  زندگی  سختی های 
باید  معلولیت  دارای  فرد  یک  كند.  درک  درستی  به  نمی تواند  شخص 
همه روزه با مشکالت زیادی دست وپنجه نرم كند و برای پیروزی بر این 
مشکالت  این  دهد.  نشان  خود  از  از  بسیاری  تالش  و  انگیزه  مشکالت، 
در میان انبوهی از انسان ها احاطه شده است كه هر لحظه به آنها حس 
ناتوانی و نامیدی را القا می كنند. اما واقعیت این است كه معلولیت تنها 
یک محدودیت است و افراد دارای معلولیت هم می توانند همچون دیگران 

كارهای بسیاری را در زندگی انجام دهند و رویاهای خود را محقق سازند. 
در وجود هر انسانی حداقل یک توانایی ویژه نهفته است و وظیفه انسان ها 

یافتن استعدادها و توانایی هایشان است.
افرادی كه در این مقاله از آنها یاد می شود دلیلی محکم هستند برای 
اثبات این نکته كه معلولیت تنها یک تفکر است و ریشه در ذهن دارد. 
هر انسانی می تواند به اندازه رویاها و تصوراتش گسترده شود. به قول ژان 
پل سارتر »اگر یک فلج مادرزاد نتواند قهرمان مسابقه دومیدانی شود تنها 
خودش مقصر است. هیچ نیرویی به جز ذهن و تفکرات نمی تواند مانع از 

رسیدن انسان به آمال و آرزوهایش شود.

اجازه نمی دهم معلولیتم شاد بودن را از من بگیرد

ترجمه: فاطمه آریافرد
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نيک ووييچيچ: نیک شهرتی جهانی دارد 
شده  شناخته  دنیا  مردم  عموم  بین  در  و 
است. او با سندرم تترا-آملیا متولد شده و 
از داشتن دو دست و دو پا محروم است. با 
وجود این او به راحتی ورزش هایی مثل شنا 
و فوتبال را انجام می دهد. او همچنین یک 
خودش  است.  انگیزشی  معروف  سخنران 
اجازه نمی دهم كه  می گوید: »به معلولیتم 
ایمان  خدا  به  بگیرد،  من  از  را  بودن  شاد 
دارم و همین ایمان به من قدرت می دهد.«

پاكستانی تبار  خانم  یک  مازاری:  مونيبا 
بر  سالگی  بیست ویک  سن  در  كه  است 
اثر یک تصادف دچار آسیب نخاعی شد و 
این اتفاق زندگی اش را به طور كامل تغییر 
بیمارستان  داد. در طول مدتی كه وی در 
قرار  جراحی  عمل  تحت  و  بود  بستری 
زندگی اش  بار در  برای نخستین  می گرفت 
زیبایی  به  و  كرد  نقاشی كردن  به  شروع 
تصویر  به  را  درونی اش  غم واندوه  توانست 
اكنون  انگیزد.  بر  را  همه  حیرت  و  بکشد 
كه حدود 10 سال از آن سانحه می گذرد. 
انگیزشی،  سخنران  هنرمند،  یک  مونیبا 

مجری و نیز یک مدل پاكستانی است.
استيون هاوکينگ: یک فیزیکدان نظری، 
مركز  تحقیقات  مدیر  و  كیهان شناس 
سال  چهل  حدود  كه  بود  كیهان شناسی 
سابقه فعالیت نظری داشته او دچار بیماری 
این  اثر  در  و  بود  آمیوتروفیک«  »اسکروز 
بیماری توانایی حركت و حرف زدن نداشت. 
او به وسیله یک رایانه و دستگاه تولید صدا 

با مردم ارتباط كالمی برقرار می كرد.

ساله   6 »راف«  كه  هنگامی  بران:  راف 
بود پدرومادرش متوجه شدند كه او مانند 
برود،  باال  پله ها  از  نمی تواند  دیگر كودكان 
بیمارستان منتقل كردند و  به  را  او  سپس 
دیستروفی  بیماری  فهمیدند كه وی دچار 
عضالنی است. در 14 سالگی برای همیشه 
او  اما  شد  ویلچر  از  استفاده  به  مجبور 
نگذاشت كه معلولیت او را از موفقیت دور 
نگه دارد. بعدها راف بران با تالش بسیار و 
روحیه خستگی ناپذیری كه داشت توانست 
ویلچری ابداع كند كه استقالل بیشتری را 
نهایت  آورد. در  به همراه  برای فرد معلول 
راف بران بزرگترین كارخانه ویلچرسازی را 
مرد 200  به  او  كرد.  تاسیس  دنیا  كل  در 
فروش  زیرا  شد  معروف  دالری  میلیون 
دالر  میلیون   200 از  سال  هر  سالیانه اش 

كاهش نمی یافت.
هندی  زن  اولین  وی  سينها:  آرونيما 
قله  توانست  كه  است  معلولیت  دارای 
اورست را فتح كند. سالها پیش گروهی از 
افراد جنایتکار پای خانم »آرونیما سینها« 
را در زیر قطار در حال حركت گذاشتند و 
او برای همیشه پاهایش را از دست داد. از 
آن پس پزشکان او را از ورزش های سنگین 
مصمم  بسیار  او  اما  كردند  منع  طوالنی  و 
تبدیل كند.  واقعیت  به  را  رویایش  بود كه 
و  اورست  توانست  بسیار  تالش  با  بنابراین 
خانم  كند.  فتح  را  دیگر  معروف  قله  پنج 
انگیزه  از  نمادی  عنوان  به  هند  در  سینها 

به شمار می رود.
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كردن  متهم  جای  به  باید  بهزیستی  سازمان 
بار  یک  اشتباه  مسیر  دادن  نشان  و  افراد 
پاسخی مستدل  ارائه  دنبال  به  برای همیشه 
برای  خود  صالحیت  از  دفاع  در  منطقی  و 
صدور مجوز شبکه برای سمن های مرتبط با 

بهزیستی باشد.
عضو  دالوری  رحمان  پیک توانا؛  گزارش  به 
به  اعتراض  در  دلیجان  معلولین  جامعه 
معلوالن  ملی  شبکه  انتخابات  برگزاری  نحوه 
نظم ده،  به  نامه ای  طی  جسمی-حركتی 
ارزیابی عملکرد سازمان  و  بازرسی  مدیر كل 
به عنوان  بنده  است:  نوشته  كشور،  بهزیستی 
استان  جسمی-حركتی  معلولین  نماینده 
مركزی، اولین كسی بودم كه به نحوه برگزاری 
انتخابات مذكور اعتراض كرده و اعتراض خود 
و  حراست  انتخابات،  مجمع  رئیس  به  را 
همچنین معاون وقت امور توانبخشی سازمان 

بهزیستی اعالم كردم.
خواهش  با  بنده  كه  مطلب  این  بیان  با  وی 
این عزیزان و برای آنکه به تنهایی مانعی بر 
پیگیری  از  نباشم  ملی  رویداد  یک  راه  سر 
اعتراض خود چشم پوشیدم، ادامه داده است: 
نتیجه  در  كردم  مشاهده  وقتی  زمان  گذر  با 

عدم رسیدگی درست و منصفانه به اعتراضات 
شده؛  عوض  مدعی  و  متهم  جای  مطروحه 
جایز  را  خود  اعتراض  پیگیری  در  سکوت 
دست  از  حقوق  پیگیری  ادامه  بر  و  ندانسته 

رفته خود، اصرار دارم.
نظم ده  تلفنی  مصاحبه  به  اشاره  با  دالوری 
معلوالن  حقوق  پیگیری  كمپین  مسئول  با 
به نظم ده می گوید: شما در مصاحبه  خطاب 
و  شکلی  را  گذشته  انتخابات  اشکاالت  اخیر 
فاقد اهمیت الزم برای تأثیرگذاری بر نتیجه 
انتخابات دانسته اید و با طرح این مطلب بیش 
از آنکه بر حل ماهوی اعتراضات مطرح شده 
از اعضای  تأكید كنید توپ را به زمین یکی 
هیأت مدیره منتخب انداخته و عدم پیشرفت 
كار و عدم ثبت شبکه در سازمان را متوجه 

وی می دانید.
این عضو شورای اسالمی شهر دلیجان در نامه 
ارزیابی عملکرد  و  بازرسی  به مدیر كل  خود 
این  بر  تأكید  با  كشور  بهزیستی  سازمان 
مطلب كه تخلفات صورت گرفته در انتخابات 
است،  شکلی  مسائل  از  فراتر  بسیار  اخیر، 
تصریح كرده: سازمان بهزیستی باید به جای 
متهم كردن افراد و نشان دادن مسیر اشتباه؛ 

پاسخی  ارائه  دنبال  به  همیشه  برای  بار  یک 
مستدل و منطقی در دفاع از صالحیت خود 
سمن های  برای  شبکه  مجوز  صدور  برای 

مرتبط با بهزیستی باشد.
كرده:  بیان  نظم ده  به  خطاب  همچنین  وی 
به عنوان یک معترض به تخلفات صورت گرفته 
در انتخابات اخیر، انتظار داشتم پس از اتمام 
و  مستدل  پاسخی  جنابعالی  سوی  از  جلسه 
اقناع كننده مبنی بر » لزوم برگزاری انتخابات 
قانونی و چگونگی صالحیت سازمان بهزیستی 
در ثبت شبکه سمن های تحت پوشش خود« 
بشنوم كه نه تنها این انتظار محقق نشد بلکه 
حداقل خواسته بنده در خصوص اشاره دقیق 
به آیین نامه تشکل های مردم نهاد نیز برآورده 

نشده است.
نامه  در  همچنین  معلوالن  حوزه  فعال  این   
خود آورده: بنده به منظور استحضار جنابعالی، 
و  شفاف سازی  لزوم  عمومی،  افکار  تنویر 
همچنین ارائه راهکارهای برای برون رفت از 

این مشکل نکاتی را به استحضار می رسانم:
1- سازمان بهزیستی   علیرغم اعتراف به اینکه 
تشکیل  قبال  در  مسئولیتی  و  وظیفه  هیچ 
شبکه ندارد اما بصورت هدفمند و سازماندهی 

وقتی جای متهم و مدعی عوض می شود؛ سکوت جایز نیست

رقيه بابايی
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انتخابات  برگزاری  به  اقدام  شده 
 4 بند  در  صورتی كه  در  نموده، 
آیین نامه تشکیل شبکه سازمان های 
وزیران  هیأت  مصوب  نهاد  مردم 
عنوان  صراحتاً   27/05/1395 مورخ 
فعالیت  دارای  كه  تشکل هایی  شده: 
مشترک می باشند با داشتن شرایطی 
شده  اشاره  ماده  همین  ذیل  در  كه 

می توانند تشکیل شبکه دهند.
بر  را  شبکه  تشکیل  قانون،  بنابراین 
واضح  پر  و  گذاشته  تشکل ها  عهده 
برگزاری  در  بهزیستی  اقدام  است 
در  مستقیم  دخالت  انتخابات 
تشکیل شبکه ای است كه قرار است 
لذا  و  باشد  سازمان  همان  مطالبه گر 
اقدام كاماًل خالف قانون بوده و  این 
نمی توان آن را در حد ایرادات شکلی 

تنزل داد.
حالت  بهترین  در  بهزیستی  سازمان 
میزبان  و  تسهیل گر  می توانست 
فراهم  برای  معلولین  سمن های 
و  آشنایی  تعامل،  شرایط  كردن 
گفتگو بین آنها جهت تشکیل شبکه 
كه  بودند  سمن ها  خود  این  و  باشد 
چه  با  می گرفتند  تصمیم  نهایت  در 
شکل و مکانیزمی نسبت به برگزاری 
انتخابات و تشکیل شبکه اقدام كنند.

2-  اینکه جنابعالی بهزیستی را برای 
صدور مجوز شبکه ذیصالح می دانید 
 38 13ماده  بند  به  می توانید  نهایتاً 
داشته  استناد  فوق الذكر  آیین نامه 
باشید و اگر احتماالً آیین نامه مذكور 
متوجه  باشید  نموده  مطالعه  را 
خواهید شد كه عمداً یا سهواً از سایر 
مواد قانونی صدر تا ذیل این آیین نامه 
اطالع  مزید  است.  شده  چشم پوشی 
بند  در  كه  می كنم  عرض  جنابعالی 
13، به ماده 4 آیین نامه كه موضوع 

در  نشده  اشاره ای  هیچ  است  شبکه 
آیین نامه  جای  جای  در  صورتی كه 
به  صراحتاً  موضوع،  شفافیت  جهت 

ماده 4اشاره شده است. 
 8 ماده  ث  بند  این  بر  عالوه 
آیین نامه مذكور صراحتاً اعالم نظر و 
پروانه  صدور  مورد  در  تصمیم  گیری 
و  ملی  تشکل های  برای  فعالیت 
ماده  موضوع  شبکه هاي  و  منطقه  اي 
ملی  شورای  عهده  بر  صرفا  را   )4(
تنها  اینکه  یعنی  این  و  داده  قرار 
تصمیم گیری  برای  ذیصالح  مرجع 
فعالیت  پروانه  صدور  خصوص  در 
شده  تعریف  ملی  شورای   ، شبکه ها 
اساس  بر  و  است  نامه  آیین  این  در 
نامه  آیین  اجرای  دیگری،  تبصره 
اجرایی  دستورالعمل  تهیه  به  منوط 
كشور  وزارت  تأیید  به  كه  است 

رسیده است. 
در  آیین نامه  تصویب  از  بعد  ماه  سه 
دستورالعمل   22/08/1395 تاربخ 
فعالیت  و  تأسیس  نحوه  اجرایی 
شبکه سازمان های مردم نهاد كه پیرو 
ماده 19مصوبه هیأت وزیران در سال 
كشور  نظارت  هیأت  تصویت  به   84
مجوز  صدور  می دارد  اعالم  صراحتاً 
فعالیت شبکه سازمان های مردم نهاد 
صرفاً بر عهده وزارت كشور می باشد. 
در واقع اینگونه می توان برداشت كرد 
كه سازمان بهزیستی هیچ صالحیتی 

در ثبت شبکه ندارد.
آیین نامه مذكور پیش بینی های    -3
به  رسیدگی  نحوه  خصوص  در  الزم 
در  احتمالی  اعتراضات  و  شکایات 
خصوص شبکه های ملی و استانی را 
در بند ت ماده 8 انجام داده، بنابراین 
طرف  از  پیشنهادی  راهکار  بهترین 
اخیر  حکمیت  جلسه  در  جنابعالی 

این  ظرفیت  از  استفاده  می توانست 
ملی  شورای  به  پرونده  ارجاع  و  بند 

باشد. 
به  آیین نامه  این   8 ماده  بند ب   -4
اجرایی  میان دستگاه هاي  هماهنگي 
به منظور ظرفیت  سازی، ساماندهی و 
توانمندسازی براي توسعه تشکل ها و 
این  از  آنها اشاره دارد كه  بر  نظارت 
اختالف  حل  برای  می توان  ظرفیت 
بین سازمان بهزیستی و وزارت كشور 

نیز استفاده كرد.
گذشته  سال های  در  اینکه  ویژه  به 
نیز اختالف بین تشکل های معلولین 
ثبت شده در وزارت كشور و سازمان 
نفع  به  آنکه  از  بیش  بهزیستی 
تمام  آنها  ضرر  به  باشد  معلولین 
به نظر می رسد سازمان  البته  و  شده 
بهزیستی از گذشته تاكنون خواسته 
یا ناخواسته با حركت در مسیر مبهم 
بین  اختالفات  زمینه ساز  پرشائبه  و 

سمن های معلولین گردیده.
با  كند  اراده  اگر  بهزیستی  سازمان 
كه  قانونی  ظرفیت های  از  استفاده 
حل  در  می تواند  شد  اشاره  باال  در 
مشکالت و اختالفات به وجود آمده 
راهگشا باشد و یک بار برای همیشه 
آمده  وجود  به  شبهات  خصوص  در 

تعیین تکلیف كند.
انتظاری كه از سازمان بهزیستی وجود 
دارد این است كه لزوماً به مشاوره و 
توصیه های نورچشمی های خود اكتفا 
از  جانب داری  از  پرهیز  با  و  ننموده 
قانونی  مسئولیت  خاص  تفکر  یک 
برای  مناسب  بسترسازی  در  را  خود 
شائبه  از  خالی  و  قانونمند  همگرایی 

سمن های معلولین انجام دهد.
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من  اما  اوست  پای  زیر  بهشت  گفته اند  قدیم  از 
می گویم اگر جسم او كمی متفاوت تر باشد باالتر 
پای  زیر  بگویند  كه  جایی هست  هم  بهشت  از 
اوست؟ مادر را می گویم، وقتی از او حرف می زنیم 
برای توصیف صبوری و مهربانی اش كلمات هم 
شد  كه  مادر  روز  می زنند؛  زانو  و  می آورند  كم 
زیبای  واژه  كه  بنویسم  از كسی  گرفتم  تصمیم 
مادر های  با  اما  است  او هک شده  اسم  بر  مادر 
دیگر كمی تفاوت دارد، تفاوتی كه باعث شده او 
سخت تر بتواند این واژه را به دوش بکشد و باید 

كلمه صبر را در زندگی خود پررنگ تر كند.
باید قدم هایش  برمی دارد  قدم  با عصایش  وقتی 
محکم تر باشد تا دل تنها فرزندش قرص شود كه 
مادر من هیچ تفاوتی با بقیه مادر ها ندارد؛ وقتی 
با  و  كند  را حفظ  ظاهرش  باید  می شود  خسته 
خنده زیبا بر روی لبانش خستگی را از چهره اش 

پاک كند.
پا  ناحیه  از  معلولیت  دارای  موسوی«  »زهرا  او 
آمپول  یک  تزریق  اثر  بر  سالگی  دو  در  است، 
اشتباه دچار این  مشکل می شود و علم پزشکی 

امروز آن را پلیو نامیده است.
زهرا در یازدهم اسفند سال 1361 در شهر قزوین 
متولد و بزرگ شده. در یکی از روستاهای خوش 
آب و هوای قزوین. در رزجرد زیبا و زهرا فرزند 

سوم یک خانواده ی دارای شش فرزند است.
 

در آغوش مادرم به مدرسه می رسيدم
كه  طوری  می گذرد  سختی  با  او  كودكی  زمان 
وقتی وارد مدرسه می شود باید خودش را  برای 
و  خود  میان  تفاوت ها  و  نگاه ها  با  روبه روشدن 
زمانی  می گوید:  او  كند،  آماده  هم كالسی هایش 
كه پا به كالس اول گذاشتم رفت وآمد به مدرسه 
برای من دشوار بود. مخصوصاً در فصل زمستان 
تکیه گاهم  تنها  برف آن هم در روستا.  بارش  با 
بدون  را  مدرسه  تا  خانه  مسیر  و  می شد  مادرم 
مبادا  تا  می كرد  بغلم  بیاورد  ابرو  به  خم  اینکه 
دخترش كه توانایی اش كمتر از بقیه دوستانش 

است آب در دلش تکان بخورد.

زنگ ورزش دلم می گرفت
خودش  سختی های  من  برای  بودن  دانش آموز 
بیشتر  ورزش  زنگ های  در  خصوصاً  داشت  را 
دلم می گرفت چون نمی توانستم مانند دوستانم 
ورزش كنم و در جمع آن ها بدون سختی حضور 
داشته باشم اما پدرم برای رو به رویی با هر چیزی 
مادرم  و  می كرد  دلگرمم  پدر  می كرد.  آماده ام 
پذیرش  برای  را  دخترش  عاشقانه  و  صبورانه 

در  مهمی  نقش  مادرم  می كرد.  آماده  شرایط 
هم  و  بود  مادرم  هم  زیرا  كرد  ایفا  من  زندگی 
همدمم. رفتار خانواده با من همیشه طوری بود  
كه باعث می شد تا اطرافیان و اقوام نه تنها من 
از نظر  بلکه  نبینند  به چشم یک فرد معلول  را 
آن ها من فردی توانمند بودم كه همیشه باید در 
جمع ها حضور داشته باشم. من این دستاورد را 
مدیون خانواده ام هستم كه اجازه ندادند متفاوت 

دیده شوم.

کانون خانه من است
زهرا سال 73 از طریق مادرش عضو كانون توانا 
»ارتباط  و  »اشتغال«  واحد  در  امروز  و  می شود 
می گوید:  او  است،  كار  به  مشغول  صنعت«  با 

قرار  خودم  همنوعان  كنار  در  مجموعه  این  در 
گرفتم و توانستم رشد خوبی داشته باشم. امروز 
زندگی می كنم  در شهری  به خودم می بالم كه 
بزرگی  مرد  است، حضور  آن  توانا در  كانون  كه 
كه  است  نعمت هایی  از  موسوی  آقای  مانند 
خداوند به ما بخشیده و به جرأت می توانم بگویم 
كانون توانا خانه من است. كانون برای معلولین 
با تمام قدرت قدم برمی دارد و یکی از مهم ترین 
فعالیت های آن توانمند سازی معلوالن در زمینه 
زیرا  آن هاست  اعتماد به نفس  باالبردن  و  فکری 
یک فرد معلول در صورت داشتن اعتماد به نفس 
توانا  كانون  برسد؛  جایگاه  باالترین  به  می تواند 
از  بسیاری  در  توانستم  و  داد  پرورش  را  من 
و  مدیران  تجربه های  خود  زندگی  بخش های 

 عضو پرانرژی کانون توانا پای گفتگو با پیک توانا:

 مادر که باشی معلولیت از یادت می رود
مهديه برنگ
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بزرگان  كانون را سرلوحه و الگوی زندگی خود 
قرار دهم.

با همسرم در کانون آشنا شدم
مجموعه  این  در  حضورم  از  كه  چندسالی 
می گذشت با مردی به نام »رحمت« آشنا شدم 
شرایط  همین  با  را  من  ولی  بود  تندرست  كه 
من  ظاهر  در  را  محدودیتی  انگار  بود؛  پذیرفته 
آمادگی  من  بگویم  هم  را  این  البته  نمی دید، 
كامل برای حضور در یک زندگی مشترک داشتم 
زیرا مادرم از همان كودكی من را مستقل تربیت 
كرده بود و می توانستم از پس یک زندگی جدید 

برآیم. 

خانواده همسرم مخالف بودند
اوایل ازدواجمان یکی از دغدغه های من مخالفت 
به  نمی توانستد  آنها  زیرا  بود  همسرم  خانواده 
برای  نمی تواند  معلولیت  كه  برسند  باور  این 
از  آنها  ترس  تمام  باشند.  ما خطرآفرین  زندگی 
این بود كه شاید من نتوانم یک همراه قوی در 
كنار پسرشان باشم اما من در این مسیر سخت 
و  كنم  جلب  را  آنها  اعتماد  توانستم  صبوری  با 
من  آنها  امروز  كنم. خوشبختانه  ثابت  را  خودم 
نام  به  پسر  یک  صاحب  حاال  ما  پذیرفته اند.  را 
پسرم همیشه كمک حال  »امیرمحمد« هستیم، 
زیرا  دارم  دوستش  وجودم  تمام  با  و  است  من 
مادرانه  صبر  توانستم  ما،  زندگی  به  ورودش  با 
را تجربه كنم و شاید بتوانم بگویم آنقدر محکم 

شدم كه معلولیت را فراموش كرده ام.

اميرمحمد عاشق کانون تواناست
از آنجایی كه پسرم گاهی اوقات به كانون می آید 
در این مدت با همکارانم رابطه خوبی برقرار كرده 
و به من می گوید مامان من عاشق كانون هستم 
و من خوشحالم كه او در جامعه معلوالن بزرگ 
یک  او  زیرا  می بیند  را  مشکالتشان  و  می شود 
آینده ساز است و باید در تمام كارهایش در آینده 

حضور معلوالن را در نظر بگیرد.

از معلوالن می خواهم آگاهانه ازدواج کنند
زندگی مشترک سختی ها و خوشی های مربوط 
به خودش را دارد و پیشنهاد من به افراد دارای 
است  درست  انتخاب  و  آگانه  ازدواج  معلولیت 
ما  همه  و  می شود  كامل  انسان  ازدواج  با  زیرا 
انسان ها نیاز به یک همدم داریم كه بتوانیم به او 
تکیه كنیم و در زندگی دست به دست یکدیگر  

مشکالت را ازسر راهمان برداریم.

بهترين هديه را از پسرم گرفته ام
ویژه  به  است  بسیارزیبایی  حس  بودن  مادر 
تالشت  تمام  باید  باشی  داشته  هم  اگرمعلولیت 
در  نبیند،  متفاوت  را  تو  فرزندت  تا  بکنی  را 
ارتباط  در  زیادی  بسیاری  سوأالت  پسرم  ذهن 
دوستانه  هم  من  و  دارد  وجود  من  معلولیت  با 
مبهم  برایش  سوألی  تا  می كنم  تعریف  برایش 
بهترین هدیه ای كه  بگویم  است  نباشد؛ جالب  
در روز مادر گرفتم نقاشی بود كه امیر محمد از 
مادرش به همراه عصا كشیده بود و این موضوع 
برای من خوشایند بود زیرا او مرا با این شرایط 

پذیرفته است.

گاهی خدارا به خاطر معلوليتم شکر می کنم
ما  و  هستند  محدودیت  دارای  انسان ها  همه 
معلوالن كمی محدودتر از بقیه انسان ها هستیم 
ادامه مسیر  برای  ما  باید تالش  دلیل  به همین 
است  كرده  تعیین  ما  برای  خداوند  كه  زندگی 
بیشتر تالش كنیم، ما می توانیم با توكل بر خدا 
و  پذیرفته  را  شرایط  این  باال  روحیه  داشتن  و 
گاهی  كنیم حتی  زندگی  عادی  فرد  یک  مانند 
معلولیتم  خاطر  به  من  كه  می آید  پیش  اوقات 
خدارا شکر می كنم زیرا با وجود این محدودیت 
توانسته ام حضور بیشتری در جامعه داشته باشم.

هزينه درمان معلوالن باالست
بسیار  از معلوالن  برخی  متأسفانه هزینه درمان 
این  نیاز  اندازه  به  نتوانسته  بهزیستی  و  باالست 
معلوالن  ما  اگر  بنابراین  كند،  تقبل  را  هزینه ها 
این  پس  از  نمی توانیم  نباشیم  شاغل  خودمان 

هزینه های سنگین بربیاییم.

چندين هزار دعای خير پشت آقای موسوی 
است

ما در شرایطی هستیم كه وضعیت اشتغال برای 
شرایط  همین  با  اما  نیست  مناسب  معلولین 
دارای  افراد  یاری  به  كه  كسی  تنها  كنونی 
معلولیت رسیده آقای موسوی است كه با ایجاد 
های  خانواده  برخی  و  معلولین  برای  اشتغال 
آن ها، روزی چندین هزار نفر برایش دعای خیر 
می كنند و من همیشه دعایم تن سالم و سالمت 
برای حاج آقا است زیرا او بزرگ است به اندازه ای 

كه شاید نتوانم بگویم و شما بنویسی.   
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سازمان بهزیستی به عنوان تنها متولی معلوالن 
به  رسیدگی  در  دولت  نماینده  و  ایران  در 
امور  ساماندهی  به  موظف  معلول  جمعیت 
معلوالن است. این سازمان وظیفه دارد كیفیت 
زندگی معلوالن را ارتقا ببخشید و شرایط حضور 
به نحوی شایسته و مطلوب  را  اجتماع  آنها در 
بهبود دهد. اما سوال اینجاست آیا این سازمان 
به خوبی از عهده وظایف خود برمی آید؟ در این 
به مبحث مستمری، فلسفه  از پیک توانا  شماره 
آن و كارایی آن در زندگی افراد دارای معلولیت 

پرداخته ایم.
فلسفه پرداخت مستمری به اقشار خاص

دولت ها  در همه جوامع،  كه  است  این  واقعیت 
شهروندانشان  تک تک  معاش  تأمین  به  موظف 
هستند. این اتفاق باید از شکل صحیح آن یعنی 
ایجاد فضایی برای اشتغال صورت گیرد. در این 
منتفع  عملکردشان  از  نیز  جوامع  خود  روش 
خواهند شد. آنها نیروی كار را به كار می گیرند و 
با پرداخت دستمزد وی هم معاش او را تضمین 
می كنند و هم در بُعد وسیع تر انتفاع كالن عاید 
كشور می كنند كه این نفع نیز در نهایت شامل 
همه افراد آن جامعه می شود. اما در همه جوامع 
همواره افرادی هستند كه به دالیل مختلف قادر 
توسط  شده  ایجاد  شغلی  فضای  از  استفاده  به 
به  افراد  این  توانایی  به عبارتی  نیستند.  دولت 
قدری پایین است كه امکان استفاده از امکانات 
افراد  گروه ها  این  از  یکی  ندارند.  را  شده  مهیا 
دارای معلولیت هستند. _صرف نظر از اینکه خود 
گروه  به چندین  توانمندی  نظر  از  نیز  معلوالن 
با  افراد حتی  مختلف تقسیم می شوند و برخی 
هستند_  اشتغال  به  قادر  نیز  معلولیت  داشتن 
وظیفه تأمین زندگی همه افرادی كه به دالیلی 
سالمندی،  روانی،  و  جسمی  معلولیت  چون 
به مداخله  قادر  و...  نداشتن سرپرست  بیماری، 
خود  مایحتاج  تهیه  و  اجتماعی  مناسبات  در 
دیگر  به عبارت  دولت هاست.  عهده  به  نیستند 
موارد مصرف سودهای  كالن كشوری  از  یکی 
كه حاصل استفاده از تمام ظرفیت های موجود 
در یک كشور است و از كار كردن تمام نیروهای 
تضمین  و  تأمین  می شود  ایجاد  كشورها  كار 

زندگی اقشار آسیب پذیر است.
وظیفه  دولت ها  گفت  می توان  شفاف  به طور 

نقل،  و  حمل  آموزش،  درمان،  معاش،  دارند 
توانبخشی، تحصیل، پرستاری، ورود به اجتماع 
به شکلی  را  معلولیت  دارای  افراد  و حتی سفر 
برخی  تأمین كنند. حتی  و در خور  آبرومندانه 
از مشاغل ایجاد شده در كشورها مشاغلی است 
اقشار  با هدف خدمت دهی به  آنها را  كه دولت 

خاص ایجاد می كنند.
خاص  نیازهای  دارای  افراد  دقیق تر  معنای  به 
از دولت ها دچار  این خدمات  دریافت  در  نباید 
بشوند،  ترحم پذیری  حس  و  منفی  احساسات 
چرا كه یکی از اساسی ترین وظایف حاكمیت در 
هر كشوری رسیدگی شایسته به این افراد است. 
به  خدمات  این  ارائه  در  دولت  همچنین 
با  نمی تواند  خاص  نیازهای  دارای  شهروندان 
این كار وظیفه  انجام  منت و ترحم رفتار كند، 
عدم  از  آن  در  كوتاهی  و  دولت هاست  مسلم 

تدبیر و درایت دولتمردان حکایت می كند.
مستمری مفلوک پرور

به  نقدی  صورت  به  كه  است  مبلغی  مستمری 
مددجویان سازمان بهزیستی كشور طبق ضوابط 
عیدی  قالب  در  و  ماهیانه  به صورت  مربوطه، 
ساالنه بر اساس دستورالعمل »حمایت های مالی 
سازمان« پرداخت می شود. علیرغم دلسوزی های 
فراوان مشاهده می شود كه پرداخت مستمری به 
معلوالن در كشور ما كمترین شباهتی به فلسفه 

آن در دنیا ندارد.
را  ترحم  كه  دارد  قوت  آنقدر  نه  مستمری  این 
آنقدر  نه  بزداید  كنندگانش  دریافت  چهره  از 
بلکه  كند.  تضمین  را  افراد  غرور  كه  است  زباد 
آنقدر ناچیز است كه خودبه خود افراد را مفلوک 

می پروراند.
فاكتور  افراد  شأن  حفظ  برای  مستمری  این 
مکفی بودن را كم دارد. هر مسئولی كه می آید 
و سکان هدایت سیستمی را در دست می گیرد 
صدقه پرور  منسوخ  روش  همان  به  همچنان 

قدیمی ادامه می دهد.
هیچ ردی از تخصیص یارانه های غیرمستقیم و 
مختاف  چهارچوب های  در  معلوالن  حمایت  یا 
و  بهداشت  سیستم  نمی شود.  دیده  جامعه 
سایر  مانند  را  معلوالن  هنوز  كشور  درمان 
مشتری  نگاه  آنها  به  و  پنداشته  شهروندان 
هنوز  كشور  آموزشی  سیستم  دارد،  مدارانه 

و  معلول  دانش آموز  تفاوت های  نتوانسته 
از  را  یک  هر  موردنیاز  آموزش های  و  تندرست 

دیگری تفکیک كند.
را  نابینا  دانشجویان  همچنان  ما  دانشگاه های 
سیستم  برای  فکری  بی آنکه  می كنند  جذب 
باشند،  كرده  خود  تدریس  و  آنها  مطالعه 
اصول  از  بویی  كمترین  هنوز  شهرداری ها 
جهانی  استانداردهای  و  شهری  دسترس پذیری 
هزینه های  تمام  با  آسانسور  به  نبرده اند.  آن 
فانتزی و  باالیی كه دارد هنوز به چشم كاالی 
غیر ضرور نگاه می شود و همچنان دست دولت  
برای  كارآفرینی  طرح های  ضعیف ترین  ارائه  از 
این  از  معلوالن خالی است. معلول در هیچ یک 
سیستم ها نقطه تأمل هیچ مسئولی نبوده با این 
بی برنامگی های  این  تمام  برای  مسئوالن  حال 

خود دستمزدهای كالن از ما می گیرند!
کارايی و تأثير مستمری در زندگی معلوالن

درحال  بهزیستی  سازمان  مسئوالن  گفته  به 
حاضر 895هزار و241نفر مستمری بگیر دارای 

معلولیت تحت حمایت این سازمان هستند.
از سویی دیگر مسئوالن این سازمان اذعان دارند 
كه مستمری ماهانه بهزیستی برای خانواده های 
 ،289  ،215  ،108 ترتیب  به  نفره  پنج  تا  یک 
384 و 416 هزار تومان است. )البته این مبالغ 
مربوط به حدود یکسال گذشته است و پیش از 

آن مبالغ مذكور كمتر از این بوده است(
به حساب مددجویان معلول  ماه  مبالغ هر  این 
تفکیکی  بی آنکه  می شود  پرداخت  بهزیستی 
بین شدت و نوع معلولیت ها و یا نیازهای زنان و 

مردان معلول صورت گرفته باشد.
بسیاری از كارشناسان و حتی مسئوالن سازمان 
معلوالن  مستمری  بودن  برناچیز  نیز  بهزیستی 
اتکا  با  معلول  فرد  معتقدند یک  و  دارند  اذعان 
اندكی  تأمین حتی بخش  به  قادر  ارقام  این  بر 
یکدیگر  همه  بود.  نخواهد  نیز  خود  نیازهای  از 
را به آینده حواله می دهند، آینده ای كه هر چه 
آینده ای  است،  وحشتناک تر  می شود  نزدیک تر 
اعتبارات  اندک  و  می كند  تنگ تر  را  عرصه  كه 
تقسیم  به سرنوشت همیشگی  را  یافته  افزایش 
این  مستمری  نهایت  در  و  كرده  مبتال  هزار  بر 
طیف نیز با چند هزار تومان افزایش ناقابل، روی 
صدر خبرهای روز جای می گیرد و می شود مایه 

مستمری یک ماه معلوالن دستمزد یک ساعت کاری مسئوالن است  
رقيه بابايی

گزارش پیک توانا از وضعیت مستمری معلوالن
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سربلندی مسئوالن و حاصل زحمات شبانه روزی!
افراد  از  بسیاری  است.  دیگری  چیز  واقعیت  اما 
ضایعه نخاعی برای حفظ بهداشت زخم های بستر 
خود هفته ای سه جلسه نیازمند تعویض پانسمان 
هستند، هر جلسه حدود 50 هزار تومان هزینه 
 600 ماهی  و   150 هفته ای  می شود  كه  دارد 
سازمان  مستمری  دیگر  به عبارت  تومان،  هزار 
یک  پانسمان  هزینه  عهده  از  حتی  بهزیستی 

هفته ی یک معلول ضایعه نخاعی نیز برنمی آید.
درآمد  با  معلوالن  مستمری  مبلغ  مقايسه 

مسئوالن
اگر حقوق ماهانه یک مسئول بلندمرتبه كه قطعاً 
عالی ترین  در  معلوالن  مستمری  تعیین  برای 
 10 متوسط  به طور  را  گرفته  قرار  ممکن  سطح 
میلیون تومان در نظر بگیریم و آن را از هرگونه 
پاداش، حق مأموریت، اضافه كار و.... عاری بدانیم 
و این رقم را در كنار 108 هزار تومان مستمری 
جالبی  نتیجه   دهیم  قرار  معلول  یک  ماهانه 
دستمزد  معلوالن  مستمری  شد.  خواهد  حاصل 
به عبارت  است.  این مسئوالن  كاری  یک ساعت 
دیگر مسئوالن برای تعیین نرخ فقر معلوالن در 
هر ساعت كاری، معادل مبلغی كه ماهانه به آنها 

پرداخت می كنند را دریافت می كنند.
حاال اگر سایر مزایا و درآمدهای مسئوالن عزیز 
بگذاریم كه  این  بر  را  بگیریم و فرض  نادیده  را 
تنها دریافتی مسئوالن همین 10 میلیون تومانی 
بگذارد  كرده ایم  معین  برایشان  ما  كه  است 
بپرسیم عزیز مسئولی كه چرخ زندگی ات با كمتر 
از 10 میلیون تومان در ماه پنچر است و از قضا 
معلولیت هم نداری كه نیازمند سیستم معیوب 
را  باشی، مستمری معلوالن  دوا و درمان كشور 

با كدام ترازوی انصاف و عدالت وزن می كنی؟
پول نفت به چه کسانی می رسد؟

یکبار دیگر به مبلغ مستمری ماهانه افراد دارای 
 384  ،289  ،215  ،108 كنید.  توجه  معلولیت 
برای خانواده های یک  برای  تومان  هزار  و 416 
895هزار  در  را  مبالغ  این  حاال  نفره.  پنج  تا 
بهزیستی  مسئوالن  گفته  به  كه  و241نفری 
مستمری بگیر این سازمان هستند ضرب كنید. 
بپاش های  و  بریز  برابر  در  هم  آن  ساالنه  مبلغ 
حوزه ها  از  بسیاری  در  كه  ناتمامی  و  بی معنی 

صورت می گیرد ناچیز است. 
اما این مبلغ حاصل فروش چند بشکه نفت است 
معلول  جمعیت  بین  نفت  فروش  صدم  چند  و 

كشور توزیع می شود؟
دارای  عزیزان  تومانی  میلیون   10 دستمزد 

مسئولیت حاصل فروش چند بشکه است؟
سود ماهانه كدام پول ملی است كه هر دوی این 

هزینه ها را تأمین می كند؟
عمومی،  دارایی های  از  كسانی  چه  بگویید  حاال 
ارزی،  ذخایر  ملی،  سرمایه های  كشور،  نفت 
بهره  و..  ملی  ناخالص  و  خالص  درآمدهای 
معتمدانی  یا  واقعی  نیازمندان  بیشتری می برد؟ 
كه برای تعیین سهم عادالنه و توزیع درست آن 
بین مردم، برای زدودن فقر از چهره فقرا، برای 
كار گماشته  به  تنگدستی  از  خروج مستضعفان 

شده اند؟
گزینه های  جزء  درستکاری  و  پاک دستی  آیا 

معیار در گزینش مدیران نیست؟
راستی چند بشکه نفت باید بفروشیم تا دستمزد 

یک ساعت كاری مسئوالن فراهم شود؟
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برادر كه معلولیت شدید  و عادل، دو  1-  عدنان 
خرمشهر  مکانیک های  زبردست ترین  از  دارند 
هستند؛ به طوری كه در هنگام تعمیر ماشین با یک 
كه  می نشینند  چوبی  تخته  روی  ابتکاری  حركت 

چهارچرخ را به آن جوش داده اند.
2- كارگران معلول، چرخ یک كارگاه تولید كیف و 

كفش را در تهران می چرخانند.
3- چندین فرد دارای معلولیت در سراسر كشور 

مناسب سازی خودرو انجام می دهند.
4- صدها فرد دارای معلولیت در مجموعه كانون 
توانا و كارخانه فیروز قزوین مشغول به كار هستند.

پا در كوه و برف  5- یونس فیضی، بدون داشتن 
آذربایجان  و  كردستان  مرزهای  عمیق  دره های  و 

غربی، كولبری می كند...
انجام  از توانایی معلوالن در  اینها تنها نمونه هایی 
اتفاقاً  اما گویا مسئوالن رسانه ملی كه  كار است. 
طبق قانون موظفند در جهت توانمند نشان دادن 
را  توانایی ها  این  كنند،  فرهنگ سازی  معلوالن، 
شرایط  مطالعه  عسگری!  علی  آقای  نمی بینند. 
زندگی معلوالنی كه بر همه مشقت ها غلبه كرده اند 

را به شما توصیه می كنم.
از  را  معلولیت  نداشتن  صداوسیما،  سازمان  اخیراً 
شروط استخدامی خود عنوان كرده است. وظیفه 
دارای  افراد  توانایی  عدم  یا  توانایی  تشخیص 
عهده  بر  خاص  شغل  یک  انجام  برای  معلولیت 
با این حال همواره دیده  سازمان بهزیستی است. 
شده بعضی سازمان ها بهزیستی را دور می زنند و 
در آگهی های استخدامی خود شرط سالمت كامل 
جسمی را قید می كنند؛ موضوعی كه خالف قوانین 
رفتارهای  اینگونه  با  باید  قضایی  دستگاه  و  است 

سلیقه ای مقابله كند.

بر اساس ماده پنج آئین نامه اجرایی بند »ز« ماده 
42 قانون مدیریت خدمات كشوری وظیفه احراز 
توانایی فرد دارای معلولیت در انجام وظایف محوله 
برعهده سازمان بهزیستی است كه در این رابطه از 
نظرات كارشناسان آن سازمان نیز استفاده خواهد 

شد.
سال هاست  جسمی،  كامل  سالمت  داشتن  شرط 
به چشم  استخدامی  از آگهی های  كه در بسیاری 
توانا  انسان  از  برداشت سنتی  متأسفانه  می خورد. 
شغل  داشتن  از  را  معلولیت  دارای  افراد  همواره 
آسا ن ترین  از  یکی  است.  كرده  محروم  مناسب 
دولتی  ادارات  در  كار  معلول،  افراد  برای  مشاغل 
است كه در اكثر موارد توانایی انجام آن را دارند. 

ادارات  اغلب   80 و   70 دهه های  در  حال  این  با 
معافیت  عدم  جمله  از  شروطی  بانک ها  جمله  از 
پزشکی یا برخورداری از شرایط كامل جسمی را در 
آگهی های استخدامی خود قید می كردند. قانون 
جامع حمایت از معلوالن مصوب سال 1383 نیز 
به دلیل عدم برخورداری از ضمانت كافی نتوانست 
آن طور كه باید و شاید این دیدگاه را تغییر دهد 
خود  قوت  به  كماكان  معلوالن  بیکاری  مشکل  و 

باقی است.
معلوالن  بیکاری  نرخ  غیررسمی،  آمارهای  طبق 
افراد جامعه عنوان می شود.  برابر سایر  نیم  و  سه 
در این شرایط انتظار می رود كه جامعه به سمت 
معلولیت  دارای  افراد  اشتغال  برای  تسهیل گری 
و  قانونگذار  توسط  باید  اولیه  گام  كند.  حركت 
اما در این زمینه دچار نقطه  دولت برداشته شود 
ضعف های فراوانی هستیم و دستگاه های اجرایی از 

توانایی الزم برای اجرای قانون برخوردار نیست.
نزدیک ترین مثال از بی توجهی به قانون در آزمون 

كه  شد  دیده  صداوسیما  سازمان  استخدامی 
آگهی  در  گرفت.  صورت  پیش  هفته  چند  همین 
صداوسیما داشتن توانایی كامل جسمی از شروط 
در  بهزیستی  رئیس  هرچند  شد.  عنوان  استخدام 
نامه ای به رئیس صداوسیما از این اقدام انتقاد كرد 
قانونی،  ظرفیت های  وجود  با  می رسد  نظر  به  اما 
بهزیستی توانایی ملزم كردن صداوسیما به اجرای 

قانون را ندارد.
از  حمایت  قانون  مطابق  كه  است  حالی  در  این 
اسالمی  جمهوری  صدا و سیمای  سازمان  معلوالن، 
ایران مکلف شده حداقل پنج ساعت از برنامه های 
خود را در هفته به صورت رایگان و در زمان های 
تشکل های  و  سازمان  برنامه های  به  مناسب 
منظور  به   معلولیت،  دارای  افراد  حامی  مردم نهاد 
مشکالت  و  توانمندی ها  حقوق،  با  مردم  آشنایی 

این افراد، اختصاص دهد.
عدم  برای  صداوسیما  بهانه های  از  یکی  شاید 
محیطی  الزم  بسترهای  نبود  معلوالن،  استخدام 
قانون  دوم  2فصل  ماده  در  باشد.  افراد  این  برای 
اردیبهشت  مصوب  معلوالن  حقوق  از  حمایت 
1397صراحتاً آمده: »كلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، 
عمومی  نهادهای  دولتی،  شركت های  مؤسسات، 
احداث  و  تولید  طراحی،  در  موظفند  انقالبی  و 
وسایل  و  معابر  عمومی،  اماكن  ساختمان ها، 
خدماتی به نحوی عمل كنند كه امکان دسترسی 
معلولیت  دارای  افراد  برای  آنها  از  بهره مندی  و 
یعنی  این  شود.«  فراهم  افراد  سایر  همچون 
نه تنها  دسترس پذیر نبودن سازمان صدا و سیما 
نیست  معلوالن  اشتغال  عدم  برای  مناسبی  بهانه 
این  قانونی  وظایف  انجام  از  قصور  نوعی  بلکه 

دستگاه نیز محسوب می شود.

آقای علی عسگری!
کار معلول در صدا و سیما از کولبری سخت تر نیست!

مجيد انتظاری 
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بهزیستی  سازمان  رییس  قبادی دانا  وحید 
اخیراً در نشست نمایندگان انجمن عالی مراكز 
شركت های  با  مکاتبه  توانبخشی،  غیردولتی 
داروهای  »دریافت  بر  مبنی  كشور  دارویی 
برای  راهکاری  به عنوان  را  انقضا«  به  نزدیک 
تأمین داروهای مصرفی مراكز توانبخشی معرفی 

كرده است.
بهزیستی  سازمان  رییس  قبادی دانا  وحید 
اخیراً در نشست نمایندگان انجمن عالی مراكز 
شركت های  با  مکاتبه  توانبخشی،  غیردولتی 
داروهای  »دریافت  بر  مبنی  كشور  دارویی 
برای  راهکاری  به عنوان  را  انقضا«  به  نزدیک 
تأمین داروهای مصرفی مراكز توانبخشی معرفی 
ادامه سخنان خود  این مسئول در  كرده است. 
كشور  در  بسیاری  دارویی  شركت های  گفته: 
وجود دارد كه می توان با مذاكره لیست داروهای 
نزدیک به انقضاء را از آنها گرفت تا در صورت 
تطابق با موارد مورد نیاز عالوه بر تأمین داروی 
هدررفت  و  داروها  امحای  از  مراكز،  مصرفی 

سرمایه جلوگیری كرد.
به گزارش مردم ساالری آنالین، موضوع جایی 
جلسه  همین  در  قبادی دانا  كه  می شود  جالب 
و  هدف  را  معلوالن  زندگی  كیفیت  ارتقای   "
می داند  خویش  متبوع  سازمان  اصلی  سیاست 
و این مهم را خط قرمزی می خواند كه به هیچ 

وجه نباید از آن كوتاه آمد."
قرمز  از خطوط  نیامدن  كوتاه  نیست كه  شکی 
معلوالن  زندگی  وضعیت  بهبود  برای  تالش  و 
دو هدف قابل احترام هستند اما وای به روزی 
وضعیت  بهبود  نام  به  را  عملی  و  اقدام  هر  كه 
خطوط  كه  روزی  به  وای  كنیم،  هدف گذاری 
بر كسانی كه  قرمز اشتباه ترسیم شوند و وای 
در مسیر اشتباه، دست از تالش برنمی دارند ولو 

این تالش خالصانه باشد.
پیش از هر نوع قضاوتی به نظر می آید الزم است 
معنای واژه هایی نظیر »خط قرمز، هدف، ارتقای 
كیفیت زندگی، حد مطلوب و كوتاه نیامدن« از 
دایره لغات بسیاری از مسئوالن استخراج شود 
چرا كه آنگونه كه از ادبیات مسئوالن برمی آید 
آنان معنایی  از واژه های مورد استفاده  بسیاری 

متفاوت از آنچه مردم بدان می اندیشند، دارند.
و  مددجویان  تکریم  بهزیستی،  قرمز  خط  اگر 
نمی كشد  جایی  به  كار  باشد،  آنها  شأن  حفظ 
كه تأمین داروهای موردنیاز آنان با ایده »خرید 

داروهای رو به انقضاء«مواجه شود.

در  اكنون  است.  دیگری  چیزی  واقعیت  اما 
سال  سی ونهمین  در  و  انقالب  سال  چهلمین 
كه  آنجا  درست  بهزیستی؛  سازمان  تأسیس 
در  هدف  جامعه  به  خدمت دهی  درخت  باید 
كرامت  و  بخشی  »عزت  و  بوده  شکوفایی  اوج 
این طیف« در عالی ترین سطح ممکن،  انسانی 
میوه پرثمر این درخت تنومند باشد، رئیس تنها 
سازمان متولی معلولین در ایران، راهکار خرید 
از  تا  كرده  مطرح  را  انقضا  به  نزدیک  داروهای 
توانبخشی  مراكز  نیاز  تأمین  ضمن  طریق  آن 
معلوالن، از هدررفت سرمایه شركت های دارویی 
دو  و  تیر  یک  از  نمایشی  كند!  پیشگیری  نیز 
مذكور  مراكز  دارویی  نیاز  هم  اینگونه  نشان! 
مرتفع می شود و هم سرمایه  شركت های دارویی 

حفظ!
این روش در هزینه های مدیریتی كشور  ضمناً 
سازمان  رئیس  می كند،  صرفه جویی  ایجاد  نیز 
بهزیستی كشور به جای وزیر بهداشت، سیستم 
و گردانندگان شركت های  و درمان كشور  دارو 
این  رئیس  كه  انگار  می اندیشد!  نیز  دارویی 
اسراف  از  پیشگیری  كمیته  رئیس  سازمان، 

جامعه نیز باشد.
اما این مسئول باید پاسخ دهد آیا فقط داروها 
این  انسان ها برای  سرمایه محسوب می شوند و 
سازمان و برای اجتماع انسانی، سرمایه نیستند؟ 
و  امکانات  تمام  آیا  كه  بدهد  توضیح  باید  و 
تشکیالت اجتماعات، حول محور چیزی به جز 
»انسان و اهمیت حفظ حیات او » می گردد كه 
اكنون نجات داروها از امحا و انقضاء به این اصل 

پیشی گرفته است؟
آیا شهروندانی كه در مراكز نگهداری می شوند به 
دلیل معلولیت یا نداشتن خانواده سزاوار چنین 
برخوردهایی هستند؟ حال آنکه این افراد دقیقاً 
داده  امانت  سازمان  این  به  دلیل  دو  همین  به 
شده اند. آیا سیاق امانت داری و رسم نگهداری از 

امانت، چنین است؟
شایسته  را  انقضاء  به  رو  داروهای  كه  شما 
می دانید  بهزیستی  مراكز  در  حاضر  مددجویان 
شركت های  سرمایه  هدررفت  به  نسبت  و 
از شأن  نگرانی می كنید، شناختی  ابراز  دارویی 

ولی نعمتان خود دارید؟
و  جان  به  اندیشیدن  در  شما  صداقت  یقیناً 
سالمت انسان هایی كه مسئولیت آنها با سازمان 
محرز  آنجا  فقط  شماست،  مدیریت  تحت 
می شود كه پاسختان به تجویز داروهای مذكور 

برای فرزندان خودتان نیز مثبت باشد.
بخش  كه  نیاندیشد  نکته  این  به  هم  كسی 
جامعه  آسیب پذیر  اقشار  فالكت  و  فقر  اعظم 
نان  لقمه  یک  دریافت  برای  چشمشان  كه 
حاصل  شده،  دوخته  حمایتی  نهادهای  به 
بی دانشی  و  ناالیق  مدیران  برخی  ناكارآمدی 
برای مردمان خود  از سر شکم سیری  است كه 

تصمیم گرفته اند.
جایگاه های  هدررفت  به  و  بود  كسی  كاش 
اسراف  جلوی  و  می اندیشید  نیز  مدیریتی 
جامعه  گلوگاهی  جایگاه های  و  پست ها  برخی 
و  بی متولی  آنقدر  معلول  امروز  تا  می گرفت  را 
بیکس نباشد كه روغن ریخته را نذر امامزاده  او 
نباشد كه  یادش  امروز دیگر هیچ كس  و  كنند! 
از كسانی كه در خیریه  دو سال پیش 20 نفر 
مسموم  چگونه  می شدند  نگهداری  قشقایی 
چگونه  مسمومیت  اثر  در  نفرشان  دو  و  شدند 
از دنیا رفتند و چگونه تأثیر مسمومیت بر روند 

مرگ این دو نفر 25 درصد گزارش شد!
وقتی هنوز فطریه برای معلول و به نام معلول 
وجود  هم  دیگری  موارد  حتما  می شود  جمع  
خورد  به  را  آنها  امحاء  از  پیش  بتوان  كه   دارد 
مظلومانی داد كه چشمشان به بهزیستی است، 
برای مواد غذایی نزدیک به فساد فکری بکنید، 
تا معلولین مستقر  را بدهید  ناسالم  سبزی های 
لباس های  كنند،  استفاده  بهزیستی  مراكز  در 
جمع  جامعه  از  افراد  این  نفع  به  را  دو  دست 
كنید، صندوق های جذب اعانه و صدقه به نفع 
ریزهای  تمام دور  و  را دو چندان كنید  معلول 
جامعه را به سمت معلوالن مظلوم گسیل دارید 

تا سرمایه های جامعه هدر نرود.
معلول،  باشد،  راحت  خیالتان  قبادی دانا  آقای 

مظلوم تر از آن است كه بتوان دادش را ستاند.

روغن ریخته را نذر امامزاده  نکنید
رقيه بابايی
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گفتمان  که  بپذیریم  را  اصل  این  اگر 
باورها،  نگرش ها،  تفکر،  از  انسان ها 
می گیرد،  نشات  آنها  دانش  و  اعتقادات 
آنگاه  می توانیم قبول کنیم که عملکرد و 
رفتارهای سیاسی- اجتماعی مسئوالن نیز 
از شناخت و نحوه تفکری که در خصوص 
دارند،  اجتماعی  گروه های  و  مردم  آحاد 

سرچشمه می گیرد. 
سه شنبه گذشته دادستان کل کشور طی 
اتحادیه  مالی  کانال  شدن  فعال  سخنانی 
اروپا با ایران را فرزند معلول برجام خواند 
و از مسئوالن خواست این ولد معلول را به 

دامن نگیرند.
روز  که چند  داد  رخ  در حالی  اتفاق  این 
را  رئیس جمهوری کاخ سفید  نیز  پیش تر 

معلول ذهنی خطاب کرده بود.
انتشار این سخنان از سوی دو مسئول تراز 
باالی کشور عالوه بر فروپاشی ساختارهای 
کننده  القا  تلویحا  شده،  اصالح   فرهنگی 
تالش  و  معلول  بودن  اضافی  »بار  فلسفه 
فرزندان  مسئولیت  پذیرش  عدم  برای 

دارای معلولیت« است.
تعداد زیادی از شهروندان معلول، فعاالن و 
ان جی اوهای معلوالن در سراسر کشور هم 
نسبت به این دو اتفاق موضع  گرفتند و 
واکنش نشان دادند اما باید گفت این دو 
اتفاق که هرگز خوشایند جامعه معلوالن 
از  مستقیم  غیر  به صورت  نیست  ایران 
نگرش  خصوص  در  تلخی  واقعیت های 

مسئوالن به معلوالن پرده برمی دارد.
قوه  رئیس  می کنیم  تصور  ما  از  بسیاری 
این  دقیق  معنای  به  هرگز  شاید  مجریه 
خوانده  آن  به  که  مظلومی  جامعه   و  واژه 
اتفاق  این  از  و  نیاندیشیده  می شوند 
واقعیت  حالی که  در  می شویم   ناراحت 

چیز دیگری است.
مادر  »تفکر،  که  اصل  این  بر  اشاره  با 

اتفاقا  گفت  می توان  کردارهاست« 
رئیس جمهوری کاخ سفید را معلول ذهنی 
می خواند چون اطمینان دارد با بکار بردن 
این واژه، آنچه شایسته دولت آمریکا بوده 

را به او گفته.
کم نیستند مسئوالنی که زمام امور را به 
مدار  بر  تفکرشان  چون  اما  دارند  عهده 
این طیف  برای  معلوالن می گردد  ناتوانی 
اعطای  در  لذا  و  نیستند  قائل  اولویتی 

حقوق مسلم آن نیز دریغ می کنند.
اگر چه  نیز  دادستان کل کشور  اظهارات 
افراد  با  مرتبط  غیر  و  سیاسی  ماهیتی 
بود.  دردناک  بسیار  اما  داشت،  معلول 
این مطالب حتی اگر ذره ای بر عدم لزوم 
اشاره  معلوالن  قبال  در  مسئولیت پذیری 
تا  آن  درد  که  است  زخمی  باشد  داشته 

سال ها التیام نمی  یابد.
باشد  باالتر  مسئوالن  جایگاه  هرچه 
مسئولیتشان  و  بیشتر  آنها  از  انتظارات 
سنگین تر می شود و اظهارات دادستان کل 
کشور و نیز رئیس جمهوری از این حیث 
قابل تامل است که طیف معلول در میان 
صاحب  تنها  نه  آنان  بی شمار  اختیارات 
از  بلکه  نیستند  صحیح  تعریف  و  جایگاه 

تشخص انسانی نیز برخوردار نشده اند.
زندگی  در  آیا  بیاندیشیم:  سوال  این  به 
فرزندان  پذیرش  از  باید  والدین  واقعی 
معلوالن  آیا  کنند؟  امتناع  خود  معلول 
دور  و  هستند  جوامع  بحرانی  پدیده های 
انداختنشان توسط خانواده ها انقدر مرسوم 
اقدام  این  به  است که در دنیای سیاست 

بدیهی رفرنس می دهیم؟ 
گاهی مسئوالن غیر انسانی ترین سیاست ها 
و رفتارها را به معلولیت تشبیه می کنند در 
حالی که تعبیر معلولیت از هر گونه پدیده 
نادرست،  یا  درست  ولو  سیاسی  رفتار  یا 
صحیح  نیست، حال تعبیر کننده آن هر 

کسی که می خواهد باشد.
نیست  چون  و  نیست  انتخابی  معلولیت؛ 

قابل استهزاء هم نیست.
ادبیات  که  اصل  این  بر  اتکا  با  بنابراین 
آنان  دانش  و  تفکر  نشان دهنده  مسئوالن 
است باید گفت: هسچ مسئولی اجازه ندارد 
از ادبیات تحقیرکننده نسبت به شهروندان 

معلول استفاده کند.
این  مسئوالن  بر  معلوالن  حق  کمترین 
است که حقوق شهروندی آنان را محترم 
و  آنان   در خور شان  ادبیاتی  و  بشمارند 
آمریکای  تشبیه  و  کنند  اتخاذ  خودشان 
ذهنی   کم توان  معلوالن  به  جنایت  کار 

نقض آشکار این اصل اصیل است.
اگر معلولیت آنقدر ناگوار است که می توان 
چرا  پس  داشت  آن  از  تعابیری  چنین 
زمامداران امور که از قضا در راس هرم های 
مدیریتی نیز قرار دارند یکبار برای همیشه 

از بروز آن پیشگیری نمی کنند؟ 
چرا دولت هنوز زیر بار رایگان شدن هزینه 
آزمایش های ژنتیک پیش از ازدواج نرفته؟ 
چرا خودروها و جاده های ما هنوز به تولید 

معلول و معلولیت مشغولند؟ 
مخصوص  جسم  محدودیت  و  معلولیت 
عنصر  بلکه  نیست  انسان ها  از  گروهی  به 
غیر قابل انکار در وجود آدمی است و اگر 
صورت  اکنون  بشر  زندگی  نبود  چنین 

دیگری به خود گرفته بود.
همه  کمین  در  پدیده  این  آنکه  ضمن 
بعد  لحظه  چند  بسا  چه  و  انسان هاست 

نوبت یکی از ما باشد.
مسئوالن  نگرش  امیدواریم  همین رو  از 
سمت  به  معلوالن«  بودن  »ناکارآمد  از 
»تجدید نظر در خود و انطباق دانسته ها با 
واقعیت روز« میل کند و نتایج حاصل از 
آن در سیستم مدیریتی کشور تسری یابد.

رقيه بابايی

در باب سخنان اخیر دادستان کل کشور و رئیس جمهوری

نگرش مسئوالن درباره معلوالن این است؟
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از ظاهر امر اینگونه برمی آید که سازمان 
امور  متولی  دستگاه  تنها  بهزیستی 
در  دولت  نماینده  و  ایران  در  معلوالن 
براین  است،  معلول  طیف  به  رسیدگی 
اساس این سازمان تنها دستگاه پیگیری 
کننده حقوق معلوالن هم هست که باید 
احقاق  زمینه  مطالبه گری  و  چانه زنی  با 
حق و حقوق جامعه هدف خود را فراهم 

آورد.
فشارهای  که  گذشته  سال  دو  در  اما 
مختلف  آحاد  عادی  زندگی  اقتصادی 
ایران را از سیر طبیعی خود خارج ساخته، 
از سازمان بهزیستی هیچ حرکتی مبنی 
بر تالش برای دریافت بودجه  بیشتر برای 
محافظت از شاکله زندگی معلوالن دیده 

نشده است.
حتی افزایش بودجه هزار و صد میلیارد 
تومانی که رئیس سازمان برنامه و بودجه 
قانون  اجرای  برای  را  آن  قول تخصیص 
نیز  بود  داده  معلوالن  از  حمایت  جامع 
از معلوالن رخ  نتیجه تجمع گروهی  در 
در  بهزیستی  سازمان  متأسفانه  و  داد 
آنقدر ضعیف ظاهر شد  آن  مطالبه گری 
اختصاص  نیز  اندک  بودجه  همان  که 

داده نشد.
قانون  تصویب  از  یکسال  از  بیش 
دستور  و  معلوالن  از  حمایت  جامع 
به  آن  اجرای  بر  مبنی  رئیس جمهوری 
سازمان  هنوز  اما  گذشته  دستگاه ها 
اهمال  از  گزارش  یک  حتی  بهزیستی 
در   گرفته  صورت  تخلفات  و  دستگاه ها 
بی توجهی به حقوق معلوالن ارائه نداده 

است.
بی توجهی به حقوق معلوالن آنقدر عادی 
معلوالن  از  دفاع  میدان  آنقدر  و  شده 
خالی از مدافع مانده که نهادهای مختلف 
به صراحت تمام آن را زیر پا می گذارند.

بانک  و  صداوسیما  چون  دستگاه هایی 
اعالمیه های  در  اخیراً  مهر  قرض الحسنه 

استخدامی خود داشتن سالمت جسمی 
را جزء شرایط قطعی جذب نیروی خود 
معرفی کرده اند اما تنها نهاد پیگیر امور 
اقدام  هیچ  تنها  نه  ایران  در  معلوالن 
حقوقی در این خصوص به عمل نیاورده 
در  و  نداده  زحمت  خود  به  حتی  بلکه 
قالب یک خبر کوچک هم نسبت به این 

تخلف آشکار، موضع گیری نکرده اند.
بهزیستی  سازمان  عمومی  روابط  اخیراً 
از انعقاد تفاهم نامه همکاری این سازمان 
وزارت  دانشجویی  فرهنگی-  معاونت  با 
این  از  گفته  و  داده  خبر  بهداشت 
خانه های  بازسازی  راستای  در  پتانسیل 
بهره  سیل زده  مناطق  در  تخریب شده 

گرفته خواهد شد.
پتانسیل  هدایت  »طرح  فکر  اتاق  اینکه 
بازسازی  سوی  به  پزشکی  دانشجویان 
خانه های تخریب شده« چه کسی است 
چشم  نمی توان  نکته  این  بر  اما  بماند 
پوشید که وقتی سازمان بهزیستی قادر 
زمینه ای  در  را  بهداشت  وزارت  است 
به  ندارد  آن  در  تخصصی  و  وظیفه  که 
تبحر  این  از  چرا  پس  بگیرد  همکاری 
وزارت خانه  این  مشارکت  در جلب  خود 
برای اجرای ماده 6 قانون جامع حمایت 

از معلوالن استفاده نمی کند؟
مگر اینگونه نیست که سازمان بهزیستی 
عدم برخورداری معلوالن از بیمه سالمت 
را نتیجه کوتاهی و قصور وزارت بهداشت 
می داند، پس چگونه است که این دستگاه 
تخصص  از  دورتر  بسیار  زمینه ای  در  را 
خود حاضر به همکاری کرده  اما در عدم 
وظیفه  که  جامع  قانون   6 ماده  اجرای 
قانونی وزارت بهداشت است این نهاد را 
محکوم به عدم مسئولیت پذیری می کند؟ 
آیا پاسخ این سوال را نباید در پیگیری 
سلیقه ای و اولویت های گزینشی سازمان 
بهزیستی جست وجو کرد؟ و یا باید باور 
در  دست کم  بهزیستی  سازمان  کنیم 

شرایط موجود از شناسایی دقیق وظایف 
و اولویت های خود بازمانده است؟

در اینکه بازسازی خانه های تخریب شده 
در مناطق سیل زده از مهم ترین اقدامات 
مورد نیاز حال جامعه است شکی نیست 
اما طبق کدام قانون اجرای این مهم به 

عهده سازمان بهزیستی گذاشته شده؟
سیاستی  و  انرژی  زمان،  بهزیستی  اگر 
معاونت  مشارکت  جلب  برای  که  را 
بهداشت  وزارت  دانشجویی  فرهنگی- 
این  کردن  متقاعد  صرف  کرده  خرج 
درمانی  خدمات  ارائه  برای  دستگاه 
عدم  یا  می کرد  معلوالن  به  مطلوب 
طریق  از  را  نهاد  این  مسئولیت پذیری 
اقدام  می کرد،  پیگیری  فرادست  مراجع  
قانونی  وظایف  به  نزدیک تری  مراتب  به 

خود انجام نداده بود؟
تمام  و  از سال جاری گذشته  ماه  چهار 
شده، هنوز خبری از اجرای قانون جامع 
نیست،  میان  در  معلوالن  از  حمایت 
درصد   5 تنها  امسال  توانبخشی  بودجه 
توانبخشی  امور  معاون  داشته،  افزایش 
کرده  اقرار  کشور  بهزیستی  سازمان 
در  توانبخشی  حوزه  بودجه  افزایش  که 
توانبخشی  لوازم  قیمت  افزایش  مقابل 
آنقدر ناچیز است که جوابگوی هزینه ها 
اولویت  شرایطی  چنین  در  آیا  نیستیم، 
خانه های  بازسازی  بهزیستی  سازمان 

تخریب شده در مناطق سیل زده است؟
خود  جای  در  البته  -که  اقدام  این  آیا 
اولویت مهم کشور است- متولی ندارد؟ 
که  مسأله  این  به  دستگاهی  هیچ  آیا 
عملکرد سازمان ها در چهارچوب تعریف 
نمی کند؟  نظارت  نه  یا  دارد  قرار  شده 
سازمان  که  حاال  اینکه  نهایت  در  و 
بهزیستی آستین ها را باال زده تا وظایف 
وزارت راه و شهرسازی را عهده بگیرد آیا 
برای پرداختن به وظایف خود جانشینی 

انتخاب کرده است ؟

پیگیری های سلیقه ای و اولویت های گزینشی آقای بهزیستی

رقيه بابايی
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1. حضور سیدمحمد موسوی بنیان گذار كانون معلولین توانا و مدیر عامل گروه بهداشتی 
فیروز در برنامه تلوزیونی پایش به مناسبت روز ملی كارآفرینی

2. گردهمایی ماهیانه و تقدیر از اعضای فعال 
3. برگزاری كارگاه آموزشی ضرورت حضور نیروهای داوطلب در سازمان های مردم نهاد با 

تدریس دكتر فاطمه قاسم زاده
4. برگزاری نخستین آئین تجلیل از ورزشکاران دارای معلولیت  به همت سه هیأت ورزشی 
با هدف تشویق و  استان به پاس قدردانی از تالش های قهرمانان ورزشی استان قزوین و 

ترغیب كودكان و نوجوانان دارای معلولیت
5. برگزاری مراسم روز درختکاری و كاشت نهال توسط پرسنل و همراهان كانون معلولین 

توانا در بوستان باراجین استان قزوین
6. حضور در سی ویکمین نمایشگاه ملی صنایع دستی توسط هنركده توانا 

توانا و مدیر عامل گروه بهداشتی  بنیانگذار كانون معلولین  7. حضور سیدمحمد موسوی 
فیروز در برنامه تلویزیونی »یک روز تازه« از شبکه سراسری پنج سیما

8. برگزاری كالس مشاوره برای مادران دارای كودک معلول به مناسبت روز جهانی زن
حضور  با  قزوین  استان  مشاهیر  بوستان  در   1398 عیدانه  جشنواره  افتتاحیه  آیین   .9

هنرمندانه كودكان دارای معلولیت در بخش رنگ آمیزی تخم مرغ 
مقام  و  توانا  معلولین  كانون  بنیانگذار  موسوی  سیدمحمد  توسط   98 نوروزی  پیام   .  10

مشورتی سازمان ملل 
و  هالل احمر  جمعیت  مدیران  با  مشترک  نشست  در  توانا  كانون  عامل  مدیر  حضور   .11

دانشگاه علوم پزشکی و بنیاد شهید در خصوص راه اندازی مركز ارتوپد فنی در استان 
با  توانا  و داوطلبین كانون معلولین  اعضا  ویژه   قزوین گردی  برنامه  برگزای سه دوره   .12
همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین، شعبات كانون توانا و هیات ورزش های 

جانبازان و معلولین استان
13. بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه فرزانگان از كانون معلولین توانا با هدف شناسایی 

دانش آموزان عالقمند به فعالیت در حوزه داوطلبین
14. نشست مدیریت كانون با مدیر اجرایی شركت آلجا در راستای توسعه اشتغال در صنایع 

الکترونیکی البرز توانا و بازدید از شركت صنایع الکترونیک البرز 
افراد دچار آسیب نخاعی در استان  15. حضور در كارگاه آموزشی صندلی چرخدار ویژه 

تهران 
16. حضور در  شركت صنایع الکترونیک توانا و كارگاه تولید محصوالت كودک به مناسبت 

روز جهانی كاروكارگر و تقدیر از كاركنان و پرسنل شاغل در این شركت
17.  دریافت تندیس ویژه »جشنواره بین المللی تجاری سازی اختراعات حوزه معلولین« به 
سید محمد موسوی بنیان گذار كانون معلولین توانا، مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز و مقام 
مشورتی سازمان ملل متحدد با ارائه داستان موفقیت شركت فیروز به عنوان طرح پایلوت 

سازمان ملل در حوزه كارآفرینی
18. دیدار پرسنل و داوطلبین كانون معلولین توانا به همراه دبیر و پرسنل هیات ورزش های 

جانبازان و معلولین از كاركنان گروه بهداشتی فیروز به مناسبت روز جهانی كاروكارگر
19. تقدیر و تشکر از معلمان و اساتید همراه كانون معلولین توانا به مناسبت روز معلم

20.  برگزاری اولین برنامه اجرایی كمیته ورزش و سرگرمی جهت فعال سازی بعدازظهرهای 
كانون معلولین توانا با مشاركت هیات ورزش جانبازان و معلولین استان

چراغ روشن
روابط عمومی کانون توانا
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 سال گذشته بيش از يک ميليارد ريال وام پرداخت کرديم

پيام قدردانی استاندار قزوين از برگزاری آئين تجليل از ورزشکاران دارای 
معلوليت

مدیر صندوق قرض الحسنه توانا از پرداخت بیش از یک میلیارد ریال 
وام قرض الحسنه به اعضای كانون معلولین توانا در سال گذشته خبر 

داد.
به گزارش پیک توانا؛ اعظم چگینی با بیان این مطلب افزود: این مبلغ 
در قالب وام های بدون بهره و حدوداً به یک صد متقاضی تخصیص پیدا 

كرده است.
دو  در حال حاضر حدود  این صندوق  كرد:  وی همچنین خاطرنشان 
هزار و 400 عضو دارد و همه ساله وام های بدون بهره و قرض الحسنه 

به متقاضیان خود پرداخت می كند.
به گفته چگینی از آنجا كه كانون توانا با دریافت هرگونه كمک بالعوض 
مخالف بوده و آن را مخرب عزت و كرامت انسانی معلولین می داند با 
هدایت سرمایه های خرد انسان های خیراندیش به سوی این صندوق، 
این مبالغ را در راستای حل مشکالت انسان ها قرار داده و با بازپرداخت 

وام ها راه كمک رسانی به سایر متقاضیان نیازمند همواره باز می ماند.

استاندار قزوین طی پیامی از برگزاری »نخستین 
همایش همبستگی و آئین تجلیل از ورزشکاران 
دارای معلولیت« در استان قزوین قدردانی كرد.

زاهدی،  عبدالمحمد  پیک توانا؛  گزارش  به 
پیامی  صدور  با  چهارشنبه  روز  قزوین  استاندار 
دارای  ورزشکاران  از  تجلیل  آئین  و  برگزاری  از 
این  و  كرد  قدردانی  قزوین  استان  در  معلولیت 
به  نهادن  ارج  برای  مغتنمی  فرصت  را  آئین 
توانایی های افراد دارای معلولیت كه شور زیستن 

را در پیکره جامعه می دمند دانست.
با  معلوالن  امروز  است:  آورده  پیام  این  در  وی 
گیری  بهره  با  و  اراده،  و  ایمان  نیروی  بر  تکیه 
در  اند  توانسته  خویش  عظیم  استعدادهای  از 
مسیر رشد و شکوفایی و كمک به توسعه كشور 
و كارآفرینی در میادین مختلف علمی و ورزشی 

گام های مؤثری بردارند.
متن پیام به این شرح است:

آئین  و  همبستگی  همایش  نخستین  برگزاری 
استان  از ورزشکاران دارای معلولیت در  تجلیل 
به  نهادن  ارج  برای  مغتنمی  قزوین،فرصت 
به  كه  است  نوعانی  هم  های  توانایی  و  تجارب 
را  زیستن  شور  جسمی  های  محدودیت  رغم 
قدرت  از  استعانت  دمند  می  جامعه  پیکره  در 
پوالدین  ای  اراده  و  راسخ  و عزمی  الهی  الیزال 
اعتقاد قلبی حقیقت كه  با تالش و جدیت و  و 
»خواستن، توانستن است«، سرافرازانه در عرصه 

های مختلف ایفای نقش می نمایند.
اراده،  و  ایمان  نیروی  بر  تکیه  با  معلوالن  امروز 
خویش  عظیم  استعدادهای  از  گیری  بهره  با  و 
توانسته اند در مسیر رشد و شکوفایی و كمک 
به توسعه كشور و كارآفرینی در میادین مختلف 

علمی و ورزشی گام های مؤثری بردارند.
مسائل  و  موضوعات  به  تخصصی  و  علمی  نگاه 
روزمره زندگی معلوالن همواره اهمیت ویژه ای 
در  قزوین  استان  زمینه  این  در  و  است  داشته 
های  اندیشه  و  شده  محسوب  پیشگامان  زمره 
استان  پرافتخار  های  چهره  مدقانه  نگاه  و  ناب 
و  توانا  معلولین  كانون  نظیر  هایی  مجموعه  در 
شركت فیروز مؤید این ادعا و الهام بخش طرح 
های نو در عرصه های بین المللی به شمار می 

رود.
عنوان  به  معلولین  كه  باورم  این  بر  اینجانب 
سرمایه های اجتماعی و بالقوه كشور می توانند 
خود،  و جسمانی  روحی  مت  و  ورزش  كنار  در 
اندیشه خود در  و  توان فکری  از  بهره گیری  با 
عرصه های علمی نیز بدرخشند و جامعه را در 
رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار یاری كنند.

و  شمرده  مغتنم  را  فرصت  اینجانب  خاتمه  در 
ضمن  استانی،  همایش  این  برگزاری  بهانه  به 
از زحمات بی شائبه خادمین  و قدردانی  تشکر 
این عرصه، اعم از بخش های دولتی و غیردولتی 
های  هیأت  و  نهاد  مردم  های  سازمان  ویژه  به 

تالش  و  همت  با  امیدوارم  استان،  ورزشی 
مضاعف از سوی دستگاه های اجرایی به زودی 
حمایتی   مصوب  قوانین  شدن  اجرایی  شاهد 
برای  ها  فرصت  برابری  شعار  تحقق  و  معلوالن 
این عزیزان باشیم و بستر مناسب و شایسته ای 
را برای برخورداری از خدمات و امکانات عمومی، 
رفاهی، فرهنگی، آموزشی و فرصت های شغلی 
به عنوان مطالبه به حق جامعه معلوالن استان 

فراهم آوریم.
با آرزوی توفیقات روزافزون

عبدالمحمد زاهدی
استاندار قزوین

مدير صندوق قرض الحسنه توانا خبر داد:
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سیروس ماله میری: 

ورزشکاران معلول برای اولین بار با حضور در سن برنامه، لوح تقدیر گرفتند

دبیر هیأت ورزش های جانبازان و معلولین استان 
قزوین بیان كرد: آئین تجلیل از ورزشکاران دارای 
كشور  ورزشی  آئین  تنها  قزوین،  استان  معلولیت 
امکان حضور  معلول  ورزشکاران  آن  در  كه  است 

روی سن برنامه را پیدا كردند.
پیک توانا،  با  گو  و  گفت  در  ماله میری  سیروس 
از  تجلیل  آئین  و  همبستگی  همایش  نخستین 
تنها  را  قزوین  استان  معلولیت  دارای  ورزشکاران 
تمام  زحمات  از  قدردانی  به  كه  دانست  آئینی 
به  در حالی  و  پرداخته  استان  معلول  ورزشکاران 
آنها لوح تقدیر اعطا كرده كه زمینه  حضور تک تک 

آنها روی سن برنامه فراهم بوده است.
به  مربوط  برنامه های  تمام  در  كرد:  تصریح  وی 
شرایط  معلولیت  دارای  ورزشکاران  از  قدردانی 
سالن و سن برنامه فاقد مناسب سازی و به گونه ای 
بوده كه ورزشکاران دارای معلولیت امکان حضور 
روی سن و دریافت جوایز خود را پیدا نمی كردند 
در حالی كه اساس برنامه به آنها تعلق داشته است.

آئین  برگزاری  در  كرد:  خاطرنشان  ماله میری 
به گونه ای  معلولیت  دارای  ورزشکاران  از  تجلیل 
برنامه ریزی شد كه همه ورزشکاران معلول ضمن 
دریافت  شخصاً  را  خود  جوایز  سن  روی  حضور 
كنند و یکی از اهداف این برنامه كه حضور پررنگ 

و دیده شدن این طیف بود محقق شود.
ورزشکاران  تالش  و  اراده  تجلی  را  آئین  این  وی 
آئین  این  افزود:  و  دانست  معلولیت  دارای 
بزرگترین گردهمایی خانواده ورزشی معلولین در 
ایران محسوب می شود كه حاصل تعامل مطلوب 

بین هیأت های ورزشی معلوالن در استان است.
در این آئین بیش از 400 ورزشکار دارای معلولیت 
دو  نیزه،  پرتاب  ویلچر،  با  بسکتبال  رشته های  در 
والیبال نشسته،  بوچیا،  پرتاب دیسک،  و میدانی، 
و  گرفته  قرار  قدردانی  مورد  و.  فوتسال  شطرنج، 

لوح تقدیر و هدیه نقدی دریافت كردند.
این آئین فراهم كننده زمینه ای برای استعدادیابی، 
افزایش فعالیت ورزش همگانی معلوالن و قهرمان 

پروری برای این قشر از جامعه خواهد بود و به پاس 
قدردانی از تالش های قهرمانان ورزشی استان و با 
هدف تشویق و ترغیب كودكان و نوجوانان دارای 

معلولیت برگزار شد.
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قزوین اولین استان کشور در زمینه استعدادیابی ورزشی کودکان معلول است

معلولین  و  جانبازان  ورزش های  هیأت  رئیس 
»همبستگی  همایش  نخستین  در  قزوین  استان 
معلولیت«،  دارای  ورزشکاران  از  تجلیل  آئین  و 
زمینه  در  كشور  استان  اولین  را  قزوین  استان 
استعدادیابی ورزشی در كودكان دارای معلولیت 

دانست.
در  موسوی  محمد  سید  پیک توانا؛  گزارش  به 
از  تجلیل  آئین  و  همبستگی  همایش  نخستین 
كه  قزوین  استان  معلولیت  دارای  ورزشکاران 
جانبازان  ورزش های  هیأت   همت  به  امروز  عصر 
و هیأت   ناشنوایان  معلولین، هیأت  ورزش های  و 
همایش های  مركز  در  نابینایان  ورزش های 
و  قزوین  )ره(  خمینی  امام  بین المللی  دانشگاه 
ورزشکاران  مسئوالن،  از  زیادی  تعداد  حضور  با 
برگزار  قزوینی  شهروندان  و  معلولیت  دارای 
استانی  اولین  قزوین  استان  كرد:  تصریح  شد، 
و  جانبازان  ورزش های  هیأت  همت  به  كه  است 
معلولیت  دارای  كودكان  ورزش  استان،  معلولین 
كودكان  سنجش  با  و  داده  قرار  اولویت  در  را 
دارای معلولیت، نوع رشته های ورزشی را در آنها 

استعدادیابی كرده است.
برای  اشتغالزایی  زمینه  در  كشور  برتر  كارآفرین 
خانواده  همایش  بزرگترین  را  آئین  این  معلوالن 
كرد:  تأكید  و  دانست  ایران  در  معلوالن  ورزشی 
در  جاری  سال  در  كه  مهمی  و  اثربخش  اقدام 
حوزه ورزش افراد دارای معلولیت صورت پذیرفته 
و  جانبازان  ورزش های  هیأت  كه  است  این 
كشور  در  بار  اولین  برای  قزوین  استان  معلولین 
ورود  در  كودكان  استعدادیابی  به  علمی  به طور 
به رشته های ورزشی متناسب با عالقه، توانایی و 

شرایط جسمی آنها پرداخته است.
معلوالن  امور  در  ملل  سازمان  عالی  مشاور 
سال های  در  كه  مطلب  این  به  اشاره  با  ایران 
گذشته به ورزش كودكان دارای معلولیت توجه 
زمینه  در  این طیف  استعداد  و  نمی شد  چندانی 
نمی گرفت،  قرار  سنجش  و  بررسی  مورد  ورزش 
و  جانبازان  ورزش های  هیأت  كرد:  خاطرنشان 
معلولین استان قزوین برای اولین بار این وظیفه 

روی زمین مانده را عملیاتی كرده است.
معلولین  و  جانبازان  ورزش های  هیأت  رئیس 
كودكان  ورزش  به  پرداختن  قزوین،  استان 
برنامه ریزی های مهم  از جمله  را  دارای معلولیت 
هیأت متبوع خود خواند و اضافه كرد: این اقدام 

دستاوردهای خوبی دربر داشته است.
شاهد  امسال  كه  مطلب  این  بیان  با  موسوی 
در  معلولیت  دارای  ورزشکاران  درخشش 
ادامه داد:  مسابقات كشوری و بین المللی بودیم، 
به ویژه  و  ورزشی  زمینه های  در  قزوین  استان 
پتانسیل های  دارای  معلول  ورزشکاران  میان  در 

باالیی است.
را  جاری  سال  توانا  معلولین  كانون  بنیانگذار 
مختلف  سطوح  در  خوبی  تغییرات  با  همراه 
در  به ویژه  و  استان  ورزشی  هیأت های  مدیریت 
و  خواند  معلولین  و  جانبازان  ورزش های  هیأت 
ناشنوایان،  ورزشی  هیأت های  كرد:  خاطرنشان 
معلولیت جسمی-  دارای  ورزشکاران  و  نابینایان 
تعامل  و  هم افزایی  به  حال حاضر  در  حركتی 

مطلوبی دست پیدا كرده اند.
به گفته این مسئول، هیأت ورزش های جانبازان و 
معلولین استان قزوین در مدت كوتاه فعالیت خود 

توانسته در راستای ارتقای كمی و كیفی ورزش 
اثرگذاری  و  مطلوب  برنامه ریزی های  معلوالن 
داشته باشد و نتایج این رویداد در آینده به خوبی 

مشاهده خواهد شد.
این فعال حوزه معلوالن كشور همچنین بر اهمیت 
ورزش در زندگی افراد دارای معلولیت تأكید كرد 
ابتال  از  بازدارندگی  جنبه  تنها  ورزش  افزود:  و 
حضور  زمینه  بلکه  ندارد  ثانویه  معلولیت های  به 
واقع  در  و  كرده  فراهم  نیز  را  معلوالن  اجتماعی 

توانبخشی روحی و جسمی محسوب می شود.
مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز همچنین با تأكید 
بر ضرورت ورزش در زندگی افراد دارای معلولیت 
از حمایت  معلول،  كودكان  روی  اخص  به طور  و 
مالی گروه بهداشتی فیروز از ورزش معلوالن خبر 
داد و گفت: این واحد تولیدی اسپانسری تمامی 
كودكان معلول كه در رشته های ورزشی مختلف 

استعداد و توانایی دارند را می پذیرد.
گفتنی است در این آئین بیش از 400 ورزشکار 
دارای معلولیت در رشته های بسکتبال با ویلچر، 
پرتاب نیزه، دو و میدانی، پرتاب دیسک، بوچیا، 
مورد  و_.  فوتسال  شطرنج،  نشسته،  والیبال 
نقدی  و هدیه  تقدیر  لوح  و  گرفته  قرار  قدردانی 

دریافت كردند.
برای  زمینه ای  كننده  فراهم  كه  آئین  این 
همگانی  ورزش  فعالیت  افزایش  استعدادیابی، 
معلوالن و قهرمان پروری برای این قشر از جامعه 
از تالش های  به پاس قدردانی  محسوب می شود 
قهرمانان ورزشی استان و با هدف تشویق و ترغیب 

كودكان و نوجوانان دارای معلولیت برگزار شد.
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در  حضور  با  گذشته  شبکه  كشور  برتر  كارآفرین 
مدیریتی  و  اقتصادی  از مشکالت  »پایش«  برنامه 
كه سر راه كارآفرینان و تولیدكنندگان قرار دارد، 
با  سخن گفت و خواستار دیدار ویژه قشر معلول 

مقام معظم رهبری شد.
به  كه  موسوی  محمد  سید  پیک توانا؛  گزارش  به 
نبی، سید محمد  علیرضا  دیانی،  احمدرضا  همراه 
حضور  پایش  برنامه  در  حمیدی  رضا  و  موسوی 
مربوط  موانع  رفع  لزوم  بر  همچنین  داشتند، 
افزود:  و  كرد  تأكید  صنعت  و  تولید  عرصه  به 
بحران  و  اقتصادی  مشکالت  رفع  در  كارآفرینان 
بیکاری نقش حائز اهمیتی دارند و از همین رو باید 

مورد توجه و حمایت ویژه دولت قرار گیرند.
مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز همچنین در این 
برنامه »كیفیت« را اساس كار تولیدی خود خواند 
و اضافه كرد: من از مردم برای اینکه ارزشمندترین 
دارایی خود یعنی “اعتمادشان” را به ما سپرده اند 

قدردانی می كنم.
اعتماد  این مطلب كه »كیفیت دیوار  بیان  با  وی 
معنای  به  را  كیفیت  در  خیانت  است«،  مردم 
باالرفتن از دیوار اعتماد مردم دانست و تأكید كرد: 

این نوع دزدی از هر نوع دیگر آن بدتر است.
كارآفرینان  اینکه  به  اشاره  با  اقتصادی  فعال  این 
برای  درآمد  و  شغل  ایجاد  با  اقتصاد  رونق  ضمن 
اجتماعی  آسیب های  از  بسیاری  بروز  از  جوانان 
پیشگیری می كنند و همچنین موجب عدم خروج 
صادرات  رونق  و  خودكفایی  نیز  و  كشور  از  ارز 
می شوند در حالی كه اغلب محصوالتی كه در حال 
فروخته  گران  قیمت  با  و  خارجی  برند  با  حاضر 
كیفیت  فاقد  و  جعلی  كپی،  محصوالت  می شود، 

هستند كه اعتماد و جیب مردم را نشانه رفته اند.
موسوی از عدم وجود ساختارهای صحیح حمایتی 
مالیات  گفت:  و  كرد  ناراحتی  ابراز  كارآفرینان  از 
مالیاتی  فرار  كه  كسانی  و  قاچاقچیان  شامل 
می كنند نمی شود اما تولید كننده و كارآفرین كه 
با سختی های زیاد فعالیت می كنند، در این زمینه 
نه تنها حمایت نمی شوند بلکه در مركز توجه نیز 

قرار گرفته اند.
این فعال اجتماعی ریشه ادامه برخی از مشکالت 
برشمرد  سودجویان  با  قاطع  برخورد  عدم  در  را 

قضائیه  قوه  حفاظت  رئیس  از   دعوت  ضمن  و 
در  متأسفانه  كرد:  تصریح  مناظره،  و  مالقات  به 
با  مطلب  این  و  دارد  وجود  مفسده  قضا  دستگاه 
شعار »مستقل بودن قاضی  و برخی مسائل دیگر« 

رخ می دهد.
سازمان های  نقش  توانا  معلولین  كانون  بنیانگذار 
این  گفت:  و  دانست  مهم  بسیار  را  مردم نهاد 
نهادهای مدنی در وضعیت كنونی وظیفه خطیری 
از  دفاع  برای  را  خود  اراده  و  تالش  باید  و  دارند 

حقوق مردم به كار گیرند.
موسوی با بیان این مطلب كه بخش نامه هایی كه 
در  ابالغ می شود  تولیدكنندگان  به  پشت سر هم 
عرصه  در  كرد:  اذعان  نیست،  بی اثر  تولید  عرصه 
اقتصاد و سرمایه گذاری احساس امنیت نمی كنیم.

این مسئول تأكید كرد: 90 درصد انرژی و فرصت 
اجتماعی  آسیب های  دارند  قصد  كه  كارآفرینانی 
در  می شود؛  موانع  رفع  صرف  كنند  مدیریت  را 
و  كارآفرینی  مسیر  در  باید  انرژی  این  كه  حالی 

ارزش آفرینی به كار گرفته شود.
با  وی در پاسخ به این سؤال كه اگر فرد معلولی 
نامه مسئوالن از شما درخواست شغل كند شما چه 
اقدامی می كنید؟ پاسخ داد: نمونه های این چنینی 
توسط  افرادی  موارد  برخی  در  و  داشته ایم 
مسئوالن، نماینده مجلس و حتی معاون وزیر برای 
جذب و استخدام در فیروز معرفی شده اند، اما از 
نیز مالیات در اختیار  نفتی و  آنجا كه درآمدهای 
ما نیست، در پاسخ به این نوع معرفی ها گفته ایم: 
متقاضیان شغل  ما همه  نیروی  كار جذب  و  ساز 
را  آنها  و  نوبت دهی  و  امتیازبندی  دسته بندی،  را 
در كمال رعایت عدالت به چرخه اشتغال معرفی 
می كند، از همین رو این افراد نیز باید منتظر بمانند 
تا نوبتشان فرا برسد چرا كه ما به رعایت عدالت 
و حقوق سایر متقاضیان شغل اعتقاد راسخ داریم.

این فعال اجتماعی كشور با اشاره به حدیث مؤید 
رود«،  می  ایمان  بیاید،  فقر  »اگر  كه  مطلب  این 
تاكید كرد: حقوق كارگران باید در حدی افزایش 

یابد كه آسایش و آرامش آنها را تأمین كند.
بستر  مسئوالن  اگر  افزود:  مؤفق  كارآفرین  این 
مناسبی فراهم كنند باید به كارگر آن قدر دستمزد 
بدهیم كه علمای علم اقتصاد نتوانند بگویند این 

طیف زیر خط فقر قرار دارند.
موسوی همچنین اذعان كرد: اگر بخواهیم یک پدر 
كارگر برای خانواده و تربیت فرزندانش نیز فرصت 
كافی داشته و برای تأمین معاش خانواده به اضافه 
كار عالقمند نباشد دست كم باید 6 میلیون تومان 

افزایش حقوق ایجاد كنیم.
ایران  معلوالن  امور  در  ملل  سازمان  عای  مشاور 
فشار  در  شدیداً  مردم  فعلی  شرایط  در  گفت: 
نیست  امروز  فشار مختص  این  اقتصادی هستند، 
چرا كه آثار سوء فرهنگی و نزول اخالق مربوط به 

این برهه در آینده مشاهده خواهد شد.
تمام  كه  خواند  كامل  پیکرده  یک  را  اقتصاد  وی 
اندام های آن باید به موازات هم رشد كنند و افزود: 
بانکی،  سود  نرخ  اقتصادی،  امنیت  گمرک،  بیمه، 
همه  و_  یارانه  پرداخت  بانک،  غلط  سیاست های 
روش های غلطی است كه به این پیکره آسیب وارد 
می كند و بدیهی است بخش تولید و صنعت در این 

وضعیت به شدت متأثر خواهد شد.
مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز با ابراز ناراحتی از 
از دست رفته گفت: درآمدهای كالن  فرصت های 
نفتی پیش از تحریم صرف واردات و اقداماتی نظیر 
زیباتر كردن دوبی می شد و من متأسفم كه اكنون 
در  تا  شده  ما  اهتمام  موجب  ترامپ  اقدامات  هم 
زمینه توسعه، تحقیق و پژوهش اقدام جدی داشته 

باشیم.
موسوی همچنین در بیان نظر خود نسبت به یکی 
از عکس های منتشر شده در برنامه پایش بیان كرد: 
در این عکس كسانی را می بینم كه شعار خدمت 
می دهند  را  شهدا  خون  از  پاسداری  و  مردم  به 
عدم  عملکردشان  خروجی  متأسفانه  حالی كه  در 
حساسیت نسبت به عدالت است، من این افراد را 
خادم ملت نمی بینم زیرا زندگی خصوصی شان این 

مطلب را تأیید نمی كند.
هستند  هنوز  كرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
تولیدكنندگان وفاداری كه در هر شرایطی كیفیت 
مردم،  اعتماد  به  احترام  با  و  می كنند  حفظ  را 
محصول با كیفیت تولید می كنند و هرگز اعتماد 
سودخواهی  یا  و  نامطلوب  شرایط  فدای  را  مردم 

نمی كنند.

کارآفرینان ناجیان فراموش شده در تنگناهای اقتصادی هستند
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چهل ساله است. تا كالس پنجم درس خوانده. 
یک روز وقتی سرباز 16ماه خدمت بود متوجه 
به  نمی آیند.  راه  او  با  پاهایش  كه  می شود 
مرخصی می آید تا استراحت كند اما حال پاها 
و  می كند  مراجعه  دكتر  به  نبود.  شدنی  خوب 
آنجا متوجه بیماری اش می شود. بله »آتاكسی« 
بیماری  این  بود.  كرده  تسخیر  را  بدنش  همه 
كم كم پیشروی كرد و حاال تقی را كه پیشتر به 
كمک عصا می توانست حركت كند، روی ویلچر 

برقی نشانده است.
از بین چهار، پنج خواهر و برادر، تقی و خواهر 
كوچکترش زینب مبتال به این بیماری هستند.

اختالالت  علت  به  كه  است  عارضه ای  آتاكسی 

مخچه ای یا حسی ایجاد می شود و با ضعف در 
وضعیت  این  است.  همراه  حركات  هماهنگی 
حركت تمام عضالت از جمله انگشتان، دست ها، 
بازوها و عضالت زبان و چشم را درگیر می كند. 
آتاكسی قادر است هر دو جنس مذكر و مونث 
را مبتال سازد و هر فرزند فرد مبتال تا 50 درصد 
ارث  به  را  ژنتیکی  تغییر  این  كه  دارد  احتمال 

ببرد.
به خانه تقی و زینب آمده ایم

با اكیپ دیدار دوست كانون توانا به خانه تقی و 
زینب آمده ایم. خواهر و برادری كه از میان تمام 
برای  را  دو  این  آتاكسی  ژن  خانواده  فرزندان 

زیستن خود انتخاب كرده است.

تقی به همراه همسر و دو فرزندش قبال در كنار 
مادر و خواهرش زینب در خانه پدری در شهرک 
اقبالیه زندگی می كردند. خانه ای كوچک كه به 
زحمت این شش نفر را در خود جای داده بود.

تقی و خواهرش در آن خانه حتی برای مراجعه 
به دستشویی هم دچار مشکل بودند. آنها باید 
مرتبه  چند  روزی  دستشویی  از  استفاده  برای 
خود را به سختی و در حالت نشسته به گوشه 
و  تابستان  در  اتفاق  این  می رساندند.  حیات 
به  مربوط  خبرهای  و  شد  می  تکرار  زمستان 
نیز  معلولیت  دارای  افراد  منازل  مناسب سازی 

كشک خود را می سایید.
برادرهای تقی تصمیم می گیرند سهم  اینکه  تا 

وقتی می گوییم » دیدار دوست« شاید در ذهن بعضی هایمان دید و بازدید، مهمانی و تازه شدن دیدارها تداعی  شود، یاد خوش گذشته های دور و تازه 
كردن خاطرات دنیایی از شوق در دلمان بریزد و روی لب ها بنشیند و نامش بشود: »لبخند«

اما اگر در كانون معلولین توانا باشی و بشنوی عده ای می خواهند به دیدار دوست بروند متوجه می شوی كه این دیدار با دیدارهای دیگر فرق دارد، كانون 
توانایی ها به دیدار كسانی می روند كه شاید خاطره مشترک با هم ندارند اما هزار ریشه ناپیدا میانشان ریشه دوانده، اینجا از دوستانی دیدار می شود كه 

بوی خوش زندگی می دهند هر چند كه روزگار گاهی دستی از سر كم لطفی به سرشان كشیده است..
دیدار دوست وارد خانه هایی می شود كه یاریگری جز خدا ندارند، مظلومانی كه در ناآرام زمان و در شلوغی روزگار تنها به خانه هایشان كه چندان هم 

خانه نیست پناه برده اند.
دیدار دوست رسالت مهم كانون تواناست. عهدی كه سیدمحمد موسوی، بنیانگذار كانون توانا و پدر همه معلوالن ایران با خدای خود بسته و به این 

آسانی ها گسستنی نیست. طرح ویژه ای كه نیازهای خانواده های آبرومند را بررسی می كند و تا سرحد امکان در راستای تأمین آن برمی آید.
این طرح گاهی از بین مسئوالن آنهایی كه مجالی بدهند را نیز با خود همراه می كند تا ضمن انعکاس كم كاری های صورت گرفته و دردهای ناپیدای 

زیر پوست جامعه، با همکاری آنها سهمی در كاستن كوه مشکالت مردم داشته باشد.
اینجا كانون تواناست. سکینه حسنلو مدیریت كارگروه »دیدار دوست« را به عهده دارد و زینت بریانی بار اصلی شناسایی نیازها و رفع آن را عهده دار 
است. میثم كالنتری عکاس همیشه در صحنه مجموعه كانون تواناست و این طرح بدون عکس های هنرمندانه او كامل نمی شود و رقیه بابایی كه مأمور 
است تصویری از زندگی  میزبانان این طرح ارائه دهد تا دنیا بداند برخی چگونه تمام عمر تنها نظاره گر عبور قطار زندگی هستند بی آنکه سهمی از آن 

داشته باشند، بی آنکه سهمی به آنها برسد..
اینجا كانون تواناست. كانون توانمندانی كه جز زدودن گرد و غبار از چهره دوستان معلول خود، به چیز دیگری نمی اندیشند.

اینجا كانون تواناست، كانون برگرفتن زنگار از قلب های بی آالیش. كانون خوش خبر، كانون قاصد »سالم زندگی« به خانه های سوت و كور.
اینجا كانون تواناست. كانون دیدار از دوستان دور و نزدیک به قصد قربت، به قصد مالقات با خدا.

اینجا كانون تواناست..

بازدید از خانه ای که بوی آب و نان نمی دهد

دیدار دوست، قاصد سالِم زندگی 

رقيه بابايی

به همت واحد دیدار دوست کانون توانا صورت گرفت؛

*دیدار دوست 

روایت نخست 
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خود از این خانه محقر كه ارثیه پدری است را 
اتفاق  این  با  به تقی و زینب ببخشند. همزمان 
بررسی  در  توانا  كانون  نماینده  بریانی«  »زینت 
به  بی بضاعت  و  معلول  خانواده های  وضعیت 

كمک چند خیر از راه می رسند.
كه  كوچک  خانه  این  تا  می شود  اتخاذ  ترتیبی 
فروش  به  نبود  مناسب سازی  و  بازسازی  قابل 
می رسد و با هماهنگی كانون توانا و كمک چند 
امام  كمیته امداد  به كمک  البته  و  نیکوكار  فرد 
خمینی)ره( مبلغی برای خرید خانه ای مناسب تر 

برای این دو خانواده فراهم می شود.
عبور از پله های دردسرساز آسان نیست

كمیته امداد به تعهدی كه داده بود كامل عمل 
عضو  هر  ازای  به  تومان  میلیون   20 از  نکرد. 
تنها  بود  داده  را  قولش  كه  خانواده  این  معلول 
كه  خانواده  این  و  پرداخت  تومان  میلیون   5
فاقد منبع درآمد و مستمری بگیر كمیته امداد 

هستند اكنون 40 میلیون تومان مقروض اند.
از تقی می پرسیم چرا كمک هزینه كمیته امداد 
پاسخ  او  نشد،  پرداخت  شما  به  كامل  به طور 
شامل  به  هزینه  كمک  این  گفتند  می دهد: 
اما  می شود  پیلوت  دارای  و  نوساز  خانه های 
در  خانه  از  طبقه  یک  ندارد.  پیلوت  ما  خانه 
ساخته  پیلوت  باید  كه  جایی  و  همکف  طبقه 
برای  علت  همین  به  درست  و  دارد  قرار  شود 
را  برقی ام  ویلچر  من  بود.  مناسب  من  شرایط 
در محوطه كوچکی كه پشت در ورودی وجود 
دارد خاموش می كنم و به كمک بچه ها از ویلچر 
پایین می آیم و خود را نشسته نشسته به داخل 

خانه می رسانم.

بود  شده  ساخته  پیلوت  باالی  خانه  این  اگر 
نداشتم  را  پله ها  از  پایین رفتن  باال و  توان  من 
می شد.  ناممکن  برایم  خانه  از  رفتن  بیرون  و 
هرچند االن وضعیت زینب این چنین است. او به 
كندی و در حالت نشسته خود را از روی پله ها 
او از من جوان تر  اما  به طبقه باالیی می رساند، 
از  بهتر  تا حدودی  و وضعیت جسمی اش  است 
دردسرساز  پله های  این  از  عبور  این حال  با  من 

برایش آسان نیست.
جا  همه  ساختمان  سازندگان  ذهنی  زائده های 

را گرفته
زندگی  طبقه  دو  خانه  یک  در  خانه  آنها  حاال 
پایین  طبقه  در  خانواده اش  و  تقی  می كنند. 
باال  طبقه  در  زینب  اتفاق  به  مادر  و  هستند 

سکونت دارند.
این خانه اگرچه وضعیت به مراتب بهتری نسبت 
به خانه قبلی آنها دارد اما مشکل مناسب سازی 
كماكان پابرجاست. انگار زائده های ساخت و ساز 
خوش  جا  ساختمان  سازندگان  همه  ذهن  در 
خانه های  در  را  ذهنی شان  زوائد  است.  كرده 
مردم می ریزند و هرگز تفاوت میان خواسته های 

خود و دیگران را كشف نمی كنند.
تأمین پول نان خانه با فروش كیک

تقی چندجعبه كیک و كلوچه خریده، همسرش 
هر روز جعبه كیک ها را به ویلچر تقی می بندد و 
تقی روزی چند ساعت برای فروش آن سر كوچه 
پول  كار  این  می گوید:  تقی  همسر  می ایستد. 
تأمین می كند. سال گذشته  را  نان خانه  خرید 
از شهرداری چندین بار درخواست كردم كه یک 
در  همسرم  كه  بدهند  قرار  اختیارمان  در  دكه 

ایجاد  خانه  برای  درآمدی  و  شود  مستقر  آنجا 
و  سرما  در  تقی  االن  نکردند.  قبول  اما  شود 
گرما گاهی زیر باران آن هم با هزینه های گران 
زندگی، سركوچه یا نزدیک مدارس می ایستد تا 

چند عدد كیک بفروشد.
فروش  پول  با  را  زندگیمان  می دهد:  ادامه  او 
می گذرانیم.  كمیته امداد  مستمری  و  كیک ها 
همسرم  برقی  ویلچر  حتی  و  خانه  لوازم  بیشتر 

هم توسط خیرین تهیه شده است.
او  دارد.  سوءتغذیه  علی عباس  كوچکمان  پسر 
پنج ساله است بااین حال جثه اش سه ساله نشان 
15 ساله و حافظ  می دهد. دخترم زهرا حدوداً 

چند جزء قرآن است.
دو سال است از خانه بیرون نرفته ام

زینب از دانشگاه پیام نور قزوین لیسانس فقه و 
دانشگاه  روز در  او می گوید: یک  حقوق گرفته. 
متوجه شدم نمی توانم از پله ها پایین بیایم. فکر 
قدرت  مرور  به  اما  باشد  مهمی  چیز  نمی كردم 
حركتم را از دست دادم و حاال حتی یک قدم 

هم نمی توانم بردارم.
به  مراجعه  برای  جز  به  است  سال  دو  اكنون 
بیرون  خانه  از  دیگری  بهانه  هیچ  به  پزشک 
نرفته ام. همیشه در خانه هستم و بیشتر وقتم را 
با كتاب و خوابیدن پر میکنم با این حال خیلی 

اوقات كالفه می شوم.
كانون  توسط  هم  پزشک  رایگان  ویزیت  زمینه 
توانا برایم فراهم شده است با این حال تهیه پول 

داروها برای خانواده ام سخت است.

دیدار دوست *
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دیدار دوست كانون توانا پا به خانه  دل ها می گذارد 
و زنگار از قلب هایی كه مدت هاست كسی به آنها 

سر نزده می زداید.
معلول  خانواده  فرزند  شش  از  فرزند  سه 

هستند
معلول  فرزند  سه  با  خانواده ای  مهمان  بار  این 
پسر  یک  و  دختر  پنج  صاحب  خانواده   هستیم. 
تعداد سه فرزند دارای معلولیت  این  از  و  هستند 

شدید جسمی-حركتی اند.
یکی از دختران تندرست خانواده كه كمتر از 20 
خانواده  كوچکتر  دختر  كرده،  ازدواج  دارد  سال 
بزرگتر  دختر  و  است  تندرست  و  دوم  هم كالس 
خانواده كه او نیز از سالمت جسم برخوردار است 
و  است  مادر  دست  كمک  او  نکرده.  ازدواج  هنوز 
برادر معلولش رسیدگی  امور دو خواهر و تنها  به 

می كند.
فريده هرگز به مدرسه نرفته

زینب 24 سال دارد و تحصیالتش را تا دیپلم ادامه 
داده اما فریده كه دو سال از زینب كوچکتر است 
هرگز به مدرسه نرفته. معلولیت او شدیدتر از بقیه 
است و به همین علت نتوانسته از خانه بیرون برود. 
در سال های گذشته فریده تحت تعلیم یک معلم 
می آمده  آنها  خانه  به  سوادآموزی  نهضت  از  كه 

سواد ابتدایی را فرا گرفته است.
شغل  شوهرم  به  و  شود  پيدا  مسئولی  کاش 

بدهد

شغل  بناست.  و  دارد  سال   46 خانواده  این  پدر 
یک  سرپرستی  حال  این  با  ندارد،  دائم  درآمد  و 
عهده دار  را  معلول  فرزند  سه  با  نفره   7 خانواده 
است. آنها در یک خانه اجاره ای در شهرک اقبالیه 

قزوین زندگی می كنند.
بیمه  را  خودش  توانسته  شوهرم  می گوید:  مادر 
نمی كند.  پیدا  كار  اوقات  خیلی  اما  كند  كارگری 
مشکل شغل همسرم دائمی نبودن آن است. كاش 
مسئولی پیدا شود و با این وضعیت یک شغل ثابت 

به همسرم بدهد.
می توان  چشم هایش  از  را  زندگی  سختی  كه  او 
با داشتن سه  خواند، ادامه می دهد: اجاره  نشینی 
بچه معلول بسیار مشکل است آن هم در شرایطی 
چندبرابر  اجاره  مبلغ  و  پیش  پول  سال  هر  كه 
افزایش پیدا می كند. من و دختر بزرگترم پرستار 
تمام وقت بچه ها هستیم و هرگز نمی توانیم آنها را 

تنها بگذاریم.
به  را  پسرم  نشد کالس  حاضر  مدرسه  مدير 

طبقه پايين منتقل کند
مادر می گوید: پسرم دانش آموز كالس پنجم است. 
مدیر مدرسه حاضر نشد كالس پنجم مدرسه را به 
طبقه پایین منتقل كند و من مجبورم هر روز علی 
را در آغوش بگیرم و به طبقه دوم مدرسه ببرم و 

برگردانم.
او می گوید: قبال كه در خانه ویلچر نداشتیم علی را 
در آغوش می گرفتم و تمام فاصله خانه تا مدرسه 

او را می بردم اما اخیراً یکی از آشنایان سه چرخه ای 
برای علی تهیه كرده كه در مسیر رفت و برگشت 

به مدرسه علی را روی آن می نشانم.
حتی سالی يک بار هم از خانه بيرون نمی رويم

سالی  حتی  گاهی  ما  می گوید:  دخترها  از  یکی 
یک بار هم از خانه بیرون نمی رویم. قبال كه حتی 
ویلچر هم نداشتیم اما حاال به ازای سه نفرمان یک 
نداریم.  رفتن  برای  باز هم جایی  اما  داریم  ویلچر 
زحمت  اقبالیه  كوچه های  در  ویلچر  با  حركت 
زیادی دارد و دلم نمی آید خانواده را با مشکالت 
را  ماندن  درخانه  بنابراین  كنم  مواجه  بیشتری 

ترجیح می دهم.
ما هرگز به مسافرت نرفته ايم

یکی دیگر از دخترها می گوید: آرزو دارم یک بار به 
اقبالیه و قزوین هیچ شهر دیگری  بروم. جز  سفر 
چون  نرفته ایم  مسافرت  به  هرگز  ما  ندیده ام.  را 
نمی توانیم. هم پولش را نداریم هم كسی كه بتواند 

در سفر به ما كمک كند.
كاش یک پرستار داشتیم

ما  به  پرستار  یک  دولت  كاش  می گوید:  زینب 
استراحت  گاهی  هم  مادرمان  تا  بدهد  نفر  سه 
بخشی  می تواند  او  بدهند  پرستار  ما  به  اگر  كند. 
از كارهایمان را انجام دهد و مادرمان سه روز به 
مشهد كه همیشه آرزویش را دارد برود و زیارت 

كند.

داستان زندگی پدری بیکار با سه فرزند معلول در یک خانه اجاره ای
روایت دوم  رقيه بابايی
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تنگ  غروب های  از  است.  دل تنگی  از  صحبت 
از  از گرگ و میش شب های زمستان و  جمعه، 
صدای بلند تنهایی. صحبت از نداری و محرومیت 
نامرئی  از سیلی  از همان درد همیشگی.  است. 

روزگار بر صورت دردكشیده ها.
اما نکته اینجاست؛ كانون توانا همواره بهانه های 
زیادی برای رفع دل تنگی دارد و راه های زیادی 

برای گره گشایی.
برای  دوستان.  و  یاران  به  زدن  سر  برای 
احوال پرسی از كسانی كه جز خدا یاوری ندارند. 
آنها كه در كشاكش زندگی؛ دل به حادثه داده اند 
توانا  كانون  شده اند.  تسلیم  روزگار  قضای  بر  و 
بهانه هایش را با خیلی ها قسمت می كند. با آنها 
و  دارند  دریا  از جنس  دلی  و  مهربان  قلبی  كه 
قلبشان برای دست كشیدن بر بال های كبوتران 
بهانه  و  توانا  كانون  اینجا  می كشد.  پر  خسته 
»دیدار  زیبای  طرح  است.  قدیمی  بهانه  همان 
دوست« كه دست و كوچک و بزرگ را می گیرد 
و راهی خانه هایی می شود كه در آنها رونق اگر 

نیست، صفا هست.
سرپرستار  ذوالقدر،  فیض اله  دكتر  بار  این 
مدیر  مهجور  مهندس  قزوین،  رازی  بیمارستان 
از  مخبر  خانم  و  فیروز  بهداشتی  گروه  مالی 
تا  می كنند  همراهی  را  ما  هالل احمر  داوطلبان 
در مسیر گشودن گره از كار خلق با هم همگام 

و هم مسیر باشیم. 
جايی فراموش شده در تودرتوری کوچه های 

تنگ 
خانه ای  می رویم.  ابوالفضل.ک  خانه  به  ابتدا 
در  بن بست  كوچه  یک  انتهای  در  20متری 
شهرک  باریک  و  تنگ  كوچه های  تودرتوری 
و  مانده  دور  آدمیان  از چشم  كه  اقبالیه. جایی 

در پهنه وسیع این جهان از یادها رفته است..
می گوید:  مادرش  است.  هفتم  كالس  ابوالفضل 
عالی  درسش  دارد.  باالیی  استعداد  و  هوش 
است. در كالس های انیمیشن و تئاتر كانون توانا 
سرود  گروه  ثابت  اعضای  از  و  می كند  شركت 

كودكان این مجموعه است.

و  دارد  معلولیت  پا  دو  هر  ناحیه  از  ابوالفضل 
نمی تواند راه برود. او از ویلچر استفاده می كند. 
اخیراً انگشتان دست هایش هم جمع می شود. او 
و خواهرش هر دو به بیماری نرمی استخوان كه 

حاصل ازدواج فامیلی است مبتال هستند. 
معصومه سه سال و نیمه است و تنها 9 كیلو وزن 
دارد. مادرش می گوید: او سوءتغذیه دارد. بدنش 
هم در جذب مواد غذایی دچار اختالل است و 
عالوه بر این زبانش دائم زخم است و نمی تواند 
غذا بخورد. معصومه تا حدودی حركت دارد. او 
می تواند  چرخ دار  فلزِی  واكر  یک  از  استفاده  با 

حركت كند. 
نیازمند  ابوالفضل  به گفته مادر هم معصوم هم 
عمل جراحی هستند. ابوالفضل قباًل سه بار تحت 
چهارمش  جراحی  و  گرفته  قرار  جراحی  عمل 
شد.  خواهد  انجام  مدارس  تعطیلی  از  پس 
مهره هاس ستون فقرات ابوالفضل در اثر نشستن 
دائمی فاصله پیدا كرده اند و او از سه سال پیش 

كمر درد دارد.

رقيه بابايی

روايت تکراری فقر، اعتياد، فراموشی؛ 

»ديدار دوست« بهانه ای برای رفع دل تنگی
روایت سوم 
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نیازمند  برادر  و  خواهر  دو  این  همچنین 
اما  هستند  مدت  طوالنی  كاردرمانی 
كه  خانواده ای  برای  آن  هزینه های  تأمین 
انداخته  سایه  آن  بر  فقر  و  بیکاری  اعتیاد، 
خانه  این  در  بنابراین  نیست،  ساده ای  كار 
باقی  فهرست  به  هم  بچه ها  كاردرمانی 

آرزوهای دست نیافتنی اضافه شده است..
را  كوچک  خانه  این  می گوید:  بچه ها  مادر 
فرد خیری با 5 میلیون تومان برایمان رهن 
كرده كه او هم این اواخر دچار مشکل شده و 
پولش را می خواهد. ما فعال از او تا پایان سال 
از  ابوالفضل وقت گرفته ایم و پس  تحصیلی 
آن باید خانه را تحویل دهیم اما بعد از آن 

نمی دانم باید چکار كنیم.
یک  نوروز  تعطیالت  در  می دهد:  ادامه  وی 
روز معصومه از حال رفت. او را به بیمارستان 
رساندیم و مشخص شد ناراحتی قلبی دارد. 
بگذارم.  تنهایش  نمی كنم  حاال دیگر جرأت 
می برم،  مدرسه  به  را  ابوالفضل  كه  روز  هر 
پایش می نشانم و سه تایی  را روی  معصومه 
هم  برگشت  موقع  غروب  و  می رویم  هم  با 

همینطور.
انجام  می گوید:  تعریف  همچنین  مادر  این 
ابوالفض،  درس  به  رسیدگی  خانه،  كارهای 
رسیدگی  مدرسه،  از  او  برگرداندن  و  بردن 
به عهده  و.. همه  به كارهای درمانی بچه ها 
خودم است. حاال هم معصومه مریض است. 
باید به او هم برسم. برای همین سال گذشته 
رایگان  تخصیص سرویس  برای  تمام  ماه   6
دوندگی  پرورش  و  آموزش  در  ابوالفضل  به 
و  اداره  بین  به  مرتب  درخواستم  كردم، 
نهایت هیچ  مدرسه پاس كاری می شد و در 

نتیجه ای نگرفتم.
تحصیلی  سال  ابتدای  می كند:  اضافه  او 
با  مدرسه  در  ابوالفضل  ثبت نام  برای  هم 
مدرسه  مدیر  مواجه شدم.  زیادی  مشکالت 
حضور ابوالفضل را در مدرسه قبول نمی كرد. 
می گفت اینجا پله دارد، ما نمی توانیم بخاطر 
او كالس ها را جابجا كنیم. بچه را به مدرسه 
ابوالفضل مشکل ذهنی  اما  ببرید.  استثنایی 
سراغ  به  ناچار  بکنم.  اینکار  من  كه  ندارد 
كانون توانا رفتم. با رایزنی كانون و پیگیری 
ابوالفضل  پرورش،  و  آموزش  عمومی  روابط 
از  او  هم  حاال  شد.  ثبت نام  مدرسه  در  را 

كالس كامپیوتر نمی تواند استفاده كند چون 
این كالس در طبقات باال برگزار می شود و 

مدرسه هم فاقد آسانسور است.
طراحی  عهده  از  استعداد  با  ابوالفضل  اما 
را  این كار  او  برمی آید.  به خوبی  نقشه گلیم 
مادر  آموخته،  گلیم  بافت  هنگام  مادرش  از 
ابوالفضل در كالس های هنری هنركده توانا 
به  ابوالفضل كه  و  بافت گلیم دیده  آموزش 
جز درس خواندن سرگرمی و تفریح دیگری 
ندارد این كار را بدون هیچ آموزشی آموخته 

است.
می كند  اشاره  قدیمی  تلویزیون  به  مهجور 
برنامه های كدام  به  ابوالفضل می پرسد:  از  و 
شبکه بیشتر عالقه داری و او با همان حالت 
خجالتی و بریده بریده می گوید تلویزیونمان 

خراب است، هیچی نشان نمی دهد..
ذوالقدر هم مدارک پزشکی بچه ها را بررسی 
می كند و قرار می شود اقدامات الزم را برای 
به  مراجعه  داروها،  تأمین  كاردرمانی،  انجام 
آنها  درمانی  روند  ادامه  و  قلب  متخصص 

انجام دهد.

خانه ای در احاطه دردها
كه  جوانی  زن  آمده ایم.  عشرت.م  خانه  به 
بریده اند.  را  امانش  مختلف  بیماری های 
رد  كه  اثاثیه ای  و  اسباب  با  تاریک  خانه ای 
روزگار را آشکارا نمایش می دهند. خانه سر 
است و اتاق، آشپزخانه و قسمتی از هال  آن 

فرش ندارد. 
عشرت تنها 40 سال دارد با این حال عالوه 
بر معلولیت از ناحیه پا؛ از بیماری آسم، كلیه 
به  پیش  سال  چند  او  می برد.  رنج  قلب  و 
علت اعتیاد همسرش از او جدا شده و حاال 

با پسر16 ساله اش زندگی می كند.
سر  پشت  را  سختی  زندگی  می گوید:  او 
گذاشته ام. پدرم در سن پایین شوهرم داد، 
كه  من  و  داشت  سنگینی  اعتیاد  شوهرم 
سختی  و  فشار  بار  زیر  بودم  حال  مریض 

زندگی حتی دست به خودكشی زدم.
او دست چپش را نشان می دهد و می گوید: 
انگشتانم  و  دارد  مشکل  دستم  این  عصب 
دیگرش  دست  به  باز  و  ندارند  حسی  هیچ 
اشاره می كند و می افزاید: تازگی ها استخوان 
دارد.  درد  و  زده  بیرون  راستم  دست  كف 

هزینه های  اما  دارم  هم  اعصابم  ناراحتی 
درمان و مراجعه به پزشک بسیار باالست.

 سه سال پیش تحت تأثیر فقر و نداری تنها 
دخترم با اینکه فقط 15 سال داشت شوهر 
زندگیمان  اداره  برای  درآمدی  من  دادم،  
یک  هزینه  دست كم  اینکه  برای  و  نداشتم 
نفر از دوشم كم شود دخترم را شوهر دادم.

پالستیکی  حاوی ظروف  كیسه های  عشرت 
نشان  را  شده  انباشته  خانه  راهرو  در  كه 
می دهد و می گوید: پسرم پسرم امیرحسین 
برای  حال  این  با  دارد.  استخوان  پوكی 
تأمین خرجی خانه تمام تالشش را می كند. 
صبح ها به مدرسه می رود و بعدازظهرها در 
جمع آوری  به  تومان  هزار   10 روزی  ازای 
اضافه  به  پسرم  درآمد  می پردازد.  ضایعات 
یارانه و مستمری اندک بهزیستی تنها منبع 
درآمدی ما هستند. خوشبختانه درس هایش 
بابت  این  از  و  می خواند  خوبی  به  هم  را 

نگرانی ندارم.
او همچنین توضیح می دهد: این خانه را با 4 
میلیون تومان پول پیش و ماهانه 200هزار 
البته یک  كه  داریم  اختیار  در  كرایه  تومان 
یک  نمانده.  باقی  قراردادمان  از  بیشتر  ماه 
اداره  را  پیش  پول  از  تومان  میلیون  نیم  و 
بهزیستی به عنوان قرض به ما داده  كه یک 
تمام  خانه  قرارداد  یکسال  موعد  دیگر  ماه 
باید  اردیبهشت هم  پایان  تا  یعنی  می شود. 
هم  و  كنیم  پیدا  اجاره  برای  دیگری  خانه 

قرض بهزیستی را برگردانیم.
بدون  پیش  چندی  رنجور  جوان  مادر  این 
دلیل در خانه از حال رفته. پسرش اورژانس 
شده  متوجه  بیمارستان  در  و  كرده  خبر 
خطر سکته از بیخ گوشش رد شده است. به 
و می گوید: هزینه  اشاره می كند  داروهایش 
می كند.  پیدا  افزایش  مرتب  داروهایم  تهیه 
و  نیستیم  آنها  از  برخی  تهیه  به  قادر  دیگر 

تحت پوشش بیمه هم قرار نداریم.
را  عشرت  پزشکی  مدارک  ذوالقدر،  دكتر 
تأیید  را  او  قلب  دریچه  مشکل  و  بررسی 
داروها  تهیه  برای  همچنین  او  می كند. 
قول  عشرت  درمانی  روند  در  تسهیل  و 

همکاری می دهد.
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مرد دست طالیی
ترجمه: آیدا الهی

مثاًل  است؛  قطعی  چیز ها  بعضی  دنیا  این  در 
خورشید در آسمان می تابد یا بدون هوا نمی توان 
انسان  بدن  اعضای  از  عضوی  اگر  یا  و  ماند  زنده 

قطع شود، دیگر خودبه خود رشد نخواهد كرد.
موسیقیدان  ویتگنشتاین«  »پاول  كه  هنگامی 
اهل اتریش، دست راست خود را در جبهه جنگ  
روسیه  در سیبری  اسرا  اردوگاه  در  و  اول  جهانی 
واقعیت های  تسلیم  گذاشت،  جا  همیشه  برای 
نامه  ای به  او در همان اردوگاه اسرا،  زندگی نشد. 
و  پیانو  نوازنده  لیبر«  قدیمی خود »جوزف  استاد 
از  و  نوشت  اتریش  اهل  نابینای  آهنگساز  و  ارگ 
او درخواست كرد كه یک قطعه موسیقی برای او 
بسازد كه تنها با دست چپ روی پیانو قابل اجرا 

باشد.
به  مشتاقانه  ویتگنشتاین  جنگ،  پایان  از  پس 
مطالعه پرداخت و تنظیم قطعاتی را آغاز كرد كه 
صرفاً با پنج انگشت دست چپ اجرا می شدند و به 

زودی كنسرت های خود را از سر گرفت. بسیاری از 
منتقدان اظهار می كردند كه نوازندگی او به عنوان 
مردی كه تنها با یک دست می نوازد بسیار خوب 

است اما پشتکار ویتگنشتاین بیش از این ها بود.
نزدیک تر  سرشناس  آهنگسازان  به  كرد  تالش  او 
بسازند  قطعاتی  برایش  كرد  درخواست  و  شود 
نتیجه  در  باشد؛  اجرا  قابل  با دست چپ  تنها  كه 
همچون  مشهوری  آهنگسازان  او  تالش های 
بنجامین بریتن، پل هندی متی، الکساندر تانسمن، 
سرگی پروكوفیف و... قطعاتی را برای او ساختند. با 
این حال او تمام قطعاتی را كه برایش می ساختند 
منطق  بایستی  كه  بود  معتقد  و  نمی كرد  اجرا 
با  كه  زمانی  تا  و  باشد  روشن  او  برای  اثر  درونی 
ماهیت ذاتی یک اثر ارتباط برقرار نمی كرد آن را 

هرگز نمی نواخت.
ویتگنشتاین در ادامه مسیر خود به آهنگسازی رو 
آورد و عمده شهرت او در ساختن آهنگ هایی برای 

پیانوست كه تنها با دست چپ قابل اجرا هستند.
رویاهای  به  كه  معلولیتی  وجود  با  ویتگنشتاین 
و  موانع  تمام  می داد،  پایان  پیانویی  نوازنده  هر 
مخالفت ها را به ُسخره گرفت و با ساختن چندین 
قرن  در  موسیقی  قطعات  برجسته ترین  از  نمونه 
بیستم، نام خود را در تاریخ موسیقی ماندگار كرد؛ 

و همه اش با یک دست چپ. 
او در مورد عزم خود برای ادامه مسیر و تبدیل شدن 
معلولیت  وجود  با  سرشناس  پیانیست  یک  به 
نوشت: »معلولیت مثل باال رفتن از یک كوه است 
وقتی نمی توانی از یک مسیر باال بروی مسیر دیگر 

را امتحان می كنی.«

معلولیت مثل باال رفتن 
از یک کوه است وقتی 
نمی توانی از یک مسیر 
باال بروی مسیر دیگر را 

امتحان می کنی
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گاه الزم است كه...
خودت را جا بگذاری و بروی

هر جا كه شد
رفتنت... 

آن قدر كه تو فکر می كنی فاجعه نیست
فاجعه زمانی است كه...

باشی و نباشی 

انيس حسنی، دارای معلوليت جسمی-حرکتی

همچنان خواهم رفت
همچنان خواهم ماند

خواهم از ابِر نفس مرده غمگیِن دیارم
 كه ببارد نم نم

كه من آرام زنم گام به زیر باران
خواهم انداخت كنار چتر باران زده  خیسم را

و نفس خواهم زد
 در هوایی كه لطافت دارد

و در آنجا به كناِر گِل سرخی كه به من كرد سالم بشینم
رقص پروانه  چرخان و صدای خوش بلبل

زوزه باِد مهاجر
 همگی می گویند

زندگی شیرین است

علی کشوری متخلص به شمع ايستاده، دارای معلوليت جسمی-حرکتی، کرج

گاهی  که  دلم می گيرد
به خدا می گويم

در دياری  که پر از رحمت توست 
پس چرا اين دل من می گيرد 

و ندا می آيد 
که تو ای بنده  من 
خانه دل بتکان 

که فقط جای من است 
به کسی دل نسپار 

که خريدار دل بی کس و بی يار منم 

وحيد فريدی، دارای معلوليت جسمی-حرکتی، تهران

در ترنم مهربانی ها 
در ترنم واژه های دوردست 

تو  بهترین واژه ای 
من تو را یافتم

 و قلبت را دیدم
 مثال آب های نیلگون دریا بزرگ بود

عاقبت... 
 من در تو  رها می شوم 

 از حصار این نگاه های سرد 
می گذرم  

از اندیشه های خالی از بهار آدم ها 
  دور می شوم 

در این روزمرگی ها 
از ترنم مهربانی های دوردستت
 و در غزل هایی كه می سرایی 

من دوباره متبلور می شوم 
با صداهای شعر تو

 آشنا می شوم
دیگر تصویری شکسته نیستم 

پر از واژه ها
و پر از صدا می شوم

ليال طاهری نژاد، شاعر ناشنوا از خوزستان 
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»طیبه هراتی« متولد اسفند1370 اهل یکی از 
دارای  او  است.  سرخس  شهرستان  روستاهای 
معلولیت جسمی-حركتی است. هنر او زاده ذهن 
اوست. در دل روستا و كوچه های آن، سنگ هایی 
كه انسان ها روزی چندین بار بی تفاوت نسبت به 
یا  و  می كند  جمع آوری  را  می كنند  عبور  آن ها 
نمی آید  نجاران  كار  به  گاهی  كه  درختانی  تنه  
اولیه ای  مواد  بتواند  تا  می كند  خریداری  را 
مگنت،  تابلو،  خالق  و  كند  فراهم  هنرش  برای 
یک  طیبه  نماند  ناگفته  شود،  و...  جاشمعی 
با دستانش  سفال گر بسیار ظریف كار است كه 
هرچند كه ضعیف هستند؛ به راحتی به آن شکل 
و نقش زیبایی می دهد و پس از اتمام كار، دیگر 

خستگی برایش معنایی ندارد.
زیبای  كارهای  همین  با  او  بگویم  است  جالب 
فانتزی و طراحی های فوق العاده بدون گذراندن 
دوره های آموزشی توانسته مشتری های زیادی را 

در سراسر ایران جذب كند و هنر دستش را به 
فروش برساند.

امروز  كه  خوشحالم  می گوید:  افتخار  با  طیبه 
كمک  و  هستم  نفره  چهار  خانواده  یک  نان آور 
خرج پدرم؛ یکی از آرزوهای او ایجاد شغل برای 
همنوعانش است زیرا كارآفرینی چند قدم بیشتر 
معلوالن  برای  گامی  بتواند  تا  ندارد  فاصله  او  با 
شاید  تا  كند  تقسیم  آنها  با  را  هنرش  و  بردارد 
روزی برسد كه بتواند برای تعدادی از معلوالن 

درآمدزایی كند. 
این هنرمند جوان عالوه بر این، نویسنده و شاعر 
نیز هست و عقیده دارد هنر و نوشتن هنگامی 
كه با هم ادغام می شوند روح تازه ای به زندگی 
می بخشند و من به جرأت می توانم بگویم آرامش 
را خود انسان ها با دست و ذهنشان می سازند و 

دور از دسترس نیست.  

یک هنرمند، یک نان آور خانواده
مهديه برنگ
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»نگاه تو« و »گلی در شوره زار« نام دو مجموعه شعر از 
»اسالم یزدانی«  متخلص به »خاموش« است. او متولد 
هفتم اسفند سال 1353 در روستای گلستان مراغه است؛ 
در كودكی بر اثر سقوط،  شنوایی خود را به طور كامل از 
دست می دهد و تنها به اندازه یک سال می تواند ادبیات را 
از معلم كالس اولش  بیاموزد و به گوش هایش بسپارد. 
و  برنامه ریزی  و  مدیریت  كارشناسی  مدرک  با  یزدانی 
همسرش »آمنه اسکویی« هر دو معلم مدارس ناشنوایان 
در شهر تبریز هستند. او می گوید كه از همون كودكی به 
شعر عالقه زیادی داشته است و اشتیاق او به سرودن تا 
زمانی ادامه پیدا می كند كه پس از گذراندن یک مسیر 
قالب  در  شعرهایش  چاپ  به  موفق  سخت،  و  طوالنی 

كتاب می شود.
و  غم  عشق،  چون  موضوعاتی  به  شعرهایش  در  وی 
شادی، پدر و مادر، زیبایی های طبیعی، رخدادهای مهم 

تاریخی و موضوعات مذهبی پرداخته است.
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سودوكو، مخفف عبارت ژاپنی "سوجی وا دوكوشین نی كاگیرو" به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
قانون اول: در هر سطر جدول اعداد 1 الی 9 بدون 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.

تحليل  می توانند  عالقه مندان 
به سامانه ی  اين طرح  از  را  خود 
ارسال     30007545 کوتاه   پيام 

کنند. 
جايزه اي  تحليل  بهترين  به 

ارزنده  اهدا خواهد شد.
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درمانی  روش  هيچ گونه  حاضر  درحال 
انواع  معکوس کردن  يا  متوقف کردن  برای 
ندارد.  وجود   )MD( عضالنی  ديستروفی 
اما درمان می تواند به پيشگيری يا کاهش 
کمک  فقرات  ستون  و  مفاصل  مشکالت 
کند و به افراد مبتال اجازه دهد تا زمانی که 
باشند.  توانايی حرکت داشته  امکان دارد 
روشهای  و  داروها  از  بعضی  بنابراين، 
مختلف  مشکالت  درمان  هدف  با  درمانی 
بهبود  و  عضالنی  ديستروفی  از  ناشی 
ايجاد  آن  به  مبتال  افراد  زندگی  کيفيت 

شدند، که عبارتند از: 
فيزيوتراپی

می تواند  فيزيوتراپی  زودهنگام  شروع 
عضالت  نگه داشتن  قوی  و  منعطف  به 
کمک کند. ترکيبی از فعاليت های بدنی و 

تمرينات کششی توصيه می شود. 
درمان تنفسی

ديستروفی  به  مبتال  افراد  از  بسياری 
عضالنی نمی دانند که قدرت تنفسی کمی 
دارند تا زمانی که دچار سرفه های سخت 
می شوند.  سينه پهلو  به  منجر  عفونت  يا 
اوايل  در  متخصص  به  منظم  مراجعه 
از  پيش  می تواند  ديستروفی  تشخيص 
کمک  درمان  به  تنفسی،  مشکالت  وقوع 

کند. 
گفتار درمانی

که  عضالنی  ديستروفی  به  مبتال  بيماران 
در ماهيچه های صورت و گلو ضعف دارند، 

بهره  تکينک ها  از  برخی  از  می توانند 
سرعت  که  بگيرند  ياد  مثال،  برای  ببرند. 
بين  و  دهند  کاهش  را  صحبت کردن خود 
از  و  کنند  مکث  بيشتر  تنفس هايشان 

تجهيزات ارتباطی ويژه استفاده کنند. 
کاردرمانی

تغيير  فيزيکی  توانايی های  که  همان طور 
به  می تواند  هم  کاردرمانی  می کنند، 
کند  کمک  ديستروفی  به  مبتال  بيماران 
ياد  مجددا  را  حرکات  و  توانايی ها  اين  تا 
بيماران  به  کاردرمانی  هم چنين،  بگيرند. 
وسايل  از  چگونه  که  می دهد  آموزش 

کمکی مانند ويلچر استفاده کنند. 
جراحی اصالحی

نوع  به  بسته  و  مختلف  زمان های  در 
بيماران  از  بسياری  عضالنی،  ديستروفی 
ديستروفی  از  ناشی  شرايط  درمان  برای 
به  مبتال  افراد  دارند.  نياز  جراحی  به 
است  ممکن  ميوتونيک،  ديستروفی 
درمان  برای  قلب  ضربان ساز  نيازمند 
درمان  برای  جراحی  يا  قلب  مشکالت 

آب مرواريد باشند.  
درمان دارويی

 داروهايی مشخصی می توانند به کندکردن 
عضالنی  ديستروفی  نشانه های  کنترل  يا 

کمک کنند. اين داروها عبارتند از:
پردنيزون:  مانند  گلوکوکورتيکوئيدها 
درمان  که  است  داده  نشان  مطالعات 
و  توانايی  می تواند  دارو  اين  با  روزانه 

قدرت عضالت و عملکرد دستگاه تنفسی 
شدن  ضعيف  روند  و  دهد  افزايش  را 
جانبی  عوارض  دهد.  کاهش  را  )عضالت( 
آن  شامل افزايش وزن می شود. استفاده 
موجب  است  ممکن  آن  از  مدت  طوالنی 
و  آب مرواريد  استخوان ها،  شکستگی 

فشار خون باال شود. 
برای  عموما  دارو  اين  آنتی کانوولسانت: 
دارد  امکان  کنترل صرع مصرف می شود. 
و  عضالنی  اسپاسم  کنترل  به  داروها  اين 

حمالت ناگهانی کمک کنند. 
ايمنی:  سيستم  سرکوب کننده  داروهای 
معموال برای درمان بيماری های خودايمنی 
داده  بيماران  به  اگزما  و  لوپوس  قبيل  از 
می شود. اين داروها در به تاخير انداختن 
مرگ سلول های ماهيچه ای کمک می کنند. 
عفونت های  درمان  برای  آنتی بيوتيک: 

تنفسی به کار می روند. 
درمان خانگی و سبک زندگی 

در  غذايی  رژيم  تغييرات  نقش  تاکنون 
ثابت  روند ديستروفی عضالنی  کند کردن 
نشده است؛ اما از آنجا که تحرک محدود 
می تواند منجر به چاقی، کم آبی و يبوست 
مبتال  فرد  يک  در  مناسب  تغذيه  شود، 
غذايی  رژيم  يک  می کند.  پيدا  ضرورت 
کم کالری  و  پروتئين  و  فيبر  از  سرشار 

می تواند کمک کننده باشد.

درمان دیستروفی عضالنی

ت
مـــ

سال

ترجمه: شيدا صالحی
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خصوص  )به  شبانه روز  طول  در  سالم،  فرد 
خواب( به طور مرتب و به صورت ارادی يا 
می دهد؛  تغيير  را  خود  وضعيت  غيرارادی 
تحت  که  پوست  از  محل هايی  درنتيجه، 
خون  و  کرده  تغيير  مرتبا  هستند  فشار 
فرد  يک  در  اما  می رسد.  بخشها  تمامی  به 
نمی کند.  کار  خوبی  به  مکانيسم  اين  بيمار 
ثابت  وضعيت  در  طوالنی  مدت  که  بيماری 
قرار دارد )خوابيده يا نشسته( مستعد زخم 
به  بدن  از  بخش هايی  به  زيرا  است  بستر 
نمی رسد  کافی  قدر  به  خون  طوالنی  مدت 
و در نتيجه آن نواحی زخم می شود. بعضی 
فرد  بيمار،  از  مراقبت  حين  در  هم  مواقع 
در  و  می کشد  مالفه  روی  را  بيمار  مراقب، 
زيرين،  سطح  و  پوست  بين  اصطکاک  اثر 
پوست آسيب می بيند. نواحی مستعد زخم 
دارند؛  بستگی  بيمار  نوع وضعيت  به  بستر 
پا،  لگن، ساق  در  زخم  مواقع  اکثر  در  ولی 
گوش  الله  و  سر  پشت  شانه ها،  پا،  پاشنه 

ايجاد می شود. 
درمان زخم بستر

زخم  درمان  در  گام  اولين  فشار:  کاهش   .1
موج  که  اصطکاکی  و  فشار  کاهش  بستر، 
می  کار  اين  انجام  برای  است.  شده  زخم 

توان از دو روش استفاده کرد: 
از  استفاده  حمايتی:  سطوح  از  استفاده   
تشک و بالش نرم مخصوص که در نشستن 
پوست  از  و  کرده  کمک  درازکشيدن  و 

آسيب پذير حفاظت می کند.
تغيير  و  فرد  برگرداندن  موقعيت:  تغيير   
انجام شود.  بايد  مرتب  طور  به  او  موقعيت 
سعی  می کند،  استفاده  ويلچر  از  فرد  اگر 
يک بار  دقيقه   15 هر  فرد  موقعيت  تا  کنيد 
حالت  در  فرد  که  صورتی  در  کند؛  تغيير 

درازکشيده است، هر 2 ساعت يک بار.  
از  مراقبت  زخم:  تميزکردن  و  شستشو   .2
به  دارد.  بستگی  زخم  عمق  به  بستر  زخم 
طور کلی، تميزکردن زخم شامل موارد زير 

می شود: 
آسيب ديده شکافته  پوست  اگر   شستشو: 
را  آن  نباشد(،  عميق  )خيلی  باشد  نشده 
شسته  پاک کننده  ماده  توسط  آرامی  به 
يا  آب  با  را  باز  زخم های  کنيد.  خشک  و 
تعويض  بار  )آب شور( در هر  نمک  محلول 

بانداژ بشوييد.
نگه   مرطوب  با  بانداژ  بانداژ:  قراردادن   
داشتن زخم بهبود آن را سرعت می بخشد. 
اين کار مانع عفونت شده و پوست اطراف 

زخم را خشک نگه می دارد. 
3. برداشتن بافت آسيب ديده: برای درمان 
بدون  بايد  موردنظر  محل  زخم،  مناسب 

بافت آسيب ديده، مرده و عفونی باشد. 
4. ساير روش های درمان:

التهابی  ضد  داروهای  درد:  کنترل  داروی   
و  ايبوپروفن،  جمله  )از  استروئيدی  غير 
را  درد  است  ممکن  ناپروکسن(  سديم 

کاهش دهد. 
می توان  عفونت:  درمان  برای  داروهايی   
به  و  کرده  عفونت  که  را  بسترهايی  زخم 
ساير درمان ها پاسخ ندادند، با آنتی بيوتيک 

درمان کرد. 
را  زخم  بهبود  مناسب  تغذيه  سالم:  رژيم   

تسريع می کند. 
ساير  به  که  بستری  زخم  جراحی:   .5
روش های درمانی جواب نداده ممکن است 

نيازمند جراحی باشد.
پيشگيری از زخم بستر:

از  بايد  است.  پيشگيری  قابل  بستر  زخم 
بر  دائمی  يا  مدت  طوالنی  فشار  واردشدن 
جلوگيری  شود.  بيماری  بدن  از  بخش  هر 
برای پيشگيری می توان بيمار را به حرکت 
چرخاندن  يا  حرکت دادن  با  کرد،  تشويق 
حرکت  )ميزان  ندارد  حرکتی  که  بيماری 
می شود(،  تعيين  بيمار  پزشک  توسط 
روی  بيمار  هل دادن  يا  کشيدن  از  اجتناب 
کم تحرک،  افراد  برای  فيزيوتراپی  سطح، 
که  موقعيت هايی  در  ماندن  از  اجتناب  و 
باعث آسيب به پوست )بيماری که مدتهای 
طوالنی در ادرار يا مدفوع می ماند( می شود. 
نگه  تميز  بايد همواره  بيمار  بدن  به عالوه، 
نواحی مستعد  در  او  پوست  و  داشته شده 
و  اوليه  تشخيص  بررسی شود.  دائما  زخم، 
سريع عالئم زخم به درمان موثر آن کمک 

می کند.

زخم بستر: دالیل، درمان و راه های پیشگیری
ترجمه: شيدا صالحی



38

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

باالبر مناسب هر نوع ويلچر

استراليف

این باالبر كه طراحی آن هشت سال زمان برده، اختراع شركت ال جی است. استفاده از آن بسیار ساده و ایمن است. كافی است ویلچر روی باالبر 
ثابت شود و سپس به راحتی از پله ها باال و پایین رود. دارای چهار چرخ كوچک و جمع و جور است كه قابلیت چرخش 360 درجه را دارند و 

برای كاربران ویلچر جهت جابجایی بین طبقات بسیار مناسب است، به ویژه زمانی كه آسانسور و پله برقی یا رمپ در دسترس نباشد.
بسیار راحت، با دوام و قابل اعتماد است. یک باتری با ظرفیت باال، عمر طوالنی و عملکرد خوب دارد. وزن را می توان تنظیم كرد و اندازه كوچک 

و قابلیت تاشو بودن این نوع باالبر، استفاده از آن را راحت تر می كند.

استرالیف، یک پله نورد بدون موتور است كه شامل یک نرده، یک ریل ثابت متصل به دیوار و دسته هست كه به افراد مسن یا افراد دارای محدودیت 
كمک می كند تا از پله ها باال و پایین روند.

استرالیف به راحتی در منزل شخصی یا خانه های سالمندان، حتی در پلکان باریک قابل نصب است و در مقایسه با باالبر برقی پلکان، مقرون به 
صرفه تر است و تا وزن 127 كیلوگرم را تحمل می كند. فرد به راحتی از پله ها باال می رود و سقوط تصادفی نمی كند.

برای استفاده از استرالیف، كافی است فرد دستگیره را بگیرد و در امتداد ریل حركت كند و در فاصله دلخواه قرار گیرد. در این صورت دستگیره 
قفل می شود و فرد با اطمینان خاطر از پله باال و پایین می     رود. این دسته، ارگونومیک است و به راحتی برای باال و پایین رفتن از پلکان، در دست 

جا می گیرد

فناوری های نوین برای سفر و زندگی
ترجمه: معصومه آِمدی
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استرويدر

استرویدر یک پوشش كمکی است كه برای بهبود در راه رفتن طراحی شده، و دامنه حركت كاربر 
را افزایش می دهد. طراحی استرویدر از سه ركن مفهومی الهام گرفته: جمع آوری انرژی بالقوه ی وزن 
كاربر و آزاد كردن آن در نقاط مهم حین راه رفتن، جلوگیری از هر گونه محدودیت حركت طبیعی 
از محرک های  استفاده  و  زدن،  قدم  هنگام  در  تعادل طبیعی  عدم  از  منظور جلوگیری  به  مفصل 

سازگار به منظور اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه برای همه كاربران.
استرویدر از سه جزء اصلی تشکیل شده كه شامل كمربند سفت و محکم، اجزای ران )بریس زانو و 
اجزای مچ پا( و در نهایت كفش است. هنگام پوشیدن استرویدر، انتهای كابل ران و مچ پا به بریس 

زانو و كفش وصل می شود.
كیسه های هیدرولیک ساخته شده دركفش، بخش های مختلفی از استرویدر را حین راه رفتن به كار 
می گیرند. ساختمان زانو یک مارپیچ فنری به عنوان منبع ذخیره سازی انرژی و یک گیره توپی برای 

آزاد كردن گشتاور دارد تا زانوی كاربر درزاویهی مشخصی خم شود.
ساختمان لگن دارای یک سوییس الک است تا شکل زاویهدار باالی پا را پیش ببرد و حالت فنری 

لگن حین راه رفتن در زمان درست فعال شود.
برای تایید مقرون به صرفه بودن انرژی تولید شده توسط استرویدر ، قدم زدن انسان تجزیه و تحلیل 
شد و معلوم شد نیروی كاربر حین راه رفتن در كمر، زانو و مچ پا به كار رفته است. نتایج نشان داد 
كه این استرویدر به طور موفقیت آمیزی نیازهای كاربر را به میل وی، كاهش می دهد. با این حال، 
وزن این استرویدر حین راه رفتن زیاد است. در آینده روی كاهش وزن این پوشش كار خواهد شد.

فناوری های نوین برای سفر و زندگی
ترجمه: معصومه آِمدی
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