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صاحب امتياز: كانون معلولین توانا    
  مدير مسوول: محمدرضا هادی پور

افراد دارای معلولیت، سمن ها و فعاالن حوزه معلولیت می توانند سوژه ها و پیشنهادات خود را به 

منظور پیگیری و سوال از مسئوالن از طریق شماره پیامک 30007545 برای ما ارسال کنند.      
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با نگاهی اجمالی به وظایف سازمان بهزیستی می توان دریافت 
از وظایف  پدیده معلولیت یکی  كه فرهنگ سازی در خصوص 

این نهاد است.
در واقع این سازمان در كنار تمام مسئولیت هایی كه دارد باید 
به اشاعه فرهنگ صحیح نگری به معلوالن بپردازد و با استفاده 
از تمام ابزارهای فرهنگی موجود در جامعه تالش كند تا مفهوم 
این پدیده را در ذهن خود افراد دارای معلولیت و عموم جامعه 

اصالح كند.
بذر سالم  كاشتن  به  اتکا  با  و  راه  از همین  بهزیستی  بسا  چه 
فرهنگی در جامعه بتواند قدم های مهمی در مسیر رعایت حقوق 
معلوالن بردارد و در دراز مدت قادر به تربیت نسل هایی شود 
كه وقتی به سیستم مدیریت كشور اضافه می شوند دیدگاهی 
باشد  داشته  طیف  این  به  خدمتگزار  و  انسان دوستانه  شفاف، 
انرژی هزینه  و در بحث تصویب قوانین، دیگر سال ها زمان و 

نشود.
تمام  در  بهزیستی  سازمان  پیداست  شواهد  از  كه  اینگونه  اما 
سال های فعالیت خود -به جز تحركات اندكی كه در چندماه 
در  معلولین  سمن های  و  فعاالن  فشار  تحت  هم  آن  گذشته 
راه های  آموزش  برای  فرهنگی  محتوای  تولیدات  خصوص 
نابینایان و یا ناشنوایان  ابتال به ویروس كرونا به  از  پیشگیری 
صورت داده- تقریباً هیچ فعالیت فرهنگی اثرگذاری در زمینه 

اصالح دیدگاه نسبت به طیف معلول انجام نداده است.
و ای كاش این سازمان در انجام این وظیفه خود فقط مرتکب 
سکوت  خاص  مورد  این  در  كه  چرا  بود  بی توجهی  و  غفلت 

بهزیستی بیشتر به نفع جامعه هدف تمام می شد. 
در  به خصوص  و  همواره  سازمان  این  مسئوالن  متأسفانه 
توزیع  تبلیغ،  با  و...  قربان  و  فطر  اعیاد  مانند  مناسبت هایی 
حساب  شماره  حاوی  پیامک های  ارسال  صدقه،  صندوق های 
ضربات  بزرگ ترین  نذورات  و  فطریه  زكات،  جمع آوری  برای 
آورده  وارد  از جامعه  گروه  این  و شخصیت  به شأن  را  ممکن 

است.
نسبت  جامعه  دیدگاه  تخریب  با  بهزیستی  سازمان  اقدام  این 
افرادی قابل ترحم و محتاج معرفی كرده  به معلوالن، آنان را 
و زمینه  را طوری فراهم كرده كه معلول حتی اگر به مدارج و 
جایگاه های باالیی نیز دست پیدا كند باز در نظر جامعه فردی 
است كه موفقیت خود را مرهون صدقات مردمی است و چه 
بسا برخی چنین بپندارند كه اگر صدقه و فطریه آنان نبود این 

فرد اكنون در فالكت خود غرق بود.

این خیانت آشکار ابعاد وسیع تری نیز دارد و آن لطمه روحی، 
تحقیر، تخریب عزت نفس، تنزل شخصیت و جایگاه اجتماعی 
فرد و به دوش كشیدن دردی جانکاه است كه از نگاه های حاكی 
جامعه  و  همکاران  فامیل،  خانواده،  جمع  در  بودن  محتاج  از 
سازمان  هدیه  همه  اینها  البته  صد  و  می شود  تحمیل  فرد  به 

بهزیستی و حاصل بی درایتی مدیران آن است.
مدیریتی به  دور از  انعطاف و نگاه مددكارانه كه همه شاخص های 
انسانی افراد دارای معلولیت را قربانی می كند تا اندكی پول به 
بودجه اش  همیشگی   كسری  از  ناچیزی  بخش  و  آورد  دست 
دادن  دست  از  قیمت  به  تفکر  این  اگر  حتی  كند  جبران  را 
به  این دستگاه  باشد كه خود  اعتباری  تومان  میلیاردها  دادن 
نام توانمند سازی معلوالن صرف پرداخت شهریه دانشگاه آنان 

می كند .
نگرشی كه معلول را سزاوار ته مانده  های  زندگی سایرین می داند 
و به معرفی این افراد به  عنوان نیازمندان دائمی مبادرت می كند 
راه جمع  در  را  آورده  به دست  توانبخشی  از مسیر  و هرآنچه 

 آوری صدقه از دست می دهد.
اینها خالصه ای است از دردهای عظیمی كه اگر واكاوی شود 
ثابت می كند بهزیستی و چه بسا دولت چندین برابر پول حاصل 
از جمع آوری كمک های مردمی را باید بابت درمان آالم  روحی 

این گروه هزینه كند. 
مادر  یا  و  متولی  به عنوان  بهزیستی  سازمان  توسط  كه  آالمی  
معلوالن ایجاد می شود . آالمی  با دامنه وسیع و البته نابخشودنی! 
ناآگاه است نه برای متولیانی   چرا كه بخشش از آن متخلفان 
آن هم  شده اند  تخلف  دچار  امانت  از  صحیح  نگهداری  در  كه 

به صورت آگاهانه و عامدانه!
مردمی  كمک های  جلب  با  بهزیستی  سازمان  دیگر  سوی  از 
فعالیت های  تمام  معلول  به  ترحم طلبانه  نگرش  ترویج  و 
چندین ساله فعاالن این حوزه را تخطئه می كند و فرهنگسازی 
در این زمینه را دوباره به نقطه صفر برمی گرداند و نام این اقدام 

اگر هدردهی عامدانه زحمات سمن ها نیست پس چیست؟
نام این تفکر اگر رونق نگاه خیریه محوری نسبت به معلوالن و 

دور نگهداشتن آنان از احقاق حقوقشان  نیست پس چیست؟
از برند معلولیت،  آیا هنوز هم اجازه نداریم بگوییم: بهزیستی 
سوءاستفاده كرده و از این نام علیه خود معلوالن بهره  می برد؟

به راستی سود محروم نگاه داشتن معلول و سود ناامید ساختن 
او از اجرای قوانین  این حوزه به جیب  چه كسانی می رود؟
چه كسی است كه معلول را نیازمند و وابسته می خواهد؟

خیانت آشکار از مادری که دلسوز نیست

سید محمد موسوی
بنیانگذار كانون معلولین توانا 

سرمقاله 
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معلوالن جسمی حركتی كشور سازمان  ملی  رئیس شبکه 
بهزیستی كشور را فاقد مجوزهای قانونی برای دخالت در 

تاسیس شبکه های ملی معلوالن دانست.
شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به  پیک توانا  گزارش  به 
كشور،   جسمی حركتی  معلوالن  تشکل های  ملی 
با تاكید بر تبصره ذیل ماده یک آئین  سیدمحمدموسوی 
نامه تشکل های مردم نهاد مصوب سال95 هیأت وزیران، 
فعالیت  مجوز  می تواند  فقط  بهزیستی  سازمان  كرد:  بیان 
و تاسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی كه در راستای 
اهداف آن سازمان فعالیت می كنند را صادر كند و تصریحی 
مبنی بر جواز تاسیس شبکه ملی در قوانین مربوطه برای 

سازمان بهزیستی كشور وجود ندارد.
رئیس شبکه ملی معلوالن جسمی حركتی كشور با اشاره به 
این مطلب كه سازمان بهزیستی خود متولی اصلی حمایت 
از معلوالن است و باید همواره از نظارت رسمی تشکل ها 
و  داخلی  قوانین  كامل  اجرای  در  موضوعی  شبکه های  و 
در  بهزیستی  سازمان  رفتار  افزود:  ببرد،  بهره  بین المللی 
روح  با  مخالف  موضوعی،  شبکه های  برای  مجوز  صدور 

قوانین است كه ما در  حركت های مردمی و نقض صریح 
به محاكم قضائی تقدیم  را  رابطه رسماً شکایت خود  این 

نموده و موضوع را به جد پیگیری خواهیم نمود.
وی همچنین به رسمیت نشناختن شبکه های ملی رسمی 
ثبت شده معلوالن به ویژه شبکه ملی تشکل های غیردولتی 
ناشنوایان  ملی  شبکه  و  كشور  جسمی- حركتی  معلوالن 
ایران توسط سازمان بهزیستی را امری غیرقانونی دانست.

این فعال حوزه معلوالن كشور در ادامه با انتقاد از موضع 
سازمان بهزیستی در به رسمیت نشناختن دو شبکه ملی 
گفت:  حركتی،  جسمی  معلوالن  و  ناشنوایان  حوزه  در 
توانمندی  ارتقای  و  حمایت  بهزیستی  سازمان  وظیفه 
معلوالن است ولی ورود غیرقانونی این سازمان در تاسیس 
شبکه ها موجب عدم اتحاد معلوالن و در نتیجه عدم حضور 
در  شبکه  دو  این  عضو  تشکل   150 حداقل  نمایندگان 
جلسات كمیته های پیگیری قانون شده كه در آینده شاهد 
به  طور  و  قانونی  حقوق  احقاق  در  آنها  اثربخشی  كاهش 
كلی موجب بروز آسیب جدی به معلوالن كشور خواهیم 

بود.

رئیس شبکه ملی معلوالن جسمی حرکتی کشور در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
بهزیستی فاقد مجوز دخالت در تاسیس موسسات و شبکه های موضوعی معلوالن است
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روابط عمومی شبکه ملی معلوالن جسمی  به گزارش 
حركتی كشور، در نشست مشترک مدیران شبکه ملی 
و اداره كل سالمت، تفاهم نامه ای جهت همکاری همه 
تهران  معلوالن شهر  به  جانبه در مسیر خدمات دهی 
توسط سید محمد موسوی رئیس شبکه ملی و زینب 
تهران  شهرداری  سالمت  كل  اداره  كل  مدیر  نصیری 
امضا گردید. این تفاهم نامه با هدف ارائه خدمات بهینه 
و اثربخش به افراد دارای معلولیت شهر تهران و فرهنگ 
افراد  به  نسبت  نگرش جامعه  تغییر  سازی درخصوص 
دارای معلولیت امضا شد. از مهمترین مفاد آن می توان 
به مشاركت و حمایت اداره كل سالمت از برنامه های 
و حمایت  ابالغ همکاری  براساس،  ملی  اجرایی شبکه 
به مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران، دعوت از 
نماینده شبکه ملی در جلسات برنامه ریزی فرهنگی و 
اجتماعی و بهره مندی از ظرفیت شبکه ملی در ایجاد 
ارتباط و تعامل رسمی با سازمان های غیردولتی حوزه 

افراد دارای معلولیت اشاره كرد.
از مهمترین وظایف شبکه ملی در این تفاهم نامه هم 
میتوان به استخراج مسائل و مشکالت مدیریت شهری 
همایش،   برگزاری  معلولیت،  دارای  افراد  حوزه  در 
به  آموزشی  كارگاههای  و  تخصصی  های  نشست 
منظور توانمند سازی و آگاهی بخشی مدیران شهری 
و همکاری  معلولیت  دارای  افراد  به  مربوط  مسائل  در 
در خصوص ایجاد بانک اطالعاتی افراد دارای معلولیت 

مناطق 22 گانه شهر تهران اشاره كرد.
معلوالن جسمی  ملی  مورد سوابق همکاری شبکه  در 
همکاری  به  توان  می  سالمت  كل  اداره  و  حركتی 
بسیار خوب در اجرای موفق »جشنواره معلولیت بدون 
در  گسترده  سازی  فرهنگ  و  تبلیغات  و  محرومیت« 

هفته ملی معلوالن در آذرماه گذشته اشاره نمود.

انعقاد صورت جلسه همکاری بین شبکه ملی تشکل های غیر دولتی 
معلوالن جسمی حرکتی کشور و اداره کل سالمت شهرداری تهران
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رئیس شبکه ملی تشکل های غیردولتی معلوالن 
معلوالن  واقعی  غیر  آمار  كشور،  جسمی حركتی 
كشور را عامل اصلی در پیش بینی ناصحیح بودجه 
برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن اعالم 

كرد.
روابط عمومی  از  نقل  به  پیک توانا  گزارش  به 
جسمی حركتی  معلوالن  تشکل های  ملی  شبکه 
كشور؛ سید محمد موسوی در جلسه كمیسیون 
اجتماعی مجلس كه در ساختمان بهارستان و با 
حضور اعضای كمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس 
سازمان بهزیستی كشور و معاون توسعه مدیریت 
بیان  با  شد،  برگزار  سازمان  این  انسانی  منابع  و 
این مطلب افزود: ریشه عدم محاسبات دقیق در 
و  نادرست  آمار  بهزیستی،  بودجه سازمان  تعیین 

غیرواقعی موجود از معلوالن كشور است.
از  موجود  آمار  كه  مطلب  این  بر  تاكید  با  وی 
جمعیت معلوالن در ایران غیر واقعی است، افزود: 

آخرین آمار معلوالن مربوط به سرشماری نفوس 
آمار  آن  اساس  بر  كه  است   85 سال  مسکن  و 
معلوالن را حدود یک  و 2 دهم درصد از جمعیت 
اعالم  طبق  كه  درحالی  می كنند  اعالم  كشور 
درصد   15 دست كم  بهداشت،  جهانی  سازمان 
معلولیت  دارای  افراد  را  جوامع  همه  جمعیت  از 

تشکیل می دهند.
رئیس شبکه ملی معلوالن جسمی حركتی كشور 
انتقاد شدید از حذف آیتم مربوط به شمارش  با 
معلوالن در سرشماری سال 95 افزود: این اقدام 
امروز  بهانه كاهش هزینه ها صورت گرفت  به  كه 
موجب شده حتی مجلس نیز در پیش بینی بودجه 
جمعیت  سرانه  اساس  بر  بهزیستی  نیاز  مورد 
معلوالن، دچار خطا شده و بودجه ای كمتر از نیاز 
واقعی جامعه هدف آن معین كند   و این خسارت 
به مراتب بیشتر از صرفه جویی  ذكر شده در عدم 

سرشماری معلوالن است .

موسوی در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
اختصاص بودجه برای اجرای قانون معلوالن باید مبتنی بر 

آمار صحیح افراد دارای معلولیت باشد
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معلوالن  غیردولتی  تشکل های  ملی  شبکه  رئیس 
بازنشستگی  قانون  اجرای  عدم  كشور،  جسمی حركتی 
و  اعالم  قانون  صریح  نقض  را  معلوالن  موعد  از  پیش 

خواهان اجرای آن در بخش های غیر دولتی شد.
جلسه  در  موسوی  محمد  سید  پیک توانا؛  گزارش  به 
بهارستان  اجتماعی مجلس كه در ساختمان  كمیسیون 
رئیس  مجلس،  اجتماعی  كمیسیون  اعضای  حضور  با  و 
سازمان بهزیستی كشور و معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانی این سازمان برگزار شد، به شدت نسبت به تبعیض 
در اجرای قوانین مربوط به معلوالن انتقاد كرد و گفت: 
تبعیضی وجود  نباید  اجرای آن  و در  قانون است  قانون 

داشته باشد.
وی با اشاره به عدم شمول سنوات ارفاق برای بازنشستگی 
بخش های  در  شاغل  عادِی  معلوالن  موعد  از  پیش 

غیردولتی، افزود: متاسفانه عدالت در این خصوص رعایت 
نشده و معلوالن شاغل در بخش خصوصی از این سنوات 
دولت  كه  علت  این  به  تنها  نمی شوند  برخوردار  ارفاقی 

اعتبار الزم برای این امر را تامین نکرده است.
برای  اشتغالزایی  زمینه  در  كشور  برتر  كارآفرین  این 
معلوالن با تاكید بر تامین بودجه الزم به منظور اجرای 
از  استفاده  به  كارفرمایان  تشویق  در  الزم  سازوكارهای 
معلول  افراد  كرد:  تصریح  معلولیت،  دارای  كار  نیروی 
تبعیض  و  اهمال  دلیل  به  خصوصی  بخش  در  شاغل 
باید سقف  دولت از حق قانونی خود محروم می مانند و 
در حالیکه  كنند  كامل  را  اشتغال خود  30ساله سنوات 
این امر بسیاری از آنان را با تشدید معلولیت و ابتال به 

معلولیت های ثانویه مواجه می كند.

موسوی در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:
هدف قانون برقراری عدالت است و اجرای آن نباید همراه با تبعیض باشد
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پرداخت  از  پيش  چندی  بهزيستی  سازمان  رئيس 
خيلی  و  معلوالن شديد  هزار   ۲۸ به  پرستاری  حق 
 ۶۱۰ را  آن  مبلغ  و  داد  شديد جسمی-حرکتی خبر 

هزار تومان اعالم کرد.
اين درحالی است که بسياری از آسيب ديدگان نخاعی 
در خانه های خود و توسط همسر و خانواده هايشان 
تاکنون  بهزيستی  سازمان  اما  می شوند  نگهداری 
اين گروه را در زمره دريافت کنندگان کمک هزينه 

پرستاری قرار نداده است. 
حق پرستاران خانگی فراموش شده است

حق  می گوید:  معلوالن  حوزه  فعال  زندی،  امیرحسین 
كنند  می  پرستاری  را  معلولین  خانه،  در  كه  پرستارانی 

فراموش شده است. 
او اعتقاد دارد: پرستاران واقعی مادران، برادران، خواهران 
و همسرانی هستند كه معلولین خود را در خانه  نگهداری 

می كنند و هیچ پاداشی هم دریافت نمی كنند.
ادامه  است  پا  ناحیه  از  معلولیت  دارای  نیز  خود  كه  وی 
می دهد: مبلغ كمک هزینه پرستاری پاسخگوی نیازهای 
معلولین نیست و اگر كسی بخواهد با همین مبلغ پرستاری 
را برای انجام امور روزانه اش استخدام كند قطعاً نمی تواند.

خواست  مجلس  نمایندگان  از  معلوالن  حوزه  فعال  این 
جامع  قانون    6 ماده  اجرای  برای  الزم  بودجه  تأمین  تا 

حمایت از معلوالن را در دستور كار قرار دهند.
پرستار به جای هزينه کمک پرستاری

است  گردن  دوم  مهره  از  نخاعی  معلول  كه  حسین.الف 
به عنوان  اندكی  مبلغ  ماهانه  بهزیستی  سازمان  می گوید: 
این  اما  افراد ضایعه نخاعی می پردازد،  به  هزینه پرستاری 
مبلغ ناچیز حتی پاسخگوی نیمی از نیاز های این افراد به 
تعویض پانسمان روزمره شان نیست و دستاورد فاصله بین 
نیاز واقعی معلوالن و پرداختی دولت، زخم های عمیق و 

همیشگی است به نام زخم بستر.
وی می افزاید: دولت به جای پرداخت هزینه كمک پرستاری 
به افراد ضایعه نخاعی بهتر بود به هر فرد روزانه چند ساعت 
پرستار می داد تا در شست وشو و پانسمان زخم ها كمکش 
كند و گاهی حتی هم صحبتش باشد. بسیاری از معلوالن 
آسیب دیده نخاعی سهمشان از زندگی فقط تماشای سقف 

و دیوارهای اتاقشان است و بس.
اقالم  و  دارو  جز  به  نخاعی  آسیب دیدگان  وی  گفته  به 
بهداشتی به ویتامین و انواع مکمل ها نیاز دارند كه بهبود 
آنها در گرو دریافت این ویتامین هاست اما اغلب این افراد 
به دلیل مشکالت مالی قادر به تهیه این موارد نیستند و 
هم  ضروری شان  داروهای  تهیه  از  موارد  برخی  در  حتی 

اجتناب می كنند.

فراموشی پرستاران خانگی
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شانه  مفصل  تعویض  كه  فردی  آیا  سوال: 
انجام داده و یا یک پایش را از دست داده 

همچنان می تواند رانندگی كند؟ 
پاسخ: هیچ گونه محدودیتی در مجوز برای 
اینکه  اعمال نشده است، مگر  این وضعیت 
پزشک آن را كامال ممنوع اعالم كرده باشد. 
رانندگان  با  تحقیقات خود  سال ها  در طی 
دارای معلولیت، نکته ها، توصیه های عملی و 
اطالعات مفیدی را جمع آوری كرده ایم. اگر 
می تواند  اتومبیل  انتخاب  دارید،  معلولیت 
به این معنی باشد كه باید موارد خاصی را 
در نظر بگیرید. اطالعات پیش رو براساس 
تجربه های افراد دیگر است و می تواند برای 

شما هم كاربردی باشد.
به سواالت زير فکر کنيد:

رانندگی با معلولیت چه قوانینی دارد؟ 
اتومبیل های  در  مفید  ویژگی  كدام 
استاندارد می تواند تفاوتی در رانندگی شما 

ایجاد كند؟ 
تخصصی  تکنیک های  یا  محصوالت  آیا 

وجود دارد كه به شما كمک كند؟
كار  این  مناسب  تجهیزات  می توان  چگونه 

را پیدا كرد؟ 
آیا واجد شرایط رانندگی هستید؟

تجهیزات مفیدی كه می تواند در سوارشدن 
و خارج شدن از ماشین به شما كمک كنند:

روی  بر  را  شما  كه  باالبرهایی  مورد  در 
می آورند،  پایین  و  باال  ماشین،  صندلی 

اطالعات كسب كنید. 
صندلی هایی كه به بیرون چرخانده می شوند 
پایین  می گیرند،  جای  ماشین  داخل  و 
قرارمی گیرندكه  موقعیتی  در  و  می آیند 
مناسب شما باشد، گزینه ها ی بسیار مهمی 
هستند. ممکن است  برخی از لوازم جانبی 
آن  تمام  اتومبیل  به  سوارشدن  برای  ساده 

چیزی باشند كه شما به آن نیاز دارید. 
دارید  را  جدیدی  اتومبیل  خرید  قصد  اگر 
و  دلخواه  ویژگی های  از  برخی  می توانید 
به  راجع  و  كنید  بررسی  را  خود  مناسب 
یا  درها  بازشدن  نحوه ی  صندلی،  ارتفاع 
و  موجود  فضای  ماشین،  عقب  صندوق 
كافی برای تجهیزات و نحوه  عملکرد برخی 

از آن ها اطالعات بیشتری كسب كنید.
خود،  روزهای  بدترین  از  یکی  در  نکته: 
امتحان  را  سازگاری  هرگونه  و  اتومبیل 

كنید، نه زمانی كه احساس خوبی دارید.
است  راحت  صندلی  كه  شوید  مطمئن 
است.  برخوردار  مناسبی  پشتیبانی  از  و 
صندلی و فرمان را متناسب با خود تنظیم 
تنظیم  قابل  های  صندلی  بالشتک،  كنید. 
الکتریکی و صندلی های گرم شونده همگی 

بسیار كمک كننده هستند.

عضالت،  سفت شدن  از  جلوگیری  برای 
وقت  دهید.  انجام  زیادی  های  استراحت 

كافی برای این كار بگذارید.
كه  ُمَسکن هایی  كنید  حاصل  اطمینان 
باعث  می كنید  استفاده  رانندگی  هنگام 
توانایی  بر  یا  و  نمی شوند  آلودگی  خواب 

رانندگی تأثیر نمی گذارند.
آتل  از  خود  مفاصل  از  مراقبت  برای  اگر 
تا  بپوشید  را  آن ها  كنید،  می  استفاده 
هنگام  آنها  از  استفاده  شوید  مطمئن 
جراحی  اخیرا  اگر  است.  مناسب  رانندگی 
كرده اید از پزشک خود بخواهید زمان ایمن 

رانندگی را به شما توصیه كند.
افراد  رانندگی  آموزش  برنامه های 

دارای معلوليت
قابل  زیادی كه  آموزشی  برنامه های  امروزه 
در  هستند  همراه  تلفن های  روی  بر  نصب 
دسترس همگان قرار دارد. در این برنامه ها 
تمام موارد و مراحل مورد نیاز برای معلوالن 
یادگیری  توانایی  كه  جانبازان  و  جسمی 
مهارت رانندگی را دارند گردآوری شده كه 
به آنها در طی انجام مراحل كمک می كند.

در نهایت اینکه از هر آنچه به شما آرامش 
و امنیت خاطر بیشتری می دهد متناسب با 

شرایط خود بهره ببرید.
ترجمه: بهناز ضبيحی

معلولیت و رانندگی؟
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موعد  از  پيش  بازنشستگی  »قانون 
در  شاغل  معلوالن  شامل  معلوالن« 
این در حالی  مراکز غيردولتی نمی شود. 
است كه افراد معلوِل شاغل در دستگاه های 
دولتی بسته به شدت معلولیت خود از ارفاق 
2 تا 6 سال بهره مند شده و پیش از موعد 

بازنشسته می شوند. 
سازمان  مستمری های  امور  مدیركل 
از  ناشی  را  مشکل  این  تأمین اجتماعی 
مدیركل  اما  می داند  قانون  عدم پیش بینی 
دفتر توانمندسازی بهزیستی كشور می گوید 
مشکل موجود، فقط تأمین بار مالی سنوات 
ارفاقی است وگرنه خالء قانونی وجود ندارد.

از  ناشی  تفاوت ها   این  پیک توانا؛  گزارش  به 
می كند  اعالم  كه  نقصی  است.  قانون  نقص 
قانونگذار آن قدرها هم همه جانبه نگر و مدافع 
بدش  حتی  گاه  و  نیست  عدالت  قد  تمام 
نمی آید در توسل به فرار از مسئولیت، بازی 
واژه ها را پیش كشیده و حق مسلم معلول 
غیردولتی  و  دولتی  مراكز  در  اشتغال  به  را 

گره بزند.
قانون اما و اگردار

عادی  معلوالن  بازنشستگی  قانون  اساس  بر 
و جانبازان دفاع مقدس در مشاغل سخت و 
زیان آور كه سال 67 تصویب و سال 84 اصالح 
شده است؛ معلوالن ناشی از حوادث بین 2 

دارای20درصد  عادِی  معلوالن  و  سال   8 تا 
تمام  در  كار  سابقه  سال   20 و  معلولیت 
وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها و 
بانک ها )به جز مراكز خصوصی( می توانند با 
2 تا 6 سال سنوات ارفاقی و برخورداری از 

مزایای 30 ساله بازنشسته  شوند.
استفاده از این قانون شرایط سنی ندارد و هر 
سقف  به  معلوالن  خدمت  سنوات  كه  زمان 
پزشکی  كمیسیون  تأیید  با  رسید  20 سال 
از  می توانند  بهزیستی  سازمان   در  مستقر 
سال های ارفاق از خدمت خود استفاده كرده 

و بازنشسته شوند.
اجرای  مسير  در  که  مهمی  مشکل  اما 
اين قانون وجود دارد اين است که اين 
مراکز  در  شاغل  معلوالن  شامل  قانون 

غيردولتی  نمی شود.
ماهیت  دلیل  به  اجتماعی  تأمین  صندوق 
بیمه  حق  تقبل  به  قادر  خود  غیردولتی 
نیست،  معلوالن  خدمت  از  ارفاق  سنوات 
شهروندان  قبال  در  اگرچه  نیز  دولت 
آسیب پذیر خود وظایف زیادی دارد اما زیر 

بار تأمین این هزینه نمی رود.
را  خود  هم  خصوصی  مراكز  كارفرمایان 
و  نمی دانند  قانون  این  اجرای  به  موظف 
دولت به دلیل فقدان ارتباط معنایی با این 

مركز قادر به برخورد قانونی با آنها نیست.
در نتیجه افراد شاغل در مراكز خصوصی باید 
سنوات خدمت خود را به 30 سال برسانند 
و در این اثنا آسیب های زیادی متوجه آنان 
می شود كه ابتال به بیماری یا معلولیت های 

ثانویه از آن جمله است. 
قانون و معلوالن شاغل در مراکز غيردولتی

تأمین  سازمان  مستمری های  امور  مدیركل 
از  ارفاق  سنوات  تعلق  عدم  علت  اجتماعی 
خدمت به معلوالن شاغل در مراكز غیردولتی 

را عدم لحاظ آن در قانون دانست.
ناهید حیدری گفت: در متن آئین نامه قانوِن 
نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و 
معلولین در مشاغل سخت و زیان آور فقط به 
مراجع، دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی 
غیردولتی و هر مؤسسه ای كه شمولیت آن 

 بازنشستگی پیش از موعد معلوالن 
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تصریح  و  شده  اشاره  است  نام  ذكر  مستلزم 
قانون این تمایز را ایجاد كرده است.

قانون  اجرای  عدم  علت  كرد:  تأكید  وی 
خصوص  در  موعد  از  پیش  بازنشستگی 
عدم  غیردولتی،  مراكز  در  شاغل  معلوالن 
عدم  بلکه  نیست  دستگاه ها  همکاری 
پیش بینی قانون است و این یعنی اگر قانون 
برای  را  خدمت  سنوات  از  ارفاق  شمولیت 
شاغالن معلول در مراكز خصوصی پیش بینی 
به عنوان  تأمین اجتماعی  سازمان  می كرد 
گروه  این  خدمتگزار  مصوب،  قوانین  مجری 

از عزیزان نیز می بود.
قانون  صریح  نص  طبق  كرد:  تأكید  حیدری 
مورد  در  فقط  ارفاقی  سنوات  درحال حاضر 
نهادهای  و  در دستگاه ها  معلوِل شاغل  افراد 
معلوالن  شامل  و  دارد  اجرا  قابلیت  دولتی 
چون  نمی شود  خصوصی  مراكز  در  شاغل 
این مطالبه   اما  نکرده  آنها  به  اشاره ای  قانون 
است  معلولیت  دارای  افراد  از  زیادی  تعداد 
چنانچه  و  گیرد  قرار  پیگیری  مورد  باید  كه 
مصوبه ای در این خصوص ارائه شود سازمان 
تأمین اجتماعی با افتخار از آن تمکین خواهد 

كرد.
سازمان  كه  مطلب  این  بیان  با  مسئول  این 
موضوع  را  این  گذشته  سنوات  در  بهزیستی 
از تأمین اجتماعی پیگیری كرده، مطرح كرد: 
ما كتباً موضوع فقدان قانون را به بهزیستی 
اعالم كرده و گفته ایم در صورت رفع مشکل 

حتمٌا از قانون تمکین می كنیم.
خالء قانونی نداريم

كشور  بهزیستی  توانمندسازی  امور  مدیركل 
قانون  اجرای  بر  مبنی  معلوالن  خواسته  اما 
بازنشستگی پیش از موعد در مورد معلوالن 
شاغل در مراكز غیردولتی را منطقی دانسته و 
می گوید: در این خصوص خالء قانونی نداریم، 
همکاری  آماده  هم  اجتماعی  تأمین  سازمان 
است اما بار مالی اجرای آن باید تأمین شود. 
در  ما  می دهد:  ادامه  شهبازی  محمدرضا 
قانون  این  اجرای  پیگیر  بهزیستی  سازمان 
از حد  بیش  به دولت  نمی توانیم  اما  هستیم 
منابع  امر  این  می دانیم  چون  بیاوریم  فشار 
مدیریت  سازمان  دارد.  نیاز  زیادی  مالی 

سنوات  بیمه  هزینه  باید  برنامه ریزی  و 
صندوق  به  و  محاسبه  را  معلوالن  ارفاقی 
تأمین اجتماعی پرداخت كند اما این امکان به 
دلیل باال بودن مبلغ به ویژه در شرایط كنونی 

میسر نیست.
در  شاغل  معلوالن  تعداد  اینکه  بیان  با  وی 
مراكز دولتی و مشمول قانون مذكور چندان 
این  اجرای  می دهد:  توضیح  نیست،  زیاد 
معلوالن  كل  تعداد  برآورد  نیازمند  قانون 
قرار  اگر  است،  خصوصی  مراكز  در  شاغل 
باشد این قانون به صورت گسترده اجرا شود 
تعداد  و  یافت  خواهد  افزایش  آماری  جامعه 
قابل  اول  سال های  برای  حتی  متقاضیان 
با  برخی  اینکه  احتمال  چون  نیست  برآورد 
افت عملکرد خواهان برخورداری  به  تمارض 

از این قانون باشند زیاد است.
می كند:  خاطرنشان  همچنین  مسئول  این 
شرط  كشور،  عالی  دیوان  رأی  طبق  اگرچه 
سنی از شرایط برخورداری معلوالن از قانون 
اما  شده  حذف  موعد  از  پیش  بازنشستگی 
صندوق تأمین اجتماعی همچنان شرط سنی 
معلوالن را جزء شرایط دخیل در بازنشستگی 
آنها می داند كه این مسأله باید بررسی و رفع 

شود.
برخی  گاهی  كه  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
ارفاق ها كه به لحاظ كارشناسی به نفع جامعه 
و حتی به نفع خود معلوالن نیست، می گوید: 
بازنشستگی پیش از موعد و یا كاهش ساعت 
موجب  كل  در  اما  است  خوبی  قوانین  كار 
نیروی  جذب  به  كارفرمایان  عالقه  كاهش 

معلول می شود.
به گفته شهبازی گاهی هنگام نوشتن قانون 
ماده  مثال طبق  نمی آید.  به عمل  دقت الزم 
و  شدید  معلوالن  به  باید  جامع  قانون   27
دستمزد  حداقل  شغل  فاقد  شدید  خیلی 
پرداخت شود كه این امر بین 8 تا 10 هزار 
مبلغ  این  و  دارد  نیاز  هزینه  تومان  میلیارد 
منطبق  و  است  سازمان  كل  اعتبار  برابر   3
تا  زیادی  راه  و  نیست  كشور  مالی  منابع  با 

اجرایی شدن دارد.
راهکارها در گرو خواست دولت

استان  معلولین  جامعه  سابق  مدیرعامل 

قانون  اجرای  عدم  مشکل  می گوید:  مركزی 
بار مالی  از موعد معلوالن  بازنشستگی پیش 
بر  را  آن  تأمین  مرجعی  هیچ  كه  است  آن 

عهده نمی گیرد.
در  قبل  سال  می كند:  بیان  چقایی  مصطفی 
معلول  جهانی  روز  مناسبت  به  كه  جلسه ای 
طی  دادم  پیشنهاد  رفاه  وزیر  به  شد  برگزار 
یک طرح 5ساله با اعطای وام به افراد معلوِل 
زمینه  می توان  خصوصی،  مراكز  در  شاغل 
بازنشستگی پیش از موعد آنها را فراهم كرد 

اما توجهی به این پیشنهاد نشد.
وی با بیان این مطلب كه مشکل بازنشستگی 
مختلفی  راه حل های  معلوالن  موعد  از  پیش 
دارد، تأكید می كند: دولت می تواند این قانون 
را اجرا و سهم بیمه سنوات ارفاقی معلوالن را 

از محل همین مبلغ كسر كند.
این فعال حوزه معلوالن پیگیری طرح ادغام 
دیگر  از  را  جانبازان  و  معلوالن  بازنشستگی 
راه های حل این مشکل برشمرده و می افزاید: 
كوتاهی  مدت  ظرف  بخواهد  اگر  دولت 
موعد  از  پیش  بازنشستگی  موانع  می تواند 
با  مسئوالن  اما  بردارد  راه  از سر  را  معلوالن 
به  قادر  خود  تومانی  میلیون  چندین  حقوق 

درک مشکالت این گروه نیستند.
قانون  اجرای  پیگیری  سردمدار  كه  وی 
بازنشستگی پیش از موعد معلوالن در كشور 
نیاز  را  معلوالن  بیمه ای  قوانین  اصالح  بوده، 
اساسی آنان در برهه فعلی دانسته و تصریح 
می كند: این روش كمک می كند تا معلوالن 
نیازمند  و  برای همیشه خودكفا شوند  یکبار 

مستمری بهزیستی نباشند.

رقيه بابايی
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قانون بازنشستگی 
پيش از موعد، معلوالن 

شاغل در بخش 
خصوصی را در بر 

نمی گيرد 
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سنوات  در  كه  است  واضح  پر 
بهزیستی  سازمان  عملکرد  گذشته 
فعالیت  بر  نظارت  و  تأسیس  در 
عنوان  تحت  انجمن ها   و  موسسات 
»تشکل غیردولتی« همواره از سوی 
فعاالن  و  سازمان  هدف  جامعه 
اجتماعی مورد نقد بوده كه دلیل آن، 
ضعف این سازمان در رفع معضالت 
اجتماعی و نحوه ورود این سازمان به 
مشاركت های  از  بهره گیری  موضوع 
دخالت  به  عمدتاً  كه  است  مردمی 
به  تشکل های  تأسیس  در  مستقیم 
مقررات  تصویب  غیردولتی،  ظاهر 
فعالیت  نحوه  بر  سیطره  منظور  به 
موسسات و نهایتاً به تحت نفوذ كامل 
قرار دادن فعالیت برخی تشکل ها از 
یا  و  آنها  مالی  منابع  تأمین  طریق 
حمایت های  و  امتیازات  برخی  ارائه 

ویژه از ایشان خالصه می گردد.
متأسفانه همواره برنامه ریزان سازمان 
خود  كه  سازمانی  كشور،  بهزیستی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
مردمی  سازمان های  تجمیع  حاصل 
از  حمایت  سازمان  همچون  فعالی 
مادران  از  حمایت  سازمان  كودكان، 
و نوزادان و سازمان زنان و ... است، 
چشم  اغنیا  مالی  براندوخته  بیشتر 
تنها  را  مردم  مشاركت  و  دوخته اند 
برای  مادی  سرمایه گذاری های  در 
و  می آورند  به حساب  فقر  با  مبارزه 
اندیشه،  تدبیر،  باالی  بسیار  توان  از 
خرد و دانش این گروه در مراكز مهم 
تصمیم گیری غافل هستند كه شاید 
این  ناكارآمدی  اصلی  دلیل  خود 

سازمان در سال های متمادی باشد.
رغم  به  بهزیستی  سازمان  متأسفانه 
عدم  و  محوله  وظایف  تنوع  و  تعدد 

نیروهای  و  ابزارها  از  برخورداری 
متخصص، هرگز در سیاست گذاری ها 
و برنامه ریزی های خود جای چندانی 
نکرده  باز  غیردولتی  تشکلهای  برای 
از  سازمان  این  مدیران  نگاه  هنوز  و 
این  باال به پایین است؛ پس طبیعتاً 
سازمان مجرای مناسبی برای حضور 
رفع  در  غیردولتی  تشکل های  موثر 
اجتماعی  معضالت  رفع  و  مشکالت 

نیست.
همچنانکه امروز پس از سال ها تالش 
دارای  افراد  مطالبات  پیگیری  و 
معلولیت كشور در به نتیجه رسیدن 
معلوالن«  حقوق  از  حمایت  »قانون 
هرچند  بودجه ای  ردیف  تعیین  و 
و  مالی  نیازهای  تأمین  برای  ناچیز 
قانون،  این  در  دولت  تعهدات  انجام 
امیدهای زیادی به وجود آمد كه زین 
پس معلولین قادر خواهند بود كاماًل 
مستقل و آزادانه بر اساس مکانیسم 
مذكور  قانون  در  شده  پیش بینی 
نسبت به پیگیری مطالبات و حقوق 
و  زود  خیلی  اما  نمایند،  اقدام  خود 
ریشه  نوپا  نهال  این  اینکه  از  قبل 
دلیل  به  دهد  شکوفه ای  و  بدواند 
و  بهزیستی  سازمان  تمامیت خواهی 
متأسفانه سکوت معنادار برخی افراد 
و تشکل های معلولین مدعی دفاع از 
حقوق معلوالن ، شاهد خزان زودرس 
این نهال هستیم و سازمان بهزیستی 
علیرغم  یکسویه  اقدامی  در  كشور 
مستدل  مخالفت های  و  انتقادات 
انحراف  برای  جدی  اهتمام  قانونی 
و  معلوالن  واقعی  مطالبه گری  مسیر 

سر بریدن قانون دارد.
نقض  در  سازمان  این  آشکار  اقدام 
در  و دخالت مستقیم  قوانین  صریح 

تأسیس و اداره تشکل های غیردولتی 
برگزاری  و  اخیر  دهه های  طی 
شبکه های  تأسیس  و  انتخابات 
تخصصی  گروه های  در  موضوعی 
جسمی- حركتی،  )معلوالن  معلوالن 
اختالالت  و  ناشنوایان  نابینایان، 
سال های  طی  روان(  و  اعصاب 
نشناختن  رسمیت  به  و   99 و   98
حوزه  در  شده  تأسیس  شبکه های 
ناشنوایان و معلوالن جسمی- حركتی 
)كه پروانه آنان از سوی وزارت كشور 
تأسیس  بر  اصرار  و  گردیده(  صادر 
شبکه های موازی، خود نمادی عینی 
اجتماعی  صاحب نظران  دیدگاه  از 
است كه معتقدند: »گاه دولت ها اقدام 
ظاهر  به  سازمان هایی  تشکیل  به 
نمایندگی  تا  می كنند  غیردولتی 
جامعه مدنی را خود برعهده بگیرند 
با  مغایر  مواضعی  احتمال طرح  از  و 
مواضع دولت در میان افکار عمومی 
برابر  در  نیز  و  خارجی  و  داخلی 

سازمان های بین المللی بکاهند.«
سازمان بهزیستی كشور در روزهای 
به  خطاب  پیامی  ارسال  با  اخیر 
آن  انتشار  و  استان ها  كل  مدیران 
كل  ادارات  اجتماعی،  شبکه های  در 
همکاری  به  را  خود  مجموعه  زیر 
تأسیس  و  انتخابات  برگزاری  در 
و  نموده  موظف  ملی  شبکه های 
تا  خواسته  خود  متبوع  ادارات  از 
الزم  های  اطالع رسانی  و  هماهنگی 
معلولین  مردم نهاد  با سازمان های  را 

حوزه استانی خود انجام دهند!!!
اكنون چند سوال اساسی از سازمان 

بهزیستی مطرح است:
نهاد  یک  به عنوان  سازمان  این  اوالً: 
ناگزیری  رسالت  و  نقش  چه  دولتی 

اعتراض به دخالت سازمان بهزیستی کشور در تاسیس شبکه های موضوعی معلوالن

بيانيه شبکه ملی تشکل های غير دولتی معلوالن جسمی حرکتی کشور و شبکه ملی سازمان های مردم نهاد ناشنوايان ايران

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج

وقتی قانون را سر می بُرند



15

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ
ـی

عــ
ـما

تـــ
اج

تشکل های  ملی  شبکه  تشکیل  برای 
شاید  دارد؟  معلوالن  غیردولتی 
كارشناسان سازمان بهزیستی نمی دانند 
سازمان های  از  دعوت  صرف  كه 
غیردولتی برای شركت در یک جلسه از 
پیش برنامه ریزی شده و یا عضویت در 
یک شبکه و استفاده از این سازمان ها 
كمکی  هیچ  لشکر،  سیاهی  عنوان  به 
ارتقای  و  اجتماعی  سرمایه  افزایش  به 
نقش این سازمان ها در جامعه نخواهد 

كرد.
بین  تفاوت  سازمان  این  واقعا  آیا  ثانیاً: 
دولتی و غیر دولتی را نمی داند و آیا می 
توان باور كرد شبکه ای كه از این رهگذر 
تشکیل می شود می تواند ماهیتی غیر 
دولتی و مستقل داشته و مدافع حقوق 

معلولین باشد؟
قانونگذار  پیش بینی  وجود  با  ثالثاً: 
 4 ماده  در  ملی  شبکه های  تعریف  در 
آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب 
سال 1395 هیات وزیران، چرا سازمان 
بهزیستی تا این اندازه سعی بر انحراف 
مسیر قانون و تضعیف جایگاه شبکه های 
معلولین  مردم نهاد  تشکل های  ملی 
كشور در نظارت بر حسن اجرای قانون 
آیا  دارد؟  معلوالن  حقوق  از  حمایت 
نماینده  پنج  حضور  بهزیستی  سازمان 
از شبکه های ملی معلولین در  مستقل 
كمیته هماهنگی و نظارت بر قانون- آن 
هم بدون حق رأی- را هم بر نمی تابد 
و آن را تهدیدی برای خود می داند كه 
بر  بر كنترل كامل  این طریق سعی  از 
تأسیس شبکه های ملی معلوالن دارد؟

است،  مطرح  كه  مهمی  مسئله  اما  و 
در  وغیرخودی‹‹  تفکر››خودی  وجود 
بهزیستی  سازمان  مسئوالن  اندیشه 
پروانه  اعطای  تفکر،  این  در  است. 

چهره های  به  ویژه  امتیازات  و  فعالیت 
رسوب گرفته سیاسی و به ظاهر فعال 
اجتماعی، خود نمادی نشأت گرفته از 
امور  افتادن  از  سازمان  مدیران  ترس 
به دست مردم است و دریغا كه وجود 
موجب  میزان  چه  تا  تفکری  چنین 
حوزه  از  مستقل  اندیشه های  حذف 
فعالیت های اجتماعی و عدم شکل گیری 
یک جامعه مدنی واقعی خواهد گردید 
تمام  كه   منفور  چهره های  برخی  و 
سال ها  این  در  را  خود  اعتبار  و  وجهه 
نموده اند،  اخذ  معلولیت  دارای  افراد  از 
این سرمایه ارزشمند معنوی را به جای 
اینکه در راه اعتالی جایگاه معلوالن و 
دفاع از حقوق ایشان صرف نمایند، در 
زد و بندهای پشت پرده و حفظ منافع 
بدون  می بندند  كار  به  خود  شخصی 
و  مصلحتی  سکوت  تبعات  نگران  آنکه 
همراهی غیر اصولی خود با تصمیمات 
اشتباه و خالف قانون سازمان بهزیستی 
حقوق  تضییع  بر  آن  منفی  تأثیرات  و 

معلوالن كشور باشند!!!
این  كارشناسان  و  معاونین  مدیران، 
در  هیچ كس  كه  بدانند  باید  سازمان 
هیچ جایگاه و مقامی حق ندارد آرمان 
و مطالبات به حق میلیون ها فرد معلول 
امیال  بازیچه  را  خانواده هایشان  و 
شخصی و سازمانی خود كند و در این 
مسیر هیچ خط قرمزی باالتر از قانون 
سازمان  همه  از  اول  كه  ندارد  وجود 
این  رعایت  به  را  بهزیستی  محترم 
ترتیبات  به  التزام  و  احترام  قرمز،  خط 
ثبت  آیین نامه  در  اشاره  مورد  قانونی 
می كنیم  دعوت  نهاد  مردم  تشکل های 
و از تشکل های مردم نهاد سراسر كشور 
و  مستقل  قانونمند ،  مطالبه گری  كه 
نفوذهای  اعمال  و  دخالت ها  از  دور  به 

خود  اصلی  رسالت  را  قدرت  صاحبان 
این تقاضا وجود دارد كه در  می دانند، 
مسیر  ندهند  اجازه  هماهنگ  حركتی 
حقوق  از  حمایت  قانون  تحقق  درست 
و  مجاهدت  سال ها  ثمره  كه  معلوالن 
انحراف  به  است،  مطالبه گری  و  تالش 

كشیده شود.
لذا در خاتمه بار دیگر با محکوم نمودن 
اقدامات غیركارشناسانه و تفرقه افکنانه 
سازمان بهزیستی و با تحریم انتخابات 
برای  ظاهراً  كه  پیش رو  غیرقانونی 
خواهد  انجام  ملی  شبکه های  تشکیل 
نظردر  تجدید  به  را  سازمان  این  شد، 
مسیر  به  بازگشت  و  خود  اشتباه  رویه 
درست و قانونی و واگذاری اموربه مردم 

ملزم می نمائیم.
با تقديم احترام

دولتی  غير  تشکل های  ملی  شبکه 
معلوالن جسمی حرکتی کشور

شبکه ملی سازمان های مردم نهاد 
ناشنوايان ايران



16

14
00

ار 
ــه

 بـ
 /

 7
0 

ره
نــاشما

وا
ک ت

یـــ
پ

ما  از  بسیاری  شاید  زینب،  با  آشنایی  از  قبل 
یک  داشتن  یعنی  بودن  قوی  می كردیم  فکر 
بدن ورزشی و آماده كه مدت ها زیر تمرین های 

سخت و حرفه ای كار كرده است.
به  بودن  قوی  می كردیم  گمان  خیلی هایمان 
دست ها و پاهای قوی بستگی دارد و میزان آن 
با سنگینی وزنه هایی كه بتوانی بلندشان كنی 

اندازه گیری می شود.
موقع  ما  از  خیلی  زینب  با  آشنایی  از  پیش 
تمركز  اولین  در  قوی  آدم های  از  بردن  نام 
ذهنمان  به  رضازاده  حسین  مانند  كسانی  نام 
می رسید و تعریف قوی بودن در ذهن بسیاری 
از ما سال ها جا خوش كرده و حتی گرد و غبار 

گرفته بود.
اما »زينب نوروزی« مهندس جوان ایرانی به 
ما نشان داد تصوری كه ما از مفهوم قوی بودن 
است.  گذشته  مصرف  تاریخ  تصور  یک  داریم 

همان قدر كهنه و ابتدایی و بی كاربرد. 
تصویری كه با وجود امثال زینب، نیاز مبرمی 

به گردگیری دارد.
زینب بدون دو دست و با محدودیت در یکی 
از پاهایش به دنیا آمد. پدربزرگ و مادربزرگش 
را  نوه هایشان  باقی  و  او  بین  تفاوت  هیچ وقت 
متوجه نشدند و همیشه به آینده درخشان او 

امیدوار بودند.
محدودیت  دست  دو  هر  از  كه  دختری  برای 
دارد و یک پایش كوتاه تر از پای دیگرش است 
مهندسی كامپیوتر كار آسانی نبود، به ویژه در 
روستای كوچکی كه زینب كودكی هایش را در 
معلولیت  داشتن  كه  جایی  است.  گذرانده  آن 
ته  با  بود  مصادف  آن  مردم  از  بسیاری  برای 

خط زندگی!
روایت  زینب  تولد  شب  از  زینب،  مادر  شهال، 
از  پس  قابله  زن  می گوید:  او  دارد.  هولناكی 
نوزاد كوچک من قصد خفه كردنش را  دیدن 

داشت اما پدر همسرم متوجه و مانع شد. 
می آورد  یاد  به  را  چهره هایی  همچنین  شهال 
نگاه  نوزادش  او و  به  اولش  زایمان  از  كه پس 

شماتت باری داشتند.
تفکرها هرگز  نگاه ها و  این  اما زینب در میان 
جا نزد. كوتاه نیامد و خسته نشد. او در میان 
امن  حریم  در  كودكانه اش  شیطنت های  تمام 
به رویای خویش می اندیشید.  خانواده همواره 

به آینده ای پر از خواستن و توانستن.
بیش  را  محدودم  دست های  و  پا  می گوید:  او 
از هر چیزی در دنیا دوست دارم. انگیزه قوی 
مزیت  یک  را  این  و  گرفته ام  آنها  از  را  بودن 
الهی می دانم. به عقیده زینب بسیاری از مردم 
هیچ وقت در زندگی شان توفیق »یک جنگنده 

واقعی« بودن را پیدا نمی كنند، بنابراین من در 
یک موقعیت عادی نیستم. برای من تنها یک 
راه برای ادامه وجود دارد و آن راِه موفقیت و 

پیروزی است.
پیش رویم  مسیر  در  من  می دهد:  ادامه  زینب 
احتیاج  چپم  پای  و  دست ها  به  كه  همانقدر 
دارم.  نیاز  نبودنشان  به  همان اندازه  ندارم 
می دانید جای خالی آنهاست كه به من شوق 
هیچ  با  را  بزرگ  رویای  این  من  و  داده  پرواز 

چیزی عوض نمی كنم.
كانون  وب سایت  و  آی تی  واحد  مدیر  حاال  او 
كامپیوتری  نیازهای  همه  تواناست.  معلولین 
تا  و  می كند  برطرف  را  بزرگ  مجموعه  این 
كنار  در  را  معلولیت  دارای  نیروی  كنون چند 

خودش رشد و پرورش داده است.
عطف  نقطه  را  توانا  كانون  با  آشنایی  او 
این  بنیانگذار  می گوید:  و  می داند  زندگی اش 
تنهایی  به   موسوی«  محمد  »سید  مجموعه 

زینب از خواستن به توانستن رسید

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج

معلولیت شوق زندگی را در من جاری کرد
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توانسته تعریف و نمای جدید و البته قابل پذیرشی از معلولیت 
جامعه  در  معلولیت  از  كه  تعریفی  زینب،  گفته  به  دهد.  ارائه 
به  تکیه  با  است.  متفاوت  موسوی  آقای  تعریف  با  دارد  رواج 
مفهوم اول نمی توان زنده ماند در حالی كه با اتکا به تعریف دوم 
خواسته هایت  آوردن  دست  به  برای  تالش  و  كردن  مبارزه  از 
آنقدر مملو از شوق و لذت زندگی می شوی كه دلت نمی خواهد 

زندگی  تمام شود.
دایی زینب می گوید: زینب در انجام كارهای روزمره اش با پا به 
اندازه ای عادی عمل می كند كه بسیاری از مواقع من معلولیتش 
را فراموش می كنم. گاهی فکر می كنم زندگی این دختر چقدر 
این  از  بیش  خداوند  شاید  و  است  انگیزه بخش  و  اعجاب انگیز 

نمی توانست یک انسان را غرق در احترام اطرافیانش كند.
الوند،  شهر  و  روستا  مردم  دلسوزی  مورد  روزگاری  كه  زینب 
شهر كوچکی كه نوجوانی اش را در آن سپری كرده قرار داشت 
است  مواجه  مردم  همان  میان  از  مراجعه كنندگانی  با  حاال 
یا  و  كند  قبول  كارآموزی  برای  را  فرزندانشان  می خواهند  كه 
وساطت احراز شغل در برخی مراكز و شركت های خصوصی را 

برایشان به عهده بگیرد.
او ورزش، نقاشی، طراحی و كار با ِگل می كند، خانواده اش را 
حمایت می كند، تکیه گاه امن و مشاور خوب برادرهایش است 
و همین روزها از رشته مهندسی كامپیوتر در مقطع كارشناسی 

ارشد فارغ التحصیل می شود.
زینب می گوید: آنقدر رویاهای بزرگی در سر دارم كه فرصتی 
یک بار  زندگی  خورشید  ندارم.  دست هایم  به  اندیشیدن  برای 
بیشتر طلوع نمی كند و من می خواهم از این فرصت بیشترین 

لذت را ببرم. 
رقيه بابايی
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چکيده
نگرش توحیدی والهی به مقوله ثروت و سرمایه داری یعنی رفتاری 
هماهنگ با فطرت انسانی در روابط اقتصادی جامعه این نگرش در 
سرمایه داری الهی مهم ترین ركن مدیریت برسرمایه و منابع مالی 
و انسانی است. سرمایه داری الهی یعنی حاكمیت اندیشه توحیدی 
رفتارهای  هدایت  آن  تبع  به  و  جامعه  اقتصادی  فعالیت های  بر 
اقتصادی انسان )در زمینه مبادله، تولید، توزیع و مصرف( به سمت 
ارزش آفرینی و در نهایت ساخت یک نظام اقتصادی مبتنی بر قسط 
و عدل كه هدف همه انبیاء الهی در نیل انسان به سعادت دنیوی 
از  هدف  داری  سرمایه  در  اندیشه  نوع  این  است.  بوده  اخروی  و 
فعالیت های اقتصادی را كسب حداكثر سود به هر قیمتی نمی داند 
بلکه خیراندیشی و عدالت خواهی را پایه حركت های مفید اقتصادی 
بازار، مالکیت خصوصی در نگاه سرمایه داری  بیان می كند. رقابت، 
با  بلکه  نیستند  و سودجویی  منافع شخصی  به  رسیدن  ابزار  الهی 

توسعه پایدار و اصالح الگوهای اقتصادی هماهنگ و آمیخته اند.
مقدمه:

علوم  در  آن  اهمیت  به  امروز  دنیای  كه  موضوعی  كمترین  شاید 
اقتصاد و چالش های اقتصادی پرداخته است، تأثیر نگاه توحیدی 
بر تحوالت اقتصادی در دوران تاریخ بوده است. از جمله تحوالت 
نظام تولید، توزیع، مصرف، نظام مالیاتی نظارت ،كنترل اقتصادی، 
قانون گذاری و تعیین خط مشی های اجرایی، قانون های حمایتی، 
گسترش و توسعه اقتصادی، تجهیز بهینه و مدیریت منابع انسانی، 
توسعه بخش خصوصی و تعاونی، افزایش مشاركت و سرمایه گذاری 
مهم ترین  كریم  قرآن  علی الخصوص  آسمانی  كتاب های  در  و.. 
اصالح  یکتاپرستی  و  توحید  به  دعوت  از  بعد  پیامبران  ماموریت 

نگرش ها و ساختار اقتصادی جامعه بوده است.
تشريح ماهيت سرمايه داری وجايگاه آن در معارف وحيانی

ثروت در نگاه قرآن عامل قوام نظام اجتماعی است. كه صیانت از آن  
در برابر سفیهان جامعه و سپردن آن به دست متخصصان متعهد 
مهمترین وظایف اجتماعی در همه عصرهاست. )وال توتوالسفهاء 
خداوند   )۵ ايه  نساء  قياما.سوره  لکم  اهلل  جعل  التی  اموالکم 
به وسیله سرمایه های مالی و سرمایه های انسانی در طول تاریخ 
امدادگر امت های پیشینیان بوده است سرگذشت بنی اسرائیل در 
آیات قرآن گویای این حقیقت بزرگ است كه چگونه اموال و ابناء 
ظهور  ومحل  و  الهی  اهداف  به  امت  یک  رساندن  در  میتواند  بشر 
باموال  شود)وامددناکم  خداوند  های  وعده  تحقق  گرفتن  قرار 
وبنين..سوره اسراء آيه ۶( البته وبه طور حتم رابطه ی  انسانها 
نیست  حقیقی  مالکیت  نوع  از  ومعیشتی  مالی  امکانات  به  نسبت 
در  مال  در  وتصرف  آوردن  دست  به  وهرگونه  بوده  اعتباری  بلکه 
چهارچوب شریعت مجاز شمرده شده چراكه مالک حقیقی امکانات 
ومنابع خداوند است )وآتوهم من مال اهلل الذی آتاکم.سوره نور 
آيه ۳۱(به گفته قرآن ثروت ابزاری برای تحصیل وبه دست آوردن 
تعالی اخالق انسانی  است نه اینکه هدف از زندگی كردن به دست 

برآورده  درجهت  ابزاری  وامکانات  منابع  تمام  باشد  ثروت  آوردن 
كردن حوائج انسان ونواقص بشر است هدف از آن رشد وكمال روح 
نفس  لذتهای  بیشتر  هرچه  كردن  برخوردار  نه صرفا  است  انسانی 
اهلل  اتک  فيما  است.)وابتغ  ناپذیر  سیری  آن  مطامع  كه  حیوانی 
قرآنی  تعالیم  دیدگاه  از   )  ۷۶ آيه  .سوره قصص  االخره  الداره 
در  را  آن  خداوند  كه  همگانی  است  ثروتی  جهان  وامکانات  منابع 

اختیار همه آحاد جامعه قرار داده است.
منابع ملی در هر سرزمین اموال شخصی افراد وگروه های سیاسی 
عموم  و  بسپارند  خویش  دست  به  آنرا  انحصار  كه  نیست  خاص 
نابودی محیط  از بهره مندی آن محروم كنند  ومسبب  را  جوامع 
كنند..  امن  نا  زمین  ساكنان  تمام  برای  را  وحیات  شوند  زیست 
قليال  معايش  فيها  لکم  وجعلنا  االرض  فی  مکناکم  )ولقد 
ها  محدودیت  پی  از  انسان   )۱۰۷ آيه  اعراف  ماتشکرون سوره 
میکروسکپ  نداشت  دیدن  در  محدودیت  اگر  انسان  شد  سازنده 
هواپیما  نداشت  كردن  پرواز  در  محدودیت  اگر  نمیکرد  اختراع  را 
عامل  ومحرومیت  محدودیت  گفت  میتوان  پس  نمیکرد  اختراع 
بالندگی وسازندگی بشر در طول تاریخ بوده است به استناد معنای 
كلمه )بلو ( به معنای آشکار كردن كه خداوند به وسیله نقص هایی 
آنها  پنهان   توانمندیهای  میدهد  قرار  انسانها  جان  و  مال  در  كه 
را آشکار میکند )ولنبلونکم بشیءونقص من االموال واالنفس.

سوره بقره آيه ۱۵۵( به اعتبار این نوع نگاه دارایی های  افراد به 
برحسب  نه  است  ایشان  میزان ظاهر كردن ظرفیت های وجودی 
شانس و اقبال . )ورفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلوکم فی 

ما اتکم سوره انعام آيه ۱۶۵(
نسبت انسان با ثروت اندوزی

این  به  را  ما  به موضوع ثروت و سرمایه  نگاهی ریشه ای  وعمیق 
نتیجه میرساند كه بدترین نوع ارتباط با ثروت ارتباط حبی است 
به این معنی كه ثروت محبوب انسانهاست واین محبوب است كه 
در گذر زمان معبود انسان هم میشود و شکل ومحتوای اندیشیدن 
او را نیز تحت سلطه خود قرار می دهد.تا جایی كه به هر قیمتی 
میخواهد برای محبوبش ومعبودش كه ثروت باشد از تحقیر كردن 
مال  قرآن حب  نگاه  رود.در  باال  و  آن  از  و  بسازد  نردبانی  دیگران 
یک میل غریزی محسوب میشود  چراكه انسانها به شدت به مال 
آيه  العاديات  لشديدسوره  الخير  لحب  )انه  دارند  فراوان  حب 
بینی  وجهان  نگاه  نوع  بخاطر  و حب شدید   میل  این  وریشه   )۸
آنها درباره زندگی است از آنجا كه بین رفتار انسان ونوع نگاه او به 
عالم هستی ارتباط بسیار عمیقی وجود دارد می توان ویژگی های 
انها  برداشت های  تناسب دریافتهاو  به  را  اقتصادی جهان   مکاتب 
وتبعات  وآثار  نمود  وتعریف  انسان وجهان هستی توصیف  از خدا  
در  آن  بر  واصول حاكم  اندیشه  مبانی  استحکام  میزان  به  نیز  آنرا 
نظام اجتماعی تحلیل وبررسی كرد. سرمایه داری یا كاپیتالیسم به 
اندیشه حاكم در نظام اقتصادی غرب بعد از عصر رنسانس  عنوان 
قرار  الهیات كلیسا و محوریت  به جای  الهیات طبیعی  با پذیرفتن 

سرمایه داری الهی در تعالیم وحیانی
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متفاوتی  خدا.رفتار  جای  به  فرد(  انسان)اصالت  دادن 
را  اقتصاد  ابزار  با  انسانیت  وسقوط  معنوی  ازانحطاط 
به نمایش گذاشت.چنان كه افراد آزادند  تا از هر راه 
خواستند  كه  وهرگونه  آورند  دست  به  ثروت  ممکن 
این  آن  تبع  وبه  اندیشه  این  ماحصل  كنند  مصرف 
رفتار اقتصادی جز ایجاد شکاف عمیقی بین توده های 
فحشاء. و  فقر  طبقاتی.افزایش  تبعیض  مردم.باالرفتن 
انحصار قدرت در دست افرادی خاص وشركتهای چند 
است.در  نداشته  را  نفتی  بزرگ  های  وكارتل  ملیتی 
مقابل آن مکتب اقتصادی اسالم كه پرچم دار عدالت 
اجتماعی وبرابری حقوق افراد وحافظ ارزشهای انسانی 
است .محور قرار گرفتن توحید)خدامحوری( به جای 
انسان)اومانیسم انسان محوری در اقتصاد( را رمز بقای 
بشری  استعدادهای  وشکوفایی  ورشد  انسانی  جامعه 
امروز  به  تا  را  انبیاء  اهداف رسالت  میداند وهمچنین 
دعوت انسان به سمت كمال وتعالی و ایجاد جامعه ای 
فاضله كه در آن همه از حقوق اولیه انسانی واجتماعی 
ی  اندیشه  تغییر  با  یقین  قطع  باشند.به  برخوردار 
اقتصادی به تبع آن رفتار اقتصادی و وتناسب با این 
خواهد  تر  متفاوت  جامعه  اقتصادی  سرنوشت  رفتار 
ما  اليغير  اهلل  قران)ان  آیات  صریح  نص  به  بود. 
بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم.سوره رعد آيه ۱۱( 
با جهان  مستقیمی  رابطه  جوامع  اقتصادی  سرنوشت 

بینی ونگرش آنها نسبت به زندگی خویش دارد.
اصول نظام سرمايه داری

فلسفی  و  فکری  اصل  مهم ترین  اقتصادی  لیبرالیسم 
لیبرالیسم  كلّی،  تعریف  در  است.  سرمایه داری  نظام 
به معنی اعتقاد به ارزش آزادی فردی است؛ كه از دو 
اصل اصالت فرد و آزادی فردی تشکیل می شود.در این 
بهره برداری  جهت  را  روشی  هستند  آزاد  افراد  نظام، 
از  بهتر  هركس  چون  كنند؛  انتخاب  موجود  منابع  از 
است.  خویش  منافع  درباره  قضاوت  به  قادر  دیگران 
و  است  فرد  خود  اجتماع  هر  اصلی  محور  همچنین 
فرد و منافع او بر اجتماع تقدم دارد. اساسا لیبرالیسم 
»اصالت  یعنی  اساسی  عنصر  دو  بر  مبتنی  اقتصادی 
این  بر  فرد،  اصالت  است.  فردی«  »آزادی  و  فرد« 
اندیشه، استوار است كه هسته و محور اصلی اجتماع، 
اجزای  مجموع  جز  چیزی  اجتماع،  است.  »فرد« 
افراد ندارد. »فرد«  تشکیل دهنده آن یعنی تک تک 
است كه وجود حقیقی دارد و »اجتماع«، تنها از وجود 

اعتباری برخوردار میباشد.

است.  داری  سرمایه  نظام  اصول  از  دیگر  یکی  رقابت 
تعداد  آن  در  كه  است  بازاری  كامل  رقابت  بازار 
همگن،  كاالهای  فروشندگان  و  تولیدكنندگان 
بی شمار و سهم هر یک از خریدار و فروشنده از بازار 
منافع فردی  به فرض همسویی  توجه  با  است.  اندک 
و جمعی، رقابت حاصل از آزادی فردی میتواند منافع 
بازار  دهد.مکانیسم  سامان  نیز  را  عمومی  مصالح  و 
سرمایه  نظام  اصول  از  دیگر  یکی  اقتصادی  تعادل  و 
داری است. براساس این اصل، مکانیسم خودكار بازار 
به عنوان تنها عامل ایجادكننده تعادل و تنظیم كننده 
عرضه و تقاضا در سطح تعادل است و هرگونه مداخله 
دولت در فعالیت های اقتصادی، مخالف با نظم طبیعی 
آزادانه  انتخاب  و  انگیزه سود  است.  تعادل خودكار  و 

شغل از اصول دیگر نظام سرمایه داری هستند.
سرمايه داری الهی در اديان توحيدی

را  انسان  كه  عواملی  مهمترین  از  یکی  حتم  طور  به 
كند  می  رهنمود  خویش  وكمال  تعالی  به  نیل  در 
استعدادهای  وشکوفایی  رشد  برای  را  وبسترالزم 
او فراهم می سازد زندگی در جامعه ای است  نهفته 
كه درآن عدالت اقتصادی حاكمیت پیدا كرده ورفتار 
وارزش  انسانی  فطرت  با  متناسب  آن  اقتصادی  های 
های الهی آمیخته شده وهمه از حقوق برابر برخوردار 
های  ونحله  مکاتب  تاثیر  تحت  كه  ای  جامعه  اند 
در  وتفریط  افراط  ودچار  نگرفته  قرار  بشری  فکری 
نظام اجتماعی خویش نشده وانسان سازی مهمترین 
قرار گرفته است شاید كمترین موضوعی  كاركرد آن 
كه دنیای امروز به اهمیت آن در علوم اقتصاد وچالش 
توحیدی  نگاه  ،تاثیر  است  پرداخته  اقتصادی  های 

برتحوالت اقتصادی در دوران تاریخ بوده است
نظام  مصرف،  توزیع،  تولید،  نظام  تحوالت  جمله  از 
گذاری  قانون  اقتصادی،  ،كنترل  نظارت  مالیاتی 
وتعیین خط مشی های اجرایی، قانون های حمایتی، 
ومدیریت  بهینه  تجهیز  اقتصادی،  وتوسعه  گسترش 
منابع انسانی، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، افزایش 
مشاركت  وسرمایه گذاری و.در كتابهای آسمانی علی 
پیامبران  ماموریت  مهمترین  كریم  قرآن  الخصوص 
نگرشها  توحید ویکتا پرستی اصالح  به  از دعوت  بعد 
و ساختار اقتصادی جامعه بوده است چنان كه حضرت 
مردم  خویش  تبلیغی  سیره  در  السالم  علیه  شعیب 
جمله  از  اقتصادی  رفتار  در  اعتدال  به  را  خود  عصر 
نزدن  مالی  فساد  به  ودست  مردم  از حق  نکردن  كم 
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الناس  والتبخسوا  والميزان  الکيل  )فافوا  كرده  رهنمود 
اشياءهم.سوره هود ايه( حضرت یوسف علیه السالم درهفت 
سال قحطی سرزمین مصر ،مدیریت اقتصادی الهی را در جهت 
طبیعی  های  وسرمایه  مالی  منابع  رفت  هدر  از  جامعه  حفظ 
پیامبران  گفت  میتوان  بنابراین  گرفت،  خویش  كار  سرلوحه 
در اصالح بینش ها ورفتارهای اقتصادی مردم عصر خود نقش 
كلیدی داشته اند ومعیشت مردم در نگاه آنها در كنار مسایل 
تعبدی واعتقادی از اهمیت باالیی برخوردار بوده.خداوند انسان 
را نیرویی آبادگر وزمین را سرمایه برای او قرارداده كه باید با 
ابزار خرد در عمران ورشد و شکوفایی وایجاد رونق اقتصادی 

محیط زندگی خویش كوشا باشد. 
مسلما اگر اندیشه ی افراد جامعه در رفتارهای اقتصادی میان 
جامعه  آن  اقتصادی  فعاالن  باشد.  توحیدی  نگاه  خود  روابط 
هدف از فعالیتهای اقتصادی را انجام تکلیف و قیام برای اصالح 

جامعه میدانند نه كسب سود به هر قیمتی.
یعنی  داری  وسرمایه  ثروت  مقوله  به  والهی  توحیدی  نگرش 
رفتاری هماهنگ با فطرت انسانی در روابط اقتصادی جامعه.
مدیریت  ركن  مهمترین  الهی  داری  سرمایه  در  نگرش  این 
برسرمایه ومنابع مالی وانسانی است.. سرمایه داری الهی یعنی 
حاكمیت اندیشه توحیدی برفعالیت های اقتصادی جامعه و به 
مبادله،  زمینه  در  انسان)  اقتصادی  رفتارهای  هدایت  آن  تبع 
نهایت  در  و  آفرینی  ارزش  سمت  به  ومصرف.(  توزیع  تولید، 
هدف  كه  وعدل  قسط  بر  مبتنی  اقتصادی  نظام  یک  ساخت 
اخروی  و  دنیوی  سعادت  به  انسان  نیل  در  الهی  انبیاء  همه 

بوده است. 
این نوع اندیشه در سرمایه داری هدف از فعالیتهای اقتصادی 
را كسب حداكثر سود به هرقیمتی نمیداند بلکه خیراندیشی 
وعدالت خواهی را پایه حركتهای مفید اقتصادی بیان میکند. 
ابزار  الهی  نگاه سرمایه داری  رقابت.بازار.مالکیت خصوصی در 
توسعه  با  بلکه  نیستند  منافع شخصی وسودجویی  به  رسیدن 

پایدار واصالح الگوهای اقتصادی هماهنگ وآمیخته اند.
آثار جهان بينی توحيدی در شيوه سرمايه داری حضرت 

سليمان عليه السالم
توحیدی  اندیشه  یک  محصول  الهی  شیوه  به  داری  سرمایه 
 . است  الهی  فطرت  از  برگرفته  اندیشه  یک  محصول  است 
داری  سرمایه  السالم  علیه  سلیمان  رسالت حضرت  مهمترین 
به شیوه توحیدی است. قرآن كریم در سوره مباركه نمل در 
جن  بر  حکومتش  ی  دامنه  كه  نبی  سلیمان  حکومت  بیان 
وانس وتصرف او در طبیعت وسلطه ی او بر ماوراء طبیعت به 
عنوان معجزه ونشانه پیامبری او در میان بنی اسراییل است نام 
سلیمان هفده بار در قرآن ذكر شده فرزند داوود نبی است واز 
پیامبران صاحب وحی و مروج احکام تورات. حضرت سلیمان 
با توجه به آن همه قدرت ومکنت  وبهره مندی های مافوق 
طبیعت همه را از فضل خداوند میداند وخود را وسیله ای برای  
نعمتهای  برابر  در  ناسپاسی  یا  شکرگزاری  مقابل  در  آزمودن 
ءاشکر  ليبلونی  ربی  فضل  من  كند.)هذا  می  معرفی  الهی 

ام اکفر. سوره نمل آيه ۴۰( همچنین او ثروت وبهره مندی 
برای  ابزاری  بلکه  نمیداند  وزیركی خود  نبوغ  آنرا محصول  از 
معنای  میداند.)در  بشری  ی  نهفته  توانمندیهای  وظهور  بروز 

ریشه لیبلونی(. 
علیه  داوود  حضرت  پدرش  همینطور  و  سلیمان  حکومت  در 
السالم نگاه غالب بر حکومت اندیشه توحیدی است كه همین 
نگاه  بركات وآثار گسترده در آن جامعه است..آثار  باعث  نگاه 
تعلق  حس  انسان  كه  است  قرار  بدین  جامعه  بر  توحیدی 
ومالکیت را نسبت به داشته های خود از خویشتن سلب می 
كند چرا كه این دو فقط مفهومی اعتباری هستند نه حقیقی .
این پیوندهای اعتباری میان انسان و اموال و امکانات مادی از 
افق اندیشه توحیدی راهزن رسیدن به كمال هستند وحجابی 
از عالم هستی  ادراک غنی  به  انسان  ضخیم كه مانع رسیدن 

وبصیرت كافی برای دیدن حقیقت می شوند..
تعلق و مالکیت یک مفهوم اعتباری و ساخته ذهن بشر است 
كه  كنیم  وتعلق  مالکیت  ادعای  میتوانیم  به چیزی  نسبت  ما 
در حقیقت با آن چیز ارتباط همیشگی داشته باشیم نه اینکه 
امروز به دست من فردا به دست وارث من و آینده به دست 
ارتباط همیشگی داریم  با آن  دیگران باشد.ما تنها چیزی كه 
واعتقاداتش  وخیالش  انسان  است  گفتارمان  و  وعقاید  افکار 
جدایی ناپذیرند چراكه همیشه با او هستند وحتی بعد از مرگ 
دانیم جهانی كه در آن  .. همه می  نمی شوند  او جدا  از  هم 
زندگی می كنیم بسیار متغیر ومتحول است مالکیت در جایی 
به گفته  نمی كند  پیدا  تغییر وتحول حاكم است معنایی  كه 
قرآن كریم انسان مالکیت نسبت به پوست نازک روی هسته 
خرما را ندارد عمق فقر و نداری در انسان تا كجاست از نگاه 
كتاب وحی)ما يملکون من قطمير( حال وقتی انسان از این 
را  مادی  و جهان  میان خود  ونسبت  كند  می  غفلت  حقیقت 
را  جهانی  رفتارش  كند  می  فرض  اعتباری  نه  حقیقی  نسبت 
غرق در فساد وتباهی می كند.  وقتی فرش خانه من نه فقط 
بر روی سطح زمین بلکه در عمق وجود من پهن می شود دیگر 
پیوند اعتباری خویش را از دست میدهد وخودش را بخشی از 

وجود من می كند.
وقتی جاذبه های مالی با خواهش های نفسانی من پیوند می 
استفاده  و  نیازمندان  از  گیری  برای دست  جایی  دیگر  خورد 
درست از مال در جهت خدمت به انسانها باقی نمی ماند . قرآن 
كریم به نقل از حضرت سلیمان علیه السالم امکانات گسترده 
امانتدار  را  وخویشتن  میداند  پروردگار  فضل  را  اختیارش  در 
این امکانات )هذا من فضل ربی ليبلونی..( نه خود را مالک 
برای  بلکه  را ملک شخصی خویش میداند  وامکانات  نه منابع 
امرار معاش خود وخانواده خویش با داشتن آنهمه امکانات ما 
فوق تصور انسان امروز با زنبیل بافی و پول حاصل از فروش 

آن زندگی خویش را سپری می كند.
مسئولیت  داری  سرمایه  در  توحیدی  اندیشه  آثار  دیگر  از 
پذیری وتعهد به عهد پیمان الهی است . هیچ چیزی نمی تواند 
خداوند  كه  اجتماعی  مسئولیتهای  انجام  از  را  الهی  پیامبری 
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سرزمین  ملکه  نفیس  هدایای  نه  كند  سست  گذاشته  او  عهده  بر 
منصرف  ستمگری  و  جهل  با  ومبارزه  حق  به  دعوت  از  را  او  سبا 
مامور  سر  به  شانه  همان  هدهد)  غیبت  دقیقه  چند  نه  كند  می 
وسازمان  مدیریت  از  او  غفلت  باعث  سلیمان(  حکومت  رسان  نامه 
دهی موجودات ونیروهای تحت حکومتش می شود. نگاه توحیدی 
از  ورضایت  شکرگزاری  تقویت حس  آثارش  مهمترین  از  ثروت  به 
انسانهاست  واقعی  فقر  و  نیازمندی  ودرک  نعمتها  ودیدن  زندگی 
از  سلیمان  حضرت  خواسته  مهمترین  شکرگزاری  حس  تقویت 
از نعمتها در مسیر اهداف  خداوند است شکرگزاری یعنی استفاده 
قابلیتها  از نعمتها در جهت پرورش وظهور  آفرینش یعنی استفاده 
كمال  به  انسان  رساندن  بشر جهت  وجود  در  نهفته  وتوانمندیهای 
علی  انعمت  التی  نعمتک  اشکر  ان  اوزعنی  روح)رب  وتعالی 
وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضه وادخلنی برحمتک فی 

عبادک الصالحين.(
صدای  شدن  شنیده  داری  سرمایه  به  توحیدی  نگاه  آثار  دیگر  از 
ضعیف ترین ها به گوش قوی ترین ها ست ضعیف ترین موجود در 
قلمرو حکومت سلیمان از شنیدن اعتراضش غفلت نمیشود چراكه 
است)فتبسم  پذیر  انتقاد  وقدرت  شکوه  اوج  در  سلیمان  حضرت 

من قولها..(
قوی  تا  ترینشان   ضعیف  از  موجودات  آمیز  مسالمت  همزیستی 
بینی  دستاوردهای جهان  مهمترین  از  بشر  ابناء  كنار  در  ترینشان 
آثار  دیگر  از  است  الهی  وحکومتداری  داری  سرمایه  در  توحیدی 
حداكثری  واستفاده  استبداد  و  رایی  خود  عدم  توحیدی  اندیشه 
حکومت  در  است  جامعه  درون  قابلیتهای  و  ظرفیتها  از  ودقیق 
سلیمان مسلط ترین آگاه ترین وشایسته ترین فرد عهده دار انجام 
ابن برخیا ماموریت آوردن تخت ملکه سرزمین  امور میشود آصف 
سبا را به اورشلیم  قبل از آمدن او در حال تسلیم پیش سلیمان 
دارد.. و آصف این كار را قبل از برهم زدن پلک انجام می دهد در 
بلند شدن سلیمان  از  را قبل  این كار  از جنیان  حالی كه عفریتی 
از روی تخت انجام می داد خوب قدر مسلم است كه تواناترین فرد 

مامور انجام این امر می شود.
نتيجه گيری :

او ظهور می كند جسم فقط محل ظهور  اندیشه  از  انسان  توانایی 
اندیشه  این  اگر  توانمندی.حال  نه سرچشمه ومنبع  توانایی هاست 
ان  از  كه  رفتاری  كند  ایجاد  هماهنگی  انسان  توحیدی  فطرت  با 
صادر میشود  تبلور اعتدال وشکوفایی استعدادهای انسانیست. آنچه 
ضامن بقای مکاتب اقتصادی و نظام های اجتماعی است حاكمیت 
توحید  بر  عالم  مزاج  چراكه  باشد.  می  انسان  اندیشه  بر  توحید 
ویگانگی سرشته شده است و عدم هماهنگی با این قانون آفرینش 
موجب گسستگی و زوال جوامع بشری خواهد شد.به گونه ای كه ما 
در این عالم آنرا به وضوح مشاهده و درک میکنیم.تبعیض طبقاتی 

فقر فساد جنگ و خونریزی  و غیره.
تهيه و تنظيم: سيد محمد موسوی

کارآفرين و مديرعامل گروه بهداشتی فيروز و بنيانگذار کانون توانا
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6 خواهر و برادریم. یک خواهرم معلول سی پی و یک برادرم 
صرف  پدرم  درآمد  زندگی،  سال های  تمام  در  ناشنواست. 
خانه ای  حتی  پیری  سر  حاال  و  شد  برادرم  و  خواهر  درمان 
از خودش  ندارد. با این حال همیشه شاكر بود تا اینکه برادر 
كوچکترم نوروز سال قبل هنگام نصب پرده در اثر سقوط از 
ارتفاع، از گردن قطع نخاع شد. این اتفاق كمر همگی مان را 
شکست و زندگی به گل نشسته مان به طور كامل غرق شد. از 

آن روز به بعد حتی یکبار هم نخندیده ایم.
اینها را ناهید.ک می گوید. زن جوانی كه عالوه بر یک خواهر 
و دو برادرش، پدرش نیز كم شنواست و مادرش در اثر كهولت 
خانواده  این  می رود.  راه  واكر  كمک  به  لگن  آسیب  و  سن 
كوچکشان  پسر  خانه  در  جاریست  پیکرشان  از  جراحت  كه 
نیاز  ناشنواست و خودش  زندگی می كنند. همان پسری كه 

به حمایت دارد... 
صدايی از زير آوار

ناهید.ک داستان زندگی شان را اینگونه ادامه می دهد: محمد 
نیاز به پرستار دائمی دارد. بدنش باید هر 6ساعت یکبار ماساژ 
بشود، هفته ای دو بار باید حمام برود و كارهای بهداشتی اش 

انجام شود اما وسع پدرم به گرفتن پرستار نمی رسد.
تعویض  برای  دوبار  روز  هر  كوچک  بچه  دو  داشتن  با  من 
پانسمان محمد به خانه پدرم می روم تا پانسمانش را عوض 
هم  دیده ام  آسیب  خودم  هم  است.  زیاد  رویم  فشار  كنم، 
زندگی خانوادگی ام. صدای همسرم درآمده، می گوید تکلیف 
بچه ها و زندگی خودمان چه می شود؟ او حق دارد اما من هم 

نمی توانم پدر و مادر پیرم را در این شرایط با یک پسر جوان 
و قطع نخاع شده تنها بگذارم.

هزینه های  عهده  از  زحمت  به  پدرم  بازنشستگی  حقوق 
تمام دستمزد خواهر كوچکترم صرف  برمی آید.  روزانه خانه 
باز كم  اما  نیازهای روزمره محمد می شود  و  مخارج درمانی 
می آوریم. برادر بزرگترم كارگر است و درآمد زیادی ندارد اما 
گاهی از خرج زن  وبچه اش می زند و به كمک پدرم می آید، 
بااین حال معادله این زندگِی زیر آوار مانده درست نمی شود 

كه نمی شود.
سنگينی هزينه ها بر شانه های رنجور

در  محمد  تنفس  برای  دائمی  لوله  یک  ناهید.ک.  گفته  به 
باید ساكشن  روز  تنفسی اش هر  ناحیه  و  حلقش گذاشته اند 
شود. همین كار روزانه دو عدد سرم شست وشو نیاز دارد كه 
هزینه اش با مبلغ 20هزار تومان برای هر سُرم ماهانه ششصد 
را  محمد  گلوی  تَِرک های  باید  روز  هر  می شود.  تومان  هزار 
تعویض كنیم اما قیمت هر تَِرک حدود40 هزار تومان است، 
استفاده می كنیم كه  دوباره  و  را می جوشانیم  تَِرک ها  گاهی 

كار خطرناكی است اما چاره ای برایمان نمانده.
هم  محمد  تن  زخم های  برای  پانسمان  و  استریل  گاز  تهیه 
ماهانه حدود ششصدهزار تومان می شود. اوضاع مالی خانواده 
بسته  دو  و  آ.د  پماد  هزینه  حتی  كه  است  شکننده  آنقدر 

دستمال كاغذی در هفته هم بر دوشمان سنگینی می كند.
زير سايه فقر

ناهید می افزاید: محمد بخاطر ضعف جسمانی اش به ویتامین 

پیک توانا گزارش می دهد؛

نگاهی بر مشکالت معلوالن ضایعه نخاعی
سهم افراد آسیب دیده نخاعی از زندگی فقط تماشای سقف و دیوارهای اتاقشان است
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سهم افراد آسیب دیده نخاعی از زندگی فقط تماشای سقف و دیوارهای اتاقشان است

و مکمل نیاز دارد اما خانواده ما قادر به خرید این چیزها 
دلش  دارد.  را  هزینه ها  استرس  دائم  پیرم  مادر  نیست. 
را  ویتامین ها  برخی  گاهی  من  است،  آشوب  همیشه 
امکان،  این  اما  می خرم  می گیرم  شوهرم  از  كه  پولی  با 

همیشگی نیست.
هزینه ها  از  بخشی  تأمین  برای  وضعیتش  این  با  مادرم 
نظافت كل ساختمان را در ازای ماهی پانصدهزار تومان 
است،  خجالت آور  گفتیم  نگذاشتیم.  اما  بود  كرده  قبول 
بنشینی روی زمین، كشان كشان پله ها را بشویی تا كمی 

بعد حتی با همین واكر هم نتوانی حركت كنی.
خيره به سقف اتاق

قباٌل هر چهار روز یک بار دكتر برای پانسمان زخم های 
بار هفتصد هزار  اینکار هر  به خانه می آمد.  بستر محمد 

تومان برایمان هزینه داشت.
نه  كارافتادگی  از  نه  دارد.  سالمت  بیمه  فقط  محمد 
گرفته ایم  بهزیستی  از  ویلچر  یک  چیزی.  نه  مستمری 
داشت شاید  مناسب  ویلچر  اگر  نمی چرخد.  كه چرخش 
باز  دلش  تا  ببریمش  بیرون  خانه  از  گاهی  می توانستیم 

شود.
خیلی ناراحت كننده است كه دائم روی تخت دراز بکشی 
می گوید:  تازگی ها  محمد  كنی.  تماشا  را  سقف  فقط  و 
بپوش، كم كم  لباس های رنگی  به خانه ما می آیی  وقتی 

دارم رنگ ها را فراموش می كنم.
سن  این  در  كه  می سوزد  پیرم  مادر  و  پدر  برای  دلم 
مظلوم اند  و  تکیده  آنقدر  می گذرانند.  روزگار  این  گونه 
كه حتی صدایشان درنمی آید. تقریباً هیچوقت مسافرت 
مانده  مادرم  دل  به  رفتن  مشهد  یک  حسرت  نرفته اند. 
نمی شد  قطع نخاع  محمد  اگر  می كنم  احساس  بااینحال 

زندگیمان مشکلی نداشت...
توليد ساالنه ۲هزار معلول آسيب  نخاعی

و  دارد  وجود  كشور  در  ضایعه نخاعی  معلول  27هزار 
و  رانندگی  حوادث  اثر  در  نیز  نفر  2هزار  حدود  ساالنه 
در  این  می شود.  اضافه  رقم  این  به  كار  از  ناشی  سوانح 
سازمان  نیز  و  كار  و  راه  وزارتخانه های  كه  است  حالی 
بهزیستی تاكنون هیچ راهکار یا اتاق فکر مشتركی برای 

پیشگیری از بروز این فاجعه نداشته اند.
اضافه شدن این تعداد معلول به جمعیت آسیب دیدگان 
نخاعی، عالوه بر تحمیل فشار بر سیستم درمانی كشور، 
آنها  خانواده های  روان  و  روح  به  جبران ناپذیری  لطمات 
می زند، درحالی كه با برنامه ریزی و اتخاذ روش های علمی 
به  منجر  از حوادث  توجهی  قابل  بخش  بروز  از  می توان 

معلولیت پیشگیری كرد.
غفلت وزارت بهداشت از درمان معلوالن

به  نیاز  معلولیت،  شدت  نظر  از  »ضایعه نخاعی«  معلول 

صدر  در  روحیه  تخریب  و  جاری  هزینه های  مراقبت، 
به گونه ای كه جغتایی،  دارد،  قرار  معلولیت ها  از  بسیاری 
مشاور وزیر بهداشت از آن به عنوان یکی از پیچیده ترین 
مهم  مقوله  این  بااین حال  می كند،  یاد  معلولیت  انواع 
حتی از دید وزارت بهداشت هم بعنوان متولی امر درمان 

مغفول مانده است.
به ویژه  و  معلوالن  درمان  قبال  در  هنوز  بهداشت  وزارت 
ماده6  و  نمی داند  مکلف  را  خود  نخاعی  آسیب دیدگان 
وجود  با  حتی  امسال  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون 
تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز و تزریق آن به وزارتخانه، 

همچنان بالتکلیف مانده است.
اگرچه بخش اعظم پتانسیل این وزارتخانه در سال جاری 
این  اما  عطف به كنترل و درمان بیماران كرونایی است 
دلیل؛ از رنج معلولیت و دردهایی كه هر لحظه به جسم 
و جان هزاران پدر و مادری كه فرزندان معلول خود را به 

دندان می كشند، نمی كاهد.
در  نخاعی  معلوالن  ويژه  درمانی  مراکز  فقدان 

استان های کشور
اغلب استان های كشور فاقد مراكز درمانی ویژه نگهداری 
فقدان  این  است.  ضایعه نخاعی  معلوالن  از  مراقبت  و 
تمام  در  بهداشت  وزارت  قصور  نمایش  بر  عالوه  بزرگ، 
سال های گذشته، نمایانگر بی توجهی دستگاه متولی امور 
از  دسته  این  حقوق  كردن  زنده  و  پیگیری  در  معلوالن 

معلوالن نیز هست.
اوضاع آنجا بغرنج تر می شود كه هنوز در این كشور هیچ 
آسیب نخاعی  بروز  محض  به  كه  نیست  مركزی  یا  نهاد 
در یک شهروند بر بالین او حاضر شده و با ارائه خدمات 
با  مواجهه  روش های  او،  خانواده  و  فرد  به  توانبخشی 

وضعیت جدید زندگی را به آنها بیاموزد.
البته مسئوالن سازمان بهزیستی معتقدند این وظیفه را 
انجام می دهند اما در این مورد خاص فاصله حرف تا عمل 
این دستگاه آنقدر زیاد است كه به سهولت می توان این 

وظیفه را فاقد متولی دانست.
سکوت معنادار بهزيستی

و  مستمری  پرداخت  تنها  بهزیستی  وظیفه 
وصول  عدم  از  ناراحتی  ابراز  و  كمک هزینه پرستاری 
به  تذكر  و  تأكید  امروز  بلکه  نیست،  دولتی  اعتبارات 
معلوالن،  قبال  در  وظایفشان  خصوص  در  دستگاه ها 
پیگیری قضایی از استنکاف عامدانه آنها در این زمینه و 
معلول  ناقضان حقوق شهروندان  اسامی  اعالم  نهایت  در 
به رسانه ها در صدر وظایف بهزیستی قرار دارد و اگر جز 
نهادهای بی تفاوت  باشد بهزیستی در قصور تک تک  این 
به قوانین معلوالن سهیم است و باید پاسخگوی سکوت 

خود باشد.
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مدیركل پیشگیری از معلولیت های سازمان 
اظهارات  به  واكنش  در  كشور  بهزیستی 
در  آبیک  و  البرز  قزوین،  مردم  نماینده 
بهزیستی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
تنها متولی پیشگیری از بروز معلولیت در 
كشور است اما مجلس در بحث ممنوعیت 
از  مشورتی  هیچ  غربالگری  بودن  اجباری 

این نهاد نخواسته است.
مركز   293 داد:  ادامه  صفاری فرد  افروز 
نظر  زیر  كشور  سراسر  در  ژنتیک  مشاوره 
موارد  كه  دارند  فعالیت  بهزیستی  سازمان 
پزشکی  با  و  بررسی  را  معلولیت  قطعی 
می كنند  مکاتبه  آنها  سقط  برای  قانونی 
به  مربوط  بحث  در  مجلس  بااین حال 
آن  بودن  اجباری  ممنوعیت  و  غربالگری 
از  مشورتی  حتی  و  نظر  گزارش،  هیچ 
بهزیستی كه تنها متولی پیشگیری از بروز 

معلولیت در كشور است، نخواست.
معلول  نوزاد  هزار   ۶۰ تا   ۳۶ ساالنه 

متولد می شود
دارای  نوزادان  تولد  نرخ  همچنین  وی 
 5 تا   3 آمار جهانی  اساس  بر  را  معلولیت 
درصد از كل موالد ساالنه دانست و گفت: 

موالد سال گذشته  نرخ  اگر  اساس  این  بر 
كه حدود یک میلیون و 206 هزار نفر بوده 
را مبنا قرار دهیم می توانیم ادعا كنیم كه 
فقط در سال 98 بین 36 تا 60 هزار نوزاد 

معلول متولد شده است.
سازمان  نه  اینکه  بر  تأكید  با  صفاری فرد 
افزایش  با  سازمانی  هیچ  بلکه  بهزیستی 
ما  داشت:  اظهار  ندارد،  مخالفتی  جمعیت 
از  به دور  و  كارا  و  خواهان جمعیت سالم 
ژنتیک   مشاوره های  و  هستیم    معلولیت 

بهزیستی نیز در همین راستاست.
بروز  از  پيشگيری  حوزه  در  هزينه 

معلوليت، صرفه جويی است
این مسئول با بیان اینکه سازمان بهزیستی 
حوزه  صرف  را  زیادی  هزینه   ساالنه 
پیشگیری از بروز معلولیت می كند، اذعان 
معلولیت  بروز  از  پیشگیری  كرد: در بحث 
نامش هزینه  معتقدیم هرچه هزینه كنیم 
این  در  و  است  صرفه جویی  بلکه  نیست  
دادن  برای  بهزیستی  اعتبارات  حوزه 
خدمات رایگان به جامعه باید تقویت شود.

معلولیت های  از  پیشگیری  مدیركل 
فرزند  تولد  كرد:  تصریح  كشور  بهزیستی 

معلول برای خانواده ها با مشکالت اقتصادی، 
اجتماعی، آموزشی و فرهنگی همراه است، 
معلول  نوزاد  تولد  با  خانواده ها  از  بسیاری 
دچار آسیب شده و حتی ممکن است در 
این  تمام  و  گیرند  قرار  فروپاشی  معرض 
است   جامعه  دوش  بر  سنگینی  بار  موارد 
كه فقط در جنبه نگهداری می توان گفت 
یک فرد معلول ماهانه بالغ بر یک میلیون 
از سایرین  تومان هزینه نگهداری متفاوت 
دارد اما مشاوره ژنتیک و غربالگری صحیح 
می تواند از ایجاد اختالالت ژنتیک و سربار 
شدن هزینه های مضاعف بر دوش جامعه و 

خانواده ها پیشگیری كند.
ژنتیکی  اختالالت  صفاری فرد  گفته  به 
تا  توانبخشی  خدمات  و  ندارد  درمان 
برطرف  و  است  كمک كننده  حدودی 
كننده عوارض معلولیت نیست در حالیکه 
صحیح  غربالگری  و  ژنتیک  مشاوره 
می تواند از ایجاد اختالالت ژنتیک و سربار 
شدن هزینه های مضاعف بر دوش جامعه و 

خانواده ها جلوگیری كند. 

نماینده مردم قزوین در مجلس:

مدیرکل پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور:
مجلس در بحث غربالگری از تنها متولی پیشگیری از بروز 

معلولیت در کشور مشورت نگرفت

رقيه بابايی
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راه اندازی  به  اشاره  با  توانا  فرهنگی-ورزشی  باشگاه  مدیر 
اجرای  در  باشگاه  این  عزم  از  توانا  فرهنگی-ورزشی  باشگاه 
سال   13 تا   3 معلولیت  دارای  كودكان  استعدادیابی  طرح 

سراسر كشور خبر داد. 
كانون  كرد:  اظهار  ماله میری  سیروس  پیک توانا؛  گزارش  به 
استان های  تمام  در  زودی  به  باشگاه  این  راه اندازی  با  توانا 
دارای  كودكان  ورزشی  استعدادهای  شناسایی  طرح  كشور 
ورزشی  فعالیت های  ادامه  تا  می كند  شناسایی  را  معلولیت 
این گروه در ساختاری علمی و كارشناسی شده پیش رود. 

و  قابلیت ها  به  توجه  را  طرح  این  اجرای  از  هدف  وی 
استعدادهای ورزشی كودكان معلول خواند و گفت: متأسفانه 
این گروه سنی مظلوم واقع شده و مورد توجه هیچ یک از 
آنان  استعدادهای  اگر  حالیکه  در  نیستند  مسئول  نهادهای 
بسا  قرار گیرد چه  به موقع شناسایی و مورد توجه و رشد 

آینده های بسیار موفقی داشته باشند.
معلولیت  دارای  ورزشکاران  از  بسیاری  ماله میری  گفته  به 
امکانات  نبود  یا  ورزشی  رشته های  اشتباه  انتخاب  دلیل  به 
ورزشی در محل زندگی خود دچار معلولیت ثانویه می شوند، 
نوع  با  متناسب  ورزشی  رشته  اگر  كه  حالی است  در  این 
معلولیت افراد انتخاب شود نه تنها از معلولیت ثانویه افراد 
كاهش  نیز  آنها  معلولیت  عوارض  بلکه  می شود  جلوگیری 

می یابد اما این امر تاكنون متولی خاصی نداشته است.
توضیح  طرح  این  اجرای  نحوه  خصوص  در  مسئول  این 
برنامه ریزی  با  طرح  این  تا  شده  اندیشیده  تمهیداتی  داد: 
نرم افزاری با نظارت و حضور مربیان و متخصصان در زمینه 
ورزش افراد دارای معلولیت در سراسر شهرهای كشور آغاز 
در  ماهیانه  و  به صورت هفتگی  آن  اجرای  گزارشات  و  شود 

ساختار شبکه ملی معلوالن كشور ارائه شود.
ماله میری با بیان اینکه تاكنون آیین نامه ها و برنامه ریزی های 
مشاوران  و  مربیان  عملکرد  و  استعدادیابی  نحوه  به  مربوط 
ورزشی تدوین شده و در سال جاری شاهد اجرایی شدن آن 
تندرست  افراد  برای  شاید  ورزش  كرد:  تأكید  بود،  خواهیم 
ابزاری برای سالمتی و یا قهرمانی باشد اما برای افراد دارای 
بسیار  معنایی  و  است  اجتماعی  حضور  معنای  به  معلولیت 

وسیع تر دارد.
وی خاطرنشان كرد: ورزش برای افراد دارای معلولیت انگیزه  
خروج از منزل و حضور در جامعه است و در بسیاری موارد 
كاربرد درمانی نیز دارد و همچنین زمینه ای را فراهم می كند 
برخوردار شده،  از رشد شخصیتی  بستر  این  تا معلوالن در 
به  مانند سایر شهروندان  و  آگاه شوند  به حقوقشان  نسبت 

امکانات اجتماعی دسترسی داشته باشند.
این مسئول با بیان اینکه ورزش می تواند زمینه همبستگی 
و انسجام جامعه معلولین را نیز فراهم كند، تصریح كرد: در 

وارد كردن كودكان معلول به عرصه ورزش ابتدا باید نگرش 
خانواده تغییر پیدا كند، خانواده ها باید به این باور برسند كه 
با  و می توان  نیست  آنها  زندگی  پایان  فرزندانشان  معلولیت 
تقویت توانایی های آنها زمینه فعالیت موثرشان را در جامعه 

ایجاد كرد.
جانبازان  ورزش  در حوزه  موجود  به مشکالت  اشاره  با  وی 
مدیران  در  مثبت  نگرش  و  باور  نبود  از  كشور،  معلوالن  و 
ورزشی كشور از وزارت ورزش گرفته تا مدیران كل استان ها 
نسبت به ورزش معلوالن ابراز گله مندی كرد و گفت: آنها یا 
با نگرش حاكی از ترحم به ورزش معلوالن توجه می كنند و 
یا برای ارائه گزارش عملکرد خود به آن می نگرند در حالی كه 

از ابعاد و مزایای اصلی آن برای جامعه معلوالن بی خبرند.
مصوبه  به  همچنین  توانا  فرهنگی-ورزشی  باشگاه  مدیر 
شورای عالی انقالب اشاره كرد و گفت: بر اساس این مصوبه 
ارگان های دولتی و اجرایی كشور موظف به همراهی ورزش 
معلوالن و تأمین امکانات الزم برای آنها هستند و شهرداری ها 
در همه شهرها وظیفه دارند براساس بُعد جمعیت معلوالن 
قرار  آنها  اختیار  در  و  كرده  مناسب سازی  را  ورزشی  اماكن 
و  نمی افتد  شهرها  بیشتر  در  اتفاق  این  متأسفانه  اما  دهند 
ورزش  با  را  الزم  همراهی  اجرایی  دستگاه های  مسئوالن 

معلوالن و جانبازان ندارند.

کانون توانا پیشتاز در شناسایی استعدادهای ورزشی کودکان دارای معلولیت

شهاب ربيعی 
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شايد  بشناسيد،  را  مرد  آن  شايد 
مرد  آن  بگويم  مشتاقم  اما  نه.  هم 
که  چرخ دار  صندلی  روی  نشسته 
از دويدن و راه رفتن سهمی ندارد، 
مرد تصميمات بزرگ است. نه از آن 
تصميمات شکننده ای که با تلنگری 

فرومی ريزد.
او در عوالم نیکویی سیر می كند و جالب 
سرمایه داری  به  نگاهش  نوع  كه  است 
بلکه  نیست  تمامیت خواهی  از  برآمده 
منطبق بر رویکردهای اجتماعی و دوری 
از رنج انسان هاست و حیرت بر حیرتمان 
گوش های  با  وقتی  می شود  افزوده 
كه  زمانه  این  در  می شنویم  خودمان 
و  مادی  تعلقات  به  پایبندی  سودای 
سود و زیان حرف نخست را در مراودات 
آدمی می زند، تفکر آن مرد، نه مبتنی بر 

سودمحوری كه بر پایه بركت است. 
و  خاص  شهره  »سيد محمد موسوی« 
عام است و بعید می دانم با اسم ورسمش 
كارآفرینی  مرد  همان  باشید.  بیگانه 
در  عدالت  و  تساوی  مطالبه گر  كه 
به  دیدش  زاویه  و  فرصت هاست 
و  عشق  از  برخاسته  سرمایه داری 

بشردوستی است.
او سال 79 سرمایه اندكش را در مسیر 
بدون  و  كرد  صرف  انسانی  ارزش های 
كوچک ترین بهره ای از رانت های دولتی 
با  و  گمركی  و  مالیاتی  معافیت های  و 
به  كه  تجاری»فيروز«  نشان  احیای 
ضمن  بود،  رسیده  ورشکستگی  پرتگاه 
نه فقط  انسان ها،  به  بخشیدن  كرامت 
شامپو و صابون كه عشق و نوع دوستی 

تولید كرد و هنوز هم چنین است.
او با دستگیری از معلوالن و دمیدن روح 
تولیداتش  آنان،  رنجور  كالبد  در  امید 
ثروت های  از  عادالنه  بهره مندی  با  را 
خدادادی و منابع ملی درآمیخت. شاید 
قدری اغراق گونه به نظر برسد اما ابایی 
مرد »خاک  این  بگویم،  این كه  از  ندارم 
به خوبی  و  می كند«  كیمیا  نظر  به  را 
می داند، 15 سال آزگار است، معلولی به 

استخدام دستگاه های دولتی درنیامده و 
كوشش ها به منظور عادی سازی استخدام 
معلوالن و تشویق و ترغیب كارفرمایان 
فرجام  به  عمال  آنان،  به كارگیری  برای 
و  شعف  جای  اما  نینجامیده  نیکویی 
شادمانی دارد كه »سید محمد موسوی« 
حوالی یکی از فرعی های شهرک صنعتی 
پشت  جایی  قزوین،  نزدیکی های  البرز، 
بزرگ ترین  صاحب  بلندش،  دیوارهای 
برند تجاری محصوالت بهداشتی كودک 
كانون  غیردولتی  مؤسسه  بنیانگذار  و 

معلوالن تواناست. 
او یک سر دارد و هزار سودا و با تبسمی 
بسیار  بسته،  نقش  لب هایش  روی  كه 
كه  خرسند  است.  خرسند  و  امیدوار 
اندوخته اش را صرف طال و دالر و زمین 
نشان  است.  تولید  سنگربان  و  نکرده 
عالی  نشان   ،94 سال  مدیریت  عالی 
كیفیت استاندارد محصول بهداشتی در 
برتر كیفیت در  سال 95 و نشان واحد 
سه سال پیاپی را كسب نموده و در برابر 

برندهای خارجی سرخم نکرده است.
این مرد موقر، بادلی آكنده از مهربانی، 
و  فخر  مایه  و  است  فیروز  بنیانگذار 
كه  است  راغب  آیا  نمی دانم  مباهات. 
گزینش  برای  منحصربه فردش  شیوه 
نه.  یا  كنم  هویدا  را  فیروز  كاركنان 
اما  نیست  پوشیده  موضوع  این  هرچند 
خود  گفته  از  و  می گویم  فاش  بازهم 
این  در  »معلوالن  همواره  كه  دلشادم 
مجموعه مشغولیت داشته اند«، حال آنکه 
حقوق  كنوانسیون  كالن،  سطح  در 
معلوالن چندان مورد مالحظه و مراعات 
است  بی خیال  دولت  و  نمی گیرد  قرار 
افراد  این  استخدام  قبال  در  را  خود  و 

مکلف نمی داند. 
هم  سرمایه  صاحبان  و  كارآفرینان 
را  معلوالن  كه  ندارند  تمایلی  چندان 
پراكندگی  این  در  بگمارند.  خدمت  به 
حمایت  با  »فیروز«  برند  نابسامانی،  و 
نام  آن ها،  جذب  و  معلوالن  حقوق  از 
و  است  كرده  جاودان  و  مانا  را  خودش 

بهداشتی  شركت  بزرگ ترین  به عنوان 
شوینده ویژه كودكان در خاورمیانه،

اما نه  از كاركنانش معلول اند،  800 تن 
موسوی«  محمد  »سید  كه  به این علت 
رنجی  به  برخی  كه  تن  محدودیت  این 
جانکاه تعبیرش می كنند را لمس كرده، 
كه  روشن  و  ساده  دلیل  این  به  بلکه 
به  عشق  و  انسان دوستی  مسیر  در  او  
همنوعانش گام برمی دارد و دارای تفکر 
ثروتمندان  همانند  و  نیست  سودمحور 
افراد  به  اقتصادی  محاسبات  با  مقتصد، 

معلول نمی نگرد.
قامت  در  موسوی«  محمد  »سید 
انسانی  نیروی  ندارد  میل  كارآفرین، 
به  و  بگذارد  كنار  تولید  عرصه  از  را 
استقبال »اتوماسیون« برود. دیدگاه این 
شرایط  و  اقتضائات  بر  مبتنی  كارآفرین 
اروپا  در  گرچه  است،  جامعه  زیستی 
انسان  به جای  ماشین آالت  و  دستگاه ها 
باور  كارآفرین  این  اما  می كنند  فعالیت 
دارد كه وقتی هرروز گره بیکاری كورتر 
می شود و نمی توان این گره را با دندان 
هم گشود، چرا باید به تقلید از اروپایی ها 
قید  و  برداشت  اتوماسیون خیز  به سوی 

نیروی انسانی را زد؟
اروپایی،  كشورهای  »در  او  تعبیر  به 
انسانی كم است و هزینه كارگر  نیروی 
حسب  و  می اندیشیم  انسانی  ما  گزاف، 
آنچه در اجتماع خودمان واقع می شود، 
و  كرده  پایمردی  تولید  سنگر  در 
قادر  كه  كاری  می كنیم.  اشتغالزایی 
برساند  به سرانجام  انسانی  نیروی  است 

چرا باید به اتوماسیون حواله داد؟
فرازهايی از گفت وگوی مکتوب ما با 
اين فعال اجتماعی و کارآفرين برتر 

را می خوانيد؛
چگونه به صنعت راه يافتيد؟

سال 1358 به عنوان دانشجو در آمریکا 
پیروزی  از  پس  و  می كردم  تحصیل 
تا در  بازگشتم  ایران  به  انقالب اسالمی 
سازندگی و آبادانی كشورم سهیم باشم و 
با توجه به این كه محل خدمت وزندگی ام 

رمـز پیـروزی فیـروز...
آشنایی با برندی که بیش از 90 درصد کارکنان آن از معلولین هستند 
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در شهر صنعتی البرز بود، زمینه آشنایی ام با 
بالطبع  و  شد  فراهم  صنعت گران  و  صنعت 
داشتم  هم  سیاسی  و  اجتماعی  دغدغه های 
و تمام كوششم این بود كه ضمن توانمندی 
اقتصادی به اهداف و آرمان های اجتماعی خود 
دست یابم، به همین منظور مدتی در كسوت 
فعالیت  البرز  خانه سازی  شركت  مدیرعامل 
كردم و سپس شركت گروه مدیران البرز را در 
سال 1373 با شراكت 70 نفر از مدیران شهر 
صنعتی البرز تأسیس كردم تا این كه شركت 
فیروز را سال 1379 از طریق مزایده از بنیاد 
كه  همان طور  كردم.  خریداری  مستضعفان 
»جانسون  شركت  این  تجاری  نام  می دانید 
راه اندازی  بود كه سال 1353   اند جانسون« 
شده بود و فعالیت گسترده ای نداشت. قبل از 
واگذاری به بخش خصوصی به شکل دولتی 
تولید  قلم كاال  یا6  اداره می شد و در حد 5 
می كرد و كاركنانش درمجموع حدود 36 نفر 
بودند كه با كوشش فراوان و عنایت پروردگار 
130 نوع محصول را هم اكنون تولید می كند 
مجموعه  این  در  هم  نفر  هزار  یک  حدود  و 

مشغول به فعالیت هستند.
معلوليت، محدوديت تن و توفيق اجباری 

است
در  محدوديت تان  موجب  شما  معلوليت 

عرصه اقتصاد و صنعت نشد؟
همواره این موضوع فکرم را به خود مشغول 
اما  معلولم،  كودكی  از  چرا  كه  بود  كرده 
بنیان  را  توانا  معلولین  كانون  هنگامی كه 
نهادم، دریافتم كه معلولیت، محدودیت است 
را  محدودیت  این  باید  و  نیست  ناتوانی  اما 
پذیرفت.  خداوند  سوی  از  هدیه ای  به عنوان 
نمی ماند.  باقی  و  است  فناپذیر  آدمی  جسم 
این را در مصاحبه های قبلی هم عنوان كردم 
افکار، روح و اعتقادات خودش  با  كه »آدمی 
معنا می شود، من امروز معلولیت را هدیه خدا 
اجباری  توفیق  معلولیت  می دانم.«  خودم  به 
درون خود  به  واسطه  این  به  توانستم  و  بود 
معنوی ام  و  روحی  جنبه های  به  و  سفركرده 

مشغول باشم.
از  درستی  تعریف  معلولین  كانون  در  ما 
معلولیت داریم و آن را محدودیت تن و عامل 

خلق و آفرینش می دانیم.
چطور  کارآفرينی  سمت  به  شما  حرکت 
تصميم  زمانی  چه  از  و  گرفت  شکل 
از  را  کارخانه  کار  نيروی  که  گرفتيد 
حال  در  و  کنيد  انتخاب  معلوالن  ميان 
حاضر چند نفر از نيروهای فيروز دارای 

معلوليت هستند؟
موضوع  فیروز،  شركت  در  معلوالن  اشتغال 

تخصصی  گروه  درواقع  و  نیست  جدیدی 
توانمند  مدیران  مشاوره  با  شركت  این 
  1380 سال  از  توانا  معلولین  كانون  مؤسسه 
كارآفرینی  درزمینه  اجتماعی  رویکردهای  با 
هرگز  ما  ولی  می كنند  فعالیت  اشتغالزایی  و 
ذهن  زیرا  نکردیم  علنی  را  موضوع  این 
شاید  كه  می نمود  برداشت  این گونه  عوام 
هستیم  معلوالن  از  ابزاری  استفاده  پی  در 
درصورتی كه بنده خود معلولیت دارم و از سن 

دو سالگی طعم محدودیت تن را چشیده ام.
توانمندی  تکیه بر  ماست،  موفقیت  رمز  آنچه 
و سه گانه عشق ، امید و زندگی است و این 
باعث شده هر فردی در بدو ورود به كارخانه 
دریابد كه اینجا فقط صابون، شامپو، پودر و 
كرم تولید نمی شود بلکه موضوع چیزی ورای 

این هاست.
احتساب  با  توانا  كانون  و  فیروز  شركت  در 
عامالن فروش در حال حاضر تعداد یک هزار 
كه حدود   كار هستند  به  نفر مشغول  و صد 
800 نفر از آنان را معلوالن جسمی حركتی، 

نابینا و ناشنوا تشکیل می دهند.
تندرست  افراد  اغلب  كنم  تأكید  باید  البته 
معلوالن  نزدیک  وابستگان  از  نیز  ما  شركت 
مثل همسر، پدر، فرزند و... هستند و درآمد 
آنان صرف بهبود وضعیت زندگی این عزیزان 
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می شود، چون به دعای خیر آنان و بركتی كه 
از این طریق حاصل می شود ایمان دارم و این 
سرمایه داری  به  باور  از  گرفته  نشئت  ایمان، 

الهی است.
يا  برکت  به  اعتقاد  و  تفکر  اين  جای 
ما  اقتصاد  در  چقدر  الهی  سرمايه داری 
خالی است و جای خالی اين فرهنگ چه 

آسيب هايی را دامن زده؟
ما  نگاه  از  این است كه سرمایه داری  واقعیت 
مطرح  امپریالیسم  و  غرب  دنیای  در  آنچه  با 
می شود فرسنگ ها فاصله دارد زیرا ما سرمایه 
را متعلق به خدا می دانیم. خوب به یاد دارم، 
همان اوایل انقالب حركت مردم علیه اختالف 
طبقاتی بود و حتی سخن از جامعه بی طبقه 
روزها  آن  در  می آمد.  میان  به  هم  توحیدی 
و  نابرابری  و  تبعیض  از  نوعی  هر  با  مردم 
امتیازجویی مخالفت می ورزیدند. در دنیای آن 
اقتصاد كمونیسم  بود؛  اقتصاد مطرح  روز، دو 
در بلوک شرق و اقتصاد سرمایه داری در بلوک 
و  است  امپریالیسم  و  سوسیالیسم  كه  غرب 
علی الخصوص فریادهایشان علیه آمریکا بود و 
بیشتر سخن از دنیای سرمایه داری و این ظالم 
زیرگرده  دنیا  كه  بود  تمامیت خواه  و  جهانی 
و  می كشید  زجر  امپریالیستی  اقتصاد  این 
درواقع ما نه كمونیسم را قبول داشتیم و نه 
اقتصاد امپریالیسم را بلکه می گفتیم: نه شرقی 

نه غربی، جمهوری اسالمی.
ما اقتصاد را آن گونه می دیدیم كه در جامعه، 
انسان ارزشمند شمرده شود و همه از فرصتی 
برابر بهره مند باشند. برای مثال وقتی شما به 
قانون اساسی رجوع كنید، می بینید آموزش و 
همه  برای  یکسان  به طور  جامعه  در  تحصیل 
نمی كردیم  فکر  ما  اصال  و  است  امکان پذیر 
داشته  غیرانتفاعی  مدارس  مثال  روزی  یک 
باشیم تا آن هایی كه تمکن مالی دارند و وضع 
و  بخوانند  درس  بتوانند  دارند  مالی  مناسب 
بتوانند در كنکور  آن چنان درس بخوانند كه 
هم قبول شوند و متأسفانه گروه دیگری كه 
تمکن مالی ندارند در بدترین شرایط و حتی 
در سیستان و بلوچستان در كپرها و ویرانه ها 

درس بخوانند...
روش  به  ما  جامعه  سرمایه داران  غالب  امروز 
و  سیستم  و  می كنند  سرمایه داری  غربی 
این گونه   برای  را  بستر  متأسفانه  هم  دولت 
در  است.  ساخته  فراهم  اقتصادی  نگاه های 
را  بانک ها  نقش  غربی  سرمایه داری  نظام 
سرمایه داری  جای  و  می بینند  پررنگ  خیلی 
از  بعضی  یعنی  است.  خالی  بسیار  الهی، 
انسان هایی كه خدا را قبول دارند و انسان های 
و مسلمان و شیعه اند؛ حتی  باایمانی هستند 
الهی اند.  سرمایه داری  از  بی اطالع  هم  آن ها 
باید  كه  متولیانی  را  الهی  سرمایه داری  این 
كردند  كوتاهی  می دادند،  ترویج  جامعه  در 
و  غفلت ها  همان  حاصل  معضالت  این  و 

كوتاهی هاست..
انسان  نیم  و  میلیارد  پنج  دنیا  در  امروز  اگر 
یک  دست  در  دنیا  ثروت  و  هستند  گرسنه 
عده ای معدود است و یهودی ها دنیا را با ثروت 
خود به هر طرف كه بخواهند می كشند؛ همه 
این فجایع ناشی از حکومت هایی است كه پایه 
و ریشه آن سرمایه داری غربی و سرمایه داری 
دنیا حتی  تمام مشکالت  و  است  امپریالیسم 
فرهنگی،  مشکالت  زیست محیطی،  مسائل 
اقتصاد  به  اتکا  حاصل  جنگ ها  و  تبعیض ها 
از  كوركورانه  هم  ما  كه  است  امپریالیسم 
نهی  با  ما  آنکه  و خالصه  می كنیم  تقلید  آن 
همواره  كه  كاپیتالیسم  مرسوم  سرمایه داری 
عامل فقر، تبعیض و رنج بشر بوده است سعی 
نمودیم تا مصداقی قابل درک از سرمایه داری 
امامان  و  انبیا  زندگی  از  برگرفته  كه  را  الهی 
دیگر  به  مانده  غریب  همواره  و  بوده  معصوم 

سرمایه داران معرفی كنیم.
مقوله  به  شما  نگاه  نوع  به  توجه  با 
چشم اندازی  چه  فيروز  سرمايه داری 
پيام  است؟  کرده  ترسيم  خود  برای  را 
برای کشورهای غربی  اين شرکت  اصلی 

چيست؟
منتها  است.  وسیله  فیروز،  شركت  ببینید 
بتوانیم  این كه  وسیله ای مناسب و مؤثر برای 
مسیر  پیمودن  با  خود  اجتماعی  اهداف  به 

سرمایه داری الهی دست یابیم. ما با اتکا به این 
مسیر، در سنگر تولید پناه گرفته ایم و در پی 
تحقق ایجاد شغل و ترویج سرمایه داری الهی 
خرید  محصوالت  این  از  كه  آنان  و  هستیم 
داخلی  تولید  از  حمایت  پرتو  در  می كنند، 
اهداف  تحقق  به  اقتصادی  فعالیت های  و 
اجتماعی این مجموعه یاری می رسانند و خود 
آن ها هم به نوعی كارآفرین اند و سهم بسزایی 
در رشد و بالندگی فیروز به عنوان سرمایه ملی 

خواهند داشت و این قابل كتمان نیست.
شود  حاصل  فعلی  وضعیت  در  تغییراتی  اگر 
تولید  سنگر  در  پرتوان،  همچنان  باشد  بنا  و 
و حیات اقتصادی حضورداشته باشیم، سالنی 
در  تعریف شده  استانداردهای  براساس  ویژه  
سطح بین الملل افتتاح می كنیم و ضمن جای 
خود،  محصوالت  سبد  در  نو  برندهای  دادن 
تولید  نیز  را  خانواده ها  بهداشتی  محصوالت 
خواهیم كرد. از دیگر سو، افق و دورنمای ما 
را  الهی  سبک  به  سرمایه داری  كه  است  آن 
به منصه  نه كسب سود  و  بركت  با محوریت 
ظهور برسانیم و آن را به رخ جهانیان بکشیم 
اعتقادی  و  اجتماعی  اهداف  جهت  در  و 
به منظور  جامعه و اصالح ساختارهای فکری، 
عرصه  در  مساوات  و  عدالت  نوع دوستی، 
است  ارزش آفرینی  این  برداریم؛  گام  اقتصاد 
كه توانمندی معلوالن را به رغم محدودیت تن 

در سنگر صنعت و تولید اثبات می كند.
 ۲۰ در  را    فيروز  پرشمار  توفيقات  علت 
مؤلفه ای  چه  به  مربوط  گذشته  سال 

می دانيد؟
فیروز یک شركت تجاری است كه محصوالت 
بهداشتی كودک را در كشور، تولید و عرضه 
كرده  شروع  را  صادرات  همچنین  و  می كند 
پاگیر  و  دست  قوانین  از  ناشی  موانع  اگر  و 
اولیه  مواد  تأمین  مشکالت  و  مركزی  بانک 
حاصل از عدم تخصیص ارز به ما اجازه بدهد، 
شركت  این  درخشش  شاهد  بیش ازپیش 
یا  تبلیغات   پی  از  ما  موفقیت  بود.  خواهیم 
بهتر بگویم از پی روش های معمول تبلیغاتی 
و  تابلوها  در  هزینه ای  هیچ  ما  و  نبوده 
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آگهی نماها و صداوسیما نکرده ایم تا در چشم 
و ذهن مردم جا بازكنیم، این درخشش از پی 
رعایت  ما  بوده كه  این  پی  از  و  بوده  كیفیت 
استانداردها را داشته ایم و باالتر از استانداردها 
به دلیل اعتمادی بوده كه مردم با استقبال و 
خرید خودشان در بازار از ما داشته اند، درواقع 
كیفیت را درک كرده و با این روش، مشتری ها 
استقبال بی نظیری از محصوالت ما داشته اند و 
در دوره ای كه با تحریم اقتصادی مواجه بودیم 
و كاالهای قاچاق وارد كشور می شد، مردم از 
محصوالت بهداشتی خارجی استقبال نکردند 
و ما ساالنه شاهد رشد فروش خود بودیم. چرا؟ 
كرده ایم  رعایت  را  مصرف كننده  حقوق  چون 
و  داده ایم  قرار  مدنظر  را  مشتری  خواست  و 
بهترین  و  فرموالسیون  بهترین  ما  محصوالت 
بسته بندی را دارد، مسلما این خودش بهترین 
روش های  از  ما  بنابراین  است،  تبلیغ  روش 
معمول استفاده نکرده ایم و اما در سنگر تولید 
ما  رفتار  و  هدف  سرمایه داری،  سنگر  در  و 
بسیار  بسته بندی  همین  است،  چندمنظوره 
خوب، همین محصول باكیفیت در كارخانه ای 
تولید می شود كه باالی 90درصد از كاركنان 
به اصطالح  و  آن دچار محدودیت تن هستند 
نیامدیم  ما هرگز در جامعه  و  معلول هستند 
دارند  معلولین  سال   19 كه  كنیم  تبلیغات 
تولید می كنند ولی در این پنج سال اخیر خود 
رصد  رسانه ها  كرده اند،  رصد  را  فیروز  مردم 
شركت  كاركنان  كه  دریافته اند  و  كرده اند  

فیروز از معلولین هستند.
ارائه  معنای  به  معلوالن،  از  حمايت 

کمک های بالعوض نيست
از مؤسسه ای که برای حمايت از معلوالن 

تأسيس کرديد برايمان بگوييد.
خود  و  بود  آشکار  برایم  معلوالن  مظلومیت 
به عنوان كسی كه از كودكی معلول بوده ام با 
و  دارم  كامل  آشنایی  این مسئله  دغدغه های 
به  وابستگی  بدون  مردمی،  نهادی  به این علت 
دولت را به منظور تغییر نگرش جامعه در قبال 
معلولیت و دفاع از حقوق این قشر با همکاری 

قزوین،  شهر  توانمند  معلوالن  از  جمعی 
پایه ریزی كردم تا تساوی در فرصت ها محقق 
شود، اما با راه اندازی كانون توانا به دنبال این 
نبودم كه مشکالت معلوالن را در سطح كشور 
خودمان رفع ورجوع كنم، بلکه قصد و غرضم 
این بود كه مسئوالن به این آگاهی برسند كه 
در  اساس  همین  بر  نیستند.  ناتوان  معلوالن 
محذوریت های  باوجود  و  شرایط  دشوارترین 
فراوان حتی از جانب دولتمردان، به این عرصه 
پیدا  بین المللی حضور  وارد شدم و در سطح 

كردم.
ثمر  به  همکارانم  و  من  تالش های  سرانجام 
نشست و سال 83 پس از تصویب قانون جامع 
مجلس  توسط  معلوالن  حقوق  از  حمایت 
تا  كردیم  مجاب  را  دولت  اسالمی،  شورای 
و  بپیوندد  معلوالن  از  حمایت  كنوانسیون  به 
پس ازآن نیز در سال 96 قوانین قدیمی اصالح 
شد و نسخه بازنگری شده به تصویب مجلس 
و شورای نگهبان رسید، البته به دالیل مختلف 
در  آن چنانی  وضعی  اثر  تاكنون  اقدامات  این 
زندگی معلوالن نداشته و ما به جهت ضرورت 
تا  بر دستگاه های اجرایی مجبور شدیم  فشار 
غیردولتی  تشکل های  ملی  شبکه   98 سال 
تشکل   60 مشاركت  با  را  كشور  معلوالن 
غیردولتی از سراسر كشور تحت نظارت وزارت 
كشور تأسیس كنیم كه با نظر لطف دوستان 
و مدیران تشکل ها در حال حاضر ریاست این 
به طوركلی  و  است  بنده  عهده  بر  ملی  شبکه 
اعتقاددارم بخش عمده فقدان ها و كمبودهای 
معلوالن نشئت گرفته از عملکرد غلط دولت و 
شیوه های اشتباه تشکل ها و خیریه ها ست كه 
تصور می كنند حمایت از معلوالن، به معنای 

ارائه كمک های بالعوض است.
چرا  و  می بينيد  برندی  چگونه  را  فيروز 
بازارهای  در  ايرانی  برندهای  از  برخی 

خارجی موفق نيستند؟
بر این باورم كه فیروز سرمایه ای ملی است و 
این برند برای من نیست و باید از آن حفظ و 
حراست كرد. مثل میراث فرهنگی كه ارزش 

اغلب  چرا  این كه  اما  دارد،  كشور  در  ویژه 
موفق  خارجی  بازارهای  در  ایرانی  برندهای 
نیستند، به نگاه ما و میزان حمایت دولتمردان 
از بین المللی شدن برندها برمی گردد یک برند 
خوب،  كیفیت  خوب،  مدیریت  حاصل  خوب 
تبلیغ خوب و حمایت خوب است كه جهانی 

می شود.
سؤال ديگری که به ذهن خطور می کند، 
و  دستگاه  از  علت  چه  به  که  است  اين 
کاهش  و  توليد  افزايش  برای  اتوماسيون 
استفاده  محصوالت  تمام شده  قيمت 
و  توان  به  که  شد  چطور  نمی کنيد؟ 

بازدهی معلوالن اعتماد کرديد؟
همان گونه كه گفتم، سرمایه داری از نگاه بنده 
امپریالیسم  و  غرب  دنیای  در  با سرمایه داری 
فاصله بسیاری دارد زیرا ما بر این باوریم كه 
سرمایه متعلق به خداست و سرمایه دار وكیل 
فکر  به  باید  ابعاد  در همه  و  است  بر سرمایه 
خدمت  در  را  خود  اندوخته  و  باشند  مردم 

اهداف اجتماعی به كارگیرند.
گام  اتوماسیون  به سوی  اروپا  در  صنعت  اگر 
آنان  از  ماهم  كه  نمی شود  دلیل  برداشته 
تقلید كنیم، این نگرش مبتنی بر تفکر غرب 
ما  است،  براساس كسب سود  و سرمایه داری 
این گونه فکر نمی كنیم و برای نیروی انسانی 
اقتضائات  به  با توجه  و  قائلیم  اعتبار  و  ارزش 
كشور خودمان تولید می كنیم. بنابراین  شرایط 
اتوماسیون  دستگاه  كه  نیست  به گونه ای  ما 
هم  بعد  و  باشند  بیکار  جوانانمان  و  بیاوریم 
روانی  روحی-  و  اجتماعی  آسیب های  دچار 
حركت  اتوماسیون  سمت  به  باید  چرا  شوند. 
جمعیت  رشد  اروپاست؟!  اینجا  مگر  كنیم؟ 
در اروپا منفی است و هزینه كارگر هم بسیار 
الهی،  سرمایه داری  مبنای  بر  است.  گزاف 
وقتی مشکالت جامعه را می بینیم، نمی توانیم 
بی تفاوت باشیم و به اتوماسیون روی بیاوریم 
و این همان رمز موفقیت ماست كه باعث شده 
هر انسانی در بدو ورود به كارخانه دریابد كه 
تولید  اینجا فقط صابون، شامپو، پودر و كرم 
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نمی شود بلکه ما با اعتماد به معلوالن، سه گانه 
عشق، امید و زندگی را تولید می كنیم.

بهانه های  به  و  بارها  اخير  سال های  طی 
گرفته ايد  تنديس  و  تقدير  لوح  مختلف 
تقدير  به عناوين مختلف  شما  از  و 
به عمل آمده. اساس و معيار انتخاب شما 
بوده  چه  لوح  تعداد  اين  دريافت  برای 

است؟
نمی شوند  حمایت  ما  كشور  در  كارآفرینان 
تندیس  و  لوح  اهدای  به  اغلب  مسئوالن  و 
نگاه كشورهای  قناعت می كنند درصورتی كه 
توسعه یافته این گونه نیست و جایگاه كارآفرین 
در نظر آنان، ارزشمند است و قوانین حمایتی 
تا كارآفرینان  اجرا می كنند  و  خاصی تدوین 
نباشند  روزمره  گرفتار  مردم  عامه  همچون 
پیامدهای حاصل  و  بیکاری  آنان  به همت  و 
ریشه كن  اجتماعی  آسیب های  یعنی  آن،  از 
به وضعیت  توجه  با  ما،  ولی در كشور  شود  
تولید،  سنگر  در  ایستادگی  اقتصادی  بد 
دل وجرئت می خواهد و در این شرایط بحرانی 
مقابل  در  شاید  كه  اندک  سود  همان  با 
ایستاده ام  باشد  نداشته  توجیهی  سرمایه ام 
كارخانه،  تعطیلی  با  نمی خواهد  دلم  چون 

كارگرهایم، معیشت شان لنگ بماند.
 تعطيلی و تعديل نيرو در فيروز، دور از 

انتظار نيست
 با توجه به تحريم ها و مشکالت اقتصادی، 
امروز شرايط شرکت فيروز چگونه است؟

شرایط  به  توجه  با  اكنون  تأسف  نهایت  با 
نیرو  تعدیل  و  فیروز  تعطیلی شركت  موجود 
در این واحد صنعتی، دور از انتظار نیست و 
در آینده ای نه چندان دور، بسیاری از عزیزان 

تأمین  امیدشان  كورسوی  یگانه  كه  معلول 
معیشت خانواده بوده، عالوه بر دشواری های 
ناشی از معلولیت، با مشکالت عدیده دیگری 
حاضر  حال  در  زیرا  شد.  خواهند  مواجه  نیز 
به رغم تأكیدات مؤكد مقام معظم رهبری در 
مشکالت  به  توجه  با  ملی،  تولید  از  حمایت 
و  ارز  قیمت  نوسانات  درزمینه  موجود 
و  فعال  شركت های  به  ارز  تخصیص  عدم 
بانک  سوی  از  اعمال شده  محدودیت های 
اولیه  مواد  تأمین  با مشکل  به شدت  مركزی، 
مواجه هستیم؛به نحوی كه هم اكنون مواد اولیه 
ارز  تخصیص  انتظار  در  كشور  گمركات  در 
است ولی ارز مورد نیاز تخصیص داده نشده 
و حتی امکان تأمین ارز آزاد هم وجود ندارد 
و درنتیجه اجازه ترخیص كاال صادر نمی شود 
برخی خطوط  توقف  موجب  موضوع  این  كه 
این كه  جالب  نکته  و  است  گردیده  ما  تولید 
فعالیت  تداوم  جهت  شده  برآورد  ارز  میزان 
1400)یعنی  تابستان  پایان  تا  فیروز  شركت 
یک سال دیگر( چیزی حدود 10 میلیون یورو 
است كه در مقایسه با سایر متقاضیان و آن 
دسته از آقایان كه 16 میلیارد دالر ارز 4200 
تومانی را به بهانه های مختلف از كشور خارج 
كردند و سرنوشت آن هم معلوم نیست بسیار 

ناچیز  است.
با توجه به مسائل مطروحه به عنوان يک 
توليدکننده ملی، بزرگ ترين موانع توليد 
را چه می بينيد؟ و اين مشکالت ناشی از 

چيست؟
به درستی  صنعتگران  و  تولیدكنندگان  همه 
می دانند كه باوجود شعارهای بسیار مسئوالن 
كشور،  اقتصادی  وضعیت  بهبود  وصف  در 

سیر صعودی تعطیلی كارخانه ها و كوچک تر 
و  است  ملموس  كامال  كارگران  سفره  شدن 
ترامپ  ما  بپذیریم كه مشکالت مملکت  باید 
مشکالت  بلکه  نیستند  اروپایی  دولت های  و 
و  اداری  مدیریت  از سوء  ناشی  از یک سو  ما 
وجود  عدم  حاصل  دیگر  سوی  از  و  قضائی 
دنیای  در  است.  كشور  در  اقتصادی  امنیت 
دنبال  به  عموما  سرمایه گذاران  اقتصاد 
این  درک  برای  هستند.  خود  مادی  منافع 
كشورهای  به  كنیم  نگاه  است  بهتر  مسئله، 
سرمایه گذاران  جذب  برای  كه  توسعه یافته 
چه  و  می دهند  انجام  اقداماتی  چه  خارجی 
مزیت هایی ایجاد می كنند. ما این چنین عمل 
بسیار  سرمایه گذاران،  حال آنکه  نمی كنیم، 
زیرک و هوشیار هستند و اگر مزایا و امنیت 
الزم اقتصادی را حس نکنند به این وادی قدم 
این  در  را  خود  دارایی  و  توان  و  نمی گذارند 
نباشد  امنیت  آن  اگر  نمی دارند.  راه مصروف 
و زیرساخت هایی همچون برق، گاز، سوخت، 
زمین  و بسیاری از مسائل دیگر مهیا نباشد، 
وارد  به راحتی  را  خود  كاالی  نیستند  قادر 
این  باید  دیگر  سوی  از  كنند،  سرمایه  بازار 
ساخته شده  كاالی  كه  شود  حاصل  اطمینان 
وارد  قانونی  مبادی  از  ارزان تر  خیلی  نرخ  به 
درباره  ما  كه  است  درست  نمی شود.  كشور 
اما  گفتیم  بركت سخن  و  الهی  سرمایه داری 
دیگری  نگرش  سرمایه گذاران  از  بسیاری 
داشته و به سود خود می اندیشند. طبعا بدون 
سرمایه گذاری  نمی توانند  اقتصادی،  امنیت 
نیز  بانک ها  در  امنیت  این  متأسفانه  و  كنند 
وجود ندارد و با سودی كه مطالبه می كنند، 
تولیدكنندگان را ضمن غارت،  دلسرد  عمال 
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كرده و از این وادی دور می كنند.
به نظر شما »اقتصاد مقاومتی و جهش 

توليد« چگونه می تواند تحقق يابد؟
پاسخ به این پرسش، از این منظر اهمیت 
كدام  برابر  در  است  قرار  ببینیم،  كه  دارد 
و  تقصیرها  تمامی  باید  آیا  بایستیم.  مانع 
آمریکا  و  تحریم ها  گردن  به  را  نقصان ها 
قوانین  كه  وضعیتی  در  آن هم  بیندازیم؟ 
و مزیت ویژه ای برای جذب سرمایه گذار و 
رونق تولید در كار نیست و این امر، دامنه 
گسترده ای دارد. به عنوان مثال، هیئت دولت، 
نظر  در  كارآفرینان  برای  حمایتی  قوانین 
نگرفته و بانک ها هم سازوكار شفافی ندارند 
تولیدكنندگان   سنگ اندازی  راه  بر سر  و 
می كنند و بعضا از قواعدی پیروی می كنند 
میان  تفکیکی  هیچ گونه  قواعد،  این  كه 
تولیدكننده و غیر تولیدكننده قائل نشده، 
بنابراین نباید تصور شود كه موانع ما، فقط 
این دیدگاه اشتباه  بیرون است،  به  مربوط 
است. به این دلیل كه 80 درصد موانع ما 
مربوط به داخل كشور است، چون اراده ای 
با  برخورد  و  كارآفرینان  از  حمایت  برای 
رشوه گیرها وجود ندارد و این عدم تسهیل 
بسترهای  فراهم سازی  به منظور  قوانین 
كارآفرینان،  بهتر  فعالیت  باهدف  اقتصادی 
كرده ایم  ایجاد  خودمان  كه  است  موانعی 
نیز  یارانه ها  و  دولتی  ارز  اختصاص  عدم  و 
به  ربطی  این ها  و  است  ترتیب  همین  به 

تحریم ها و دولتمردان ندارد.
قوانين  تدوين  گروی  در  اشتغالزايی 

حمايتی برای سرمايه گذاران است

چه  ملی،  کارآفرين  به عنوان  شما 
ديگر  و  رئيس جمهور  از  انتظاری 
چالش های  از  برون رفت  برای  متوليان 

پيش روی صنايع داريد ؟
ابتدا به سخنی از مقام معظم رهبری اشاره 
اقتصادی  »فساد  می فرمایند:  كه  می كنم 
انگیز ه سرمایه گذاری سالم و مشروع را از 

بین می برد« و سپس می گویم:
اشتغالزایی  و  تولید  صنعت،  رونق  اوال: 
امنیت  نخست  دارد؛  الزاماتی  برای جوانان 
در  امنیت  این  و  است  سرمایه گذاری 
تحقق  امکان  سوددهی  و  سرمایه  برگشت 
یکسری  كه  است  آن  گروی  در  و  دارد 
بانک ها  و  كنیم  تدوین  را  حمایتی  قوانین 
با  را  الزم  همکاری  تسهیالت  ارائه  در  هم 

تولیدكننده داشته باشند.
كشـــورهای  در  كارآفرینـــان  ثانيـــا: 
عنایت  و  تحت حمایـــت  توســـعه یافته، 
بایـــد  بنابرایـــن  هســـتند،  دولت هـــا 
آنـــان را در ابتـــدا دســـته بندی كرد و 
می دهند،  انجـــام  كه  فعالیتـــی  مطابق 
بـــه لحاظ قانونـــی و امنیـــت در مقوله 
ســـرمایه گذاری و ارائه تســـهیالت مورد 

قـــرارداد. حمایت 
هدفمندی  از  پـــس  بـــود،  قرار  ثالثا: 
حامل های  قیمـــت  افزایش  و  یارانه هـــا 
یارانه ای  و  مـــردم  به  یارانـــه ای  انرژی، 
تولیدكنندگان  و  كارآفرینـــان  بـــه  هم 
ما در مقـــام عمل،  یابـــد كه  اختصاص 
شـــاهد تحقق ایـــن موضوع نیســـتیم.

كمیته ای  تشکیل  با  دارد  ضرورت  رابعا: 

تخصصی در استان ها، وضعیت كارگاه هایی 
كه تعطیل شده و یا در ركود به سر می برند 
از  بعضی  چون  قرارداد  ارزیابی  مورد  را 
این ها، دستگاه ها و ماشین آالتشان قدیمی 
و  بازارهای جهانی  برای حضور در  و  است 
نیازمند دستگاه های جدید   رونق صادرات، 
و  سرمایه گذاری  وام های  تخصیص  و 
بلندمدت  هستند و لزوما مخمصه و تنگنای 

آنان مربوط به سرمایه در گردش نیست.
 سخن پايانی؟

قادر  به تنهایی  فرد  یک  آنکه  كالم  جان 
به  اجتماعی  و  اقتصادی  عرصه  در  نیست 
و  درخشش  و  برسد  موفقیت  و  كامیابی 
موفقیتم، مرهون نیروهای خدوم در كانون 
توانا و فیروز است كه مدیریت منابع انسانی 
آنچنان آن ها را به هم پیوند داده كه یک 
آرمانی  نیروهای  از  متشکل  منسجم  گروه 
هستند، یعنی ریشه مدیریت منابع انسانی ما 
آرمانی نگریستن است و چه درحركت های 
و  صنعتی  درحركت های  چه  و  اجتماعی 
و  اجتماعی  ما  رویکردهای  سرمایه داری، 
سرمایه داری  همچنین  و  الهی  نگاهمان 
عامل،  این  و  است  الهی  سرمایه داری  ما 
بنده  اگر  و  است  شده  ما  موفقیت  باعث 
به عنوان نماینده سازمان در محافل خبری 
شركت  بین المللی   و  ملی  همایش های  و 
می كنم و نشان های مدیریت منابع انسانی 
و یا كارآفرینی دریافت می كنم،درواقع این 
سازمان من است كه این افتخارات را كسب 

می كند.
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فهرست یکصد هزار خانواده ای كه سازمان بهزیستی 
واریز  حسابشان  به  كمک معیشتی  هزینه  اخیراً 
كرده چگونه تهیه می شود كه من با داشتن شدت 
معلولیت و شرایط خاص این بار هم در آن فهرست 

نبودم؟
این سؤالی است كه بهنام امینی با معلولیت بینایی 
مطلق و شنوایی نسبی مطرح می كند. او كه متأهل، 
بیکار و مستأجر است می گوید: آیا بهزیستی، عضوی 
با شدت معلولیت بیشتری از من دارد یا می خواهد 
افراد دارای معلولیت را بر سر انعکاس فقر و نداری 
خود، به یک رقابت بی مورد و بی سرانجام وارد كند؟

امینی می افزاید: آیا ما برای برخورداری از كمک های 
ناچیز بهزیستی باید تصاویر زندگی فالكت بارمان را 
بهزیستی  مدیران  تا  دهیم  قرار  رسانه ها  اختیار  در 
باور كنند تعداد خانواده های بی بضاعت تحت پوشش 

این نهاد بسیار بیشتر از یکصد هزار مورد هستند؟
آیا همه خدمات سازمان  فریده آملی هم می گوید: 
و  می رسد  معلول  هزار  صد  همین  به  بهزیستی 
مسئولیتی  دیگر  خانواده  هزاران  قبال  در  نهاد  این 
شدید  معلولیت  دو  هر  كه  همسرم  و  من  ندارد؟ 
در  كوچکیم  فرزند  دو  صاحب  و  داریم  جسمی 
كجای جغرافیای بهزیستی مورد رصد و توجه قرار 

می گیریم؟
كه  نیست  این  من  منظور  می كند:  خاطرنشان  او 
من  نداده اند.  كمک معیشتی  من  خانواده  به  چرا 
این  از  هم  باز  می كردم  دریافت  را  مبلغ  این  اگر 
رفتار بهزیستی انتقاد می كردم چرا كه اكنون افراد 
تندرست كه صاحب شغل و درآمد ثابت هستند هم 
این مشکل در  ارتزاق مواجه اند و طبیعتاً  با مشکل 
بنابراین  است  حادتر  بسیار  آسیب پذیر  قشر  میان 
مدیران بهزیستی نباید با این حركت های ناگهانی و 
بهزیستی  بردارند. وظیفه  انجام وظیفه  توهم  ناچیز 

احیای زندگی هاست نه اعانه پراكنی های موردی.
۳۰ ميليارد تومان برای اقليت 

از واریز مبلغ  رئیس سازمان بهزیستی كشور اخیراً 
300هزار تومان كمک معیشتی به حساب 100هزار 
بنیاد  مساعدت  با  نهاد  این  پوشش  تحت  خانواده 

مستضعفان خبر داده است.
قبادی دانا در این خصوص بیان كرده: در این شرایط 
كه مردم با ویروس كرونا درگیرند بنیاد مستضعفان 
بهزیستی  سازمان  هدف  جامعه  از  حمایت هایی 
برای  تومان  30میلیارد  مبلغ  هم  این بار  و  داشته 
سازمان  تحت پوشش  خانواده  100هزار  به  كمک 
اختصاص  معیشتی  كمک   تحت عنوان  بهزیستی 

داده است.
وی همچنین گفته: از این 100هزار خانوار، حدود 
70 هزار خانوار از خانواده های افراد دارای معلولیت 
و حدود 30 هزار خانوار هم از خانواده هایی هستند 
كه زنان سرپرست خانوار مسئولیت اداره آن ها را بر 
عهده دارند كه با تشخیص مددكاران در استان های 

سراسر كشور مشمول دریافت كمک هزینه معیشتی 
شده اند.

بهزيستی، نهادی ناکارآمد در بحران
شرایط  در  به ویژه  بهزیستی  سازمان  اقدام  این 
كنونی اگرچه اقدام خوبی است اما به دالیلی صدای 
معلوالن، مدیران سمن ها و فعاالن حوزه معلولیت را 

درآورده است.
سازمان  می گویند:  حوزه  این  فعاالن  از  برخی 
برای  اثربخشی  برنامه های  باید  اگرچه  بهزیستی 
مواقع بحرانی داشته باشد اما در چند ماه اخیر در 
عمل نشان داده كه در این زمینه حرفی برای گفتن 

ندارد.
آنها این سازمان در تمام مدتی كه كشور  به گفته 
با  بهزیستی  تحت پوشش  جامعه  آن  موازات  به  و 
به  همچنان  بوده اند  درگیر  كرونا  ویروس  شیوع 
یک  جز  به  و  بوده  مشغول  خود  روزمره  وظایف 
و  بهداشتی  اقالم  تهیه  كمک هزینه  پرداخت  مورد 
بنیاد  توسط  دو  هر  كه  كمک معیشتی  مورد  یک 
و  تمهید  هیچ  شده؛  هزینه  تأمین  مستضعفان 
خود  هدف  جامعه  حال  به  رسیدگی  برای  تفکری 

از خود نشان نداده.
در  بهزیستی  می رفت  انتظار  است  كه  درحالی  این 
توجه  تا  بندد  به كار  را  خود  تالش  تمام  ایام  این 
در  اقشاری معطوف شود كه حتی  به  خاص دولت 

شرایط عادی هم وضعیت غیرعادی دارند.
این كارشناسان می گویند: با توجه به شرایط فعلی، 
مراجع  با  رایزنی  عدم  در  بهزیستی  سازمان  انفعال 
باالتر برای دریافت كمک های ویژه برای مددجویان 

سوال برانگیز است و معانی خاصی دارد.
سازمان  فعلی  مدیران  از  كه  كارشناسان  از  یکی 
بهزیستی  می كند:  بیان  هست  نیز  بهزیستی 
سازمان  رئیس  و  است  رفاه  وزارت  زیرمجموعه 
اگرچه می تواند از طریق وزیر رفاه صدای خود را به 
اعضای هیأت دولت رسانده و از آنان استمداد بطلبد 
اما در این خصوص یا قدمی برنمی دارد یا اقداماتش 
آنقدر ضعیف است كه تاكنون اثر و نتیجه ای نداشته 

است.
می كند:  تأكید  شود،  ذكر  نامش  نخواست  كه  وی 
وظایفی  جامعه  مقابل  در  مستضعفان  بنیاد  اگرچه 
امر  این  اما  دارد  كمک معیشتی  پرداخت  از  بیش 
كه وزارت رفاه و بهزیستی در شرایط حساس فعلی 
قدمی برای مددجویان برنمی دارند و مرتب به سراغ 
این بنیاد -كه كمک هایش حتی به نیمی از واجدین 
می روند  نمی رسد-  هم  كمک  دریافت  شرایط 
بنیاد  اگر  كه  است  این  سوال  و  دارد  تعجب  جای 
چه  تکلیف  نمی شد  همکاری  این  وارد  مستضعفان 

بود؟
فرار از اتهام

درگیر  هنوز  بهزیستی  می گوید:  نیز  نوریانی  سورنا 
پرداخت  با  سازمان  این  است،  شعاری  اقدامات 

به  تنها  معیشتی،  اصطالح  به  و  موردی  كمک های 
درصد كوچکی از جامعه هدف خود دست یاری آن 
هم در حد بسیار اندک می رساند تا خود را از اتهام 

بی تفاوتی در قبال جامعه هدف برهاند.
این فعال حوزه معلوالن كه عضو هیأت مدیره یکی از 
بهزیستی  نیز هست، می گوید:  انجمن های معلوالن 
باید شاخص های انتخاب یکصد هزار خانواده دریافت 
كننده كمک معیشتی را عنوان كرده و توضیح دهد 
برای دستگیری از باقی افراد جامعه هدف خود كه 
شامل دریافت این كمک هزینه نشدند چه برنامه ای 

دارد.
در  بهزیستی  سازمان  اینکه  بیان  با  نوریانی 
تأكید  است،  كم فروشی  دچار  خود  خدمت دهی 
ارتقای  در  اینکه  از  صرفنظر  نهاد  این  می كند: 
توانایی مددجویان برای مقابله با ویروس كرونا هنوز 
از محل اعتبارات خود مستقاًل كمکی به مددجویان 
هیأت  و  رفاه  وزارت  از  گرفتن  امداد  در  و  نکرده 
دولت نیز موفقیتی نداشته، پس از عبور این بحران 
خود  تحت پوششین  میان  در  كه  كند  اثبات  قطعاً 
تنها همین تعداد، نیازمند واقعی هستند و دیگر از 

ناكافی بودن اعتبارش ناله و گالیه نکند.
دردی به نام دستپاچگی مديريتی

هدف  جامعه  بدنه  تقویت  در  بهزیستی  سازمان 
قبولی  مورد  عملکرد  كرونا،  بحران  مهار  برای  خود 
اول  ماه های  در  اگر چه  این سازمان  است.  نداشته 
مراكز  تعطیلی  با  و  ویروس كرونا شوكه شد  شیوع 
ممنوعیت  و  مراكز  كردن  ضدعفونی  نگهداری، 
و  آسایشگاه ها  در  ساكن  مددجویان  از  مالقات 
كرد  آغاز  فوریت  با  را  ابتال  از  پیشگیری  عملیات 
اقدام جدی  و  افول عملکرد شد  ادامه دچار  اما در 

دیگری از این سازمان مشاهده نشد.
نهاد  این  برمی آید  بهزیستی  عملکرد  از  كه  آنگونه 
و  نمی كند  عمل  است  نامش  شایسته  كه  آن طور 
بودجه ای  محدودیت های  جز  به  خدماتش  ارائه  در 
مواجه  مدیریتی  به نام دستپاچگی  بزرگی  با چالش 
با حساسیت جامعه هدف  است وگرنه كدام نهادی 
بهزیستی و با داشتن پتانسیل عظیمی مانند هزاران 
مددكار دلسوز و شریف دست روی دست می گذارد 
و در شرایط بحرانی فعلی حتی از دادن مشاوره های 
كوچکترین  )به عنوان  مددجویان  به  پزشکی-تلفنی 

كار ممکن ( بهره نمی برد؟
لزوم  و  كرونا  موضوع  پیداست  كه  اینطور 
حتی  آن  با  مقابله  در  هدف  جامعه  توانمندسازی 
در رئوس هرم مدیریتی بهزیستی نیز جزء اولویت ها 
قرار نگرفته و »كمبود اعتبار« بهترین پوشش برای 
بی تعهدی  و  بی برنامگی  اهمال،  هرگونه  استتار 

است...

بهزیستی در بحران حرفی برای گفتن ندارد

رقيه بابايی

چرا ازدواج برای زنان دارای معلوليت بايد چنين سخت باشد؟
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بیشتر دختران این گونه تربیت شده اند كه 
معتقدند روزی می رسد كه با مرد رویایی 
و  خانه  خود،  برای  و  كرده  ازدواج  خود 
خانواده خواهند داشت. بیشتر آن ها این 
باور دارند و در طول سال های  تربیت را 

رشد خود چشم به راه آن هستند.
شاید این موضوع برای یک دختر دارای 
برای  آیا  اما  باشد،  یکسان  هم  معلولیت 
است؟  یکسان  نیز  او  جامعه   و  خانواده 
داشته  وجود  استثنائاتی  باید  گرچه 
مورد  در  والدین  نگرانی  اغلب  اما  باشد، 
با دختر دارای معلولیت  اینکه چه كسی 
آن ها ازدواج می كند ذهن والدین را آزار 

می دهد.
در نتيجه، يکی از اين دو واقعه اتفاق 
این  از  سادگی  به  والدین   .1 می افتد: 
موضوع كنار می كشند. می پذیرند كه آنها 
مسئولیت دخترشان را دارند و او تا پایان 
عمر باید با آنها زندگی كند و در نتیجه 
نیازی به یافتن شریک زندگی خود ندارد. 
دخترشان  كه  كنند  وضع  قوانینی  یا   .2
مورد  )معلولیت  كند.  ازدواج  می تواند 

پذیرش هر دو طرف باشد.(
این موقعیت ها ممکن است یک  اگر چه 
باشد،  آن ها  ذهن  در  ایده آل  موقعیت 
دارای  دختر  استقالل  و  تصمیم  اما 
تنها  نه  امر  این  می گیرد.  را  معلولیت 

بلکه  می زند  آسیب  احساساتشان  به 
عنصری اساسی از زندگی آن ها را نیز از 
بین می برد. در مجموعه اجتماعی ما، به 
ندرت اتفاق می افتد كه دختری در مورد 
این  كند.  آغاز  را  گفتگویی  خود  ازدواج 
دو  معلولیت  دارای  دختر  یک  برای  امر 

چندان دشوار است.
در دنیای رسانه های اجتماعی و اینترنت، 
وجود  زیادی  همسریابی  وب سایت های 
كه  همسریابی  های  پِلَت ُفرم  دارد، 
دختران معلول ممکن است برای معرفی 
نیز،  آنجا  در  كنند.  انتخاب  خود  حضور 
برخی از خانواده ها در مورد آشکار كردن 
بیشتر  ناامیدی  برای  را  در  كه  معلولیت 
هستند.  بسیار سخت گیر  گذارد،  می  باز 
چرا پنهان كاری و شرمندگی؟ اگر آن ها 
می كند  كمک  كار  این  كه  دارند  اعتقاد 
باید  برود،  پیش  خوب  ازدواج  روند  تا 
بدانند كه سخت در اشتباهند. اما دختر 
باید با وجود ناتوانی، هویت خود را دست 
پنهان كردن  برای  دلیلی  و  بداند  نخورده 

آن نداشته باشد.
 زنانی هستند كه در فضای كار یا تحصیل 
معلولیت  با  مردانی  معرض  در  خود 
را  شانس  این  آن ها  این جا  در  هستند. 
كنند.  انتخاب  را  خود  شركای  كه  دارند 
اما مواردی وجود دارد كه والدین دختران 

دارای  مردان  صریحا  معلولیت  دارای 
زندگی  شریک  عنوان  به  را  معلولیت 
چگونه  پس  نمی خواهند.  خود  دختران 
خود  زندگی  شریک  یافتن  برای  فرصتی 

پیدا می شود؟
در عین حال زنانی وجود دارند كه همراه 
نیز  جدایی  عواقب  از  خود  معلولیت  با 
به  نیاز  غالبا،  موارد  این  در  رنج می برند. 
ازدواج مجدد از طرف دیگران غیرضروری 
تلقی می شود. به جای تشویق و حمایت 
او برای یافتن شریک زندگی دیگر، فقط 
خانواده  با  خانه  در  او  كه  می رود  انتظار 
بماند و این روند تا زمانی كه زن تصمیم 
است  نگرفته  آنها  نظر  برخالف  دیگری 

كامال عالی پیش می رود.
زندگی  شریک  یافتن  فرایند  كه  آنجا  از 
در  سخت گیری  بنابراین  است،  دشوار 
را  شرایط  فقط  والدین  توسط  انتخاب، 
كه  شود  درک  باید  می كند.  سخت تر 
شریک  انتخاب  حق  هیچ وجه  به  ناتوانی 
او  از  یا  نمی كند  كم  زن  از  را  زندگی 
جای  به  توان  نمی  چرا  پس  نمی گیرد. 
انتخاب  به سمت  را  فرآیند  آزادی،  مهار 
و كمک به او برای انتخاب صحیح پیش 

برد؟

چرا ازدواج برای زنان دارای معلوليت بايد چنين سخت باشد؟

ترجمه: بهناز ضبيحی



34

14
00

ار 
ــه

 بـ
 /

 7
0 

ره
نــاشما

وا
ک ت

یـــ
پ

گزارش پیک توانا از؛
جوانب محکومیت یک فرد به کار اجباری با کودکان کم توان ذهنی 

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج

مقطع  د انشجوی  و  پژوهشگر  مترجم،  یک 
ماه   6 به  دانشگاه عالمه طباطبایی  د كتری 
معلولیت  د ارای  كود كان  با  اجباری  كار 

ذهنی محکوم شد.
 26 شعبه  سوی  از  صاد ره  حکم  اساس  بر 
د ی  اول  هفته  وی  تهران،  انقالب  د اد گاه 
تعزیری،  سال حبس   4 به  جاری  سال  ماه 
اجتماعی  فعالیت های  از  محرومیت  2 سال 
كود كان  با  اجباری  كار  ماه   6 سیاسی،  و 
اموال  تمامی  مصاد ره  و  ذهنی«  »معلول 
شخصی ضبط شد ه به مدت د و سال محکوم 

شد ه است.
مجازات  تبد یل  گذشته  های  سال  در 
تنبیهی-آموزشی  روش های  به  مجرمین 
كار  این  از  هد ف  كرد ه،  پیدا  زیاد ی  رواج 
ارتقای  آموزش،  زند ان ها،  هزینه   كاهش 
و  روانی  تأثیرات  از  پیشگیری  و  فرهنگ 
اجتماعی زند انی شد ن است. قانون؛ 5 روش 
جزای  رایگان،  عمومی  خد مات  مراقبت، 
از  محرومیت  و  روزانه  نقد ی  جزای  نقد ی، 
حقوق اجتماعی را به عنوان معاد ل مجازات 
از  یک  هر  تعیین  البته  كه  گرفته  نظر  در 
آنها به به نوع جرم، كیفیت و آثار ناشی از 
آن، سن مجرم، مهارت، وضعیت، شخصیت 

و سابقه مجرم بستگی د ارد.
مجازات  در  د اد ن  تخفیف  با  ما  همه 

مجرمین به ویژه مرتکبان جرایم غیرعمد 
این  و  موافقیم  امنیتی  غیر  تخلفات  و 
بین المللی  محافل  د ر  ویژه  به  را  روید اد 
قد می رو به جلو می د انیم اما د ر این مورد 
خاص بخش آسیب زنند ه این رأی، جنبه 

عمومی و اجتماعی آن است. 
تشکل ها و فعاالن حوزه معلولیت سال ها 
انرژی و عمر خود را د ر مسیر بهبود نگرش 
شهروند ان  و  معلولیت  پد ید ه  به  جامعه 
مانند  افراد  این  تا  معلول هزینه كرد ه اند 
عاد ی  شکلی  به  جامعه،  آحاد  د یگر 
پذیرفته و نگریسته شوند  اما حاال مراكز 
توضیح،  فاقد  رأِی  یک  صد ور  با  قضایی 
برای  مجازات  به عنوان  را  معلوالن  با  كار 
به  بی آنکه  گرفته  اند  نظر  د ر  مجرم  افراد 
تالش چند ین ساله صورت گرفته د ر این 

حوزه توجهی داشته باشد.
مجازات  تبد یل  نگرش  اگرچه   اقد ام  این 
و ارائه خد مت به اجتماع را پشتوانه خود 
و  مراقبان   فعالیت  حتی  این حال  با  د ارد 

مدد كاران ایثارگر این حوزه را هم زیر سوال 
عالقه  و  عشق  با  افراد  این  كه  چرا  می برد  
عمر ارزشمند خود را وقف كار با افراد د ارای 
قضا  د ستگاه  حاال  اما  كرد ه اند  معلولیت 
برای  مجازاتی  به عنوان  را  عمرشان  حاصل 

افراد مجرم د ر نظر گرفته است.
سیاست  اتخاذ  با  اگرچه  قضایی  مرجع 
مجازات   د ارد  تالش  مجازات«  »تبد یل 
متمد نانه،  روش های  به  را  سختگیرانه  
اما  تغییر د هد  اجتماعی  متعاد ل  و خد مات 
از سوی د یگر با عد م توجه به جزئیاتی نظیر 
گرفته  نظر  د ر  مجازات  با  جرم  نوع  انطباق 
شخصیت   تخطئه   و  تخریب  زمینه  شد ه، 
و  كرد ه  فراهم  را  معلولیت  دارای  افراد 
اینگونه می نماید كه صورت مسأله معلوالن 
آنقد ر منفی است كه افراد مجرم می توانند 
با كار اجباری با آنان مجازات خود را تقلیل 

د هند.
روش های  اتخاذ  قاضی  هدف  اگر  حتی 
بود ه  نیز  غیرسختگیرانه  و  مسالمت آمیز 
باشد باز جای توضیحات تکمیلی د ر صد ور 
اصالت  رد  موضوع،  است.  خالی  رأی  این 
بلکه  نیست  افراد  مجازات  در  تخفیف د هی 
در  است  توضیحاتی  تقاضاست  مورد  آنچه 
مورد اینکه چه شاخص هایی توانسته قاضی 
پروند ه را قانع كند تا برای جرمی نامرتبط با 

حوزه معلوالن، مجازاِت كار اجباری با آنان 
را در نظر بگیرد.

بنابراین این حق برای جامعه هد ف محفوظ 
است تا خواهان پاسخ این سوال باشند كه: 
د ارای  خانواد ه های  برای  قضا  د ستگاه  آیا 
فرزند ان كم توان ذهنی كه همراه همیشگی 
تا  د ارد  كنند ه ای  قانع  پاسخ  هستند  آنها 
ثابت كند این همراهی را مجازات همیشگی 

آنان نمی انگارد؟
مجازات نامرتبط با جرم، بی فايده ست

چهارمین  عضو  و  حقوقدان  صابری،  علی 
باره  این  در  تهران  شهر  شورای   د وره 
از زوایای مختلف  باید  می گوید: این مسأله 
چیزی  مجازات ها  تعیین  در  شود.  بررسی 
وجود  جایگزین  مجازات های  تحت عنوان 
سخت گیرانه  د ارد،  عمومی  جنبه  كه  دارد 
هم  عام المنفعه  كارهای  شامل  و  نیست 
نوع  به  بی ارتباط  مجازات  اگر  اما  می شود 

جرم باشد فاید ه ای نخواهد د اشت.
عرصه  در  مجرم  فرد  جرم  اگر  افزود:  وی 
توهین،  مانند  بود  گرفته  صورت  معلولین 
افراد،  این  از  سوءاستفاد ه  یا  و  تمسخر 
این  در  فعالیت  به  می توانست  او  مجازات 
حوزه تبد یل شود اما وقتی تخلف بی ارتباط 
به این حوزه است صرف نظر از رعایت شأن 

این افراد، بی فاید ه و بی اثر خواهد بود.

کار با معلوالن  نباید مجازات تلقی شود
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وجود ی  فلسفه  صابری  گفته  به 
خصوصیت  جایگزین،  مجازات های 
بازد ارند گی آنها و سپس تنبیه فرد مجرم 
و نیز ارائه خد مت به جامعه است اما اگر 
مجازات  مورد  متفاوت  جرمی  با  مجرم 
غیرمرتبط قرار بگیرد این اهداف تعقیب 

نشد ه است.
انطباق  د اد گستری  یک  پایه  وكیل  این 
مجرم  فرد  جرم  با  مطروحه  مجازات 
و  حقوقد ان  افراد  بررسی  نیازمند  را 
و  د انست  پروند ه  قاضی  شفاف سازی 
هد ف  باید  مجازات  هرحال  در  گفت: 
توهین  این صورت  غیر  در  باشد  داشته 
این  است  ممکن  و  می شود  محسوب 
مفهوم را به جامعه القاء كند كه افراد ی 
راند ه  افراد  می كنند  كار  معلوالن  با  كه 

شد ه از جامعه هستند.
شأن  تخریب  بر  مبتنی  نگرش  وی 
نگرشی  را  مذكور  رأی  در  معلوالن 
مجازات  افزود:  و  د انست  عجوالنه   
كار  شامل  قضایی  محکومیت  جایگزین 
آنکه  بر  مشروط  می شود  هم  معلوالن  با 
هد ف خاصی را د نبال  كند؛ این اقد ام د ر 
امکان  و  است  گم  مذكور  رأی   خصوص 
جایگزین  مجازات  یا  توهین  تشخیص 
كود كان  با  كار  نفس  وگرنه  ند ارد  وجود 

معلوالن اقد ام بد ی نیست.
با  آلود ه  خون های  پروند ه  معروف  وكیل 
تأیید امکان موضع گیری در قبال چنین 
انسانی  كرامت  رعایت  گفت:  حکمی 
اساسی است،  قانون  انسان ها جزء اصول 
از طرف د یگر ایران به كنوانسیون حقوق 
افراد د ارای معلولیت ملحق شد ه و رعایت 
بنابراین  ماست،  د اخلی  قوانین  جزء  آن 
نقد  و  بررسی  مورد  را  رأی  این  می توان 

قرار د اد .
تلقی  مجازات  نبايد  معلوالن  با  کار 

شود
بیان كرد:  فعاالن حوزه معلوالن  از  یکی 
معلولیت های  به ویژه  معلوالن  با  كار 
د اریم  ما حق  و  ماست  شد ید حساسیت 
نسبت به آن واكنش نشان د هیم چرا كه 
مجازات  نباید  افراد  این  با  كار  معتقد یم 

تلقی بشود.
این حکم  از  منظور  اگر  كرد:  اذعان  وی 
كود كان  با  اجباری  كار  كه  است  این 
محسوب  مجازات  معلولیت  د ارای 
اقد ام توهین تلقی می شود  این  می شود، 

و برای ما حساسیت برانگیز است.
معلولیت  د ارای  افراد  با  كار  او  گفته  به 
تا  نمی توان  را  مدد كاران  كار  ارزش  و 
طرف  از  د اد،  تقلیل  اجباری  مجازات 

د یگر كار با این گروه عشق، تعهد، ایثار و 
نمی تواند  هیچ كسی  و  می خواهد  محبت 
با نگاه مجازات، كار د لی انجام د هد و به 

معلوالن عشق بد هد.
بررسی  قابل  حکم  این  داد:  اد امه  وی 
د اشته  هم  مثبتی  وجوه  شاید  است، 
باشد اما از جنبه د یگر به لحاظ فرهنگی 
مد افعان حقوق  با  و حق  است  نقد  قابل 
یک  با  كار  آیا  د ید  باید  است.  معلوالن 
د ارای  كود كان  مانند  انسانی  گروه 
معلولیت با ماهیت كاماًل انسانی، عاطفی 
یک  بصورت  می تواند  بشری  حقوق  و 

مجازات مطرح شود؟
اینکه  به  باید  این مطلب كه  بیان  با  وی 
د ر  را  چیزی  چه  مجازات  تبد یل  این 
جامعه ترویج می د هد توجه د اشت، افزود: 
ما انگیزه قاضی را نمی د انیم شاید او د ر 
فرد مجرم چیز خاصی را مد نظر قرار د اد ه 
اما به كلیت امر نقد وارد است و اگر رایج 
بعد  به  این  از  بود  منتظر  باید  آیا  شود 
هر بزهکاری با هر میزان از سالمت روان 

روانه مراكز معلوالن شود؟

رقيه بابايی
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 شیوه و فرهنگ 
برخورد با افراد دارای معلولیت

در اینجا سرگرمی های جالبی وجود دارد كه اگر كودک شما 
انجام  او  با  می توانید  است،  ویژه  نیازهای  یا  معلولیت  دارای 
دهید. تمامی آنچه می خوانید تجربیات مادری است كه خود 
اشتراک  به  شما  با  را  آن ها  خواسته  و  دارد  فرزندی  چنین 

بگذارد:
کتاب بافت درست کنيد: با استفاده از بافت های مختلف - 
مانند كاغذ دیواری، كاغذ شنی، پارچه های مختلف، تکه های 
پالستیک و غیره - یک كتاب بافت بسازید. این كار به حس 

المسه كودک بسیار كمک می كند.
تور بويايی راه بياندازيد: از مکان هایی مانند ماهی فروشی ها، 
فروشگاه های گوشت و مرغ، فروشگاه لوازم بهداشتی، فروشگاه 
بویایی  و  كنید  استفاده  غیره  و  گلخانه ها  خانگی،  حیوان 

فرزندتان را به چالش بکشید.
رقص  مسابقه  یک  و  كنید  پخش  را  مختلف  اقوام  موسیقی   

داشته باشید!
دفترچه يادداشت: دفترچه یادداشتی برای ساختن لحظات 
خاص بیرون از منزل تهیه كنید كه در پایان روز می توانید با 
هم به آن ها نگاه كنید و بعد از كودكتان بخواهید با استفاده 
از آن دفترچه یادداشت، در مورد روزهای مورد عالقه خود با 

دیگران گفتگو كند.
بازی جوراب های بدبو راه بيندازيد: از جوراب های قدیمی 
مختلف  رایحه های  با  را  پنبه  پشم  توپ  چند  كنید.  استفاده 
غیره  و  فرنگی  یا سس گوجه  لیمو، سیب  قهوه،  مانند چای، 
در  را  آن ها  شد،  خشک  پنبه  گلوله های  وقتی  كنید.  معطر 
پنهان  نقاط مختلف خانه  را  قرار دهید. جوراب ها  ها  جوراب 

كنید و بخواهید فرزندتان آن ها را پیدا كند.
رايحه درمانی: چند موسیقی آرام بخش بگذارید و یک جلسه 
رایحه درمانی در منزل داشته باشید. از او بخواهید تخیلش را 
به كار بیاندازد و با موسیقی سفر كند و بعد برای شما بنویسد 

و یا نقاشی اش را بکشد.
دیوار  یک  روی  را  خالی  كاغذ  مقداری  گرافيتی:  ديوار   
بچسبانید و آن را به یک »دیوار گرافیتی« تبدیل كنید. شما 
همچنین می توانید یک دیوار را با رنگ تخته سیاه رنگ كنید 

یا یک تابلوی سفید بزرگ برای سرگرمی گرافیتی بگذارید. 
گوشه ای  در  كوچک  صحرایی  چادر  یک  صحرايی:  چادر 
را  خانه  در  پنهان شده  وسایل  از  لیستی  كنید.  برپا  خانه  از 
برای فرزندتان بخوانید و با یک چراغ قوه او را به ماجراجویی 
بفرستید و در چادر برای او عصرانه دلخواهش را آماده كنید.

چیزهای  از  پر  پالستیکی  جعبه  یک  از  حدس:  جعبه ی 
مختلف مانند لوبیای خشک، شن و ماسه، كف اصالح، حتی 
خمیر دندان استفاده كنید و حدسیات فرزندتان را به چالش 

بکشید.
مخلوط  هم  با  را  آب  و  ذرت  آرد  آرد:  با  حسی  بازی های 
با  را  آن  و  بریزید  پالستیکی  كیسه  یک  درون  را  آرد  كنید. 
مقداری رنگ مواد غذایی مخلوط كرده و ببندید. از كودكتان 
بخواهید همان طور كه آن ها را گرد می كند، به تغییر رنگ آنها 

نیز توجه كند. حاال یک ابزار عالی برای بازی های حسی و یک 
جایگزین شن و ماسه، برای بازی در فضای داخلی در اختیار 

دارید كه به دست ورزی كودكتان نیز بسیار كمک می كند.

سرگرمی هایی که یک مادر به شما پیشنهاد می کند

ترجمه: بهناز ضبيحی
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با افرادی که  شيوه و فرهنگ  برخورد 
از صندلی چرخ دار استفاده می کنند:

خودش  فرد،  كه  زمانی  تا  را  چرخ دار  صندلی 
صندلی  ندهید.  ُهل  یا  ندارید  نگه  نخواسته 
آن  صاحب  شخصی  فضای  از  بخشی  چرخ دار 

محسوب می شود.
برای صحبت كردن با شخصی كه روی صندلی 
چرخ دار است مقابل چشمان فرد، نشسته یا بر 

روی زانوانتان قرار بگیرید.
شما  با  دیدار  محل  به  شخص  این كه  از  پیش 
چرخ دار،  صندلی  حركِت  سهولت  برای  برسد، 

مبلمان یا صندلی ها را جابه جا كنید.
گرفتن سرویس  قرار  محل  مورد  در  را  شخص 
دارای  افراد  ویژه  آب خوری  و  تلفن  بهداشتی، 

معلولیت راهنمایی كنید.
را  چرخ دار  صندلی  دارای  فرد  كه  هنگامی 
مسائلی  می كنید،  راهنمایی  مسیری  در 
فیزیکی  موانع  و  آب وهوا  شرایط  فاصله،  چون 
)حصارها، پله ها، برآمدگی های شیب دار و...( را 

در نظر بگیرید.
که  افرادی  با  برخورد  فرهنگ  و  شيوه 
کم توانی  يا  يادگيری  اختالالت  دارای 

ذهنی هستند: 
ساده ارتباط برقرار كرده و عبارات یا سؤال خود 

را به روشنی بیان كنید. 
 تمركز و توجه داشته باشید هنگامی كه فرد به 
تا  شما پاسخ می دهد، به شخص فرصت دهید 

آنچه را در ذهن دارد را بگوید.
که  افرادی  با  برخورد  فرهنگ  و  شيوه 
دارای ناشنوايی يا کم شنوايی هستند :

نوع  و  چگونگی  تا خودش  دهید  اجازه  فرد  به 
لب خوانی،  از  استفاده  از  اعم  ارتباط  برقراری 

زبان اشاره و یا كاربرد نوشتار را تعیین كند.
حتی در مواقعی كه رابط ناشنوایان حاضر است، 

خطاب به فرد ناشنوا صحبت كنید.
به  است  لب خوانی  به  قادر  شخص  چنانچه 
او  با  مستقیما  متوسط،  سرعتی  با  و  روشنی 

سخن بگویید.
چهره  حركات  ساده تر،  جمالت  از  است  بهتر   

دارای  افراد  از  برخی  با  ارتباط  در  ایما  زبان  و 
اختالل شنوایی و اشاره بدن استفاده كنید.

دارای  كه  افرادی  با  برخورد  فرهنگ  و  شیوه 
كه  هستند  معلولیتی  یا  كم بینایی  نابینایی، 

بینایی شان را دچار اختالالتی كرده است.
هنگام آغاز مکالمه، اطمینان حاصل نمایید كه 
فرد شما را شناخته، در غیر این صورت خودتان 
دارید،  همراه  به  احتماالً  كه  را  دیگری  افراد  و 

معرفی كنید.
بدون دلیل و خداحافظی، فرد را ترک نکنید.

بینایی  اختالالت  دچار  فرد  راهنمایی  هنگام 
دهید  اجازه  نکشید.  یا  ندهید  هل  را  او  هرگز 
فرد خودش بازوی شما را گرفته سپس با فاصله 
بسیار كمی از او حركت كنید تا بتوانید هنگام 
را  موانع شخص  و  پله ها  درها،  به  نزدیک شدن 

آگاه ساخته و به محل آنها اشاره نمایید.
چنانچه با فرد وارد فضایی می شوید، در مورد 
توضیح  ها  گرفتن صندلی  قرار  محل  و  محیط 

دهید.
در مورد جایگاه قرار گرفتن اشیا توضیح دقیق 

دهید.
جهت  در  شما،  متری  نیم  و  یک  در  مثاًل:   

عقربه های ساعت یک صندلی قرار دارد.
که  فردی  با  برخورد  فرهنگ  و  شيوه 

اختالل در تکلم دارد: 
در صحبت با چنین فردی توجه داشته، صبور 
او  به  فرد  تفکر  و  كالم  تکمیل  برای  و  باشید 
به صحبت  دادن  پایان  در  فرصت دهید؛ سعی 

های او نداشته باشید.
چنانچه متوجه نشدید، از او بخواهید كالم خود 
كرده  بیان  را  شنیده اید  آن چه  و  كند  تکرار  را 
نزدیک  فرد  گفته  درک  به  آیا  كه  دریابید  تا 

شده اید یا خیر.
ابزاری كه به سهولت برقراری  از  برای استفاده 
ارتباط و پیشرفت گفتگو كمک می كند آمادگی 
داشته، همچنین در ایجاد ارتباط با شخصی كه 
به  كامپیوتر مجهز  یا  الفبا  تخته  برای صحبت، 
اضطراب  می برد،  كار  به  تركیبی  گفتار  برنامه 

نداشته باشید.

 شیوه و فرهنگ 
برخورد با افراد دارای معلولیت

محمود بيات خبرنگار دارای معلوليت
برگرفته:

کتاب تاثير آموزش مهارت های برقراری 
ارتباط موثر بر افزايش عزت نفس و کاهش 

کم رويی معلوالن جسمی-حرکتی

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج
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روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
1- حضور نماینده كانون توانا در وبینار اتحادیه اروپا با عنوان سرمایه گذاری خصوصی، حقوق بشر و مراقبت 

اجتماعی
2- حضور كانون توانا در وبینار سازمان ملل با موضوع بررسی همکاری روی ورزش افراد دارای معلولیت

3- برگزاری وبینار توسط كانون توانا با موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت در زمان كووید 19 و حضور نماینده 
سازمان ملل در این وبینار 

4- انتشار ویژه نامه اشتغال معلوالن به صورت گسترده در رسانه های اجتماعی و همچنین ارسال نامه به همراه 
فیلم اشتغال معلوالن به شركت های مطرح و دانشگاه های صنعتی 

5- برگزاری نشست مطبوعاتی )با رعایت پروتکل های بهداشتی( به مناسبت روز جهانی معلوالن 
6- انتشار كلیپی از توانمندی معلوالن در رسانه های اجتماعی به مناسبت روز جهانی معلوالن 

7- انتشار پوستر روز جهانی معلوالن مشترک با شبکه ملی سازمان های مردم نهاد جسمی-حركتی كشور در 
رسانه های اجتماعی 

8- تهیه گزارش از سرپرست كانون توانا خانم رجبی با موضوع  قانون حمایت از حقوق معلوالن و انتشار آن 
در رسانه های اجتماعی به مناسبت روز جهانی معلوالن 

9- برگزاری مسابقه چالش حقوقی افراد دارای معلولیت و انتشار آن به صورت گسترده در رسانه های اجتماعی 
10- مصاحبه با معاونت اجتماعی كانون توانا با موضوع تخصیص بودجه به معلوالن به مناسبت روز جهانی 

معلوالن 
11- انعکاس پیام دبیر كل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی معلوالن در رسانه های اجتماعی 

12- همزمان با روز جهانی معلوالن انتشار بیانیه شبکه ملی تشکل های غیر دولتی معلوالن جسمی حركتی 
كشور به صورت گسترده در رسانه های اجتماعی . 

13- بازدید معاونت اجتماعی اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی از مجموعه كانون توانا و نشست با مدیریت كانون 
توانا به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلوالن 

14- حضور كانون توانا در همایش »امید به زندگی« اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی و تقدیر از خانم 
نوروزی به عنوان الگوی موفق 

15- تهیه كلیپ با هدف معرفی اماكن مناسب سازی شده و مناسب سازی نشده و نشر در رسانه های اجتماعی 
16- تهیه كلیپ های شب یلدا و روز پرستار از كودكان و نوجوانان معلول و طرح مسابقه یلدایی

17-تولید آیتم به جهت پخش در برنامه »بر مدار نیکی« از رادیو تهران به مناسبت روز جهانی معلوالن با 
محوریت معرفی كانون، اهداف، فلسفه و فعالیت های مجموعه و همچنین انتشار آن در رادیو جوان، سالمت، 

فرهنگ و ایران.
18-حضور نماینده كانون توانا در جلسات مناسب سازی استان در راستای طرح حضور اجتماعی معلوالن 

19- برگزاری مسابقه حقوقی با موضوع آشنایی با »قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت« به 
صورت هر شب از طریق اینستاگرام و اهدای جایزه به شركت كنندگان 

20- نشست با مدیران شركت سازه سیم و تارا ذوب جهت بررسی پذیرش نیروی دارای معلولیت و جذب 
نیروی كار به تعداد 16 نفر 

21- برگزاری كالس های قلم زنی مس،  چرم دوزی و گلیم توسط هنركده توانا و معرفی افراد شركت كننده به 
سازمان فنی و حرفه ای جهت آزمون و اخذ مدرک. 

22- بازدید مدیر كل بیمه تامین اجتماعی از اشتغال معلوالن در كارگاه های كانون واقع در شهر صنعتی لیا و 
انعکاس حضور ایشان در رسانه های اجتماعی 

23- پیگیری عدم مناسب سازی یکی از بوستان های استان در راستای طرح شورای مناسب سازی و قول 
انجام آن از مدیریت شهری 

24- تهیه 3 مستند مناسب سازی و انعکاس آن در رسانه های اجتماعی
25- تدوین سند چشم انداز و برنامه های واحد آموزش برای سامانه آموزشی توانا

26- تهیه گزارش تصویری از ایجاد پل عابر پیاده محل رفت و آمد معلوالن به مجموعه كانون توانا و انعکاس 
آن از صدا و سیمای استان 

27- حضور رئیس شبکه ملی تشکل های غیردولتی معلوالن جسمی حركتی كشور »سید محمد موسوی« به 
همراه هیئت مدیره این شبکه در جلسه كمیسیون اجتماعی مجلس
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وعده ای که محقق نمی شود؛
مناسب سازی معابر و ساختمان  برای معلولین

كانون  مناسب سازی  كمیته  مسئول  
كامل  اجرای  عدم  گفت:  توانا  معلولین 
بروز  موجب  شهر  در  مناسب سازی  پروژه 
قزوینی  معلوالن  برای  متعدد  مشکالت 

شده است.
نبود  كرد:  اظهار  طارمیان  حسین 
كاهش  به  منجر  جامعه  در  مناسب سازی 
فعالیت های اجتماعی معلوالن می شود در 
به  منجر  مناسب  شرایط  نبود  كه  حالی 

خانه نشینی آنها خواهد شد.
وی افزود: پذیرش معلوالن از سوی اجتماع 
است  موضوعاتی  مهمترین  از  مسئوالن  و 
صحیحی  فرهنگ سازی  آن  برای  باید  كه 
در  متأسفانه  كه  حالی  در  گیرد  صورت 
رسیدگی  قشر  این  به  درستی  به  قزوین 
از  قشر  این  ترتیب  این  به  و  نمی شود 
را  بحرانی تری  شرایط  لحظه  هر  جامعه 

تجربه می كنند.
این مسئول تصریح كرد: زیرساخت شهری 
معلوالن  حضور  برای  اصل  مهمترین 
اجتماع  در  حضور  با  افراد  این  زیرا  است 
را  خود  استعدادهای  درستی  به  می توانند 

شکوفا نمایند.
بسیاری  هنوز  متأسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
مناسب  شهری  بین  استراحتگاه های  از 
نمی توانند  معلوالن  نشده اند، گفت:  سازی 
فرد  و همچون یک  به سادگی سفر كرده 
شهری  برون  و  شهری  امکانات  از  عادی 

بهره مند شوند.
نيازمند  همچنان  امروز  جامعه 
فرهنگ سازی برای برخورد با معلوالن 

است
ستاد  در  توانا  معلولین  كانون  نماینده 
نگاه  كرد:  عنوان  استان  سازی  مناسب 
متفاوت تر  نباید  معلوالن  به  نسبت  مردم 
از افراد عادی باشد در حالی كه متأسفانه 
نیازمند  همچنان  امروز  جامعه  گفت،  باید 
قشر  این  با  برخورد  برای  فرهنگ سازی 

است.
به  نسبت  متفاوتی  نگاه  مردم  افزود:  وی 
معلوالن دارند در حالی كه امیدواریم این 
نگرش كاماًل تغییر كرده و این افراد نیز با 
آرامش و به دور از چشم های پرسشگر در 

جامعه حاضر شوند.
ساختمانی  فضاهای  در  گفت:  طارمیان 
دولتی و خرید، اماكن ورزشی و آموزشی، 
حمل و نقل عمومی داخل شهری و مراكز 
به  استان  در  سازی  مناسب  راهی  بین 

درستی دیده نشده است.
امر  استان ها  از  برخی  در  داد:  ادامه  وی 
مناسب سازی به طور كامل دیده می شود 
تا بانوان باردار، افراد مسن و بیماران بتوانند 
در  كنند  استفاده  برابر  شهری  امکانات  از 
حالی كه مناسب سازی در ساختمان های 

اداری نوساز رعایت نشده است.
كمیسیون  طبق  اینکه  بیان  با  طارمیان 
ماده 100 اگر ساخت و سازی غیر قانونی 
انجام شود محکوم به تخریب است گفت: 
شهرداری با بی توجهی به این امر راه در 
روی افراد سودجو را باز كرده تا با پرداخت 

جریمه به ساخت و ساز ادامه دهند.
ستاد  همچنان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مناسب سازی استان در استانداری قزوین 
برگزار می شود و با اینکه باید پی در پی در 
به طور  متأسفانه  اما  جلسات شركت كنم 
مناسب  نیز  قزوین  استانداری  در  كامل 
است، خاطرنشان كرد:  نشده  انجام  سازی 
تنها  را  نماینده ای  مدیران  از  بسیاری 
می فرستند  جلسات  به  تکلیف  رفع  برای 
این  در  كافی  دغدغه  اگر  كه  حالی  در 
برای  واحد  نماینده  یک  داشتند  خصوص 
اقدامات  تا  می كردند  تعیین  جلسات  این 

مؤثری انجام گیرد.
جلسه  برای  بار  هر  كرد:  عنوان  طارمیان 
حالی  در  این  می یابد  حضور  نماینده  یک 
است كه اكثر زمان هر جلسه برای توجیه 
فرد تازه وارد می گذرد و باز هم در نهایت 

اقدام خاصی صورت نمی گیرد.
زخم  ويژه  بالشتک های  هزينه  تأمين 
بستر برای افراد آسيب نخاعی ممکن 

نيست
محمود خدابنده عضو كانون معلولین توانا 
این جلسه گفت: فرد سالمی بودم  نیز در 
نخاعی شدم  اتفاقی دچار ضایعه  اثر  در  و 
این در حالی است كه به واسطه استراحت 

طوالنی مدت زخم بستر نیز گرفته بودم.
وی افزود: هر 15 دقیقه ای كه فرد معلول 
از روی  ثانیه  باید 20  بر ویلچر می نشیند 
حالی  در  این  شود  بلند  چرخ دار  صندلی 
بی  سبب  به  معلوالن  از  برخی  كه  است 
خواهند  شدید  بستر  زخم  دچار  اطالعی 

شد.
استان  در  توانا  معلولین  كانون  عضو  این 
می تواند  بستر  زخم  اینکه  بیان  با  قزوین 
بالشتک های  كرد:  عنوان  باشد  كشنده 
بستر  زخم  از  جلوگیری  برای  مخصوص 
نیز به قدری گران شده كه معلوالن حتی 
را  محصول  این  خرید  تصور  نمی توانند 

داشته باشند.
خدابنده در پایان گفت: ماهیانه 3 میلیون 
تومان هزینه داروهای فردی كه دچار زخم 
بستر شده، می شود در حالی كه بهزیستی 
نیز پس از چند ماه، بیمار را فراموش كرده 

و به حال خود وا می گذارد.
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 بهزیستی، در مسیر رفع تکلیف

عملکرد سازمان بهزیستی و وضعیت فعلی افراد دارای معلولیت نشان 
می دهد این سازمان مادر دلسوزی برای فرزندان خود نبوده است . این 
نهاد تنها متولی امور معلوالن در كشور است كه با گذشت بیش از 40 
سال از تأسیس و فعالیت آن، هنوز نمی تواند فهرستی از مشکالتی را 

كه برای همیشه حل و رفع نشده اند ارائه دهد .
كوچکترین  خم  اندر  هنوز  بهزیستی  هدف  گروه  مهم ترین  معلوالن؛ 
مشکالتی هستند كه از دیرباز همچنان الینحل باقی مانده و همه روزه 
با موجی از چالش های جدید نیز مواجه می شوند، با بررسی اجمالی 
كه  دریافت  می توان  بهزیستی  هدف  گروه های  در  فعلی  وضعیت  از 
این سازمان مسیرش  را نه به شکلی مادرانه بلکه به شکل رفع تکلیف  
می پیماید  و به جای برجای گذاشتن  آثار عمیق و دقیق خود در جامعه؛ 

هنوز درگیر اتخاذ ژست های موردنظر می باشد.
پوستر روز معلوالن در 60 نقطه كشور اعم از موسسه ها و انجمن ها 
و سطح شهر نصب شد كه محتوای پوستر طراحی شده بدین شرح 

می باشد:
حقوق شهروندي افراد داراي معلوليت

اگر سازمان بهزیستي را تنها نماینده دولت در زمینه رسیدگي به امور 
بگوییم  باید  تعارف  بدون  بگیریم  نظر  در  معلولیت  داراي  شهروندان 
احیاي حقوق شهروندي معلوالن جزء الینفک رسالت  وظیفه خطیر 

این نهاد است.
اما وقتي حقوق حقه این گروه هنوز ساماني ندارد و حق و حقوق این 
انصافي  بي  شاید  نمیشود  رسمیت شناخته  به  جامعه حتي  در  افراد 
نباشد اگر بگوییم بهزیستي در احقاق حقوق معلوالن نه تنها تالشي 
نکرده بلکه با سکوت، اهمال و بي تفاوتي خویش حتي در پایمال شدن 

آن نیز سهیم بوده است.
تصويب قانون بازنشستگي پيش از موعد معلوالن 

شاغل  معلوالن  شامل  معلوالن  موعد  از  پیش  بازنشستگي  قانون 
در  شاغل  معلوِل  افراد  كه  حالي  در  نمیشود،  غیردولتي  مراكز  در 
دستگاههاي دولتي بسته به شدت معلولیت خود از ارفاق 2 تا 6 سال 

بهره مند شده و پیش از موعد بازنشسته میشوند.
این تبعیض، ناشي از نقص قانون است. نقصي كه اعالم میکند قانونگذار 
آنقدرها هم همه جانبه نگر و مدافع تمام قد عدالت نیست و گاه حتي 
بازي واژه ها را پیش  از مسئولیت،  بدش نمي آید در توسل به فرار 
كشیده و حق مسلم معلول را به اشتغال در مراكز دولتي و غیردولتي 
گره بزند. حال آنکه حق، یا هست یا نیست. حق نمیتواند وجود داشته 
بداند، چرا كه در  از صاحباِن خود  به برخي  را متعلق  اما خود  باشد 
اینصورت حق، حق نیست بلکه عین تبعیض است و این نیز یکي دیگر 
از مصادیق خالء قانوني براي معلوالن و عدم تالش بهزیستي براي رفع 

آن است.
تخصيص بودجه براي اجراي قانون جامع حمايت از معلوالن

مختلف  بازي هاي  سیاسي  شاید  و  بازي ها  شاهد  اخیر  دهه  یک  در 
دولت ها در اجراي قانون جامع حمایت از معلوالن بوده ایم.

سیاستي كه هربار تصویب این قانون را سالها به بازي میگرفت و هربار 
كه در بزنگاه هاي سیاسي ناچار میماند به اندک تالشي براي تصویب 
آن رضایت میداد و باز پس از عبور از آن بزنگاه، به نام بازنگري قانون 
باال  را  قانون  این  اجراي  رفع مشکالت آن دوباره آستین هاي عدم  و 
میزد و اینگونه هربار پیروزتر از گذشته طیف چند میلیوني معلوالن 

را سرگرم مي كرد.
و در این میان تخصیص ناكافي بودجه براي اجراي آن، ركن جدانشدني 

این بازي همیشگي بود و هنوز هست.
در سالهاي گذشته چنانکه شاهدیم بخش مهمي از تخصیص بودجه به 
این قانون تکه تکه شده بر دوش كمپین ها و سمن هاي معلوالن بوده 
و هرقدر جلوتر مي رویم سازمان بهزیستي را در تالش براي نیل به این 

مطالبه مهم؛ كمرنگ تر از پیش مي یابیم.
این تعلل و بي تفاوتي اگر چه قابل اغماض نیست و اگر چه پرسشي 
است كه پاسخ واضحي ندارد اما به خودي خود ایجادكننده این سوال 
است كه: چه كسي و چرا معلوالن را همواره ملول میخواهد؟ آیا در 

این بي تحركي سودي نهفته است؟
صدا و سيما و ضرورت فرهنگسازي عمومي

خورد  به  نامناسب  فرهنگي  و  فکري  خوراک  سالهاست  صداوسیما 
جامعه مي دهد و هربار كه مي خواهد حرف مهمي براي گفتن داشته 
باشد اجازه مي دهد تا تولیدكنندگان كاالهاي فرهنگي اش، شخصیت 
منفور قصه ها را روي ویلچر نشانده و یا با سلب امکان بینایي او درس 

عبرتي به جامعه بدهند.
این برخورد نادرست با معلولیت به اینجا ختم نمي شود و در بخش هاي 
توجهي  كم  تا  گرفته  معلول  افراد  نادرست  معرفي  از  آن  مختلف 

بخش هاي خبري به مسائل این حوزه دیده مي شود.
حال آنکه میلیون ها شهروند معلول به همراه خانواده هایشان از رفتار 
غیرعلمي و غیر فرهنگي این نهاد آسیب دیده و با این فرض كه حتما 
نفرین  نابخشودني مستوجب  به خطاهاي  ارتکاب  نتیجه  نیز در  آنان 
رسالت  در حالیکه  زده مي شوند،  اند خجالت  گرفته  قرار  معلولیت  و 
اصالح  و  فرهنگي  یکسان سازي  ها،  فاصله  برداشتن  نهاد  این  اصلي 
به  بهزیستي  سازمان  از  تاكنون  نیز  زمینه  این  در  اما  دیدگاه هاست 
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عنوان مادر معلوالن؛ شکواییه و یا حتي درخواستي مبني بر عدم 
ادامه این روند معیوب دیده نشده است.

تجهيزات توانبخشي گران و فاقد کيفيت
در این بحث بدون هیچ مقدمه اي باید پرسید سازمان بهزیستي 
هیچ  اما  باشد  معلوالن  امور  در  دولت  نماینده  مي تواند  چگونه 
دخالتي در تهیه، تولید و یا حتي واردات لوازم توانبخشي و كمک 

توانبخشي نداشته باشد؟
این نهاد چطور مي تواند خود را خدمتگزار طیف وسیعي از افراد 
داراي محدودیت هاي جسمي و حركتي بداند اما هیچگونه ارتباطي 
سازوكار  هیچ  نیز  و  باشد  نداشته  لوازم  این  تولیدكنندگان  با 

تشویقي براي تولیدكنندگان بخش خصوصي در نظر نگیرد؟
لوازم  سردرگم  كالف  به  مي رسیم  بگذریم  كه  مبحث  این  از 
توانمند  از  را  آن  نقش  نتوانسته  كسي  سالهاست  كه  توانبخشي 

سازي و یا یک كسب وكار پرسود تمیز دهد.
واردكنندگان این لوازم عمدتا با نگاه اقتصادي دست به این تجارت 
مي زنند و اگرچه اجناس نسبتا با كیفیتي وارد مي كنند اما به دلیل 
باال بودن قیمت ها دست مصرف كننده واقعي همواره دور از آن 
كاالها باقي مي ماند و تولیدكننده داخلي نیز به دلیل عدم حمایت 
دولتي و از دست دادن بازار داخلي كه پیشتر توسط واردكنندگان 
احاطه شده، قدرت تولید باكیفیت را از دست مي دهد و در مقام 
رقابت هرگز به پاي رقباي قدر خود نمي رسد و در هر دو صورت 
باز این جامعه معلولین است كه مي ماند و هزار دریغ و افسوس و 

گره اي كه هیچکس براي گشودن آن پیشقدم نمي شود.
و  دورافتاده  شهرهاي  در  درماني  محدود  امکانات 

معلوليت هاي ثانويه
به جز تهران در هیچ استان دیگري هیچ بیمارستاني ویژه خدمات 
از  بسیاري  ندارد.  وجود  نخاعي  آسیب  داراي  افراد  تخصصي 
شهرهاي ایران پتانسیل تولید اعضاي مصنوعي و لوازم توانبخشي 
لزوم  از  حتي  معلولیت  داراي  افراد  روستاها  اغلب  در  ندارند.  را 
این  از  خود  معلولیت  ابعاد  كاهش  یا  و  توانبخشي  لوازم  داشتن 

طریق آگاهي ندارند.
اینجا باید پرسید وظیفه انعکاس این كمبودها، ایجاد تعامل بین 
انجام آن  از  یا  و  نیستند  آگاه  به وظیفه خود  وزارتخانه هایي كه 
جز  به  آیا  فرهنگسازي  و  آگاهسازي  براي  تالش  میزنند،  سرباز 

سازمان بهزیستي بر دوش نهاد دیگري است؟ 
و  نباید  افتاده  عقب  كارهاي  و  كاري  كم  همه  این  قبال  در  آیا 

نمیتوان سازمان بهزیستي را به اهمال عامدانه محکوم كرد؟
سازمان بهزیستي همان اندازه كه در قبال معلوالن و پیشگیري از 
بروز معلولیت مسئول است در قبال پیشگیري از ابتالي این افراد 
به معلولیت هاي ثانویه نیز مسئولیت دارد و هرگونه كم توجهي به 

این اصل، خیانتي آشکار است.
تعویض  را ساالنه  اعضاي مصنوعي خود  نمي توانند  چرا معلوالن 
كنند؟ چرا تعداد بي شماري از آنان از لوازم بي كیفیتي استفاده 
افزایش  و  جسمي  جدي  لطمات  به  مدت  دراز  در  كه  مي كنند 
محدودیتشان دامن مي زند،چرا این افراد داشتن لوازم توانبخشي 
اختصاصي براي مصرف روزمره، ورزشي، استحمام، پزشکي و... را 

حق خود نمي دانند؟

اگر تامین این موارد و رفع دغدغه معلوالن در این زمینه ها وظیفه 
بهزیستي  اگر  و  كیست؟  وظیفه  پس  نیست  بهزیستي  سازمان 
نمي تواند به همه این نیازها رسیدگي كند آیا بهتر نیست دستگاه 
از  برخورداري  تا  كند  احراز  را  مسئولیت  زمینه  این  در  دیگري 
زندگي عادي به عنوان حق طبیعي یک جامعه چندین هزار نفره 

در نتیجه كم كاري یک دستگاه كند و بي تحرک پایمال نشود؟
تورم اقتصادي و فشار کمرشکن هزينه هاي زندگي

در سال هاي اخیر هزینه هاي زندگي سال به سال افزایش یافته 
و در این میان افراد داراي معلولیت به دلیل نداشتن شغل و راه 
از سایرین  باال بیش  درآمد و داشتن هزینه هاي دارو و درماني 
تحت فشار قرار گرفته اند اما در تمام این سالها خدمات سازمان 
حق  هزینه  كمک  ماهانه،  مستمري  هاي  زمینه  در  بهزیستي 
پرستاري، كمکهاي موردي، هزینه مناسب سازي منزل و... به جز 

افزایش هاي ناچیز، تحول قابل اعتنایي نداشته است.
آنچه قابل توجه است این است كه آیا مدیران این سازمان خود 
را جاي جامعه هدف گذاشته اند؟ آیا در خالل این اقدامات هیچ 
از خود پرسیده اند كه یک شهروند داراي معلولیت با این مبالغ 

ناچیز چگونه قادر به سر و سامان دادن زندگي خود خواهد بود؟
آیا این دستگاه تالشي براي پایان دادن به بحران مالي این طیف 
كرده است؟ اگر پاسخ منفي است پس بگویند این سازمان در این 
مدت به چه كار مهم دیگري مشغول بوده كه این همه كار اصلي 

هنوز بر زمین باقي مانده است؟

سيداکبر حسينی مديرعامل شبکه ملی معلوالن جسمی-حرکتی کشور
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سرپرست كانون معلولین توانا گفت: قانون 
جامع حمایت از حقوق معلوالن هنوز در 
خیلي از حوزه ها به طور كامل اجرا نشده 
و این مساله مشکالت زیادي را براي این 

قشر به دنبال داشته است.
با  رجبي  شهناز  توانا؛  پیک  گزارش  به 
حمایت  زمینه  در  قانوني  اینکه  به  اشاره 
بسیاري  در  كه  شده  تصویب  معلوالن  از 
از موارد اجرایي نشده است، گفت: قانون 
حمایت از حقوق معلوالن در سال 83 در 
به  اسالمي  شوراي  مجلس  در  ماده   16
تصویب رسید ولي این قانون بسیار ناقص 
بود و در سال 96 با فعالیت سازمان هاي 
مجلس  تصویب  به  و  تکمیل  نهاد  مردم 

شوراي اسالمي رسیده است.
اضافه  توانا  معلوالن  كانون  سرپرست 
كرد: متاسفانه در روند اجرایي سازي این 
و  دارد  وجود  زیادي  مشکالت  هم  قانون 
اجرایي  قانون  این  موارد  از  بسیاري  در 

نمي شود.
معابر،  مناسب سازي  داشت:  اظهار  وي 
جمله  از  معلوالن  ازدواج  و  اشتغال 
مهم ترین مشکالت و نیازهاي این قشر به 
حساب مي آید كه امیدواریم با توجه و نگاه 

ویژه مسئوالن به آنها پاسخ داده شود.
رجبي در ادامه با اشاره به اینکه معلوالن 
بیشتر از سایر افراد دیگر در معرض خطر 
كرونا هستند، اظهار داشت: این قشر براي 
دیگران  كمک  به  نیاز  جامعه  در  حضور 
دارند و فاصله اجتماعي كه در حال حاضر 
در كشور وجود دارد مانع حضور معلوالن 

در جامعه مي شود.
براي  اجتماعي  حضور  كرونا  افزود:  وي 
معلوالن را كمرنگ كرده و به همین میزان 
امرار معاش آنها هم سخت تر شده و باید 
براي حل این مشکل تدابیر ویژه اي اتخاذ 

شود.
از  بسیاري  اینکه  به  اشاره  با  این مسئول 
زیادي  كرونایي  تصمیمات  وزارتخانه ها 
كرد:  اضافه  كرده اند،  اجرایي  و  گرفته  را 
آموزش  جمله  از  وزارتخانه ها  تمامي 
فناوري  و  تحقیقات  علوم،  پرورش،  و 
كرونا  موضوع  براي  را  ویژه  تدابیري  و.. 
گرفته اند ولي متاسفانه این تدابیر تا حدود 
زیادي براي معلوالن در وزارتخانه ذیربط 
اتخاد نشده و مشکالت این قشر دو چندان 

شده است.
اینکه معلوالن قشر آسیب  بیان  با  رجبي 
در  اینکه  به  توجه  با  و  بوده  جامعه  پذیر 

توجه  و  رسیدگي  آنها  به  بحراني  مواقع 
نمي شود، اظهار داشت: سازمان بهزیستي 
به  معلوالن  موثق  اطالعات  ارائه  در 
باید  اجرایي  دستگاه هاي  و  وزارتخانه ها 

اقدام فوري كند.
زیرساخت هاي  مناسب سازي  افزود:  وي 
شهري مهمترین ركن حضور معلوالن در 
براي  افراد  این  است  نیاز  و  است  جامعه 
حضور  جامعه  در  استعدادهایشان  رشد 
داشته باشند ولي متاسفانه این امکان به 

شکل شایسته وجود ندارد.
استراحتگاه هاي  فقدان  همچنین  رجبي 
دیگر  از  را  جاده اي  بین  و  شهري  بین 
حتي  گفت:  و  خواند  معلوالن  مشکالت 
داراي  افراد  از  هم  ساده  سفر  یک  امکان 
نهادها  عملکرد  و  شده  گرفته  معلولیت 
به سوي  را  گروه  این  كه  است  به گونه اي 

انزواي اجتماعي هدایت مي كند.
با بیان اینکه كانون معلولین  این مسئول 
توانا حدود پنج هزار و 300 عضو دارد كه 
این اعضا را زنان و 40 درصد  60 درصد 
افزود:  دهند،  مي  تشکیل  مردان  را  آنها 
آگاه سازي و اطالع رساني به افراد داراي 
معلولیت نسبت به قانون حمایت ازحقوق 
معلوالن و مطالبه گري براي تصویب بودجه 
2 اولویت مهم كانون در حال حاضر است 
كه براي تحقق آنها برنامه هاي مختلفي در 

حال اجرا است.
كرونا،  گفت: شیوع  ادامه سخنان  در  وی 

شرایط را براي معلوالن سخت كرده است 
كرونایي  امروز  شرایط  در  روشندالن  و 
آن  معرض  در  معلولین  سایر  از  بیشتر 

هستند.
به گفته رجبی باتوجه به عدم مناسب سازي 
و قابل دسترسي نبودن شهرها براي حضور 
كمک  به  افراد  این  جامعه،  در  معلوالن 
گذاري  فاصله  چراكه  دارند؛  نیاز  دیگران 
اجتماعي مانع حضور آنها در جامعه شده 

است.
سرپرست كانون معلولین توانا تأكید كرد: 
برای  حتی  شرایط  كرونا  ویروس  بروز  با 
تحت الشعاع  نیز  معلوالن  معاش  امرار 
از  وزارتخانه اي  هر  امروز  گرفته؛  قرار 
جمله سیستم آموزش و پرورش به دلیل 
شرایط كرونایي موجود، نوع خدمات خود 
آیا  این است كه  اما سوال  تغییر داده،  را 
این سیستم براي معلوالن، تمهیداتي نیز 
درنظرگرفته است؟ آیا بهزیستي با 26 الي 
توانسته مددجویان  كارمند،  نفر  27 هزار 

تحت پوشش را نیز حمایت كند؟
گفت:  از سخنانش  دیگری  بخش  در  وی 
نیز  موعد  از  پیش  بازنشستگي  قانون 
براي معلوالن به خوبي اجرا نمیشود، این 
درحالي است كه همه ما معلوالن از یک 
كه  نیست  انصاف  این  و  هستیم  جامعه 

تفاوتي در این بین صورت گیرد.

سرپرست کانون توانا:

قانون حمایت از حقوق معلوالن کامل اجرا نمی شود
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قزوین  استان  اجتماعی  تأمین  كل  مدیر 
گفت: كانون معلولین توانا مجموعه موفقی 
داده  را كاهش  دولت  اجرایی  بار  كه  است 

است.
قاریان پور  محمدرضا  پیک توانا؛  گزارش  به 
كه  توانا  كارگاهی  مجتمع  از  بازدید  در 
در  توانا  معلولین  كانون  مدیریت  تحت 
كانون  دارد،  فعالیت  لیاء  صنعتی  شهرک 
و موفق خواند  توانمند  را مجموعه ای  توانا 
كه با ورود به عرصه كارآفرینی برای افراد 
دارای معلولیت بار اجرایی دولت را كاهش 

داده است.
معلولیت  دارای  افراد  فعالیت  افزود:  وی 
نشان دهنده  تولید و صنعت  در عرصه های 
پتانسل و توانایی باالی آنهاست و گواه این 

مطلب است كه آنان در این حیطه با سایر 
شهروندان برابرند.

قانون  اجرای  همچنین  قاریان پور 
را  معلوالن  موعد  از  پیش  بازنشستگی 
نیازمند تأمین بودجه دانست و گفت: این 
اجرا  قابل  اعتبار  تأمین  صورت  در  قانون 

خواهد بود.
دارای  نیروهای  فعالیت  ادامه  در  وی 
معلولیت را شایسته تقدیر دانست و گفت: 
این افراد از نظر توانایی با نیروهای تندرست 

تفاوتی ندارند.
توانا شامل  كارگاهی  است مجتمع  گفتنی 
سه كارگاه تولیدی است كه درحال حاضر با 
ظرفیت 75 نیرو به تولید زیرانداز، شیردوش 

و ترانس های الکترونیک می پردازد.

قاریان پور: فعالیت کانون توانا بار اجرایی دولت را کاهش داده است

این  بیان  با  توانا  معلولین  كانون  سرپرست 
را  معلولیت  داراي  نیروي  یکصد  كه  مطلب 
در سه ماه آخر سال گذشته جذب بازار كار 
كردیم، اظهار داشت: این مجموعه جذب 50 
نیروی دارای معلولیت در سراسر استان ها را 
در فروردین ماه نیز در دستور كار خود دارد.

بیان  با  رجبي  شهناز  توانا؛  پیک  گزارش  به 
كارفرمایان  اغلب  اینکه  با  افزود:  مطلب  این 
براي  مناسبي  زمان  را  سال  پایاني  ماههاي 
جذب نیرو نمي دانند اما ما در همین مقطع 
حاكم  اقتصادي  فشارهاي  وجود  با  و  زماني 
بر جامعه این قدم مهم را برداشتیم و از این 
توانا و فیروز آن هم  نظر نوع فعالیت كانون 
در سال هاي سخت اقتصادي مي تواند الگوي 

بخش صنعت باشد.

این فعال حوزه معلوالن كشور، با بیان اینکه 
مجموعه كانون توانا و فیروز با ایجاد اشتغال 
افراد داراي معلولیت در راه خدا جهاد  براي 
و  بحران ها  بزرگترین  از  را  بیکاري  مي كنند. 
كرد:  اضافه  و  برشمرد  امروز  جامعه  معضل 
امروز جامعه مشاهده مي كند كه این بحران 
و  دوراندیشي  با  و  معلوالن  توسط  بزرگ 
درایت این قشر به موضوعي قابل حل تبدیل 

شده است. 
محدودیت  با  انسانها  موفقیت  گفت:  وي 
شکوفایي  و  ندارد  ارتباطي  آنها  جسمي 
حاكي  صنعت  و  تولید  بخش  در  معلوالن 
چرخهاي  چرخاندن  در  آنان  توانمندي  از 

تولیدي و اقتصادي كشور است.
مهم ترین  از  یکي  فیروز  داد:  ادامه  رجبي 

بهداشتي  لوازم  حوزه  در  كشور  برندهاي 
باالترین  با  آن  محصوالت  كه  است  كودكان 
كیفیت توسط كاركنان معلول تولید شده و با 
برندهاي خارجي رقابت مي كند كه این میزان 
از مقبولیت را باید مرهون مدیریت اصولي و 
همت تالشگران معلول این مجموعه دانست.

این عضو هیأت مدیره كانون توانا بیان كرد: 
فیروز  بهداشتي  و گروه  توانا  معلولین  كانون 
براي  شغلي  فرصت  هزار  از  بیش  تاكنون 
كه  كرده اند  ایجاد  معلولیت  داراي  نیروهاي 
دو  این  مسئولیت پذیري  گویاي  خود  این 
همچنین  و  هدف  جامعه  برابر  در  مجموعه 

اثبات توانمندي معلوالن است.

سرپرست کانون معلولین توانا:
با ایجاد اشتغال برای معلولین جهاد می کنیم

فیروز در سه ماه پایان سال یکصد نیروی معلول جذب کرد 
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برگزاری رقابت های فوتبال روی ميز به 
همت هيات ورزشهای جانبازان و معلولين 

شهرستان البرز به مناسبت گراميداشت دهه 
فجر با حضور جمعی از ورزش دوستان و با 

رعايت پروتکل های بهداشتی

برگزاری رقابتهای پرتاب دارت بانوان به 
همت هيات ورزشهای جانبازان و معلولين 

شهرستان تاکستان  و البرز ، به مناسبت روز 
زن و هفته گراميداشت مقام مادر با حضور 
جمعی از مادران ورزش دوست و با رعايت 

پروتکل های بهداشتی 

قهرمانی و راه يابی تيم واليبال نشسته ارداق 
قزوين به دور بعد رقابت های ليگ دسته يک 

واليبال نشسته کشور

رخداد ورزشی 

نر 
 ه

ب و
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پ زمستانی  در  است،  بهار  يعقوب خانی  بهار 
كرده  ایجاد  او  برای  محدودیتش  گویی  كه 
را  محدودیتش  حتی  او  است.  بهار  او  است 
گذشت  ندیدنی  چیزهای  از  می داند.  بهار  هم 
ببیند. شاید در زندگی گاه  را  تا دنیایی دیگر 
او  اما  نمی توانی«  »تو  كه  می شنید  صداهایی 
»من  كه  كرد  تکرار  بارها  و  بارها  خودش  با 
مشقت ها  با  گذشت،  سختی ها  از  می توانم«. 
حاال  تا  كرد  گذر  محدودیت ها  از  جنگید، 
بشود بهار زندگی. بهار یعقوب خانی زندگی را 
خوب می داند. در دانشگاهی معتبر دانشجوی 
است. شعر می خواند، سعدی و  جامعه شناسی 
فردوسی و حافظ. همه فال هایش خوب است. 
بیشتر می شنویم. هم صدایش  او  از  آینده  در 

هم موفقیت هایش...

به نام بهار 

نر 
 ه

ب و
اد

مرتضی رويتوند 
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زندگی  داستان  کوچولو«  »پادشاه  كتاب 
مرد بزرگی است كه در دنیای واقعی معلوالن 
وجود  با  او  می كنند؛  خطاب  خود  پدر  را  او 
پشتکار،  خالقیت،  با  دارد  كه  معلولیتی 
به مدارج عالی  توانسته است  تدبیر و تالش 
سیدمحمد  آقای  فرد  این  برسد.  اجتماعی 
مركز  تأسیس  به  موفق  كه  است  موسوی 
بزرگی برای كارآفرینی و اشتغال معلوالن در 

قزوین، به نام شركت فیروز  شده است.
بنابراین همه افراد دارای معلولیت می توانند 
رفاه،  بتوانند  و  بگیرند  الگو  این شخصیت  از 

معیشت و زندگی خوبی داشته باشند.
 در این كتاب كه توسط انتشارات توانمندان 
چاپ شده است، نویسنده محتوای كتابش را 
بنیان گذار  آقای موسوی  از خاطرات  یکی  از 

كانون معلولین توانا الهام گرفته است.
خاطر  به  كه  زمانی  از  موسوی  سیدمحمد 
می آورد با دوستانش كمی متفاوت بوده است 
دوستانش  با  نمی توانست  اینکه  دلیل  به  و 
را  ها  آن  پنجره  پشت  از  همیشه  كند  بازی 
او  ناراحتی  كه  محمد  مادر  كرد.  می  تماشا 
را می بیند شنلی قرمز و تاجی زیبا برای او 
درست می كند و به او می دهد تا در هنگام 

بازی با دوستانش بپوشد و او پادشاه آن بازی 
پادشاه  دیدن  از  نیز  محمد  دوستان  باشد. 
خوشحال می شوند. این كار مادر باعث می 
شود تا محمد قصه ما با سعی و تالش، امروز 
به جایگاه باالیی برسد و پادشاهی را نیز به 

معلوالن بیاموزد...
شود«  می  مؤذن  کوچولو  علی  »وقتی 
توسط چاپ رزا منتشر شده است. شخصیت 
علی  نام  به  نابینایی  پسربچه  داستان  اصلی 
كوچولو است كه در یک روستای زیبا زندگی 
می كند. علی كوچولو همیشه آرزوی رسیدن 
به موفقیت را در سر دارد. پدر بزرگ او مؤذن 
مسجد آن روستا است و علی كوچولو نیز هر 
روز با پدر بزرگ مهربانش به مسجد می رود...

یک روز از روزها پدر بزرگش بیمار می شود 
و آن روز دیگر كسی  نبود كه اذان بگوید و 
منتطر صدای  مثل همیشه  نیز  روستا  مردم 
علی  بروند.  مسجد  به  تا  مانند  می  اذان 
كوچولو كه از این موضوع بسیار ناراحت می                           
شود پیش خود تصمیم می گیرد تا به مسجد 

برود و به جای پدربزرگش اذان بگوید...
جادويی«  عصای  و  کوچولو  »سارا  كتاب 
این  از دیگر داستان های جذاب و خواندنی 

نویسنده است.
و  نوجوانان  و  كودكان  برای  كتاب  این 
انتشارات  توسط  آنان  اجتماعی  رفتارهای 
توانمندان تدوین شده است. موضوع داستان 
دلیل  به  كه  است  زهرا  او  و همکالسی  سارا 
می  كمک  رفتن  راه  برای  عصا  از  معلولیت 
گیرد، سارا در برخورد اول زهرا را به عنوان 
نمی  او  سارا  نظر  از  زیرا  پذیرد  نمی  دوست 
تواند هم بازی خوبی برایش باشد، اما پس از 
اتفاقی كه برای عروسکش می افتد باعث می 
زهرا  دوستی  با  رابطه  در  را  تصمیمش  شود 

تغییر دهد...
كتاب »با هم بمانيم« توسط نشر توانمندان، 
كودكان  با  آشنایی  برای  رنگ آمیزی  كتاب 
اهمیت  و  ضرورت  است.  معلولیت  دارای 
بر  معلوالن  مسائل  با  كودكان  آشنایی 
وسایل  حاضر  كتاب  است،  مشخص  همگان 
مانند  معلولیت  دارای  افراد  به  كمک كننده 
خودمانی  زبانی  با  را  سمعک  و  عصا  ویلچر، 
معرفی می كند.  رنگ آمیزی  و  قالب شعر  در 
و  وسایل  این گونه  با  آشناشدن  با  بچه ها 
چگونگی استفاده از آن ها، ارتباط بهتری با 

دوستان دارای معلولیت خواهند داشت... 

معرفی چند کتاب از نویسنده دارای معلولیت 

نر 
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پ كتاب  نویسنده خالق  سيده حميده مومنی 
های كودكان و نوجوانان در زمینه افراد دارای 

معلولیت است.
مازندران،  استان  در   1364 سال  متولد  او 
دارای مدرک  است. حمیده  تنکابن  شهرستان 
است.  اصول  و  فقه  در رشته  ارشد  كارشناسی 
معلولیت او ضعف عضالنی دیستروفی است كه 
را  او عزمش  تا  همین موضوع سبب می شود 

جزم كند تا در این زمینه قلم فرسایی كند.
نویسنده می گوید:

بازگشتم  خود  كودكی  دوران  به  كه  زمانی   
قرار  راهم  سر  كودكی  در  كه  مشکالتی  به  و 
زمینه  در  گرفتم  تصمیم  كردم  فکر  گرفتند 
و  بنویسم  داستان  معلولیت  دارای  كودكان 
من  ذهن  در  را  تاثیر  بیشترین  كه  چیزی  آن 
و  امروزی  جامعه  فضای  می گذاشت  قلمم  و 
تحقیق  از  پس  بود.  معلوالن  با  مردم  برخورد 
داستانی  كتاب  هیچ  كه  شدم  متوجه  فراوان 
نشده  نوشته  معلولیت  دارای  كودكان  برای 
است و تنها ترجمه كتاب های خارجی بود كه 
قرار گرفته است  این قشر جامعه  در دسترس 
با  خودم  زبان  به  داشتم  دوست  من  بنابراین 
اینکه  برای  باشم  كمکی  تا  بزنم  حرف  بچه ها 
كودكان دارای معلولیت از همان كودكی خود 

و  شوند  آشنا  خودشان  شرایط  با  و  بیابند  را 
این  در  نیز  جامعه  فرهنگی  ضعف  همچنین 

زمینه بر روی زندگی آنها تأثیر منفی نگذارد.
تصاویری كه نویسنده در این كتاب ها با واژه ها 
نواز  چشم  و  دقیق  زیبا،  بسیار  كند  می  خلق 
هستند و تصویرگر این آثار نیز با خلق تصاویر 
به  توجه  و  مناسب  زوایای  انتخاب  رنگارنگ، 
جزئیات تصویر، گیرایی موضوعات را دو چندان 

كرده است.
حمیده نوشتن را با دیدن دختربچه ای 4 ساله 
درمركز  كه  است  كرده  شروع  فاطمه  نام  به 
با او آشنا می شود، فاطمه كه خود  بهزیستی 
نیز دارای معلولیت است انگیزه ای می شود تا 
باشد  آغازی  و  بگیرد  قلم  به  دست  نویسنده 
در  مختلف  موضوعات  تصویركشیدن  به  برای 

زمینه كودكان دارای معلولیت.
خود  فرزندان  را  كتاب هایش  مومنی   حمیده 
می داند كه عمری را با آنها سپری كرده است 
و تمام حس های درونی اش را در نوشته هایش 
از  معلوالن  كه  برسد  روزی  تا  است  گنجانده 
همان كودكی پذیرای شرایط خاص خود باشند 
و با پذیرش این موضوع دست از تالش برندارند 

و این مسیر پر از فراز و نشیب را طی كنند.

درباره نويسنده

مهديه برنگ 
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کاريکاتوريست :مريم پگاه راد  
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.

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

۳۰۰۰۷۵۴۵  ارسال کنند. 
جايزه اي  تحليل  بهترين  به 

ارزنده  اهدا خواهد شد.

ان
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ترجمه معصومه آِمدی

)Vocalizer TTS Voice( صفحه خوان وکاليزر  

نرم افزارهای  دسته بندی  در  رایگان  نرم افزاری 
را  یا كم بینا  نابینا  افراد  است كه  زندگی  سبک 
افراد  این  و  می كند  وصل  بینایی  داوطلبان  به 
ارتباط  با یکدیگر  از طریق تماس های ویدیویی 
بردن  باال  نرم افزار  این  هدف  می كنند.  برقرار 
استفاده  با  یا كم بینا  نابینا  افراد  كیفیت زندگی 
از كمک های افراد بینا است. همه روزه افراد بینا 
با استفاده از تماس ویدیویی درون این نرم افزار 
چشم های خود را به افراد نابینا قرض می دهند 
و به آن ها در انجام وظایف كوچک یا بزرگ از 
پیدا  دستورالعمل ها،  خواندن  مسیریابی،  قبیل 

كردن وسایل كم شده و… كمک می كنند.
تصور  را  شرایطی  موضوع  این  بهتر  درک  برای 
نابینا یا كم بینا در پی آن  كنید كه در آن فرد 
بررسی كرده  را  انقضای كاالیی  تاریخ  است كه 
از آنجا  و سپس آن را مورد استفاده قرار دهد. 
كه نوشته های این كاال برای این دسته از افراد 
ناخوانا است از طریق این نرم افزار با یک داوطلب 
بینا ارتباط برقرار می كند و با راهنمایی های فرد 
بینا به تاریخ انقضای كاالی یاد شده پی می برد.

دسته  دو  به  باش  من  چشم  افزار  نرم  كاربران 
نابینا/ كم بینا و افراد بینای داوطلب دسته بندی 
با  نیاز  هنگام  در  اول  دسته  افراد  می شوند. 
چند كلیک ساده از طریق این نرم افزار با افراد 

از  دسته دوم تماس ویدیویی برقرار می كنند و 
با  نیز  داوطلب  افراد  می خواهند.  كمک  آن ها 
راهنمایی هایی نظیر موقعیت قرارگیری دوربین، 
افراد  به  و…  فلش  كردن  خاموش  یا  روشن 

كم بینا كمک می كنند.
مراحل  در  هنوز  نرم افزار  این  حاضر  حال  در 
تکامل خود قرار دارد و تعداد مخاطبان آن در 
در  و  نفر   87,294 گیرنده  كمک  افراد  دسته 
دسته داوطلبان 1,505,212 نفر است. همچنین 
از  بیش  در  هم اكنون  باش  من  چشم  نرم افزار 
150 كشور دنیا فعال است. عالوه بر این بیش از 

180 زبان در این نرم افزار برای برقراری ارتباط 
پشتیبانی  سیستم عامل های  و  می رود  كار  به 
كننده از آن اندروید و iOS هستند. پس شما 
نیز به راحتی می توانید به عنوان یکی از داوطلبان 
در این نرم افزار ثبت نام كنید و به راحتی به هم 
نوعانتان كمک كنید. همچنین اگر فردی نابینا 
یا كم بینا هستید می توانید زندگی را با استفاده 
از این نرم افزار برای خودتان راحت تر كنید. البته 
به یاد داشته باشید كه هیچ گاه اطالعات شخصی 
اعتباری  كارت های  پاسپورت،  تصویر  قبیل  از 

و… را در اختیار نفر مقابل قرار ندهید.

تبدیل  موتور  اپلیکیشن  یک  صفحه خوان  این 
متن به گفتار پیشرفته اندروید است.

گوگل یکی از بزرگ ترین شركت های جهان است 
كه با ارائه قابلیت های جدید برای دستگاه های 
به سمت  را  زیادی  هوشمند همواره مخاطبین 
داشتن  با  این شركت  است.  نموده  خود جذب 
مجموعه ای از حرفه ای ترین برنامه نویسان سعی 
نابینا  دارد زندگی را برای انسان ها خاصه افراد 
هر  در  را  چیزی  هر  و  كند  آسان تر  كم بینا  و 
لحظه ای در اختیار آنها قرار دهد. یکی از بهترین 
موتور  گوگل،  توسط  شده  ارائه  سرویس های 
تبدیل گفتار به نوشتار و همچنین بالعکس است 
كه در شرایط مختلف كاربردهای بسیاری دارد. 
همان طور كه می دانید گوگل این قابلیت را به 
صورت پیش فرض در اختیار بسیاری از برنامه ها 
قرار داده اما باید بدانید در برخی از موارد ممکن 
رو  این  از  نکند؛  برطرف  را  شما  نیازهای  است 
یک توسعه دهنده خوش ذوق اقدام به گسترش 

قابلیت های این سرویس ویژه نموده است.
عنوان  Vocalizer TTS Voice Fulس 
گفتار  به  متن  تبدیل  موتور  اپلیکیشن  یک 
 Code توسط  كه  است  اندروید  پیشرفته 
Factory توسعه و در گوگل پلی منتشر شده 
 TTS موتور  بر  تکیه  با  استارت آپ  این  است. 
گسترده تری  قابلیت های  تا  نموده  سعی  گوگل 

قرار دهد.  نابینا و كم بینا  اختیار كاربران  را در 
بیش از 50 زبان مختلف از جمله زبان فارسی 
تحت پشتیبانی این برنامه است كه در مجموع 

در 120 لهجه مختلف ارائه می شوند.
گونه ای خاص  به  را  نظر  مورد  تلفظ های  كاربر 
شخصی سازی می كند و ایموجی ها را به صورت 
صوتی دریافت می كند! از مهم ترین ویژگی های 
به  می توان  گسترده  موتور  این  در  موجود 
نظیر  محبوب  برنامه های  انواع  از  پشتیبانی اش 
اشاره  ناوبری  استارت آپ های  دیگر  و  سایجیک 
نیازی  دیجیتالی  كتاب های  خواندن  برای  كرد. 

و همه  نیست  نمایش  به صفحه  نگاه كردن  به 
چیز به صورت صوتی و با كمترین ضریب خطا 
در اختیارتان قرار داده می شود. مشخص كردن 
قادر  و  است  شما  دست  به  خواندن  سرعت 
هستید بیان هر گونه خط فاصله یا نقطه را نیز 

تعیین نمایید.
با   Vocalizer TTS Voice اپلیکیشن 
گوناگون  قابلیت های  و  امکانات  از  بهره مندی 
درون  پرداخت  با  توسعه دهنده اش  توسط  خود 
شده  منتشر  پلی  گوگل  در  دالر   3,99 شبکه 

است.

ی نرم افزار چشم من باش
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 در سراسر جهان، میلیون ها نفر با فلج اندام تحتانی زندگی می كنند )كه 
شایع ترین علت آن سکته مغزی، آسیب نخاعی و ام اس می باشد(. در 
حالیکه هیچ آماری از فلج در سراسر جهان وجود  ندارد، سازمان بهداشت 
جهانی تخمین می زند سالیانه تعداد 250،000 الی 500،000 مورد جدید 

از آسیب نخاعی در جهان وجود دارد.
 )Mobility for All( به عنوان بخشی از ماموریت حركت برای همه
بنیاد تحرک تویوتا )Toyota Mobility Foundation( به همراه 
بخش چالش های خیریه نتسا )Netsa Challenge( چالش سه ساله 
تحرک نامحدود را تاسیس كرد كه در آن مهندسان، نوآوران و طراحان از 
سراسر جهان را برای دستگاه های نوین یکپارچه شده با آخرین تکنولوژی 
ها برای بهبود حركت  و استقالل افراد با فلج اندام تحتانی را فراخواند. 
 Phoenix( اینستینکت  فونیکس  انتخاب  با  گذشته  ماه  بنیاد  این 
Instinct( از كشور انگلستان از میان 80 شركت كننده از 28 كشور، با 
ارائه یک میلیون دالر جهت توسعه بیشتر ویلچر هوشمند فوق سبک فیبر 
كربن این شركت و ورود آن به بازار جهت تغییر زندگی میلیون ها نفر در 

جامعه معلولین، به این رقابت پایان داد. 
همان گونه كه می دانیم، ویلچر از نظر فنی برای چندین دهه بدون تغییر 
بوده است. بودجه ای كه از طریق این چالش دریافت كردیم، به ما این 
امکان را داد كه اثبات كنیم تکنولوژی باعث سهولت در استفاده و ایجاد 
با این جایزه  با ویژگی های جدید احتمالی می گردد.  ایمن تر  ویلچری 
نقدی، اكنون می توانیم این كار را پیش ببریم و صندلی چرخدار فونیکس 
اسلورانس-مدیرعامل-  اندرو   ، برسانیم.  كننده  مصرف  دست  به  را  آی 

فونیکس اینستینکت.
ویلچر فونیکس آی از سیستم های هوشمند جهت تنظیم خودكار مركز 
فیبر كربن بسیار  قاب  باعث می شود  این  و  استفاده می كند  ثقل خود 
سبک وزن به شدت پایدار باشد و مانور آن نیز راحت تر شود. این سیستم 
از سیستم قدرت كمکی چرخ جلو استفاده می كند تا لرزش های دردناک 
ترمز  برساند. سیستم  به حداقل  كاربر  بر روی  را  فشار  و  داده  را كاهش 
وارد  دارد  قصد  كاربر  كه  زمانی  خودكار  طور  به  ویلچر،  مجهز  هوشمند 
و  مدیریت  را  كاربر  رفتن  پایین  و  دهد  می  تشخیص  را  شود  سراشیبی 

تنظیم می كند.

تکنولوژی هوشمند، نوآوری هایی در زمینه ویلچرهای سنتی خلق کرده

ترجمه : هدی صفری 
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