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ســـــــرآغاز

تو یعنی یک طلوع همرنگ باران
شکوه یک تولد در بهاران
تو یعنی منجی دل های خسته

امید وصل تو در دل نشسته
تو یعنی ناجی یک لحظه دیدار

تویی آن سایبان، رنگ سپیدار
تویی آن منجی حق الهی

کالمش چون محمد روشنایی
تویی آن منجی سبز صداقت
تویی آن معنی پاک والیت
بشر از نور تو سامان پذیرد
بیا بنشین، تا قو ّی غم بمیرد

پریا تشکریمنجی دل های خسته

3 زمزمـــــــــــه

جنگ جهانی دوم پیآمدهای سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گســترده ای به دنبال 
داشــت، موضوع کاهش آســیب های جنگ ویرانگر جهانی مورد توجه جامعه بشری قرار گرفت 

که این توجه منجر به تشــكیل ســازمان ملل متحد شد در اولین مرحله پرداخت وام های صنعتی توانست رونق اقتصادی و رشد تولید را 
به جهان جنگ زده آن روز بازگرداند، اما مســایل اجتماعی و انســانی نیازمند دقت نظر و برنامه ریزی های بلند مدت بود در همین جهت 
رفته رفته رســیدگی به مشــكالت جســمی، روحی و روانی نظامیان  جلب توجه می کرد. شاید به توان گفت اولین اقدامات در شناخت و 
ایجــاد زمینه حضور افراد دارای معلولیت از همین دوران آغاز شــده و کم کم مباحث آن در عالی ترین مرجع بین المللی مورد توجه قرار 

گرفته است. 
اعالم ســال 1981 میالدي  به عنوان ســال جهاني معلوالن توسط مجمع عمومي ســازمان ملل متحد، یكي از کوشش هاي چشمگیر در 
شناســاندن و معرفي اشخاص معلول به جامعه انساني بود در فاصله کوتاهی طی سال های 1992 -  1983 میالدي دهه  جهاني معلوالن 

نامگذاری شد این نامگذاری با هدف ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی افراد دارای معلولیت انجام شد.
از جنبه حقوقی نخستین اقدام سازمان ملل متحد در سال 1982 تصویب قانون برنامه جهاني در ارتباط با معلوالن بود که زمینه  ای برای 
پیگیری مســائل مربوط به انواع معلولیت ها و یک برنامه ریزي ملي در هر کشــور را فراهم مي آورد، سال 1993 قوانین استاندارد در زمینه 
برابر سازي فرصت هاي  زندگي براي افراد دارای  معلولیت به این قانون اضافه شد که بنیان آن را تقویت کرد. البته تا آن زمان این قانون 
هیچ الزامی را برای دولت ها ایجاد نمی کرد بلكه بیشــتر جنبه اختیاری و اخالقی داشــت و به دولت ها توصیه می شد یک مشی یكسان در 

ایجاد فرصت های اجتماعی برای معلوالن در پیش بگیرند.
ســال 1992 میالدي با هدف بزرگداشت سالگرد تصویب قانون برنامه جهاني در ارتباط با معلوالن روز سوم دسامبر به عنوان روز جهاني 

معلوالن از سوی مجمع عمومي  سازمان ملل متحد اعالم شد.
در دسامبر 2001 تحرک بین المللی در زمینه  حمایت و ترویج حقوق و کرامت افراد دارای معلولیت به راه افتاد  و مجمع عمومی سازمان 
ملل یک کمیته ویژه را برای بررســی و پیشنهاد کنوانســیون جامع حقوق معلوالن تشكیل داد. از اگوست سال 2002 تا سال 2006 
جلسات مكرر برای تدوین این کنوانسیون برگزار شد و در نهایت کنوانسیون و پروتكل الحاقی آن در دسامبر 2006 توسط مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در30 مارس برای امضا آماده شد و  در همان نخستین روز تصویب این میثاق نامه جهانی، 
84 کشــور رسماً با امضای خود به کنوانسیون حقوق معلوالن پیوستند این مهم ترین حرکت جهانی در باره دفاع از حقوق 

انسانی معلوالن بود که قریب به 10 درصد جامعه بشری را به خود اختصاص می دهد. 
دولت جمهوری اســالمی ایران نیز همگام با حرکت جامعه جهانی و توجه به مســایل افراد دارای توانایی خاص قانون جامع 
حمایت از حقوق معلوالن را در قالب 16 ماده و 24 تبصره در ســال 1383 هجری شمســی به تصویب مجلس شورای اسالمی 
و تأیید شــورای نگهبان رساند و برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ابالغ کرد در این قانون تكالیف مشخصی بر 
عهده دولت، دســتگاه های اجرایی، وزارتخانه ها، شهرداری ها و به ویژه سازمان بهزیستی محول شده است. البته طی این سال ها آیین نامه 
اجرایی تبصره هایی از مواد این قانون از ســوی وزارتخانه های دادگستری، بازرگانی، آموزش و پرورش،علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكی، مسكن و شهر ســازی و سازمان های بهزیستی و مدیریت و برنامه ریزی به تصویب رسیده است اما هنوز برخی 

از مواد این قانون فاقد آیین نامه اجرایی است.
بعد ها در سال 1387 قانون کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت که به عنوان الیحه به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شده بود در مجلس 

تصویب و به تأیید شوراي نگهبان رسید و عمال ایران به جمع کشورهای عضو کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت پیوست.
امروز با وجود تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن و فعالیت انجمن ها و تشكل های غیر دولتی در زمینه  حقوق معلوالن، ضرورت تالش 
در جهت اجرایی شــدن این قوانین و به ثمر رســاندن ظرفیت های قانونی، وظیفه  دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد است و تا 

رسیدن به نقطه مطلوب و به ثمر نشاندن استعداد های جوانان توان یاب کشور نباید از تالش و کوشش دست برداریم.

نیم قرن تالش مجامع جهانی و ملی
 برای تحقق حقوق معلوالن

 2

رضا سخن سنج
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چهره  کمالــي  محمــد  دکتر 
حوزه  در  شــده اي  شــناخته 
توانبخشــي اســت. او داراي 
فیزیوتراپي  کارشناسي  مدرك 
و مدرك کارشناســي ارشد و 
دکتراي آموزش بهداشت است. 
دکتر کمالي عضو هیات علمي 
توانبخشي  علوم  دانشکده ی 
ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بوده و فعالیت هایش بیشتر در 
حوزه توانبخشي می باشد. او 
در دو دوره در سال هاي 74-
71 و سال هاي 81-76 معاون 
توانبخشي سازمان بهزیستي 
کشور بوده و در چند انجمن 
یا موسسه مرتبط با معلوالن 
همکاري داشــته و یا جزو 
انجمن ها  ایــن  امنا  هیات 
مي باشد. با ایشان گفتگویی 
انجام دادیم که می خوانید: 

 
قانون جامع حقوق معلوالن 
مجلس  در   83 ســال  در 
شوراي اسالمي به تصویب 
رســید اآلن ایــن قانون 

درچه مرحله اي است؟

معلوالن  حقوق  جامع  قانون 
را بهزیســتي به مجلس برد 
در آن زمان دولت نتوانست 
بــه صورت  را  قانــون  این 
ببرد.  مجلــس  بــه  الیحه 
آقاي راه چمني )مســوول 
با  بهزیستي(  مان  وقت ساز 

ارتباطاتي که با مجلس داشت توانست این 
قانون را به صورت یک طرح به مجلس ببرد. 
عمدتاً تمرکز این قانون روي حقوق بود ولي 
برخي از وظایف بهزیستي هم در این قانون 
اضافه شــده بود و علي رغــم انتقاداتي که 
مــا روی بعضی از مواد این قانون داشــتیم 
خوشــبختانه در سال 83 به تصویب رسید 
و شــوراي نگهبان هم نظر منفي نسبت به 
این طرح نداشــت و به صــورت یک قانون 

تصویب شد.

به نظر مي رســد که در آن زمان کار 
کارشناسي توســط شوراي نگهبان بر 

روي قانون صورت نگرفت؟

این هم یک حســن داشت و هم یک عیب 
داشت همین که کشور داراي یک قانون در 
حوزه معلوالن شــد به نظر من کار بســیار 
ارزنده اي بــود و البته نقطه ضعف هایي هم 
داشــت از جملــه اینكه به نوعــي وظایف 
بهزیســتي مجدداً در این قانون ذکر شده 
بــود و کمتر بــه حقوق اساســي معلوالن 
پرداخته شــده بود. ماده شــانزدهمي هم 
داشــت که در آن گفته شــده بــود که در 
صورت موجود بودن بودجه این بندها قابل 
اجراست ! با  وجود بند 16 یک پارادوکس 
در آن ایجاد شــده است. این پارادوکس از 
یک طرف مي گوید سازمان ها و وزارتخانه ها 
باید ایــن بندها و مواد را اجــرا کنند و از 
طرف دیگر مي گوید اگر امكان مالي وجود 
نداشت امكان انجام این موارد وجود ندارد. 
خوشــبختانه در طول این ســال ها بچه ها 
تجربیــات زیــادي را اندوختنــد. نهضت 
بازنویســي یا اصالح قانون در دو سال اخیر 

شــكل گرفت و به شدت بر رویش کار شد. 
خوشــبختانه هم بهزیســتي و هم وزارت 
رفاه، خصوصا آقــاي دکتر علیمحمدي که 
مشــاور وزیر رفاه در امور معلوالن هستند 
سرمایه گذاري خوبي روي این قضیه کردند. 
اآلن یک بازنگري اساســي در قانون شــده 
است. حجم قانون افزایش قابل مالحظه اي 
پیدا کرده و تمام نقاط ضعف آن دیده شده 
و مواردی نیز به آن اضافه شده است. اکنون 
یک متن بازنگري شــده ی آماده است که 
قرار بود پارســال در روز جهاني معلوالن از 
طرف هیات دولت تصویب شود و به مجلس 
برود که متاســفانه این اتفــاق نیافتاد. ولي 
دوستان زیادي در انجمن های افراد دارای 
معلولیت، از جمله آقاي ســهیل معیني که 
رئیس هیــات مدیره انجمن باور هســتند 
پیگیر این قضیه هســتند. امیدوارم که در 
دولت آتي،این قانون به عنوان یكي از اولین 
دستورها و به عنوان یک الیحه وارد مجلس 
شــود و وقتي به صــورت الیحه به مجلس 
برود قاعدتاً دولــت باید هزینه هایش را هم 
دیده باشــد. البته از سال 83 تاکنون تمام 
آئین نامه هاي اجرایي که بهزیستي موظف 
بود بنویســد، نوشته شده اســت و یا آئین 
نامه هایي که باید توســط وزارت اقتصاد یا 
سازمان مدیریت نوشته مي شد همه نوشته 
شده است. حتي به تشــكیل ستادي مثل 
ستاد مناسب ســازي هم منجر شده است، 
چــون اصوالً یكي از مواد این قانون که فكر 
مي کنم ماده 2 آن است درباره مناسب سازي 
است و همه نهادها و ســازمان هاي دولتي 
را موظف به امر مناسب ســازي کرده است. 
خاطرم هســت که وقتي در ســال 71  به 
بهزیستي رفتم باید از ابتدا، درباره خیلي از 
مسایل حقوقي معلوالن صحبت مي کردیم 
که افراد داراي معلولیــت هم حقي دارند. 
چون در ساختمان بهزیستي در همان سال 
71 یک دستشویي ویژه معلوالن نبود ولي 
امروزه مي بینیــم در خطوط بي آرتي که به 
راه افتاده اســت خود طراحان این خطوط 
یک ســطح شــیب داري را در هر ایستگاه 
تعبیه مي کنند. گرچه ممكن است هنوز هم 
مشكالتي وجود داشته باشد ولي اینكه این 
مســاله دیده مي شود، به اعتقاد من خیلي 
مهم است. در چندسال اخیر در شهرداري 
تهران شــاهد اتفاقــات خوبــي در حوزه 
معلوالن هستیم چون سالیان سال است که 
حقوق این افراد در جامعه ما نادیده گرفته 
شــده اســت این که قانوني تحــت عنوان 
حقــوق معلوالن در مجلس تصویب شــود 
و  پس از آن در ســال 86 به کنوانســیون 
اتفاق  بپیوندیــم  معلوالن  جهانی حقــوق 

فرهنگ سـازي 
با حضور خود 
بچه ها در اجتماع

بوده اند که بــا این انجمن همكاري کرده و 
یكي دو فیلم کوتاه هم ساخته اند . البته این 
کار نیاز به حمایت دارد و سازمان بهزیستي 
بایــد NGOها را مــورد حمایت قرار دهد. 
زماني که در بهزیســتي بودم در سال 72 
تصمیم گرفتیم که براي برگزاري مسابقات 
قرائت قرآن نابینایان، تاالر وحدت را بگیریم. 
یكي از همكاران رفت و مذاکره کرد و به او 
گفتند که، براي ســه ساعت برنامه باید سه 
میلیون پرداخت کنید. یكي از کارشناسان 
نابینــای بهزیســتي گفت: مــن مي روم و 
صحبت مي کنم و ایشــان رفــت و مبلغ را 
به 150 هزارتومان رســاند و یكي دیگر از 
بچه هاي نابینا گفت این مبلغ هم زیاد است 
و او رفت و صحبت کــرد و تاالر را مجاني 
گرفــت. یعني وقتي مــن نابینا بروم طرف 
مقابل دیگر نمي تواند حرفي بزند. وقتي من 
معلول مي روم مقابل شهرداري و مي گویم، 
مي خواهم شهردار را ببینم شهردار خجالت 
مي کشد که ساختمان شهرداري پله دارد و 
من با صندلي چــرخ دار نمي توانم وارد این 
ســاختمان شــوم. تا وقتي بچه هاي داراي 
معلولیــت ذهنــي را به داخــل اتوبوس یا 
تاکسي نبریم و یا در خیابان حضور نداشته 
باشــد فرهنگ ســازي هم انجام نمي شود. 
بســیاري از افرادي که از خارج به کشــور 
ما مي آمدند مي گفتند مــا در خیابان هاي 
شــما افراد داراي معلولیــت نمي بینیم. در 
واقع آنقدر وضعیت خیابان ها و 
معابر خراب بود که هیچ 
معلولي نمي توانســت از 
بیاید.  بیــرون  خانه اش 
اآلن یــک کمیتــه اي 
مناسب ســازي  براي 
است  شــده  تشكیل 
کــه خــود بچه هاي 
در  معلولیــت  داراي 
آن فعالنــد و نظارت 
مي کنند. آنها از مناطقي 
که نیاز به مناسب ســازي 
دارد ،عكــس مي گیرند و به 
شــهرداري مي دهنــد. یكي از 
اتفاقات خوب که در شــهرداري 
افتاده اســت، تشــكیل کانون هاي 
معلوالن محالت اســت. در شهرداري 
اآلن محله محوري تثبیت شــده اســت و 
374 محله در ســطح شــهر تهران تعیین 
شــده که هر کــدام یک کانــون معلوالن 
دارد و در حال حاضــر خانم ترانه میالدي 
که خودشــان داراي معلولیت هستند دبیر 
کانون محالت هستند. در این 374 کانون 
معلوالن محله،  بیش از 7 هزار نفر از افراد 

بزرگي است. همه اینها دست به دست هم 
مي دهد که امروز من مي گویم در مقایســه 
با ســال 71 و یا در مقایسه با سال هاي اول 
انقالب در یک موقعیت بهتري نســبت به 
مساله حقوق معلوالن و نسبت به نگرش به 
افراد داراي معلولیت هســتیم. گرچه هنوز 
با نقطه مطلوب خیلي فاصله داریم .همین 
اآلن که با هم صحبت مي کنیم در کشوري 
مانند آلمان کسي که روي ویلچر مي نشیند 
تقریباً تمام نقاط شهر را بدون مانع مي رود 
ولي در همان کشور مي بینید که نئونازي ها 
به اولین کســاني که حملــه مي کنند افراد 
داراي معلولیت هســتند. یعني آن تفكري 
که هیتلر داشت که نژاد آریا، نژاد برتر است 
و 250 هزا معلول را به اتاق گاز فرســتاد و 
از بین بــرد تا این نژاد را اصالح کند، هنوز 
در جامعــه آلمان وجــود دارد. افراد دارای 
معلولیــت، دوره های متعــددي را در طول 
تاریخ گذرانده انــد از دوره اي که این افراد 
را مي کشــتند تا زماني که وقتي شــخص 
ثروتمندي بیمار مي شــد یــک فرد داراي 
معلولیت را برای بازگشــتن سالمتی بیمار؛ 
قرباني مي کردند و یــا دوراني که بچه هاي 
معلول را بیرون قبایل مي گذاشتند و... بعد 
از ظهــور ادیان گفتند دیگر نباید این افراد 
را کشت و باید آنان را زنده نگاه داشت ولي 
آنها را باید در آسایشــگاه هایي دور ازچشم 
افراد جامعه قــرارداد. پس از جنگ جهاني 
دوم که پیشرفت هاي پزشكي و توانبخشي 
را داریم به این نتیجه رسیدند که این افراد 
را در شهرک هایي جداگانه نگهداري کنند و 
تمام شرایط را در آنجا براي این افراد آماده 
کنند . مثاًل در انگلستان در شهرکي به نام 
اســتوک  مندویل این افراد را جدا کردند. 
ولي پس از بیســت سال زمزمه هایي شروع 
شــد و افراد داراي معلولیت گفتند چرا ما 
باید ازجامعه جدا باشــیم و برگشــتند به 
جامعه و نهضتي به نام توانبخشي مبتني بر 
جامعه یا تداخل اجتماعي ایجاد شد. بازهم 
در دهــه نود افراد داراي معلولیت دیدند به 
حقوق آنها توجه نمي شــود و با حضور در 
ســازمان ملل، کنوانســیون جهانی حقوق 
معلــوالن را برپا کردند یعنــي به نهضتي 
به نام خودرهبري یا خودشــكوفایي دست 
زدند، چون به این نتیجه رسیدند که  افراد 
غیرمعلول یا افراد عــادي کاري براي آنان 
نمي کنند و اینجاســت که حقوق معلوالن 
شكل گرفت و گفتند افراد داراي معلولیت 
شــهروند درجه 2 نیســتند و این در حالي 
است که متاســفانه هنوز در کشورهاي در 
حال توسعه نگاه به این افراد، نگاه شهروند 

درجه 2 است. 

قانون جامع حقــوق معلوالن بر روي 
و  اشتغال  مناسب ســازي،  محور  سه 
فرهنگ ســازي تمرکز دارد. در بحث 
فرهنگ سازي گفته شده است که مثاًل 
صداوســیما باید هفته اي چند ساعت 
را به مســایل و مشکالت افراد داراي 
معلولیــت اختصاص بدهــد ولي این 
اتفاق تا به حال نیفتاده است. در مورد 

فرهنگ سازي چه نظري دارید؟

این مساله به این برمي گردد که کار فرهنگي 
خیلي ســخت است و با بخشنامه قابل اجرا 
نیســت .قبل از تصویب قانــون جامع، در 
زمانــي که من در بهزیســتي بودم یک بار 
با یكی از دوستان، به تلویزیون رفتیم و آن 
زمان آقاي محمد هاشمي رئیس صداوسیما 
بود. ایشــان به ما گفت اینجا یک اســتخر 
اســت و هرچقدر که شــما بیشتر بیایید و 
سطل خود را در این آب بزنید آب بیشتري 
برمي دارید. شما باید بروید با کارگردان ها، 
تهیه کنندگان و فیلم سازان صحبت کنید 
و مطالبتان را بگویید، نمي شــود بخشنامه 
کرد که در مورد افراد داراي معلولیت فیلم 
بســازید، چون یک کار کلیشه اي مي شود 
مانند همین فیلم هایي که راجع به اقتصاد 
و یا خودکفایي یا مســایل فرهنگي ساخته 
مي شود و هیچكس آن را نگاه هم نمي کند. 

که این اتفاق باید به گونه اي مي افتاد 
مثال خانم پوران درخشنده یا 

مرحــوم آقــاي مالقلي پور 
مجیــدي  مجیــد  یــا 

دغدغه شان این شد که 
راجع به افــراد داراي 
معلولیت فیلم بسازند. 

مي گفتي  زور  بــه  اگر 
یا با کســي قــراردادي 
مي بســتي کــه فیلمي 

فیلم هایي  بسازند همانند 
که بــراي کمیته امداد یا 
مي شود  ساخته  بهزیستي 

نداشــتند.  چنداني  ارزش 
ولي وقتــي فیلم هایي مثل 
رنگ خــدا، اینجا بدون من، 

حوض نقاشــي و یا بچه هاي 
ابــدي ســاخته مي شــوند دیدگاه هــاي 

متفاوتی در بیننده ایجاد مي کنند. به اعتقاد 
با حضور  من مساله فرهنگ ســازي عمدتاً 
خود خانواده ها و خود افراد داراي معلولیت 
رخ مي دهد و NGOها در این خصوص باید 
فعال شوند. یكي از کارهایي که در انجمن 
باور همیشه به دنبال آن بوده اند فیلم سازي 
اســت و دوســتاني از افراد غیرمعلول هم 

من  اعتقــاد  به 
فرهنگ سازي  مساله 

عمدتًا بــا حضور خود 
افراد  خانواده ها و خود 
رخ  معلولیــت  داراي 

NGOها  و  مي دهد 
در ایــن خصوص 

بایــد فعــال 
شوند
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داراي معلولیت ثبت نام کرده اند. 
وقتــي خود بچه هــا وارد صحنه 
شوند وحضور داشته باشند مساله 
فرهنگ سازي حل مي شود و وقتي 
حضور نداشــته باشــند هیچ چیز 

حل نمي شود. 
ما باید وارد ناخودآگاه مردم بشویم. 
مي دانید کــه در تمــام دنیا وقتي 
کسي عصاي ســفید دست مي گیرد 
و کنــار خیابان مي آیــد مثل چراغ 
قرمز عمل مي کند و همه ماشــین ها 
موظف هســتند بایســتند. ولي وقتي 
اینجــا به یک فــرد نابینــا مي گوییم 
چرا عصاي ســفید دســت نمي گیرید؟ 
مي گوید چون وقتي از در دانشــگاه یا 
محل کار با عصا بیرون مي آیم، یک عده 
بالفاصله پول کف دست من مي گذارند و 
یا مي خواهند دســت مرا بگیرند و مرا 
به آن طرف خیابان ببرند، 
این مســایل باید اصالح 
شــود به هر حــال کار 
ســختي  کار  فرهنگي 
مهندســي  و  اســت 
ســال ها  فرهنگــي 
مي کشــد.  طــول 
اصــاًل هــم فكــر 
نكنیــد آدم هایي 
باســوادتر  کــه 
پولدارتــر  یــا 
هستند نگرش 

مثبت تري 
دارند.تنها 

وقتی که یک 
ویلچر  روي  که  فردي 
نشســته، بتواند از در دانشكده 
ما داخــل بیاید و به راحتــی بتواند به 
اطاق من بیاید ایــن معلولیتش اصاًل دیده 
نمي شود. ولي اگر این سطح شیب داري که 
اکنون در کنار در ورودي ســاختمان است 
وجود نداشــت آن وقت مــن باید مي رفتم 
پایین که با او صحبت کنم و اینجاست که 
معلولیت این شــخص مشخص مي شود. در 
کارخانجات، ادارات و فضاهاي شهري مانند 
تئاتر و ســینماهاي ما این مناسب سازي یا 
این ســطح شــیب دار وجود ندارد و وقتي 
شــخص داراي معلولیت بخواهد وارد این 
اماکن شــود معلولیتش احساس مي شود و 
یک نگاه مزاحمتي به این شــخص مي شود 
چون ســه نفر باید برونــد و کمكش کنند 
و صندلي اش را بلند کنند واینجاســت که 
این فرد ترجیح مي دهــد در خانه بماند و 
مــردم جامعه هم ترجیح مي دهند این فرد 

درجامعه حضور نداشته باشد. نگاه انساني و 
حقوقي مي گویــد که فضاهاي مختلف باید 
مناسب سازي شده باشد تا این افراد بتوانند 
مســتقل و بدون نیاز بــه دیگران درجامعه 
حضورپیــدا کنند. اصاًلفرق تفكر مدرســه 
ویژه با مدرســه فراگیر در همین است که 
در مدرســه فراگیر یعني در مدرسه عادي 
یک فــرد داراي معلولیت هــم باید بتواند 
درس بخواند. وقتي فرد داراي معلولیت به 
دانشگاه مي رسد چنانچه در دانشگاه مرتب 
با موانع روبرو شــود دیگــر نمي خواهد به 
ادامه تحصیل بپردازد. در طول این سال ها 
در دانشكده ادبیات وحقوق دانشگاه تهران 
چون بچه هاي نابیناي زیادي به آن رفته اند 
مناسب ســازي شده اســت خیلي از افراد 
جانبــاز و افرادي که روي ویلچر هســتند 
نیز به این دانشگاه مي روند چون براي آنان 
مناسب سازي شده است و دیگر کسي آنان 
را منع نمي کند. هرچه افراد داراي معلولیت 
جامعه پذیري بیشــتري داشــته باشــند، 
مســایل فرهنگي هم راحت تــر حل خواند 
شــد. کار فرهنگي را باید خــود بچه هاي 
داراي معلولیــت انجام دهنــد .والدین این 
بچه ها علي رغم ســختي های بســیاري که 
متقبل مي شوند باید این بچه ها را به جامعه 
وارد کنند. یكي از کارهایي که انجمن باور 
انجام مي دهد، این اســت که پنجشنبه ها با 
بچه هاي داراي معلولیت   به بام تهران مي  
روند می روند. وقتي مــردم این افراد را در 
جامعه مي بینند ناخودآگاه مي آیند و پشت 
صندلي آنهــا را مي گیرند و کمک مي کنند 
و آن ارتباط برقرار مي شــود در اینجا یک 
کار فرهنگي موثر انجام شــده است . درکار 
فرهنگي تعداد  مهم نیست واگر یک نفر هم 

کارفرهنگي انجام دهد ارزش باالیي دارد. 

آیا همان  آقای دکتر مناسب ســازی 
آن  با  تفاوتی  و چه  اســت  دسترسی 

دارد؟

در مبحث حضــور افــراد در جامعه ما دو 
اســت  مناسب ســازي  یكي  داریم.  مفهوم 
یعني اینكه چیزي مناســب نیست و ما آن 
را مناسب مي کنیم و یک مفهوم  آن داریم 
که مفهوم دسترســي است. یعني شهر باید 
براي همه در دســترس باشد. این همه که 
مي گوییم فقط بــراي افراد داراي معلولیت 
نیســت خانم هاي باردار و یا خانم هایي که 
کودک خــود را در کالســكه مي گذارند و 
مي خواهند در شــهر رفت و آمد کنند و یا 
افراد سالمند نیز جزو این افراد هستند که 
باید بتوانند از امكانات شهري استفاده کنند 

و یا افراد نابینا و افراد ناشنوا هم باید مورد 
توجه قرار گیرند. مثاًل یک فرد ناشــنوا اگر 
در فرودگاه، اطالع رســاني تصویري وجود 
نداشته باشد ، فرد نمي تواند متوجه شود که 
باید وارد کدام گیت شود. پس دسترسي به 
این معناســت که شهر را به گونه اي بسازیم 
و ساختمان هایمان به گونه اي باشد که همه 
افراد بتوانند به آن دسترسي پیدا کنند. این 
اتفاق در دنیا افتاده اســت و سال هاست که 
هر ســاختماني که مي خواهد ساخته شود 
یا هر محوطه شهري که مي خواهد ساخته 
شود مقررات شهرســازي و معماري در آن 
رعایت مي شــود. در کشــور ما از سال 62 
به این مبحث توجه شــده و در ســال 68 
شوراي عالی شهرسازي ، قوانین مربوط به 
آن را تصویب کرده اســت و در ســال 78 
هم تجدیدنظر شد و دو مرتبه نوشته شد و 
اآلن هم در مرکز تحقیقات مسكن  بر روی 
آن کار مي شود. در خیلي از ساختمان هاي 
جدیدي که ساخته مي شود مهندسان مشاور 
مسایل مربوط به دسترس پذیري را رعایت 
مي کنند. به خصوص در ساختمان هایي که 
مربوط به شــهرداري یا اداره پست هستند 
ایــن قوانین به خوبي رعایت مي شــود. در 
بعضي از دانشگاه هایي که به تازگي ساخته 
شده مساله دسترسي رعایت شده است ولي 
متاســفانه در بسیاري از ساختمان هایي که 
جدیداً ساخته مي شوند ازجمله مراکز خرید 
این قوانین هنوز رعایت نمي شــوند. کسي 
که این مرکز را مي ســازد فكر نمي کند که 
ممكن اســت یک فرد داراي معلولیت هم 
بخواهد به خرید بیاید .من در جلساتی که 
با آرشیتكت ها و معمارها دارم همیشه این 
را مي گویم که شــما فراموش مي کنید یک 
عده آدم هایي هم هســتند کــه با آدم هاي 
عادي متفاوت هســتند. ما راه مي رویم آنها 
روي صندلي چرخ دار هستند، ما مي بینیم و 
آنها از عصا استفاده مي کنند، ما مي شنویم 
و آنها از سمعک استفاده مي کنند. شما باید 
فكر کنید که این فرد هم مي خواهد خرید 
کنــد. یكي از لذت ها خرید کردن اســت و 
چرا شــما باید این لذت را از یک فرد نابینا 
بگیرید. در مرکز خرید  هایپراستار این اتفاق 
افتاده است چون این مجموعه از یک نقشه 
بین المللي اســتفاده کرده و این نقشــه را 
کاماًل پیاده کرده اند، در آن نقشه همه چیز 
دیده شده است. دسترسي ها، پارکینگ هاي 
رایگان و وسیع،  دستشــویي هاي مناسب 
ویــژه افــراد دارای معلولیت. چــون این 
عقیده پشــت آن اســت که کسي که براي 
خرید مي آید، فروشــگاه موظف است به او 
ســرویس بدهد. امروز در دنیا مشتري تاج 

درمبحث
 حضور افراد در جامعه 

 ما دو مفهوم داریم. یکي
مناسب سازي است یعني

اینکه چیزي مناسب 
نیست و ما آن را مناسب 

مي کنیم و یک مفهوم آن 
داریم که مفهوم دسترسي 

است. یعني شهر باید 
براي همه در دسترس 

باشد 

ســر است و حق با مشــتري است و وقتي 
مي گوییم حق با مشتري است یعني اینكه 
پارکینگ مرکز خریــد را هم او باید تامین 
کند. در رضایت ســنجي که مــا در مراکز 
درماني انجام مي دهیم یكي از ســئواالتي 
که به خصوص درمــورد مراکز فیزیوتراپي 
مي شود این است که آیا این مرکز پارکنیگ 
دارد یــا نه؟ آیا پله دارد یا آسانســو دارد؟ 
اصاًل کلنیک توانبخشــي در طبقه دوم چه 
معني اي مي دهد مگر اینكه آسانسور داشته 
باشد و اگر پارکینگ نداشته باشد مشتري 
مجبور اســت چند خیابان دورتر ماشین را 
پــارک کند و با کمر درد و پادرد خودش را 
به این مرکز برســاند. در مرکز  هایپر استار 
مســاله دسترسي دیده شــده است. مدتي 
پیــش عده اي از بچه هــاي داراي معلولیت 
جمع شــدند و به آنجا رفتنــد و به راحتي 
خرید کردند. این افراد در متني که نوشتند 
از یک تجربه خرید خوب صحبت مي کردند. 
یعني کاماًل مســتقل و به راحتي این کار را 
انجام داده بودند. یک تجربه جالب هم براي 
خانم ناصري و بچه هــاي نابینا اتفاق افتاد. 
خانم ناصري مادر یــک  دانش آموز نابینا 
هســتند و وبالگي دارند به نام مادر سپید 
و در آن خاطــرات و درد و دل هاي خود را 
می نویســند،اآلن این وبالگ مجموعه غني 
است که، همیشــه گفته ام سازمان آموزش 
و پرورش استثنایي باید از آن استفاده کند. 
یكي ازکارهاي مهم ایشــان این اســت که 
چندسالي است که یک اردوي یک هفته اي 
براي بچه هــاي نابینا برگزار مي کنند و این 
بچه ها را به مشــهد مي برند و در این مسیر 
به مسایلي که جالب اســت می پردازند. از 
جمله اینكه یک بار حدود بیســت، سي نفر 
از این بچه ها را با هواپیما به مشــهد بردند 
و در برگشت،مسووالن هواپیمایي مي گویند 
ما بیش از سه نفر نابینا را اجازه نداریم سوار 
کنیم و اینها را 48 ســاعت در فرودگاه نگه 
مي دارند. چون قانوني دارند که فقط ســه، 
چهار نفر نابینا آن هــم با همراه مي توانند 
درپرواز باشند. مي گویند اگر اتفاقي بیافتد 
مهمانــداران نمي تواننــد خدمــت بدهند، 
در صورتــي که این بچه ها بــا همراه رفته 
بودنــد ! یک کار دیگري که ایشــان انجام 
داده اســت این است که پس از چند هفته 
تالش توانستند موافقت فروشگاه شهروند را 
بگیرند تا هشت تا از بچه هاي نابینا بتوانند 
بروند آنجا ، بگردنــد وخرید کنند و خوب 
ایــن بچه ها نیــاز به لمس کردن وســایل 
موجود در قفسه ها را داشتند. مسایلي این 
گونه در جامعه بــه وجود آمده که هم کار 
فرهنگي اســت و هم بحث مناسب ســازي 

اســت. یک کار دیگر ایشان بازدید از موزه 
حیات وحــش دارآباد بودکــه چندین ماه 
طول کشــید تــا باالخره مســئوالن اجازه 
دادند کــه بچه هاي نابینا بــراي بازدید به 
موزه بروند و مشــخص است که این بچه ها 
باید این حیوانات تاکسیدرمی شده را لمس 
کنند و مســوالن هم که اجازه دست زدن 
به حیوانات را به کســي نمي دادند. باالخره 
راضي شــدند که بچه ها حیوانات را لمس 
کنند. این نشــان دهنده نقش خانواده ها در 
فرهنگ ســازي اســت. امروز دیگردر دنیا، 
معلــوالن نمي پذیرند که کســي بــه آنها 
بگوید از در پشــتي وارد بشــو، او مي گوید 
من هم باید از همین در اصلي وارد شــوم. 
پس الزم است یک سطح شیبداري هم در 
کنار پله ها تعبیه شــود تا این افراد بتوانند 
رفت و آمــد کنند. مهم نگاهي اســت که 
به مناسب ســازي و دسترسي مي شود. در 
ســاختمان هایي که قباًل ساخته شده حتماً 
بایدمناسب ســازي صورت بگیرد ولي امروز 
که مــا دانش و آگاهي الزم را داریم قوانین 
مربوط وجــود دارد و مهندس مشــاور ما 
هم بخشــنامه دارد باید به دسترســي فكر 
کنیم. دسترســي همان چیزي اســت که 
در خطوط اتوبوس هاي بي آرتي دیده شده 
اســت. از همان روز اول در ایستگاه هایي که 
ســطح شیب دار زده شــده و یا در مترو در 
ایســتگاه هایي که اخیًرا ساخته شده است 
به دسترســي ها فكر مي کنند و آسانسور را 
از همان اول قــرار مي دهند در حالیكه در 
ایســتگاه هایي که چندســال پیش ساخته 
شــده حداکثر کاري که کرده اند پله برقي 
گذاشته اند و به دسترسي فكر نكرده اند. به 
نظر من با توجه به بحث مناسب ســازي و 
دسترســي ،معلوالن بیشــتری وارد جامعه 
خواهند شــد که خود نوعي فرهنگ سازي 
است .بسیاري از دوستان شعار مي دهند که 
ما مي خواهیم از معلولیت پیشگیري کنیم 
در صورتي که در دنیا نشان داده شده است 
هرچقدر کشورها پیشرفته تر شده اند، تعداد 
معلولیتشان بیشتر شده است. این دو علت 
دارد یكي افزایش جمعیت سالمندان است 
که از ســه درصد در عرض ده، پانزده سال 
گذشــته به هفت درصد رسیده است و به 
زودي جمعیت ســالمندانمان در ده ســال 
آینده به پانزده درصد خواهد رســید و این 
سالمندي همراه با ناتواني است و از طرفي 
ســوانح وحوادث اســت که ســالیانه بیش 
از بیســت هزا رنفــر در تصادفات رانندگي 
فوت مي کنند و نزدیک 80هزار نفر زخمي 
مي شــوند که از این افراد، تعدادي ضایعه 
نخاعي مي شوند. مساله معلولیت فقط فلج 

اطفال نیست که بگوییم پیشگیري کردیم 
و واکسن زده ایم و ما باید براي این جمعیت 

درمعرض معلولیت فكري بكنیم.

به عنوان  در مورد اشــتغال معلوالن 
افراد  این  اصلي  مشکالت  از  یکي 

چه صحبتي دارید؟

در  اشــتغال چه  مســاله 
کشــور ما و چــه در 
کشــورهاي دیگر مثل 

ایتالیا  فرانســه.  آمریكا، 
و استرالیا و اســپانیا و همه 

کشــورها بــه معضلــي تبدیل 
شــده اســت شــاید یكي از دالیل 

آن پیشــرفت تكنولوژي باشــد. یک زمین 
کشاورزي را در نظر بگیرید که چندین نفر 
بر روي آن کار مي کنند ولي وقتي سیستم 
مكانیزه مي آید یک نفر با یک دســتگاه کار 
چندین نفر را انجام مي دهد یا در نانوایي ها 
قبال شش هفت نفر کار مي کردند ولي حاال 
دو نفر در یــک نانوایــي کار مي کنند. در 
واقع تكنولوژي، اســتفاده از نیروي انساني 
را کاهش داده اســت یــا در کارخانه هایی 
مانند ایــران خودرو، قباًل نیروي انســاني 
کار را انجــام مي داد ولي اکنون ربات ها کار 
مي کنندکه هم دقتشــان باالتر است و هم 
هزینه پایین تري دارند پس مشكل اشتغال 
یک مشــكل جهاني اســت. مــا یک زمان 
مباحث مان روي توانبخشــي حرفه اي بود 
که متاســفانه در ایران توانبخشي حرفه اي 
را تا حدودي از دســت داده ایم. یک دوره 
بحث وام هاي اشتغال مطرح شد وگفتند و 
فــرد داراي معلولیت کــه بخواهد به او وام 
مي دهیم که اصوالً این افــراد در رقابت با 
بازار آزاد دچارمشــكل هســتند. من فكر 
مي کنــم در وضعیتي که اآلن داریم دو نوع 
اشــتغال را باید در نظر داشته باشیم یكي 
بحث اشــتغال حمایت شده براي معلوالن 
ســخت است و یكي هم بحث اشتغال براي 
افراد داراي معلولیتي است که توانایي انجام 
کار را دارند. اتفاقي که ســال گذشته افتاد 
و 40 هــزار نفــر را در آمــوزش و پرورش 
اســتخدام کردند که باید طبق قانون ســه 
درصد، هزار و دویست نفر را از افراد داراي 
معلولیت اســتخدام مي کردند و این کار را 
نكردند این مســایل را باید پیگیري کرد تا 
بچه هــا در این فرصت هــا بتوانند وارد کار 
شوند و یكي از چیزهایي که مهم است این 
اســت که یک بانک اطالعاتي از افراد آماده 
به کار توســط بهزیستي باید فراهم شود و 
بتواند در زمان هاي مناســب این افراد را به 
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بودم همین ســازماندهي داوطلبان بود. در 
دنیــا داوطلبان بانک اطالعاتی دارند که در 
آن مشــخص مي کنند که مثــاًل مي توانند 
روزي دو ســاعت وقت بگذارند یا هفته اي 
دو ســاعت بروند و براي یک فرد ســالمند 
یا یک فــرد داراي معلولیت خرید کنند یا 
مثاًل کتاب بخوانند یا غذا بپزند و یا هر نوع 
خدمت اینچنیني انجــام دهند. هرکس به 
نوعي در این فضا وارد مي شود، ولي ما هنوز 
این فضا را نداریم و اگر مي توانستیم چنین 
فضایي را سامان بدهیم کار بزرگي بود. اگر 
چنین بانک اطالعاتي در مرکزی مثل رعد 
ســاماندهي شــود مي تواند خیلي راهگشا 
باشــد. البته ما مشــكالتي فرهنگي خاص 
خودمــان را داریم که بایــد برایش فكري 
بكنیم و خیلي هم ساده نیست که به خانه 
اشخاص وارد شــویم. در اروپا یک شخصي 
خیلي راحــت مي تواند برود و دو ســاعت 
درخانه یک ســالمند برایش قصه بخواند یا 
غذا بپزد یا خرید کند ولي ما با مشــكالت 
خاصي روبرو هســتیم کــه البته قابل حل 
اســت. فضا براي کار در مراکزي مثل رعد 
خیلي باز اســت منتها اینكه بتوان کنترل 
شده حرکت کرد و آگاهانه ساماندهي انجام 
شود مهم است. اآلن ساماندهي وجود ندارد 
یک بازارچه اي یا مراسمي برگزار مي شود و 
عده اي مي آیند و کمک مي کنند و مي روند. 
ولي اینكه یک ســاماندهي داشته باشیم و 

بدانیم از نیروها چگونه استفاده کنیم مساله 
دیگري است. 

نقــش  NGOهــا در مطالبه حقوق 
اجتماعي معلوالن چیست؟

به نظر من NGO نقــش اول را در مطالبه 
حقــوق افراد معلــول دارند جــدا از اینكه 
اآلن افــراد داراي معلولیت هــر کدام این 
پتانســیل را دارند که مطالبه حقوقي خود 
وحتــي مطالبه قضایي بكنند ولي NGOها 
از پتانســیل باالتري برخوردار هستند. در 
زمان دولت آقاي خاتمي NGOها در کشور 
قدرت خیلــي خوبي گرفتند و مشــارکت 
بسیار ارزنده اي داشــتند. ولي متاسفانه در 
این هشت سالي که گذشت یک نگاه بسته 
و یک نگاه امنیتي به NGO ها برقرار شــد 
و مطالبــه حقوق این افراد تا حدودي دچار 
مشــكل شــد. من امیدوارم در دولت آتي 
فضا بازتر شــود و NGOها به آن نقشي که 
مي توانند داشته باشــند بیاندیشند. به هر 
حال ارزنده ترین نقش را NGOها مي توانند 
در مطالبه حقوق معلوالن داشــته باشــند. 
یكــي از جاهایي که در دنیــا از همه قویتر 
عمل کرده است،NGOهای معلوالن است. 
همین کنوانســیون جهانی حقوق معلوالن 
اولین کنوانســیون در دنیاست که کساني 
که آن را نوشــتند و یا در آن نقش داشتند 

خود ذي نفعان بودند. چون پیمان نامه هاي 
دیگر را خود دولت ها و کارشناســان دیگر 
مي نوشتند، ولي در اینجا عالوه بر دولت ها 
و کارشناســان خود NGOهای معلوالن در 
صحنه سازمان ملل حضور داشتند و آن را 
نوشتند. از طرفي شما مي دانید که معلوالن 
بزرگتریــن اقلیت غیرنژادي در هر کشــور 
هســتند و این اقلیت پتانسیل باالیي دارند 
واگــر امكان حضور درNGOها بیش از این 
فراهم شــود نقش آنها مي تواند خیلي بارز 
باشد. معموالً هم افراد داراي معلولیت خیلي 
عالقمند هســتند که در انجمن هاي صنفي 
وحقوقي خودشــان حضور داشــته باشند. 
خوشبختانه در این چندسال علي رغم تمام 
محدودیت NGOهای معلوالن خیلي خوب 
 NGO عمل کرده اند. ما اآلن حدود سیصد
در حوزه معلولیت داریم که این پتانســیل 
بســیار قوي اســت و من فكر مي کنم که 
دولت ها هم باید بیشتر به NGOها اهمیت 
بدهند. زماني که من در بهزیســتي بودم ما 
حتي کارهاي خودمــان را هم به NGOها 
واگذرا مي کردیم مثال انجمن ضایعه نخاعي 
شیراز که ما وســایلي مثل باند و چسب و 
گاز و ســوند را مي خریدیم و به این انجمن 
مي دادیم و آنان بین بچه ها توزیع مي کردند 
و یا باطري ســمعک را به انجمن ناشنوایان 
مي دادیم تا توزیع کند و وقتي فرد ناشــنوا 
براي گرفتن باطري به انجمن خود مراجعه 
مي کرد، حس بهتري داشت تا وقتي که به 
بهزیستي مي آمد. بنابراین NGOها هم در 
مطالبه حقوق افراد معلــول و هم در ارایه 
خدمات مي توانند سهم داشته باشند.اگر ما 
ارایه خدماتمان را در حوزه توانبخشــي هم 
دراختیار NGOهــا و یا از کانال  NGOها 
بگذاریم به نظر من آرامش بیشــتري را در 

بین جامعه مخاطبمان ایجاد کرده ایم.

چــه توصیه اي بــراي افــراد داراي 
معلولیت دارید؟ گاهي بچه ها نسبت به 

حقوق خود بسیار ناآگاه هستند؟

این عمدتاً به این مربوط مي شودکه بیشترین 
مشــكل این فرد داراي معلولیت چیست؟ 
زماني ما در یكی از مناطق روستایی استان 
لرستان، نیازهاي توانبخشي افراد معلولیت 
را بررسي مي کردیم و از هر کدام که سوال 
مي کردیم مي گفت: مســكن چون مســاله 
مسكن برایشان بیشترین اهمیت را داشت 
و یا مي گفت وام چون در آن زمان مشــكل 
او نشنیدن نبود ســال ها بود که نمي شنید 
و به فكر ســمعكش نبود. یا به فكر صندلي 
چرخدارش نبود یا به فكر اینكه توانبخشي 

نشده و بدنش تغیر شكل یافته نبود، به فكر 
ســرپناه بود. این که من اشــاره داشتم که 
باید نیازســنجي مخاطب را انجام دهیم به 
همین دلیل اســت. گاهي یک فرد مدت ها 
در نوبت مي ماند تا سمعک بگیرد و سپس 
این ســمعک را در بازار آزاد مي فروخت تا 
ســقف خانه اش که در حال ریختن بود را 

تعمیر کند. 
من به عنوان کســي که در بهزیســتي کار 
مي کند نیاز کارشناسي را داده ام و دیده ام 
که این بچه ناشــنوا نیاز به سمعک دارد تا 
بشــنود ولي در آتیه، او نیاز به مددکاري 
دارد. یعني من اول باید بروم و پشــت بام 
خانه این شخص را درست کنم بعد به او 
سمعک بدهم در غیر این صورت فایده اي 
ندارد. علت اینكه بچه ها نیازهاي حقوقي 
خود را مطرح نمي کنند هم این است که 
درگیر نیازهاي اولیه خود هستند هنوز 
سمعک ندارد یا صندلي چرخدارش را 
بعد از ســال ها نتوانسته عوض کند یا 
عصا ندارد و یا پروتزش پایش را مي زند 
و پول نــدارد آن را عوض کند یعني 
مســایل مادي شــان پررنگ تر است. 
ولي وقتي این شخص کمي تحصیل 
مي کنــد یــا وارد NGO مي شــود، 
دیدگاهش متفاوت مي شــود. امروز 
کســاني که در باور جمع شــده اند 
به سیستم سنتي مشارکتي اعتقاد 
ندارند یعني اگر شــما بخواهید در 
سیســتم ســنتي دنبال مشارکت 
بروید همــه مي گذارند و مي روند. 
آنهــا مي گویند مــا اینجا گدایي 
کار  مي خواهیم  مــا  نمي کنیــم 
فرهنگــي بكنیم ولي در مجموع 
این مساله درست است و گاهي 
افراد داراي معلولیت نســبت به 
حقوق خود ناآگاه هستند. البته 
مــا معلوالني داریم که در بیان 
افراد غیرمعلول  از  حقوقشــان 
افراد  و  هم جلوتــر هســتند 
بســیار برجســته و ارزنده اي 

هستند.
در مجموع نســبت به حقوق 
مقداري  یــک  با  معلــوالن 
ضعــف اطالعاتــي و ضعف 
آگاهــي داریم و اگر بتوانیم 
آموزشــي  کالس هــاي 
آموزشــي  وکارگاه هــاي 
طراحي کنیم مي توانیم در 
این زمینه فعالیت کرده و 

دیدگاه ها را عوض کنیم 

دروغ اول از خود بگویددروغ دیگر نیز در ادامه آن زیرا مي بایست بیست دشواري انجام مي دهد؛ نمي داند كه چه كار آن كه دروغي مي گوید، 

الكساندر پوپ
شاعر و نویسنده انگلیسي 

) 1744 -1688 (

کار بگیرد. 
امروز بســیاري از بچه هاي داراي معلولیت 
ســخت مي توانند از طریق وب یا اینترنت 
یک فضاي اشــتغال داشــته باشند. ممكن 
اســت این فضا را خودش نتواند ایجاد کند 
ولي ما باید جایگاهایي داشــته باشــیم که 
کار را بگیریم و به این افراد بدهیم تا انجام 

دهند. 
علي رغــم اینكه تكنولوژي یا فناوري باعث 
بیكاري خیلي ها شــده است از آن طرف ما 
باید سوار موج فناوري شویم و اشتغال را به 
این سو سوق دهیم. باید دوره هاي آموزشي 
براي این افراد تعریف شــود چون بچه هایي 
که دست هایشــان و ذهنشــان سالم باشد 
مي توانند آموزش ببینند و برنامه نویســي 
کنند .خیلي ها همین اآلن هم به دنبال این 
هســتند که صفحات وب داشته باشند و یا 
ســایت براي خودشان داشته باشند و یا در 

کار ترجمه وارد شوند.
اگــر بتوانیم افراد داوطلبي را پیدا کنیم که 
درکار  اشتغال افراد داراي معلولیت بتوانند 
کمک کنند، به نظــر من فضاي بهتري در 
اشتغال ایجاد مي شود. ما یک تجربه موفقي 
در انجمن باور در ایجــاد ارتباط بین افراد 
عادي و افراد داراي معلولیت داشــتیم که 
این ارتباط باید بیشــتر شــود. به نظرم در 
مرکز رعد هم داوطلبان باید ســازماندهي 
شوند. دغدغه من از زماني که در بهزیستي 
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همه ما وامدار 
افرادي هستیم که از 
نعمت سالمتي کامل 

بي بهره اند و این خیلي 
بد است که آنها را 

فراموش کرده ایم

عمراني  ســكینه  سیده 
نماینده مردم شهرســتان سمیرم است. او 
قبل از این که به عنوان نماینده وارد مجلس 
شود، مدیر دبیرستان ومدرس دانشگاه پیام 
نور بوده اســت. خــودش مي گوید آنچه را 
که همیشــه دنبال کرده است، علم بوده نه 
سیاســت. گفتگوی ما را با این نماینده که 
عضو فراکسیون معلوالن مجلس هم هست، 

را مي خوانید:

لطفا در ابتدا از خودتان بگویید.

قبــل از اینكه وارد دوره نمایندگي شــوم، 
فرهنگــی بودم. مدت شــش ســال مدیر 
دبیرســتان بودم و ســه ســال هم سابقه 
تدریس در دانشــگاه پیام نور را داشتم ولی 
چیزي که همیشه به دنبال آن بوده ام، علم 
بود، نه سیاست. من در رشته زیست شناسي 
از دانشگاه شیراز لیسانس و فوق لیسانس را 
در دانشگاه شهید بهشتي تهران گرفته بودم 
و چون رشته من دبیري زیست شناسي بود، 
براي انجام تعهد خدمت به ورامین فرستاده 
شدم و دبیر دبیرســتان هاي ورامین شدم. 
آمدنم به اســتان تهران موجب شد که هم 
زمان بــا تدریس، به فكر ادامه تحصیل هم 
بیفتم و در رشــته فیزیولوژي در دانشــگاه 
شهید بهشــتي در مقطع کارشناسي ارشد 
مشــغول به ادامه تحصیل شــدم. موضوع 
پایان نامه من بررسي داروهای ضدصرع بر 
روي ســلول هاي مغزي بود که با باالترین 
نمره مدرکم را دریافت کردم. پس از آن به 
شهر خود )شهرستان سمیرم( برگشتم و در 
شــهر حنا مشغول به کار شدم. شش سال، 
مدیر دبیرستان بودم و همزمان در دانشگاه 
پیام نور نیز  به تدریس پرداختم و تازمانی 
که در ســال91 وارد فعالیت هاي انتخاباتي 

مجلس شدم، مشغول به کار بودم.
آنچه که همیشــه دغدغه فكــري من بود 
ادامه تحصیل تا دوره دکتري بود و بیشــتر 
در این زمینه برنامه ریزي مي کردم و تا قبل 
از اینكه وارد دوره نمایندگي شوم هیچ وقت 
تصورش را نكرده بودم که روزي وارد عرصه 
سیاسي شوم. تا اینكه به پیشنهاد دوستان 
و عالقه اي که به رفع مشكالت منطقه خود 
داشتم، به این حوزه وارد شدم. البته من در 

پیشــنهاد  این  بــا  ابتدا 
مخالفت کردم چون تا قبل از من در منطقه 
ما هیچ خانمي به حوزه سیاست وارد نشده 
بود. در دور اول من نفر ســوم شده و حذف 
شــدم و بعد پس از اینكه یكي از رقبایم از 
ادامه مســیر انصراف داد، من به همراه یک 
نفر دیگر که نماینده دوره هاي قبل هم بود، 
به دور دوم راه یافتم ، و درنهایت به عنوان 

نماینده شهرم وارد مجلس شدم. 

چه شــد که در مجلس به فراکسیون 
معلوالن پیوستید؟

علت ورود من به فراکســیون معلوالن این 
بودکه با افراد دارای معلولیت مراوده داشتم 
و مســایل و مشكالت این قشــر را خیلي 
خوب درک مي کردم. به همین علت بودکه 
عضو این فراکســیون شــدم و همیشه در 
نقش دفاع ازحقوق افــراد داراي معلولیت 
ایفــاي نقش کــردم. به نظر مــن همه ما 
وامدار افرادي هستیم که از نعمت سالمتي 
کامل بي بهره اند و این خیلي بد اســت که 
آنها را فراموش کرده ایم. این قشــر خیلي 
مظلوم واقع شــده اند. واقعاً کسي نمي داند 
که یک فــرد داراي معلولیت چــه از نظر 
مالي و چه از نظر عاطفي، چه مشــكالتي 
را تحمل مي کند. دید جامعه در مورد افراد 
داراي معلولیت، صحیح نیست. باید این را 
پذیرفــت که معلوالن ذهني با ســایر افراد 
دارای معلولیت، متفاوت هســتند. معلوالن 
ذهني شــاید از نظر ظاهر و بدني مشكلي 
نداشته باشــند اما از عهده اداره خودشان 

برنمي آیند. 
بررسي گسترده مــن معتقدم کــه باید 

معلوالن  مورد  در  ای 
سراسرکشــور،  در 
و  شــود  انجــام 
نیازسنجي دقیقی 
بگیرد.  صــورت 
حاضر  حال  در 
به  بهزیســتي 
داراي  افــراد 
که  معلولیتــي 
تحــت پوشــش 
به  مبلغــي  دارد، 
عنوان مســتمري 
مي کند  پرداخــت 

درصورتــي که نیازهاي این افــراد فراتر از 
این است. مثاًل ممكن اســت راهنمایي به 
خانواده در مورد بهسازي فضاي خانه براي 
زندگي فرد داراي معلولیت، بســیار موثرتر 
از پرداخــت مبلــغ ناچیز ماهیانــه به آنها 
باشــد. نیازهاي معلوالن متفاوت اســت و 
شــاید مراجعه نیروهاي متخصص از سوي 
بهزیستي  و راهنمایي خانواده خیلي مهمتر 
از مستمري باشــد. مشاوره به خانواده هاي 
افراد داراي معلولیت، مهم ترین کاري است 

که بهزیستي  می تواند انجام دهد.

در  معلوالن  فراکســیون  به  برگردیم 
مجلس. وظیفه این فراکسیون چیست؟

فراکسیون یک تشــكل غیررسمي مجلس 
اســت که نماینده ها مي تواننــد به صورت 
داوطلبانــه عضو آن شــوند و نظراتشــان 
را مطــرح کنند و این گــروه در ارتباط با 
ســازمان هاي مربوطه، مي توانند مشكالت 
را بررســي کنند. فراکســیون ها مي توانند 
موارد مختلفي را پیگیري و ســنجش کنند 
و نتایج آن را به کمیســیون مربوط ارجاع 
دهد. مثاًل ما در فراکسیون، هر خال قانوني 
و پیشنهادي که در ارتباط با معلوالن وجود 
دارد را، به کمیســیون اجتماعي به صورت 
طرح ارجاع مي دهیم. اگر مشــكل آموزشي 
در مورد افراد داراي معلولیت وجود داشته 
باشد، آن را بررسي کرده و به صورت طرح 
به کمیســیون آمــوزش و تحقیقات ارجاع 

مي دهیم. 
کمیسیون ها هستند که مي توانند طرح ها و 
لوایحي که از طرف دولت مي آید را مصوب 
کنند. فراکسیون درکنار کمیسیون مي تواند 

یک بازوي قوي باشد.

فراکســیون معلوالن تــا به حال چه 
اقداماتي را انجام داده است؟

بــا ارتباط هایي که با ســازمان بهزیســتي 
داشــتیم یكســري پیشــنهاد ،در 
جهــت بهبــود شــرایط افــراد 
کردیم.  ارایه  معلولیــت  دارای 
شد  بررســي  درخواســت ها 
وبه صــورت منظم از طریق 
اجتماعــي  کمیســیون 
بــه عنوان پیشــنهاد به 
ارجاع  تلفیق  کمیسیون 
بررسي،  از  و پس  شــد 
در بودجه گنجانده شــد. 
مجلس هم بــه آن راي داد 
و در ســال آتي امیدواریم که 
پیش بیني شــده  بودجه  این  با 

اینقشرراخیلیخوبدرکمیکنم

هم بــه مددجویان کمیته امــداد و هم به 
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستي، 
امكاناتــی تعلــق بگیرد. اما بعــد ازهمه ی 
این ها، باید منتظر الیحه حمایت از حقوق 
معلوالن باشیم. دوست داریم که این الیحه 
به عنوان یک الیحه جامع الشــرایط و کار 
شده در کمیســیون مربوطه بررسي شودو 
به صحن مجلس بیایــد و ضمانت اجرایي 
الزم را هم داشته باشد. نه مثل طرح قبلي 
که عماًل هیچ ضمانت اجرایي نداشت. فكر 
مي کنم یكي از کارهایي که هم فراکسیون 
معلوالن و هم بهزیســتي باید انجام دهند، 
این است که این حساســیت را در جامعه 
نسبت به افراد داراي معلولیت، ایجاد کنند 
که توجه به مسایل معلوالن پررنگ تر شود. 
معلوالن همه جا کم رنگ دیده مي شــوند 
و باید در مورد آنها یک فكر اساســي کرد. 
در سال گذشته فراکسیون معلوالن در حد 
ارایه پیشــنهاد به کمیســیون تلفیق انجام 

وظیفه کرد. 
قانون حمایت از حقــوق معلوالن، ابتدا در 
ســال 1383، به صورت طــرح در مجلس 
مطرح شد و راي آورد ولی کامل اجرا نشد. 
ابتدا ی ســال جدید، اصالحیه این قانون به 
صورت الیحه به وزارت رفــاه تحویل داده 
شده اســت و منتظریم که هر چه زودتر به 

مجلس بیاید.

از این به بعد بایــد منتظر چه اتفاقي 
باشیم؟ 

روال کار این اســت که الیحــه به مجلس 

تقدیــم مي شــود و مجلس هــم آن را به 
ارجــاع مي دهد.  مربوطه  کمیســیون هاي 
کمیســیون اصلي این الیحه، کمیســیون 
اجتماعــي خواهدبود. حاال بســته به مواد 
این الیحه، ممكن اســت کمیســیون هاي 
دیگر هم درگیر آن شــوند. در کمیســیون 
بند به بنــد این الیحه، مطرح مي شــود و 
با حضــور متخصصان مربوطــه که در این 
مورد مسئوالن ســازمان بهزیستي هستند 
و درکنــار نمایندگان ایفاي نقش مي کنند، 
پیشــنهادها مطرح مي شودو پس از بررسی 
مخالفت هــا و موافقت هــا، در نهایت فقط 
توسط اعضاي کمیسیون، راي گیري صورت 

مي گیرد. 
بعــد از این کــه راي گیري انجام شــد و 
تغییرات تصویب شــده لحاظ گردید، آماده 
چاپ می شــود و متن چاپ شــده، به تک 
تــک نماینده ها براي مطالعــه و اظهارنظر 
ارجاع مي شــود. ســپس در صحن مجلس 
مورد بررسی قرار گرفته و اصالح می شود و 
وقتی هم که نهایي شد، به شوراي نگهبان 
فرســتاده مي شــود. در آنجا مجدداً مورد 
بررسي قرار گرفته  وبعد از طی مراحلی، در 
نهایت به دولت براي ابالغ به ســازمان هاي 
مربوطه ارجاع مي شــود. در آن موقع است 

که این قانون الزم االجرا است.

فراکسیون، تاکنون چه اقدامات عملي 
درپیگیری حقوق افراد داراي معلولیت، 

انجام داده است؟

فراکســیون ،کارهاي موثري را در پیگیري 

حقوق معلوالن انجام داده است. یكي از آنها 
در رابطــه با قانون اســتخدام در آموزش و 
پرورش بود.در سال 88 در امتحانات علمي 
که در آمــوزش و پرورش انجام گرفته بود، 
افــراد داراي معلولیت زیادي ازلحاظ علمي 
قبول شــده بودند. براســاس قانون جامع 
حمایت از حقوق معلــوالن، حدود 1200 
نفر از افراد داراي معلولیت باید اســتخدام 
مي شــدند ولي ایــن کار صــورت نگرفت. 
فراکســیون این بحث را بــه صورت جدي 
دنبال کرد و در صحن مجلس مطرح نمود 
و توانســت وزیر آموزش و پرورش را مورد 
ســوال قرار دهد. این کار بسیار ارزشمندي 
بــود و پیامي به همه ارگان هــا بود که اگر 
درخصوص افــراد داراي معلولیت کوتاهي 
شــود، افرادي وجود دارند که پیگیر حقوق 
آنها باشــند. کار دیگر، تصویب معافیت از 
پرداخت هزینه انشعاب فاضالب ،) یک بار( 
براي افــراد داراي معلولیت بود که این کار 
با وجود اینكه بودجــه اي به دولت تحمیل 
مي کرد، اما کمیسیون تلفیق آن را تصویب 

کرد.
کار خــوب دیگر این فراکســیون، تصویب 
وام هایي براي اشتغال افراد داراي معلولیت 
توسط کمیسیون بودجه بود. به این منظور 
35 درصد بودجه سازمان بهزیستي افزایش 
پیدا کردکه بتواند این وام ها را طي ضوابطي 

به افراد واجد شرایط بدهد.
 انشااهلل در الیحه جدیدي که تقدیم مجلس 
خواهد شد، نواقص قانون قبلي برطرف شده 
باشــد و مواد آن ضمانت اجرایي هم داشته 

باشد
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اگر از افراد 
غیرمعلول هم کسی

 بیاید که نماینده صدای افراد
 دارای معلولیت باشد و 

برود در ارکان تصمیم گیری
 بنشیند بازهم ما برده ایم

 و اصراری وجود ندارد
 که فقط من دارای معلولیت

 بروم و در شورای شهر
 شرکت کنم

 لطفا خودتان را معرفی کنید

علــی صابری وکیــل دادگســتری و عضو 
هیات مدیــره کانــون وکالی دادگســتری 
مرکز هستم و در زمینه حقوق معلوالن هم 

مطالعاتی داشته ام.

 آقای دکتر، شما برای عضویت شورای 
انگیزه  شــهر تهران کاندیدا شده اید 

شما از این کار چه بوده است؟

مــن در لحظات آخــر برای نامــزدی در 
انتخابات شــورای شــهر نام نویسی کردم، 
ولــی تصمیم من لحظه ای نبــود. یعنی به 
این صورت نبود که هیجان زده شــده باشم 
یــا به قول خبرنــگاران، کاندیــد دوربینی 
نبودم. منظور از کاندید دوربینی، کســانی 
هستند که که مایلند حداقل یک بار به طور 
مجانی از دوربین خبرنگاران استفاده کنند. 
مثل کســانی که بیكارند و می روند ثبت نام 
می کنند تــا در مقابل دوربین ها قرار گیرند 
و از آنها ســئواالتی شود، مثل اینكه انگیزه  
شما برای نام نویسی چه بوده؟ و او می گوید 
آمــدم کار پیدا کنــم در صورتی که عضو 
شورای شهر اصاًل حقوقی دریافت نمی کند 

و شغل محسوب نمی شود. 
حال اگر فرض کنید که من کاندید دوربینی 
هم باشــم که نیســتم، چون من روندی را 
طــی کردم تا به اینجا رســیده ام، بازهم به 
ضرر افراد دارای معلولیت نیســت، شاید از 
نظر شــخصیتی به ضرر خودم باشد. چون 
اگر از اقشــار عادی جامعه کسی این کار را 
بكنــد نهایتاً مردم به او می خندند ولی یک 
فرد دارای معلولیت بایــد صد برابر بهتر و 
آراســته تر از دیگران بیاید. کما اینكه وقتی 
من می خواستم برای ثبت نام بروم یک عده 
افــراد دارای معلولیت و افــراد غیرمعلول 
را بــا خودم بردم تا مــردم بدانند یک فرد 
دارای معلولیت به جایی رســیده است که 
خــودش را قابل رقابت با دیگران می بیند و 
می خواهد که بیاید و در یک رقابت واقعی و 
سالم شرکت کند، حاال یا پیروز می شود یا 

شكست می خورد. 
بنابراین نفس شرکت در انتخابات رساندن 

علی صابری وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکالی دادگستری مرکز 
اســت. دکتر صابری برای نمایندگی درانتخابات دوره چهارم  شورای شهر، نامزد 
شده است او معتقد است نفس شرکت در انتخابات شورای شهر به عنوان نامزد، 

به دیده شدن این قشر و پیگیری درخواست های آنها می انجامد.
با این وکیل دادگســتری در مورد علت شرکتش در انتخابات شورای شهر تهران 

به گفتگو نشستیم.

نامزدشدمتاصدایمانشنیدهشود
علیصابری:

صدای معلوالن به جامعه اســت که این در 
جای خــودش خیلی خوب اســت. حاال با 
چنین اهدافی، بهتر اســت این کار را افراد 
دارای معلولیتی که از یک ســطحی باالتر 
هســتند انجام دهند، که ایــن را من برای 
خودم نمی گویم بــرای کل جامعه معلوالن 
می گویــم. ضمن اینكه به نظــر من، اگر از 
افراد غیرمعلول هم کسی بیاید که نماینده 
صدای افراد دارای معلولیت باشد و برود در 
ارکان تصمیم گیری بنشیند بازهم ما برده ایم 
و اصراری وجود نــدارد که فقط من دارای 
معلولیت بروم و در شــورای شــهر شرکت 
کنم. ما می خواهیــم یک صندلی به حقوق 
معلوالن اختصــاص پیدا کند و واقعیت این 
اســت که اگر یک فرد دارای معلولیت وارد 
شورای شهر شود، می تواند نمایندگی بهتری 
برای این قشر داشــته باشد ولی عكس آن 
را هم دیده ایم. ما اآلن معلوالنی در مجلس 
داریــم به ویژه از جانبازان که با بدنه جامعه 
معلوالن ارتباطی ندارند. برای مثال یكی از 
نمایندگان مجلس که ایشان خودش جانباز 
اســت، وقتی وزیر آموزش و پرورش گفته 
بود که حضور معلول در ســر کالس باعث 
تضعیف روحیه دیگران اســت، از این حرف 
حمایت کرده بود و گفته بود ایشــان حرف 
درســتی زده است و وقتی به او گفته بودند 
تو که خودت هــم معلولیت داری او جواب 
داده بود؛ وقتی ســرکالس دانشگاه می روم 
چون دانشجویان می دانند من جانباز هستم، 
مسخره ام نمی کنند. یعنی موضوع را ارزشی 
کرده بود! خوب یک چنین شخصی از بدنه 
جامعه معلوالن نیســت و اگــر از آن افراد 
صدنفر هم وارد مجلس شوند برای معلوالن 
خوشایند نیست و جشن نمی گیرند. جالب 
این اســت که ما فراکسیون حمایت حقوق 
معلوالن را در مجلس داریم که اعضای این 
فراکســیون نه خودشــان معلولیت دارند و 
نه اطرافیانشــان، ولی از حقوق افراد دارای 
معلولیت حمایت می کنند. خانم آلیا )رئیس 
فراکســیون حمایت از حقوق معلوالن( به 
وزیر آموزش و پــرورش کارت زرد می دهد 
و ایشــان را مورد ســئوال قرار می دهد و از 
جواب قانع نمی شــود و او را به کمیسیون 
تحقیق ارجاع می دهد. ولی نمایندگانی که 
از نظر جسمی به معلوالن نزدیک تر هستند 
هیچ عكس العملی نشان نمی دهند. بحث ما 
این نیست که لزوماً یک فرد دارای معلولیت 
وارد شورای شهر شــود، بحثمان این است 
کســی که با مسایل و حقوق این قشر آشنا 
باشــد، به شورای شــهر وارد شود و از آنجا 
که من این شرایط را داشتم رفتم و ثبت نام 

کردم.

یعنی انگیزه شــما از کاندیدا شــدن 
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت 

در شورای شهر بوده است؟

بله. من در دو حــوزه کار خواهم کرد، من 
حقوقدانم و با دو مساله خوب آشنا هستم.

اول، اینكه تصمیماتی که در شورای شــهر 
گرفته می شود بیشترین انطباق را با قانون 
حمایت از حقوق معلوالن داشــته باشــد و 
دوم، کاهــش روند پرونده هــای قضایی در 
شهرداری ها خصوصاً شــهرداری تهران که 
من معتقدم که می شود تدابیری را اندیشید 
که از روند قضایی پرونده های شــهرداری ها 
کم کند تا باری از دوش شــهرداری ها و از 
دوش مردم برداشته شود. حقوق شهروندی 
فقط پل ســاختن و جاده ســاختن نیست 
گرچه اینها همه خوب هســتند و در جای 
خود الزم اســت، ولی اگر این پل ساختن 
که قرار اســت به ده هزار نفر نفع برساند به 
ده نفر ضرر بزند درســت نیست. این ده نفر 
هم حقــی دارند. ما تعــادل در حفظ همه 
حقوق را می خواهیم و من چون حقوقدانم 
یكی از کسانی هستم که می توانم این روند 
را به سرانجام برســانم. البته حقوقدان های 
دیگری هم ثبت نام کرده اند و حتماً آنها هم 
حرف و ادعایی دارند. به هر حال من سال ها 
کار وکالت کرده ام و وکیل کیف به دســت 
هســتم و پرونده ها مصوبات شورای شهر را 
می شناسم.  این یكی از حوزه های کاری من 
است. حوزه کاری دیگر من توجه به حقوق 
معلوالن است. من می گویم اگر ورزشكاران 
باید یک نماینده در شــورای شــهر داشته 
باشــند که در مورد اماکن ورزشی حساس 
باشد، شــرکت های حمل ونقل باید یک یا 
چند نماینده داشــته باشــند یا از محیط 
زیست اگر قرار است نماینده ای در شورای 
شــهر باشــد که مســایل مربوط به آن را 
پیگیری کند، معلوالن هم باید در شــورای 
شهر نماینده داشته باشند. چه این نماینده 
از افراد دارای معلولیت باشــد و یا از افراد 
غیرمعلول حساس به حقوق معلوالن باشد 
کما اینكه گاهی شــخص غیرمعلول بهتر از 
یک معلــول می تواند از حقــوق آنان دفاع 
کند. گاهی هــم معلوالنی ثبت نام می کنند 
که از دل همین جامعــه معلوالن آمده اند، 
اما با مســایل آنها آشــنا نیستند. این افراد 
مشــكالت و دردل هــا را می داننــد ولــی 
راهكارها را نمی شناســند و حتی مشــكل 
را به معنای اجتماعی اش نمی شناســند. در 
این صورت بهتر اســت غیرمعلولی که این 
مسایل را دقیق بشناسد، وارد شورای شهر 
شــود. البته من در میان افــرادی که برای 

شورای شهر کاندیدا شــده اند فردی که با 
مســایل معلوالن آشنا باشد را ندیده ام. من 
هم ادعایی ندارم که دقیق ترین آدم هستم 
ولی فكر می کنم ســابقه فعالیت هایم نشان 

بدهد که از بقیه جلوتر هستم.

  در صورت انتخاب شدن، به طور خاص 
برای معلوالن چه برنامه ای دارید؟

در شــورای شــهر چیزی که بتوان به طور 
خاص رویش کار کرد، مساله مناسب سازی 
اســت البته من ترجیــح می دهم به جای 
به کار بردن واژه مناسب ســازی که بیشتر 
جنبــه فیزیكی دارد و به ســاخت رمپ و 
پلــه و آسانســور اطالق می شــود، از واژه 

دسترس پذیری اســتفاده کنم و 
فكر می کنــم اگر در 

بتوانم  زمینــه  این 
ده درصــد هم کار 
انجــام دهم برایم 
محسوب  پیروزی 
اگــر  می شــود. 
نشــدم  انتخاب 
همیــن  هــم 
در  حضــورم 
شاید  انتخابات، 
پذیرفته شدگان 

بــه  نســبت  را 
افراد  بــه  مربوط  مســایل 

دارای معلولیــت حســاس کند تا از 
مشاورینی اســتفاده کنند که فعالیت ها و 
خدمات و مدیریت شهری در زمینه معلولین 
را سامان دهند و یكپارچه کنند. گاهی یک 
بحث خاص مربوط به یک شهرداری خاص 
است که در آن بحثی نیست، ولی اگر بحثی 
است که باید به صورت کلی در شهر انجام 
شــود شــهرداری باید به صورت یكپارچه 
عمل کند، نه اینكه مثال شــهرداری منطقه 
7 یک کاری کند و شهرداری منطقه8 کار 
دیگــری انجام دهد. یا افرادی را که باید به 
عنوان مدل از آنها اســتفاده شود که مثال 
آنها را ببرند در پیاده روهای مناسب ســازی 
شــده که ببینند این مناسب سازی در این 
پیاده رو کاراست یا نه، درست است که باید 
از دل جامعه معلولین باشند ولی الزم است 
این افــراد، از یــک صالحیت های عمومی 
باالتری برخوردار باشند و تاحدی در مورد 
این مسایل مطالعه داشته باشند. مدیر قبلی 
مترو معتقد بود که نابینایان را به بعضی از 
ایستگاه های مترو که در آنها موزاییک های 
برجسته نصب شده برده ایم و عصا زده اند و 
کار را تایید کرده اند ولی واقعیت این است 
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کــه آن معلولی که به عنــوان مدل در این 
کار شــرکت کرده شاید در آن لحظه دچار 
احساســات شده باشد و یا دست و پایش را 
در مقابل مســئوالن مترو گم کرده باشد و 
به این دلیل این کار را تایید کرده باشــد. 
من نمی گویم من را ببرند که ممكن اســت 
بخواهم ایراد الكی بگیرم و یا روشــنفكرانه 
برخــورد کنم بلكه معتقدم این افراد باید از 
متوســط به باالی جامعه معلولین انتخاب 
شــوند. برای این قضیه شــورای شهر باید 
NGOهایی معلولین را شناسایی کند و اگر 
می خواهد مشورت بگیرد کمیته ای تشكیل 
دهد و کسی را که مورد وثوق همه باشد را 
انتخاب کند. این طور نباشــد که من بروم 
یــک چیزی بگویم و دیگــری چیز دیگری 
بگوید. اگر نظرات همــه جمع بندی و اجرا 

شود نتیجه خوبی حاصل خواهد شد.
بیاییم خیلی آرام و بی سروصدا شروع به کار 
کنیم و امیدوار باشیم نه ظرف یكی دو سال 
بلكه در طوالنی مدت مشــكالت به طرف 
حل شــدن پیش بروند. بعضی ها می گویند 
اگر می خواهید تهران را درســت کنید باید 
آن را بكوبید و دوباره  آن را مناسب ســازی 
شــده بسازید. به نظر من تهران که خود به 
خود دارد کوبیده می شــود و از اول ساخته 
می شــود، ولی باز هم، همان آش اســت و 
همان کاسه. بنابراین چرا حرف هایی بزنیم 

که نتوانیم عمل کنیم. 

در مــورد قانــون جامــع حمایت از 
کاری  چه  شــهر  شــورای  معلولین، 

می تواند بکند؟

آن قســمتی از قانون جامع که به فعالیت 
شورای شهر مربوط می شود، همان ماده 2 
و 4 آن است که بحث های دسترس پذیری 
یا به عبارتی مناسب سازی را شامل می شود 
و اجرای بقیه مواد آن از صالحیت شــورای 
شــهر خارج اســت. مثال در مورد آموزش 
افراد دارای معلولیت، شورای شهر نمی تواند 
کاری بكند چون این مساله هزینه و بودجه 
خاص خــود را نیــاز دارد .حضور یک فرد 
دارای معلولیت در شــورای شهر به صورت 
غیرمستقیم می تواند توان چانه زنی معلوالن 
را باال ببــرد ولی به طور مســتقیم همان 
دسترس پذیری است که اصلی ترین کاری 

است که شورا می تواند انجام دهد.

از  آیا شما تنها شــخصی هستید که 
جامعه معلوالن کاندید شده اند؟

خیر. من شــنیده ام که چهارده فرد دارای 

معلولیت تا به حال ثبت نام کرده اند که البته 
بعضی از آنها جانباز هستند و شاید ارتباطی 
به معنای خاص با جامعه معلولین ندارند و 
شاید هم بعضی این ارتباط را داشته باشند 

که من خبر ندارم.

شــما با NGOهای مختلف در تماس 
هســتید. آیا این NGOها از این که 
باخبر  شما کاندید شورای شهر شدید 

هستند؟

NGOهایــی را که من می شــناختم چه با 
واسطه و چه بی واسطه به آنها پیغام داده ام. 
مثل انجمن دفــاع از حقوق معلولین)دکتر 
محمودنژاد( و یا مرکز رعد یا از طریق انجمن 
باور که من با آقای معینی دوست هستم و 
زمانی که می خواســتم بروم و ثبت نام کنم 
با ایشان مشــورت کردم یا شرکت تعاونی 
چندمنظــوره آقای شــیرزادی که کارهای 
انجــام می دهند.  معلــوالن  بــا  اقتصادی 
همچنین عصای ســفید آقایــان انصاری و 
اعتماد و حتی با کانون معلوالن شهرداری ها 
در هیات اجرایی مناطق 22گانه شهرداری، 
صحبت کرده ام. البته مطمئن هم نیستم که 
همه معلوالن باخبر شده باشند به هر حال 
ســعی می کنم که خبررســانی انجام شود 
ولی ممكن اســت بعضی از NGOها را هم 
نشناسم ولی به دوستان سپرده ایم که همه 

با هم تالش کنند.

9سال است که از تصویب قانون جامع 
فکر  است.  معلوالن گذشته  از  حمایت 
می کنید در حال حاضر حقوق اجتماعی 

معلوالن در چه مرحله ای قرار دارد؟

در مورد قانون جامع اتفاقی که افتاده است 
این اســت که دولت به ضــرورت بازنگری 
در این قانون رســیده اســت و اقداماتی را 
هم شــروع کرده اســت ولی متاسفانه در 
این کشــور همه چیز چه مســتقیم و چه 
غیرمستقیم تحت الشــعاع مسایل سیاسی 
اســت. مثاًل یک بحثی در یــک وزارتخانه 
مطرح است و یک دفعه وزیر عوض می شود 
و تمــام برنامه ها به هم می خــورد. ما این 
بازنگری را طوری نوشتیم، البته منظورم از 
ما گروهی بود که برای هر ماده آن ســعی 
کردیم از اهل فن آن ماده در دســتگاه های 
دولتــی دعوت کنیم و آن مــاده را طوری 
با واقعیت هــای روز جامعه  بنویســیم که 
و کشــور و با توجه امكانات تهیه بشــود. و 
کاری که در این قانون ســعی کردیم انجام 
دهیم این است که بیشتر از اینكه بخواهیم 

به جزییات بپردازیم، سعی کردیم در کلیات 
کاری کنیم که تا مدت ها این قانون دســت 
نخورده باقی بماند. یعنی قوانین بعدی عام 
کشور ناقض آن نباشــند و این راهكارهای 
حقوقــی را می طلبید و نیاز به تكنیک های 
قانون نویســی داشــت. ســعی کردیم این 
مســایل تكنیكی را رعایــت کنیم چون به 
هــر حال این قانون وقتــی به مجلس برود 
تاحدودی دســت می خورد و ما امیدواریم 
که مواد این قانــون کمترین تغییر را پیدا 
کند و ما بتوانیم یک قانون جامع به معنای 
واقعی داشته باشــیم که هر موقع خودمان 
خواستیم، آن را تغییر دهیم نه اینكه قوانین 

بعدی بیایند و آن را عماًل از کار بیاندازند.

دولت  هیات  در  اکنــون  جامع  قانون 
است؟

متاســفانه هنوز از وزارت رفاه بیرون نیامده 
اســت. با تمــام فشــاری که فراکســیون  
معلوالن مجلس گذاشــته بود که برای 12 
آذر این قانــون از وزارت رفاه بیرون بیاید، 
ولی نیامد و مصادف شد با استیضاح وزیر و 
ســپس وزیر جدید و حاال هم که پایان این 
دولت اســت. البته شاید در کمیسیون های 
فرعی دولت رفته باشد، ولی در کمیسیون 

اصلی نیامده است.

آقای دکتر شما پرونده حقوقی مربوط 
به هموفیلی ها را پیگیری کرده اید و به 
نتیجه رسیده اید، می توانید در این باره 

توضیحاتی دهید؟

پرونده خون های آلــوده، پرونده ای بود که 
حالت حقوق شــهروندی و مســایل حقوق 
مدنی را داشــت. یعنی به جــای پیگیری 
مجازات و بگیر و ببند مسببین، من مساله 
جبران خسارات مادی و معنوی این بیماران 
آســیب دیده را پیگیری کردم . به نظر من 
آسیب دیدگان این پرونده که مبتال به ایدز 
و هپاتیت شــده بودند به نوعی شباهت به 
معلوالن دارند، چون آنچه در مورد معلوالن 
تعریف می شــود، در مورد این افراد صدق 
می کند. اما چرا این افــراد به دنبال اینكه 
معلول شناخته شــوند نیستند، برای اینكه 
افراد معلول در جامعــه حقی ندارند و اگر 
روزی حقوق معلوالن در کشــور پیشرفت 
کنــد مثل خیلی از کشــورهای دیگر دنیا، 
بســیاری از آدم های آســیب دیده وآسیب 
پذیر دوســت دارند معلول شناخته شوند. 
بــه نظر من این بیماران و بیماران خاص را 
می شود تحت عنوان معلوالن قرار داد و البته 

می شود تعریف های تكنیكی ،حقوقی و فنی 
کرد و حتی دربــاره آن بحث کرد. بنابراین 
وکالت این افراد به طور غیرمستقیم کمک 
به بحث حقوق معلوالن اســت چون این ها 
هم توان اجتماعــی و چانه زنی دارند واگر 
قرار شــود بر سر حقوقی چانه زد و حقوقی 
را کســب کرد، این ها هم می توانند خیلی 

کمک کنند.

پرونده این افراد اصاًل چگونه بود؟

به این صورت بود کــه فرآورده های خونی 
آلوده  به ویروس هم در کشــور تولید شده 
بود و هم وارد شده بود و ما از دولت مطالبه 
خســارات این افــراد را کردیم و کما بیش 
خسارتی برایشان گرفتیم. البته این پرونده 
خیلی پرفراز و نشــیب است و در یک برهه 
مالی، خوب پیش رفت ولی در ســال های 
اخیر به دلیــل چالش هایی که دولت و قوه 
قضاییه با هم داشــتند ایــن پرونده پیش 
نرفــت و قفل شــد. امیدواریــم در دولت 
بعدی قوه قضاییه مستقل،به این پرونده ها 
رســیدگی کند. ما انتظار نداریم طرف ما را 
بگیرد ولی اگر مستقل رسیدگی کنند برای 
ما قابل قبول است. به هر حال برای گروهی 
از این افراد خسارت گرفته ایم و عده ای هم 

پرونده هایشان باز است. 

بــرای جامعه معلوالن چــه صحبتی 
دارید؟

به نظرم وقت آن رسیده که جامعه معلوالن 
ضمن اینكه روی معلولیتش تاکید می کند، 
خودش را در معــرض انتخاب در نهادهای 
مدیریتی کشــور هم قرار دهد. این که من 
 NGO به عنــوان یک معلول رئیــس یک
معلوالن باشم خیلی خوب است ولی اینكه 
بــروم و در رقابت های صنــف خودم، مثاًل 
وکال شــرکت کنم که در آن ها ممكن است 
افراد دارای معلولیت هم باشند، ولی بیشتر 
آنها افراد غیرمعلول و قشــر تحصیلكرده و 
روشــنفكر این جامعه هستند مساله مهمی 
اســت و من رفتم و به عنــوان عضو هیات 
مدیره هم انتخاب شدم. وقت آن رسیده که 
معلوالن از شــوراهای روستا تا شورای شهر 
و انتخابات صنفی و حتی نهادهای کشوری 
وارد میدان شــوند. حاال من ادعا ندارم که 
رئیس جمهور یک کشــور باید معلول باشد 
ولی اگر یک فرد دارای معلولیت به آنجایی 
رســید و آنقدر قوی شــد که توانست در 
رقابت ریاست جمهوری هم کاندید شود و 
رقابت کند، خوب برود چه اشــكالی دارد؟ 

شــاید ایــن بلندپروازانه باشــد.ولی افراد 
معلول باید فعالیت های اجتماعی خود را از 
جاهای کوچک شــروع کنند و ضمن اینكه 
 NGO برای خودشــان فعالیت می کنند به
خودشان بســنده نكنند و در فعالیت های 
عــادی جامعه هم شــرکت کننــد. وقتی 
معلوالن خودشان را باور نكنند، جامعه هم 
آنــان را باور نخواهد کرد. معلولی که دانش 
الزم را دارد، بایــد در جامعه قرار گیرد و به 
مساجد و تكایا و این طرف و آن طرف برود 
و ســخنرانی کند و بگوید من توان دارم و 
برنامه هایم این اســت و مثاًل برای شورای 
شــهر کاندید شــده ام. از همان شهرهای 

کوچک در استان کردســتان و سیستان و 
بلوچستان و گلستان و... بگیر تا شهر تهران 
که رقابت ها تا حد زیادی هم سیاسی است 
باید شــرکت کرد. اگر فرد دارای معلولیت 
آدم سیاسی اســت باید در عرصه سیاست 

وارد شود و دخالت کند.

خوبی  مکان  هم  محله ها  شــورایاری 
بــرای حضور اجتماعی افــراد دارای 

معلولیت است، درست است؟

بلــه من بــه معلوالنــی که می شــناختم 
زنــگ زده ام و خواهش کــرده ام از آنان در 
شــورایاری ها ثبت  نام کنند و به شورایارها 
هم گفته ام معلــوالن محل خود را ثبت نام 

کنند. 

در مورد فعالیت شورایعالی معلوالن در 
مجلس چه نظری دارید؟

شــورایعالی معلوالن زیــر مجموعه همان 
قانون جامع است و در همان بازنگری قانون 
جامع پیش بینی شــده است. چون ما اگر 
تک تک بخواهیــم قانون ببریم نوبت به ما 
نمی رســد. قانون هایی اساســی در کشور، 
مثل آئین دادرســی گاهی سه چهار سال 
می ماند و آزمایشــی مجبور اســت تمدید 
شــود. یا همان قانون حمایت خانواده االن 
چندســال اســت که در مجلس است. من 
همیشــه گفته ام ما یک بحث تورم قوانین 
داریم. به هر حال ما تــک تک نمی توانیم 

برای معلــوالن قانــون ببریــم و االن در 
قوانین مختلفی که دارند تصویب می شوند، 
گاهــی به معلوالن اشــار ه هایی می شــود 
مثــاًل در همین قانون حمایــت از خانواده 
به مددجویان بهزیســتی اشاره شده است 
کــه از پرداخت بعضــی از هزینه ها معاف 
هســتند. ولی ما باید سعی کنیم اگر قانون 
جامع را قرار است یک بار به مجلس ببریم، 
حداکثری ببریم که 5 ســال دیگر نگوییم 
کاش این قسمت را تغییر داده بودیم چون 
هر روز نمی شــود قانون به مجلس برد. به 
هــر حال من خیلی روی نــكات و خطوط 
کلی دقت کردم که قانون خوبی بنویسیم و 
آنچه از عهده ام بر آمده است را انجام داده ام 
ولی آیا آنچه اجرا می شود مطلوب معلوالن 
اســت یا نه، باید صبر کنیــم تا ببینیم چه 
می شود. به هر حال قوانین پیشنهادی، تا 
حدی دست می خورد ولی باید سعی کنیم 
چانه زنی خود را ادامــه دهیم که کمترین 

دست در آن خورده شود
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 فاطمه میرفتاح، چهره آشــنای معلوالن و 
جانبازان نخاعی، در ســال 1325 در تهران 

متولد شد.
وی بعــد از گذرانــدن دوران کودکی، وارد 
مدرســه ابتدایــی تهمینــه و ســپس در 
دبیرســتان طبری مشــغول تحصیل شد و 
رشته اصلی ورزشی  او بسكتبال بود و همین 
عالقه باعث شــد با وجود مخالفت خانواده 
در انتخاب رشته دانشگاهی، در رشته تربیت 

بدنی تحصیالت خود را ادامه داد.
میرفتاح در سال 1347ازدواج کرد و تصمیم 
گرفت برای ادامه تحصیل به آمریكا برود و 
در تگزاس موفق شــد مدرک کارشناســی 
ارشد و دکتری خود را در رشته تربیت بدنی 

دریافت کند.
وی در سال 1357 در آمریكا بر اثر سانحه 
رانندگی، دچار معلولیت و آســیب دیدگی 
نخاعی شد؛ در سال 1359هنگامی که تنها 
فرزندش »آرش« ســه سال بیشتر نداشت 
در یــک مرکز توانبخشــی در آلمان تحت 
درمان قرار گرفت که بی نتیجه بود و همین 

هرگزنمیردآنكهدلشزندهشدبهعشق
ثبتاستبرجریدهعالمدوامما

► فاطمه میرفتاح، بنیانگــذار انجمن ضایعات    
نخاعی تهران که با وجود معلولیت شــدید نخاعی 
لحظه ای از کمک بــه هم نوعان خود غافل نبود. او 
پس از سال ها نارســایی کلیه در تاریخ 22 خرداد 

1389به دیار باقی شتافت.

مساله موجب شد تا در سال 63 همسرش 
او و پســرش آرش را تنها بگــذارد اما این 
بانوی ســخت کوش و مقاوم بــا این که در 
اوج جوانی بود و از وضعیت دشوار جسمی 
رنج می برد، نه تنها خود را نباخت و منزوی 
نشــد بلكه با همت شــیر زنانه خود، عالوه 
بر تربیــت فرزندش با حفــظ روحیه باال به 
خود و هزاران معلول قطع نخاع کمک کرد 
و بنیانگــذار اقدامات موثــری برای کاهش 

آالم مصدومان نخاعی شد.
میرفتاح بعد از مدتی وارد دانشــگاه تربیت 
معلــم شــد و در رشــته تربیت بدنــی به 
تدریس پرداخت. این موضوع برای بسیاری 
شگفت انگیز بود چرا که تدریس آن هم در 
رشته تربیت بدنی با صندلی چرخدار تا آن 

زمان محقق نشده بود.
در راســتای تحقق بخشــیدن به خواسته 
قانونــی و بر حق معلــوالن و حمایت همه 
جانبه از آنان باید مجموعه ای پدید می آمد 
که بتوان این حقوق فراموش شــده را احیا 
کنــد لذا در همین زمــان فاطمه میر فتاح 

به تاســیس یک سازمان مردم نهاد در امور 
معلوالن آسیب دیده نخاعی همت گماشت 
و توانست به کمک شمار دیگری از فعاالن 
در امور معلوالن در ســال 1379 »انجمن 
معلوالن ضایعات نخاعی اســتان تهران« را 

تاسیس کند.
میرفتــاح در زمان جنگ تحمیلــی نیز با 
حضور در بیمارســتان ها و آسایشــگاه های 
جانبازان بر بالین جانبازانی که به تازگی از 
ناحیه نخاع، مصدوم شده بودند حاضر  شد 
و با آموزش هــا و اظهار نظرهای خود برای 
تسریع در درمان جانبازان و رسیدن آنان به 
آمادگی حضور مجدد در جامعه تالش  کرد.

ارایه طرح ها و پیشنهادهای تئوری و عملی 
در زمینه ورزش های معلوالن موجب شــد 
که امور ورزشــی معلــوالن و جانبازان به 
صورت نظام مند تدوین و ترغیب شــود و با 
معلوالن  ورزش  او  پیگیری های سرسختانه 
به عنوان یک واحد درســی در رشته تربیت 

بدنی در همه مراکز آموزشی تصویب شد.
همكاری مســتمر با فدراسیون ورزش های 
جانبازان معلوالن و کمیته ملی پارالمپیک، 
برگزاری همایش ها و ســمینارهای مختلف 
بــه منظــور ارایــه راهكارهــای جدید و 
ثمربخش در اداره امور معلوالن، پایه گذاری 
ورزش بانــوان دارای معلولیت، ایجاد گروه 

تحقیق و انتشــار ده ها کتاب، مجله و هفته 
نامه و کمک به حضور زنان ورزشكار دارای 
معلولیت در پارا المپیک از جمله مهمترین 

اقدامات این بانوی سخت کوش است.
میرفتاح با شــدت گرفتن معلولیت جسمی 
و مشكالت کلیوی مجبور به ترک ایران شد 
و به علت از دســت دادن کلیه های خود به 
ناچار دیالیز را آغاز کرد. این امر به مدت 6 
ســال به طول انجامید و حاصلی جز درد و 
رنج برای او نداشت؛ بانوی امیدواری ها بعد 
از 64 سال زندگی با عزت و افتخارآمیز 22 

خرداد 89 دارفانی را وداع گفت.

فعالیت های اجتماعی
• موســس و بنیانگــذار انجمن معلوالن 

ضایعات نخاعی استان تهران
• پایه گذار کمیته ملی پاراالمپیک

• نمایندگــی در هیات هــای اعزامی به 
مسابقات برون مرزی معلوالن

• پایه گذار ورزش بانوان معلول
 کمک به حضور زنان ورزشــكار معلول در 

مسابقات پاراالمپیک
• ارایه طرح ها و پیشــنهادهای تئوری و 
عملی در زمینــه ورزش های معلوالن که با 
پیگیری های سرسختانه وی ورزش معلوالن 
به عنوان یک واحد درســی در رشته تربیت 

بدنی در همه مراکز آموزشی تصویب شد.

فعالیت های فرهنگی
• آیا براستی شما معلولید؟

• طبقه بندی حرکتی، پزشكی- ورزشی
• قوانین و مقررات بین المللی بســكتبال 

معلوالن
• ترجمه و تالیف اختالل در عمل جنسی 

ناشی از اختالل های عصبی
• فیزیوتراپی در ورزش

• مبانی آمادگی جسمانی
• ترجمه و تالیــف ورزش ویژه جانبازان 

و معلوالن
• چــاپ ده ها عنوان مقــاالت مختلف در 
مجالت و نشــریات علمی در زمینه مسائل 

مرتبط با معلوالن

یكی بود یكی نبود. در  یک روز زمســتانی که هوا ســرد و کمی رو به تاریكی 
می رفت، درد دندان بر گونه هایم شالق می زد، راهی دندانپزشک شدم. اما چه 

راهی شدنی...!
جــای خدا و بندگان خدا خالی....! چه خیابانی دیدم، از ظفر تا قلهک جویهای 
کوچــک و چاله هــای کمی از جوی کوچكتــر، صندلی چرخــدار مرا نوازش 

می کردند.
بــا مادر عزیزتر از جانم تالش می کردیم تا جوی را رّد کنیم ولی قبل از تالش 
ما چرخ های کوچک صندلی چرخدار وارد جوی ها می شد. سری به پس کوچه 

آرزوها زدم و گفتم اگر من شهردار بودم چه می شد...
لحظه ای آرامش همخونه توان یابان می شد، شاید تا کسی چیزی را در زندگی 
تجربه نكند، به اندازه دیگری تلخی یا شیرینی آن را احساس نخواهد کرد. هر 
چقــدر که فریاد بزنیم و بگوییم در آیین زندگی جایی برای بهزیســتی ما هم 

هست ولی پژواکی نیست و باز هم در ناباوری غرق می شویم.
به هر ســختی بود، به دندانپزشكی رســیدم. دندانپزشک تا مرا دید، به مادرم 
گفت: »من روی دندان های دختر شــما کار نمی کنم، نمی دانم میتواند با من 

همكاری کند یا نه؟!«
من هم هم چون اناری ترکیدم و گفتم : خانم محترم هر کســی که صرفا روی 
صندلی  چرخدار نشســته ، عقب مانده ذهنی نیست. من برای شما متاسفم با 

این همه تحصیالت !
هرچند در این مملكت یا شاید همه جای دنیا، آدم هایی که به اندازه یک فندق 

درک ندارند ولی به اندازه یک دریا ادعا دارند، کم نیستند.
به هر بدبختی که بود ، دندان هایم را جرم گیری کرد و لحظه ای که بلند شدم، 
گفت :از شــما معذرت می خواهم. من هم گفتم : برای خودتان می گویم، بهتر 

است اول فكر کنید، بعد سخن بگویید و یا شاید بهتر بگویم:
کم گوی و گزیده گوی چون دّر

© www.iranianhna.ir 
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فاطمه قمیشــی و فاطمه نیکبخت هر 
دو در اثر تصادف دچار آسیب نخاعی 
شده اند. حاال هر دو در انجمن ضایعات 
توســط شــادروان خانم  که  نخاعی 
است  شده  بنیانگذاری  میرفتاح  دکتر 
مشغول فعالیتند. با این دو بانوی فعال 
به گفتگو نشســتیم، خانم قمیشی در 

معرفی از خود می گوید: 

فاطمه قمیشــی هســتم. در ســال 65 در 
اثــر تصادف دچار آســیب نخاعی از ناحیه 
گــردن شــدم و در واقع ضایعــه نخاعی 
تتراپلژی محســوب می شــوم یعنی به جز 
انــدام تحتانی در انــدام فوقانی نیز حرکت 
دســتهایم را فقط تا مچ دارم و انگشت هایم 
را نمی توانم حرکت دهم. حدود 14 ســال 
اســت که به عنوان کارشناس توانبخشی و 
روابط بین الملل در سازمان بهزیستی کشور 
مشــغول به کار هســتم و از سوی دیگر از 
ســال 1380 که انجمن ضایعــات نخاعی 
اســتان تهران تاســیس شــده است، جزو 
افراد موســس این انجمن در کنار شادروان 
خانم دکتر میرفتــاح بنیانگذار این انجمن 
و از شاگردان ایشــان بودم که با همكاری 
و راهنمایی های ارزشمندشــان این انجمن 
را تأســیس کردیم. بعد هم به عنوان عضو 
هیأت امناء، هیأت مدیــره، و اکنون هم دو 
سال است که به عنوان مدیرعامل این مرکز 

مشغول به کار هستم. 

تأسیس شده  با چه هدفی  انجمن  این 
است؟

زمانی که من دچار آسیب نخاعی شده بودم 
اولین کسی که به عنوان یک فرد ویلچری، 
یک ســال و نیم پس از تصادف، در زندگی 
من قرار گرفت، مرحومه خانم دکتر میرفتاح 

بود که ایشان نیز در اثر تصادف دچار آسیب 
نخاعی شــده و در آن زمان استاد دانشگاه 
بودند. پس از این حادثه ایشــان مادر دوم 
من محسوب شــد و الفبای معلولیت را به 
مــن آمــوزش داد و من متوجه شــدم که 
آموزش چه نقش اساســی در زندگی افراد 
مبتال به ضایعــه نخاعی ایفا می کند. فردی 
که دچار آسیب نخاعی می شود، در مرحله 
اول نخاعش آسیب  دیده است، ولی چنانچه 
این فرد آموزش های الزم را ندیده باشــد و 
آگاهی و آشــنایی کامل با شــرایط خود را 
نداشــته باشد، آسیب دیدگی نخاع منجر به 
یک ســری عوارض ثانویه می شود بطوریكه 
در حال حاضر اغلب افراد ضایعه نخاعی چه 
از نظر روحی و چه از نظر جســمی درگیر 
آن هستند. اگر شخص شرایط جدیدش را 
نپذیــرد و خانواده و جامعه نیز پذیرش این 
شرایط را نداشــته باشد، فرد ابتدا از لحاظ 
روحی و به دنبال آن از نظر جســمی دچار 

آسیب و لطمه خواهد شد.

 آیا شما هم پس از حادثه ای که اتفاق 
تجربه  را  افســردگی  دوره  افتاد یک 

کردید؟
بله. ولی خدا را شــكر دوره آن خیلی کوتاه 
بود یعنی علیرغم ســطح ضایعه باالیی که 
داشــتم و یک سال اول پس از آسیب بطور 
کامــل روی تخت بودم و از گردن به پایین 
هیچ حرکتی نداشــتم ولی بــه لطف خدا 
توانســتم زود از این حالت خارج شوم. ولی 
به هر حال افسردگی یک مساله انكارناپذیر 
اســت که همه افراد، وقتی به طور ناگهانی 
دچار چنین بحرانی در زندگی می شوند، با 

آن روبرو خواهند بود. 

چه تفاوتی میان افرادی که از بدو تولد 

دچار معلولیت بوده اند با کسانی که در 
اثر حادثه معلول شده اند، وجود دارد؟

تفاوتــی که یک فرد ضایعه نخاعی با فردی 
که به طور مادرزادی دچار معلولیت است، 
این اســت که ایــن افراد از همــان دوران 
کودکــی و نوزادی با آن دســت به گریبان 
هســتند و در واقع با آن بزرگ شــده اند و 
به آن عادت کرده اند. ولی افرادی که دچار 
آسیب نخاعی می شــوند که بیشتر هم در 
سنین 20 تا 30 ســالگی است، قبل از آن 
فعالیت اجتماعی داشــته اند، محصل، خانه 
دار یا شــاغل بوده اند و پــس از حادثه در 
زندگی روزمره شــان وقفه ای ایجاد می شود 
که باید خودشــان را با شرایط جدید وفق 
دهنــد، بنابراین باید بتواننــد با این قضیه 
کنار بیایند و شــرایط جدیدخود را بپذیرند 
تا بتوانند به زندگی عادی خودشــان، نه به 

طور مطلق بلكه به طور نسبی برگردند.

چه هدفی از تاســیس انجمن ضایعات 
نخاعی داشته اید؟

یكــی از اهــداف ما ایــن بود کــه بتوانیم 
بچه ها را برای پذیــرش این واقعیت آماده 
کنیم. تجربــه به ما ثابت کرده اســت که 
آموزش های رودررو، یعنی آموزش یک فرد 
ضایعه نخاعی توسط یک فرد ضایعه نخاعی 
دیگر می تواند اثرپذیری بیشــتری داشــته 
باشــد تا این که فرد همــان آموزش ها را از 
زبان یک پزشک یا پرستار بشنود. خود من 
این تجربه را داشتم که همان صحبت هایی 
را که خانم دکتر میرفتاح برای من داشتند، 
همان هــا را اززبان پزشــكان، پرســتاران، 
اقــوام و نزدیكان هم شــنیده بودم ولی اثر 
حرف های خانم دکتر میرفتاح بر من بسیار 

زیاد بود. چون احســاس می کردم ایشــان 
مشــكل من را لمس کرده و ســختی های 
مرا گذرانده اســت و به من نزدیک ترند به 
همین دلیل این یكی از دالیل مهم تأسیس 
انجمــن بود. دیگر اینكه افــرادی که دچار 
آســیب نخاعی می شــوند به سرعت دچار 
بیماری های کلیوی و زخم بســتر می شوند 
که دلیل آن عدم آموزش به موقع این افراد 
است. فردی که دچار ضایعه نخاعی می شود 
به دلیل اختالل در سیســتم عصبی اش اگر 
در دوره نقاهت یا زمان طالیی که شش ماه 
اول پس از حادثه اســت، آموزش های الزم 
را فــرا نگیرد و به وضع خودش رســیدگی 
نكند، دچار یكی از عــوارض ثانویه خواهد 
شــد که شایع ترین آن زخم بستر است، که 
بــه دلیل عدم تحرک و عدم آگاهی از لزوم 
تغییر وضعیت بدنی در روی تخت یا ویلچر 
به دفعات و به فاصله زمانی کوتاهی پس از 
آسیب اتفاق می افتد. افراد پاراپلژی، کسانی 
هستند که نخاع آنها از ناحیه کمر یا سینه 
آسیب دیده اســت، این افراد باالتنه سالم 
دارند و با یک آموزش کوتاه مدت به راحتی 
می توانند از روی تخت به روی ویلچر و یا از 
روی ویلچر به تخت تغییر وضعیت بدهند. 
متأســفانه در حال حاضر حدود 70 درصد 
افراد پاراپلژی ما به دلیل عدم آگاهی و عدم 
آموزش صحیح دچار زخم بستر هستند که 
نباید باشــند. برای یک فــرد تتراپلژی که 

از ناحیه گردن دچار آســیب شده است و 
حرکت دست و پا را ندارد، شاید این مسأله 
قابل توجیه باشد. چون افرادی مثل من به 
تنهایی نمی توانند جابجا شوند وحتما« باید 
یک نفر در جابجایی به روی تخت یا ویلچر 
به آنان کمک کند، ولــی اگر فرد پاراپلژی 
دچار زخم بستر شود، این نشان دهنده عدم 
آموزش به این افراد بوده اســت و خیلی از 
بچه های مــا به خاطر همین زخم بســتر، 
فوت شده اند و یا دچار عفونت های شدیدی 
شده اند که سال هاست، هم خودشان و هم 
خانواده های آنها با آن درگیر هستند. گاهی 
این زخم ها آنقدر عمیق می شوند که دست 
تا مچ وارد این زخم ها می شــود و متأسفانه 
بیمارســتان ها هم این افراد را نمی پذیرند. 
هزینه های جراحی آنان بسیار باالست و از 
هزینــه جراحی باالتر، دوران نقاهت پس از 
جراحی اســت که باز بیمارستان ها آنها را 
قبول نمی کنند، چــون نیاز به مراقبت های 
ویژه و شــدید دارند و معموالً بیمارستان ها 

آنقدر زمان صرف یک بیمار نمی کنند.
 

آیا افرادی که دچار زخم بستر می شوند 
درد را هم احساس می کنند؟

بعضی از افراد که حس عمقی دارند، درد را 
احســاس می کنند. مثال من علی رغم اینكه 
نخاعم از ناحیه مهره پنجم گردن آســیب 

دیده ولــی حس عمقــی دارم و اگر دچار 
آسیبی شوم آن را حس می کنم، ولی هیچ 
دو نفر ضایعه نخاعی شــبیه هم نیســتند. 
پس نمی توان گفت که هرچه سطح ضایعه 
پایین تر باشــد باید حس عمیق تر باشــد. 
افرادی که دچار آســیب نخاعی می شــوند 
دچار بی اختیاری ادرار و مدفوع هم می شوند 
کــه باید در همان زمــان طالیی به بچه ها 
آموزش داده شــود که چگونه مثانه خود را 
شــرطی کنند و سونداژ کنند. معموال همه 
افراد ضایعه نخاعی حداقــل یک ماه اولیه 
پس از حادثه را در بیمارستان می گذرانند و 
اگر در همان زمان در بیمارستان، خود فرد 
و خانواده اش آگاهی و آموزش الزم را ندیده 
باشند، فرد با زخم بستر از بیمارستان خارج 

می شود و به خانه می آید.
زمانی که من در بیمارســتان بودم، یكی از 
پزشكان به من گفت می خواهم واقعیتی را 
بــه تو بگویم، تو اگر هــر ده دقیقه یک بار 
تغییر وضعیت ندهی دچار زخم های بســتر 
شدیدی خواهی شــد که دیگر حتی روی 
ویلچــر هم نمی توانی بنشــینی. فكر کنید 
من در ماه اول پــس از حادثه بودم و اصاًل 
نمی توانستم بپذیرم که شاید روزی مجبور 
به نشســتن روی ویلچر باشــم و من تا آن 
زمان نمی دانستم که اگر تمام مدت طاق باز 

بخوابــم بــه دلیل اختــالل در گردش 
خون سریعاً دچار زخم بستر 

مسووالنباورکنند،افراددارای
معلولیتتواناییهایبسیاریدارند
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خواهم شد. همین صحبت ایشان باعث شد 
که من از یكی از پرســتاران بخواهم به من 
آموزش بدهد که چگونه باید تغییر وضعیت 
بدهم و آن خانم پرســتار لطف کرد که هم 
به مــن و هم به خانواده ام ایــن کار را یاد 
داد و مــا هر روز به کمــک او این تمرین 
را انجام می دادیم. این آموزش بسیار ساده 
است و یک فرد پاراپلژی، در عرض چند روز 
یاد می گیرد که چگونه جابجا شــود و اصال 
نیازی بــه آموزش های طوالنی مدت ندارد. 
فردی که دچار آســیب  نخاعی اســت به 
علت اختالل عصبی، عملكرد مثانه و 
کلیه اش ضعیف می شود و در روز 
باید حتماً 2 تا 3 لیتر مایعات، 
ترجیحاً آب بنوشند، در غیر 
ایــن صورت در اثر رســوب 
امالح دچار ســنگ های مثانه و 
کلیه می شوند. خیلی از بچه های ما 
به دلیل عــدم آموزش و آگاهی، اکنون 
درگیر مشكالت کلیوی حاد هستند و عالوه 
بر تحمل شــرایط سخت آسیب نخاعی یک 
روز در میان نیز باید دیالیز شوند. در حالی 

که می شد از این مشكل پیشگیری کرد. 
 بیماری های قلبی و ناراحتی های گوارشی، 
از دیگر مشــكالت بچه های آسیب نخاعی 
اســت. این افراد از یک رژیم غذایی خاص 
پیروی می کنند و چون فعالیت های آنان به 
مراتب کمتر شده است، دچار یبوست های 
شــدید و یا بیــرون روی هــای غیرعادی 
می شوند و نیاز به آموزش برای انجام عمل 
دفع دارند. مثاًل یک فرد که شاغل یا محصل 
است، باید زمان بندی برنامه دفع را طوری 
تنظیم کند که دو روز یک بار و در زمان به 
خصوص، عمل دفع را انجام دهد و در طول 
روز که به فعالیت اجتماعی مشــغول است، 
دائم استرس این مسأله را نداشته باشد. به 
هرحال واقعیت این اســت که در جامعه ما 
اغلب  سرویس های بهداشتی مناسب سازی 
نشده است. همه این مســائل در کنار هم 
منجر به تأســیس این انجمن شد. پس از 
تأسیس انجمن با مشــكالت زیادی روبرو 
بودیــم و باید مجوز می گرفتیــم. معاونت 
بهزیستی،  توانبخشی وقت سازمان  محترم 
جناب آقای دکتر کمالی، که در حال حاضر 
ریاســت هیات امنای انجمــن را به عهده 
دارند، همت کردند و اولین کمک های مالی 
را به ما نمودند. ما فعالیت را از یک اتاق کار 
شروع کردیم. اوایل جلسات را در خانه های 
یكدیگر برگزار می کردیم و به مرور توانستیم 
نظر خیرین را جلب کرده و از کمک هایشان 
اســتفاده کنیم. از کمک نیروهای همیاران 
جوان خود هم استفاده کردیم که این گروه 

در خیلی کارها و آموزش ها در کنار ما قرار 
گرفتند و به ما کمک می کردند. وقتی وارد 
کار شدیم، متوجه شدیم که بچه های دارای 
آسیب نخاعی با مشكالت معیشتی و درمانی 
بسیاری روبرو هستند برای مثال ما کارگاه 
آموزشی را برگزار می کردیم، ولی بعضی از 
این افراد حتی پول رفت وآمد را نداشتند یا 
برخی دچار زخم بسترهای شدید بودند به 
طوری که نمی توانستند در کالس آموزشی 
بنشــیند و مــا به طــور ناخواســته درگیر 
یک ســری حمایت های مادی هم شــدیم. 
وقتی می دیدیم فرد از لحاظ مالی توان اداره 
زندگی خود را ندارد و نمی تواند گوشــت و 
مرغ و مواد پروتئینی جهت بهبود زخم های 
بستر خریداری و مصرف کند، نمی توانستیم 
انتظار داشته باشیم در کالس های آموزشی 
شرکت کند. بنابراین در کنار کارهای دیگر 
حمایت های مادی را هم شــروع کردیم. از 
سوی دیگر اردوهای تفریحی و زیارتی برای 
این افراد برگزار کردیم چون متوجه شدیم 
که بســیاری از آنان سال هاست که از خانه 
بیرون نیامده اند. چون نه امكان مالی آن را 
داشته اند و نه جایی مناسب سازی شده بود. 
اصاًل نمی دانســتند که می توانند به تنهایی 
به مسافرت بروند و جدا از خانواده باشند و 
این تجربــه خیلی خوبی برای آنها بود. من 
هیچ وقــت اولین باری که حدود 20 نفر از 
این بچه ها را به یک اردوی سه روزه شمال 
بردیم فراموش نمی کنم که چقدر اثر مثبتی 
بر روحیه آنها داشــت. حدود 18-17 نفراز 
آنان، بین 8 تا 15 ســال بودند که اصاًل از 
خانه هایشان بیرون نیامده بودند، چه برسد 
به اینكه مســافرت رفته باشند. جدا شدن 
از خانواده، هم برای این افراد بســیار جالب 
بود و هــم برای خانواده ها کــه فرد دارای 
معلولیتــش را با خیــال راحت چند روز به 

مسافرت بفرستد.

خانم نیکبخت لطفًا ضمن معرفی خود، 
وظیفه خود در انجمن توضیح دهید؟

من فاطمه نیكبخــت، عضو هیات مدیره و 
عضو هیات امناء انجمن هستم. که از شنبه 
الی چهارشــنبه در انجمن مشــغول به کار 
هســتم. در ســال 70 در اثر تصادف دچار 
ضایعه نخاعی سینه ای شدم . خدا را شكر در 
طول این مدت توانسته ام به استقالل برسم 
کــه البته آن را مدیون شــادروان مرحومه 
خانم دکتر میرفتاح هستم. هدف ما در این 
انجمــن ادامه اهداف خانــم دکتر میرفتاح  
اســت که همیشه می گفت: هرکدام از شما 
باید یک میرفتاح دیگر شوید. هدفمان این 

است که گوشه ای کوچک از کارهای ایشان 
را انجام دهیم و بتوانیم برای گروه هدفمان 
نیازمند هســتند کاری  افرادی واقعــاً  که 
بكنیم. معلولیت ضایعــه نخاعی از بدترین 
پنهان  ما  مشــكالت  معلولیت هاست چون 
است. همه، ما را به صورت نشسته می بینند 
ولی نمی بینند که اکثر افراد ضایعه نخاعی 
مشــكالت کلیــوی، زخم بســتر و تحلیل 
عضالنی، پوکی استخوان دارند و به راحتی 
دچار شكستگی های دست وپا می شوند. این 
مشكالت، که مشكالت ثانویه هستند دیده 
نمی شــوند. حتی مسئوالن این مشكالت را 
نمی بینند. در روز جهانی معلوالن پیشنهاد 
دادیم که مسئوالن مسافت کوتاهی را روی 
ویلچر طی کنند تا شــاید متوجه شوند که 
نشستن روی ویلچر، چقدر سخت است. که 
این باعث ناراحتی آنان شــد و حتی حاضر 
نشــدند چند دقیقه روی ویلچر نشستن را 

تحمل کنند .

شما چند نفر عضو دارید و چگونه این 
افراد آسیب نخاعی با انجمن شما آشنا 

می شوند؟

هرکســی که دچار ضایعه نخاعی می شود 
ابتدا تحت پوشش ســازمان بهزیستی قرار 
می گیرد و اسامی آنها از سازمان بهزیستی 
به ما داده می شود و یا از سازمان بهزیستی 
به این افــراد  نامه داده می شــود و آنها را 
به انجمن معرفــی می کنند. تاکنون حدود 
1200 نفر را از ســطح استان تهران تحت 
پوشــش داریم که عالوه بــر ارائه خدمات 
آموزشی، یک ســری برنامه های فرهنگی، 
تفریحــی و حمایتی نیــز در انجمن برای 

دوستان ضایعه نخاعی مان داریم. 

کار انجمن دقیقا چیست؟

قمیشی: برگــزاری کالس ها و کارگاه های 
آموزشــی و برگزاری اردوهــای تفریحی و 
زیارتی از مهم ترین وظایف انجمن است. ما 
بچه ها را به اردوهای یــک روزه در اطراف 
تهران و یا اردوهای چندروزه به شــهرهای 
شمال و شــهرهای زیارتی مثل مشهد، قم 
و جمكران می بریم. در کنار آن، یكسری از 
افراد، تحت پوشش مستمر مالی افراد خیر 
هســتند که ماهیانه مبلغی به حسابشــان 
واریز می شــود. این کمک ها در جهت رفع 

نیازمندی های مالی این افراد است. 
نیکبخت: چاپ مطالب آموزشــی و توزیع 
رایگان آن در بین اعضای انجمن و برقراری 
ارتباط با انجمن های ضایعات نخاعی سراسر 

کشــور و توزیع مطالب آموزشی به صورت 
کتاب، بروشور و جزوه و ارسال آن به سایر 
انجمن هــا جهت توزیع رایگان بین اعضا، از 

دیگر فعالیت های ماست. 

آیا شما فقط در تهران شعبه دارید؟

قمیشی: ما فقط افراد ضایعه نخاعی تهران 
و شــهرهای اقماری آن مثــل رباط کریم، 
پاکدشت، ورامین و ... را تحت پوشش قرار 
می دهیــم ولی با توجه به ارتباط مســتمر 
با انجمن های ضایعات نخاعی در سراســر 

کشور مرتب با آنها تبادل تجارب داریم. 
نیكبخــت: یكــی از کارهای مــا تعامل با 
یک سری NGOهایی اســت که هدفمان 
مشترک اســت مثل: مرکز ضایعات نخاعی 
جانبــازان یا انجمن نعنــاء  که حامی افراد 
دارای معلولیت اســت و مقرش در کشــور 
ژاپن می باشــد و ما با یكدیگر ارتباط برقرار 
کرده ایم. آقای پاشایی یكی از ایرانیان است 
که در ژاپن ضایعه نخاعی شــده اســت و 
انجمنی بــه نام نعناء را با کمک خیرین در 
ژاپن برپا کرده اند و یكی از کارهای ایشــان 
اهدای ویلچیر و تخت هــای برقی از طرف 
خیرین اســت که ما این وسایل را به افراد 

نیازمند اهداء می کنیم. 
ما کمک های بالعــوض درمانی برای افراد 
نیازمند داریم. کسانی که برای جراحی زخم 
بستر نیاز مالی دارند، چون هزینه این عمل 
جراحی خیلی باالســت، خیرینی داریم که 
درصدی از این هزینه ها را متقبل شــده اند. 
هم چنین کمک هزینه ازدواج داریم و یک 
سری بانوان نیكوکار انجمن هم هستند که 
توزیع ارزاق را انجام می دهند. هر سال یک 
بار در ماه رمضان، یک برنامه افطاری برگزار 
می کنیم و بنیادهای نیكوکاری داریم که در 
برگزاری این برنامه ها به ما کمک می کنند. 

ارتباط شــما با سایر NGOها چگونه 
با مرکز رعد آشنایی و  است؟ آیا شما 

تعامل دارید؟

قمیشی: بله. بسیاری از افراد تحت پوشش 
انجمن، دوره های آموزشــی را در موسسه 
رعــد گذرانده اند. بهتریــن ارتباطی که ما 
در ســال 91 با مرکز رعد توانستیم برقرار 
کنیم، انعقــاد تفاهم نامه همــكاری با این 
مؤسســه بود و در راســتای این تفاهم نامه 
قرار بر این شــد که با همكاری مرکز رعد، 
خدماتــی را کــه انجمن به افــراد ضایعه 
نخاعی ارائه می دهد بــه نحو بهتری انجام 
دهد. یكی از کارهــای مثبتی که در طول 

این ســال ها انجام داده ایم رایزنی با سفارت 
ژاپن و ارایه ی طرحی در زمینه توانبخشی 
افراد ضایعه نخاعی بوده اســت. با توجه به 
این که تمامی افــراد ضایعه نخاعی تا آخر 
عمر نیاز بــه فیزیوتراپی و کاردرمانی دارند 
و اگر به  مراکز خصوصی و بیمارســتانی هم 
مراجعه نكنند بایــد در خانه این تمرین ها 
و ورزش هــا را انجــام دهنــد، در غیر این 
صورت عضالتشــان تحلیل می رود و دچار 
یكسری عوارض ثانویه مثل محدودیت های 
مفصلــی و استخوان ســازی های نابجــا و 
کوتاهی مفاصل می شــوند لذا با رایزنی که 
با ســفارت ژاپن داشتیم، موفق شدیم طرح 
پیشــنهادی خود را به تصویب برســانیم و 
آنها هم، یكســری وسایل کمک توانبخشی 
ویژه افــراد ضایعه نخاعی به انجمن ما اهدا 
کردند. االن هم یكــی از کارهایی که قرار 
است با موسسه رعد انجام دهیم، این است 
که این مؤسســه، فضایی را تهیه نماید و ما 
این وســایل را به آنجا منتقــل کنیم تا به 
نحــو بهتری به افراد ضایعه نخاعی خدمات 
ارایه شود. ما با ســایر NGOها هم ارتباط 
نزدیكــی داریم، از جملــه انجمن علمی و 
فرهنگــی و آفرینش های هنــری معلوالن، 
انجمن بــاور ،جامعه معلوالن، انجمن ندای 
معلوالن و ســایر انجمن هایــی که عملكرد 
مثبت و خوبی دارند. بطور کلی با توجه  به 
نوع خدماتی که ارایه می دهیم، هرچه افراد 
تحت پوششمان شــرایط مشابه تری داشته 

باشند ارتباطمان نزدیک تر است. 

آیا از خدمات کاردرمانی و فیزیوتراپی 
هــم برای اعضــای خود، اســتفاده 
می کنید؟ آیا این امــکان وجود دارد 
که کاردرمان یــا فیزیوتراپ به منزل 
افرادی که مشکل نخاعی دارند، بروند؟

خیــر، در انجمــن ایــن خدمــات را ارائه 
نمی دهیــم. زیرا برای انجام ایــن کار باید 
مجــوز تیمهای مراقبــت در منــزل را از 
سازمان بهزیســتی دریافت نموده باشیم و 
با توجه به گســتردگی شهر تهران این کار 
بســیار سخت اســت. ما مدت ها در همین 
محل انجمن، کلینیک زخم بســتر داشتیم 
و بچه های ضایعه نخاعی پنجشنبه هر هفته 
به اینجا می آمدند. پزشــک و پرســتارهم 
داشــتیم که افتخاری کار می کردند و زخم 
بســتر بچه ها را به طور رایگان پانســمان 
می کردند. خانواده هایشان هم تحت آموزش 
قرار می گرفتند و وسایل پانسمان برای یک 
هفته به صورت رایگان به آنها داده می شد. 
حدود هفت سال این کار را انجام دادیم ولی 

االن این کار متوقف شــده 
اســت. به این دلیل که این 
پانسمان ها از پیشرفت زخم 
جلوگیری  بچه ها  از  بسیاری 
را خوب  ولی زخــم  می کرد 
نمی کرد و نیاز به جراحی بود. 
با توجه به اینكه بیمارستان ها 
ایــن افــراد را بــرای جراحی 
نمی پذیرفتند، متوجه شدیم که 
این رفــت و آمد به نوع دیگری 
بچه ها را دچار آســیب می کند. 
اگرچه از پیشــرفت زخم در این 
افــراد جلوگیری می کرد ولی این 
کار در منــزل توســط مراقبین و 
خانواده ها انجام پذیر بود. شخصی 

که شش سال می آمد و هنوز 
زخــم او بهبــود نیافته 

واقــع  در  بــود، 
پزشک  مقصر 
پرســتار  و 
خانــواده  و 
بلكه  نیستند 
این  مشــكل 
اســت که این 
زخم بســتر به 
جراحی  مرحله 
رســیده و فرد، 

بیمارســتان  در  باید 
بســتری شــود. متأســفانه هنــوز 

نتوانســته ایم امكان پذیرش ایــن افراد را 
در بیمارســتان ها ایجاد کنیم ولی کماکان 
یكی از کارهای انجمن، رایزنی با ارگان های 
ذی ربط اســت که بتوانیم مشكالت درمانی 
بچه ها را حل کنیم و بتوانیم بیمارستان ها 
را مجــاب کنیم  بچه هایی که زخم بســتر 
یا بیماری هــای دیگر دارنــد را به راحتی 
بپذیرند. از دیگر رایزنی های ما با شهرداری، 
در زمینــه ایاب و ذهاب این افراد اســت. 
چون افراد ضایعه نخاعی افرادی هســتند 
که با ویلچــر تردد می کننــد و باتوجه به 
عدم مناسب سازی وســائط نقلیه عمومی 
و استفاده از وســایل نقلیه شخصی هزینه 
رفت و آمد این افراد بســیار باالست. خیلی 
از این افراد بسیار توانا هستند و عالقمندند 
در جامعه مشارکت اجتماعی داشته باشند 
و اگر قرار باشد روزی پانزده تا بیست هزار 
تومان هزینه رفت و آمد کنند، باید درآمد 
قابل توجهی داشــته باشــند. ایــن هزینه 
برای افراد غیرمعلول هــم هزینه هنگفتی 
محسوب می شــود چه برســد برای افراد 
ضایعه نخاعی که هزینه های خاص دیگری 
هم دارند. ما امیدواریم با رایزنی هایی که با 

 
من هیچ وقت اولین

 باری که حدود 20 نفر
 از این بچه ها را به یک اردوی

 سه روزه شمال بردیم فراموش 
نمی کنم که چقدر اثر مثبتی

 بر روحیه آنها داشت
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ارگان های مختلــف انجام می دهیم بتوانیم 
این مشكالت را کمتر کنیم. خیلی از بچه ها 
بــا قضیه معلولیــت خود کنــار آمده اند، 
ولی شــرایط اجتماعی همراهیشــان 
نمی کند. وقتی فكــر می کنند که 
می خواهند  و  خوانده اند  درسی 
ســرکار برونــد، چگونــه باید 
از خانــه بیــرون بیاینــد و یا اگر 
بخواهنــد ادامه تحصیــل بدهند، در 
چه دانشگاهی می توانند درس بخوانند که 
پله نداشته باشد، اینها بخشی از معضالتی 
هســتند که با کارگروهی در انجمن سعی 

می کنیم آنها را از سرراه برداریم.

مثل  قانون گذار  نهادهای  با  انجمن  آیا 
مجلس یا شورای شهر ارتباط دارد؟

قمیشی: بلــه. نماینده انجمن در جلساتی 
که فراکسیون معلوالن مجلس دارد حضور 
می یابد، ولی با شــورای شــهر چندین بار 
مكاتبه کرده ایم و درخواســت کرده ایم که 
جلساتی با آنها داشــته باشیم ولی تاکنون 
موفق نبوده ایــم. امیدواریم که آقای دکتر 
صابری در انتخابات شورای شهر برگزیده و 
وارد شورا شوند و با حضور ایشان به عنوان 
یک فرد دارای معلولیت در شــورای شهر، 
بتوانیم ارتبــاط خوبی با این نهــاد برقرار 

کنیم. 

چه انتظاری از ایشــان اگر نماینده در 
شورای شهر شوند، دارید؟

بــا توجه بــه اینكــه آقای دکتــر صابری 
خودشــان نابینا هستند، مشكالت معلوالن 
را لمس کرده اند. ایشان می توانند بسیاری 
از مصوبات قانونی از جمله مســأله ایاب و 
ذهاب معلوالن که برعهده شهرداری است 
را پیگیری کننــد. ماده 5 آئین نامه اجرایی 
مــاده 2 قانــون جامع حمایــت معلوالن، 
صراحتاً گفته شــده اســت ایــاب و ذهاب 
معلــوالن برعهده شــهرداری اســت ولی 
پیگیری اجرائی آن با ســازمان بهزیســتی 
بوده و بهزیســتی هــم تالش هایی در این 

زمینه کرده است.
 NGOها بــه عنوان نهادهــای غیردولتی 
خیلی از کارها را می توانند بهتر از سازمان 
بهزیســتی به عنوان یک نهاد قانونی انجام 
دهند. شــاید ســازمان بهزیســتی نتواند 
رودرروی شــهرداری قرار بگیرد ولی ما به 
عنوان یــک NGO می توانیم ایــن کار را 
بكنیم. ما هم این رایزنی ها را انجام داده ایم 
و خدا را شــكر نتیجه تالش این انجمن و 

سایر انجمن ها منجر به این شد که سازمان 
اتوبوسرانی متقاعد شد پایانه ای ویژه ایاب و 
ذهاب افراد معلول افتتاح کند. البته اکنون 
شروع کار اســت، ولی همه NGOها اعالم 
آمادگــی کرده ایم که با آنها همكاری کنیم 
تا کارشــان متوقف نشود و اکنون در پایان 
هر ماه جلســاتی با آنها داریم و قرار است 
برای ســهولت و ارائه خدمــات بهینه، یک 

دستورالعمل اجرائی تدوین گردد.

از فراکســیون معلــوالن مجلس چه 
انتظاری دارید؟

انتظار داریــم قوانین  قمیشــی: طبیعتاً 
مربوطه کــه افراد دارای معلولیت را مدنظر 
قــرار دهند. در این مــدت طرح ها و پیش 
نویس لوایح بســیاری پیشــنهاد گردیده. 
بار  فراکســیون معلوالن هرچند وقت یک 
NGOها می گذارند  با نمایندگان  جلسه ای 
و پیشــنهادات را می گیرند ولی متاســفانه 
نمی شود چون می گویند  هیچ کدام مصوب 
بار مالــی دارد. برای مثــال اگر یک مرکز 
جامع ضایعه نخاعی تاســیس شود که یک 
فرد از وقتی آســیب نخاعی می شود به این 
مرکــز ارجاع داده شــود و در یک زمان 3 
تــا 6 ماهه آمــوزش الزم را ببیند و از آنجا 
ترخیص شــود، این فرد به عنوان یک فرد 
فعال بــه جامعه برمی گــردد و دیگر باری 
بر دوش جامعه نخواهد بــود. بنابراین اگر 
وزارت بهداشــت یا ارگان های ذیربط دیگر، 
هزینه اولیه جهت تشــكیل ایــن مرکز را 
متقبل شــوند و تجهیزات و تسهیالت آن 
را فراهــم کنند، از هزینه های بعدی درمان 

پیشگیری خواهد شد. 

آیا شــما در انجمن آموزش مســائل 
جنسی  را به افراد می دهید؟

نیکبخت: بله ما کارگاه های آموزش مسایل 
جنسی داریم و آن تابویی که گفته می شد 
در مورد مسائل جنسی نباید صحبت شود 

را شكسته ایم.
قمیشــی: قبــل از اینكه این مســاله در 
سازمان بهزیستی مطرح شود ما در انجمن 
ایــن موضوع را مطرح کردیم. این کار برای 
اولین بار پس از جریان زلزله بم اتفاق افتاد 
کــه برای کمک به زلزله زدگان از انجمن ما 
کمک خواستند چون بعد از زلزله بم 254 
نفر دچار آســیب نخاعی شــدند وما برای 
آموزش این افراد اعــالم آمادگی کردیم و 
در همان زمان طالیی به ســراغ آنها رفتیم 
و آموزش هــای الزم را به ایــن افراد دادیم 

بطوریكــه با جرات می توانم بگویم بچه های 
ضایعه نخاعی بم شــرایط بهتری نسبت به 
بچه های ضایعه نخاعــی تهران دارند چون 
با لطف خدا شــرایطی فراهم شد تا بتوانیم 
در آن زمان طالیی در کنارشــان باشــیم . 
اغلب افرادی که دچار آســیب نخاعی شده 
بودند، بنابراین مشكالتی که در این زمینه 
برایشــان پیش آمده بود، خیلی فكر آنها را 
به خود مشــغول کرده بود. پس از برگزاری 
2 جلســه آموزشی دیدیم که مشكالت این 
افراد تا حدود زیادی حل شــد. پس از آن 
طرح آموزش بهداشت جنسی را به سازمان 
بهزیســتی دادیم و از آن به بعد کارگاه های 
آموزشی مسایل جنســی به طور مرتب در 

حال برگزار شدن است. 
مســووالن باید باور کنند کــه افراد دارای 
دارند  بسیاری  نهفته  توانایی های  معلولیت، 
که اگر به آنها بها داده شــود یقیناً دو برابر 
یک فرد غیرمعلــول می توانند برای جامعه 

مفید باشند. 

انجام  انجمن  در  فرهنگی  کارهای  چه 
داده اید؟

قمیشــی: چاپ و توزیع کتــب و مطالب 
آموزشــی یكی از مهمترین کارهای انجمن 
می باشد. تاکنون دو کتاب آموزشی ترجمه 
کرده ام. یكــی با عنوان«چگونــه با ضایعه 
نخاعی خود مواجه شــویم« که در ســال 
1380 توسط انتشارات ارجمند چاپ و خدا 
را شكر تاکنون 4 بار تجدید چاپ گردیده. 
این کتاب چون به زبان ســاده توشته شده، 
مخاطبان بســیاری برای خــود پیدا کرد و 
به لطف خــدا ما نیز با همكاری ســازمان 
بهزیستی کشور و انجمن توانستیم آن را به 
صورت رایگان میان دوستان ضایعه نخاعی 
سراســر کشــور توزیع کنیم. کتاب دوم با 
عنــوان« راهنمــای کامل آموزشــی برای 
مراقبان، خانواده و بیماران ضایعه نخاعی« 
که نتیجه یک کار تیمی با همكاری دوستان 
خوبم ســرکار خانم دکتــر حبیبی و خانم 
بهرامی است، در سال 1390 چاپ و تاکنون 
بسیاری از انجمن های ضایعه نخاعی کشور 
آن را خریــداری و بین اعضــاء خود توزیع 
کرده اند. یكی دیگر از کارهای خوبی که در 
ســه سال اخیر توانســتیم انجام دهیم این 
است که با توجه به اینكه در عصر ارتباطات 
هســتیم و در ضمن با توجه به اینكه تردد 
و رفت و آمد برای بچه های آســیب نخاعی 
مشكل است ســایتی را برای انجمن ایجاد 
کردیم و کنفرانس های اینترنتی را از طریق 
ســایت برگزار می کنیم که نتایج خوبی را 

هم در برداشــت و مقاالت بسیار خوبی از 
افراد ضایعه نخاعی برایمان ارسال شد. این 
کار را بــا همكاری مرکــز ضایعات نخاعی 
بنیاد جانبازان شــروع کردیــم .تا به حال 
چهار کنفرانــس اینترنتی برگزار کرده ایم و 
مقــاالت برتر با کمک هیات داوران انتخاب 
و جوایزی بــه آنان تعلق گرفــت. این کار 
بازخورد خوبی در آمــوزش و آگاهی افراد 
ضایعــه نخاعی و دســت انــدرکاران آنها 
یعنی پزشــكان، پرســتاران، کاردرمان ها، 

فیزیوتراپ ها و خانواده ها داشت.

چه برنامه ای برای آینده انجمن دارید؟

از حمایتی  انجمن  قمیشی: تغییر رویكرد 
به آموزشی و چون هرچه بچه های ما نسبت 
به شرایط حقوق شهروندی خودشان آگاهی 
بیشتری داشته باشــند و بدانند که اگر به 
مشــكلی برخورد کردند باید به کدام ارگان 
مراجعه کنند، راحت تر می توانند مشكالت 
خــود را برطــرف نمایند. بنابراین ســعی 
می کنیم روی برنامه های آموزشــی چه از 
لحــاظ درمانی و چه  مــواد قانونی و حق 
و حقوق شــهروندی تمرکز بیشتری داشته 

باشیم

اگر به قضاوت مردم 
بنشیني، دیگر زماني 
براي دوست داشتن 
آنها نخواهي داشت

مادر ترزا
راهبه ي کاتولیک آلبانیایی و 
بنیانگذار امور خیریه در هند 

)1997 -1910(

تلنگر
چند وقتی بود که خیلی شــاکی بودم، از دست زمین و زمان از دست آدم های 
اطرافــم و از همه بیشــتر از خودم. از اینكه معلولم و فكــر می کردم از خیلی 

نعمت ها محرومم.
یک شــب که این نارضایتی به اوج خود رسید، با ناراحتی به رختخواب رفتم و 

تا چند ساعت بیدار بودم…
صبح زود برای رفتن به ســرکار به ســختی بیدار شدم. اوایل اسفند بود و هوا 
سرد. بارانی که از نیمه های شب شروع به باریدن کرده بود، هنوز می بارید. زیاد 
از خانه دور نشده بودم که منظره عجیبی دیدم. جوانی قد بلند با موهای آشفته 
و سرتاپا خیس جلوی در یک سواری پیكان ایستاده بود و درحالیكه می لرزید 

می گفت: تورو خدا در را باز کنید، بیام داخل خانه. سردم شده…
او گریه می کرد و با التماس می خواست تا کسی در را برایش باز کند. او آنقدر 
حالش بد بود که تفاوت بین یک پیكان با خانه خودشــان را متوجه نمی شــد. 

خیلی ترحم برانگیز بود. دلم می خواست بتوانم برایش کاری کنم اما…
دیدن این منظره من را تكان داد. شــاید ایــن منظره تلنگری بود برای من تا 

کمی عمیقتر به مسائل اطراف خود بنگرم.
از همان روز به خودم گفتم کســی که خودش را دوســت نداشته باشد، و هر 
ظلمــی در حق خود و خانواده و جامعه خــود روا دارد، دیگران هم هیچوقت 
دوســتش نخواهند داشــت و هیچ کاری هم برایش نمی کننــد. چرا من که 
معلولیت دارم، نباید خود را دوســت داشته باشــم؟ آیا معلولی که چند برابر 
دیگران سختی تحمل می کند تا روزی حالل کسب کند، دوست داشتنی تر از 
بعضی افراد که با وجود ســالمت جسمی در آخر انگلی برای خانواده و جامعه 

خود می شوند، نیست؟؟؟

تلنگر

NGO 23 زمزمـــــــــــهمعرفی یک
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سهیل معیني یکي از فعاالن در حوزه 
معلوالن است. او حدود 16 سال سابقه 
کار در انجمن هــاي مردم  نهاد را دارد. 
و تدوین  معینی، مســئول هماهنگي 
پیش نویــس اصالحیه قانــون جامع 
حمایت از معلوالن مي باشــد. با او به 
عرصه  فعال  نشســتیم،این  گفت وگو 

مدنی در معرفی خود می گوید:

من ســهیل معیني هســتم و حدود نوزده 
سال اســت به عنوان کارشــناس خبر در 
خبرگــزاري جمهــوري اســالمي، فعالیت 
مي کنم و هنــوز هم کارمند رســمي این 
خبرگزاري هســتم. کارهاي مطبوعاتي ام را 
از سال هاي 73-72 شروع کردم و ده سال 
سردبیر روزنامه ایران ســپید ویژه نابینایان 
کشور بودم. تا سال 85 که به مدت یكسال 
و انــدي به عنوان مشــاور امور معلوالن در 
دوره اولیــن وزیر رفــاه و تامین اجتماعي، 
آقاي مهندس کاظمي منصوب شدم. آقاي 
مهندس کاظمي نگاه خاص و اعتقاد به کار 
زیربنایي مشاوره داشــتند و پس از ایشان 
من هــم از وزارت رفــاه و تامین اجتماعي 

بیرون آمدم.
من حدود پانزده شــانزده ســال سابقه کار 
NGOای دارم. آخرین کار جدي که ســال 
پیــش انجــام دادم این بود کــه به نوعي 
مســئولیت هماهنگي و تدوین پیش نویس 
اصالحیــه قانون جامع حقوق معلوالن را بر 
عهده داشــتم که این کار تقریباً از خرداد 

سال قبل شروع شد و تا 28 اسفندماه طول 
کشــید و ما در 28 اســفندماه پیش نویس 
اصالحیــه قانــون جامع را بــه وزارت کار 

تحویل دادیم.

شما به عنوان شــخصیت حقیقي و یا 
حقوقي در این کار حضور داشتید؟

من به عنــوان شــخصیت حقیقي حضور 
داشتم ولي مي دانســتند که من به عنوان 
نماینده انجمن باور هم هســتم. ولي بیشتر 
به این خاطر کــه پیش نویس قانون جامع 
را من خودم پیشــنهاد داده بودم و هم کار 
اصلي اش را انجام داده بودم، بنابراین تدوین 
اصالحیه اش هم بر عهده من گذاشــته شد. 
البتــه من تنها نبودم، کمیته اي با همكاري 
دوستان تشــكیل شــد و این کار را انجام 
دادیــم. از دیگر فعالیت هــاي من عضویت 
در شــوراي رفاه ســازمان رفاه و خدمات 
اجتماعي شهرداري است و همچنین عضو 
ســتاد مناسب ســازي فضاهاي شهري در 
شهرداري تهران هم هستم و اکنون  رییس 

هیأت مدیره انجمن باور می باشم.

کدام قســمت هاي قانون جامع نیاز به 
اصالحیه داشت؟

تصویــب قانون جامع حقــوق معلوالن در 
مجلس شوراي اســالمي، در سال 83، گام 
بلنــدي در جهت تثبیت حقوق افراد دارای 

معلولیت بــود. قبل از تصویب قانون جامع، 
مبناي چانه زني هــاي حقوقي ما با دولت و 
مســئوالن در بهبود وضعیت افــراد دارای 
معلولیت ، بیشــتر اخالقي بود، نه حقوقي. 
ولي با داشــتن این قانون چانه زني هایمان 
با دولت و مســئوالن مبنــاي حقوقي پیدا 
کــرد. یعني قانونــي وجود داشــت که ما 
مي توانستیم با استناد بر آن بگوییم که شما 
باید این کار را انجام دهید. در واقع سندي 
بود که در دســت ما قرار داشت و این سند 
وارد ادبیات حقوقي مسئوالن ما شد و این 
دســتاورد کمي نبود. در حال حاضر کمتر 
مسئولي در کشــور از استاندار و شهردار و 
غیره وجــود دارد که قانــون جامع حقوق 
معلوالن را نشناســد. ضمــن اینكه در بعد 
اجرایي هم ما دســتاوردهایي داشته ایم که 
گرچه ایده آل نبــوده ولي باید به آن توجه 
شــود. مثاًل در بحث مناسب سازي فضاهاي 
شــهري، یک تحولي را در این هفت هشت 
ساله اخیر در سطح کشور شاهدیم. درست 
است که پیشــرفت ها بعضاً نامتناسب بوده 
و از شــهري به شــهر دیگر فرق مي کند و 
یــا کیفیت اجرایــي در جاهــاي مختلف 
متفاوت اســت و با شــرایط مطلوب فاصله 
زیاد اســت، ولي به هر حال مناسب سازي 
به عنوان وظیفه شهرداري ها پذیرفته شده 
اســت. در بعد آموزش نیز ما دستاوردهاي 
بزرگي داشتیم. بعد از تصویب قانون جامع 
حقوق معلوالن بود که شرایطي فراهم شد 
که دولت متقبل شد شــهریه دانشگاه هاي 

امیدواريم
 دولت جديد بالفاصله
 پس از استقرار،
 اين قانون را
 تصويب كند

غیردولتــي را پرداخت کند. تا االن بیش از 
پانزده هزار دانشــجوي داراي معلولیت در 
سطح کشور داریم که اکثریت قاطع آنها در 
دانشگاه هاي غیرانتفاعي و غیردولتي درس 
مي خوانند و بــا وجود این قانــون، امكان 

تحصیل براي آنان مهیا شد.

افراد  تحصیــل  شــهریه  اکنون  آیا 
پرداخت  دولت  توسط  معلولیت  داراي 

مي شود؟
در دو سال اول پس از تصویب قانون جامع، 
پرداخت شهریه ها بسیار خوب اجرا شد ولي 
در ســال هاي بعد شــیب اجرایي آن رو به 
نزول گذاشت که دو دلیل عمده داشت. یكي 
اینكه وقتي این قانون تصویب شد و فرصتي 
بــراي افراد داراي معلولیت ایجاد شــد که 
تحصیل  غیردولتي  دانشگاه هاي  در  بتوانند 
کنند، این امر باعث هجوم چشــمگیر این 
افراد به دانشــگاه هاي غیردولتي شد و این 
موج در ســال هاي بعد باعث شد که بودجه 
مورد درخواســت افزایش چشمگیري پیدا 
کرد. یعني اگر در دو سال اول فقط تعدادي 
مي رفتند و شــهریه کامل را مي گرفتند در 
ســال هاي بعد با هجوم خیــل عظیمي از 
متقاضیان به دانشــگاه ها، فشار روي بودجه 
زیاد شد و سازمان هاي دولتي از پیش بیني 
این هجوم در بودجه شــان جــا ماندند. در 
نتیجه به مرور که جلوتر آمدیم فاصله بین 
تقاضا و عرضه زیاد شــد تا سال هاي اخیر 
که شاهد هستیم شــهریه ها اکثرا پرداخت 
نمي شــود و یا با تاخیر پرداخت مي شود و 
یا با اعمال نظر مددکاري پرداخت مي شود 
که این ها همه یــک نوعي انحراف معیار از 

قانون است. 

قانون نگفته است که مددکاري کنید و 
بگویید به چه کسي تعلق مي گیرد و به 

چه کسي تعلق نمي گیرد؟

قانون مشــكلي نداشت، مشكل در اجرابود. 
به هر حال ما با مشكالت اجرایي در قانون 
جامــع روبرو شــدیم. در جمع بندي این 8 
ســال که از تصویب قانون جامع گذشــت 
به این نتیجه رســیدیم کــه در این قانون 
ضعف هــاي اجرایي داریم و باید ببینیم این 
ضعف ها درکجاســت. واقعیت این است که 
همه ضعف هاي اجرایي قانون جامع به مفاد 
قانون برنمي گردد، همین طور که مثال زدم 
بعد آموزش آن بعد شــفافي اســت و حتي 
آیین نامه اجرایي دارد. ولي در عمل به دلیل 
بد عمل کردن مدیریت ســازمان بهزیستي 
و جــا ماندن از هزینه هــا و عدم تخصیص 

بودجه کافي توســط دولــت،  این بند اجرا 
نشــد. بنابراین همه مشكالت تحقق قانون 

جامع به خود قانون برنمي گشت.

پس چه نیــازي بــه اصالحیه وجود 
داشت؟

ضعف هایــي وجود داشــت کــه باید دیده 
مي شــد. مثاًل برخــي از جنبه هاي حقوقي 
اصــاًل در قانون دیده نشــده بــود. یعني 
برخالف صفت جامع که بــه قانون اطالق 
شــد،این قانون جامع نبــود و علت آن هم 
یكــي این بود که قانــون در قالب طرح در 
مجلس تصویب شد نه در قالب الیحه. طرح 
محدودیت دارد و محدودیت جدي آن این 
است که نمي تواند بار مالي به دولت تحمیل 
کنــد. یعني طرحي که بــا امضاي حداقل 
پانزده نماینده به مجلس تحویل مي شــود 
به عنوان طرح قانوني شــناخته مي شود و 
مي تواند تصویب شــود ولي نباید بار مالي 
به دولت تحمیل کند. اگر قرار باشــد یک 
قانوني بار مالي داشــته باشد باید در قالب 
الیحــه و از جانب دولت بــه مجلس بیاید. 
چون اگر بار مالي براي دولت داشــت طبق 
اصل 175 قانون اساســي، شوراي نگهبان 
آن را رد مي کرد و براي این که این مســئله 
پیش نیاید، هر جایي که به شكلي بارمالي 
به دولت تحمیل مي کــرد، از قانون حذف 
شد. مشــكل دیگر این بود که قانون جامع 
خیلي بــا عجله و در روزهــاي آخر کاري 
مجلس ششم تدوین شــد. در نتیجه زمان 
کافي براي انجام کار کارشناســانه روي آن 
وجود نداشــت و امــكان آن که ما قانون را 
به شــكل الیحه از دولت به مجلس بیاوریم 
هم وجود نداشت در نتیجه سندي تصویب 
شد که نقایصي داشــت ولي باالخره اولین 
سند جدي حقوقي افراد داراي معلولیت در 
کشــور بود و قرار شد که بعداً اصالح شود. 
بخش دیگري از مشــكالتي کــه در قانون 
وجود داشت و باید در مفاد اصالحیه به آن 
توجه مي شد، این بود که مفاد آن به گونه اي 
نوشــته شــده بود که با تحوالت اداري در 
کشور دچار تغییر مي شد. درنتیجه باید به 
شكلي این قانون را در فاز جدید مي نوشتیم 
که دیگر مشــمول تحوالت زمانه نشود و تا 
مدت ها قابل اجرا باشــد و قوانین بعدي که 
مي آیند این قانون را نقض نكنند. مشــكل 
دیگري که مي توان به آن اشاره کرد فقدان 
پیش بیني نهاد نظارتي بر قانون جامع بود. 
وقتي مجلس قانوني را تصویب مي کند، باید 
بر اجرایش هم نظارت داشــته باشد و این 
ضعف اجرا وجود داشت و مجلس بر اجراي 

قانون جامع خــوب نظارت نكرد و این یک 
ضعف جدي بود.

آیا نظارت بر اجراي این قانون بر عهده 
بهزیستي نبود؟

یكي از مشــكالتي که سعي شده است در 
اصالحیه جدید رفع شود، همین بود. در این 

قانون علیرغم اینكه این وظیفه را برعهده 
بهزیستي  اما  بود،  گذاشته  بهزیستي 

این توان نظارتي را نداشــت. اگر 
به مفاد قانون توجه کنید، این 

قانــون یک قانون میان بخشــي 
اســت و دســتگاه ها، ســازمان ها و 

وزارتخانه هاي مختلفــي در اجراي این 
درنتیجه سازمان  قانون ذي ربط هســتند. 
نظارتــي کــه مي خواهد بر قانــون نظارت 
کند، باید از نظر تــوان حقوقي و مدیریتي 
در جایگاهي باشد که بتواند از سازمان ها و 
وزارتخانه هاي مختلفي که در اجراي قانون 
بخواهد.  دخیل هســتند، گزارش عملكرد 
سازمان بهزیستي در آن موقع یک سازمان 
درجه 2 وزارت بهداشت بود یعني آن موقع 
رئیس ســازمان بهزیستي معاون وزیر تلقي 
مي شد. در تحوالت جدید که وزارت تعاون 
با وزارت رفاه در وزارت کار انجام شــد یک 
پله پایین تر هم آمد و سازمان درجه 3 شد 
و در واقع رئیس ســازمان بهزیستي معاون 
وزیر هم تلقي نمي شــود. به هر حال زماني 
هم که رئیس ســازمان بهزیســتي معاون 
وزیر بود، در جایگاهي نبود که از وزیر یک 
وزارتخانه گــزارش کار بخواهد. در نتیجه 
یكي از مشــكالت قانون جامع فقدان نهاد 
نظارتي بود و در تمام این هشــت سالي که 
از تصویب قانون مي گذشت، وقتي اجراي 
این قانون را به دســتگاه ها و ســازمان ها 
گوشــزد مي کردیم مي گفتند ما قانون 
را مي شناسیم و تكلیف هم داریم، ولي 
اجرا نمي کردند. از طرفي راهي براي 
پیگیري عدم اجراي قانون توسط این 
سازمان ها وجود نداشت. این مسئله 
هــم، در اصالحیه قانــون جامع 
این  کاًل  اســت.  پیش بیني شده 
مســائل ما را به آنجا رساند که 
بازنویسي  نیاز به  دیدیم قانون 
باید نقــاط ضعف آن  دارد و 
باید  رفع شــود. همین جــا 
بازنویسي  معني  که  بگویم 
قانــون این نیســت که با 
وجود این قانون ما دیگر 
مشكل اجرایي نخواهیم 
همانطور  چون  داشت. 
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کــه قباًل توضیح داده ام همه مشــكالت به 
قانــون برنمي گردد که با اصــالح آن رفع 
شــود. به این برمي گردد که اصاًل در کشور 
ما اراده اجراي قانون چگونه اســت و چقدر 
از قانون تبعیت  دســتگاه ها و وزارتخانه ها 
مي کنند. پس همه مشــكالت عدم اجراي 
قانون را، بازنویســي قانــون حل نمي کند. 
ولــي تا آنجایي که به مفــاد قانون و کم و 
کاستي ها و عدم شفافیت هایش و غفلت از 
برخي جنبه هاي حقوقي برمي گشت، سعي 

شده در بازنویسي دیده و اصالح شود.
تغییــر دیگري کــه در قانون انجام شــده 
است تغییر ادبیات قانون است. قانون قبلي 
مفادش جزو قوانین رفاهي محسوب مي شد 
و در بازنویســي جدید، ما لحن قانون را به 
سمت حقوق بشــر بردیم و بیشتر از جنبه 
حقوق شــهروندي به مقوله حقــوق افراد 
البته جنبه هاي  پرداختیم.  معلولیت  دارای 
رفاهي از گذشــته پررنگ تر شده است ولي 
محتواي قانون حقوقي تر شــده اســت، که 
این به دلیــل تطبیق آن با 
کنوانسیون حقوق انساني 
معلولیت  دارای  افــراد 
دارای معلولیت است. 
این کنوانسیون که 
در ســال 2006 
شــد  تصویب 
نیز  ایران  و 
ســال  در 
به   1387
ملحــق  آن 
اکنــون  شــده 
قانون داخلي ماست. 
یک  کنوانســیون  مفاد 
روي  و  است  مفاد حقوقي 
حقوق افــراد تأکید مي کند و 
مي گوید حق اشــتغال یک حق 
اســت و این حق باید رعایت شود و 
هیچ کس نبایــد براي این حق تبعیضي 
را روا بدارد. در نتیجــه ادبیات متن قانون 
جامع به ادبیات حقوقي پیمان نامه حقوق 
افراد داری معلولیت نزدیک شــده است. 
ضمن اینكه این لحن حقوقي این امكان 
را مي دهــد که در ســال هاي آینده با 
دســت بازتري به دنبال حقوق افراد 
این  برویــم چون  دارای معلولیــت 
حقــوق ازلــي ابدي اســت. یعني 
اینكــه فــرد دارای معلولیت باید 
تمــام عرصه هــاي فرهنگي،  در 
اقتصادي، سیاسي و بدون تبعیض 
مشارکت اجتماعي داشته باشد. 
این دیگر تغییر بردار نیست و 

در تمام سال هاي آینده قابل پیگیري است. 
در نتیجه ادبیات قانون به طرف حقوق بشر 
ســیر کرد و حتي ما پیشنهاد دادیم که نام 
آن، از اصالحیه قانون جامع به الیحه حقوق 
شهروندي افراد دارای معلولیت، تغییر کند 

که البته باید تصویب شود.

در این اصالحیه چه نهادي براي نظارت 
تعیین شده است؟

در ماده 24 قانون، پیشنهاد تشكیل شوراي 
عالــي معلوالن را مطرح کردیم که در راس 
آن رئیس جمهور و دبیر آن وزیر کار و تعاون 
و رفاه اجتماعي است. در ترکیب این شورا 
تمام وزرایي که اسمشــان در قانون آمده و 
وظیفــه اجرایي دارند به اضافه نماینده هاي 
ذي ربط کمیســیون هاي تخصصي مجلس 
شوراي اسالمي نماینده فراکسیون حمایت 
از معلــوالن و نماینــده شــبكه هاي ملي 
از گروه هاي مختلف  معلوالن  تشــكل هاي 
معلوالن حضور خواهند داشــت. این شورا 
مســئولیت نظارتي دارد و علت اینكه این 
شــورا را شــوراي عالي نامیده ایــم به این 
خاطر اســت که تنها مقامي که مي تواند از 
وزارتخانه هاي ذکر شده در قانون و از وزراي 
ایــن وزارتخانه ها گزارش کار بخواهد و آنها 
را با هم هماهنگ کند، باالترین شخص قوه 
مجریه یعني رئیس جمهور اســت. بنابراین 
تام االختیارش  نماینــده  یــا  رئیس جمهور 
مانند معــاون اول رئیس جمهــور در راس 
آن قــرار مي گیرد. از آنجا کــه نمایندگان 
تشــكل هاي معلوالن در این شــورا حضور 
دارند، پس به نوعي معلوالن حضور مستقیم 
دارند و خواسته هایشــان به شــورا منتقل 
مي شــود. وزراي مختلف هــم باید گزارش 
ساالنه عملكرد به شــورا بدهند و این یک 
وظیفه قانوني اســت که دیگر نمي توانند از 
زیرش شــانه خالي کنند. تشكیل این شورا 
که اختیارات خاص دارد، به عنوان یک نهاد 
نظارتي در قانون پیش بیني شده است گام 
بلندي به جلو مي باشد و خیلي از مشكالت 
عدم تحقق قوانین در این ســال هاي اخیر 
را مي توانــد حل کند. یكــي از بخش هایي 
که در این قانون به آن توجه شــده، تامین 
اجتماعي اســت. در قانون گفته شده است 
تامین اجتماعي افراد دارای معلولیت، حق 
شهروندي آنان است و دولت مكلف است یا 
به افراد دارای معلولیت  آن ها شغل بدهد و 
یا باید آنها را تحت پوشش تامین اجتماعي 
قرار دهد و فرمولي براي آن گذاشــته شده 
است که حداقلي است یعني حداقل زندگي 
را براســاس قانون کار بایــد براي این افراد 

تامین کنند. براســاس این قانون، حداقلي 
براي زندگي براساس کف حقوق بیكاري که 
قانون کار مشــخص کرده است وجود دارد 
کــه دولت باید کف حقوق را به افراد داراي 
معلولیت پرداخت کند و به عنوان تعهد در 
بودجه ســاالنه اش بیاورد و دیگر منوط به 
این نیست که ساالنه چنددرصد مستمري 
را افزایــش بدهند و آخرش هم بگویند این 
مســتمري است و تامین اجتماعي نیست و 
ما وظیفه اي در قبال آن نداریم. در حالي که 
تامین اجتماعي، یک حق پایه اي براي افراد 
داراي معلولیت اســت. در بخش دیگر این 
قانون ما براي اولیــن بار دو فصل جداگانه 
بــراي حقوق ورزشــي و حقــوق فرهنگي 
داریم. براي ورزش یک سرفصل جدا داریم 
که اصاًل ورزش بــه عنوان یک حق پایه اي 
توانبخشي افراد دارای معلولیت ان محسوب 
مي شود و براي تمام وزارتخانه هاي ذي ربط، 
وظیفه اي مشخص شــده است که امكانات 
ورزشــي را براي افراد داراي معلولیت، هم 
مناسب ســازي کنند و هم از نظر اقتصادي 
دسترسي این افراد را به این امكانات فراهم 
کنند و ضمن اینكه از تمام جشــنواره ها و 
مســابقات ورزشــي تخصصي افراد دارای 
معلولیت باید به شكل خاصي حمایت شود 
و وســایل ورزشي متناســب با افراد داراي 

معلولیت پیش بیني شود.
در فصــل فرهنگي، بر حقوق فرهنگي افراد 
داراي معلولیت تأکید شــده اســت. مثاًل 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمي مكلف 
شــده است که ســهم حق افراد نابینا را از 
بودجه تولید مطبوعات و کتب،  اختصاص 
دهد. اآلن بــراي کتاب هایي که براي افراد 
نابینا چاپ مي شــود یعني خــط بریل و یا 
منابع گویا، از طرف وزارت ارشاد بودجه اي 
مشخص نشده است. وزارت ارشاد به عنوان 
متولي امر کتاب، با توجــه به اینكه کتاب 
متعلق به همه اســت باید بــراي فرد نابینا 
که کتابش به خط بریل یا منابع گویاســت، 
بودجه اي را در نظر بگیرد و آن را تولید کند 
. نشــریات بریل و گویا باید در کشور تولید 
شود که این وظیفه به طور مشخص برعهده 
وزارت ارشــاد گذاشته شده است. از طرفي 
باید از کتب و نوشته هاي نویسندگان دارای 
معلولیــت، حمایت خاص بــه عمل آید و 
جشنواره هاي فرهنگي افراد داراي معلولیت، 
در سراســر کشــور باید مورد حمایت قرار 
بگیــرد و بودجه الزم بــراي خالقیت ها و 
و عرضه محصوالت  نمایشــگاه ها  برگزاری 
فرهنگي این قشر باید تخصیص یابد. البته 
جزئیاتــي دارد کــه در هر بند، مشــخص 
شده اســت. مثاًل سازمان میراث فرهنگي و 

تشکیل این
 شورا که اختیارات 

خاص دارد، به عنوان
 یک نهاد نظارتي در قانون 

پیش بیني شده است گام
 بلندي به جلو مي باشد و 

خیلي از مشکالت عدم 
تحقق قوانین در این

 سال هاي اخیر را
 مي تواند حل 

کند

گردشگري موظف شــده است تمام اماکن 
گردشــگري را مناسب ســازي کند، ضمن 
اینكــه از تورهاي گردشــگري افراد دارای 
معلولیــت باید حمایت خاص صورت بگیرد 
که این افراد، بتوانند از تورهاي گردشگري 

استفاده کنند.
در قانون جدید توجه خاصي به خانواده هاي 
افراد دارای معلول شده است به این معني 
که تأکید شده، توانبخشي باید حتي االمكان 
در بستر خانواده انجام شود و این کار شعار 
نیست و دولت باید به این خانواده ها کمک 
کند. از جمله مقرر شــده اســت زناني که 
داراي فرزند معلول هستند، باید با استفاده 
ازحقوق و مزایاي کامل، ولي به صورت نیم 
وقت کار کنند یا پدرانــي که داراي فرزند 
معلول هســتند و همســر ندارنــد، با یک 
چهارم کســري کار هفتگــي، حقوق کامل 
بگیرند و یا به خانواده هایي که داراي فرزند 
معلول هســتند مناســب با تعداد فرزندان 
داراي معلولیــت و شــدت معلولیــت باید 
حق پرســتاري و مددکاري پرداخت شود. 
خانواده هــاي که صبح تا شــب یک فرزند 
معلول را نگهداري مي کنند دچار استهالک 
رواني مي شوند به خصوص در خانواده هایي 
که بچه هاي ناســازگار یا کم توان ذهني و 
یــا بچه هاي داراي اختــالالت پایدار رواني 
دارند، اســتهالکي که خانواده وارد مي شود 
وحشتناک اســت. دولت باید این مسئله را 

ببیند و جبران کند. 

براي حمایت از ازدواج افراد داراي معلولیت 
پیش بیني هاي خاص شده است. وقتي یک 
زوج معلول مي خواهند ازدواج کنند باید به 
آنها پرســتار داده شود یا مددکار برود و به 
آنها کمک کند. مســكن این زوج ها باید به 
شكل ویژه مورد حمایت قرار بگیرد و حتي 
در پرورش بچه ها باید مــددکاري دخالت 
کــرده و کمک کند. که همه اینها در قانون 
دیده شده است در حالي که قباًل این موارد 

در قانون جامع وجود نداشته است.
در این قانون فصلي داریم درباره مشوق هاي 
مالیاتي کــه حقوق و مزایــاي افراد دارای 
معلولیت  را بســته به شدت معلولیت آنها 
بیــن 60 تا صددرصــد از پرداخت مالیات 
معاف کرده اســت که باعث مي شود بخشي 
از حقــوق که به عنوان مالیــات از آنها کم 
مي شــد، به آنهــا برگردد و ایــن به عنوان 
معلولیت  مضاعــف  هزینه هــاي  جبــران 
پیش بیني شده اســت. در جاي دیگر براي 
اولین بار در کشــور پیش بیني شده که به 
کلیه شرکت ها و شــخصیت هاي حقیقي و 
حقوقي که در بحث هاي رفاهي، آموزشــي، 
توانبخشي و نگهداري افراد دارای معلولیت  
و NGO هاي آنان وارد مي شــوند، کمک 
شــوند. این کمک ها جزو هزینه هاي قطعي 
قابل پذیرش مالیاتي شان محسوب مي شود. 
این چیزي اســت که در کشورهاي خارجي 
هم وجود دارد ولي در ایران وجود نداشــت 
و این کمک مي کند تا دســت بســیاري از 

شــرکت ها براي کمک به این قشر باز شود. 
پنج مــاده از 24 ماده قانون، به اشــتغال 
اختصــاص یافته اســت. بــه عبارتي فصل 
اشتغال در این اصالحیه بسیار پررنگ شده 
اســت و گرایش، بیشــتر به این بوده است 
که اشتغال در بخش خصوصي تقویت شود. 
در قانون قبلي تكیه بر استخدام هاي دولتي 
بود که ســهمیه 3درصد معلوالن در قانون 
جدید به 5 درصد افزایش یافته اســت ولي 
مــا بر همین 5 درصد هــم تكیه نكرده ایم 
و گفته ایــم بخش خصوصي که افراد داراي 
معلولیت را به کار مي گیــرد باید از جانب 
دولت حمایت خاص شــود. در نتیجه مثاًل 
گفته شده است تا پنجاه درصد حقوق افراد 
دارای معلولیت  تا پنج سال توسط دولت به 
بخش خصوصي که یک فرد دارای معلولیت 
را جذب کرده، پرداخت شود و سپس با یک 
شــیبي این میزان کم مي شود. پیش بیني 
شــده اســت که کارفرما در ازاي استخدام 
هر یک از این افراد از معافیت هاي مالیاتي 
برخوردار شود و بیمه کارفرمایي اش توسط 
سازمان بهزیستي پرداخت شود و همچنین 
گفته شــده اســت چنانچه افــراد دارای 
معلولیت ، وســایل کار خاصي را بخواهند 
باید وزارت کار براي آنهــا تامین کند. اگر 
بخش خصوصي بخواهد خــط تولیدش را 
طوري طراحي کند که افراد داراي معلولیت 
در آن مشغول به کار شوند، هزینه هاي این 
فناوري هاي جدید براي بخش خصوصي را 
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متقبل  بایــد  دولت،  
تالش  واقع  در  شــود. 
بــوده که بخش  این  بر 
ترغیب  دائمــاً  خصوصي 
بــه جــذب افــراد داراي 
معلولیــت شــوند. واقعیت 
این اســت که استخدام هاي 
دولتــي رو به کاهش اســت 
و دولــت کوچک مي شــود و 
مي آید  پایین  استخدام ها  سطح 
اســتخدامي  بار  نمي توانیم  ما  و 
را بــر روي دوش دولت بیاندازیم. 
بنابراین همزمان با اینكه ســهمیه 
اســتخدام هاي دولتي را تا 5 درصد 
افزایــش داده ایم و بــراي آن ضوابط 
روشــن تري گذاشــته ایم که فرار آن 
سخت تر شده است، ولي تأکید بر روي 
ظرفیت هاي بخــش خصوصي، تعاوني و 
خوداشــتغالي افراد دارای معلولیت  
بیشتر شــده است. مثاًل در بحث 
خوداشــتغالي این افراد، بیمه 
کارفرمایي شــان بــر عهده 
این  و  گرفته  قرار  دولت 
افراد تا سال ها معاف 
هستند  مالیات  از 
شكل هاي  به  و 
از  مختلــف 
آنهــا حمایت 
در  مي شــود. 
فصل دیگر براي 
بــار تالش  اولین 
که  اســت  شــده 
این  توانبخشي  خدمات 
افراد، تحت پوشــش بیمه هاي 
پایه سالمت قرار بگیرد. یكي از مشكالت 
جدي افــراد داراي معلولیــت این بود که 
خدمات توانبخشي شان تحت پوشش بیمه 
نبود و حتــي اگر فرد بیمــه تكمیلي هم 
کاردرماني  و  فیزیوتراپي  داشــت، خدمات 
تحت پوشش بیمه نبود. در قانون جدید این 
هزینه هاي توانبخشــي تحت پوشش بیمه 
قرار مي گیرد که این گام بلندي به جلوست. 
در این قانــون براي اولین بــار کودکان و 
نوجوانان داراي معلولیت را پر رنگ کرده ایم 
و یک ماده خاص برایشــان گذاشته ایم که 
این کودکان و نوجوانان در بازي هاي فكري 
و تولید کتب باید مورد حمایت قرار بگیرند 
که مســئولیت آن بر عهده کانون پرورش 
فكري کودکان و نوجوانان گذاشــته شــده 
اســت. از طرفي همه مهدکودک ها به هیچ 
عنوان حق ندارند کودک داراي معلولیت را 
به صرف معلولیت، ثبت نام نكنند و موظف 

هستند که این کودکان را بپذیرند. سازمان 
بهزیستي هم مكلف شده است که بخشي از 
هزینه هاي پدران و مادراني را که نمي توانند 
هزینه هاي تحصیلي آموزش بچه هایشان را 
در مهد کودک تامیــن کنند، جبران کند. 
یعني از این به بعد شــهریه فقط مربوط به 
آموزش عالي نیســت و مهد کودک ها هم 
به عنوان آموزش پایه مشــمول این قضیه 
هســتند. همچنین توجه به وســایل بازي 
کودکان داراي معلولیت و ایجاد پارک هاي 
ویژه کودکان معلول توسط شهرداري ها به 
عنوان یک ماده خاص دیده شده است. در 
بعد قضایي نیز براي اولین بار در این قانون 
دیده شده است که افراد دارای معلولیت  چه 
فردي و چه جمعي یعني به صورت تشكل 
اگر در جایي حقشان به خاطر معلولیتشان 
تشكل هاي  بهزیستي،  تضییع شد، سازمان 
مردم نهاد افــراد دارای معلولیت  مي توانند 
با اســتفاده از بودجه ســازمان بهزیســتي 
در دادگاه هاي کشــور علیــه ناقص حقوق 
این افراد طرح دعــوي کنند. به عبارتي از 
ایــن به بعد چه قــواي دولتي و چه بخش 
خصوصي کــه حق افراد دارای معلولیت  را 
به خاطر معلولیتشان تضییع کند، مي توان 
علیــه آنها طرح دعوا کــرد و این اولین بار 
اســت که از ظرفیت هاي قضایي کشور در 
خدمت تحقق حقوق شهروندي افراد دارای 
معلولیت  استفاده مي شود که مي تواند آثار 
مثبتــي در درازمدت بوجود بیــاورد. ماده 
قضایي مربوط به افــراد داراي معلولیت را 
کاماًل توســعه داده ایم ضمــن اینكه افراد 
دارای معلولیــت  بي بضاعــت مي توانند از 
وکالي معاونتي در دادگاه ها استفاده کنند. 
حتي تا آنجا پیش رفته ایم که افراد زنداني 
داراي معلولیت، باید به امكانات مســاوي با 
دیگران دسترسي داشته باشند. یعني حتي 
زندان هــا باید براي افــراد دارای معلولیت  
مناسب سازي شــود. در مورد ماده مسكن، 
شــكل آن عوض شده است. در قانون قبلي 
به این صورت بــود که ده درصد واحدهاي 
اجاره به شرط تملیک در اختیار افراد دارای 
معلولیت  قرار بگیرد، در صورتي که ما اصاًل 
واحد اجازه به شــرط تملیک نداریم و این 
ماده را حذف کرده ایم و قرار شده است که 
ده درصد کلیه مســكن هاي ارزان قیمت و 
حمایتي که االًن اسمش مسكن مهر است و 
از بودجه دولتي استفاده مي کنند، باید براي 
افراد دارای معلولیت  در نظر گرفته شــود. 
بــه اضافه اینكه هزینه هاي مناسب ســازي 
خانه هاي ویــژه معلوالن را باید ســازمان 
بهزیســتي و سیســتم بانكي تقبل کنند. 
یعني وام درازمــدت و کم بهره به این افراد 

پرداخت شــود و یارانه این بهره را دولت به 
بانک هــا بپردازد. مســكن زوج هاي معلول 
نیز باید مورد حمایــت خاص قرار بگیرد و 
اگر زوج معلولي نتوانســتند مسكن تملكي 
داشــته باشند، بهزیســتي موظف است که 
در پرداخت اجاره مســكن آنهــا را کمک 
کند و بهانه اي نباشــد که چــون این افراد 
نمي تواننــد خانه بخرند پــس اجاره هم به 
آنها داده نمي شود. در مسئله مناسب سازي 
تغییر جدي ایجاد شــده اســت، در قانون 
بر مناسب ســازي  نظارت  جدید مســئول 
دیگر سازمان بهزیســتي نیست بلكه ستاد 
هماهنگي مناسب ســازي در وزارت کشور 
اســت و در راس آن وزیر کشور قرار دارد. 
دلیل این تغییر این است که مناسب سازي 
را شهرداري ها انجام مي دهند و شهرداري ها 
به وزارت کشــور پاسخگو هستند در نتیجه 
ستاد هماهنگي مناســب سازي در وزارت 
کشور مســتقر مي شود و راس آن هم وزیر 
کشور اســت و بهزیستي دبیري ستاد را بر 
عهــده دارد. این یک گام بلنــد در جهت 
ارتقاي مناسب ســازي است. از این به بعد 
کلیه شهرداري ها در کشور مكلف مي شوند 
که گزارش عملكرد ســاالنه مناسب سازي 
خود را به ستاد مناسب سازي بدهند و ستاد 
مناسب سازي هم یک نسخه از این گزارش 
را بــه مجلس مي دهد و یک نســخه آن را 
هم به شوراي عالي معلوالن مي فرستد، در 
نتیجه یک رصد کلي همیشگي روي عملكرد 
شهرداري ها وجود دارد. مناسب سازي جدا 
از وظایف شهرداري بندهاي مختلفي دارد 
و با نهادهاي نظارتي که پیش بیني شــده، 
انتظار مي رود گام هاي ملموس و جدي در 

امر مناسب سازي برداریم. 

اکنون این قانون کجاست؟

این قانون در وزارت کار اســت و وزارت کار 
آن را بــه دولت فرســتاده و آخرین خبري 
که دارم این اســت که کمیسیون اجتماعي 
هیأت دولــت این قانون را براي نظرخواهي 
به وزارتخانه ها فرســتاده است، چون الیحه 
اســت و چنانچه از طرف دولت به مجلس 
برود و مجلــس آن را تصویب کند، ما یک 
گام  جــدي و بلند در زمینه حقوق معلوالن 

برداشته ایم.
یک کار دیگر که از لحاظ حقوقي مهم است 
این اســت که تمام مواد قانــون را با مواد 
مشابه در کنوانسیون منطبق کرده ایم، چون 
کنوانســیون اآلن جزو قانون داخلي ماست 
ولي ظرفیت ســازي اجرایي نشده است و ما 
آمده ایم آن را ظرفیت سازي کرده ایم. یعني 

 
اآلن قانوني به 

دولت رفته است و
 ما باید با کار رسانه اي، 

فشار به مجلس و نامه نگاري
 به دولت، پیگیر این قانون

 باشیم. باالخره حق گرفتني
 است و ما اگر منتظر بنشینیم 

ممکن است تا چند سال
 آینده هم این قانون 

تصویب نشود. 

در مــاده حقوق کــودک و نوجوانان گفته 
شده است منطبق با ماده هفت کنوانسیون 
و منطبق بــا مفاد پیمان نامه جهاني حقوق 
کودک مصوب سال 1372 مجلس شوراي 
اســالمي. یعني تمام این مواد را به قوانین 
دیگر مربوط بــه حقوق معلوالن احاله داده 
شده است تا هم کنوانسیون در داخل کشور 
تقویت شــود و هم بتــوان از ظرفیت هاي 
کنوانســیون در بحث هاي حقوقي استفاده 

کرد.

فکر مي کنید این قانون در چه زماني به 
مجلس برود و تصویب شود؟

گاهي من در تشــكل ها که شرکت مي کنم 
همین سوال از من مي شــود که ما کي به 
نتیجه مي رسیم؟ من عقیده دارم بخشي از 
آن مربوط به خود ماســت. اآلن قانوني به 
دولت رفته اســت و ما باید با کار رسانه اي، 
فشار به مجلس و نامه نگاري به دولت، پیگیر 
این قانون باشیم. باالخره حق گرفتني است 
و ما اگر منتظر بنشینیم ممكن است تا چند 

سال آینده هم این قانون تصویب نشود. 
بخش زیادي از آن به خود ما بستگي دارد، 
مــا باید حرکت کنیم، تشــكل ها باید وارد 
صحنه شــوند باید کار رسانه اي انجام شود، 
مصاحبــه کنند، در مجلس حضور داشــته 
باشــند و با این کارها مي توانیــم امیدوار 
باشــیم که دولت جدیــد بالفاصله پس از 

استقرار، این قانون را به تصویب برساند.

شما چگونه براي پیشبرد این کار فشار 
مي آورید؟

ما کارهاي رســانه اي مي کنیــم و مرتب با 
رســانه هاي مختلــف صحبــت مي کنیم و 
ســعي مي کنیم این قانون را برجسته کنیم 
و با فراکســیون معلولیــن مجلس در حال 
صحبت هســتیم و درخواست کرده ایم که 
با هیأت دولت جلســه بگذارنــد و مكاتبه 
کنند و پیگیري قانون را درخواســت کنند. 
من انتظار دارم سایر تشــكل ها هم بیایند 
چون این یک کار جمعي اســت. متاسفانه 
ما در این زمینه ضعف عملكرد داریم یعني 
تشكل ها کمتر در این عرصه وارد مي شوند 

و ما نیاز به حضور تشكل ها داریم. 

شما براي بچه هاي داراي معلولیت چه 
صحبت هایي دارید؟

من گاهي با بچه ها حرف مي زنم و چیزهایي 
به آنها مي گویم که شــاید خوششان نیاید 

ولــي من فكــر مي کنم باید ایــن حرف ها 
و تذکــرات را بگویم. مــا اآلن اگر یک تور 
گردشــگري بگذاریــم از در و دیــوار این 
ســاختمان بچه هــا بــاال مي رونــد )مورد 
اســتقبال همه بچه ها قــرار مي گیرد( ولي 
اگر یک کارگاه آموزشي برگزار کنیم تعداد 
قلیلي در آن شــرکت مي کننــد. این یک 
ضعف است. تفكر و ایده بیشتر افراد داراي 
معلولیت این اســت که جامعه در قبال ما 
مسئول اســت و جامعه باید امكانات به ما 
بدهد و یک حالت طلبكارانه اي دارند. وقتي 
با آنها صحبت مي کنــم، مي گویم چرا باید 
شما بنشینید و منتظر باشید جامعه شرایط 
را بــراي شــما فراهم کند، مــن به بچه ها 
مي گویم شما دو راه بیشتر نداري یا باید در 
گوشه اي بنشیني و منزوي شوي و زندگیت 
از بین برود و یا اینكه وارد جامعه شــوي و 
فعالیت کني تا به حقت برسي و این راهش 
تعامل با جامعه است نه طلبكاري از جامعه. 
بــراي افــراد داراي معلولیت بــه هر حال 
فراکســیوني به نام فراکســیون حمایت از 
حقوق معلوالن در مجلس ایجاد شده است، 
ظرفیت ســازي این فراکسیون وظیفه من و 
شــماي معلول است. باید با این فراکسیون 
در ارتباط بود و با آن صحبت کرد. باید دید 
فراکســیون چه کاري را انجام مي دهد. دو 
ســال حق بچه ها در استخدام در آموزش و 
پرورش ضایع شــد. وزیر آموزش و پرورش 
حق استخدامي بچه هاي داراي معلولیت را 
رعایت نكرد و آن قدر این مسئله را پیگیري 
کردیم و حتي از دیوان عدالت اداري حكم 
گرفتیم که به سوال از وزیر انجامید. واقعیت 
این است که وقتي ساز و کاري وجود دارد 
ما باید به دنبــال آن برویم . در همه جاي 
دنیا هم به همین گونه است. اینطور نیست 
که وقتي قانوني عوض مي شــود همه چیز 
عوض شــود. بهترین وضعیت اســتخدامي 

© Bavar  

معلــوالن در اروپا را هلنــد دارد که هنوز 
40 درصــد بیكار در بیــن معلوالن وجود 
دارد و در سایر کشــورها این آمار بیش از 
50 درصد اســت. بنابراین این معضالت در 
جاهــاي دیگر دنیا هم هســت ولي تأکید 
من به افراد دارای معلولیت این اســت که 
در زندگي فردي شــان روي توانمندیشــان 
تكیه کنند. با آه و ناله و زاري تا صد ســال 
دیگر هم وضعیتشــان تغییر نخواهد کرد، 
مگر اینكه به صحنــه بیایند و عزم خود را 
جزم کنند و از ســرمایه هاي وجودي شان 
استفاده کنند و رشد کنند. این یک بخش 
قضیه است و بخش دیگر این است که یک 
سري از مشــكالت ما جمعي است و براي 
مشكل جمعي نمي توان راه حل فردي پیدا 
کرد. بنابراین افراد داراي معلولیت باید یاد 
بگیرند و تالش کنند زندگیشــان را بهبود 
ببخشند. ما اآلن شاهد هستیم که تعدادي 
زیادي افــراد دارای معلولیت تحصیل کرده 
در ســطح جامعه داریم ولي هنوز توان این 
افراد تجمیع نشده است تا بتواند ثمربخش 
باشد. یک بخش از بهبود شرایط ما منوط به 
بهبودکارهاي جمعي ماســت که با استفاده 
از ظرفیت حقوقي کشور، کار با دستگاه هاي 
قانوني، مدام در صحنه بودن، اســتفاده از 
ابزار رســانه و اطالع رساني جامعه، استفاده 
از سایر NGO هاي همسوي با معلوالن و 
تعامل با جامعه مي توانیم شرایط بهتري را 

براي قشر داراي معلولیت شكل بدهیم 

هم اندیشی قانون و زندگی واقعی )انجمن باور(
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لطفا خودتان را معرفی کنید؟

من شــهرام مبصر متولد سال 56 و اصالتا 
اهل شهرستان دزفول در استان خوزستان 
هستم. در سال 75 و در آستانه 19 سالگی 
بر اثر حادثه ای دچار ضایعه نخاع شدم. در 
آن زمان در ســال چهارم هنرســتان و در 
رشته برق قدرت مشغول به تحصیل بودم. 
پس از حادثه ای که پیش آمد خانواده ام به 
تهران نقل مكان کردند. این انتقال بیشــتر 
بــه خاطر درمــان من و اینكــه نزدیک به 
خدمات درمانی و توانبخشی باشم، صورت 
گرفــت. کاًل 17 بار تحــت اعمال جراحی 
مختلف قرار گرفتم و ســال ها توانبخشی، 

فیزیوتراپــی و تمرینات مختلــف را انجام 
داده ام و خوشــبختانه توانستم تا حدودی 
توانایــی راه رفتن را به دســت بیاورم و از 
روی ویلچر بلند شوم. من همیشه خدا را از 
این بابت شــاکر بوده ام. سال 80 تصمیم به 
ادامه تحصیل گرفتم و در همان سال موفق 
به اخذ دیپلم کامپیوتر شــدم و چند سال 
در یک شرکت کوچک کامپیوتری مشغول 
به کار شــدم. ســال 85 به دانشگاه رفتم و 
در رشــته روابط عمومی تحصیل کردم، در 
ســال 86 نیز با همسرم سونیا آشنا شدم و 

ازدواج کردم. 

چگونه با همسرتان آشنا شدید؟

شهرام: سونیا کارمنــد یكی از شرکت های 
تابع بهزیســتی بنام شرکت بهزیست کار یا 
همان شرکت ایاب و ذهاب معلوالن بود. در 
آن موقع من برای دوستان دارای معلولیت 
برنامه هایی از قبیل تورهای گردشــگری و 
حضورهای اجتماعــی برگزار می کردم و به 
دلیل تعامل زیادی که با این شرکت داشتم 
آنها نیز در مراســم های مختلف مرا دعوت 
می کردنــد که در یكی از این مراســم ها با 
همسرم آشنا شدم و این آشنایی به ازدواج 

ما منتهی شد.
ســونیا: من سونیا شناســی آذری متولد 
ســال 59 هستم. لیســانس ادبیات فارسی 
دارم و قباًل کارمند شــرکت بهزیست کار، 
شــرکت ایاب و ذهاب معلــوالن بودم و به 
عنوان مســئول امور مشترکین مشغول به 
خدمــت بودم. در آن زمــان آقای مبصر از 
طریق انجمن باور، برای برگزاری اردوهای 
گردشگری تفریحی از سرویس های ایاب و 

ذهاب شرکت ما استفاده می کردند. من قبل 
از ازدواج، خیلی درباره ایشان شنیده بودم 
چون همه ایشــان را فردی بسیار با اراده و 
مصمم می دانســتند. شنیده بودم که پیش 
از این از نظر جســمی شــرایط سخت تری 
داشته اند و روی ویلچر می نشستند و حتی 
پزشــكان به او گفته بودند که احتمال بلند 
شــدنش از روی ویلچر خیلی کم اســت. 
ولی ایشــان با تالش و انجــام تمرین های 
توانبخشی مستمر و مثبت اندیشی، کم کم 
توانســت از روی ویلچر بلند شــود. او االن 
بــا عصا راه می رود. من بــا افراد زیادی که 
دارای معلولیت بودند برخورد داشــته ام، از 
نظر من شهرام با خیلی ها متفاوت بود و به 
همین خاطر من هیچ وقت احساس نكردم 
که ایشــان از نظر جســمی دچار معلولیت 
هستند. شــهرام عالوه بر اراده قوی، بسیار 
خنده رو و خوش مشرب و مبادی آداب بود 
و همین خصوصیات موجب شد کم کم من 
هم به ایشــان عالقمند شوم و در نتیجه به 
پیشــنهاد ازدواج ایشان جواب مثبت دادم. 
ما ازدواج کردیم و خدا را شــكر بســیار از 
زندگی ام راضی هســتم و اگر قرار بود یک 
بار دیگر هم ازدواج کنم بدون شک باز هم 

شهرام را انتخاب می کردم.

به  نســبت  خانواده هایتان  واکنــش 
تصمیم شما برای ازدواج چگونه بود؟

ســونیا: در اوایل من با شــهرام در مورد 
مســایل کاری صحبت های تلفنی داشتم و 
مادرم تا حدودی با ایشــان آشنا بود. ولی 
وقتی تصمیم خــودم را برای ازدواج با او با 
مادرم درمیان گذاشــتم خیلی نگران شد و 

اثر  بر  مبصر  شهرام 
دچار   75 ســال  در  حادثه ای 

ضایعه نخاع شــده اســت. او بعد از 
گذراندن فراز و نشــیب های بسیار به 
زندگی فعال و هدفدار خود بازگشــته  

است. 
شهرام چند سالی است که با همسرش 
ســونیا شناسی آذری آشــنا شده و 
این آشــنایی منجر بــه ازدواج آنها 
فیزیکی  محدودیت  سونیا  است.  شده 
ندارد، اما از ازدواجش با شهرام بسیار 
خوشحال و راضی اســت. آنها هر دو 
با  باید  معلولیت  دارای  افراد  معتقدند 
باال بردن سطح اعتماد به نفس در خود، 
از توانایی هایی که دارند استفاده کرده 

و به یک شهروند فعال و تاثیرگذار 
تبدیل شوند. 

همیشه
خدارا
شاکرم

می گفت که ممكن است پدرت از این موضوع 
ناراحت شود. من خودم پیش دستی کردم و 
موضوع را به پدرم گرفتم. به این صورت بود 
که روزی شهرام مصاحبه تلویزیونی داشت 
من سریع پیش پدرم آمدم و گفتم: پدر اگر 
روزی بخواهم با چنیــن فردی ازدواج کنم 
نظرتان چیســت؟ من با پدرم بسیار دوست 
بودم و او در مورد شهرام از من سواالتی کرد 
و مــن هم در مــورد او و اتفاقی که برایش 
افتاده بود و اینكه فرد بسیار فعالی است، در 
انجمن های مختلف مشغول به فعالیت است، 
توضیح  است،  و خوش برخورد  خوش اخالق 
دادم و گفتم که برای من مهم اخالق اوست. 
برخالف انتظار من و مادرم، پدرم گفت: من 
به انتخاب تو احترام می گذارم و می دانم که 
تو بهترین انتخاب را کرده ای. من با مادرت 
هم در این مورد صحبت می کنم. باالخره با 
رضایت خانواده، ما با هم ازدواج کردیم و کم 
کم همه افراد خانواده ام به شــهرام عالقمند 
شــدند و اکنون او را بســیار دوست دارند. 
شاید خیلی از دوســتان و فامیل از ازدواج 
من تعجب کردند، چون در خانواده ما کسی 
نبود که با شــخص دارای معلولیتی ازدواج 
کرده باشــد ولی برای من مهم شهرام بود 

و بس. 
شــهرام: خانواده مــن در تمــام مراحل 
زندگیم مرا حمایت کرده اند. پس از اتفاقاتی 
کــه برای من افتاد آنهــا نقش عمده ای در 
زندگی مــن ایفا نمودنــد و از من حمایت 
کردنــد تا به زندگــی برگــردم. خانواده ام 
خصوصاً پدر و مادرم در تمام مراحل زندگی 
واقعا حامی من بودند. مادرم گرچه فشــار 
و اســترس زیادی را در این سال ها تحمل 
کرد ولــی با مدیریت صحیحــی که انجام 
داد طــوری وانمود می کرد که گویی اتفاق 
خاصی نیفتاده و شــهرام باید تالش کند تا 
به زندگی برگردد و ما هم کمكش خواهیم 
کــرد. فكر نمی کنم حمایتــی باالتر از این 
باشد که خانه و زندگیشان را در شهرستان 
بفروشند و کاًلً به تهران منتقل شوند. حتی 
برادرم از محل کارش در شهرستان استعفا 
داد و در تهران دوباره به کار مشــغول شد. 
مســلماً خانواده ای که به این شكل برخورد 
می کنند و ســال ها از فرزندشــان حمایت 
می کننــد، در مســاله ازدواج هم به همین 
صورت برخورد می کنند. وقتی من موضوع 
ازدواج را مطرح کردم همه خیلی خوشحال 
شــدند مادرم خیلی دوســت داشت سونیا 
را بببینــد و من هم پــس از اینكه خدمت 
پدر ســونیا رفتم، یک روز او را به خانه مان 
دعوت کردم. او یــک روز را با خانواده من 
گذراند و پدر و مادرم بسیار از او خوششان 

آمــد و بعد هم طبق آداب و رســوم پیش 
رفتیم و ازدواج کردیم. اکنون نیز بســیار از 
زندگی مشــترکمان با همسر نازنینم راضی 
و خشنود هســتم و خدا را هزاران بار برای 

داشتن همسری مهربان و دلسوز شاکرم.
 

در زمان ازدواج شما دانشجو بودید؟

شهرام: بله من دانشجوی دانشگاه علمی و 
کاربردی بودم و شرایط درس خواندن برای 
من در آن زمان با وجود عدم مناسب سازی 

کالس ها خیلی سخت بود.
سونیا: شهرام در زمان تحصیل بسیار اذیت 
شد چون کالس های دانشگاه در طبقه باال 
برگزار می شــد و این مســاله برای او یک 
مشكل جدی بود. در واقع مسووالن دانشگاه 
شرایط جســمی او را در نظر نمی گرفتند، 
یعنی در شرایطی که می شد کالس ها را در 
طبقه پایین برگزار کرد، کالس ها در طبقه 

باال برگزار می شد.
شهرام: خیلی مواقع با وجودی که کالس 
در طبقــه پایین خالی بــود ،کالس ها در 
طبقــات باال برگزار می شــد و مــن دائماً 
از مســئول آمــوزش تقاضا می کــردم که 
کالس هــا را در طبقه پاییــن برگزار کنند. 
ولی متاســفانه همكاری الزم در این زمینه 

انجام نمی شد.
سونیا: مــا با هم مشورت کردیم و تصمیم 
گرفتیم که شهرام بار دیگر در کنكور شرکت 
کند و دانشــگاه دیگری را انتخاب کند. او 
این کار را کرد و در دانشــگاه شــهرداری 
قبول شد. این دانشگاه هم در طبقه چهارم 
ساختمان بود و از همان روز اول مسووالن 
دانشــگاه، گفتند، ما امكانات مناسب برای 
شــما نداریــم. به نظر من الزم اســت این 
مساله مطرح شود که افراد دارای معلولیت 
بــرای تحصیــل با چــه مشــكالتی روبرو 
هســتند. اآلن هم شهرام بســیار عالقمند 

است که برای شرکت 
در مقطع کارشناسی 
رشــته مورد عالقه 
کند  اقــدام  اش 
ولــی بــه دلیل 
مراکز  اینكــه 
در  دانشگاهی 
طبقــات باال 
و  هســتند 
رفت  برای 
آمــد  و 

افراد 
دارای 

معلولیت 

مناسب ســازی نشــده اند، نمی تواند ادامه 
تحصیل دهــد. من یک بار از روی دفترچه 
کنكور با بیش از شــانزده مرکز دانشگاهی 
تماس گرفتم. اکثر این مراکز در طبقات باال 
بودند و یــا می گفتند به ما ربطی ندارد که 

همسر شما نمی تواند به طبقات باال بیاید!
شهرام: خوشبختانه مرکز رعد دانشگاهی 
کامال مناسب سازی شده برای افراد دارای 
معلولیت تاســیس کــرده اســت منتهی 
رشــته های آن در مقطع کاردانی دانشجو 
می گیرند. امیدوارم که مقطع کارشناســی 
نیز در آن ایجاد شــود. یكــی از آرزوهای 
من ادامه تحصیل است ولی موانعی که سر 
راهم است این امكان را از من گرفته است.

بســیاری معتقدند که افــراد دارای 
باید با شــخصی که شرایط  معلولیت 
شما  ولی  کنند  ازدواج  دارند  مشابهی 
نشــان دادید که این مساله می تواند 
به این صورت نباشد. نظر شما در این 

مورد چیست؟

سونیا: به نظر من این فكر از آنجایی نشأت 
می گیــرد که برخی از افراد اولین چیزی را 
که در خودش می بیند، معلولیت اســت و 
اعتماد به نفس الزم را ندارند. اما همیشــه 
شهرام در مراودات و فعالیت های اجتماعی 
به نحوی برخورد می کند که خیلی وقت ها 
کسانی که با او در ارتباط هستند، فراموش 
می کننــد که او دچــار محدودیت فیزیكی 
اســت و به اندازه فردی که معلولیت ندارد 
از او توقع دارند. من هم به عنوان همســر 
او هیچ وقــت در زندگی احســاس نكردم 
که شــهرام معلولیت دارد. او آدمی نیست 
کارهایی را که خودش می تواند انجام دهد را 
به واسطه داشتن معلولیت بر عهده دیگری 

بگذارد، با این که من به عنوان همسرش 
وظیفه خود می دانــم که هرکاری را 

برایــش انجام دهم بطور مثال اگر 
خــودش بتواند کاری 

و  دهد  انجــام  را 
من بخواهم در 

آن  انجــام 
را  کار 

به 

 

افراد  از  برخــی 
اولیــن چیزی را که 
می بیند،  خودش  در 
معلولیت است و اعتماد 

به نفس الزم را ندارند

خانواده موفقخانواده موفق
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او کمــک کنم به مــن اعتراض 
کرده و از من می خواهد که باعث 
تنبلی اش نشــوم. اولین باری که 
به خانه شان رفتم دیدم که برای 
ارتفاع  با  اتاقش یک دستشــویی 
کم، با حوله و صابون و مســواک 
و... گذاشته بود، چون نمی خواست 
همیشــه در خانه با عصا راه برود و 
برای اینكه از کسی کمک نگیرد و 
بتواند مســتقل باشد اینكار را کرده 

بود. این برایم جالب بود.
داشــتن  معتقدم  مــن  شــهرام: 
استقالل فردی در بسیاری از موارد، 
به شخصیت و ذات افراد بستگی دارد. 
چه شخص دارای معلولیت باشد، چه 
نباشد. اگر فرد دارای معلولیت، 
به جای پیدا کردن 
توانایی های 

 ، خــود 
بــر  مــدام 
نقص  داشتن 
خود  جسمانی 
و  کند  تاکیــد 
ایــن  بخواهــد 
مرتب  را  نقــص 
طرف  دهد،  نشان 
او  مقابل هم نقص 
را می بینــد و حتی 
ممكــن اســت این 
نقــص را بــه رویش 
بیاورد، در این صورت 
چنین فردی بهتر است با شخصی 
مثل خودش ازدواج کند. البته خیلی ها هم 
هســتند که اصاًل ازدواج نكرده اند و زندگی 
خــوب و موفقی هــم دارند، ما دوســتانی 
داریم که ادامه تحصیل داده اند، مدیرعامل 
یک شــرکت هســتند یا یک زندگی خوب 
و عادی برای خودشــان دارنــد. همانطور 
دوســتان دارای معلولیتی هم داریم که با 
فرد غیرمعلولــی ازدواج کرده و خیلی هم 
خوشبخت هستند و یا دوستانی که هر دو 
طرف دارای محدودیت فیزیكی هســتند و 
آنها هم خیلی خوب باهم زندگی می کنند. 
برعكــس آن را هم دیده ایم، که دو نفر فرد 
دارای معلولیت با هم ازدواج کرده اند و پس 
از دو مــاه از یكدیگر جدا شــدند و یا یک 
فرد دارای معلولیت با فرد غیرمعلول ازدواج 
کرده و باز نتوانســته زندگــی کند. به نظر 
من ربطی به معلولیت افراد ندارد، بیشتر به 
ذات و شخصیت افراد و به درک و شعور دو 
طرف نســبت به یكدیگر و زندگی مشترک 

بستگی دارد.

ازدواج را به افراد دارای  شــما اصوالً 
معلولیت توصیه می کنید؟

شهرام: من ازدواج را نه فقط برای دوستان 
دارای معلولیــت بلكه بــرای همه افراد، به 
شــرطی توصیه می کنم که شــرایطش را 
داشته باشند. شــرایط ازدواج شوخی بردار 
نیست. ازدواج یک دوســتی ساده نیست، 
یک بار مســئولیت متقابل اســت. شرایط 
ازدواج بایــد از همه نظر مهیا باشــد چه از 
نظر اجتماعی و چــه از نظر اقتصادی. فرد 
باید ببیند، آیا توانایی اینكه زندگی خودش 
را اداره کند را دارد یــا می خواهد دایم از 

دیگران توقع داشته باشد.
شــرایط اجتماعی و شرایط شــغلی برای 
ازدواج باید وجود داشته باشد، همانطور که 
شــرایط روحی و روانی نیز از دیگر شرایط 
ازدواج اســت. خیلی ها ممكن است از نظر 
مالی تامین باشــند ولی آمادگی ازدواج را 
نداشته باشــند. این افراد هم به خود و هم 
به طرف مقابل و هم بــه دو خانواده ضربه 
می زننــد. چنین افرادی بهتر اســت از اول 
وارد مقوله ازدواج نشوند و دو خانواده را هم 
درگیر نكنند که بعد از چندماه یا یک سال 
بخواهند پشیمان بشوند. من ازدواج آگاهانه 
را می پســندم و توصیــه می کنم. ازدواجی 
که شرایط آن مهیا باشــد و دو فرد مدتی 
زیر نظر خانواده هایشــان بــا هم در ارتباط 
باشند و از هم شــناخت پیدا کنند. گاهی 
پیش می آید که یک فرد مشــكالتی که به 
دلیل معلولیت برایش به وجود آمده را قبل 
از ازدواج پنهــان می کند، ولــی اگر به این 
فكــر کند که وقتی بعد از ازدواج اولین فرد 
زندگی اش همسرش اســت چرا نباید قبل 
از ازدواج مشــكل خــود را صادقانه با او در 
میان بگذارد تا او هم بتواند آگاهانه تصمیم 
بگیرد؟ من قبل از ازدواج تمام اتفاقاتی که 
برایم افتاده بود را به سونیا گفتم، اینكه من 
ورزشكار بودم، انسانی پرانرژی و پرهیجان 
بودم و اینكه حادثه ای که اتفاق افتاد باعث 
نشــد زندگی من تعطیل شود. من همیشه 
خدا را شــاکر بوده ام و همیشــه خدا را در 
زندگیــم حس کرده ام و احســاس می کنم 
اتفاقاتی که برایم افتاد باعث شــد بیشــتر 
زندگی را لمس کنــم و دریابم که زندگی 
تلفیقی از ســختی ها، راحتی ها، شادی ها و 
غم ها اســت. زندگی یعنی با هم یاد بگیریم 
و به هم یاد بدهیم. هم تجربه کسب کنیم 
و هم تجربیاتمــان را در اختیــار یكدیگر 

بگذاریم. 

وقتی این حادثه برای شــما پیش آمد 

چگونه با آن برخورد کردید؟

در یكی، دو ســال اول خیلی مشكل داشتم 
و بــه یک افســردگی حاد مبتال شــدم به 
طوری که دوســتان صمیمی خودم را هم 
نمی خواســتم ببینم. خانــواده ام هم دچار 
همین مشكل شــده بودند. همه گیج شده 
بودیم چون نمی دانستیم معلولیت چیست؟ 
نمی دانســتیم ضایعه نخاعی یعنی چه؟ آیا 
خوب می شود یا نه؟ ما قبال چنین موردی 
را در خانواده نداشتیم و اصال آگاهی نسبت 
به ضایعه نخاعی نداشــتیم. نمی دانســتیم 
زخم بســتر یعنی چه و چــكار کنیم ،که 
خوب شود. عفونت اداری، سوند و این طور 
چیزها را اصال نمی دانستیم یعنی چه. به هر 
حال من دچار افســردگی شدم و این حال 
من، به خانواده ام هم سرایت کرده بود. یادم 
می آید که اگر مادرم می خواست یک لیوان 
آب دست من بدهد سردرگم بود که اینكار 
را بكند یا نه. گاهی که من حالم خوب بود 
از او اســتقبال می کردم و تشكر می کردم و 
گاهی که حالم بد بود می گفتم تو داری به 

من ترحم می کنی!
یادم می آید پدرم با دوستش تلفنی صحبت 
می کرد و می خواســت به دوســتش بگوید 
که چون پســرم مشــكل معلولیت دارد ما 
نمی توانیم به خانه شما که در طبقه چهارم 
اســت بیاییم و من گوش تیــز کرده بودم 
ببینم که پدرم چه می گوید، چون اگر پدرم 
واژه معلول را به زبــان می آورد من خیلی 
ناراحت می شــدم و می گفتــم من معلول 
نیســتم. آن شــب پدرم مانده بــود که به 
دوستش چه بگوید که باالخره گفت پسرم 
یک کم معلول است که من پس از شنیدن 
آن جملــه به فكر فرو رفتــم که چرا نباید 
با قبول واقعیــت تا این حد زندگی را برای 
خود و خانواده ام ســخت کنــم. من در آن 
زمان به شدت از شنیدن واژه معلول متنفر 
بودم و خیلی با این کلمه مشــكل داشتم. 
چــون قبل از این حادثــه هیچ وقت ندیده 
بودم که تلویزیون یک فرد دارای معلولیت 
موفق همچون وکیل یا پزشــكی که دارای 
معلولیت اســت را نشان بدهد یا هیچ وقت 
نشریه ای را ندیده بودم که در آن فرد دارای 
معلولیتی که مثال دکترای شیمی یا فیزیک 
دارد معرفی شده باشد. چون فرهنگ سازی 
درستی در این مورد در جامعه انجام نشده 
بود. به همیــن خاطر وقتی این اتفاق افتاد 
من فكر می کردم که اکنون من بیچاره ترین 
شخص در دنیا هســتم. در صورتی که اگر 
یک اطالع رسانی درست و بجا در این مورد 
انجام شــده بود و اگر ذره ای به این مساله 

 
شرایط ازدواج 

باید از همه نظر مهیا باشد 
چه از نظر اجتماعی و چه
 از نظر اقتصادی. فرد باید
 ببیند، آیا توانایی اینکه
 زندگی خودش را اداره
 کند را دارد یا می خواهد
 دایم از دیگران توقع
 داشته باشد

پرداخته شده بود، این دیدگاه در من نسبت 
به معلولیت به وجود نمی آمد.

اگر در مورد معلولیت اطالع رسانی درستی 
انجام شده بود شاید افسردگی من به جای 
اینكه ســه سال طول بكشــد یكی دو ماه 
بیشتر طول نمی کشــید و من می پذیرفتم 
که این اتفاق افتاده ، شــاید حكمتی در آن 
بوده و من باید بــا هرچه دارم به زندگی ام 
ادامه دهم. ولی سه سال طول کشید تا من 
بتوانم این مســاله را بپذیــرم و با آن کنار 

بیایم.

از چه زمانی با موسســه رعد آشــنا 
شدی؟

سال 82 که دوباره با دوستان ارتباط برقرار 
کردم و از خانه بیرون آمدم ، از طریق آنان 
با رعد آشنا شدم. پس از حضور در مجتمع 
رعد در حــوزه توانبخشــی انصافــاً خانم 
حقیقــی و خانم فهیمی ماننــد دو خواهر 
بســیار برای من زحمت کشیدند و من نیز 

همیشه برایشان دعای خیر دارم.  
در مجتمــع رعد دوره های مختلف آفیس و 
گرافیک را نیز گذراندم. مســئوالن رعد در 
این زمینه نیــز خیلی به من کمک کردند. 
یادم اســت که قانــون رعد در آن ســال 
این بود که هرکســی فقط می توانســت در 
یک رشــته آموزش ببیند تــا بتواند در آن 
رشته، حرفه ای شــود. ولی چون مسئوالن 
آموزش می دانستند من به کامپیوتر عالقه 
دارم و دیپلم من هــم کامپیوتر بود به من 
اجــازه داده بودند که بتوانــم تمام دوره ها 
را بگذرانم. وقتی در کالس های آموزشــی 
کامپیوتر رعد شــرکت کردم و دانشــم را 
در ایــن زمینه تكمیل شــد، همین به من 
جســارت داد که یک شــرکت کامپیوتری 
کوچک تاســیس کنم. با اساتید این مرکز 
ارتبــاط خوبی برقرار کرده بودم و هنوز هم 

این ارتباط را حفظ کرده ام. 
مجتمع رعد همیشــه برای من عزیز بوده 
اســت و من همواره احســاس دین به رعد 
داشته ام. چون در دوران سختی به آن وارد 
شــدم و توانستم خودم را پیدا کنم. رعد به 
مــن کمک کرد تا زندگیم بــه روال عادی 

برگردد.

در مورد فعالیت هایتان در انجمن باور، 
کمیته  و  معلــوالن  کانون  رعد،  مرکز 

راهبری جامعه ایمن توضیح دهید؟

در سال 83 به پیشنهاد آقای محمد مقدم 
که خود ایشــان نیز از کارآموزان قدیم رعد 

بود چند نفر از دوستان دارای معلولیت دور 
هم جمع شــدیم و انجمن باور را تاسیس 
کردیــم. این انجمن در حــال حاضر، یكی 
از انجمن های فعال حوزه معلوالن اســت و 
من افتخار می کنم که جزو هیات موسس و 
هیات امنای انجمن باور هســتم. چندسالی 
که گذشت و انجمن باور رشد کرد دوستان 
جدیــد با توانایی های جدیــدی به آن وارد 
شدند و ما احســاس کردیم باید فضا داده 
شــود که بقیه بیایند و خودشان را محک 
بزنند، توانایی هایشان را پیدا کنند و تجربه 
کسب کنند. در سال 85 مرکز رعد الغدیر، 
به مدیریت آقای آتشــک به من پیشــنهاد 
همــكاری دادند و من یكســال مســئول 
روابط عمومی آنجا بودم و در همان ســال 
بود که من در رشــته روابط عمومی قبول 
شدم. ولی مشــكلی که داشتم این بود که 
هر روز می بایست بعد از اتمام ساعت کاری 
از یافت آباد به دانشــگاهم واقع در فرحزاد 
می رفتم و شــب به خانه برمی گشــتم که 
متاسفانه این امر خارج از توان بدنی من بود 
و باعث شد تا از محضر دوستانم در موسسه 

رعد الغدیر مرخص شوم و دوباره به انجمن 
باور برگردم. در آنجا کارها هم سبک تر بود 
و هم به درسم می رسیدم. در باور تجربیات 
بســیار ارزنده ای کسب کردم. در سال 89 
همزمان با فعالیتم در باور پیشنهاد دبیری 

کانون معلوالن منطقه دو تهران از سوی 
رییس اداره ســالمت شــهرداری 

این منطقه به من داده شد. 
پس از یک ســال همكاری 

بــا اداره ســالمت از ســوی 
دبیرخانه کمیته راهبری جامعه 

تهران پیشــنهاد  ایمن منطقــه2 
همكاری در زمینه مناســب سازی و ایمن 
ســازی معابر و فضاهای شهری برای تردد 
شهروندان آســیب پذیر به من داده شد و 
طی حكمی از طرف شهردار منطقه2 تهران 
به سمت ریاست کارگروه تخصصی ارتقای 
سطح ایمنی افراد دارای معلولیت منطقه2 
منصوب شــدم که جا دارد در همین جا از 
مسئوالن شورای سیاستگذاری جامعه ایمن 
و شهردار منطقه2 به دلیل حسن اعتمادی 
که به من داشتند تشكر کنم. کمیته راهبری 

خانواده موفقخانواده موفق
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مختلف  شاخه های  ایمن،  جامعه 
دارد مثــل ایمنی مــدارس، ایمنی 
کودکان، امینی سالمندان، ایمنی افراد 
دارای معلولیت ایمنی مساجد و ...  در سال 
90 نیز در پی احساس دینی که به مجتمع 
رعد داشــتم قریب به یكســال بــه عنوان 
مســئول واحد فرهنگی مشغول به خدمت 
شدم. بسیار مشتاق بودم آن احساس دینی 
که به رعد داشــتم را بــه طریقی ادا کنم. 
که البته پس از یک ســال فعالیت در این 
مجتمــع، به دلیل حجم بــاالی کار در امر 
مناسب سازی معابر سطح منطقه 2 مجبور 
شــدم تا از محضر دوستانم در مجتمع رعد 

نیز مرخص شوم.

وظیفه شــما به عنوان رئیس کارگروه 
دارای  افــراد  ایمنی  ســطح  ارتقای 

معلولیت چیست؟

اصلیترین فعالیت ما در زمینه مناسب سازی 
و ایمن ســازی معابر و فضاهای شهری در 
ســطح منطقه 2 تهران اســت که یكی از 
مهم ترین دســتاورد های ایــن کارگروه در 
طی این مدت، شناســایی و عكســبرداری 
از 3000 نقطه نامناســب ســطح منطقه 
اســت که با همكاری یک گــروه 26 نفره 
داوطلب اعم از افراد دارای معلولیت و افراد 
غیر معلول انجام شــد و اکنون با همكاری 
معاونت فنــی و عمرانی، معاونت ترافیک و 
نظارت کارگروه معلــوالن منطقه، در حال 
به سازی و مناسب سازی این نقاط هستیم و 
خوشبختانه تا کنون هم در زمینه مناسب 
ســازی و هم نصب تابلوهــای ویژه پارک 
خودرو جانبازان و معلوالن، پیشرفت بسیار 
خوبی در ســطح منطقه داشته ایم، هر چند 
که این مشــكل ریشه ای است و نیاز بسیار 
به فرهنگ سازی دارد. بر خود الزم می دانم 
تــا در همین جــا از مســئوالن و اعضای 
هیأت مدیــره و گروه های همیاری مجتمع 
آموزشی نیكوکاری رعد و تک تک عزیزانی 
کــه همواره ما را در رســیدن به اهدافمان 

یاری داده اند، تشكر و قدردانی کنم.

در رابطه با موسسه پیام آوران ساحل 
تاســیس کرده اید  تازگی  به  امید که 

بیشتر توضیح دهید؟

شــهرام: به جــرات می گویم موسســه 
پیام آوران ساحل امید که به تازگی با کمک 
همســرم تاســیس کرده ایم، کاماًل حاصل 
تجربیاتی اســت که تا کنون از فعالیت در 
رعد، بــاور و مراکز مرتبط با حوزه معلوالن 

کسب کرده ام.
با وجــود نیازی که در زمینه گردشــگری 
افراد دارای معلولیت احســاس می شد و با 
حمایت فكری همســرم به این فكر افتادیم 
تا در این راســتا موسسه ای تاسیس کنیم. 
بهزیستی  ســازمان  با  الزم  نامه نگاری های 
انجام شــد و به لطف خدا در بهمن ماه 91 
پروانه تاسیس صادر شد و به یاری خدا بعد 
از انجام کارهای مقدماتی موسسه پیام آوران 
ساحل امید را تاســیس کردیم. اساسنامه 
این موسسه بســیار گسترده است و شامل 
کارآفرینی، آموزش و اشتغال و گردشگری 
اســت. ولی با توجه به عالقه شــخصی من 
و تجربیاتی که در طول ســال ها در زمینه 
گردشگری کســب کرده ام بیشتر به بحث 
گردشــگری پرداخته ایم. مــن معتقدم که 
گردشــگری در ارتقای ســطح ســالمت و 
روحیه افراد دارای معلولیت تاثیر بســیاری 
دارد. در طــول ســال هایی کــه تورهای 
گردشــگری برگزار کرده ایم، در هر برنامه 
یكسری تجربیات جدید کسب کرده ایم چه 
از نظر ایاب و ذهاب دوســتان و چه از نظر 
گروه همیاران که در تورها کمک می کنند 
یا فضاهایی که باید حتماً مناســب سازی 
شــده باشــد یا امكاناتی که باید در اختیار 
دوســتان قــرار گیرد مثل سرویســی های 
بهداشتی مناسب و یا قیمت هایی که تعیین 
می کنیم که باید در حدی باشد که دوستان 
بتواننــد آن را بپردازند. همه این ها تجاربی 
است که کسب شده و البته ادعا نمی کنیم 

که کارمان بی عیب است.

آیا فقط افــراد دارای معلولیت در این 
تورها شرکت می کنند؟

چون فرهنگ ســازی یكــی از اهداف مهم 
موسسه ساحل امید است، معموالً 50 درصد 
از افراد شرکت کننده در تورها افراد دارای 
معلولیت و 50 درصد بقیه افراد غیرمعلول 
هســتند. حتی ممكن است از خانواده های 
آنان هم نباشــند بلكه از گروه همیاران یا 
افرادی که با دیــدن روحیه خوب و مثبت 
شرکت کنندگان عالقمند به شرکت در این 
تورها می شوند که خوشبختانه روز به روز 
به تعداد عالقمندان به شــرکت در برنامه ها 
افزوده می شود. هدف ما این است تعامل و 
زندگی کردن با یكدیگر را در طول یک روز 

سفر تجربه کنیم.
وقتی افــراد غیرمعلول با دوســتان دارای 
معلولیت آشــنا می شــوند و می بینند که 
این افــراد چه روحیه های خوبــی دارند و 
در بین آنها آدم هــای تحصیل کرده، مدیر 

یا انسان های مطرح وجود دارد نگرشی که 
در حال حاضر در جامعه نسبت به این افراد 
وجــود دارد، تغییر می کنــد. هدفمان این 
است که هم روحیه مثبت را در بچه ها ارتقا 
دهیــم و هم یک حضور اجتماعی داشــته 
باشیم تا مســئوالن هم بدانند افراد دارای 
معلولیت حق دارند از تمام امكانات جامعه 
همچون سینما، پارک، فرهنگسرا، دانشگاه 

و... استفاده کنند.

در مورد حقوق شــهروندی معلوالن و 
چالش هایی که بر سر راه آن است چه 

نظری دارید؟

شــهرام: از قدیم گفته اند حــق گرفتنی 
اســت. تا موقعی که دوســتان ما نسبت به 
حقوق خودشــان مطلع نباشند، نمی توانند 
حقوقشــان را مطالبه کنند. دوستان باید با 
حقوق شــهروندی خود آشنا باشند و انجام 
نشــدنش را پیگیــری کنند نبایــد منتظر 
بنشــینند تا کســی بیایــد و کاری برای 
آنــان انجام دهد. برای مثــال طبق مصوبه 
شهرداری تهران، شماره تلفن 137 موظف 
است که چنانچه فرد ســالمندی یا فردی 
دارای معلولیت مشكل رفت و آمد در کوچه 
و خیابانی که در آن زندگی می کند داشته 
باشد و با این شماره تماس بگیرد در اسرع 
وقت این مشــكل را حل کند و اگر شماره 
137 به این کار رســیدگی نكرد شــماره 
1888 وجود دارد که شــكایات و انتقادات 
و پیشنهادات شهروندان را پیگیری می کند. 
بســیاری از افــراد دارای معلولیــت این را 
نمی دانند و نســبت به حقوق خود آگاهی 
ندارند. پیشنهاد می کنم دوستان کمی واقع 

بینانه تر به زندگی نگاه کنند. 
بخاطــر مــی آورم بارهــا وارد مرکز رعد 
می شــدم و می دیــدم بچه ها یک گوشــه 
ناراحــت جمع شــده اند و می گفتند: فالن 
سریال را دیدی تمام آدم های پلید و فاسد 
جامعــه را در نهایت روی ویلچر نشــاند؟ 
دیدی چــه توهینی به مــا کردند؟ من در 
پاســخ می گفتم بله دیدم، حــاال چه کار 
نمی دانیم.  می گفتنــد  بكنید؟  می خواهید 
من شــماره 162 را برای آنان توضیح دادم 
که اگر واقعاً برنامه ای یا ســریالی را دیدند 
کــه نگرش منفی نســبت به افــراد دارای 
معلولیــت را در جامعــه القــاء می کند به 
این شــماره زنگ بزنند و خیلی محترمانه 
انتقاد کنند. تلویزیون رســانه ای اســت که 
مخاطب بســیاری دارد و فرهنگسازی که 
از طریق این نوع ســریال ها انجام می شود 
شــاید این باور را به وجود بیــاورد که هر 

کدام از ما که معلولیتی داریم یا خودمان یا 
خانواده هایمان گناهی مرتكب شده اند. البته 
شــماره 162 فقط برای انتقاد نیست، چرا 
کــه گاهی در تلویزیون با افراد موفق دارای 
معلولیتی جهت معرفی توانایی هایشــان به 
جامعه نیز مصاحبه شده است که بنظر من 
بسیار قابل ستایش است و میتوان از طریق 
همین شــماره از پخش چنین برنامه هایی 

قدردانی کرد.
صحبــت من بــا بچه هــا این اســت که 
و  ببیننــد  را  زندگــی  واقعیت هــای 
توانایی هایشــان را بشناسند. اینگونه نباشد 
که همیشــه کاســتی ها را ببینند و مرتب 
به خود تلقین کنند کــه معلولیت دارند و 
توانایی شــان در حد دیگران نیست تا این 
را برای خودشــان تبدیل به یک باور غلط 

کنند.
ســونیا: چندوقت پیش یكی از دوستان 
دارای معلولیت زنگ زد و از شهرام خواست 
که برایش کار پیدا کند و این شــخصی بود 
که چندین ســال به موسسه رعد هم رفته 
است. شهرام از او پرســید کامپیوتر بلدی 
گفت: نه. از او پرســید مدرک تحصیلی ات 
چیست؟ گفت سوم راهنمایی. از او پرسید 
در چه رشته ای مهارت داری؟ گفت هیچی. 
بنظر من چنین شــخصی بعد از این همه 
ســال که در مجتمع رعد رفت و آمد کرده 
اســت و در نتیجه هیچ چیز یاد نگرفته، در 
واقع عمــرش را به بطالت گذرانده اســت. 
برای چنین شــخصی بــدون هیچ مهارتی 
چه کاری از دست شــهرام یا مرکز رعد یا 
هرکس دیگری ساخته است. وقتی خودش 

هیچگونه تالشی برای خودش نمی کند.
من پیامم به دوســتان دارای معلولیت این 
اســت که فقط معلولیت هایشان را نبینند و 
مثل افراد موفق بیشتر روی توانایی هایشان 
متمرکز شــوند، همین باعث می شــود که 
ضعف جسمانی آنها کمتر دیده شود یا چه 
بسا اصال دیده نشود. با هر میزان توانایی که 
دارند تالش کنند و جلو بروند و فكر نكنند 
کــه همه چیز در ازدواج خالصه می شــود. 
خیلی از افراد هستند که ازدواج نمی کنند 
ولی خیلی خوب زندگــی می کنند و فرق 
هم نمی کند که معلولیت داشــته باشــند 
یا نداشــته باشند. دوســتان بدانند که اگر 
اعتماد به نفس خودشان را باال ببرند خیلی 

از مشكالتشان حل می شود. 
عزیزان جهت آشنایی بیشتر با موسسه پیام 
آوران ســاحل امید می توانند به وب سایت 

این موسسه مراجعه کنند  

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند. خارپشت ها 
وخامت اوضاع را دریافتند، تصمیم گرفتند دورهم جمع شــوند و 

بدین ترتیب همدیگر را حفظ کنند.
 وقتی نزدیک تر بودند گرم تر می شــدند ولی خارهایشان یكدیگر 
را زخمــی می کرد بخاطر همین تصمیم گرفتند ازهم دور شــوند 
ولی به همین دلیل از ســرما یــخ زده و می مردند. ازاین رو مجبور 
بودند برگزینند یا خارهای دوســتان را تحمل کنند، یا نسلشان از 
روی زمین برکنده شــود. دریافتند که بــاز گردند و گردهم آیند. 
آموختند که، با زخم های کوچكی که هم زیســتی با کسی بسیار 
نزدیــک بوجود می آورد، زندگی کنند چون گرمای وجود دیگری 

مهمتراست. و این چنین توانستند زنده بمانند. 
درس اخالقی: بهترین رابطه این نیســت که اشــخاص بی عیب و 
نقص را گردهم می آورد بلكه آن اســت هــر فرد بیاموزد با معایب 

دیگران کنارآید و محاسن آنان را تحسین نماید. 

»وقتي تنهاییم دنبال دوست مي گردیم، پیدایش که کردیم، 
از دســتش دادیم، در  دنبال عیب هایش مي گردیم وقتي 
تنهایي، دنبال خاطراتش مي گردیم مراقب قلب ها باشیم، 

هیچ چیزآسان تر از قلب نمي شکند«
ژان پل سارتر

گرمایوجود
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کامپیوتر هم مســلط  به  پس شــما 
هســتید. آیــا دوره هاي آموزشــي 

کامپیوتر را گذرانده اید؟

بله من به کامپیوتر مسلط هستم ولي هیچ 
وقت در هیچ آموزشــگاهي حضور نداشتم 
و آموزش ندیــده ام حتی در مــورد زبان، 
پیش بینی نیازهــای آینده و حرکت برای 
رســیدن به آنها مهم تریــن عواملی بودند 
که باعث  می شــدند کــه کار با نرم افزاری 
خاص را شــروع کنم و همیشه نیاز سنجی 
و بعد از آن برنامه ریزی برای رسیدن به آن 

مهمترین بخش زندگی من بوده. 

چه  و  چیســت  مجازي  آموزشــگاه 
خدماتي را ارایه مي دهد؟

آموزشگاه مجازی در واقع وب سایتی است 
که با داشــتن بخش های مختلــف امكان 
آموزش از طریق اینترنت را فراهم می کند، 
یک آموزشگاه مجازی  می تواند با روش های 
مختلف خدمات خود را ارائه کند، در حالت 
اول کاربران با محتوای آموزشــی از پیش 
تعیین شده روبرو هستند که مزایا و معایب 
خاص خود را دارد و یا از طریق نرم افزار های 
نیمه افالین کار آموزشی انجام  می شود که 
در این حالت تنهــا عملكرد کاربر به پایگاه 
داده وب سایت به صورت مرحله ای گزارش  
می شود و پیشرفت کاربرد از راه دور کنترل  
می شــود و یا روش های جدید دیگر. روشی 
که ما در آموزش استفاده  می کنیم آموزش 
مســتقیم ولی در فضای مجازی اســت که 
کمترین هزینه و بازدهی مناسبی نسبت به 
روش های دیگر دارد اما به خاطر مشكالت 
نوسان در پهنای باند هم این روش گاهی با 
اختالل همراه است. مهمترین کاری که در 
وافل توانسته ایم انجام دهیم ارائه خدمات 
مختلف و جامع اســت به این صورت که ما 
خدمــات آموزش، ترجمه و مشــاوره را در 
بخش های متخلف وب ســایت در اختیار 
متقاضیان قرار  می دهیم. معموال وب سایت 
های مشــابه فقط وارد یک حوزه  می شوند 
و مدیریت همه این بخش ها انرژی زیادی  
می طلبد و نیرو های متخصص خاص خود 
را نیاز دارد امــا من به خاطر اینكه بتدریج 
وارد این فعالیت ها شدم توانستم تیم های 

خوبی را دور هم جمع کنم.    

شــما به نوعي یک کارآفرین هستید، 
درست است؟

وافل با بخش های متنوعی که دارد فرصت 
اشــتغال برای مترجم ها و مــدرس ها را 

ایجــاد کرده و مترجم ها بر اســاس میزان 
تســلط و تعهد به مســولیتی که بر عهده  
می گیرنــد کار دریافت  می کنند و تعدادی 
از مترجمین بصــورت تمام وقت و تعدادی 
نیــز به صورت پاره وقت همكاری دارند. در 
مجمــوع تعداد افرادی که تمــام وقت کار  
می کنند در بخش ترجمه و تدریس حدودا 
12 نفر هســتند که افرادی که پاره وقت یا 
پــروژه ای کار  می کنند بیشــتر از 50 نفر 
هستند که یا کار آموز هستند و یا بر اساس 
تخصص یا زمینه ای خاص بصورت محدود 

کار دریافت  می کنند. 

آیــا از افــراد داراي معلولیــت در 
آموزشگاه وافل استفاده مي کنید؟

یكــی از دغدغه های من اســتفاده از افراد 
دارای معلولیتی هســت کــه در این حوزه 
حرفی برای گفتن دارند، کار حرفه ای افراد 
حرفه ای نیــاز دارد و پیدا کردن این افراد 
با توجه به بانک های اطالعاتی ضعیفی که 
از معلوالن  وجود دارد کار سختی است ولی 
همواره تالش کرده ام با ارسال فراخوان ها و  
آگهی های متعدد در سایت های مرتبط با 
موضوع معلوالن  متخصصین را شناسایی و 
در کارها استفاده کنم. در حال حاضر تعداد 
افراد معلول همكار خیلی کم هستند و تنها 
ســه مترجم پاره وقت و یک نفر در بخش 
تبلیغات فعال هســتد. درصورت داشــتن 
تخصص کافــی قطعا اولویت بــا معلوالن  

خواهد بود. 

به چه صــورت پرداخت  شــهریه ها 
مي شود؟

شــهریه ها به صــورت Online و از طریق 
درگاه پارس پال دریافت  می شــود. امروزه 
سیســتم های بانكداری مجازی این امكان 
را فراهم کرده اند که در هر ســاعتی بتوان 
پرداخت ها را انجام داد. در بخش راهنمای 
پرداخت شماره حســاب و کارت هم برای 
افرادی که تمایل دارند با مراجعه به بانک ها 

پرداخت کنند اعالم شده است. 

مشــکالتی که در این کار با آن روبرو 
هستید چیست؟

کاهش پهنای باند و فیلتر شــدن نرم افزار 
های مورد اســتفاده از مهمترین مشكالتی 
هستند که هر چند وقت یكبار باعث کنسل 
شــدن کالس ها  می شــود و اینكه هنوز 
اعتمــاد به آموزش مجــازی وجود ندارد و 
بسیاری از مشــتریان ما فكر  می کنند این 

سیســتم کارامد نیســت. ما از کشور های 
مانند امــارات، عراق، آلمان، اســترالیا و...
مشتری داشتیم که راحت تر اعتماد کردند. 
وب سایت هایی با کپی کردن محتوای ما و 
الگو برداری از وافل )بدون تغیر دادن حتی 
یک کلمــه( بوجود آمدند ولــی معموال به 
خاطر عدم آشــنایی و مدیریت ضعیف غیر 
فعال شدند. باال بودن رقابت و پایین بودن 

قیمت ترجمه باعث  می شــود گذران 
زندگی برای مترجمین تمام وقت 

سخت شود و از وافل درآمدی 
تا 500 هزار  ماهانه 400 
باشــند  داشــته  تومان 
که در شــرایط اقتصادی 

کنونی پایین بحساب  می آید. 
همكارانی هم که به صورت کامال 

تعدادشــان  می کنند  کار   تخصصی 
کم است ولی خوشبختانه درامد مناسبی 

دارند که از این بابت خوشحالم.  

افــراد داراي معلولیت تخفیفي  براي 
قائل هستید؟

بله. بــراي این افراد و حتــی جانبازان 50 
درصد تخفیف در آمــوزش در نظر گرفته 
ایم. که یک جلســه آموزشی به مدت یک 
ســاعت و نیم 7 هزار تومان اســت. افراد 
داراي معلولیت و جانباز بســیاري هم تا به 
حال در اموزشگاه ما آموزش دیده اند و یا در 
حال آموزش دیدن هســتند و حتي بعضي 
از این افراد در ســطح کارشناسي ارشد از 
خدمات ما استفاده مي کنند و این افراد در 

نقاط مختلف ایران حضور دارند.

ارتباط شما با  NGOهای فعال در امور 
افراد معلول چگونه است؟

من با انجمــن باور، دیســتروفي عضالني 
ایران، انجمــن ضایعات نخاعــی رودبار و 
همچنین موسســه پیام آوران ساحل امید 
که مدیــر آن آقاي مبصر اســت همكاري 
دارم. گرچــه همكاري من با هــر کدام از 
این انجمن ها در حوزه خاصي اســت مثال 
ترجمه متون پزشكي و بروشورهاي انجمن 
دیســتروفي عضالنی عموما توسط تیم ما 
انجام مي شــود و یا امور بین الملل انجمن 
باور به تازگی بر عهده من گذاشته شده و یا 
پوشش خبر های این موسسات در روزنامه 
مردم ســاالری کــه تا اینجا ایــن روزنامه 
نسبت به مسائل معلوالن  خوب عمل کرده 
که جــا دارد از آقای حمید رضا شــكوهی 
برای حمایت همه جانبه از معلوالن  در این 

روزنامه تشكر کنم. 

سعید ضروري، 27 ساله و داراي مدرك 
ادبیات  کارشناسي در رشــته زبان و 
آموزشگاه  مدیر  او  اســت.  انگلیسي 
مجازي زبان های خارجی وافل اســت، 
به گفته او: در آموزشگاه مجازي وافل 
تقریبا تمام خدمات مربوط به زبان هاي 
خارجــي مثل انگلیســي، ایتالیایي، 
فرانسه، آلماني  و روسي و عربی توسط 
متخصصان این رشته  ها ارائه   می شود، 
این آموزشگاه  ولي بیشتر فعالیت هاي 
مجازی بر روي زبان انگلیسي متمرکز 
اســت و این خدمات به صورت مجازي 
انجام مي شوند. با این کارآفرین موفق 

به گفت وگو نشستیم:

سعید در مورد خودت بگو؟

من اصالتاً اهل منجیل هســتم و معلولیتم 
ناشی از دیستروفي عضالني است. با توجه 
به پیشــرونده بــودن بیماری مــن تا 16 
ســالگي با کمک عصا راه مي رفتم و پس از 
آن مجبور به اســتفاده از ویلچر شدم، این 

بايد وارد جامعه شويم
و حقوق خود را طلب كنیم
بیماري ژنتیكي و پیشرونده است و عضالت 
به مــرور دچار ضعف و تحلیل مي شــوند. 
بــا مجموعه های مختلفــی کار  می کنم و 
زندگی پرجنب و جوشــی دارم و به پیش 
بینی هایی که در گذاشــته داشته ام تقریبا 
رسیده ام و هدف های جدیدی دارم که برای 

رسیدن به آنها در حال تالشم. 

آیا شــما در مدارس عــادي تحصیل 
کرده اید؟

بله من در مدارس عــادی درس خوانده ام 
و ابتدا در شــهر منجیل و بخشی از دوران 
راهنمایی و دبیرســتان هم در شهرســتان 
آبیک )اســتان قزوین( بود. خوشــبختانه 
دورانی که تصور  می شــد معلوالن  جسمی 
حرکتــی هم بایــد در مدارس اســتثنایی 
تحصیــل کننــد گذشــته. دوران تحصیل 
دانشــگاهی هم در دانشــگاهی بود که در 
ابتدا مناســب سازی شــده نبود و در ترم 
آخر آسانسور ها نصب شدند ولی همكاری 
مسولین دانشــگاه برای برگزاری کالس ها 

در طبقه همكــف خوب بود هر چند گاهی 
بــرای حضور در کالس ها بایــد به طبقات 
باال  می رفتم که همكالســی هایم همیشه 
برای کمک کردن حاضر بودند و بخشــی از 
نیرو های وافل همان دوســتان دانشگاهی 

هستند.     

از چه زماني کار را شروع کردید؟

من از همان ســال 85 و ترم اول دانشــگاه 
فعالیت در فضای مجازی را با راه اندازی یک 
وبالگ مرتبط شروع کردم، و مطالب درسی 
و موضوعــات مرتبط به طور منظم بر روی 
وبالگ قرار  می گرفت که کم کم به آرشیو 
خوبی برای دانشــجویان زبان تبدیل شد و 
در حال حاضر روزانه بطور میانگین 250 تا 
300 بازدیــد دارد و در انتهای ترم به 600 
تا 700 بازدید هم  می رســد، بعد از مدتی 
فعالیت در فضای مجازی و آشــنایی با وب 
ســایت های خارجی به فكر آموزش مجازی 
افتادم و ســعی کردم سیستم های مختلف 
را مطالعه و بررســی کنم و حتی با حضور 
در دفتر یكــی از دانشــگاه های مجازی از 
نزدیک با سیســتم آموزشی آشنا شدم ولی 
به خاطر هزینه های باال طرح متوقف ماند و 
به قرارداد نرسید. در سال 88 هم مقدمات 
را فراهم کردم و بعد از تمام شدن تحصیل 
وارد شرکت بازرگانی پالفا گروپ در تهران 
شدم که به خاطر مشكالت ایاب و ذهاب و 
باال بودن هزینه استعفا دادم و به طور جدی 
بر روی وافل کار کردم و کم کم بخش های 
جدید اضافه شدند و به این مرحله رسید. 

آیا سازمان بهزیستی کمک نمی کند؟

تا جایی که من اطالع دارم سازمان بهزیستی 
برای فعالیت هــای این چنینی وامی تعریف 
نكرده و این در حالیســت که پتانسیل های 
خیلی زیادی در فضای مجازی برای اشتغال 
معلوالن  وجود دارد، امروزه هزینه داشــتن 
وب سایتی امن و کارامد با داشتن یه کارگاه 
کوچک یا متوســط برابری  می کند و حتی 
ممكن اســت گرانتر هم تمام شــود و در 
مقابل تعداد افرادی را هم که مشغول به کار  
می کنــد چند برابر همــان کارگاه با هزینه 
مشابه خواهد بود، برای سازمان بهزیستی و 
یا هر نهاد حمایتی یا مالی دیگر این موارد 
ملموس نیســت و ردیف بودجه ای تعریف 
نشــده است. تمام کارهای سایت و طراحی 
قالــب و تنظیمات بخش های مختلف آن را 
خودم انجام دادم بدون اینكه آموزشی دیده 
باشــم و یا از افرادی بــه طور خاص کمک 

گرفته باشم. 

توان یاب موفقتوان یاب موفق
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آیا شما با مرکز رعد نیز آشنایي دارید؟

بله من با رعد براي اولین بار در مســابقات 
فني و حرفه اي کره که در این مرکز برگزار 
شد آشنا شــدم که من در بخش نرم افزار 
word در مسابقه شرکت کردم ولي به دلیل 
اینكه یكي از موارد این مسابقه، تایپ سریع 
بود و من هم دســت چپــم خیلی ضعیف 
است، در این مسابقات زمان کم آوردم. در 
واقع این اولین بــاري بود که به مرکز رعد 
آمدم و پــس از آن در همایش هایي که در 
این مرکز برپا شده اســت شرکت کرده ام. 
ولي تا به حال از سیســتم آموزشــي رعد 
استفاده نكرده ام. فكر مي کنم این موسسه 
فضاي خوبي از لحاظ ساختمانی و آموزشي 
در اختیــار دارد و نقش موثري در آموزش 
معلوالن  ایفا کرده اســت. تنها 
مشــكلي که من دارم 
واژه توانیاب اســت 
رعــد  در  کــه 
زیاد اســتفاده 
میشــود. به 
نظــر مــن 
یعني  توانیاب 
کســي که ناتوان 
اســت و دنبال توان 
یافتــن اســت و ایــن 
کلمه خوبي برای مخاطب 
قرار دادن معلوالن  نیســت. استفاده از واژه 
افراد داراي معلولیت یا افراد معلول معادل 
بهتري اســت چون به فردیت فرد اولویت 
داده مي شــود، و معلولیــت در آخر دیده  

می شود. 

چشم انداز شــما برای آینده کاریتان 
چیست؟

راه انــدازی دفتر کار برای وافل، راه اندازی 
سیســتم مدیریت آموزش مجــازی، بیمه 
مترجمان تمــام وقت، بهینه ســازی وب 
سایت و طراحی جدید از برنامه های آینده 
وافــل خواهد بود که بــدون کمک مالی و 
وام انجام پذیــر نخواهد بود. در حال حاضر 
مــا با کمترین هزینه هــا کار مي کنیم ولي 
اگــر بخواهیم کار را گســترش دهیم نیاز 
به منابع مالی باالیی اســت. اگــر بتوانیم 
کار را گســترش بدهیم همانطور که گفتم 
مي توانیم افراد بسیاري را درگیر آن کنیم. 
در حال حاضــر نظارت خیلــي خوبي روي 
ترجمه هــا وجود دارد و ســعي کرده ایم از 
مترجم هــاي حرفه اي اســتفاده کنیم هر 
چنــد در مــواردی نواقصی ممكن اســت 
پیش بیایید ولی با بررســی موضوع تالش  

می کنیم از تكرار مجــدد جلوگیری کنیم. 
که این مســئله باعث شده عموما مشتریان 
ثابت داشته باشــیم. استفاده از افراد کامال 
مسلط به حرفه خود یكی از عواملی موثری 
است که بر معتبر بودن مجموعه وافل تاثیر 
 Native گذاشــته اســت. اســتفاد از افراد
Speaker آشنا به تدریس و نگارش حرفه 
ای در خارج و داخل کشور و متعهد به وافل 
نقطه قوت در ارائه برخی پروژه هاســت در 
اینجا هم افزایش قیمت دالر تاثیر مستقیم 
داشته و مدرس امریكایی از ادامه همكاری 
باز ماند و تنها با یک مدرس انگلیسی زبان 
)کســی که زبان مادریش انگلیسی است( 

همكاری داریم. 

در مورد فعالیت هاي دیگري که تاکنون 
داشته اید صحبت کنید؟

مــن هــم در بحث زبــان و هــم در بحث 
کامپیوتر و هم در بحث بازرگاني تجربه هاي 
مختلفي دارم، در شــرایط امروز تنها با یک 
مهارت نمی شــود کاری کــرد باید حتما 
چند مهارت را با هم داشــت و این مسئله 
دســتم را برای انجام فعالیت های مختلف 
باز گذاشته اســت. در حال حاضر عالوه بر 
مدیریت آموزشــگاه مجازی وافل با آدرس 
ابزار کالسیک  با شرکت هاي   www.vafl.ir
)وارد کننده دســتگاه ها و ابزار صنعتی( و 
شرکت منیر کریستال ایساتیس که شرکتي 
تبلیغاتي اســت www.mci-co.ir بصورت 
دور کاری همــكاری دارم. در روزنامه مردم 
ساالري در صفحه اجتماعي با آقاي محسن 
حســیني طاها و همسرشــان خانم نوري 
ماهی دو صفحه کامل مطالب مختلف چاپ  
می کردیم که بهترین دوران کار رســانه ای 
من بود که مجموع یادداشت ها و مطالب و 
مصاحبه های من با معلوالن  موفق به سی و 
پنج عدد رسیده که عموما در بخش مطالب 
 www.zaroori.ir شــخصی بر روی وبالگ
قــرار گرفته اند. در پایــگاه خبری فریادگر  
در  گاهــی  هــم   www.faryadgar.com
حوزه معلوالن  مطلب  می نویسم، با انجمن 
)اســتان گیالن(  رودبار  نخاعــي  ضایعات 
ارتباطــات محدود دارم و ســایت آن ها را 
طراحي کــرده ام که بــه زودي راه اندازي 
خواهد شــد. یک پروژه اي را هم در دست 
دارم که راه اندازي کانون تبلیغات اینترنتي 
است به نام »مســتر آگهي« که قرار است 
با همكاري صددرصد افراد داراي معلولیت 

)معلولیت شدید( فعالیت کند. 

با بچه هاي داراي معلولیت چه صحبتي 
دارید؟

اگر مــن به خودم برگــردم باید بگویم که 
حضور داشتن در جمع افراد موفق و فعالي 
مانند آقاي دشــتي، مبصــر، رضوي زاده و 
حسیني طاها و دیگر دوستان در من تاثیر 
بسیار زیادي داشته اســت. آشنایي با این 
افــراد در من انگیزه ایجاد کــرد تا در این 
حوزه هــاي کاري وارد شــوم و به  صورت 

فردي فعال در بیایم. 
مشــكالتی که افراد معلول دارند معموال از 
جامعه به آنها تحمیل  می شود و کم کاری 
خود معلوالن  شاید ناچیز باشد، گاهی فكر  
می کنیم شــرایط خیلی خراب اســت و به 
همیــن خاطر برای حل مشــكالت اقدامی 
نمــی کنیم. من به آینــده خیلی امیدوارم 
ولــی تا وقتی ما خودمــان را برای ورود به 
جامعه آماده نكنیــم جامعه کاری برای ما 
انجــام نمی دهد. گاهــی تغییرات کوچک 
در فضا داخلی خانه باعث می شــود خیلی 
مشكالت حل شود، بی اطالعی از پتانسیل 
های موجود مهمترین عامل در خانه نشینی 
بعضی معلوالن  اســت. من فكر می کنم در 
رابطه با مطالبات معلوالن ، دســتگاه های 
مربوط به اندازه کافی تحت فشار نیستند و 

نگاه خیرخواهانه همچنان حاکم است. 

سخن پایاني شما چیست؟

به نظر من در ســال هاي اخیر پیشرفت در 
حوزه حقوق معلولین بســیار بیشتر از قبل 
شده است و این به خاطر حضور خود افراد و 
فعالیت  NGOها بوده است اما تا رسیدن به 
نقطه مطلوب راه زیادی باقی مانده. به جای 
جدا کردن سیســتم حمل و نقل معلوالن  
اگر به سراغ حمل و نقل عمومی رفته بودیم 
و در جهت افزایش نگاه تلفیقی به معلوالن  
حرکت کرده بودیم االن شرایط خیلی بهتر 
بود، امیدوارم حمایت سازمان بهزیستی از 
معلوالن  کمی به روزتر و به ســمت افزایش 
اســتقالل آنها برنامه ریزی شود و از حالت 
حمایت جزیره ای دربیاید و نظارت استانی 
بر روی شهرستان ها بیشتر شود. و در آخر 
از شما به خاطر زحمتی که برای انجام این 

مصاحبه کشیدید تشكر  می کنم  

                                  
در حال حاضر

              ما با کمترین هزینه ها
          کار مي کنیم ولي اگر بخواهیم

                کار را گسترش دهیم نیاز به
                          منابع مالی باالیی است.
                   اگر بتوانیم کار را گسترش

                    بدهیم همانطور که گفتم
                  مي توانیم افراد بسیاري

                       را درگیر آن کنیم  

همیشــه این سؤال مطرح می شود که چرا 
اصوالً نمی توان داشتن قانون را مساوی با 

قانونمند بودن دانست؟
و سؤال جدی تر آن که چه عواملی موجب 
می شــود تا میان قانون داشتن و قانونمند 

بودن تفاوت وجود داشته باشد؟
بایــد پذیرفت کــه قانونگذاری بــر پایه 
ایده آل های بشــر است حال آن که اجرای 
قانــون به واقعیت موجــود در یک جامعه 
بســتگی دارد، به عبارتی مشــكل اساسی 
جوامعی که در آن قانون هســت و اجرای 
آن جدی نیســت، این اســت که سیستم 
قانونگذاری بــه واقعیات موجود در جامعه 
توجــه کافی نــدارد و قانونــی را تصویب 
می کند که زمینه های اجرای آن در جامعه 

وجود ندارد. 
معضــل دوم ایــن اســت کــه سیســتم 
قانونگذاری از قــدرت الزم برای پیگیری 
و نظارت بر اجرای قانون برخوردار نیست. 
باید پذیرفت کــه حاصل این هر دو گزاره 
یكی بوده و آن به اجرا در نیامدن قانون در 

سطح جامعه است. 
به عنــوان نمونه، مؤسســه آموزشــی و 
نیكوکاری رعد کرج که مسئولیت آموزش 

منجر به اشــتغال گروهــی از معلوالن این 
شهرســتان را برعهــده دارد مدعی اســت 
که شــرکت راه آهن)رجا( در جریان سفر 
ســالیانه کارآمــوزان این مرکز به مشــهد 
مقدس طبق مــاده 4 قانــون جامع عمل 
ننموده و بلیت مســافران توان یاب را تمام 
بها محاسبه می کند. این در حالی است که 
با توجه به مــاده ای از قانون جامع حمایت 
از حقوق معلوالن که اســتفاده از امكانات 
ورزشــی، تفریحی و وســایل حمل و نقل 

دولتی )مترو و هواپیما( نیم بهاست. 
نمونــه بارز دیگر که مشــكل قابل توجهی 
برای معلوالن به وجود آورده بحث پرداخت 
شهریه دانشجویان معلول از سوی بهزیستی 
است که این امر به دفعات با کارشكنی هایی 
از ســوی این اداره مواجه شده است بارها 
شــاهد بودیــم که ایــن قانون با تفاســیر 
گوناگون از ســوی مسئوالن نقض و موجب 

سرگردانی دانشجویان می شود. 
توجه بــه این نكتــه که گاه افــراد دارای 
معلولیــت با خوش بینی بــه اجرای قانون 
تصمیــم به ادامه تحصیــل می گیرند و در 
میانه راه با توجه به تغییر رویكرد در اعمال 
قانون به خاطر پرداخت شهریه دچار مشكل 

جدی می شــوند و گاه به دلیل ناامیدی در 
اجــرای ایــن قانون از تحصیــل صرف نظر 

می کنند.  
اینجــا دقیقاً همــان بحث قانون داشــتن 
و قانونمند نبودن اســت. چــرا در جامعه 
ما قوانیــن از جمله قانــون جامع حمایت 
از حقــوق معلوالن  با مشــكل اجرا روبه رو 

هستند. 
یكــی از دالیل اجرا نشــدن قوانین در نظر 
نگرفتن واقعیات موجود از ســوی قانونگذار 
در هنگام وضع قانون اســت. این گزاره در 
میدان قانونگــذاری به این معناســت که 
قانونگذار به درستی از منابع مالی و امكانات 
سازمانهای مجری آگاه نیست که قوانین از 
واقعیــت دور و به ایــده ال و رویا نزدیک 
می شوند و حاصل آن وضع قوانینی می شود 
که در انشا زیباســت اما قابل اجرا نیست، 
در نتیجه با جامعه ای روبه رو می شویم که 

قانون دارد اما قانونمند نیست. 
وقتی در ماده شانزدهم قانون جامع حمایت 
از حقوق معلوالن که ماده پایانی این قانون 
نیز هست آورده شــده که اجرای تمام این 
مواد مشــروط بــه تامین بودجه اســت به 
این معنی اســت که ما با یک چشم رستم 
بســیار جدی در این مســاله روبرو هستیم 
که ضمانــت اجرایی همه مواد این قانون را 

زیرسئوال می برد. 

قانونمند نیستیم 

سیدمحسن حسینی طاها

مقالـــــــــهتوان یاب موفق
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سالمي به دنیا بیاورند؟

بله. اگر یادتان باشــد بعــد از این که این 
فیلم در جشــنواره فجر نمایش داده شــد 
داوران جشنواره ایراد گرفتند که این مساله 
اصــاًل نمي تواند اتفاق بیافتــد و بعد خیلي 
از پزشكان در ســایت ها نظر دادند که این 
موضوع مي توانــد اتفاق بیافتد. همان موقع 
هم ما دیــده بودیم که در موسســه عمل 
این بچه ها را تشــویق بــه ازدواج مي کنند 
چون به علت ژن ثانویــه اي که دارند اکثر  
بچه هایشــان بدون عیب بــه دنیا مي آیند. 
البتــه دولت و نهادهاي دیگر باید این افراد 
را سرپرســتي و حمایت کنند تــا بتوانند 
زندگي هنجار داشته باشــند که متاسفانه 
این قسمت اتفاق نمي افتد و به نوعي ازدواج 
آنها از سر باز کردن آنها و سپردن مشكالت 

زیادشان به خودشان است.
در تمــام دنیــا این  افراد تحــت حمایت و 
کنتــرل، ازدواج مي کنند و به زندگي عادي 
خود ادامه مي دهنــد. اتفاقاً این نوع بچه ها 
در مدارس عادي درس مي خوانند و سعي 
مي شــود فاصله آنها را از ســایر بچه ها کم 
کنند تا بتوانند راحت تر به جامعه برگردند ، 

کار کنندو زندگیشان را اداره کنند. 
ماخودمان درمو سســه عمل با تعدادي از 
این زوج ها برخورد کردیم و به آنها نزدیک 
شدیم. چون مي خواســتیم فرق اینها را با 
بیماران اوتیســم بفهمیم.  بیماران اوتیسم 
یک نوع وسواس دارند البته بعد دیدیم که 
اینها هم نوعي وســواس دارند. با فرزندان  
اینها حرف زدیم و شــرایط کاری آنها راهم 
دیدیــم. خانم جواهریان و آقاي حســیني 
یک مدت طوالني بــا آنها زندگي کردند تا 
نــوع حرکات و رفتار و تیک هاي عصبي که 
دارند را پیــدا کنند. به ما گفتند اینها هزار 
رنگ دارند و هزار و یک واکنش مي شود از 
آنها انتظار داشت. اینكه  مثاًل هر کدامشان 
هنگام عصبانیت چه واکنشي از خود نشان 
مي دهنــد؟ آیا تیک حرکتــی دارند یا نه؟ 
خیلي از آنها تیک حرکتي ندارند به همین 
دلیــل مــا در جمع بندي خودیــک رفتار 
میانه اي را اســتخراج کردیــم که در فیلم 
هــم به اغراق نیفتم و هم بتوانیم موضوع را 
به صــورت جذاب دنبال کنیم و بیننده هم 
بتواند با این شــخصیت ها احساس نزدیكي 

کند.

هنرپیشه ها را چگونه و بر چه اساسي 
انتخاب کردید؟

وقتي کــه با آقــاي محمدي درایــن باره 
صحبت کردیم فكر کردیم که اولین کار ما 
باید انتخاب هنرپیشــه باشد تا وقت کافي 

بــراي تمرین نقش را داشــته باشــند. در 
همان جلسه هردو به شهاب حسیني و نگار 
جواهریان رسیدیم که خوشبختانه هر دوي 
آنها هم از این نقش بســیار استقبال کردند 
و از همــان روزهاي اول در کنار ما بودند و 
ادامه دادند و همزمــان با ما کار تحقیقاتي 

روي این سوژه ها را انجام دادند.

شما حاال از چگونگي انجام این پروژه 
و فیلمي که به نمایش گذاشــته شده 

راضي هستید؟

از اقبال تماشــاگران و فــروش خوب ، هر 
فیلمســازي راضي مي شــود و از این فیلم  
استقبال خوبی صورت گرفت. حوض نقاشي 
فیلمي اســت که به من نزدیک است و آن 
را دوست دارم و فكر مي کنم بخش دیگري 
از جامعــه هم این فیلــم را دیده اند . براي 
خود من شناختي از بخش دیگري از جامعه 
شــكل گرفت که امیدوارم بتوانم بعد از این 
مثل شــخصیت هاي فیلم حوض نقاشي به 
زندگي نگاه کنم. زندگي را این قدر سخت 
نگیرم و فكــر کنم که افرادي که در چنین 
شرایطي عاشــقانه با هم زندگي مي کنند، 
مي خندند و خوشــحال مي شــوند، چطور 

زندگي مي کنند. 

دوســت دارید که چنین سوژه هاي را 
در حوزه افــراد داراي معلولیت ادامه 

دهید؟

من اصوالً دوســت دارم کار اجتماعي انجام 
دهم و عالقمند هســتم که بتوانم با چنین 
اقشــاري به موضوعات دیگري هم برســم. 

روزهایي که به این مرکز مي رفتم و با اینها 
در ارتبــاط بودم ، برایم بســیار جذاب بود. 
به قول شهاب حســیني بعضي اوقات فكر 
مي کنم کاش ما هم مي توانســتیم در یک 
روزهایي مثل اینها زندگي کنیم. نه به دلیل 
شرایط جســمي که دارند، به دلیل نگاهی 
کــه به زندگي دارند. رنگ و طراوت زندگي 
براي آنها خیلي جذاب اســت ولي براي ما 
ایــن زیبایی ها خیلي عادي شــده و از آن 
لذت نمي بریم. بله. اگر باز سوژه خاصي در 
این موضوع پیدا کنم بازهم دوست دارم آن 

را بسازم

 و نقش حمایت هــاي دولت را از این 
افراد خالي مي بینند؟

بلــه. در ایــن پــروژه فهمیدم کــه نگاه 
دولتمــردان و حتي نهادهــاي فرهنگي ما 
نســبت به این اقشار بسیار ناشناخته است. 
اینها دیده نمي شــوند و کاماًل دید از سرباز 
کــردن آنها را دارند. در صورتي که در همه 
جاي دنیا شرایطي را به وجود مي آورند که 
اینها به راحتي زندگــي کنند. اینها بخش 
مهمــي از جامعه هســتند و باید براي آنها 
فكری  شــود. آن طورکه من متوجه شــدم 
بخــش بزرگي از آنهــا نیاز مــادي ندارند 
ولي نیاز به حمایت و توجه دارند. شــرایط 
اجتماعي هم به آنها بی توجهي کرده است 
و متاســفانه  فرهنگ ســازي هم نشده که 
نگاه مردم نسبت به آنها نگاه درستي باشد. 
امیدوارم در دولت جدید نگاه بهتري نسبت 
بــه این قشــر که کم هم نیســتند صورت 
بگیرد و آنها بتوانند با آسودگي بیشتري به 

زندگي ادامه دهند

حوض نقاشــي روایت دو جوان کند ذهن و 
به اصطالح عوام، عقب افتاده است که با هم 
ازدواج کرده اند و صاحب فرزندي شده اندکه 
از هوش طبیعي برخوردار اســت و یا حتي 

تیزهوش است.
رضا و مریــم زندگي ســاده اي دارند و در 
کارخانــه داروســازي به بســته بندي دارو 
مشغولند و حضور ســهیل به محوري ترین 
نقطه در زندگي آن دو تبدیل شــده است. 
اما سهیل با بزرگ تر شدن و درس خواندن، 
نیازهاي جدیدي پیــدا مي کند و مطالبات 
بیشــتري از پدر و مادر خــود دارد. وي به 
زودي متوجه مي شود که آن دو از برآورده 
کــردن نیازهــاي او عاجزنــد و ایــن آغاز 
بحراني است که ســهیل را از خانه گریزان 
مي کند. زوج حوض نقاشــي با دلخوشي ها 
و بهانه هایي کوچــک، زندگي زیبایي براي 
خــود رقم زده و به ســادگي این زندگي را 
پیش مي برند، اما با بزرگ تر شــدن سهیل 
و مقایســه پدر و مادر خود با سایر والدین ، 

بحران او آغاز مي شود. 
حوض نقاشــي سیمرغ بهترین فیلم از نگاه 
تماشاگران را در ســي و یكمین جشنواره 
فیلم فجر به خود اختصاص داده و نشــان 
مي دهــد پرداختن به موضوعات انســاني 
چقدر در دل مردم جا مي گیرد. عشق زالل 
بین این دو نفر )رضا و مریم( بســیار به دل 
مي نشــیند و همه جا حس مي کني که این 
هوش نیســت که بناســت دو نفر را به هم 
نزدیک کند، بلكه قلب هاســت که از هوش 

دیگری بهره مي جویند. 

آقاي میري چه شد که به ساخت چنین 
سوژه اي رسیدید؟

ســاخت این فیلم، با این ســوژه توســط 
پیشــنهادي کــه توســط آقــاي منوچهر 
محمدي، تهیه کننده فیلم ارایه شــده بود، 
شــكل گرفت. ایشان به من پیشنهاد تولید 
یک فیلم عاشقانه از جنس سخت را دادند.

از جنس سخت؟

بله . در واقع پیشــنهاد آقاي محمدي این 
بود که ما یک شرایطي براي شخصیت هاي 
فیلــم بــه وجود آوریــم و ببینیــم که آیا 
مي توانند به مشــكالتي که برایشان پیش 

آمده فائق شوند یا نه؟
ایشان گفتندکه بیا فكر کنیم شخصیت هاي 
فیلم ما یک معلولیت دارند و فكر کنیم که 
چگونه اینها مي توانند با مشكالتي که براي 
افراد سالم هم طاقت فرساست، کنار بیایند 
و آن را حل کنند. اگر بتوانند این مشــكل 
را حل کنند، یــک عمل قهرمانانه رخ داده 
اســت. بعد فكر کردیم که یک عاشقانه از 

جنس یک قهرمان بسازیم.
به همین دلیل به بیماري هاي مختلف فكر 
کردم اول به بیماري اوتیسم توجه کردیم. 
درایــن زمینه مقداري جســتجو کردیم و 
دیدم که این افراد خیلی درون گرا هستند 
و سخت تر مي شــود یک موضوع را با آن ها 
پیش برد. بعد به کم تواني ذهني رسیدیم. 
در مورد این بیماري هــم مدتي تحقیق و 
بررسي کردیم و بعد رفتیم به موسسه عمل 
که با این افراد کار می کردند. بچه هاي این  
موسسه را دیدیم ، مدتی با آنها سر کردیم ، 

فكرکردیم و این فیلم را ساختیم.  

قرار شما این نبود که از خود این بچه ها 
هنرپیشه هاي  از  بگیرید، شــما  بازي 
حرفه اي براي این فیلم استفاده کردید. 
پس چرا از پرداختن به موضوع بیماري 

اوتیسم منصرف شدید؟

بیمــاران اوتیســم کمتــر در جامعه دیده 
مي شــوند و خیلي درون گرا هســتند و با 
شــخصیتي که فرد مبتال به  اوتیسم دارد، 
نمي توان یــک کار جمعي کرد که او بتواند 
هم کار کند و هم بتواند زندگیش  را بگرداند.
ما مي خواســتیم نشان دهیم که افرادي که 
این خصوصیت را دارند، مي توانند مشكالت 
جامعه شــان را حل کنند، مشكالت درون 
زندگیشان را حل کنند، پس چرا ما که این 
محدودیت ها را هم نداریم، از حل مشكالت 
خود عاجزیم؟ با اوتیســم نمي شد این کار 
را کــرد ولي بــا کم توانان ذهني مي شــد 
چون اینها در جامعه حضور دارند و زندگي 
مي کنند. ما به همراه نویســنده و بازیگران 
رفتیــم در موسســه عمل و مدتــي با این 
بچه ها زندگــي کردیم تا بتوانیم موضوعات 

زندگي آنها را درآوریم. 

واقعي  مي توانســت  موضوعي  چنین 
معلولیت  داراي  فرد  دو  که  این  باشد؟ 
ذهني بــا هم ازدواج کننــد و فرزند 

باید
فیلمیکه

دیدهشود



 42

1392
شماره 8-47 بهار و تابستان 

بي دست و پا،
اما بدون محدوديت
نویسنده : حسین پیغمبري
منبع : یک دوست دات کام 

  براي یک لحظه چشمانتان را ببندید و فكر 
کنید هیچ دستي ندارید. نمي توانید چیزي 
را با انگشتانتان لمس کنید یا با دوستانتان 
دســت دوستي بدهید و یا حتي مادرتان را 
در آغــوش بگیرید. حــال تصور کنید هیچ 
پائــي بــراي راه رفتن نداریــد. نمي توانید 
با دوســتانتان پیــاده روي کنید. دوچرخه 
ســواري کنید یا پا به پاي فرزندتان بدوید. 
هر کدام از این شــرایط بسیار دشوارند. اما 
همیشه شرایط بدتري هم وجود دارد، فقط 
کافیست یک لحظه به این فكر کنید که نه 
دست دارید و نه پا! حتي فكرکردن به این 

موضوع تن آدم را به لرزه مي اندازد.
 نیک وویچیچ از معدود افرادي اســت که 
به دلیل سندروم تتراآملیا بدون دست و پا 
بدنیا آمد و در زندگي محدودیت هاي زیادي 
داشته است، اما توانسته با این محدودیت ها 
کنار بیاید و حتي از افراد ســالم نیز موفق 

تر باشد.
 نیک در ســال 1982 در اســترالیا به دنیا 
آمــد. در آن زمــان بدلیل نبــود امكانات 
تصویربرداري از جنین هیچكس از وضعیت 
نیک خبر نداشــت. مي توانید شوک بزرگي 
که پــدر و مادر نیــک در هنــگام تولد او 
داشــته اند را تصور کنید. اما کســي حتي 
نمي توانســت تصــور کند کــه این کودک 
زیباي معلول با ایــن همه ناتواني روزي به 
یكي از موفق ترین افراد جهان تبدیل شود و 
بتواند به جائي برسد که به افراد سالم درس 

امید و روش زندگي آموزش دهد.
او از اولیــن افرادي بود کــه پس از حذف 

 امروز اینجا هستم تا به شما بگویم خدا خیلي دوستتان دارد و اگر شما به سمت 
او بروید اتفاقاتي در زندگیتان مي افتد که شما را به یقین مي رساند.

بخشي از سخنان نیک وویچیچ(

قانون ممنوعیت ورود افراد معلول حرکتي 
بــه مدارس معمولي، ماننــد دیگر کودکان 

سالم به ادامه تحصیل پرداخت.
 اما در ســن 8 سالگي به دلیل تمسخرهاي 
شــدید همكالســي هایش دچار افسردگي 
شــد و اقدام به خودکشي کرد. این هیجان 
احساسي باعث شــد تا تصمیم بگیرد خود 
را در آب غــرق کند امــا خودش مي گوید 
به دلیــل عالقه به پدر و مادرش از این کار 

منصرف شد.
 او با تالش بســیار زیاد و به کمک مادرش 
یــاد گرفت با دو انگشــتي کــه در انتهاي 
اندامي مانند پا در سمت چپ پائین تنه اش 
وجود دارد، بنویســد. هم چنیــن کارهاي 
روزانه دیگري مانند نوشــیدن آب با لیوان، 
تایپ، پرتاب توپ بیس بال و ... را آموخت.

در دبیرســتان به عنوان رهبــر گروه براي 
موسسه خیریه اعانه جمع مي کرد و در سن 
17 سالگي موسســه خود با عنوان زندگي 
بدون دســت و پا را به منظور امید دادن به 

افراد افسرده و ناتوان تاسیس کرد.
نیک وویچیچ جوان در ســن 21 سالگي از 
دانشــگاه گریفیت با دو مدرک لیسانس در 
رشته هاي حســابداري و برنامه ریزي مالي 

فارغ التحصیل گردید.
 او بــا ادامــه فعالیت هاي خــود در نهایت 
تبدیل به شــخصي شد که سخنراني هایش 
براي میلیون ها شــنونده در سراسر جهان 
امید به زندگي و انگیزه به ارمغان مي آورد. 
از دیگر مهارتهاي او شــنا، موج ســواري و 

بازي گلف است. 
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یكــی بود یكی نبود، در یک روز پاییزی که باد وجود کوچكم را نوازش می کرد و خیابان با 
برگ های پاییزی فرش شــده بود، مثل همیشه تصمیم گرفتم برای خرید به بیرون از خانه 
بروم. لباس پوشــیدم و با آسانســور پایین رفتم. هنوز از خانه بیرون نرفته بودم که دیدم 
جلوی درب پارکینگ را کنده اند. با کوهی از ِگل مواجه شــدم! با اراده ای محكم تر دستانم 
قدرت بیشــتری گرفــت، باید به بیرون می رفتم. همین که احســاس کردم در بدنم قدرت 
بیشــتری وجود دارد، عابری رادیدم در حالی که شهرداری را از دل من نفرین می کرد، که 

چرا پیاده رو اینگونه است، با دستان همچون پهلوانش ویلچرم را تا خیابان هدایت کرد.
 چند قدمی  نگذشــته بود که یادم آمد باید به داروخانه بــروم. همین که نزدیک داروخانه 
شــدم، دیدم ای وای بر من! درب ورودی آن از صندلی چرخدار من کوچكتر است. چه غم 
انگیز است وقتی در شهر خودت حقوق شهروندی رعایت نمی شود. مجبور شدم به خانمی 

 بگویم، نسخه ام را به داروخانه بدهد و دارویم را برایم بگیرد.
 تا خیابان شــریعتی بایــد می رفتم همین که رفتم و به نانوایی رســیدم، دیدم ای وای باز 
هــم برای صندلی من جا نیســت! پیــاده رو را هم کنده بودند، هم جــوی طوری بود که 
نمی توانســتم با صندلی چرخدار رد شوم. کاش می شد از تمام مسئوالن پرسید: اگر فردی 
بــا صندلی چرخدار تنها زندگی کند، با این امكانات ناچیز شــما چگونه باید نیازهای خود 

را برطرف کند؟ 
همین طــور که به نانوایی نگاه می کردم، شــاطر نانوایی گفت: این نــان را بگیر برای پدرم 
فاتحه بخوان. گفتم: من گدا نیستم، داشتم به مغازه نگاه می کردم که چگونه باید صندلیم 
رارد کنم. شما نان را بمن بدهید و پولش را بگیرید، من برای پدرتان فاتحه می خوانم. نانوا 

خندید و نان را به من داد و پولش را گرفت.
عزم برگشــتن به خانه را داشتم که به سر ظفر رسیدم. چرخ های کوچک ویلچرم به داخل 
جوی رفت، برای اینكه پُلش گشــاد بود. همین که داشتم با صورت می افتادم، آقایی گفت: 
خانم نیافتی !  مواظب بودم نانم به زمین نیافتد که پســر جوانی ویلچرم را از چاله بیرون 

آورد و به خانه برگشتم.
وقتی به خانه برگشــتم در کوچه خاطراتم گفتم: کاش کســی بود که می گفت: واقعا باید 

چه کرد؟ 
همین طور که این سواالت در ذهنم موج میزد ، چشمم را بستم و به خواب رفتم.

برگیازدرختزندگی

پریا تشکری

مشاهیر دارای معلولیت
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شماره 8-47 بهار و تابستان 

   پارکینســون بیماری پیشــروندۀ دستگاه 
اکســتراپیرامیدال مغز اســت کــه در آن 
ســلول های جسم ســیاه مغز از بین رفته 
و در نتیجه، دوپامین ســاخته شده توسط 
آن کاهش می یابد. این بیماری در ســنین 
میانسالی و با شروع سنی 55 تا 60 سالگی 
شایع است. شــیوع آن 1 در 100 نفر است 
و در مردان شــایعتر می باشــد. شروع آن 
تدریجی بــوده و پیشــرفت عالیم بیماری 
ممكن است، ســال ها طول بكشد. از علل 
آن می توان فاکتورهــای محیطی همچون 
مواد ســمی، عادات تغذیه ای و فاکتورهای 
ارثی- ژنتیک را نام برد.   از سه عالیم اصلی 
پارکینسون می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. لرزش در حالت اســتراحت: لرزش از 
تكان خوردن یک انگشــت تــا لرزش پاها، 

آرواره و صورت.
2. سفتی عضالنی: افزایش قوام یا سفتی 
عضالني در طول دامنه حرکتي ابتدا در یک 

دست و در نهایت گردن و تنه.
3. کندي حرکات: کاهش توانایي حرکت 
ارادي و غیرارادي گاه در حرکت سریع و نیز 

آهستگي و ضعف در شروع حرکات ارادي.
   از ســایر عالیم نیز می توان به؛ نگاه ثابت 
و چهره ماســكه، تكلم با آهنگ یكنواخت 
و دامنــه کوتــاه، قامت به جلو خم شــده، 
اختــالل یک یــا دو طرفه حــس بویایی و 
زودرس،  فراموشــی  و  افســردگی  بینایی، 
اختــالل تعریــق و افزایــش بــزاق، افت 
فشــارخون وضعیتی، تكرر ادرار و یبوست، 
اختالل بلع، تغییرات احساســي و هیجاني، 
مشكالت پوســتي، مشكالت خواب، ناتوانی 
رفلكس پلک زدن، با عجله گام برداشــتن، 
دویدن به جلو و یا عقب در شروع راه رفتن، 
نحوه راه رفتن بصورت کشــیدن پاها روی 
زمین با قدم کوتاه، دســت خط به صورت 
ریز نویسی اشاره کرد.درمان در پارکینسون 
می تواند شــامل؛ درمان دارویی، جراحی و 
درمان تیم توانبخشی )شامل طب فیزیكی 
گفتاردرمانی،  کاردرمانــی،  توانبخشــی،  و 

فیزیوتراپی، ارتوپدی فنی و ...( باشد.
   در ایــن بیماران افزایش و حفظ باالترین 

ســطح عملكرد اولویت دارد. از آنجایی که 
سیر بیماری کند اســت، درمان توانبخشی 

ماه ها یا سال ها ادامه می یابد.
چند نکته در فعالیت هاي ورزشي:

◄ ورزش دو بار در روز خصوصاً در صبح و 
قبل از خواب انجام شود، هر حرکت ورزشی 
به مدت 3 دقیقه و با فرصت و با دم و بازدم 

عمیق انجام شود.
◄از خســتگی اجتناب شــود، لذا در بین 

تمرینات دقایقی برای استراحت داده شود.
◄انجام حرکات دو طرفه و سپس حرکات 

متقابل و ضربدری جلوی آیینه انجام شود.
◄بهترین زمان تمرین، بعد از مصرف دارو 

است.
◄تمرینات ساده، تكراری و ریتمیک باشند.

◄در صورت وجــود لــرزش در اندام ها، 
تمرین با وزنه سبک انجام شود.

◄کلید درمان در تمرینات چرخشــی آرام 
است.

◄استفاده از تحریكات شنوایی و بینایی در 
شروع تمرین بسیار مناسب است.

◄تمرین از مچ به شانه و لگن انجام شود و 
نیز از تنه شروع گردد.

◄حــرکات گرفتن و رها کردن دســت و 
نیز حرکات ریز و هماهنگ انگشــتان باید 
کار شــود. برای این منظور تمرین با خمیر 
درمانــی، تایپ کردن، نوشــتن روی مدل 

بسیار موثر هستند.  
◄انجام تمام حرکات صورت جلوی آیینه 

نیز مناسب است.
چند ورزش پیشــنهادی انــدام ها )با تكرار 

7-5 بار در هر وعدۀ ورزشی(
تمرین اول:  بلند شدن و نشستن از حالت 

طاقباز با عصا
تمرین دوم: حرکت متناوب و سریع خم و 
راست کردن زانو در حالت دمر برای افزایش 

خم کردن زانو و کاهش سفتی عضالنی
تمرین ســوم: انتقال وزن به طرفین روی 

لگن در حالت نشسته روی چهار پایه
تمرین چهارم: بــاال آوردن زانوها در حالت 

نشسته روی چهار پایه
تمرین پنجم: رساندن دست و پای مخالف 

به هم جلوی آیینه و یا با تقلید از فرد دیگر 
در حالت نشسته

تمرین ششم: جلو آوردن یک پا و دست 
زدن در سمت مخالف آن پا در حالت نشسته

تمرین هفتم: نگه داشــتن دست ها موازی 
هم و در یک ســمت و تغییر جهت پاها به 

طرف مقابل دست
تمرین هشتم: چرخش عصا با آرنج های 

صاف به طرفین در حالت نشسته
تمرین نهم: راه رفتن بیــن دو صندلی با 
فاصلــۀ حدوداً 2 متــری از هم، به حالت 8 

انگلیسی
درجه  تمرین چرخش 180  تمرین دهم: 
در حالی که بین دو پا حرف L تشكیل شود

تمرین یازدهم: در حالت ایستاده و یک پا 
جلوتر، دست زدن در سمت مخالف

تمرین دوازدهم: حرکت دادن شــانه ها به 
چپ و راست در حالی که یک دست در جلو 

و دست دیگر در پشت بدن است
تمرین ســیزدهم: بردن عصا به طرفین 
و همزمان بلند کردن پاشــنۀ پای ســمت 

مخالف چرخش از روی زمین
ایســتاده  در حالت  تمرین چهاردهــم: 
دست ها روبرو، خم شدن به جلو در حالی که 
پای غالب در عقب با پاشــنۀ بلند شــده از 
زمین و خم شدن به عقب در حالی که پای 

غالب در جلو با پنجۀ بلند شده از زمین  
تمریــن پانزدهم: حرکت دســت با آرنج 
صاف از یک پهلو همراه با باال بردن پاشــنۀ 

همان سمت
تمرین شــانزدهم: انتقــال وزن لگن در 
حالت نشسته به طرفین در حالیكه دست ها 

به پهلوها کشیده شده 
تمریــن هفدهم: عقــب راه رفتن با لگن 
همزمان با چرخش بدن به همان سمت در 

حالت نشسته روی زمین
تمرین هجدهم: جلــو راه رفتن با لگن و 
همزمانــی جلو آوردن دســت و پای همان 

سمت در حالت نشسته روی زمین
تمرین نوزدهم: عبور دادن دو دســت از 

خط وسط بدن با آرنج های صاف
تمرین بیستم: باال و پایین بردن مچ دست 
همزمان با حرکت دست ها از پهلوها به جلو 

و با آرنج های صاف
تمرین بیست و یکم: در حالت ایستاده و 
کف دو دســت به هم چسبیده، دستها را با 
آرنج های صاف بــه پهلوها برده و همزمان 
یكی از پاها دور شود و مجدداً به حالت اول 

برگردد.
تمرین بیست و دوم: بیمار دو زانو ایستاده، 
فــرد دیگری او را به عقب خم کرده و بیمار 

سعی کند به حالت عمود برگردد.

بیماریِ

وقتــي واژه »برنامه ریــزي« را مي شــنویم 
شــاید این تصور برایمان تداعي شــود که 
بایــد کار و تكنیک خاصــي را انجام دهیم 
و انجام آن قطعاً مشــكل خواهــد بود. در 
صورتي که تمــام امور کوچكي که در طول 
روز انجــام مي دهیــم، نوعــي برنامه ریزي 
فرایندي  برنامه ریزي،  درحقیقت  هســتند. 
براي رســیدن به اهداف اســت که با توجه 
به فعالیت ها مي تواند بلندمدت، میان مدت 
یا کوتاه مدت باشــد. بــراي مدیراني که در 
جســتجوي حمایت هاي بیروني هســتند، 
برنامه ریزي، مهم ترین و کلیدي ترین ســند 
برنامه ریزي نقش  اســت.  براي رشدشــان 
مهمي در کمک به جلوگیري از اشــتباهات 
یا تشخیص فرصت هاي پنهان بازي مي کند 
و تا حدودي در پیش بیني و ساختن آینده 
کمک کننده اســت و پلي است بین آنجایي 
که هستیم و آنجایي که مي خواهیم برویم. 

بســیاري از افرادي کــه در مقاطع مختلف 
زندگــي با شكســت یا اشــتباهاتي مواجه 
مي شــوند، عوامل خارجي را در شكل گیري 
آن موثــر مي دانند، اما واقعیت چیز دیگري 
اســت. تا چه زماني مي توان عوامل خارجي 
چــون جامعه، والدین، اطرافیان، دوســتان 
و... را در شكست ها یا ناکامي هایمان مقصر 
بدانیــم. اگر کمــي منطقي فكــر کنیم و 
بازخوردي از کارهایمان داشته باشیم، قطعاً 
متوجه خواهیم شــد که در کجاي مســیر 
خودمان مقصر بوده ایم، چه زماني جسارت 
به خرج نداده ایم یا آن طور که باید و شــاید 
براي انجام کاري اراده نكرده ایم که در نهایت 

باعث از دست دادن مجال ها شده است. 
براي رســیدن به این هدف، باید حســاب 
خودمان را با خود مشخص کنیم و ببینیم آیا 
تا به حال توانسته ایم انسان موفقي باشیم؟ 
بعد از آن بازخورد، اصالح مسیر انجام دهیم 
یعني اگر دچار ضعف هستیم آن را بپذیریم 
و درصدد اصالح آن بربیاییم و از انسان هایي 
که الگوي مناســبي براي جامعه و اطرافیان 
هســتند و یا از یک مشاوره متخصص براي 

ادامه راه بهره بگیریم. 

اگر به مدت 30 یا 40 ســال اســت که با 
پیــروي از برنامه قبلي به اینجا رســیده ایم 
قطعا صد ســال آینده نیــز در همین نقطه 
خواهیم بــود. پس اگر هدفتان واالتر از این 
اســت، باید راه دیگري را پیــش بگیرید و 
برنامه ریزي خاصي براي زندگي تان داشــته 
باشــید و از ابزارهاي دیگري براي رسیدن 
به هدفتان کمک بگیرید. امروزه مهارت هاي 
زندگــي، یكي از فنــون، تكنیک ها و مباني 
است که هر انساني باید آن را یاد بگیرید تا 

بداند چگونه زندگي کند. 

اکثرا براي اینكه چگونه کار کنیم و انســان، 
مدیر، مهنــدس، معلم یا پزشــک موفقي 
باشــیم، پرورش یافته ایم درحالي که کسي 
به ما یاد نداده اســت چگونه همسر، ولي یا 
فرزند موفقي براي والدین یا حتي همسایه 
یا شهروند خوبي باشــیم. این کار مستلزم 
این اســت که مهارت هاي زندگي اجتماعي 

و خانوادگي را یاد بگیریم. 
براي دســتیابي به مهارت هاي زندگي، فرد 
باید چگونگــي برقراري ارتباط و فكر کردن 
را بیاموزد. حتي باید یــاد بگیرید در طول 
زندگي با چه کســاني در تماس باشــد تا 
فكر او در جهت درســت و به سمت تعالي 
حرکت کند. شــاید این ســوال پیش بیاید 
که برنامه ریزي چه ارتباطي با این مســاله 
دارد. باید گفت ذهن انسان در محیط شكل 

مي گیرد. 
همكالســي، همسفر، همســایه، دوست و 
همگي کســاني که با ما به نوعي همگوني 
ایجاد مي کنند در برنامه ریزي و دســتیابي 
ما به اهدافمــان تاثیرگذارند و گاهي نقش 
کاتالیزور را ایفا مي کننــد؛ درحقیقت آنها 
با این نقششــان حرکت ما را در رسیدن به 
اهداف متعالي تسریع مي بخشند. پس نباید 
فراموش کرد که همه عوامل چه در حاشیه 

و چه در دایره زندگي، در رسیدن به اهداف 
و داشــتن یک برنامه ریــزي صحیح موثرند 
حتي آن پرنده خوش آوازي که روي درخت 
نشسته است. از این رو باید چشم ها را خوب 
باز کرد و دید چرا گاهي حوصله برنامه ریزي 
نداریم یا دچار اشتباه مي شویم. اکثر افرادي 
که حوصله اي براي برنامه ریزي ندارد عوامل 
موثر در آن )که اغلب در حاشیه هستند(، را 
بي تاثیر مي دانند، درحالي که چنین نیست. 
فردي که بدون برنامه پیش مي رود خود را 
قرباني هر حادثــه و اتفاقي مي کند و اجازه 
مي دهد هر کســي براي او برنامه ریزي کند. 
وقتي فــردي برنامه ریزي براي زندگي خود 
نداشته باشــد به جایي نخواهد رسید و در 
مســیر زندگي هــر کس او را به مســیري 
هدایت خواهــد کرد کــه در نهایت باعث 

گمراهي او خواهد شد. 
در حال حاضر بسیاري از افراد تحصیل کرده 
و ســرمایه دار جامعه ســردرگم هستند و 
زماني که جویاي حالشــان هســتي با این 
کلمات مواجه مي شــوي »نمي دانم« یا »به 
هم ریختــه ام.« وقتي به زندگي و افكار آنها 
نزدیک مي شــوي مي بیني اصول مدیریت 
آنها مغایر با »بســیج منابع« اســت. بسیج 
منابع یعني گــردآوري، نزدیــک کردن و 
به کارگیري منابع انســاني )شامل اعضاي 
و  اســتاد  خانواده، دوســت، همكالســي، 
همسایه ...(، سرمایه مالي، ابزارها و امكانات 
فرصت هــا و توانمندي ها کــه همگي باعث 
مي شــوند بتوانیــم وزنه تصمیمــان را در 

ترازوي برنامه ریزي سنگین کنیم. 
گاهي افراد شبیه پر هستند که با هر وزش 
به هر سمتي ســوق پیدا مي کنند، درحالي 
کــه در مقابل آنها افرادي هم هســتند که 
همچون ســنگ مقاوم هستند. اینها افرادي 
هستند که یاد گرفته اند با به کارگیري بسیج 
منابع، اســتفاده از اهرم هاي دیگران، اهرم 
فكر اعضاي خانواده و دوســتان و... چگونه 

وزن خود را در برنامه ریزي زیاد کنند. 

برنامه ريزي
 يعني
 نقشه موفقیت

واقع بینانه بنگرید

با مهارت ها به برنامه ریزي موفق
 دست یابید

ســــــالمتســــــالمت

لیال انگوتی
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 قبل از شــروع هر برنامه ای برای کم کردن 
وزن خــود، لطفی به خود کــرده و این 23 

اشتباه را در رژیم غذایی حذف کنید.
1    هدف هــای غیرواقــع بینانه و عجوالنه: 
مطالعات نشان می دهد افرادی که به آرامی 
وزن کم می کنند بــرای مدت طوالنی تری 
الغر می مانند. هیچ کس نمی تواند یک شبه 
الغر شــود. یک برنامه کم کردن وزن واقع 
بینانه با ســالمتی کامل به معنی کم کردن 

یک کیلوگرم در هفته است.
2   اجتنــاب از خــوردن صبحانه: خوردن 
یک صبحانه خوب و کامل برای تهیه انرژی 
روزانه شما ضروری اســت که اگر در طول 
روز انرژی کافی نداشته باشید ممكن است 
از غذاهایی با قند باال و قدرت چاق کنندگی 
زیاد اســتفاده کنید تا انــرژی الزم را برای 

فعالیت روزانه به دست آورید.
3   ننوشــیدن آب کافی: برای کنترل وزن 
و ســالمتی حداقل 8 لیوان آب در هر روز 

بنوشید.
4   ترجیــح آب میوه به میوه های تازه: آب 
میوه ها در مقایســه با میوه های تازه مقدار 
زیادی کالــری دارند که شــامل بعضی از 
موادی که در میوه های تازه است نمی باشد.

5   مایعات با میــزان کالری باال: به میزان 
کالری کــه از طریق آشــامیدنی های دیگر 
می نوشــید دقت کنید، شــیر کم چربی و 
نوشیدنی های دیگر که بطور تفریحی مصرف 

می کنید.
6   نخواندن صحیح برچسب روی غذا: وقتی 
برچسب ها را می خوانید به میزان پروتیین، 

چربی و کالری... توجه کنید.
7   خــوردن زیــاد غذاهای بــدون چربی: 
تعدادی از غذاهای بدون چربی یا کم چرب 
شــامل مقادیر زیادی کالــری بنابراین آنها 
اغلب شامل میزان بیشتری کالری نسبت به 

غذاهای معمولی هستند.
8   نخوردن غذاهای مورد عالقه: قراردادن 
غذاهای موردعالقه و لذت بخش در لیست 
غذاهای ممنوع، تمایل برای خوردن آنها را 
بیشتر می کند و نزد شما مطلوب تر می سازد.
9   انتخــاب غذاهای ســبزیجاتی: اگرچه 
ســبزیجات از میزان کالــری و چربی کمی 

برخوردارنــد، اما گاهی آنها در مقدار زیادی 
روغن ســرخ شده اند، برای جلوگیری از این 
میزان کالری باال، سبزی های خود را بخارپز 

کنید.
10   فقط ســاالدخوردن: بكوشید از خوردن 
ســس ها با کالــری و چربی باال در ســاالد 

جلوگیری کنید.
11   ناخنک زدن به غذا: چشیدن و امتحان 
کردن غذا، لیســیدن انگشــت و قراردادن 
قطعه های کوچكی از غــذا در دهان هنگام 
پخت به سادگی یكی از راه های اضافه وزن 
است که خود نیز آن را تشخیص نمی دهیم.

12   خوردن بیش از حــد غذاها در بیرون 
از منــزل: در مورد اجزای تشــكیل دهنده 
و روش هــای پخت غذاهایی که ســفارش 
می دهید سوال کنید. دسر خود را با دوستان 
تقســیم کنید اگر کالری هــای غذایتان را 
کاهش دهید می توانید بدون هیچ احساس 

بدی از خوردن غذایتان لذت ببرید.
13   انتخاب هــای ناآگاهانه: تعداد زیادی از 
غذاهای به ظاهر ســالم، در حقیقت ســالم 
نیستند. برای مثال عده زیادی فكر می کنند 
یک ســاندویچ ماهی غذای مطمئنی است. 
چه اشــتباهی! ماهی معموال در روغن سرخ 
می شــود و ســس و به مراتب چربی خیلی 
بیشتری نسبت به یک همبرگر دارد. اجتناب 
غذایی: یكی از بهترین راه های استفاده کم از 
کالری این است که در بین وعده های غذایی 
نخوریم. این نظریه بسیار اشتباهی است زیرا 
در این صورت شــما بسیار گرسنه می شوید 
و باعث می شود در وعده های غذایی، غذای 
بیشتری میل کنید، فقط دقت کنید غذاهای 

سالمی انتخاب کنید.
14   نخــوردن دســر: اگرچــه تغییــر در 
عادت های بد غذایی یكــی از راه های وزن 
کم کردن اســت. اما مصرف نكردن دســر 
عقیده خوبی نیست. به خودتان اجازه دهید 
تا قسمت کوچكی از دسر را استفاده کنید.

15   اجتناب از مصرف چربی: چربی ها شامل 
مواد غذایی مهمی از جمله ویتامین های ث 
و ی هستند و باعث احساس سیری در شما 
می شوند. بنابراین اشتباه است اگر بخواهید 
چربی ها را بطور کامل از برنامه حذف کنید.

16  اجتناب از کربوهیدرات ها: کربوهیدرات ها 
نیز مانند چربی ها نباید از رژیم غذایی حذف 
شود. آنها منبع اصلی انرژی در بدن هستند.

17   عــادت به وزن کردن خود: خود را هر 
روز وزن نكنید. تغییرات وزنی شــما از یک 
روز تا روز دیگر بــه علت تغییرات آب بدن 
شماســت. یک بار در هفته روی ترازو بروید. 
این راه برآورد صحیح تری از وزن تان به شما 

می دهد.
18   سریع خوردن: 20 دقیقه طول می کشد 
تا شما احساس سیری کنید، آهسته بخورید 
تا بدن شــما زمان کافی برای رســیدن به 

احساس سیری داشته باشد.
19   خوردن وعده های غذایی زیاد: داشتن 
چند وعــده غذایی کوچک در یک روز مانع 
از گرسنگی شدید شما در طول روز و ایجاد 
تعادل و موازنه در قند خون شــما می شود 
و شــما تمایل کمتری بــه مصرف غذاهای 

شیرین خواهید داشت.
20   نوشیدن زیاد از حد قهوه: قهوه ممكن 
است موقتا باعث افزایش انرژی شود اما راه 
سالمی برای کم کردن وزن نیست. مصرف 
زیاد کافیین می تواند باعث از دســت رفتن 

آب بدن و دیدن خواب های آشفته شود.
21   اعتقــاد بــه اینكه رژیم کافی اســت: 
وقتی شــما یک برنامه رژیم غذایی را شروع 
می کنید، به آهستگی در جهت نگه داشتن 
آن پیش می روید و این خود به آهســتگی 
باعث کم کردن وزن می شود، ورزش کالری 
می ســوزاند، انرژی را افزایش می دهد و به 
کاهش چربی بدن کمک می کند بنابراین با 
افزایش ورزش بــه برنامه رژیم غذایی خود 

کمک کنید.
22   پــاداش فراوان به خــود: به خودتان 
جایزه بدهیــد. به عنوان مثــال یک فیلم، 
یک کتاب یا شاید تعدادی جایزه های گران 
قیمت مثل یک جفت گوشــواره وقتی شما 

1، 2، یا 5 کیلوگرم وزن کم کرده اید.
اگر شــما بتوانید هر هفتــه از یكی از این 
عادت های اشتباه خالص شوید شما سالم تر 
و شاداب تر زندگی خواهید کرد و در مسیری 
قرار می گیرید که الغرتر و ســالم تر زندگی 

کنید.

23اشتباهدررژیمغذایی؛
ناخنكلطفًانزنید

نویسنده: مریم حاجی رحیمی 

بهره مندی از فضاهای مجازی مانند استفاده از دستگاه های رایانه ای و انجام بازی های 
کامپیوتــری مانند تنیس، بوکس، پینگ پنگ و امثالهم... می تواند اشــكالی از انجام 
فعالیت های بدنی را فراهم آورد. دستگاه های Wii نمونه ای ازاین تجهیزات رایانه ای 
هســتند که هنگام اســتفاده ازآنها، فرد خود را در فضای مجازی احســاس کرده و 
در واقــع می تواند بــا یار مجازی خود بــه رقابت بپردازد. بنظر می آیــد با توجه به 
محدودیت هــای حرکتی که افراد نخاعی دارند، به خصوص در پاها، اســتفاده از این 
دستگاه ها می تواند ضمن امكان انجام حرکات باالتنه و بهره مندی از مزایای آن، یک 
سرگرمی مناســب برای آنان فراهم آورده و در افزایش نشاط آنان نیز تاثیری مثبت 

داشته باشد.
 University( دانشجوی سال اول دانشگاه هارتفورد ،) Ian Cannon( ایان کانن
of Hartford ( کانكتیــكات )Connecticut ( کــه در اثر فلج مغزی مبتال به 
 Wii کوادری پلژی اسپاستیک شده، از کسانی است که استفاده از این دستگاه های
را تجربه کرده و از مزایای آن به خوبی بهره مند گشــته اســت. او ســر آغاز حرکات 
ورزشی وعالقمندی خود به ورزش بوکس را استفاده از این دستگاه مطرح می کند.

به گفته کانن:  مشــت زنی یكی از بهترین تمرینات برای دســتگاه 
قلب و گردش خون است. من به عنوان یک فرد کوادری پلژی، 
درگذشــته هرگز برای بوکس ارزش قایل نبودم، تا این که 3 

سال پیش یک دستگاه Wii خریدم و با آن به بازی بوکس 
پرداختم.

 او می گوید: تجربه به من نشان داده که حتی هنگامی که 
در حالت نشسته هستید، مشت زنی می تواند یک ورزش 
خیلی خوب برای قلب شما باشد. البته ممكن است این 
موضوع کمی مضحک به نظر برســد، چرا که حتی افراد 

سالم هم، برای اجرای تمرینات مشت زنی نیاز به قدرت 
پای عالی دارند، چه برسد برای افراد نخاعی که عموما در 

حالت نشسته هستند. اما من با همین وضعیتی که دارم، تنها 
پس از یک دقیقه تمرین به نفس نفس می افتم.

او می افزاید: چه کســی فكر می کرد که پس از آســیب نخاعی بهترین تمرین بدنی 
خــودم را در یــک بازی کامپیوتری پیــدا کنم؟ و خوبیش هم اینــه که: مثل همه 

بازی های کامپیوتری هر کسی دوست داره، این بازی را هم تا آخرش ادامه بده!.
 شــما در مشــت زنی با Wii نمی توانید به حریفتان ضربه واقعی بزنید، اما بدون در 
نظر گرفتن این موضوع که شــما چه کســی هســتید و چه وضعی دارید، تمرینات 
به خوبی به شــما القا می شــود. یادتان باشد با چنین روشــی در هر تمرین ورزشی، 
هنگامی که بتوانید فقط نیمی ازماهیچه های دست خودتان را حرکت دهید، ) چیزی 
در همین حد نه بیشــتر( باز هم می توانید یک تمرین موثرداشته باشید، و حسن آن 
این است که زود خسته نمی شوید. تا روزی که فهمیدم؛ بوکس با ویلچر بهترین چیز 

است، هرگز به اون فكر نمی کردم.
ایان کانن به مدت 3 ســال اســت که در حال اجرا برنامه هــای تمرین بوکس روی 
ویلچر) سبک مشت های دورانی ( می باشد. در حال حاضر او برای یكسری مسابقات 
تمرین می کند و یک ســبک دفاعی به نام نگاه زیرچشمی برای خود دارد. او افزایش 
حرکت دســت ها، کاهش اسپاسم و حتی کمک به تعویق انداختن یک عمل جراحی 

خود را مدیون بوکس می داند.
او می گوید: بیشتر دوست دارم که با کیسه بوکس کار کنم، اما هنوز هم 

از دستگاه Wii استفاده می کنم چرا که کامال مزایای 
آن را احساس می کنم.

تهیه و تنظیم: عباس کاشی
www.newmobility.com :منبع

مشتزنیبا
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ازکدامدستهاند؟
مهم نیست قلعه های شنی چقدر زیبا هستند، دیر یا زود اسیر موج ها می شوند و تا چشم باز می کنی از آن ها خبری نیست،

 آگاه باش به چه تکیه می کنی! 

 روزی از روزها چند پســربچه در ســاحل 
دریا مشغول شن بازی بودند. آنها ساعت ها 
به کمک سطل و بیلچه و لیوان های بزرگ 
سرگرم ساختن قلعه های شنی بودند. یكی 
از آنها عالقه ای به این کار نداشت و گوشه ای 
نشســته بود و تماشــا می کرد. بعدازظهر 
وقتی بچه ها برای تمام کردن کارشــان به 
ساحل برگشتند پســرک وسوسه شد تا با 
یک لگد محكم قلعه ها را نقش زمین کند؛ 
و همیــن کار را هم کــرد. بچه ها هم بیكار 
نماندند و درس خوبی به او دادند. درحالی                
که صورتش زخمی شده بود و بدنش کبود 
ســر به گریه گذاشت. هیچ کس به او محل 
نگذاشت و همه ســرگرم کارشان بودند تا 
اینكه کمتر از یک ســاعت بعد هوا کم کم 
رو به تاریكی گذاشــت. مردم شروع به ترک 
ســاحل کردند و بچه ها هــم پایان بازی را 
اعــالم کردند. قبل از اینكه بروند، قلعه های 
یكدیگــر را خــراب کردند و پــس از آنكه 
نتیجه تالش و کار آن روزشان با زمین یكی 

خشمهایمان

شد آنها هم به خانه هایشان رفتند.
کودک کتک خورده در گوشه ای از ساحل 
نشســته بود و با خودش فكــر می کرد: آیا 
کارش اشــتباه بود!؟ یا زمــان انجام کارش 
غلط بود!؟ یا اینكه چون، حق از بین بردن 
نتیجه تالش دیگران را نداشت کتک خورده 
بود!؟ چرا کاری که آنهــا را عصبانی کرده 
بود لحظاتی بعد موجب شــادی و نشــاط 

خودشان شد!؟
نمی خواهــم رفتارهای این افــراد را مورد 
قضاوت قرار دهیم. فقــط به این نكته فكر 
کنید که مهم نیست از چه چیزهایی دفاع 
می کنید همه چیز بــه فناپذیری قلعه های 
شنی است. در حالیكه تنبیه، امری ضروری 
است اما عصبانیت و اعمال خشونت، هم به 
تنبیه کننده آســیب می زند و هم به تنبیه 
شــونده در حالیكه خیلی راحت با یک عذر 
خواهی همه چیز حل می شود. در ادامه به 
ســه نوع مختلف خشــم و عصبانیت اشاره 

می کنیم.

1  حکاکی بر سنگ
فرض کنید با قلم خطی روی تخته سنگی 
حک کنیم. این خط برای همیشــه رویش 
می ماند. خشم در بعضی افراد شبیه همین 
خط است. موقعیت ها، اتفاقات و رخدادهای 
زندگیشــان و از همه مهمتر نگرششان به 
این شــرایط آنهــا را خشــمگین می کند 
و این خشــم را در آنها تــازه نگه می دارد. 
آنها قادر به از یاد بردن آن چه بر سرشــان 
آمده اســت و نیز قادر به بخشیدن کسانی 
که زندگیشــان را به آن ســمت کشیده اند 
نیستند و در نتیجه این افكار منفی و خشم 
حاصل از آن قلبشــان را فرا می گیرد. مانند 
یک مجســمه، این خشم طرحی همیشگی 

بر روی ذهنشان برجا می گذارد.
این افراد خیلی دیر درمان می شوند. مانند 
سنگی که آســیبی غیر قابل برگشت دیده 
است. نمی توان به عقب بازگشت و آن را مثل 
روز اول بازسازی کرد.این بدترین نوع خشم 

و غضب، درونی است. کسانی که می گذارند 
این افكارمنفی در قلبشان رشد کندو به آن 
بــال و پر می دهند، مانند مجسمه ســازانی 
هســتند که روی سنگ کار می کنند. آن ها 
افرادی منفی نگر، بدبین، افسرده هستند. در 
برابر هرگونه شــرایط نامطلوب و احساسات 
منفی تنها واکنش شــان خشــم و خشونت 
اســت. در هر رخدادی بیزاری و نفرت در 
وجودشان ریشه می کند، رگه های خشونت 

عمیق  و ضخیم  می شود.

2  مجسمه سازی با شن
این نوع از خشــم در جهان رایج تر اســت. 
تصور کنید خطی روی شــن های ســاحل 
می کشید مهم نیست چقدر عمیق و ضخیم 
باشد ماندگار نیست. مهم نیست دیوار این 
قلعه شــنی چقدر محكم اســت با موجی 
ســبک شسته می شــود و از میان می رود. 
همین طور اســت کســانی کــه عصبانی 
می شــوند ولی این خشــم را در خود نگه 
نمی دارند. هنگامی که عصبانی می شوند، از 

خود بی خود شــده تصمیماتی می گیرند و 
افكاری به ذهنشان راه می دهند اما ناگهان 
موج بخشش و گذشت همه آنها را می شوید 

و در خود غرق می کند. 
رســیدن ایام خوش و روزهای طالیی، یک 
عذرخواهی ســاده، ابراز پشیمانی و یا برق 
ندامت در چشــمان فرد مقابــل می تواند 
بالفاصله دیوارهای تدافعــی را فرو ریزد و 
به خویشــتن خویش شاد و سعادتمندشان 
بازگرداند. افراد هوشــمند و دانا قلبشان را 
صاف و خالص نگــه می دارند و نمی گذارند 
آلت دست مجسمه ســازان شود! عصبانی 
می شــوند اما در دل بذر کینه نمی پاشند! 
شــعله های خشــم و بیزاری و نفرت را زود 
فرو می نشانند و سرانجام هیچ صدمه ای به 
شن ها نمی رسد، خطوط شسته می شوند و 
در چشــم برهم زدنی در دریای بیكران گم 

می شوند.

3  موج سوار
به مــوج ســوارها دقــت کنید، آنهــا نیز 

منبع:سالمت نیوز

خطوطی بر آب نقــش می کنند اما آنها در 
همان لحظه ای که کشــیده می شوند پاک 
می شوند. خشم یک موج سوارگذراست، به 
آرامی برمی آید و به تندی فرو می نشــیند. 
آنها قبل از آن که اظهــار ناراحتی و اندوه 
کنند فرو کش می کنند و قلبشان را از کینه 
و خشم انباشته نمی کنند، هیچ خطی حک 
نمی شود مگر آنكه زودگذر باشد. به آرامی 
سوار بر امواج می شوند و غصه ها را در خود 
حل می کنند. برای غلبه بر خشــم فطرتت 
را بفهم! مجسمه سازی یا موج سوار؟ و نیز 
خشم ات را بشناس! آتشفشان است یا کف 
و پف؟ و سپس آرام آرام و قدرتمندتر از آن 
خواهی شد و سرانجام شكستش خواهی داد 
و در غیر این صورت، مطمئن باش شكست 
خواهــی خورد و بارها این شكســت را به 

اشــكال مختلف در زندگی تجربه 
خواهی نمود.

بوی بدن یكی از مواردی است که وجودش 
باعث شرمندگی اســت و همیشه به دنبال 
آن هســتیم تا با ادکلن و عطرهای مختلف 
آن را به نوعی بپوشــانیم تا دیگران متوجه 
نشــوند اما بازهم گاهی اوقات به ســراغ ما 

می آید و نمی توان جلوی آن را گرفت.
بســیاری از محققان تا به حــال مطالعات 
زیــادی روی عطرهای مختلف داشــته اند 
و در پــی آن متوجه شــده اند که عطرهای 
مختلف باعث بروز بیماری های پوســتی و 
حتی تنفسی می شــوند و استفاده از آن ها 

توصیه نمی شود.
در پــی این تحقیقات آنهــا همچنین مواد 
طبیعی و معدنی خاصی را پیدا کرده اند که 
می توانند نقش عطرها را ایفا کنند. این مواد 
در حالــی که بوی بــدن را از بین می برند 
برای دیگــر بخش های بدن نیز کامال مفید 

هستند.
   گوشت سفید:

تحقیقات نشان می دهد که یكی از مهمترین 
عوامــل به وجود آمدن بــوی بدن خوردن 
گوشت قرمز است که به علت نداشتن فیبر 
باعث بد بو شــدن عرق می شود. همچنین 
دقت داشته باشید که گوشت های فرآوری 
شــده نیز باعث بــه وجود آمــدن بوی بد 

می شــود. گوشــت ماهی و مرغ می توانند 
گزینه مناسبی برای شما باشند که دوست 

دارید بدنی خوشبو داشته باشید.
   منیزیم و روی:

در میان مواد معدنی منیزیم و 
روی بهتریــن عطرهای طبیعی 

هســتند کــه می توانیــد مصرف 
کنید. برای آنكه بدنی خوشبو داشته 

باشــید بهتر اســت از اســفناج و یا کلم 
بروکلی استفاده کنید. این سبزی ها سرشار 
از منیزیــم و روی هســتند و نه تنها برای 
قسمت های مختلف بدن شما مفیدند بلكه 

می توانند بوی بد بدن را نیز از بین ببرند.
   لیمو:

لیمو تــازه یكی دیگر از بوگیرهای بســیار 
عالی برای بدن اســت که می تواند تمامی 
باکتریهای روی سطح پوست را از بین ببرد. 
در صورتی که لیمو تازه در اختیار نداشتید 
از آبلیمــو نیــز می توانید اســتفاده کنید. 
خوردن آبلیمو یا شستن بدن به کمک آن 
از جمله بهترین راهكارهای خوشبو کردن 

بدن است.
   چای:

یک نوشــیدنی کــه روزانــه از آن مصرف 
می کنید ولی شــاید از مهمترین کاربرد آن 

مطلع 
نباشــید چای است. این نوشیدنی می تواند 
بســیاری از عوامل بوی بد را در داخل بدن 
از بیــن ببرد. چای ســبز و ســیاه بهترین 
برای  می توانید  کــه  گزینه هایی هســتند 

این کار از آن ها استفاده کنید.
آب:

در انتها به بهترین عطر دنیا اشاره می کنیم 
که همیشــه در اختیار ما هست اما به آن 
بی توجه هســتیم و آن هــم آب نام دارد. 
نوشیدن آب به میزان هفت لیوان در طول 
روز کار ســخت و یا غیر ممكنی نیســت و 
باید آن را رعایت کنید. آب باعث می شــود 
تا بیشتر عرق کنید و دیگر باکتری ها روی 

سطح پوست باقی نمی مانند.

ازادکلنهایطبیعیچهمیدانید؟
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ازروزجهانیزمینپاک
چهمیدانید؟!

روز جهانی زمین پاك روزی اســت 
که در آن بســیاری از مردم جهان به 
و  پاکسازی محیط زیست می پردازند 

به حفظ آن کمک می کنند.

 موســیقیدانان کوبه ای در جهان، در روز 
زمین پاک که در سراســر جهان روز 22 
آوریل )دوم اردیبهشت ماه( است، با اجرای 
موســیقی این روز را جشن می گیرند و در 
قالب گروه های مختلف موسیقی در شهرها 
و کشورهای خود قطعاتی را به افتخار این 
روز به صحنه می برند. حتی دسته ای از این 
هنرمندان اعالم کرده اند که سازهایشان را 
در خیابان هــا و کوچه های شــهرها کوک 
می کنند و از تمامی مردم دعوت می کنند 
تا در این روز عهد کنند که برای همیشــه 

زمین را پاک نگاه دارند.

شعار این موسیقیدانان، جنگ را تمام 
کنید، زمین را حفظ کنید است.

طبل نــوازان سراســر جهــان بــا دعوتی 
اینترنتــی از همدیگر در این روز به اجرای 

نواهایی می پردازند.
در شــهرهای ایران مخصوصا پایتخت که 
به ازای هر شــهروند چهار موش در جوی 
خیابان ها جســت و خیز می کنند، در روز 
زمین پاک اما صدای هیچ طبلی به گوش 
شــهروندان نمی رسد تا هشــداری باشد 
برای آلودگی زمین. آلودگی زمینی که هر 
روز ســخت تر از روز پیش نفس می کشد. 
هیچكدام از بیلبوردهای فراوان شــهرهای 
مــا حرفی از زمیــن پــاک نمی زنند. در 
روزهای شلوغی که همه مسووالن محیط 
زیست و مسووالن شــهری از زمین پاک 
حرف می زدند و خبرهایشــان روی تلكس 
می آید هیچ بروشــور آموزشــی در زمینه 
بازیافــت و تفكیک زباله بین شــهروندان 
توزیع نمی شــود، در حالی که جدی ترین 
چالش پیش روی آنها کــه نگران محیط 
زیســت هســتند عدم فرهنگ ســازی و 

فقدان آموزش در این زمینه است.

آلودگــی آبها، دفــع غیربهداشــتی زباله، 
اســتفاده بی رویه از ســموم کشــاورزی و 
عدم جایگزینی طرح مبــارزه بیولوژیک به 
جای مبارزه شیمیایی، از جمله عمده ترین 

معضالت زیست محیطی هستند.
احداث کارخانه بازیافت کاغذ به دلیل اینكه 
در شــهرهای ما هر روز هزاران تن کاغذ و 
مقوای ضایعاتی تولید و دور ریخته می شود 
از ســال ها پیش ضروری بوده، این درحالی 
است که برخی کشورهای همسایه با جمع 
آوری ایــن کاغذها مجــدداً آن را بازیافت 

کرده و به خود ما می فروشند.
شــهروندان ایرانی اکنون مسوول فاجعه ای 
هســتند که چیزی دربــاره آن نمی دانند. 
اینكه چگونه باید زمین را پاک نگه داریم؟

بــه منظور گرامی داشــت روز زمین پاک، 
الزم اســت بــه اجــرای گردهمایی هایی 
اهتمام ورزید که از اهداف آنها پاک ســازی 
محیط زیســت اطراف دریاچه ها و حاشیه 
رودخانه هــا باشــد. گروه های غیــر دولتی 
دوســت دار طبیعت و ســازمان های دولتی 
ذی ربط بایســتی پرچمدار ایــن فعالیت ها 

باشند.
در حرکت هــای نمادیــن، کوهنــوردان و 

منبع: دانشگاه پیام نور

طبیعت دوســتان باید به پاک سازی محیط 
زیست کوهســتان ها و اطراف دریاچه ها و 

رودخانه ها اقدام کنند.
فرســتادن مقاله، گــزارش و خبرهایی به 
مناســبت روز زمین پاک برای رســانه ها، 

می تواند از دیگر کارهای دوستان باشد.

اول فروردین یا دوم اردیبهشت؟

 J.( در اوایل اکتبر 1969 جــان مک کانل
Mc Connell( بــه چند نفــر از اعضای 
انجمن شهر سانفرانسیســكو پیشنهاد داد 
تا نخســتین روز بهار به عنــوان روز زمین 
)Earth Day( نامیــده شــود. مک کانل 
روزنامه نــگار و عالقمند به نجــوم بود؛ او 
معتقد بود که اعتدال بهاری یا تســاوی روز 
و شب که در 21مارس )اول فروردین( روی 
می دهد، نشــانه ای از نو شدن زندگی است 
و چــون از دیرباز در فرهنگ ها و ملیت های 
گوناگون، نخســتین روز بهار بیست و یكم 
مارس دانسته شده و آن را گرامی داشته اند، 
این روز می تواند فارغ از تمایزهای فرهنگی، 
مذهبــی، ملیتی و نژادی، مردم جهان را به 
اندیشه درباره پرستاری از زمین و دوستی 

با همسایه تشویق کند.
نخستین اعالمیه روز زمین در سال 1970 
توسط شهردار سانفرانسیسكو، جوزف آلیوتو 
)J. Alioto( در بزرگداشت صلح، عدالت، و 
مراقبت از زمین خوانده شــد. بعداً اوتانت 
)Uthant( دبیــرکل ســازمان ملل طی 
بیانیه ای، 21 مــارس را روز زمین خواند. 
در روز 21 مارس، در مقرهای سازمان ملل 
در نیویــورک و ژنو، زنــگ صلح به صدا در 

می آید.
مک کانل گفته اســت کــه اعتدال بهاری، 
همه بشــریت را به شناخت زمین و احترام 
به توازن زیبای آن فرامی خواند؛ توازن میان 
حضور جانوران بــر زمین، ماهیان در دریا، 
پرنــدگان در هوا، و نوع بشــر در همه جا. 
نكته مهم این است که انسان باید پیوسته با 
هوشیاری مراقب باشد که این توازن ظریف 

به هم نریزد.
ما همه اعضای خانواده انســانی هستیم و 
ســیاره زمین را با تمامی غنای آن به ارث 
برده ایم. هر انســان حق یكسانی نسبت به 
زمیــن، مــواد معدنی و مواد خــام دارد، و 
هیــچ کاری نباید در جهــت از بین بردن 
فرصت های یكســان برای انسان های حاضر 
و آینده، انجام شود. هماهنگی با طبیعت و 
همدلی با نزدیكان و دیگر انســان ها، آرمان 
کســانی است که در اندیشــه زمین پاک و 

محیط زیست سالم هستند.
دارد:  وجــود  هــم  دیگــری  زمیــن  روز 
ســناتور گایلورد نلســون)G. Nelson(و 
دنیس هایس )D. Hayes( در بهار 1970 
اعــالم کردند که الزم اســت یک روز برای 
نزدیكی با محیط زیســت داشــته باشیم. 
سناتور نلسون از مخالفان جنگ ویتنام بود، 
او به تصویب چند قانون زیســت محیطی 

سنای آمریكا کمک کرد.
نلســون 22 آوریل )دوم اردیبهشت( را روز 
زمین خواند؛ ایــن روز مطابق یا نزدیک به 

روز عید پاک )Easter(است.
در تقویم رســمی ایران، دوم اردیبهشــت 
روز زمین پاک اعالم شــده است. ظاهراً به 
دلیل آن که اول فروردین در ایران تعطیل 
رســمی است و جایی برای برگزاری مراسم 
و همایش و مانند این ها نیست، بزرگداشت 

زمین در دوم اردیبهشــت برگزار می شود. 
حال آن که اول فروردین تناســب بهتری 
بــا موضوع دارد و هماهنگ با ســنت های 

دیرپای ما و آیین نوروز است.
به هر حال طرفداران اندیشه سبز، هر روز 
را روز زمیــن می داننــد و معتقد به حفظ 
یا احیای هماهنگی و توازن میان زمین و 
انسان هســتند. هر فرد و گروهی می تواند 
با برگزار کــردن یک مراســم کوچک یا 
بزرگ، با پراکندن واژه های محیط زیست 
و بازیافت و صرفه جویی و مانند این ها در 
با ترویج شیوه های زیست ساده تر،  جامعه، 
با جلوگیری از ریخت و پاش غیرضروری، 
با عضویت در گروه های زیست محیطی، با 
مراقبت از درختان و... به طور کلی با کسب 
آگاهی از وضع زمین و احساس مسوولیت 

نسبت به آن، روز زمین را گرامی بدارد.

ســــــالمت
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بیست و هفتمین بازارچه نوروزي با هدف معرفي توانمندي کار آموزان 

و هنر جویان مجتمع رعد با تالش گروه بانوان و جوانان برگزار شــد و 

در حاشــیه این بازارچه نمایندگان 5 کشور از بازارچه بازدید کردند، 

هنرجویان رعد با اهدا آثار هنــری خود به بازدیدکنندکان آنها را به 
تحسین و شگفتی واداشتند.

ن و کارآموختگان و مسؤوالن 
از کارآموزان، هنرجویا

با حضور جمعی 

مجتمع رعد در روزهای آغازین فعالیت مجتمع در سال جاری مراسم 

ه بــر گرفتن عكس های 
دیــدار نوروزی برگزار شــد و حاضران عالو

یادگاری در مورد مســایل خود با صدیقه اکبری مدیرعامل مجتمع 

ت کارآموزان 
 و گــو کردند و ایشــان برای حل مشــكال

رعــد گفت

دستوراتی به واحدهای مرتبط صادر کرد.

برگزاریبازارچهنوروزيرعد

دارنوروزی
دی

یازدهمین جشــنواره غذای خیریه رعد با حضور شرکت های صنایع 

غذایی، رســتوران ها همچون شیبا، کســتل، قهوه ایلی و ... در کنار 

رستوران هایی نظیر: کوک، جو، باربی کیو مغولی ) راشن (، کرن داگ 

و همچنین غرفه های غذای خانگی که دستپخت گروه همیاری بانوان 

رعد  را عرضه می کرد در نیمه اردیبهشت ماه برگزار شد.

برگزارییازدهمینجشنوارهغذایرعد

در بیســت و ششمین نمایشگاه بین المللي کتاب تهران مجتمع رعد 

به منظــور ارتباط با مخاطبــان و اطالع رســاني و همچنین معرفی 

فعالیت ها و عملكرد ها، توزیع گزارش  بخش های آموزشی، توانبخشی 

و تحصیالت دانشــگاهی افراد دارای معلولیت شــرکت کرد و ضمن 

پذیرش نیكوکاران داوطلب و ثبت نام از آنها به سؤاالتشان پاسخ داد.

همزمــان با ســالروز والدت حضرت فاطمه )س(، جشــن میالد این 
بانوي نمونه با حضور مدیرعامل مجتمع رعد، بانوان نیكوکار، اعضاي 
گروه همیــاري بانوان، کار آمــوزان، هنرجویان، مــادران توان یاب و 
مــادران دارای فرزند توان یاب برگزار و از مــادران توان یاب، مادران 
دارای فرزنــد معلول، بانوان داوطلب پزشــک، بانوان حامی تحصیل 
دانشــجویان توان یاب، کار آموز برتر، توانجویــان برتر، مربیان برتر و 
کار گران نمونه،  تجلیل شــد. در ابتدای این مراســم صدیقه اکبري 
مدیــر عامل مجتمع رعد در ســخنان کوتاهي ضمــن تبریک میالد 
حضرت فاطمه)س( و بیان ویژگي هاي حضرت فاطمه )س( و جایگاه 
و ارزش واالي ایشــان نزد پیامبر اکرم )ص(، گفت: عشــق و محبت 
پیامبــر به زهراي اطهر، امري فراتــر از رابطه پدر و فرزندي بود و به 
همیــن دلیل پدر، او را ام ابیهــا مي خواند. مدیرعامل مجتمع رعد در 
قســمت دیگري از ســخنانش یاد آوري کرد:  مجتمع رعد همواره از 
کمک ها و حمایت هــاي بانوان نیكوکار با عنوان هاي مختلف از مربي 

گرفته تا حامي، مددکار و ... بهره مند بوده است.
مریم فاضل متخصص روانشناســي از سخنرانان دیگر مراسم بود وی 
با تحســین اراده و تالش هنر جویان و کار آموزان مجتمع رعد گفت: 
شــاید برخي که با توانمندي کار آموزان رعد آشــنایي ندارند، فكري 
کننــد افراد داراي معلولیت نیازمند کمک هاي آنها هســتند، اما من 
امروز متوجه شــدم که ما آدم هاي سالم نیازمند دوستي و ارتباط با 

هنرمندان توان یابي چون فرشته جمشیدي هستیم.
در ادامه فاطمه صادقپور مدیر گروه همیاري بانوان رعد یاد آوري کرد: 
گروه همیاري با برگزاري مراسم فرهنگي هنري و جشن هاي مذهبي 
نقش مهمي در توانمند سازي کار آموزان رعد ایفا مي کند. مدیر گروه 
همیاري بانوان ضمن دعوت از حضار براي عضویت و همكاري در این 
گروه، یاد آوري کرد: جلســات بانوان همیار به صورت منظم روزهاي 
دوشــنبه برگزار مي شود و براي کمک به مددجویان رعد از هر فكر و 

اندیشه جدیدي استقبال مي کنیم.
همچنین فیلم مشــق عشــق که به معرفی هنرمند خوشنویس رعد 
»فرشــته جمشــیدي« اختصاص داشــت براي حضار پخش شد و 

گروه هاي سرود و موسیقي سنتي رعد قطعاتي را اجرا کردند. 
در پایان این مراسم یاور اقتداري خواننده موسیقي پاپ ضمن تبریک 
این مناسبت بزرگ به حضار و تمام مادران، 2 ترانه از آثارش را اجرا 
کرد.این مراســم با پذیرائي ناهار که توســط گروه بانوان همیار تهیه 

شده بود، خاتمه یافت.

درنمایشگاهکتابتهران
رعد

تجلیلازمادرانتوانیابمجتمعرعد
درجشنمیالدحضرتفاطمه)س(

در رعدچه خبـــردر رعدچه خبـــر
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همایش جامعه ایمن و شــهروندان آســیب پذیر با همكاری مجتمع 
آموزشــی نیكوکاری رعد و کمیته راهبری جامعه ایمن شــهرداری 
منطقه 2 تهران و مشــارکت اداره تربیــت بدنی معاونت اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری منطقه 2 تهران و موسسه پیام آوران ساحل امید 

در سالن همایش های مجتمع رعد برگزار شد.
در ایــن مراســم صدیقــه اکبری مدیرعامــل مجتمع رعــد، دکتر 
محمدهادی موذن مشــاور عالی شــهردار تهران و رئیس شــورای 
سیاستگذاری جامعه ایمن شهر تهران، مهندس علیرضا درویش پور، 
قائم مقام شهردار منطقه 2، دکتر یحیی سخنگویی معاون توانبخشی 
بهزیستی کشور و نمایندگان انجمن های فعال حوزه معلوالن حضور 

داشتند.
برپایی نمایشگاه آثار هنری و توانمندی های توان یابان با حضور بیش 
از 8 انجمن فعال حوزه معلوالن و برگزاری مســابقه ورزشــی تیر و 
کمــان، دارت و بوچیا و برنامه ســوارکاری افــراد دارای معلولیت از 

بخش های جانبی این همایش بود.
در این همایش مجتمع آموزشی نیكوکاری رعد، انجمن باور، انجمن 
ام اس ایران، انجمن دیستروفی عضالنی، باشگاه سوارکاری اسواران، 
موسسه رعد الغدیر، مرکز شبانه روزی نابینایان نرجس، مرکز حمایت 
از معلوالن ضایعات نخاعی ایران، بیمارستان جانبازان اعصاب و روان 

نیایش و باشگاه سوارکاری اسواران حضور داشتند.

مجتمع آموزشی نیكوکاری رعد با هدف معرفي توانمندي هاي هنري و ظرفیت هنر جویان 
توان یاب کشــورزمینه حضور هنرمندان داراي معلولیت را در نمایشــگاه و پاراآرت 2013 

توکیو ژاپن را فراهم آورده است.
بر اساس این گزارش مسابقات نقاشی و خوشنویسی پاراآرت آسیایی ژاپن با عنوان » عبور 
هنر فراتر از مرزها و معلولیت ها » ویژه هنرمندان دارای معلولیت در مهر ماه ســال جاری 

برگزار می شود.
نمایشگاه پاراآرت آسیایی ژاپن با هدف افزایش اعتماد به نفس و خود اتكایی افراد معلول از 
طریق هنر، ارتقاء درک و آگاهی عمومی مرتبط با موضوعات معلولیت و پیشبرد ارتباطات 
بین المللی میان کشورهای آسیائی در زمینه هنرهای مرتبط با معلولیت هر ساله مسابقاتی 

را برگزار می کند.
مجتمع رعد با عنایت به ضرورت ایجاد رشــد استعداد هنرمندان توان یاب ضمن برقراری 
ارتباط با برگزار-کنندگان این مســابقه فرهنگی طی فراخوانی از تمام هنرمندان توان یاب 
سراســر کشور دعوت به عمل آورده است تا آثار نقاشی و خوشنویسی خود را انتخاب و بر 
اساس شــرایط مشخص شده به دبیرخانه ارسال نمایند تا پس از داوری نسبت به ثبت نام 

و ارسال آثار اقدام شود. 
این گزارش می افزاید: مجتمع رعد پس از بررسی آثار رسیده توسط اساتید مجرب  نقاشی 
و خوشنویسی کشور آثار برتر را در این مسابقه شرکت خواهد داد و در صورت پذیرش در 
نمایشگاه اصل اثر  از سوی امور بین الملل مجتمع رعد به کشور ژاپن ارسال خواهد شد.

ســایت مجتمع آموزشــی نیكوکاری رعد در گروه خیریه ها عنوان وب سایت برتر پنجمین 
جشنواره وب ایران را دریافت کرد.

وب سایت خیریه رعد در پنجمین جشنواره وب ایران به انتخاب مردم و در گروه »موسسات 
غیر دولتی و خیریه« عنوان برترین ســایت را از میان ســایت انجمن ها و مؤسسات خیریه 

دریافت کرد.
هدف اصلی از برگزاری جشنواره وب ایران، تشویق و توسعه تولید محتوا و خدمات منطبق 
بر فرهنگ ایرانی در فضای مجازی است و این جشنواره به منظور ایجاد فرصت ساالنه برای 
عرضه و رقابت کیفی و کمی وب ســایت های ایرانی در جهت رشــد، شكوفایی و همچنین 

رونق بخشی به بازار داخلی و صادرات در  این حوزه می شود.
 در این جشنواره پرداخت آنالین کمک های مردمی و اطمینان از پرداخت وجوه به عنوان 

یكی از ویژگی های سایت رعد در نظر گرفته شده است.
وب سایت های شــرکت کننده در این جشنواره عالوه 
بر ســایت برتر بخش داوری که توسط آرای داوران 
جشــنواره انتخاب و معرفی می شــد در بخش آرای 

مردمی نیز می توانست انتخاب شود.
 جشنواره وب ایران در هر گروه 2 سایت برتر داشت 
که یكی به انتخاب هیأت داوران و دیگری توســط 
آرای مردم انتخاب شد و ســایت مجتمع رعد در 

بخش آرای مردمی انتخاب شده است.
جشــنواره وب ایرانی در معرفی ســایت مجتمع 
رعد آورده است: این وب سایت به جهت معرفی 
بهتر مجتمع آموزشی نیكوکاری رعد که در سال 
1363 تاًســیس و با هدف ارائه خدمات به اشخاص توان یاب )معلول 
جسمي- حرکتي( از طریق ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي و همچنین خدمات مشاوره اي 
به بازســازي و ارتقاء  توانمندي هاي تــوان یابان )معلوالن( به طــور کاماًل رایگان کمک 
مي نماید و با جمع آوری کمک های مردمی اداره می شــود، ایجاد شــده است که در ضمن 
انتشــار اخبار حوزه افراد دارای معلولیت، اخبار برنامه هایی که در مجتمع برگزار می شود 

را منعكس می کند.

با حضــور جمعی از مدیران کمیته امداد امام خمینی )ره( مســتقر 
در اســتان آذربایجان شــرقی و همچنین چند نفر از مدیران مرکز، 
نخستین نشســت سال جدید  گروه همیاران بحران در مجتمع رعد 
برگزار شــد. با درخواست مسؤوالن بازسازی مناطق زلزله زده استان 
آذربایجان شــرقی گروهی از مدیران آن اســتان به اتفاق مسؤوالن 
کمیته امداد امام خمینی )ره( مرکز در جلســه گروه همیاران بحران 

شرکت کردند.

همایشجامعهایمنوشهروندان
آسیبپذیربرگزارشد

نخستیننشستسالجدید
همیارانبحرانبرگزارشد

همكاریرعددربرگزاری
پاراآرتآسیاییژاپن

سایترعدسایتبرترجشنوارهوبایرانشد

در رعدچه خبـــردر رعدچه خبـــر
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گزارشبازدیداعضایهیأتمدیرهمجتمعاز
مرکزرعدفاطمیهقم

به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص تأســیس مراکز آموزشــي 
توان بخشــي در کشورهاي عراق و پاکستان و شناخت راه هاي توسعه 
همكاري هاي منطقه اي از ســوي مســؤوالن مجتمع رعد نشستي با 
حضور دکتر ماجد وابســته فرهنگي کشــور عراق و همچنین محمد 
حسین جعفري وابسته فرهنگي پاکستان در محل این مجتمع برگزار 

شد.
در این مالقات که جمعي از مســؤوالن مجتمــع رعد از جمله مدیر 
عامل، رئیس هیأت مدیره، چند تن از اعضاي شوراي هماهنگي امور 
مراکــز، برخي از اعضاء هیأت مدیره، مدیــران روابط عمومي و امور 
بین الملل، حضور داشــتند، ابتدا مهندس احمــد میرزاخاني رئیس 
هیأت مدیره با بیان تاریخچه کوتاهي از مراحل تأسیس و شكل گیري 
مجتمــع رعد، افزود: در آغــاز راه مهم ترین هدف مجتمع رعد خارج 
کردن مددجویان توان یاب از کنج خانه ها بود که در این زمینه بسیار 
توفیق داشــت در مرحله بعد که آموزش منجر به اشتغال مورد توجه 
قرار گرفت هم بیش از 6000 نفر در دوره هاي آموزشــي شــرکت 

کردند وتعدادي از میان آنها جذب بازار کار شده اند.
در ادامه این نشســت دکتر ماجد وابســته فرهنگي کشــور عراق با 
سودمند خواندن فعالیت هاي مجتمع رعد، یاد آوري کرد: خداوند در 
کتاب آسماني »قرآن« فرموده » ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم 
» پس بر ما که مخلوقات آفریدگار هســتیم، فرض است تا انسان¬ها 
را تكریم کنیم و به ویژه انســان هایي که مشكالت جسمي و حرکتي 

دارند، باید بیشتر حمایت شوند.
ایشــان در ادامه افزود: از آنجاکه تأســیس چنین مرکز را در کشور 
عراق ثمر بخش خواهد بود در ســفري که به زودي به عراق خواهم 
داشــت، موضوع را با وزراي ورزش و کار در میان خواهم گذاشــت و 
براي بازدید هیأتي از کارشناسان این دو وزارتخانه برنامه ریزي خواهم 
کرد تا در آینده نزدیک شــاهد تأسیس مرکزي با همین خدمات در 

کشور عراق باشیم.
در بخش دیگري از این جلسه محمد حسین جعفري وابسته فرهنگي 
کشــور پاکستان با اشــاره به شــناخت قبلي که در بازارچه نوروزي 
از مجتمع رعد بدســت آورده اســت، افزود: وجود مراکز آموزشــي 
توان بخشــي در کشور پاکســتان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و 
امیدوارم با فراهم شدن زمینه فعالیت مراکز مشابه، بتوانیم از توان و 

تجربه دوستان مجتمع رعد استفاده کنیم.
در این نشســت توافق شــده مجتمع رعد عالوه بــر انتقال تجارب 
آموزشــي، تســهیالتي براي آموزش مربیان و مدرســان کشورهاي 

همسایه از سوی مجتمع رعد فراهم شود.
در پایان این نشســت شــرکت کنندگان از قسمت هاي مختلف مرکز 
علمي کاربردي رعد و نیز کالس هاي آموزشي و مهارتي مجتمع رعد 

بازدید کردند.

نشستوابستگانفرهنگيکشورهاي
پاکستانوعراقبامسؤوالنمجتمعرعد

در رعدچه خبـــردر رعدچه خبـــر

به منظور قدرداني از تالش هــاي نیكوکارانه برادران امجدي و بازدید از مزکز رعد فاطمیه  
قم هیأت مدیره و مدیران مجتمع رعد تهران به استان قم سفر کردند.

فرزندان مرحوم امجدی عالوه بر عمل به وصیت پدر بزرگوارشان حاج غالمحسین امجدي 
کاشاني مبنی بر اختصاص یک قطعه زمین به مساحت حدود 3000 متر مربع، هزینه هاي 
احداث ســاختماني به مساحت 9000 متر مربع برای تأســیس مجتمع حرفه آموزی رعد 

فاطمیه قم را بر عهده گرفته اند. 
در این سفر که صدیقه اکبري مدیر عامل، مهندس احمد میرزاخاني رئیس هیأت مدیره و 
مهندس حســین حریري عضو هیأت مدیره، مهدیه نجفی زاده معاون مدیر عامل به همراه 
چند تن از مدیران بخش هاي مختلف مجتمع رعد حضور داشــتند، گروه از قســمت هاي 
مختلف ساختمان درحال احداث رع فاطمیه قم بازدید کردند و از نزدیک درجریان فرآیند 

ساخت و مراحل گوناگون پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.
محمد فیض مدیر داخلي رعد فاطمیه قم با خوشامدگویي به میهمانان گفت: این ساختمان 
در 7 طبقــه بــا زیر بنایي حدود 9000 متر مربع درحال ســاخت اســت و در طراحي آن 
امكانات منحصر به فردي پیش بیني شــده است. وی افزود : امكانات این مجتمع شامل: 2 
بازارچه خیریه دائمي، آمفي تئاتر، نمازخانه، رســتوران مجزا، آشپزخانه صنعتي، زائر سرا و 
امكانات اقامتگاهي و پذیرایي از توان یابان ســایر مراکز به عالوه سیستم هاي تهویه مطبوع 

و سرمایشي گرمایشي است.
در ادامه این ســفر، نشست مشترکی میان مســؤوالن رعد تهران و قم برگزار شد که ابتدا 
مهندس احمد میرزاخاني با اشاره به وظایف دیني مسلمانان نسبت به شكوفایي و توجه به 
اســتعداد افراد جامعه، گفت:  افراد توان یاب هم بخشي از این جامعه هستند که نیكوکاران 
و مســؤوالن رعد به آموزش، اشــتغال و توان بخشي آنها اهتمام ویژه دارند. وي با تأکید بر 
تالش بیشتر به منظور جبران عقب ماندگي ها موجود در زمینه توانمند سازي افراد توان یاب، 
 افزود.  آموزش هاي تخصصي و دانشــگاهي بر همین اساس در دستور کار مجتمع رعد قرار 
گرفته اســت و بنا به توصیه کارشناسان آموزش براي پرکردن شكاف فرهنگي میان افراد 
داراي معلولیت و ســایر شهروندان، دوره هاي دانشگاه جامع علمي کاربردي رعد به صورت 

تلفیقي براي دانشجویان توان یاب و غیر معلول برگزار مي شود.
رئیس هیأت مدیــره مجتمع رعد ضمن قدردانی از خدمات نیكوکارانه برادران امجدی در 
زمینه اختصاص زمین و پرداخت هزینه های احداث ساختمان آموزشگاه با امكانات رفاهی 
مطلوب ویژه افراد دارای معلولیت، افزود: نیاز های توان یابان امروز با سال های گذشته قابل 
مقایســه نیست و مدیران و مسؤوالن رعد فاطمیه قم می بایستی برای تربیت توان یابان 

متخصص و تحصیل کرده برنامه ریزهای دقیقی داشته باشند.
در ادامه این نشســت حاج محمد علي امجدي فرزند ارشــد واقف گرانقدر شــادروان 
امجدي با ابراز خرســندي از سفر مســؤوالن مجتمع رعد به استان قم گفت: موضوع 
حضور جوانان در هر فعالیتي منشــأ رونق و توسعه است و جوانان با حضور در فعالیت هاي 
خیریه نوآوري هاي شــگفت انگیزي را پدید آورده اند و ما باید به جوانان بیشتر بها بدهیم 
و از وجودشــان در فعالیت های گوناگون این مرکز چه علمی آموزشــی و چه مدیریتی و 
داوطلبانه بهره مند شــویم. وی افزود: شایســته است مجتمع رعد تهران که در زمینه ارایه 
خدمات آموزشــي و اداره مجتمع آموزشــی مهارتی تجارب ارزشمندی دارد به این مرکز 
مشــاوره تخصصي ارایه دهد، همچنین در زمینــه جذب یک مدیر توانمند و تمام وقت به 

مسؤوالن رعد فاطمیه قم کمک کند.
برادران امجدی ســال 1390 ضمن بازدید از مجتمع رعــد تصمیم گرفتند قطعه زمینی 
را که مرحوم پدرشــان برای انجام امور خیر وقف کرده بود به امر آموزش و توانمند سازی 
افراد دارای معلولیت اختصاص دهند و از همان زمان با برگزاری مجمع عمومی مؤسســان 
و انتخابات هیأت امنا نقش مهمی در شــكل گیری رعد فاطمیه قم ایفا کردند. بر اســاس 
تصمیمات جلســه مشترک مســؤوالن رعد قم و تهران با توجه به اتمام مراحل ساخت فاز 
یک ساختمان این مرکز تصمیم گیری شد در اسرع وقت کالس های آموزشی از ساختمان 
استیجاری به ساختمان تازه تأســیس منتقل شود و مراحل ساخت سایر مراحل همزمان 

توسط نیروهای متخصص پیگیری شود.
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 92/2/2          
در خواست بهزیستی برای افزایش مستمری تا 30 درصد حداقل حقوق 

رییس ســازمان بهزیستی از دولت خواسته است تا مطابق قانون، معادل 30 درصد حداقل حقوق امسال  را تعیین کند. همایون هاشمی، 
رییس سازمان بهزیستی، در نشست خبری دیروز خود با اعالم این خبر گفت: در ماده واحده بهزیستی آمده است که مستمری مددجویان 

می بایست 30 درصد حقوق پایه ساالنه تعیین و پرداخت شود. 
از طرف دیگر درقانون چهارم توســعه کشور هم این مستمری باید دســت کم 40 درصد حد اقل حقوقی باشدکه دولت ساالنه اعالم می 
کند. ما بر اساس این قوانین دو پیشنهاد به دولت داده ایم که مستمری ها را 30 تا 40 درصد حداقل حقوق تعیین کند. او با تأکید بر این 

که اگر این اتفاق بیفتد و دولت به یكی از این در خواست ها عمل کند، یک گام مثبت برای مددجویان برداشته شده است.

92/2/8          
بیمه تکمیلی ویژه معلولین از ابتدای خرداد 

رییس سازمان بهزستی از اجرای طرح بیمه تكمیلی ویژه معلولین )آتیه سازان حافظ ( ویژه معلولین خبر داد و گفت: پیش بینی می شود 
این طرح پس از عقد قرارداد با مسووالن آتیه سازان حافظ، از ابتدای خرداد ماه عملیاتی شود. 

همایون هاشمی اظهار داشت: در سال گذشته با تالش بسیار، صندوق بیمه ای در سازمان ایجاد شدکه توانست تا حدود زیادی مشكالت 
حوزه درمان معلولین را برطرف کند.

1392/3/5          
رشد 50 درصدی بهسازی معابر شهری برای تردد معلولین 

گروه شهری: مناسب سازی معابر شهری برای تردد کم توانانان جسمی نسبت به سال 90 از رشد 50 درصدی برخوردار شده است. 
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت مناسب سازی فضاهای شهری برای کم توانان جسمی گفت: در مجموع 
اقدامات خوبی در مناســب ســازی فضاهای شهری تهران انجام شده و این اقدام در ســال  گذشته نسبت به سال  90 رشد 50 درصدی 
داشــته اســت. کریمیان هچنین خواستار ایجاد ساختاری برای نظارت عالیه بر مناسب سازی فضاهای شهری شد. وی با تأکید بر اهمیت 
مناسب سازی فضاهای شهری خاطر نشان کرد: در زمینه مناسب سازی در ساختمان های شهرداری به طور ویژه دنبال شده است وسعی 

شده تا در این ساختمان ها این موضوع به خوبی اجرا و بر آن نظارت شود. 

92/2/29          
در خواست دوبرابر شدن بودجه توانبخشی

معاون توانبخشــی ســازمان بهزیستی کشور گفت: برای امسال در خواست دو برابر شــدن بودجه معاونت توانبخشی را به سازمان ارسال 
کردیم که این درخواست، در صورت محقق شدن افزایش 35 درصدی بودجه سازمان، محقق می شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در مورد برنامه های توانبخشی سازمان در سال 92، افزود: طرح مراقبین خانگی با هدف انتقال 
درمان به درون خانه وخانواده ها از طرح های پیش روی ماست که در نظرداریم با برگزاری همایشی در اوایل تیرماه از نظرات دانشگاهیان 
در این زمینه بهره مند شــویم. وی ادامه داد: طرح مراقبین خانگی در مقایســه با درمان معلوالن در مراکز به مراتب با صرفه تر اســت و 
همچنین باعث می شود تا معلوالن از خانواده خود کمتر دور بمانند که همین امر نقش مهمی در اجتماع پذیری معلوالن خواهد داشت . 

1392/4/1   
نصب باالبر در منازل معلوالن جانبازان جنوب تهران

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری منطقه 20 تهران از نصب شش دستگاه باالبر در منازل افراد معلول و جانباز این منطقه خبر داد. 
علیرضا اسفراینی نژاد با اشاره به این خبر گفت: با شناسایی منازل معلوالن و جانبازانی که قابلیت نصب دستگاه باالبر دارند، نصب 3 مورد 
باالبر انجام شــد و نصب 3 مورد نیز در دســتور کار مدیریت شهری منطقه 20 قراردارد. اسفراینی نژاد با اشاره به اینكه افراد متقاضی می 
توانند به معاونت حمل و نقل منطقه 20 مراجعه کنند، خاطرنشــان کرد: رضایت همسایگان، قابلیت ساختمان برای نصب باالبر و داشتن 
ملک شخصی از شرایط الزم برای نصب دستگاه باالبر است. وی بهره گیری از امكانات شهری را حق تمامی افراد جامعه بر شمرد و تصریح 
کرد: به منظور دسترسی کامل معلوالن، جانبازان و نابینایان به ناوگان حمل و نقل عمومی 80 دستگاه اتوبوس این منطقه مناسب سازی 

شده است.

1392/4/4   
تأمین 20 هزار عصای سفید برای روشندالن کشور

معاونت توانبخشــی سازمان بهزیســتی کشور با اشاره به اینكه ارائه تجهیزات و وســایل کمک توانبخشی در اولویت فعالیت این سازمان 
قراردارد، گفت: طی سال گذشته نیاز 20 هزار عصای سفید برای روشندالن در سراسر کشور تأمین شد.

یحیی ســخنگویی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشــور گفت: توانبخشی باید به صورت فعال انجام شود و خدمات باید در مسیری 
باشد که شخص مراجعه کننده از لحاظ جسمی و حرفه ای به باالترین درجه امكان برسد.

وی هم چنین بیان کرد: توانبخشی کم بینایان یكی از فعالیت های اصلی ماست تا از نابیناشدن آنها جلوگیری شود.

1392/4/7   
نشست عدالت کیفری و حمایت های ویژه از افراد توانخواه

قاضی دادگستری: نیازمند قانون جامعی در حمایت کیفری از معلولین هستیم
ولی اهلل حســنی قاضی داد گستری معتقد اســت: ایجاد فرصت های برابر و احقاق حقوق معلولین، هدف اصلی تشكیل کنوانسیون افراد 

دارای معلولیت بوده است. 
این قاضی دادگستری یكی از علل و انگیزه های توجه اساتید و حقوق دانان به حقوق معلولین را بحث عدالت کیفری دانست و ادامه داد: 
پیشرفت های پزشكی، توسعه رسانه ها، رشته های توانبخشی در دانشگاه ها و تالش نهاد های مردمی در زمینه حقوق معلولین از عواملی 

است که توجه به حقوق معلولین را در کشور ما برجسته کرده است. 
حســینی با بیان اینكه باید به ریشــه جرایم توجه کرد، گفت: بهتر است برای افرادی که نسبت به معلولین مرتكب جرم می شوند، تشدید 

مجازات در نظر گرفت و همچنین برای معلولینی که در جرایم عمد یا غیر عمد شریک می شوند، سازوکاری در نظربگیریم.
صابری عضو هیئت مدیره وکالی مرکز که یكی از روشــندالن فعال در حوزه معلولین است،گفت: در مراحل دادرسی لزوم حمایت بیشتر 

ضروری است و باید امكاناتی برای تردد این افراد در زندان ها فراهم کنیم.

   
جشنواره حضرت علی اکبر)ع( برترین جوانان با توانایی خاص را معرفی کرد 

جشنواره جوان برتر با توانایی خاص حضرت علی اکبر)ع( با حضور وزیر ورزش و جوانان، اسداهلل عباسی وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی 
و هاشمی رییس سازمان بهزیستی برگزار شد و از جوانان موفق با توانایی خاص تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرگزرای ایسنا؛ محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان با سخنرانی در جشنواره جوان برتر با توانایی خاص گفت: در این جشنواره 
قرار است یک اتكای بزرگ فكری انسانی احیا شود، هرچند توانمندی های این انسان ها بارها به تصویر کشیده شده است.

وی با اشاره به سرآمد بودن معلوالن در عرصه های مختلف اظهارکرد: در ورزش المپیک بارها دیده ایم این جوانان غیور چگونه با توجه به 
ناتوانی های جســمی خودشان توانسته اند در عرصه های جهانی خوش بدرخشند و نشان دهند که اراده انسان باالتر از هر چیز دیگری 

است.
علی همت محمود نژاد دبیر جشــنواره جوان برتر با توانایی خاص با بیان اینكه دغدغه ما نوع نگاه به معلوالن است، گفت: 
هدف از برگزاری جشنواره این است تا ثابت کنیم که اگر راه برای معلول هموار شود، آنها این چنین موفق عمل خواهند 

کرد.
وی درباره فراخوان جشــنواره »جوان برتر با توانایی خاص« حضرت علی اکبر)ع(، افزود: فراخوان جشــنواره توســط سازمان 

بهزیســتی کل با ارسال نامه ای به تمامی مراکز بهزیستی کشور جهت معرفی معلوالن برتر به جشنواره صورت گرفت، همچنین 
فراخوان جشنواره در سایت بهزیستی و در 18 نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار منتشر شد.

بنابراین گزارش، در پایان مراســم نیز از 22 جوان برتر در 5 حوزه علمی پژوهشی، ورزشی، هنری، استقالل فردی و بخش ویژه تقدیر به 
عمل آمد که اسامی این افراد به شرح زیر است:

در بخش علمی پژوهشی: احسان فیاضی، محمدرضا عباسپور، سمیرا خلیلی، محبوبه زارع مهرجردی ، مسعود گرشاسبی و سمیه جعفری
در بخش ورزشی: ساره جوانمردی دودمانی، حسین الجوردی،  صاحب یونسی، سعید سمویی،  محسن رجایی و فریبا حسنی

در بخش هنری: حمیده روحی نامقی، سید مصطفی ادیبان نژاد، امید معلم، صغری عالیی، ابوالفضل معصومی و مصطفی کرمی
در بخش استقالل فردی: وحید حاج عبدالعلی، جاوید احسانی شكیب، مهدیه فكری و فاطمه مرادی

در بخش ویژه: سمیرا رکابنار و رها یوری انتخاب شدند که از این تعداد 3 نفر اول هر بخشی جزو نفرات برتر و مابقی برگزیدگان شایسته 
تقدیر بوده اند.

در رســــانه هادر رســــانه ها
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نام کتاب : چگونه با ضایعه نخاعی خود مواجه شویم 
نویسندگان : گروهی از اعضای تیم توانبخشی ضایعات نخاعی بیمارستان کاسا کولینا 

مترجم : فاطمه قمیشی 
ناشر: انتشارات ارجمند 1388

این کتاب که در نه فصل تدوین شــده و هر فصل آن به بررســی یكی از مشكالت افراد مبتال به ضایعه نخاعی 
می پردازد. 

ابتدا در مورد این که اساسا ضایعه نخاعی چیست و چه مشكالتی را برای بیماران ایجاد می کند توضیحاتی 
داده است. سپس توضیحاتی در مورد مثانه و مشكالتی که ممكن است بعد ازضایعه نخاعی برای بیماران 

پیش بیاید، داده و روش های استفاده ازسوند درزنان و مردان و نیز مشكالت مربوط به کارکرد مثانه را بررسی کرده است.
مبحث بعدی در مورد روده است که در مورد روش های تخلیه روده، راهنمایی هایی در مورد کنترل روده، داروها و شیوه عملكرد 

آن توضیح می دهد .
موضوع بعدی در مورد مشكالت پوستی، زخم های فشاری و انواع آن و نیز روش های درمان آنها و همچنین روش های صحیح خوابیدن 

ودراز کشیدن است. 
موضوعــات مهم دیگری که کتاب  به آن پرداخته اســت، موضوع تغذیه و گروه های غذایی ای اســت که ایــن بیماران باید مصرف کنند. 

همچنین توصیه های کلی در مورد حفظ سالمت این افراد ارائه شده است .
در فصل های انتهایی کتاب به مســائل روحی و روانی، این افراد پرداخته و مشــكالتی مانند وجود احساسات منفی و راه های غلبه بر این 

احساسات، استرس و چگونگی کنترل آن و نیز چگونگی گذراندن اوغات فراغت را مورد کنكاش قرار داده است. 

نام کتاب: راهنمای کامل آموزشی برای مراقبان، خانواده و بیماران ضایعه نخاعی
مولفان: پژوهشگران» مرکز منطقه ای آسیب های نخاعی دالویرولی«

مترجمان: دکتر رویا حبیبی، فاطمه قمیشی، سودابه بهرامی، تهران 1390
ناشر: انتشارات ارجمند و نسل فردا

کتاب حاضر دارای یک مقدمه و پیشــگفتار است. این کتاب در 18 فصل تدوین شده و آموزش های مفیدی را 
برای مراقبت از بیماران ضایعه نخاعی در اختیار خوانندگان قرار می دهد. 

در این کتاب مطالب مفصلی در مورد معرفی مراکز توانبخشــی بیماران ضایعه نخاعی، ضایعه نخاعی و انواع آن و چگونگی تشــخیص و 
روش های جراحی و وسایلی که برای این  بیماران استفاده می شود، ارائه شده است.

در بخش دیگر، مشــكالت مثانه و روش های استفاده از ســوند درزنان و مردان، مشكالت روده و مشكالت تنفسی و بررسی 
راه های هوایی مصنوعی، احیا کننده دستی و داروهای مورد نیاز معرفی شده است.

بحث دیگر کتاب در مورد تغذیه این افراد اســت، در این بخش، گروه های غذایی که این افراد باید مصرف کنند و نیـــــــز 
غذایی هایی که باید از خوردن آن پرهیز کنند، عنوان شده است.

در بخش بعدی در مورد فعالیت های روزانه، روش های لباس پوشیدن ، شیوه های حمام کردن ، روش های استفاده از اسپیلنت 
و نیز اقدامات الزم جهت مراقبت از صندلی چرخدار توصیه هایی شده است 

 در بخش های بعدی مسائل اجتماعی و روانشناسی این افراد را مورد بررسی قرار داده است که شامل خدمات مددکاری اجتماعی، خدمات 
شغلی و حرفه ای، آموزش هایی در مورد ایاب و ذهاب، مسافرت و استفاده از وسایل نقلیه مثل ماشین و هواپیما و ... است. 

در مبحث بعدی به مسائل جنسی پرداخته و تأثیراتی که ضایعه نخاعی بر عملكرد جنسی این بـیمـــــــاران می گذارد، برشمرده است .   

زمزمـــــــــــه  60

آســمان آبی بود و ابرهای سپید در آن به آرامی در آغوش یكدیگر جای گرفته بودند و در 
این میان دســت مالیم باد هرازچندگاهی آنها را نوازش می داد. در این پهنه زیبای نیلگون 
پرنده ای با بال هایی زیبا در حال پرواز بود. بال های پرنده متشــكل از پرهایی ســفید بود 
و در میان انبوه این پرها، پرکوچكی در آرزوی رها شــدن از پرنده و پرواز به ســر می برد. 
پــر در حال نجوا بــود و پیش خود زمزمه می کرد که ای کاش از پرنده جدا شــود و خود 
به تنهایــی پرواز را  تجربه کند. گویی نجوای پر به گوش باد رســید و تصمیم گرفت برای 
رســیدن پرکوچک به آرزویش به او کمک کند . به همین منظور کمی بیشــتر در اطراف 
پرنده چرخید و با تكان هایی که به پرهای او داد پرکوچک از پرنده جدا و در بستر آسمان 

به پرواز درآمد.
 احســاس آزادی همراه با شادی در دل پر به وجود آمد و او را غرق شادی کرد. به سبكی 
در آســمان می غلتید و خوشــحال بود. مدت ها در آرزوی چنین لحظه ای به سر می برد و 
اکنون آرزویش تحقق یافته بود. اما در زیر این آسمان و روی زمین، سنگی زندگی می کرد 
که بســیار غمگین و دل مرده و با نارضایتی زندگی اش را سپری می کرد. نگاه سنگ رو به 
آســمان بود که ناگاه به پر افتاد که هم زیبا و هم غرق در شــادی در آسمان می رقصید. با 
دیدن این صحنه آوایی از غم بیش از پیش در سنگ به وجود آمد. اندام پر در نظرش بسیار 
زیبا و دلنشــین می نمود در حالی که اندام خودش پر از لک و پیس بود. ســوالی در ذهن 
ســنگ درخشید که سهم او از زیبایی چیســت؟ آیا با این پیكر نخراشیده اش او زیباست؟ 
آن همه لطافت و دل فریبی در پر،  ســنگ را بی جلوه تر از گذشــته در نظرش مجسم کرد. 
ســنگ در افكار غمگینش آنچنان غرق بود که متوجه تیره شــدن آسمان و صدای آمدن 
باران نشــد. با آمدن باران گویی روحی تازه در کالبد زمین دمیده شد و دستان پاک باران 
غبار از تن درختان زدود و طبیعت تولدی دوباره یافت و در این میان به لطف بوســه های 
باران گویی روح مكدر سنگ روشن شد و طراوت باران روح آزرده او را تازگی بخشید. بعد 
از لحظاتی باران عزم رفتن کرد و دســت آفتاب را گرفت و به آسمان دعوت کرد. ذره های 
نورانی در قطره های به جا مانده از باران بر روی ســنگ می درخشیدند و جلوه ای از زیبایی 

به او بخشیده بودند.
 احســاس سبكی و ســرزندگی به وجود آمده در ســنگ، تمایل به حرکت و پویایی را که 
مدت ها بو در دلش از بین رفته بود به او باز گرداند و او را واداشت تا به حرکت درآید. سنگ 
به شادی در بسترش لغزید و پیكرش را با محیط پیرامونش آشتی داد و آنگاه نگاهش را که 
آمیخته ای از سپاســگزاری و شادی در خود داشت به آسمان دوخت که سخاوتمندانه دل 
او را روشن و نورانی ساخته بود که ناگهان چشمانش بر نقطه ای ثابت ماند و به دنبال این 
نگاه سنگ در افكاری طوالنی فرو رفت. سنگ در اندیشه خلقت و زیبایی بود و پرسش های 
به جا مانده در ذهنش گویی اکنون پاسخ داده می شدند. نگاه سنگ همچنان ثابت بر همان 
نقطه باقی مانده بود و در امتداد این نگاه پری مچاله  بر روی شاخه ای آویزان گشته بود.

سنگوپر

سعیده اکبری

معرفی کتـــــاب
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■ Boxing using a special machine
Introducing a virtual device for spinal cord 
injury patients in order to move the affected 
limbs.

■ Nutritious foods and backache
An article about nutrients and their role on 
the recovery of back pain.

■ Cologne
Introducing foods which eating them causes 
good or bad body odor.
■  The heat of the soul-story
■ Amazing couples
Introducing fruits that concomitant use of 
them together will result in the desired ef-
fects.
■ Weight loss
An article

■ Planning is the success map

■  Introducing books
Two books are introduced: “How to face 
your SCI” and “complete training guide for 
caregivers, family and patient with spinal 
cord injury”. These books are translated by 
Fatemeh Ghomeishi and are published in 
Spinal Cord Injury Association of Tehran.
■ Stone and feather, written by Saiede 
Akbari
A story.

ments of comprehensive supporting rights of 
people with disability law. In this interview, 
he pointed out some flaws in this law and the 
necessity of revision for it.

■ I have always been thankful to God

■ A movie that must be seen
An Interview with Maziar Miri,the director of 
“Pool Of Painting” movie. This movie is a 
story of a couple with mental retardation who 
have a healthy and intelligent child. How to 
achieve this scheme and the challenges has 
been discussed with the film director.

■ We must enter the society and demand 
our rights
A conversation with Saeed Zarouri, who is a 
successful entrepreneur despite of disability. 
He has established an institute and is busy 

with translating and language and software 
teaching.

■ We are not law-abiding citizens
An article about the comprehensive rights of 
people with disability law, written by Seyed 
Mohsen Hosseini Taha. In this article he has 
mentioned the lack of enforcement of this 
law.

■ The Parkinson disease
An article about Parkinson disease which 
presents some exercises that can lead to 
decreased disability in this disease.
■ Without arms and legs
An article about Nick Vichich ,who has been 
deprived of having two hands and two feet 
because of tetra amelia syndrome. And de-
spite of this, he has experienced a success-
ful life with a strong volition.
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وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری 
باز می شود ولی معمواًل آنقدر به در 
بسته شده خیره می مانیم که دری که 

برایمان باز شده را نمی بینیم

 When the door of
 happiness closes,

another opens
 But often times we
look so long at the
 Closed door that
 we don’t see the

 one which has been
opened for us
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■ Leading article
■ Institutionalizing culture with the in-
volvement of trainees in the society
A conversation with Dr.Mohammad Kamali, 
professor assistance of Tehran school of 
medical science, about history of enactment 
of comprehensive rights of people with dis-
ability law in Iran and also about the chal-
lenges which this law has been faced. In this 
conversation Dr. Kamali emphasizes on the 
importance of cultural tasks for establishing 
acceptance of people with disabilities in the 
society.

■ Consideration, not commiseration
A conversation with Sakineh Omrani, repre-
sentative of Samirom in the parliament. She 
is also a member of rights of people with dis-
ability fractions in the parliament. In this in-
terview she has noted the actions that have 
been taken for following up the rights of peo-
ple with disability by this fraction.

■ I became candidate in order that our 
voice could be heard 
A conversation with Dr. Ali Saberi, a blind 
juristic about the reason of becoming candi-
date for city council of Tehran. 

■ The founder of Spinal Cord Injury As-
sociation
Introduction of Fatemeh Mirfattah, the found-
er of Iran’s spinal cord injury association.

■  Authorities should believe in the fact 
that people with disability have many 
abilities
Introduction of Spinal Cord Injury Associa-
tion of Tehran in a dialogue with CEO and 
manager of this community .In this conver-
sation the objectives and performance and 
prospects of Spinal Cord Injury Associa-
tion of Tehran were discussed by Fatemeh 
Ghomeishi and Fatemeh Nikbakht. They 
think that no one can help spinal cord injury 
patients except the person who is injured 
himself and the only way to overcome the 
crisis of depression and other injuries in 
these patients is training.

■  A leaf from the life rain, written by Paria 
Tashakori
In this essay Paria Tashakori depicts a day 
of her life, facing the inappropriate streets of 
the city.
■ I am hoping that the new government 
will enact this law as soon as it is estab-
lished
A conversation with Soheil Moeini, manag-
ing director of Bavar community and one of 
those involved in the formulation of amend-


