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سالم به عزیزاین که 
خدا جمس شان را خاص آفرید

و بودن شان زیبایی دنیا را خاص تر کرد



   حقوق معلوالن بــدون امـــا و اگــر
قانون حمایت از حقوق معلوالن، پس از آنکه 13 سال 
و اندی در انتظار تائید مانده بود؛ باالخره 20 اسفند 
96 به تصویب مجلس شورای اسالمی و تائید شورای 
نگهبان رسید و طی نامه ای از اول اردیبهشت 97، 
جهت اجرا به مجلس شورای اسالمی فرستاده و به 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی 
ابالغ شد. از این خبر خوب، مدت زمان زیادی 
نمی گذرد و خالی از لطف نیست اگر با قوانین جامعی 
که برای حمایت از حقوق معلوالن در کشور وضع شده 
آشنا شوید:
 در صفحات 8 ، 10،9 ، 11 و 34بخوانید.

  تجربه تلخی که 
جرقه أتسیس یک خیریه شد

»داستان، مربوط به قبل از انقالب است. حاج آقا نقابی، 
پسری دارای معلول جسمی-حرکتی به نام کامران 

داشته که بسیار مورد عالقه پدر و مادرش بوده است. 
یک بار که حاج آقا و پسرش در راه بوده اند، ماشین 

خراب می شود و پدر برای آنکه کامران داخل ماشین 
اذیت نشود او را زیر سایه درختی نزدیک خودرو 

می گذارد و مشغول تعمیر ماشین می شود.
ولی وقتی از کار فارغ می شود، با صحنه دردناکی 

روبه رو می شود. کامران توسط چند بچه دوره شده 
و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است و او را دیوانه صدا 
می کنند. همین حادثه، سبب می شود کامران برای 

همیشه از مردم گریزان شود و تا آخر عمر، حاضر 
نمی شود کسی غیر از پدر و مادر و دکترش را ببیند.

در صفحه 6 و 7 ، سرآغاز شکل گیری موسسه خیریه 
بچه های آسمان را می خوانید.

  من مانده ام تهنای تهنا
اگر در خانواده خود فرد معلولی دارید و به خصوص اگر 
این معلولیت به تازگی رخ داده است مطالعه ی مطلب 

صفحه  18و19، به شما خانواده عزیز کمک می کند 
تا بهترین و شایسته ترین رفتار را با عضو معلول 

خانواده تان داشته باشید.

ماهنامه  اجتماعی فرهنگی  سال اول  شماره 1
قیمت 15 هزار تومان

کــودکــان 
معلــــــول
جـــــــذاب
جــــــــدید
انشناخته

وـوـودکــان  ـکــکـ
معلــــــول
جـــــــذاب

چشم ها را باید شست

4 بچه های آسمان    شماره 1   خرداد98

فـــــــــــــهرست

  سال اول
  شماره  اول
  خرداد 98 

نشریه توانبخشی بچه های آسمان 
رویکرد نشریه: اجتماعی فرهنگی 

صاحب امتیاز:
موسسه خیریه بچه های آسمان

مدیرمسئول:
احمد رضا نقابی

 
سردبیر:

منیره شاه حسینی 

گرافیک و صفحه آرایی:
آتلیه بچه های آسمان

نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از 
میرداماد- کوچه سرو- پالک 37

تلفن: 43613-021 و 09219570463
www.bachehayeaseman.org :آدرس سایت
bachehayeaseman_kamran :اینستاگرام

info@bachehayeaseman.org :ایمیل

  به هشِر »انمهرابن اب معلوالن« 
خوش آمدید
تا به حال با خود فکر کرده اید افراد معلول یا سالمند، 
آیا حق دارند در شهر قدم بزنند یا نه؟ اصالً این موضوع، 
دغدغه ی چند نفر است؟ آیا به ِصرف اینکه افراد 
غیرمعلول تعدادشان بیشتر است، ما حق داریم همه ی 
امکانات شهری را از آِن خود بدانیم؟ یا مسئله ای به نام 
عدالت اجتماعی ایجاب می کند؛ کمی هم به ده درصد 
از جمعیت دنیا فکر کنیم. مقاله ی پژوهشی "علی 
اکبر گرجی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید 
بهشتی و زهرا شیرزاد نظرلو، دانشجوی دکتری حقوق 
عمومی دانشگاه شهید بهشتی، در ارتباط با اینکه 
جامعه جهانی و جامعه ایران در رابطه با وضع قانون 
برای معلوالن چه کرده اند، بسیار جذاب، جالب توجه و 
خواندنیست که در صفحات 13،12، 14 و 15، مختصری 
از مقاله ی ایشان را می خوانید.



  مردی اب ریه آهین
نفس کشیدن طبیعی ترین کاری است که ما در این دنیا انجام می دهیم. تنفس، آن قدر برای ما امری عادی است که حتی به 
نبودن آن، فکر هم نمی کنیم. اما افرادی در دنیا پیدا می شوند که سال هاست نفس کشیدن برای آنها به یک قصه ی پرغصه 

تبدیل شده است. یکی مثل »پاول الکساندر« .
پاول الکساندر زندگی ای را از سر گذرانده  که بسیاری از مردم نمی توانند آن را تصویر کنند. او طی سالیان دراز، اکنون و به 
سادگی آموخته ، چگونه نفس بکشد. داستان پاول از سال های دور آغاز شده است. از سال های 1940 و 1950. پاول که اکنون 

بیش از 70 سال سن دارد، در آن سال ها گرفتار بدترین چیزی شد که فلج اطفال می توانست به کودکان هدیه کند.
داستان زندگی این وکیل موفق آمریکا را در صفحات 22 و 23 بخوانید.

  راز عجیب ابزنگشنت پرنده های مهاجر
شاید پرداختن به موضوع پرندهای مهاجر، آنهم در نشریه ای که 

به معلوالن مربوط است؛ اندکی دور از ذهن باشد. اما باید گفت 
پرنده نگری در دنیا، تفریحی است که عالوه بر شنیدن آواز پرندگان 

یا دیدن زیبایی رنگ پرهای آنان که هر مخاطبی را تحت تأثیر 
زیبایی های خود قرار می دهد، آرامش و لذت به همراه دارد و لذت این 

دیده ها و شنیده ها به حدی است که از نظر بسیاری از روانشناسان، 
راه حلی جدی برای تقویت روحیه و آرامش فکری افراد با شرایط 

خاص )بخصوص معلوالن و سالمندان( است. در صفحه 16 راجع به راز 
عجیب بازنگشتن پرنده های مهاجر می خوانید.
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فـــــــــــــهرست

کودکان جذاب
جدید و ناشناخته را کشف کنید

چشم ها را باید شست 
آی��ا تا ب��ه ح��ال، دنی��ا را از دریچ��ه ی نگاه��ی دیگر 
دیده اید؟نگاهی که مانند هر روزتان نبوده و با دریچه ی 
نگاه آدم های دور و برتان فرق داشته است. دریچه نگاه 
مثبت اندیش��انه، یکی از دریچه هایی است که دنیا را 
جایی بهتر برای زندگی همگان م��ی کند. این دریچه 
اکنون برای شما گشوده شده است. کافیست شما هم 
دریچه قلب خود را باز کنید ت��ا دنیایی جدید را تجربه 

کنید.
نشریه ای که در پیش رو دارید دریچه ایست که این فضا 
را برای همگان ایجاد کرده اس��ت. نگاه مثبت اندیشانه 
نسبت به تمام موجودات روی کره زمین، نگاهی است 

که در این فضا بیشتر تجربه خواهید کرد.
اگر تا به حال به افراد معلول جامعه ب��ه این دیده نگاه 
نکرده اید که این افراد،بعضاً از افراد سالم، هیچ کم ندارند 
بلکه آنان بس��یارجذاب، جدید و ناش��ناخته هستند؛ 
دریچه ای مثبت ب��ه روی خود گش��وده اید. به همین 

سادگی...
متفاوت بودن افراد معلول، نسبت به افراد عادی جامعه 
مسئله ای نیس��ت که قابل کتمان باشد؛ اما نگاه به این 
افراد به دیده ی افرادی که باید آنها را کشف کنید، بسیار 

جذاب است.
اگر به این افراد "به چش��م افرادی که شما هنوز آنها را 
کشف نکرده اید"نگاه کنید، صد در صد باید برای آنان 
حقوقی برابر با سایر افراد جامعه نیز متصور باشید. با این 
پیش فرض، هیچ وقت با صدای بلن��د و در حضور افراد 
معلول یا والدین آنان، خدا را شکر نمی کنیم که فرزندی 
سالم به ما بخشیده است! و یا هیچ گاه از پدر و مادر این 
افراد،سؤاالت نامعلوم و بعضاً ناراحت کننده نمی پرسیم 
و یا فرزن��د او را نفرین خدا بر روی زمی��ن نمی نامیم و 
او یا فرزندش را گناه��کار نمی دانیم و بدت��ر از همه او 
را س��رزنش نمی کنیم و با دیده ترحم به او یا فرزندش 

نگاه نمی کنیم.
این موارد، تنها بخشی از حقوقی است که یک فرد معلول 

جسمی یا ذهنی نسبت به افراد سالم جامعه دارد.
صحبت در این گونه موارد کم نیست؛ چرا که نه تنها از 
دیدگاه فرهنگی، پرداختن به موضوع معلوالن و افراد 
کم توان جای کار و بحث دارد، بلکه گویی وقتی ش��هر 
را می ساخته اند و خیابان کشی و طراحی می کرده اند، 
فکری برای تردد این عزیزان نکرده اند. اصالح این موارد، 
در سطح شهرها و حتی روستاها از جمله حقوقی ست که 
همانطور که یک شهروند عادی از مسئوالن شهر خود 
انتظار دارد؛افراد معلول یا سالمند نیز حق دارند چنین 

مطالباتی داشته باشند.
یکی از رس��الت هایی که مؤسس��ه بچه های آسمان بر 
عهده دارد، حفظ کرامت افراد معلول و کم توان جامعه 
است. افرادی که به نقل قول خداوند در کتاب مقدس 
قرآن کریم، پرندگانی بهش��تی هستند که بر روی کره 
خاکی زمین توس��ط افراد جامعه، حف��ظ و نگهداری 
می شوند. امیدوارم بتوانیم با فتح بابی که از طریق نشریه 
بچه های آسمان به روی دیده ی دنیا گشوده ایم دنیایی 
زیباتر و دریچه ای دوست داش��تنی تر،اول برای خود، 

سپس برای افراد کم توان جامعه بسازیم.

ســــرمـــــقـــالـــــه
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پنجره

این ماجرا را محمد کمالی، قائم مقام مدیرعامل موسسه 
بچه های آس��مان نقل می کند و در مورد اقدامات این 
موسسه می گوید: در حال حاضر، مؤسسه سه آسایشگاه 
دارد. یکی در فش��م )ویالی محل زندگی کامران( که 
مخصوص پسران باالی 14 س��ال است و حدود 200 
مددجو در آن اقامت دارند. دیگری آسایشگاه دختران 
باالی چهار س��ال با ح��دود 100 دختر و آسایش��گاه 
بیماران اعصاب و روان که در مهرشهر کرج واقع شده 

است، عمده این مددجوها نیز بی سرپرست هستند.

 ما یک خانواده 400 نفره هستیم با 150 پرسنل
وی با بیان اینکه بح��ث حمایت و مراقب��ت معلوالن 
متفاوت اس��ت می گوید: ما هزاران مؤسسه خیریه در 
شهر تهران داریم که کمک های مردمی را جمع آوری 
و صرف ام��ور خیر می کنند ولی مؤسس��ات مراقبتی، 
مانند خیریه بچه های آس��مان، به صورت شبانه روزی 
از افراد تحت پوش��ش خود که حدود 400 نفر اس��ت 
حمایت می کنند. کل هزینه روزانه از خورد و خوراک 
تا مراقبت، نگهداری و درمانی افراد در مؤسس��ه انجام 
می ش��ود. یعنی ما یک خانواده 400 نفره هس��تیم با 

150 پرسنل.
کمالی با بیان اینکه مؤسس��ات مراقبت��ی هزینه های 

چگونه بچه های آسمان تاسیس شد؟

تجربه تلخی که جرقه 
أتسیس یک خیریه شد

 حسین جمشیدیان  
»داستان، مربوط به قبل از انقالب است. حاج آقا نقابی، پسری دارای معلول جسمی-حرکتی به نام کامران داشته 
که بسیار مورد عالقه پدر و مادرش بوده است. یک بار که حاج آقا و پسرش در راه بوده اند، ماشین خراب می شود 

و پدر برای آنکه کامران داخل ماشین اذیت نشود او را زیر سایه درختی نزدیک خودرو می گذارد و مشغول تعمیر 
ماشین می شود.

ولی وقتی از کار فارغ می شود، با صحنه دردناکی روبه رو می شود. کامران توسط چند بچه دوره شده و مورد آزار 
و اذیت قرار گرفته است و او را دیوانه صدا می کنند. همین حادثه، سبب می شود کامران برای همیشه از مردم 

گریزان شود و تا آخر عمر، حاضر نمی شود کسی غیر از پدر و مادر و دکترش را ببیند.
پس از مرگ کامران، مادرش نیز پس از مدتی کوتاه از غم فراق فرزند، دارفانی را وداع می گوید. پس از مرگ 

کامران و مادرش، حاج آقا نقابی، ابتدا تصمیم می گیرد ارثیه مادر کامران را وقف آستان قدس رضوی کند، اما با 
توجه به نبود جایی برای نگهداری، حمایت و حفظ کرامت معلوالن، تصمیم می گیرد که آن را به این منظور وقف 

کند و این می شود سرآغاز موسسه خیریه بچه های آسمان«.



آیا تابه حال شده، یکی 
از خودروسازها، در 
بستر مسئولیت های 
اجتماعی خود بخشی 

از هزینه های یک 
معلول یا جامعه 

معلوالن را عهده دار 
شوند؟ آیا شرکتی 
که آب وهوا را آلوده 
می کند و در اثر آن 

فرزندان معلول به دنیا 
می آیند، نباید از محل 
درآمد میلیاردی خود، 
بخشی را برای جبران 
هزینه های این قشر از 
جامعه هزینه کند و در 
کنار مؤسسات حمایتی 
و مراقبتی قرار گیرد؟ 
معلوالن انجام دهد؟
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خارجی

اجتناب ناپذیری دارند که حیاتی اس��ت و الجرم باید 
برای آن چاره اندیش��ی کنن��د می گوید: مؤسس��ات 
حمایتی، کمک های��ی که به آن ها می رس��د را صرف 
امور خیر می کنند، ولی ما ملزم به تأمین همیش��گی 

هزینه ها هستیم.

 بزرگ ترین معضل کنونی معلوالن نگرش جامعه 
به آن هاست

وی یکی از بزرگ ترین معضالت کنونی برای معلوالن 
را به نگرش جامعه مربوط دانسته و می گوید: هر وقت 
توانس��تید با یک کودک معلول جس��می- حرکتی تا 
س��ر کوچه و یا پارک محل تان بروید و فش��ار نگاه ها و 
برخورد مردم را تحمل کردی��د و به گریه نیفتادید آن 
وقت می توان گفت که از لحاظ فرهنگ برخورد جامعه 
با معلول به حد قاب��ل قبول رس��یده ایم. واقعیت این 
است که بار نگاه و بار فکری مردمی نسبت به معلوالن 

وحشتناک است.
وی با بیان اینکه کرامت معلوالن، بزرگ ترین دغدغه 
ماس��ت می گوید: فرد معلول، عضوی از جامعه است. 
لطفاً به جای ن��گاه نادرس��ت ترحم آمیز، مس��ئوالنه 
برخورد کنید و او را هم عض��وی از جامعه ببینید. فرد 
معلول با یک فرد سالم هیچ تفاوتی ندارد و اگر خداوند 
لحظه ای اراده کند، شرایط هر یک از ما از یک معلول 

بدتر خواهد شد.
»نمونه س��اده ندیدن معل��والن را با ی��ک آزمایش و 
چالش س��اده می توان متوجه ش��د. ی��ک روز ویلچر 
سوار شوید و سعی کنید با آن به سرکار بروید. ببینید 
آیا می توانید سروقت به مقصد برس��ید؟ واقعیت این 
است که دسترسی به فضاهای شهری، اتوبوس، مترو، 
پیاده رو، پارک، پله و... برای معلوالن بس��یار سخت و 

دشوار و حتی در مواردی غیرممکن است«.

 تنها 15 درصد ته�ران برای معلوالن بهس�ازی 
شده است

کمالی معتقد است تهران تنها 15 درصد برای معلوالن 
بهسازی شده اس��ت و نتیجه می گیرد وقتی در تهران 
که پایتخت کشور اس��ت، وضعیت به این شکل است، 

شهرستان ها چه وضعیتی دارند.
به گفته وی، م��ا قانون حمایت از معل��والن داریم و بر 
اساس آن همه نهادها و سازمان ها مکلف اند بستر شهر 
را برای استفاده معلوالن فراهم کنند. تمام مجتمع های 
مسکونی، اداری و تجاری باید برای دسترسی معلوالن 
بهسازی ش��وند، اما وضعیت کنونی با شرایط ایده آل 

فاصله زیادی دارد.

 عدم توجه به مسئولیت اجتماعی از سوی نهادها 
و سازمان ها

نکته دیگری که کمالی به آن تأکید دارد عدم توجه به 
مسئولیت اجتماعی از سوی نهادها و سازمان هاست. 
برای نمونه، هر سال هزاران نفر بر اثر تصادفات رانندگی 
فوت می کنند و چند برابر آن، دچار معلولیت می شوند. 
آیا تابه حال ش��ده، یکی از خودروس��ازها، در بس��تر 
مس��ئولیت های اجتماعی خود بخش��ی از هزینه های 
یک معلول ی��ا جامعه معل��والن را عهده دار ش��وند؟ 
آیا ش��رکتی که آب وهوا را آلوده می کن��د و در اثر آن 
فرزندان معلول به دنیا می آین��د، نباید از محل درآمد 
میلیاردی خود، بخشی را برای جبران هزینه های این 
قشر از جامعه هزینه کند و در کنار مؤسسات حمایتی 

و مراقبتی قرار گیرد؟ یا ش��هرداری 
که مسئولیت خود را به درستی انجام 
نداده و شهر را برای معلوالن بهسازی 
و مناسب سازی نکرده است، آیا نباید 
اقدام جبرانی برای رفاه مع���لوالن 

انجام ده����د؟

 به بچه های معلول سر بزنید
قائم مقام مدیرعامل موسسه بچه های 
آس��مان، دغدغه دیگری نی��ز دارد 
که در م��ورد آن می گوید: بس��یاری 
جس��می-حرکتی،  معل��والن  از 
بی سرپرست هستند و کسی را ندارند. 
من از ش��هروندان درخواستی ندارم 
به ج��ز آنکه هر چند وق��ت یک بار به 
این بچه ها س��ر بزنند و حال آن ها را 
بپرس��ند. معلول هم عاطف��ه دارد، 
محبت را می فهمد و عش��ق را درک 
می کند. وقتی کس��ی به آن ها س��ر 
نمی زند، احساس دلتنگی می کنند. 
ش��اید ما بتوانیم در موسس��ه خورد 
و خوراک آن ه��ا را فراهم کنیم، ولی 
برای دلتنگی آن ها چه کنیم؟ آن ها 
دوس��ت دارند کس��ی به دیدن شان 
بیاید. باور کنید عصر روزهای جمعه، 

آنقدر دلتنگ می ش��وند که سکوت 
محض��ی در آسایش��گاه حکم فرم��ا 
می شود که دل س��نگ را می شکند 
و ما مس��تأصل می ش��ویم که کاری 
از دس��ت مان برنمی آید ب��رای آن ها 

انجام دهیم.
کمالی در م��ورد وضعیت حمایت از 
این مؤسس��ات نیز می گوید واقعیت 
ام��ر مؤسس��ات حمایتی ب��ا یارانه 
مختصری که به معلوالن اختصاص 
می یابد توان اداره ندارد و در شرایط 
کنونی اقتص��ادی، نیازمند حمایت 
بیشتری هس��تند. معتقدم دولت در 
این زمینه باید اقدامات و برنامه های 
حمایتی مناس��ب تری را پیش بینی 

کند.
»تص��ور کنی��د، اگر این مؤسس��ات 
نتوانند از ای��ن معل��والن حمایت و 
مراقب��ت کنند و تعطیل ش��وند چه 
سرنوش��تی در انتظار این افراد )که 
در جامعه رها می شوند( خواهد بود. 
ما در قبال این افراد، به عنوان جزیی 
از اعض��ای جامعه مس��ئولیم و باید 
وظایف م��ان را در قب��ال آن ها انجام 

دهیم«.



فصل اول-کلیات
ماده 1 –  تعاریف

ش�بکه هاي ملي تش�کل هاي مردم نهاد معلوالن: 
ش��بکه هایي مل��ي )کش��وري( هس��تند، مرک��ب از 
تش��کل هاي افراد داراي معلولی��ت، گروه هاي اصلي 
معلولیتي )آس��یب دیدگان بینایي، شنوایي، جسمي، 
ذهني، اعص��اب و روان( ک��ه به منظ��ور هماهنگي و 
یکپارچه سازي فعالیت تشکل هاي عضو و ایجاد صداي 

واحد ملي تشکیل مي شوند.

فصل دوم
مناسب سازي، دسترس پذیري، تردد و تحرک

ماده 2 – کلیه وزارتخانه ها، س��ازمان ها، مؤسس��ات 
و ش��رکت هاي دولت��ي و نهادهاي عموم��ي و انقالبي 
موظفند در طراح��ي، تولید و احداث س��اختمان ها و 
اماکن عمومي و معابر و وسایل خدماتي به نحوي عمل 
نمایند که امکان دسترس��ي و بهره مندي از آنها براي 

افراد داراي معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبص��ره – وزارتخانه ه��ا، س��ازمان ها، مؤسس��ات و 

شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقالبي موظفند 
جهت دسترس��ي و بهره مندي افراد داراي معلولیت، 
س��اختمان ها و اماک��ن عمومي، ورزش��ي و تفریحي، 
معابر و وسایل خدماتي موجود را در چهارچوب بودجه 

مصوب ساالنه خود مناسب سازي نمایند.
م�اده 3 – ب��ه منظ��ور نظ��ارت و هماهنگ��ي جهت 
مناسب س��ازي و همچنین نظارت بر اجراي ماده )2( 
این قانون، س��تاد هماهنگي و پیگیري مناسب سازي 

کشور به شرح زیر تشکیل مي شود:

1 – وزیر کشور یا معاون ذي ربط )رئیس( 
2 – رئیس سازمان )دبیر( 

3 – معاون ذي ربط وزارت راه و شهرسازي 
4 – معاون ذي ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت 

5 – معاون ذي ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
6 – معاون ذي ربط وزارت آموزش و پرورش 
7 – معاون ذي ربط سازمان برنامه و بودجه 

8 – معاون ذي ربط س��ازمان صدا و سیماي جمهوري 
اسالمي ایران )به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي( 

9 – معاون ذي ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران 
10 – نماینده تش��کل هاي غیردولت��ي جانبازان )به 

عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي( 
11 – نماینده شبکه هاي ملي و تشکل هاي مردم نهاد 

معلوالن )به عنوان عضو ناظر و بودن حق رأي( 
12 – رئیس شوراي عالي استان ها )به عنوان عضو ناظر 

و بدون حق رأي( 
13 – نماینده سایر دستگاه هاي دولتي حسب مورد، بنا 

به دعوت رئیس ستاد

قانون، برای حمایت از معلوالن چه می گوید؟

 حقوق معلوالن 
بــدون امـــا و اگــر 

قانون حمایت از حقوق معلوالن، پس از چندین سال  انتظار تائید مانده بود؛ باالخره 20 اسفند 96 به تصویب مجلس شورای 
اسالمی و تائید شورای نگهبان رسید و طی نامه ای از اول اردیبهشت 97، جهت اجرا به مجلس شورای اسالمی فرستاده 
و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی ابالغ شد. از این خبر خوب، مدت زمان زیادی نمی گذرد و خالی 

از لطف نیست اگر با قوانین جامعی که برای حمایت از حقوق معلوالن در کشور وضع شده آشنا شوید:
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سامانه هاي حمل و 
نقل عمومي باید امکان 
بهره مندي افراد دارای 
معلولیت را از ناوگان 
حمل و نقل زمیني، 

دریایي و هوایي فراهم 
نمایند و کارکنان خود 
را جهت همیاري عملي 
و صحیح با مسافران 

داراي معلولیت، 
آموزش دهند.

تبصره 1 – س��تاد مکلف اس��ت بر امر مناس��ب سازي 
ساختمان ها و اماکن دولتي و عمومي دستگاه هاي مذکور 
در ماده )2( این قانون، نظارت و گزارش هاي اقدامات آنها 

را درخواست نماید.
تبص�ره 2 – آیین نامه اجرائ��ي این م��اده، ظرف مدت 
شش ماه از ابالغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت 
وزارتخانه هاي کشور و راه و شهرسازي و سازمان برنامه 
و بودجه کشور تهیه مي شود و به تصویب هیأت وزیران 

مي رسد.

م�اده 4 – ش��هرداري ها مکلفند ص��دور پروانه احداث 
و بازس��ازي و پای��ان کار ب��راي تمامي س��اختمان ها و 

اماک��ن ب��ا کارب��ري عموم��ي از جمله 
مجتمع هاي مس��کوني، تجاري، اداري، 
درماني و آموزش��ي را به رعایت ضوابط 
و اس��تانداردهاي مصوب ش��وراي عالي 
شهرس��ازي و معماري ایران و اصالحات 
پس از آن در مورد دسترس پذیري افراد 
داراي معلولیت توسط مجري، مشروط 

کنند.

ماده 5 – وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و 
کشور و شهرداري ها مکلفند؛ حسب مورد، 
نسبت به مناسب سازي و دسترس پذیري 
تمامی پایانه ها، ایس��تگاه ها، تأسیسات 
س��امانه ها و ناوگان حم��ل و نقل درون 
شهري و برون شهري، دسترس پذیري 
س��امانه هاي حمل و نقل عمومي براي 

دسترس��ي منطبق با قوانی��ن داخلي و اس��تانداردهاي 
بین المللي اف��راد داراي معلولیت اقدام کنن��د و امکان 
بهره مندي این افراد از ناوگان حمل و نقل زمیني، دریایي 
و هوایي را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاري 
عملي و صحیح با مس��افران داراي معلولی��ت، آموزش 

دهند.
تبصره 1 – شهرداري ها مکلفند جهت امکان تردد افراد 
داراي معلولیت ش��دید، س��امانه هاي حمل و نقل ویژه 
اف��راد داراي معلولی��ت را با تجهیز ن��اوگان خودروهاي 
مناسب سازي ش��ده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در 
تشکیل این سامانه ها به ش��هرداري هاي فاقد اعتبارات 

الزم، کمک نماید.
تبصره 2 – استفاده افراد داراي معلولیت 
شدید از سامانه هاي حمل و نقل ریلي و 
اتوبوس راني درون شهري دولتي و عمومي 
رایگان و استفاده این افراد از سامانه هاي 
برون شهري ریلي، هوایي و دریایي دولتي 

و عمومي نیم بهاست.
وزارت مکلف اس��ت جهت اج��راي این 
تبصره، نسبت به پیش بیني اعتبارات الزم 
در لوایح بودجه س��االنه اقدام و سازمان 
برنامه و بودجه در الیحه س��االنه بودجه 

منظور نماید.
تبص�ره 3 – مت�������خلفان از رعایت 
این ماده، حسب مورد به مجازات تعزیري 
جزاي نقدي درجه پنج تا هشت موضوع 
ماده )19( قانون مجازات اسالمي مصوب 
1 /2 /1392، انفص��ال موقت ی��ا دائم از 

خدمات عمومي، 
تن��زل مق��ام و 
ی��ا محرومی��ت 
از انتص��اب ب��ه 
پست هاي حساس 
و مدیریت��ي و یا 
اخ��راج از نهاد یا 
س��ازمان متبوع 
محکوم مي شوند.

فصل سوم
خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي

ماده 6 – وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي، 
مکلف است پوشش بیمه س��المت افراد داراي معلولیت 
تحت پوشش سازمان را به گونه اي تأمین نماید که عالوه 
بر تأمین خدم��ات درماني موردنیاز ای��ن افراد، خدمات 
توانبخشي جسمي و رواني افراد داراي معلولیت را پوشش 

دهد.

ماده 7 – سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداري و 
مراقبت افراد داراي معلولیت شدید و خیلي شدید نیازمند 
و افراد دچار معلولیت هاي چندگانه نیازمند در خانواده، 
پس از ارائه خدمات آموزشي و مش��اوره اي به خانواده ها 
نسبت به پرداخت حق پرستاري یا مددکاري به سرپرست، 
همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتي و 
نگهداري از افراد داراي معلولیت را از طریق مراکز وابسته 
به خود یا حمایت از مراکز غیردولتي )خصوصي، تعاوني، 

خیریه و تشکل هاي مردم نهاد( ارائه نماید.

تبصره 1 – می��زان کمک هزینه باب��ت پرداخت حق 
پرستاري یا مددکاري موضوع این ماده، متناسب با نوع 
و شدت معلولیت فرد داراي معلولیت، تعداد این افراد 
در هر خانواده و بر اساس هزینه هاي متعارف نگهداري و 
مراقبت از افراد داراي معلولیت و متناسب با تورم ساالنه 
و میزان کمک هزینه پرداختي به مراکز غیردولتي هر 
ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم 
ساالنه توسط سازمان و با همکاري انجمن عالي مراکز 
غیردولتي توانبخشي، وزارت و سازمان برنامه و بودجه 

کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران مي رسد.
نرخ تمام ش��ده باید به عنوان کمک هزین��ه به مراکز 

غیردولتي مرتبط پرداخت گردد.
تبصره 2 – خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به 

سالمندان معلول نیز تسري مي یابد.

فصل چهارم
امور ورزشي، فرهنگي، هنري و آموزشي

ماده 8 – اس��تفاده اف��راد داراي معلولی��ت از مراکز، 
تأسیس��ات و خدمات ورزشي دس��تگاه هاي دولتي و 

شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، رایگان است.
ماده 9 – افراد داراي معلولیت نیازمند واجد شرایط در 
سنین مختلف مي توانند با معرفي سازمان از آموزش 
عالي رایگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانه هاي 
آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي و دیگر دستگاه هاي دولتي و 
نیز دانشگاه آزاد اسالمي و س��ایر مراکز آموزش عالي 
غیردولتي از محل ردیف مربوطه در بودجه س��نواتي 

بهره مند گردند.

استفاده افراد داراي 
معلولیت از مراکز، 

تأسیسات و خدمات 
ورزشي دستگاه هاي 
دولتي و شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور، 

رایگان است.
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تبصره – آیین نامه اجرائي این ماده سه 
ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان، 
وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
و دانشگاه آزاد اسالمي تهیه مي شود و براي 
تصویب به هیأت وزیران ارسال مي گردد.

فصل پنجم
کارآفریني و اشتغال

ماده 10 – وزارت، مکلف اس��ت در قالب 
اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت 
از فرصت هاي شغلي افراد داراي معلولیت 
تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه 
ماه پس از ابالغ این قانون، تهیه و جهت 

تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.

تبصره - بانک مرکزي مکلف است مجوزهاي الزم جهت 
تأسیس صندوق حمایت از فرصت هاي شغلي افراد داراي 
معلولیت را در چهارچوب قوانی��ن و مقررات مربوطه در 

اختیار وزارت قرار دهد.

م�اده 11 – دولت مکلف اس��ت جهت ایجاد فرصت هاي 
شغلي براي افراد داراي معلولیت تسهیالت ذیل را فراهم 

نماید:
الف – پرداخت تسهیالت اعتباري به واحدهاي تولیدي، 
خدماتي، عمراني، صنفي و کارگاه هاي تولیدي حمایتي در 
مقابل اشتغال افراد داراي معلولیت به میزاني که در قوانین 

بودجه ساالنه مشخص مي گردد.

ب – پرداخت تس��هیالت اعتباري خود 
اشتغالي )وجوه اداره شده( به افراد داراي 
معلولیت به میزاني که در قوانین بودجه 

ساالنه مشخص مي گردد.

پ – پرداخت تسهیالت اعتباري )وجوه 
اداره ش��ده( جه��ت اح��داث واحدهاي 
تولیدي و خدماتي اشتغال زا به شرکت ها 
و مؤسس��اتي که بیش از شصت درصد  
سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد داراي 

معلولیت است.

ت – اخ����تصاص سي درصد  از پست هاي س�����ازماني 
ت��لفنچي )اپراتور تلفن( دستگاه ها، شرکت هاي دولتي 
و نهادهاي عمومي به افراد نابینا و ک��م بینا و افراد داراي 

معلولیت جسمي، حرکتي.

ث – اختصاص سي درصد  از پست هاي سازماني متصدي 
دفتري و ماشین نویسي دستگاه ها، شرکت هاي دولتي 
و نهادهاي عمومي ب��ه افراد داراي معلولیت جس��مي، 

حرکتي.
تبص�ره - کلیه وزارتخانه ها، س��ازمان ها، مؤسس��ات و 
شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقالبي مجازند 
تا سقف مجوزهاي استخدامي س��االنه خود، افراد نابینا 

و ناش��نوا و افراد داراي آس��یب نخاعي واجد شرایط را با 
برگزاري آزمون اختصاصي جامعه معلوالن به کار گیرند.

ماده 12 – کارفرمایان بخش غیردولت��ي که افراد داراي 
معلولیت جویاي کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام 
کنند، در طول دوران اشتغال افراد داراي معلولیت با رعایت 
شرایط زیر از کمک هزینه ارتقاي کارایي معلوالن استفاده 

خواهند کرد: 
1 – مدت قرارداد استخدامي کارفرما با فرد داراي معلولیت 

شاغل حداقل یک سال باشد. 
2 – حقوق و دستمزد فرد داراي معلولیت شاغل بر اساس 
مصوبات شوراي عالي کار و سایر قوانین و مقررات مربوط 

از سوي کارفرما پرداخت شود. 
3 – سایر مزایاي قانوني تصریح شده در قانون کار )مزایاي 
رفاهي کارگران( به فرد داراي معلولیت شاغل پرداخت 

شود.
تبصره 1 – منظور از ف��رد داراي معلولیت جویاي کار در 
این قانون، فرد داراي معلولیتي اس��ت که توانایي انجام 
کار داشته و مهارت ها و آموزش هاي الزم براي اشتغال را 

کسب نموده باشد.

تبصره 2 – منظور از کمک هزینه ارتق��اي کارایي افراد 
داراي معلولیت عبارت اس��ت از پرداخت حداکثر پنجاه 
درصد حداقل حقوق و دس��تمزد ماهانه مصوب شوراي 
عالي کار براي فرد داراي معلولیت شاغل با توجه به شدت 
معلولیت )خفیف سي درصد ، متوسط چهل درصد و شدید 

بانک مرکزي مکلف 
است مجوزهاي 

الزم جهت تأسیس 
صندوق حمایت از 

فرصت هاي شغلي افراد 
داراي معلولیت را در 
چهارچوب قوانین و 
مقررات مربوطه در 
اختیار وزارت قرار 

دهد.
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پنجاه درصدکه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در 
ذیل ردیف اعتباري س��ازمان در قوانین بودجه سنواتي 

تأمین مي شود.

تبصره 3 – کمک هزینه ارتقاي کارایي معلوالن براي هر 
فرد داراي معلولیت شاغل در بخش مزدبگیري غیردولتي 

تا پنج سال قابل پرداخت است.

تبصره 4 – نح��وه تخصیص و پرداخ��ت کمک هزینه 
ارتقاي کارآیي افراد داراي معلولیت به بخش غیردولتي 
و کارفرمایان، مطابق آیین نام��ه اي خواهد بود که ظرف 
مدت س��ه ماه پس از ابالغ ای��ن قانون توس��ط وزارت با 
همکاري س��ازمان تهیه و براي تصویب به هیأت وزیران 

ارسال مي شود.

ماده 13 – کارفرمایاني که در مراکز کس��ب و کار خود، 
افراد داراي معلولیت جوی��اي کار را در اجراي ماده )12( 
این قانون اس��تخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم 
کارفرمایي در قب��ال افراد داراي معلولیت جذب ش��ده 
معافند، همچنین افراد داراي معلولیت��ي که به صورت 
خود اشتغالي یا در کارگاه هاي اشتغال خانگي و یا از طریق 
مراکز پشتیباني شغلي مشغول به کار هستند حسب مورد 
از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف 
مي شوند. حق بیمه سهم کارفرمایي یا خویش فرمایي این 

گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره – آیین نامه اجرائي این ماده توس��ط س��ازمان و 

وزارت با همکاري سازمان برنامه و بودجه 
کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابالغ 
این قانون براي تصویب به هیأت وزیران 

ارسال مي شود.

م�اده 14 – س��ازمان آم��وزش فن��ي و 
حرفه اي کش��ور مکلف اس��ت رأسا یا با 
جلب مشارکت بخش غیردولتي، اقدام به 
پذیرش کارآموزان داراي معلولیت نماید 
و از طریق مناسب سازي و توسعه مراکز 

موجود و یا تأسیس آموزشگاه ها و مراکز آموزشي نسبت 
به ارتقاي مهارت هاي فني و حرفه اي افراد داراي معلولیت 
اقدام کند و به ارائه حمایت هاي الزم و تأمین تجهیزات 
تخصصي مهارت آموزي متناسب با ش��رایط کارآموزان 

داراي معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت 
و بازدهي مطلوب آموزش هاي فني و حرفه اي افراد داراي 
معلولیت، با أخذ مشاوره هاي تخصصي سازمان و سازمان 
آموزش و پرورش استثنائي کشور، استانداردها و نظام نامه 
جامع آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي کارآموزان داراي 
معلولیت را ظرف مدت شش ماه تدوین و به مراکز موضوع 

این ماده ابالغ نماید.

ماده 15 – دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهاي 
استخدامي )رسمي، پیماني، کارگري( دستگاه هاي دولتي 
و عموم��ي اعم از وزارتخانه ها، س��ازمان ها، مؤسس��ات، 
شرکت ها و نهادهاي عمومي و انقالبي و دیگر دستگاه هایي 
که از بودجه عمومي کشور استفاده مي نمایند به جز موارد 
ذکر شده در بندهاي )ت( و )ث( ماده )11( این قانون را به 

افراد داراي معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

تبصره 1 – وزارتخانه ها، س��ازمان ها، مؤسسات دولتي، 
شرکت ها و نهادهاي عمومي و انقالبي مکلفند سه درصد)3 
درصد( از مجوزهاي استخدامي خود به جز موارد ذکر شده 
در بندهاي )ت( و )ث( ماده )11( این قانون را به افراد داراي 
معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداري 
و استخدامي کشور موظف است نسبت به 
تخصیص این سهمیه استخدامي براي 
افراد داراي معلولیت اقدام و بر رعایت آن 

نظارت نماید.

تبصره 2 – باالترین مسئول دستگاه هاي 
اجرائ��ي، نهادهاي عموم��ي غیردولتي، 
ش��هرداري ها و بانک ها مکلف به اجراي 
دقیق مفاد این ماده هس��تند. متخلفان 

حسب مورد با حکم مراجع ذي صالح به مجازات تعزیري 
جزاي نقدي درجه پنج تا هشت موضوع ماده )19( قانون 
مجازات اسالمي مصوب سال 1 /2 /1392، انفصال موقت 
یا دائم از خدمات عمومي، تنزل مق��ام و یا محرومیت از 
انتصاب به پست هاي حساس و مدیریتي و یا اخراج از نهاد 

یا سازمان متبوع محکوم مي شوند.

ماده 16 – رؤساي سازمان هاي بهزیستي استان ها مجازند 
در جلسات شوراي برنامه ریزي و توسعه استان و گروه هاي 

کاري آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره - به منظور کمک به اشتغال افراد داراي معلولیت و 
مددجویان، رئیس سازمان بهزیستي کشور مجاز است در 

جلسات شوراي عالي اشتغال شرکت نماید.

فصل ششم-مسکن
ماده 17 – وزارت راه و شهرس��ازي و سایر دستگاه هاي 
مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیالت ارزان قیمت و 
سایر اقدامات حمایتي از سازندگان واحدهاي مسکوني 
اعم از انبوه سازان، تعاوني ها و بخش خصوصي، تعهد الزم 
را براي اختصاص حداقل ده درصد واحدهاي مس��کوني 
احداثي با کیفیت و مناسب سازي ش��ده به افراد داراي 
معلولیت فاقد مسکن )با اولویت زوج هاي داراي معلولیت 
و خانواده هاي داراي چند معلول( به صورت ارزان قیمت 
با معرفي سازمان از سازندگان مذکور أخذ و بر اجراي آن 

نظارت نمایند.

تبصره 1 – بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران مکلف 
است تسهیالت اعتباري ارزان قیمت با سود ترجیحي و 
بلندمدت مسکن موضوع این ماده را براي یک بار تأمین و 
به افراد داراي معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاوني ها 

و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.

تبصره 2 – اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه التفاوت 
نرخ س��ود چهار درصد و نرخ سود مصوب نظام بانکي در 

قانون بودجه ساالنه منظور مي شود.

ماده 18 – س��ازمان ملي زمین و مس��کن مکلف است 
زمین مورد نیاز احداث واحدهاي مس��کوني افراد داراي 
معلولیت فاقد مس��کن را به صورت اجاره بلند مدت نود 
و نه س��اله تأمین و براي یک بار در اختیار افراد مذکور و 
یا تعاوني ها و مؤسسات خیریه مس��کن ساز مورد تأیید 

سازمان، قرار دهد.

ماده 19 – اف��راد داراي معلولیت از پرداخت هزینه هاي 
صدور پروانه س��اختماني، آماده س��ازي زمین، عوارض 
نوسازي و همچنین حق انش��عابات آب، برق، گاز و دفع 

فاضالب منطبق با الگوي مسکن مصوب معاف هستند.

تبصره 1 – استفاده از تس��هیالت موضوع این ماده براي 
هر فرد داراي معلولیت صرفاً براي یک واحد مس��کوني 

مجاز است.

تبصره 2 – دولت مکلف است اعتبار موردنیاز اجراي حکم 
این ماده را در لوایح بودجه ساالنه پیش بیني کند.

ادامه در صفحه آخر

سازمان اداري و 
استخدامي کشور موظف 
است نسبت به تخصیص 
سهمیه استخدامي براي 
افراد داراي معلولیت 
اقدام و بر رعایت آن 

نظارت نماید.
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پــــــرونده این شمـــــارهصــــــــلح

به شهِر »نامهربان با معلوالن« خوش آمدید
وقتش است در هوای هشر، نفیس اتزه کنیم

تا به حال با خود فکر کرده اید افراد معلول یا سالمند، آیا حق دارند در شهر قدم بزنند یا نه؟ اصالً این موضوع، دغدغه ی چند نفر است؟ آیا به ِصرف اینکه افراد غیرمعلول 
تعدادشان بیشتر است، ما حق داریم همه ی امکانات شهری را از آِن خود بدانیم؟ یا مسئله ای به نام عدالت اجتماعی ایجاب می کند؛ کمی هم به ده درصد از جمعیت دنیا فکر 

کنیم. آماری مبنی بر اینکه، تعداد افراد معلول در ایران چند درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند؛ وجود ندارد و این هم خودش مسئله ای دور از عدالت است، زیرا مسلمًا 
وقتی آماری وجود ندارد برنامه ریزی ای هم انجام نمی شود. از طرفی، به تعداد جمعیت سالمند در ایران روزبه روز اضافه می شود و سالمندی دورانی است که توان انسانها کمتر از 
جوانی می شود و اگر امروز نخواهیم توجهی به ساخت وسازهای شهری و معابر داشته باشیم، فردای نه چندان دور، با پا گذاشتن به سن سالخوردگی، خانه نشینی چاره ی کارمان 

خواهد بود.



درباره ی وضعی��ت معل��والن در ایران نیاز ب��ه آمار و 
پژوه��ش داریم که متاس��فانه چنین آم��اری فعال در 
دس��ترس نیس��ت؛ اما مقاله ی پژوهش��ی »علی اکبر 
گرجی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 
و زهرا شیرزاد نظرلو، دانشجوی دکتری حقوق عمومی 
دانشگاه شهید بهشتی، در ارتباط با اینکه جامعه جهانی 
و جامعه ایران در رابطه با وضع قانون برای معلوالن چه 
کرده اند، بسیار جذاب، جالب توجه و خواندنیست که در 

ادامه، مختصری از مقاله ی ایشان را می خوانید:
اگر ش��هروند بودن را یک واقعی��ت و پدیدۀ اجتماعی 
بدانیم، موقعیت ش��هروند، به عنوان کسی که تمایل 
دارد در یک جامعۀ گس��ترده و برای مشارکت فعاالنه 
در حوزه های مختلف اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی عضویت داش��ته باش��د؛ مطرح می شود. با 
این نگرش، معلولیت �� که ثم��رۀ ارتباط متقابل بین 
ف��رد دارای نقص و ناتوان��ی، از یک س��و و ویژگی ها و 
ش��رایط محیط زندگی اجتماعی او، از دیگر سو است 
�� معلول را به عنوان کس��ی که وجودش نمایانگر یک 
مشکل در شهروندی کامل است، می نمایاند و این نوع 
نگرش، آسیبی مهم به جایگاه او در سطح جامعه وارد 
می کند و اسباب طرد اجتماعی اش را فراهم می آورد. 
در حقیقت، نحوۀ ادارۀ جامعه با این س��یاق، سبِب به 
حاش��یه رانده ش��دن افراِد دارای معلولیت می شود و 
این امر، نمونۀ روشنی از جداس��ازی و اعمال تبعیض 
علیه افراد دچار معلولیت به شمار می رود؛ درحالی که 
معلوالن ب��رای زندگی، همچون س��ایر اف��راد جامعه 
حقوق مشابه دارند و هیچ گونه استثنایی نباید دامنگیر 
تحقق حقوق انس��انی آنان ش��ود؛ حقوقی مانند حق 

داش��تن زندگی خصوصی و خانوادگی، دسترس��ی به 
خدمات بهداش��تی و اجتماعی، فرصت های آموزشی 
و شغلی، مس��کن، حمل ونقل، دسترسی به اطالعات 
و برخورداری از زندگی اجتماعی، تسهیالت ورزشی، 
تفریحی و حضور در جامعه و مداخلۀ کامل سیاسی در 
تمامی موضوعات مربوط به آنان. متأسفانه باید اعتراف 
کرد که افراد معل��ول هیچ گاه به طور براب��ر به عدالت 

دسترسی نداشته اند.
یکی از مبتالبه ترین موارد تبعیض نسبت به معلولین، 
اجحاف در بهره مندی آنان از مفهوم »حق بر ش��هر« 
است. بررس��ی این نکته که اساساً محیط شهری برای 
چه قش��ری از افراد س��اخته ش��ده و زیبایی شناسی 

معماری ش��هرها حامل چه پیام هایی 
است، نشانگر میزان ارتباط فرضیه های 

شهروندی با محیط است. 
نیازی ب��ه تش��ریح محرومی��ت افراد 
معلول نیس��ت؛ چراکه این موضوع در 
واقعیِت طبیعی زندگ��ی کاماًل پدیدار 
اس��ت. وقتی افراد معلول ب��ه محیط 
»غیرمعلول« دعوت می شوند، شکاف 
میان معلول بودن و معلول نبودن کاماًل 

هویدا خواهد بود.
 اگر معلوالن از تس��هیالت و فضاهای 
ش��هری بهره ای نبرده اند، نه به خاطر 
معلولی��ت آنان اس��ت بلکه ب��ه دلیل 
معلولیت اجتماع و ناتوانی مس��ئوالن 
در سازگاری امکانات فضاهای شهری با 
نیازهای این طیف از شهروندان جامعه 

است.
 این نکته زمانی اهمیت می یابد که به یاد داشته باشیم 
جانبازان جنگ به عنوان یادگاران دفاع مقدس، همچون 
سایر افراِد دارای ناتوانی در دسترسی به امکانات جامعه 

با مشکالت زیادی روبرو هستند.
 هنوز خروج از خانه برای انج��ام امور عادی زندگی 
ش��هروندی برای اینان با دش��واری ها و صرف انرژی 
فراوان همراه اس��ت که آنان را تا حد امکان مجبور به 

ماندن در منزل می کند.
 وسایل نقلیۀ عمومی همچون مترو، تاکسی و اتوبوس 

عماًل برای آنان غیرقابل استفاده است.
 ورود به بیشتِر ساختمان های عمومی، اداری، مراکز 
خرید، بانک ها، دانش��گاه ها، پارک ها، 
مراکز تفریحی، مساجد و اماکن مذهبی 
و...، بدون تحمل دش��واری فراوان یا با 
کمک دیگران- که بعضاً باعث خدشه دار 
ش��دن عزت نفس و کرامت انسانی این 

افراد می شود- امکان پذیر نیست. 
 در بسیاری از ساختمان های نو، سطح 
ش��یب دار در نظر گرفته نشده اس��ت و 
ی��ا پله ه��ای متع��ددی در مقاب��ل دِر 
ورودی، دسترس��ی معلوالن را محدود 

کرده است. 
 صداوس��یما به رس��الت قانونی خود 
کمتر عم��ل می کن��د. )ب��رای نمونه، 
به موجب ماّدۀ 12 قانون جامع حمایت 
از حقوق معل��والن، وظیفۀ قانونی صدا 
و سیماس��ت که در هفته دو ساعت از 

کشورهای طرف 
کنوانسیون حقوق 

کودک، اذعان دارند 
کودکی که از نظر ذهنی 
یا جسمی دچار نقص 
است، باید در شرایطی 
که منزلت و اتکای به 
نفس او تضمین شود، 
رشد یافته و از یک 

زندگی آبرومند و کامل 
برخوردار شود.
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اگر معلوالن از تسهیالت 
و فضاهای شهری 

بهره ای نبرده اند، نه 
به خاطر معلولیت 
آنان است بلکه به 

دلیل معلولیت اجتماع 
و ناتوانی مسئوالن در 
سازگاری امکانات 
فضاهای شهری با 

نیازهای این طیف از 
شهروندان جامعه است.

برنامه های خود را به معلولین اختصاص دهد(
 درمجموع، بای��د پذیرفت؛ نظ��ام حمایتی مندرج در 
قوانین و مقررات کشور در خصوص معلولین، همچون 
بسیاری از قوانین دیگر با خأل ضمانت اجرایی و نظارت 
روبروست و احقاق حقوق معلولین، رشته ایست که حاال 

حاالها سری دراز دارد.
 درحالی ک��ه معلولین و توان یابان، قش��ر مهم، فعال و 
توانمند جامعه را تشکیل می دهند. مثاًل، طبق اظهارات 
رئیس س��ازمان بهزیستِی زنجان در س��ومین جلسۀ 
شورای مناسب س��ازی فضاهای ش��هری این استان، 
6 هزار و 600  معلول در زنج��ان زندگی می کنند اما 

مناسب سازی فضاهای شهری زنجان 
به درستی رعایت نمی شود و شهرداری 
در اجرای پروژه ها معلوالن را فراموش 
می کند. همچنین، حضور 23 ورزشکار 
معلول زنجانی در بازی های آس��یایی 
اینچئون حاکیست که معلوالن افرادی 
ناتوان نیس��تند، اما فضاهای ش��هری 
برای فعالیت و حضور آن ها در اجتماع 

مناسب نیست.
تاریخچه ی وضعیت قوانین ش�هری 

برای معلوالن
 مفهوم مناسب سازی محیط در چند 
دهۀ گذشته، تحول یافته و دامنۀ شمول 
بیشتری پیدا کرده است. این مفهوم در 
ابتدا مترادف با رف��ع موانع فیزیکی در 

محیط یا »محیط بدون مان��ع« بود. در دهۀ 1980 م، 
این مفهوم با قابل دسترس شدن ساختمان ها و محیط 
ش��هری و یا »طراحی قابل دس��ترس«، دامنۀ شمول 
بیش��تری یافت. در ده��ۀ 1990 م، موضوع »طراحی 
همه ش��مول« مطرح ش��د که مفهوم مناسب سازی را 
بسیار گسترش داد و مس��ائلی نظیر دسترسی آسان 
به وس��ایل نقلیۀ عمومی، ورودی های یکس��ان برای 
همه، نصب انواع راهنماهای صوتی، تصویری، لمسی و 
طراحی اجزای ساختمان برای استفاده همۀ مردم، فارغ 

از میزان توانایی یا محدودیت آن ها را شامل شد. 
 زمینه سازی برای دسترس��ی افراد دارای معلولیت 
ب��ه مواه��ب و فرصت ه��ای اجتماعی 
همواره در اولویت برنامه های مربوط به 
احقاق حقوق معلولین قرار داشته است. 
حمایت از حقوق انس��انی وظیفۀ همۀ 
دولت ه��ا در همۀ جوام��ع و برای همۀ 
شهروندان به ش��مار می رود. ازاین رو، 
ش��عار »یک جامعه ب��رای همه« جزو 
برنامه ه��ای مجمع عمومی س��ازمان 
ملل قرار گرفته اس��ت. اگرچه، کمبود 
آگاهی های عموم��ی و نگرش منفی به 
پدیدۀ معلولیت در سطح جامعه، هنوز 
هم از عمده ترین معضالت و موانع، در 
دس��تیابی به حقوق انس��انی این قشر 
محروم در همۀ جوامع به شمار می آید.

 متأس��فانه، در متن قانون اساس��ی 

جمهوری اس��المی ایران، وضعیت معلولین به عنوان 
طیفی خاص از شهروندان جامعه مورد شناسایی قرار 
نگرفته و به تبع، به حقوق ویژۀ وضعیت آنان نیز اشارۀ 
صریحی نشده است، تنها از خالل اصول کلی مندرج در 
این قانون می توان رهیافت های حمایتی قانون گذار را 
شامل حال این قش��ر از افراد نیز کرد. این خأل، یکی از 

کاستی های مهم قانون اساسی به شمار می رود.
 هر چند قانون اساس��ی، ضامن عینیت بخش��یدن 
به آزادی و کرامت ابنای بشر اس��ت. بنابراین، برعهدۀ 
همگان و خصوصاً قانون گذار است که با پایبندی به این 
اصل و لوازم و آثار آن، زمینه را ب��رای تحقق عدالت و 
آزادی و برابری و پیش��رفت فرد و جامعه فراهم آورد. 
البته اجرایی ش��دن این اصول در صحن��ۀ عمل و نزد 
مجریان قانون اساس��ی و قوای س��ه گانه، نکتۀ بسیار 

مهمی بوده که نیازمند بحث جدی است.
 تحمیل شرایط و وضعیت خاص جسمانی و روحی به 
معلوالن و ناتوانان سبب شده این قشر تبدیل به اقلیتی 
شایس��تۀ توجه و محق در اِعمال تبعیض مثبت شود 
و تالش های متعددی به طور عام و خاص در س��طوح 
مختلف جهت احقاق حق��وق و آزادی های مورد نظر 

صورت گیرد.
  از یک س��و، حقوق و آزادی ها و حمایت هایی که در 
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر )UDHR, 1948(، میثاق 
 ،)1966,ICCPR( بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
)ICESCR, 1966( و بس��یاری از اسناد عام حقوق 
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متأسفانه، در متن 
قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، وضعیت 
معلولین به عنوان طیفی 
خاص از شهروندان 

جامعه مورد شناسایی 
قرار نگرفته و به تبع، به 
حقوق ویژۀ وضعیت 

آنان نیز اشارۀ صریحی 
نشده است، تنها از خالل 

اصول کلی مندرج 
در این قانون می توان 
رهیافت های حمایتی 
قانون گذار را شامل 

حال این قشر از افراد نیز 
کرد. این خأل، یکی از 
کاستی های مهم قانون 
اساسی به شمار می رود.

بش��ری آمده، در پرتو اصولی �� چون 
کرامت انسانی، برابری و عدم تبعیض 

�� شامل معلوالن نیز می شود.
  از سویی دیگر، در پرتو اسناد خاصی 
�� چ��ون »اعالمیۀ مرب��وط به حقوق 
 ))1975,Declaration»معل��والن
مص��وب 9 دس��امبر 1975 مجم��ع 
عمومی طی قطعنامۀ ش��مارۀ 3447، 
قطعنام��ۀ ش��مارۀ 1921 ش��ورای 
اقتص��ادی و اجتماعی س��ازمان ملل 
متحد درب��ارۀ پیش��گیری از ناتوانی و 
توان بخشی معلوالن مورخ 6 می1975 
و اعالمیۀ حق��وق عقب ماندگان روانی 
و ذهنی، مصوب 20 دس��امبر 1971 
مجمع عمومی س��ازمان مل��ل متحد 
طی قطعنامۀ شمارۀ 2856 نیز تالش 
شده اس��ت از حقوق معل��والن به طور 

ویژه ای حمایت شود.
 در ادامۀ تالش های مراجع بین المللی 
برای حمایت بیشتر از حقوق معلوالن و 
ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی 
آن��ان از حقوق و آزادی های اساس��ی، 
»قواعد اس��تاندارد دربارۀ برابرسازی 
فرصت ها برای معلوالن« طی قطع نامۀ 
ش��مارۀ 48/96 در 20 دسامبر 1993 
به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد رسیده است.
 در کنار این ها، اسناد مهم دیگری از حقوق بشر وجود 
دارد که ضمن شناسایی و حمایت از حقوق گروهی یا 
کلّیۀ افراد انس��انی، حقوق افراد دارای معلولیت را نیز 

مشخصاً مورد تأکید قرار داده اند.
 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 م طی مواد 
23 و 39 خ��ود، به وضعیت ک��ودکان دارای معلولیت 
توجه خاص داشته اس��ت. این کنوانسیون در بند یک 
ماّدۀ 23 آورده است: »کش��ورهای طرف کنوانسیون 
اذعان دارند کودکی که از نظر ذهنی یا جسمی دچار 
نقص اس��ت، باید در ش��رایطی که متضمن منزلت و 
افزایش اتکای ب��ه نفس بوده و ش��رکت فعال کودک 
در جامعه را تسهیل کند، رش��د یافته و از یک زندگی 

آبرومند و کامل برخوردار شود«. 
 این کنوانسیون در ماّدۀ دوم خود به اصل منع تبعیض 
علیه کودکان معلول اشاره کرده است و اعالم می کند: 
»حکومت های عضو این پیمان، برای هر کودکی که در 
قلمرو آن هاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و به  دور 
از هرگونه وابستگی به معلولیت و هر موقعیت دیگری 
که کودک در آن اس��ت، اجرای حقوق مندرج در این 

پیمان نامه را تضمین می کنند«. 
 کنفرانس جهانی توس��عۀ اجتماعی کپنهاگ که با 
حضور س��ران دولت ها در مارس 1995 م در کش��ور 
دانمارک برگزار شد، در اعالمیۀ پایانی خود آورده است: 
»معلوالن یکی از بزرگ ترین اقلیت ها، یعنی یک دهم 
جمعیت جهان را تشکیل می دهند. اینان در اکثر موارد 
از روی ناچاری به فقر، بی��کاری و انزوای اجتماعی تن 
درداده اند… م��ا در تعالی بخش��یدن و نیل به اهداف 
جهانی دسترس��ی عادالنه به تعلی��م و تربیت مترقی، 
دستیابی به باالترین سطح س��المت جسمی و روانی، 
دسترس��ی همگان به مراقبت های بهداشتی و اولیه، 

به کارگی��ری تالش های خ��اص در راه 
اصالح نابرابری های مربوط به ش��رایط 
اجتماع��ی، ب��دون هرگون��ه توجه به 
تفاوت های نژادی، ملیت، جنسیت، سن 
و س��ال و یا معلولیت، احترام و ارتقای 
فرهنگ مشترک و فرهنگ های خاص 
خود، تالش در تقوی��ت نقش فرهنگ 
در توسعه، حفظ مبانی اساسی توسعۀ 
مس��تمر مردم گرا و کمک به گسترش 
کامل منابع انسانی و توسعۀ اجتماعی 

خود را متعهد می دانیم«.
 اعالمیۀ کنفران��س جهانی زن )پکن 
1995( در بند 32 این اعالمیه تصریح 
می کند: »دولت ها بای��د بر تالش هایی 
که جهت تضمی��ن برخ��ورداری برابر 
عموم زنان و دخت��ران از جمیع حقوق 
بشر و آزادی های بنیادین و حذف موانع 
چندگان��ه ای که در راه توانمندس��ازی 
و پیش��رفت آنان به دلیل عواملی چون 

معلولیت وجود دارد، بیفزایند.
 مجمع عمومی در گامی دیگر در 16 
دسامبر 1976، س��ال 1981 را »سال 
بین الملل��ی معلوالن« نام نهاد. س��ال 
بین المللی معلوالن برنامه های متعددی 
برای افراد معلول به همراه داش��ت؛ اما 
مهم تری��ن ره آورد آن، زمینه س��ازی 
تصویب برنامۀ جهان��ی اقدام برای معلوالن در س��ال 

بعد بود.
  در سوم دسامبر 1982، مجمع عمومی گامی مهم 
در جهت تحقق اهداف س��ال بین الملل��ی معلوالن از 
رهگذر برنامۀ جهانی اقدام برای معلوالن برداشت. این 
برنامه، اصل برابری فرصت ها را به یک موضوع جهانی 
مبدل ساخت. اصل مذکور، این فرصت را به همۀ اقشار 
جامعه می دهد ک��ه به یک می��زان از امکانات زندگی 
)رفاهی، ش��غلی، تحصیل��ی و…( برخوردار باش��ند. 
برنامۀ عمل جهانی 1982 اگرچه سندی الزام آور تلقی 
نمی ش��ود، امروزه به عنوان یک��ی از مهم ترین ابزارها 
برای ارائه راهکارهای مناسب در سه حوزۀ پیشگیری 
از معلولیت، توان بخش��ی و برابری فرصت ها محسوب 

می شود.
 س��ازمان ملل در ادامۀ فعالیت های خ��ود در مورد 
معلوالن، فاصلۀ 1983 تا 1992 م را »دهۀ اش��خاص 
معلول« نام گذاشت. در 16 دسامبر 1992 م، مجمع 
عمومی از دولت ها درخواس��ت کرد، روز سوم دسامبر 
هر سال )س��ال روز تصویب برنامۀ جهانی »اقدام« در 
1982( را »روز جهانی افراد معلول« نام گذاری کنند. 
پایان دهۀ بین المللی معلوالن مصادف با تصویب قواعد 
استاندارد برای اشخاص دارای معلولیت درمورد برابری 
فرصت ها در تاریخ 20 دس��امبر 1993 بود. این قواعد 
نیز در کنار برنامۀ جهانی »اقدام« از دیگر اس��ناد مهم 
حمایت از افراد دارای معلولیت محس��وب می شود که 
راهکارهای مناسبی در جهت بهبود وضعیت معلوالن 

در جوامع، به دولت ها عرضه کرده است.
 در نهایت، تصویب کنوانس��یون مرب��وط به حقوق 
اشخاص معلول، مصوب 2006 به عنوان آخرین ره آورد 
جامعۀ بین المللی است و بیانگر گام اوِل گذار از مرحلۀ 

حقوق »اعالمی« به حقوق »الزامی« است.
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عقاب در طوفان
عقاب ها به باالترین نقطه ی آس�مان پرواز 
می کنند و منتظر می مانند تا باد شروع به 
وزیدن کند. وقتی طوفان شروع شد بال های 
خود را طوری باز می کنند که باد زیر آن بوزد 
و آن را تا باالی هوای طوفانی باال ببرد. وقتی 
از شدت طوفان کاسته شد عقاب بر فراز آن 
اوج می گیرد. عقاب از طوفان فرار نمی کند، 
بلکه خیلی س�اده، از آن استفاده می کند 
تا او را به باالترین نقاط آسمان ببرد. عقاب 
بر فراز بادهایی پرواز می کند که طوفان را 

با خود آورده اند.
هنگامی که طوفان زندگی نیز به سراغ ما 
می آید- و همه ی ما تجربه ی آن را داریم- 
می توانیم با اتکا و اعتقاد به خداوند بر فراز 
آن به پرواز درآییم. طوفان ها نباید بر ما غلبه 
کنند. ما باید اجازه بدهیم قدرت خداوند ما 
را به اوج برس�اند. خداوند قادر است هوای 
طوفان زا را طوری هدایت کن�د که غم ها، 
غصه ها، خطاها، شکست ها و ناامیدی ها به 
زندگی ما بیایند و به ما قدرت بدهد تا بر فراز 

این طوفان ها اوج بگیریم
به یاد داشته باشید این، باِر زندگی نیست که 
ما را به پایین می کشاند؛ چگونه اداره کردن 

زندگی است که باعِث سقوط ما می شود.

برای صلح 
منی شود جنگید. 
برای صلح ابید از 

صلح نوشت.

صلح در شهر



مکانی امن برای جانداران بسازیم

راز عجیب ابزنگشنت پرنده های مهاجر
 منیره شاه حسینی  

20 اردیبهشت، روز جهانی پرندگان مهاجر بود؛ بیایید از خود این سؤال را بپرسید، هر کدام از ما انسان ها برای حفاظت 
از پرندگان چه کرده ایم؟! جز این است که با سکوت در مقابل انسان های منفعت طلبی که به خاطر منافع کوتاه مدت شان 

دست به شکار بی رویه ی پرندگان و آبزیان می زنند و عده ای دیگر که با برداشت های بی رویه ی درختان و تخریب 
جنگل ها و زیستگاه های طبیعی، محل امن پرندگان را به جایی غیر امن تبدیل می کنند؛ راه را برای آمد و رفت پرندگان 

مهاجر سد کرده ایم.

واقعه ی تکان دهن��ده ای که چندی پی��ش اخبارش در 
مطبوعات منتشر شد، تغییر مس��یر برخی از گونه های 
پرندگان مهاجر از آسمان ایران و کوچ تعدادی از ماهیان 
آبزی دریای خزر به سمت ش��مال بود که خبری بسیار 
منقلب کننده است، زیرا نشان می دهد، زنجیره طبیعت 
با دست کاری هایی که انسان ها در طول زمان در چرخه 

طبیعی انجام داده اند دستخوش تغییر شده است.
 اگر هر یک از ما س��کوت نمی کردیم؛ امروز، کش��ور به 
س��رزمیني ایمن تر براي پرندگان مهاجر تبدیل می شد 
و برخی از گونه های پرن��دگان و ماهی ها، مکانی دیگر را 
براي گذران انتخاب نمی کردند. براي نمونه، سال هاست 
در زمس��تان، چش��م فعاالن محیط زیس��ت به آسمان 
دوخته مي شود تا ببینند تک ُدرناي سیبري، باقي مانده از 
دسته هاي بزرگ این پرنده، بار دیگر به دامگاه خواهد آمد 
یا نه؟ عروس غازها هم ترجیح مي دهند به جاي ایران به 
آسیاي میانه سفر کند. شاید آنجا از این مهمانان استقبال 

بهتري می شود!

واقعیت اینجاست، بس��یاري از ش��کارچیان در کشتار 
پرندگان مهاجر، سنگ تمام مي گذارند، چون مي خواهند 
در فصل مهاجرت پول بیشتر به جیب بزنند. اما واقعیت 
اینجاست که این سودجویی به قیمت ناقص شدن چرخه 
طبیعت تمام می شود و نتیجه اش، واقعه ای می شود که در 
باال به آن اشاره شد. زیرا پرندگان با داشتن قدرت پرواز، 
می توانند زیستگاه های متنوعی را اشغال کنند و مانند 

سایر مهره داران با محدودیت زیستگاه مواجه نیستند.
    پرن��دگان براي حض��ور در یک منطقه باید احس��اس 
امنیت داشته باش��ند، اما صید غیرمجاز و بیش از حد در 
ایران، احساس امنیت را از آنان سلب کرده است. جمشید 
منصوري، مؤلف کتاب راهنماي پرندگان برآورد کرده، از 
حدود پنج میلیون پرنده مهاجر وارد شده به ایران، 2/5 تا 
سه میلیون پرنده شکار مي شوند. به گفته ی او، تغییرات 
آب و هوایي در کره زمین به هم��راه ناامني مناطق براي 
سکونت پرندگان، زمینه ی انقراض بسیاري از گونه ها را 

فراهم کرده است.

 اما با اینهمه هنوز هم پرنده نگری در ایران یکی از تفریحات 
طبیعت گردان محسوب می شود و می توان تا حدودی به 
دیدن برخی از گونه های پرندگان مهاجر، امید داشت زیرا 
پرندگان باید آزاد باشند و به سفرهای دور و دراز بروند و 
انسان ها با مشاهده ی دسته های آزاد آنها حس آزادی و 

زنده بودن را تجربه کنند.
ش��اید پرداختن به این موضوع آنهم در نشریه ای که به 
معلوالن مربوط اس��ت؛ اندکی دور از ذهن باشد. اما باید 
گفت پرنده نگری در دنیا، تفریحی اس��ت ک��ه عالوه بر 
شنیدن آواز پرندگان یا دیدن زیبایی رنگ پرهای آنان که 
هر مخاطبی را تحت تأثیر زیبایی های خود قرار می دهد، 
آرامش و لذت به همراه دارد و لذت این دیده ها و شنیده ها 
به حدی است که از نظر بسیاری از روانشناسان، راه حلی 
جدی برای تقویت روحیه و آرامش فکری افراد با شرایط 

خاص )بخصوص معلوالن و سالمندان( است.
 هر چند باید به این نکته توجه داشت، تماشای پرندگان 
قفس، پرنده نگری نیست. لذت بردن، تجربه کسب کردن و 
آموختن از دنیای پر رمز و راز پرندگان، نیاز به دقتی بیشتر 
دارد که می توانید در فضای پارک یا حیاط سرسبزی که 

هر روز در آن می نشینید، آن را تجربه کنید.
 رس��الت همه ی انس��ان ها برای برقراری صلح در جهان 
هستی، باید این باشد که اندکی بیشتر نسبت به مسائل 
اطراف خود حساس باشند؛ زیرا برقراری صلح، نیازمند 
زیرساخت هایی اس��ت که نمی توان از آن غافل ماند. در 
س��رزمینی که به حقوق انس��ان ها، حیوانات و گیاهان 
بی توجهی می ش��ود؛ چهره صلح نیز مخدوش می شود. 
احترام به میراث فرهنگی، زبان، ادیان، اقوام و اقلیت ها و 
... همگی مبانی صلح را می س��ازند و این وظیفه ای است 
که بر دوش تک تک انس��ان ها برای برق��راری صلح در 

جهان است.
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صلح در محیط زیست



اینجاست که باید دست به اقدام سازنده برای دور ریختن 
باورهای زنگار بسته ی خود بزنیم. باورهایی که ضد فرهنگی 
و ضد توسعه بشر است. اگر فرهنگ را به اعتقاد "خاویر پرز 
دکوئیار" دبیر کل اسبق سازمان ملل و رئیس کمیسیون 
جهانی توسعه، »ش��یوه ی با هم زیستن« تعریف کنیم و 
توسعه را فرایندی در نظر بگیریم که به همگان امکان آزادی 
و برآوردن خواسته ها و هدف های مشروع شان را می دهد، 
آنگاه بدیهی است که فرهنگ چیزی فراتر از یک جنبه ی 
توسعه یا ابزاری برای رس��یدن به توسعه است. فرهنگ، 
هدف نهایی توسعه اس��ت. فرهنگ، مشترکات معنوی 
و شیوه ی با هم زیس��تن و الگوی پندار و گفتار و کردار ما 

در زندگی است. فرهنگ، روح اجتماعی 
زندگی اس��ت. فرهنگ، چهره ی انسانی 
فعالیت های انسانی است. فرهنگ چهره ی 

انسانی اقتصاد است.
فرهنگ باید با طراوت بمان��د تا ملتی را 
زنده نگه دارد و به جلو براند. فرهنگ باید 
تحول پذیر باشد و برای این تحول پذیری 
باید ماندگار باشد. فرهنگ باید وجین و 
آبیاری شود و به آن اضافه و از آن کم شود 
تا پویا و باطراوت بماند. فرهنگ پویا باید 

بتواند خرافات، عادات و تمایالت دست و پاگیر را از خود 
بپیراید و معیارهای کارآمدی را وام گی��رد و خود را با آن 

بیاراید. فرهنگ پویا باید خود را خانه تکانی کند.
هر قدر فیلترهای ذهنی انسان نرمش پذیر و بی تعصب باشد 
بینش، نگرش و تصمیمات ما امروزی تر و با طراوت تر خواهد 
بود. یا به عبارت دیگر، فرهنگ را باطراوت تر نگه می دارد. به 
هر حال برای رشد و توسعه ی فرهنگی باید به خانه تکانی 
فرهنگی بپردازیم. زدودن این اندیشه از ذهن که معلول باید 
خانه نشین باشد یکی از مواردیست که نیاز به خانه تکانی 

فرهنگی دارد.

به قول حضرت موالنا: 
تو نگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز

یا این شعر زیبا:
تو برگ به آب انداز کوچک مشمار آن را

شاید که نجات افتد زنبور غریقی را

یا سعدی که به زیبایی سراییده است:
طریق بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

یا این پیام مثبت و زیبا که می گوید: »به جای لعنت کردن 
بر تاریکی، شمعی روشن کنید«.

ضرب المثل های دور ریختنی
در خانه تکانی فرهنگی به یکی دو نکته اساسی باید توجه 
کرد که یکی پیرایش و وجین کردن فرهنگ، یعنی کشیدن 
علف های هرز و خودرو از مزرعه ی فرهنگ، و دوم، کاشتن 
گل های باورها و اندیش��ه های جدید در 
فرهنگ اس��ت. البته معنی هیچکدام از 
اینها، دس��تکاری به اص��ول قابل قبول و 
بدیهی فرهنگ ها نیس��ت. مثاًل ما اصل 
پیشکسوتی، ریش س��فیدی، احترام به 
بزرگترها و اصول اعتقادی و ایمانی مردم 
را همچنان محترم می شماریم و اصراری 

به دستکاری آنها نداریم.
اما به عنوان مث��ال، در ادبی��ات روزمره، 
ضرب المثل هایی را مرتباً تکرار می کنیم و 
مورد استفاده قرار می دهیم که هیچکدام به تنهایی کارایی 
خود را ندارند، بلکه با دستاوردها و تربیت پذیری انسان نیز 

منافات دارد. 

چند مورد از این ضرب المثل ها در زیر می آید:
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.

اصل بد نیکو نگردد چونکه بنیادش بد است.
تا نباشد چوِب تر، فرمان نبرد گاو و خر.

نرود میخ آهنین در سنگ.
چو فردا شود فکر فردا کنیم

هر کسی را بهر کاری ساختند
از ما دیگه گذشته.

کی به کیه.
شد شد، نشد نشد.

حرف مرد یکی است.
هر چه بادا باد.

شتر دیدی ندیدی.
تفرقه بینداز و حکومت کن.

برخی از ما با اینکه خیلی جاها ادعا داریم بافرهنگ هستیم اما نوع نگاه مان به برخی از آدم هایی که با خودمان متفاوت 
اند، صلح آمیز نیست، ممکن است فرد متفاوت را کتک نزنیم اما با نوع نگاه، افکار و اعمال مان، همنوعان خود را 

چوب زنی می کنیم. به عنوان مثال، فردی که توانایی حرکتی ندارد و یا از لحاظ ذهنی کندتر از بقیه است و به نوعی عقب 
مانده ی ذهنیست، به راحتی از سوی برخی افراد جامعه کنار گذاشته می شود و ناتوانی هایش دائما پررنگ نشان داده 

می شود و بدتر از همه، معابر، ساختمان ها و وسایل نقلیه عمومی شهرمان هم برای تردد و بیرون آمدن او از خانه طراحی 
نشده و چالش پشت چالش و نتوانستن پشت نتوانستن، در کمین اوست.

زدودن این اندیشه از 
ذهن که معلول باید 
خانه نشین باشد یکی 
از مواردیست که نیاز 
به خانه تکانی فرهنگی 

دارد.
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در میان هر سیب 
دانه ی محدودیست

در دل هر دانه، 
سیب ها  انمحدود

چیستاین ست عجیب
دانه ابشیم نه سیب

خانه تکانی فرهنگی

از ماست 
که بر ماست

صلح در فرهنگ

ذهن ما باغچه است
گل در آن باید کاشت

و نکاری گل من
علف هرز در آن می روید

زحمت کاشتن یک گل سرخ
کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف 

است 
گل بکاریم بیا

تا مجال علف هرز فراهم نشود
بی گل آرایی ذهن

نازنین
نازنین
هرگز

آدم
آدم نشود.

از کتاب پل، شعر زندانی
مجتبی کاشانی



اگر فرزند معلول دارید، بخوانید

من مانده ام تهنای تهنا !!
خانواده حرف اول را می زند. هیچ نگرشی مانند دیدگاه »خانواده نسبت به معلول«، در آینده و سالمت روانی فرد معلول اثرگذار نیست. دیدگاهی که خانواده دارد یا باعث رشد و 

شکوفایی معلول می شود، یا عزلت و تنهایی او. چنانچه خانواده، به دور از هر گونه ترحم و دلسوزی سعی در مستقل بار آوردن معلول داشته باشد، می توان امیدوار بود که فرد معلول در 
زندگی شخصی و آینده خود بسیار قوی و شکست ناپذیر حاضر خواهد شد.

اگر در خانواده خود فرد معلولی دارید و به خصوص اگر این معلولیت به تازگی رخ داده است مطالعه این مطلب به شما خانواده عزیز کمک می کند تا بهترین و شایسته ترین رفتار را با عضو 
معلول خانواده تان داشته باشید:
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صلح در خانه

درک 
و شناخت خود را نسبت به 

واکنش های هیجانی فرد معلول از جمله 
خشم و پرخاشگری، باال ببرید: گاهی اوقات افراد 

معلول به ویژه آن دسته که به صورت ناگهانی و در اثر یک حادثه 
دچار معلولیت شده اند به دلیل شرایط سخت معلولیت یا وارد شدن 
شوک ناگهانی، ممکن است در نحوه رفتار با خانواده یا اطرافیان، کمی 

پرخاشگری و واکنش های عصبی داشته باشند، خانواده موظف است درک و 
شناخت خود را از چگونگی رفتار با عضو معلول خود از جمله موضع گیری در 
برابر واکنش خشم آلود و زودرنجی او افزایش دهد. نباید از نظر دور داشت که 
افراد سالم نیز همیشه به گونه ای منطقی و معقول، واکنش نشان نمی دهند. 

اقدام به برخورد متقابل نکنید و اجازه دهید تا فرد معلول تنش خود را 
برون ریزی کند. درد و رنج او را به رسمیت بشناسید، آن گاه در موقعیتی 

مناسب، دلیل رفتار او را جویا شوید و با او همدردی کنید. با این 
سطح از صبر و آرامش، به فرد معلول کمک می کنید تا هر چه 

سریع تر شرایط معلولیت خود را بپذیرد و به سمت 
موفقیت گام بردارد.

با حمایت بیش از 
اندازه، مانع خودشکوفایی عضو 

معلول نشوید: باید توجه داشت که اگر در همه 
موقعیت ها پیش دستی کنید و بدون خواست فرد معلول، 

همه ی نیازهای او را برآورده کنید، او هیچ گاه قدرتمند نخواهد 
شد و به جای مستقل شدن و حرکت به سمت خودشکوفایی، عادت 

می کند همیشه به دیگران وابسته باشد! پس باید سعی کرد تا جایی که 
امکان دارد در همه کارهای معلول دخالت نکرد و تنها جایی که به کمک 

ما نیاز دارد از او حمایت کامل کنیم و در مواردی که می تواند از پس مسائل 
خود برآید در کارهایش مداخله نکنیم و با تشویق کردن، او را در جهت 
شناسایی و رشد دیگر استعدادهایش قرار دهیم و همچنین در رسیدن 

به استقالل، خودشکوفایی و رشد حمایت کنیم. در این راستا، یکی 
از راه های پیشبرد هماهنگ معلول با جامعه، دادن مسئولیت 

بر اساس توانمندی های اوست. کافی است اعضای 
خانواده به عضو معلول بفهمانند با وجود معلولیت 

توانمندی های زیادی دارد.

 
شکرگزار خداوند باشید: 

فراموش نکنید که خداوند حکیم 
مطلق است و قطعاً مصلحت آنچه را به ما عطا 

می فرماید یا از ما می ستاند، بهتر از ما می داند. بروز 
معلولیت یا نقص عضو یکی از اعضای خانواده، گرچه علل 
مادی طبیعی یا غیرطبیعی )زلزله یا تصادفات رانندگی( 

دارد، اما در چارچوب نظام احسن الهی هیچ رویدادی بدون 
هدف و حکمت رخ نمی دهد و چه بسا این گونه اتفاقات ناگوار 

آزمونی در برابر شخص معلول و اطرافیان اوست تا در 
صورت موفقیت در آن، به پاداش های بزرگ تری نسبت 

به نعماتی که از دست داده اند، نائل شوند. پس 
خداوند را به خاطر این فرصت تازه برای کمال 

بخشیدن به ایمان خود شاکر 
باشید.
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من به پیری هم جواین یم کمن
هبر شادی هر چه خواهی یم کمن

عشق ها اب زندگاین یم کمن
ات نفس دارم جواین یم کمن

صلح در خانه

ثروت کوروش
هر کمکی که به دیگران بکنید فایده اش به 

شکلی به شما باز می گردد. »ناپلئون هیل«
زمان�ی کرزوس ب�ه کوروش ب�زرگ گفت: 
چرا از غنیمت های جنگی چی�زی را برای 
خ�ود برنم�ی داری و همه را به س�ربازانت 
می بخشی؟ کوروش گفت: اگر غنیمت های 
جنگی را نمی بخشیدیم اکنون دارایی من 

چقدر بود؟
کرزوس عددی را با معیار آن زمان گفت. 

ک�وروش یکی از س�ربازانش را ص�دا زد و 
گفت: برو به مردم بگ�و کوروش برای امری 
به مقداری پول و طال نیاز دارد. سرباز در بین 
مردم جار زد و سخن کوروش را به گوش شان 
رساند.مردم هر آنچه در توان شان بود برای 
او فرستادند. وقتی مال های گردآوری شده 
را حس�اب کردند از آنچه ک�رزوس انتظار 
داشت بس�یار بیش�تر بود. کوروش رو به 
کرزوس کرد و گفت: ثروت من اینهاست. اگر 
اینها را پیش خود نگه داشته بودم همیشه 

باید نگران شان می بودم

مراقب ارتباط تان با دیگر 
اعضای خانواده باشید: گاهی والدین و یا همسر 

فرد معلول که وظیفه خطیری در قبال او احساس می کنند، 
وظایف سنگینی بر دوش دیگر اعضای خانواده می گذارند. در 

حالی که بی توجهی آنها به دیگر اعضای خانواده، موجب صدمه دیدن 
آن ها در زمینه های مختلف از جمله تحصیلی، شغلی، ارتباطی، روحی-

روانی و ... می شود. بهتر است در این خانواده ها برای جلوگیری از خستگی 
روانی و جسمی، تقسیم کار براساس نقش ها باشد و به هر یک از اعضای 

خانواده تکلیفی داده شود. همچنین به دیگر فرزندان و اعضای خانواده درباره 
معلولیت عضو معلول و نحوه رفتار و کمک رسانی به او باید آگاهی داده شود 
و در ضمن از خود او در زمینه هایی که قدرت انجام آنها را دارد کمک الزم 

گرفته شود. با ایجاد چنین شرایطی مطمئناً می توانید در صحت و 
سالمت روانی و جسمی همچنان کانون گرم خانواده را پایدار و 

مستحکم نگه دارید.

 به عنوان 
همسر، والدین و یا آشنایان 

نزدیک فرد معلول، به خودتان زمان بدهید تا 
با احساسات منفی تان کنار بیایید: اگر نحوه مواجه شدن 

با معلولیت های جسمی به درستی مدیریت نشود، تأثیر عمیقی بر 
عملکردهای خانواده می گذارد. طبیعی است که با شنیدن خبر معلولیت 

یکی از اعضای خانواده، چه این معلولیت مادرزادی بوده و چه بر اثر سانحه ای 
غیرمترقبه اتفاق افتاده باشد، تا مدت ها درگیر احساساتی منفی نظیر افسردگی، 
غم و اندوه، یاس و ناامیدی باشید. بسیاری از والدین که اندوه را تجربه می کنند در 

جریان این اندوه برای مدتی از دیگران فاصله می گیرند. این اندوه ممکن است روابط 
شما با دیگر اعضای خانواده را هم در معرض خطر قرار دهد و نتوانید اعضای خانواده را 

دور هم جمع کنید. قرار گرفتن در چنین شرایطی کامال طبیعی است و چنانچه اطرافیان 
با اطمینان بخشیدن به شما و تسکین دادن تان تالش کنند جریان اندوه را به سرعت 

متوقف سازند، در اشتباهند. مطمئناً روند سازگاری، به زمان نیاز دارد اما اگر قرار 
باشد مدتی مدید با اتفاقی که برای عضو معلول افتاده است در یاس و ناامیدی به 

سر ببرید و نتوانید معلولیت فرد را بپذیرید، در واقع زمینه افسردگی عضو 
معلول را فراهم کرده اید، نه رشد و شکوفایی او را. بنابراین آنچه در این 

میان حائز اهمیت است کوتاه کردن فاصله زمانی بین آگاهی از 
معلولیت فرد معلول و پذیرش این واقعیت است.

با حمایت بیش از 
اندازه، مانع خودشکوفایی عضو 

معلول نشوید: باید توجه داشت که اگر در همه 
موقعیت ها پیش دستی کنید و بدون خواست فرد معلول، 

همه ی نیازهای او را برآورده کنید، او هیچ گاه قدرتمند نخواهد 
شد و به جای مستقل شدن و حرکت به سمت خودشکوفایی، عادت 

می کند همیشه به دیگران وابسته باشد! پس باید سعی کرد تا جایی که 
امکان دارد در همه کارهای معلول دخالت نکرد و تنها جایی که به کمک 

ما نیاز دارد از او حمایت کامل کنیم و در مواردی که می تواند از پس مسائل 
خود برآید در کارهایش مداخله نکنیم و با تشویق کردن، او را در جهت 
شناسایی و رشد دیگر استعدادهایش قرار دهیم و همچنین در رسیدن 

به استقالل، خودشکوفایی و رشد حمایت کنیم. در این راستا، یکی 
از راه های پیشبرد هماهنگ معلول با جامعه، دادن مسئولیت 

بر اساس توانمندی های اوست. کافی است اعضای 
خانواده به عضو معلول بفهمانند با وجود معلولیت 

توانمندی های زیادی دارد.



چگونه به فرد معلول خانواده مان کمک کنیم؟

معلوالن؛ نیازمند توجه نه ترحم
 زهرا طباطبایی  

 در جهان میلیون ها نفر معلولند. با وجود اینکه معلولیت بسیار رایج است و اکثر مردم، یکی از اعضای خانواده و یا دوستان شان با یک نوع معلولیت دست و پنجه نرم می کنند ولی افراد 
معلول و خانواده های شان با چالش های متعددی مواجه هستند. شما با افزایش دانش خود، خواهید توانست که از لحاظ فیزیکی و احساسی، فرد معلول خانواده تان را حمایت کنید. در 

این مطلب به چگونگی حمایت از معلوالن پرداخته ایم.
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به نیازهای فرد توجه کنید
فرقی نمی کند فرد معلول از اعضای نزدیک خانواده شماست 
و یا جزو فامیل تان. باید به این نکته توجه داشته باشید آیا فرد 
معلول از نظر جسمی و یا احساسی احتیاج به کمک دارد یا 
خیر. با توجه به سن، نوع معلولیت و میزان دریافت مراقبت 
از طرف دیگران، میزان کمک شما نیز متفاوت خواهد بود.

اگر با ف��رد معلول زندگ��ی نمی کنید باید مرت��ب با او یا 
خانواده اش در تماس باشید تا اگر به چیزی احتیاج داشت 

در اختیارش قرار دهید.

در کمک کردن اصرار نکنید
ارائه کمک بستگی به نوع معلولیت شخص دارد. کمک شما 
می تواند به صورت فیزیکی و یا احساسی باشد و به نیازهای 
فرد مرتبط باشد. شما نباید در کمک کردن اصرار کنید و 
اگر آنها می گویند کاری را خودشان می توانند انجام دهند 

بگذارید انجام دهند.

اعتمادسازی کنید
در نظر داشته باشید؛ کمک به این افراد، ممکن است بسیار 

دشوار باشد. یکی از مهمترین نکات کمک به یک شخص 
معلول این است که شما از چه راهی به درخواست کمک فرد 
پاسخ می دهید. زیرا اگر شما از یک راه مناسب پاسخ ندهید، 
اعتماد فرد معلول نسبت به شما سلب شده و احساس خوبی 

نسبت به کمک شما نخواهد داشت.

با منّت کمک نکنید
اگر فرد معلول از ش��ما کمکی خواست همیشه مّودب و 
مهربان باشید و سعی کنید در اولین فرصت به او کمک 
کنید. هنگام کمک کردن و صحبت با وی باید خوشحال 
و مشتاق به نظر برس��ید. در جواب درخواست آنها هرگز 
نگویید ” با اینکه مشغولیت زیادی دارم ولی کمک می کنم” 
این حرف باعث می شود که آنها احساس بدی نسبت به 

معلولیت شان داشته باشند.

معلوالن به تجهیزات خاص احتیاج دارند
 باید برای فراهم کردن تجهیزات خاصی که آنها نیاز دارند 
تالش کنید. ب��رای کمک های مال��ی می توانید از بیمه 
خدمات درمانی و یا انجمن های خیریه استفاده کنید. اگر 

فرد جانباز باشد تسهیالت خاصی از طرف اداره ایثارگران 
و جانبازان به وی تعلق می گیرد.

عشق و عالقه خود را به معلول اثبات کنید
یکی از مهمترین کارهایی که هنگام کمک به فرد معلول 
باید انجام دهید اثبات عالقه تان به وی است. معلولیت او 
را بپذیرید و به او به عنوان شخصی با نیازها و چالش های 
خاص بنگرید. شما باید نشان دهید که از صمیم قلب به او 
کمک می کنید و به او وابستگی عاطفی دارید. اگر این کار را 

انجام ندهید فرد از نظر روحی آسیب خواهد دید.

ــان را متفکرانه برنامه ریزی  دورهمی های خانوادگی ت
کنید

یکی از بهترین روش های حمایتی از فرد معلول اینست که 
دورهمی های خانوادگی تان را به طور متفکرانه برنامه ریزی 
کنید. هر برنامه ریزی که داشتید باید معلولیت شخص را در 
نظر بگیرید. تا آنها هم بتوانند در دورهمی های خانوادگی 

مثل سایر اعضا شرکت کنند.
مثال اگر شخص کم شنواست از رستوران های پر سروصدا 
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یم دانید چرا شیشه ی جلوی 
ماشین آنقدر بزرگه، ویل آینه 

عقب آن قدرکوچکه؟ چون 
گذشته به اندازه ی آینده 

اهمیت نداره.  بنابراین همیشه 
به جلو نگاه کن وادامه بده.
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اجتناب کنید و یا  اگر فلج هستند فعالیتی را انتخاب کنید 
که حرکت زیادی الزم نداشته باشد یا آن مکان آسانسور 

هم داشته باشد.

 راجع به شرایط معلولیت فرد تحقیق کنید
از آنجا که معلولیت ان��واع مختلفی دارد بای��د در مورد 
وضعیت معلولیت فرد موردنظرتان تحقیق کنید. در این 
صورت آشنایی بیشتری با نیازها و چالش های روزانه ی آنها 
خواهید داشت و با کارهایی که برای کمک بیشتر به آنها 
احتیاج است آشنا می شوید و در صورت نیاز به آموزش های 

خاص، می توانید این آموزش ها را به آنها یاد دهید.

 صبر و شکیبایی خود را افزایش دهید
صبر برای کسانی که با افراد معلول س��روکار دارند یک 
ضرورت مهم اس��ت. چون بعضی از اف��راد معلول )مثل 
همه ی افراد دیگر( ممکن است معنای پشتیبانی شما را 
درک نکنند. زمانی که در حال کمک و یا حمایت از فرد 
معلول هستید نباید راجع به محدودیت زمانی فکر کنید. 
حواس تان باشد اگر شما احساس ناامیدی کنید این حس 
به فرد معلول نیز منتقل خواهد شد و او این احساس را تا 

آخر عمر با خود خواهد داشت.

 ارزیابی کنید که چه نوع حمایتی می توانید ارائه دهید
ممکن است شما دارای محدودیت هایی از لحاظ فیزیکی، 
مالی و یا عاطفی برای کمک به ش��خص معلول باشید. 
بنابراین مهم است که شما بهترین راهی را که می توانید از 
شخص حمایت کنید را ارزیابی کرده و با توجه به آن کمک 
کنید. مثاًل اگر محدودیت مالی داری��د می توانید از نظر 

عاطفی برای او وقت بگذارید.

 از فرد معلول راجع به نیازهایش سوال کنید
ش��ما باید به طور مداوم از فرد بپرسید، به چه چیزی 
احتیاج دارد. گاهی ممکن اس��ت فرد برای درخواست 
کمک خجالت بکش��د و یا اصال نداند درخواس��تش را 
چگونه بیان کند. ش��ما باید به طور مستقیم به آن ها 
بگویید که آیا به کمک نیاز دارند و یا خیر. همچنین به 
فرد اطمینان بدهید و بگویید ک��ه ” هر وقت به کمک 
احتیاج داشتید روی من حس��اب کنید” و یا  ” اگر به 
کسی برای صحبت نیاز داشتید با من تماس بگیرید”.

به صحبت هایش گوش دهید
مهمترین مسئله هنگام برخورد با یک شخص معلول، 
گوش دادن به صحبت های وی اس��ت. زی��را عالوه بر 
تأیید شخصیت وی، ش��ما با چالش ها و نگرانی هایش 
آش��نا خواهید ش��د و در نتیجه با توجه به نیازهایش 
به او کمک خواهید کرد. حتماً توجه داشته باش��ید که 
صحبت هایش را قطع نکنید و روی صحبت های آن ها 

تمرکز کنید.

 با سایر اعضای خانواده تان هماهنگ باشید
یکی از بهترین راه ها برای حمایت از فرد معلول اینست 
که اطمین��ان حاصل کنید همه ی اعض��ای خانواده با 
شما همکاری می کنند. برای انجام این کار باید با سایر 
اعضای خانواده تان ارتباط برقرار کنید و با آنها هماهنگ 

شوید تا حمایت بیشتری از فرد معلول داشته باشید.
اگر نس��بت فرد معلول با شما دور است ش��ما باید به 
طور مداوم با والدین وی در ارتباط باش��ید تا از نگرانی  
و چالش های آن ها آگاه ش��وید و از نظر مالی و عاطفی 

آن ها را حمایت کنید.

راز موفقیت
مرد جوانی از س�قراط پرسید راز موفقیت 
چیست؟ سقراط به او گفت: »فردا به کنار نهر 
آب بیا تا راز موفقیت را به تو بگویم«. صبح 
فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت. 
سقراط از او خواس�ت که به سوی رودخانه 
او را همراهی کند. جوان با او ب�ه راه افتاد. 
به لبه رود رس�یدند و ب�ه آب زدند و آنقدر 
پیش رفتند تا آب به زیر چانه آنها رس�ید. 
ناگهان س�قراط مرد ج�وان را گرفت و زیر 
آب فرو برد. جوان نومیدانه تالش کرد خود 
را رها کند، اما س�قراط آنقدر قوی بود که 
او را نگهداش�ت. مرد جوان آنقدر زیر آب 
ماند که رنگش به کبودی گرایید و باالخره 
توانست خود را خالصی بخشد. همین که 
به روی آب آم�د، اول کاری که کرد آن بود 
که نفسی بس عمیق کشید و هوا را به اعماق 
ریه فرو فرستاد. سقراط از او پرسید: »زیر 
آب که بودی، چه چیز را بیش از همه مشتاق 
بودی؟« گف�ت: »هوا« س�قراط گفت:»هر 
زمان که به همین میزان که اش�تیاق هوا را 
داش�تی موفقیت را مش�تاق بودی، تالش 
خواهی کرد که آن را به دس�ت بیاوری، راز 

دیگری ندارد«.



 داستان زندگی یکی از موفق ترین وکالی آمریکا

مردی اب ریه آهین
نفس کشیدن طبیعی ترین کاری است که ما در این دنیا انجام می دهیم. تنفس، آن قدر برای ما امری عادی است که حتی 

به نبودن آن، فکر هم نمی کنیم. گاهی اوقات که آلودگی هوا نفس کشیدن را برای ما سخت می کند متوجه می شویم 
چه نیرویی از ما صرف می شود تا بتوانیم عمل دم و بازدم را صحیح انجام دهیم. اگر باید هوا آلوده باشد تا ما بتوانیم به 

نعمت تنفس پی ببریم افرادی در دنیا پیدا می شوند که سال هاست نفس کشیدن برای آنها به یک قصه ی پرغصه تبدیل 
شده است. یکی مثل »پاول الکساندر« .
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صلح با معلول

پاول الکس��اندر زندگی ای را از س��ر گذرانده است که 
بس��یاری از مردم نمی توانن��د آن را تصوی��ر کنند. او 
طی س��الیان دراز، اکنون و به س��ادگی آموخته است 
چگونه نفس بکش��د. داس��تان پاول از س��ال های دور 
آغاز شده است. از س��ال های 1940 و 1950. پاول که 
اکنون بیش از 70 سال سن دارد، در آن سال ها گرفتار 
بدترین چیزی شد که فلج اطفال می توانست به کودکان 

هدیه کند.
او تنها شش سال سن داشت که فلج اطفال نه تنها کاماًل  
فلجش کرد که ریه هایش را نیز از کار انداخت. حاال پاول 
دیگر تنفس را از یاد برده بود. این حادثه اما او را به یک 

ریه ی آهنی پرتاب کرد.
اکنون نزدیک به 60 سال است که پاول، روزهای خود را 

در یک ریه ی آهنی می گذراند. او تقریباً به صورت کامل 
فلج شده است و تنها می تواند س��ر، گردن و دهانش را 
تکان دهد. با این حال، اگر فکر می کنید پاول الکساندر 
فردی زمین گیر اس��ت و همه ی زندگیش را به بطالت 
گذرانده، س��خت در اش��تباهید. او یکی از موفق ترین 
وکالی ایاالت متحده است و مدت های مدیدی است 
که وکاللت، ش��غل اوس��ت. خانه او در داالس تگزاس 
است. او در حالی که در ریه ی آهنی اش فرو رفته است؛ 
می گوید: »در طول این سال ها، من سعی کردم روزی 
چند ساعت را از این دس��تگاه فرار کنم و یاد بگیرم که 
خودم نفس بکشم. من باید س��عی کنم که فشار هوا را 
آگاهانه وارد ریه هایم کنم. کاری که تقریباً برای همه 
مردم دنیا ب��ه صورت ناخودآگاه انجام می ش��ود! واقعا 

کار سخت و طاقت فرسایی اس��ت اما تالش برای این 
کار باعث می ش��ودکه من از این ماشین جهنمی فرار 
کنم و دست کم برای چند س��اعتی می توانم از شّر آن 

خالص شوم«. 
الکساندر بیشتر دوست دارد وقتی در حال گوش دادن 
به حرف های موکلش است یا زمانی که سخنرانی دارد 

از این غول بی شاخ و دم آهنی فاصله بگیرد.
 تخصص او حقوق خانواده اس��ت و دل��ش می خواهد، 
هنگام مطالعه ی پرونده هایش کمی تمرین تنفس هم 

چاشنی کارش کند.
»دو س��ال پیش از آنکه واکس��ن فلج اطفال به بچه ها 
تزریق شود: باز یادم هست که هوا واقعاً گرم بود اما باران 
می بارید. این وضعیت ب��رای داالس آن هم در ماه  اوت 
تقریباً نادر اس��ت. من و برادرم، بیرون از خانه مشغول 
بازی بودیم. می دویدیم و خیس عرق شده بودیم. وقتی 
باران شروع کرد به باریدن، مادرم ما را صدا زد که برای 
خوردن شام به خانه برویم و او یک نگاه به من انداخت 
که گرم، خیس و تب دار بودم و فریاد زد وای خدای من! 
لباس هایم را پاره کرد و مرا روی تخت پدرم خواباند و 
به دکتر تلفن زد. او بالفاصله فهمید که من فلج اطفال 

گرفته ام نمی دانم از کجا فهمید، ولی فهمید«.
»یادم هست که داغ بودم و تب داشتم و در روزهای بعد 
در تختخواب ماندم و تکان نخوردم. یادم هس��ت یکی 
از کتاب های رنگ آمیزی در آن چند روز در دستم بود. 
خبر نداشتم که در آینده، دیگر نمی توانم از آن استفاده 
کنم«. چرا پدر و مادر الکس��اندر او را به بیمارس��تان 



هنوز هم درد داشتم 
اما نسبت به قبل، کمتر 
شده بود و من با آهن 

محفظه آهنی عجیب و 
غریب نفس می کشیدم. 

در همان محفظه بود 
که تصمیم گرفتم با این 
وضعیت مبارزه کنم و 

زندگی کنم
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دوقدم تا لبخند

یم دانید چرا شیشه ی جلوی 
ماشین آنقدر بزرگه، ویل آینه 

عقب  کوچکه؟ چون گذشته به 
اندازه ی آینده اهمیت نداره.  

بنابراین همیشه به جلو نگاه کن 
وادامه بده.

راز موفقیت
مرد جوانی از س�قراط پرسید راز موفقیت 
چیست؟ سقراط به او گفت: »فردا به کنار نهر 
آب بیا تا راز موفقیت را به تو بگویم«. صبح 
فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت. 
سقراط از او خواس�ت که به سوی رودخانه 
او را همراهی کند. جوان با او ب�ه راه افتاد. 
به لبه رود رس�یدند و ب�ه آب زدند و آنقدر 
پیش رفتند تا آب به زیر چانه آنها رس�ید. 
ناگهان س�قراط مرد ج�وان را گرفت و زیر 
آب فرو برد. جوان نومیدانه تالش کرد خود 
را رها کند، اما س�قراط آنقدر قوی بود که 
او را نگهداش�ت. مرد جوان آنقدر زیر آب 
ماند که رنگش به کبودی گرایید و باالخره 
توانست خود را خالصی بخشد. همین که 
به روی آب آم�د، اول کاری که کرد آن بود 
که نفسی بس عمیق کشید و هوا را به اعماق 
ریه فرو فرستاد. سقراط از او پرسید: »زیر 
آب که بودی، چه چیز را بیش از همه مشتاق 
بودی؟« گف�ت: »هوا« س�قراط گفت:»هر 
زمان که به همین میزان که اش�تیاق هوا را 
داش�تی موفقیت را مش�تاق بودی، تالش 
خواهی کرد که آن را به دس�ت بیاوری، راز 

دیگری ندارد«.

صلح با سالمندی

نبردند. پاول می گوید: »پزش��ک خانوادگی مان گفت 
همه ی بچه هایی ک��ه به فلج اطفال مبتال ش��ده اند در 
پارک لند، بیمارستان بزرگ شهرداری داالس، بستری 
هس��تند و او دل��ش نمی خواهد من آنجا ب��ا بچه های 
دیگر باشم چون شاید در خانه، شانس بیشتری برای 
بازیابی داشته باشم. اما ش��ش روز بعد، همه ی امیدها 
از بین رف��ت؛ وقتی دیگر نتوانس��تم تکان��ی بخورم و 
نفس کشیدن برایم سخت ش��د. یادم هست دردهای 
شدیدی در پایم داش��تم و نفس کش��یدن واقعاً برایم 

کاری سخت شده بود.
این شرایط باعث ش��د مرا به پارک لند ببرند. اما اتفاق 
وحشتناک رخ داد. رس��ماً توان حرکتی ام را از دست 
دادم. فکر کن��م حتی نمی توانس��تم ح��رف بزنم. به 

طوری که پرس��نل بیمارس��تان من را 
روی بران��کاردی در راهرویی بلند و در 
کنار همه ی بچه های معلولی گذاشتند 
که امیدی به زنده ماندشان نبود. اغلب 

آنها هم ُمردند.
سرنوش��ت اما با پاول یار بود که دکتر 
میلتون دیوی��س که ی��ک متخصص 
شناخته شده قلب کودکان بود همه ی 
بچه های معل��ول آن راهروی ش��وم را 
معاینه کرد. او نگاهی به پاول انداخت. 
او را در آغوش گرف��ت و کاری کرد که 
بتواند بالفاصله نفس بکشد. چیزی که 
پاول بعد از آن دوران ب��ه یاد می آورد 

تصویر خودش در یک ریه آهنی اس��ت. او آن روزهای 
زجرآور را این ط��ور توصیف می کن��د: »هنوز هم درد 
داشتم اما نسبت به قبل، کمتر شده بود و من با ریه ی 
محفظه آهن��ی عجیب و غریب نفس می کش��یدم. در 
همان محفظه بود که تصمیم گرفت��م با این وضعیت 

مبارزه کنم و زندگی کنم«.
 18 ماه بعد، والدینش او را از بیمارستان، به خانه بردند. 
در کنارش ماندند به او غذا دادن��د و کمکش کردند تا 
درس هایش را بخواند و وقتی عالقه و پشتکارش را در 

درس خواندن دیدند تشویقش کردند. 
»مادرم خیلی به مدارس خصوصی فش��ار آورد که برای 
آموزش من به خانه بیایند. چیزی که در دهه 1950 بسیار 
نادر بود. پدرم هم یک وسیله برای نوشتن من ساخت. من آن 
وسیله را که مثل یک خط کش تی بود در 
دهانم می گذاشتم و ماهیچه های گردنم را 

جابه جا می کردم و این گونه می نوشتم«.
 در همه ی س��ال های رفته، الکس��اندر 
گاهی هم خسته شده اس��ت با این حال 
اما از پای ننشسته است حتی اگر پاهایش 
توان حرکت نداش��ته اند. »خب طبیعتاً 
در این س��ال ها گاهی هم خسته شده ام 
اما می دانید چیس��ت؟ مسئله این است 
که من معتقدم هیچ چی��ز غیرممکنی 
وجود ندارد و همین، موتور محرکه ی من 
است«. پاول لبخند می زند و ریه ی آهنی 

همچنان می غرد.

آدم وقتی جوان است، به پیری جوری دیگر نگاه می کند. فکر می کند پیری یک حالت عجیب و غریب است که 
به اندازه ی صدها کیلومتر و صدها سال از آدم دور است. اما وقتی به آن می رسد، می بیند هنوز همان دخترک 
پانزده ساله است که موهایش سفید شده، دور چشم هایش چین افتاده، پاهایش ضعف می رود و دیگر نمی تواند 

پله ها را سه تا یکی کند و از همه بدتر، بار خاطره هاست که روی دوش آدم سنگینی می کند.
برای اینکه از عوارض ناخوشایند جسمی دوران پیری دور باشید،  12 پیشنهاد برای تان داریم:

1  مراجعه به موقع به پزش�ک و متخصص تغذیه جهت بررسی وضعیت س�المت و تغذیه و پیروی از یک 
برنامه غذایی صحیح.

2  توجه و رسیدگی مناسب به بهداشت دهان و دندان.
3  مصرف 6 � 5 لیوان آب در روز.

4  استفاده از تمام گروه های غذایی و ایجاد تنوع غذایی در برنامه روزانه.
5  مصرف مقادیر کافی میوه جات و سبزیجات.

6   استفاده از نان های سبوس دار.
7   محدود کردن مصرف غذاهای چرب و شیرینی ها.

8  مصرف کافی لبنیات مثل شیر و ماست.
9  سالمندانی که دچار بی خوابی هستند از مصرف قهوه و چای در بعدازظهر و شب خودداری کنند و یک 

فنجان شیر گرم قبل از خواب میل کنند.
10  از مصرف چای تا 2 ساعت بعد از غذا اجتناب کرده و در صورت امکان از لیموترش تازه در کنار غذا جهت 

جذب بهتر آهن غذا استفاده کنند.
11  قرار گرفتن در معرض نور آفتاب به مدت نیم ساعت در روز و استفاده از لباس های رنگ روشن.

12  همچنین توصیه می شود با توجه به شرایط بدنی خود، نرمش و تحرک روزانه را هر چند کم آغاز کنند. حتی 
20 دقیقه پیاده روی سبک در هوای آزاد می تواند در ایجاد نشاط و سالمت تان بسیار مؤثر واقع شود. البته برای 

انجام فعالیت های سنگین بهتر است ابتدا با پزشک خود مشورت کنید.

صلح با سالمندی

سن یک عدد است



خدمات اجتماعی در استرالیا برای افراد معلول و کم توان

زنــــدیگ 
هنوز قشنیگ هاشو داره

آیا تا کنون به مفهوم رفاه اجتماعی فکر کرده اید؟ مفهومی که در ذهن هر فرد ممکن است جوری دیگر نقش ببندد.
حق هم همین است! مفهوم رفاه اجتماعی از مقوله های چالش برانگیز جوامع است. رفاه اجتماعی در هر جامعه از 
اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. رفاه باعث ایجاد امنیت، احساس 

آرامش و اطمینان همه جانبه به حال و آینده می شود. برای رسیدن به رفاه اجتماعی، سازمان ها و دستگاه های متعددی 
در توسعه و ایجاد آن نقش دارند و مهمتر از همه، برای به ثمر رسیدن اهداف، هماهنگی بین بخش ها و تفکر سیستمی و 
فرآیندی نیاز است و در قلب تمام برنامه های رفاه اجتماعی، نیازهای جامعه باید مدنظر قرار گیرد. نیازهایی که پیوسته 

در حال تغییر بوده و نیاز به تعریف مجدد دارند. نظام های رفاه اجتماعی زمانی موفق خواهند بود که عالوه بر برخورداری 
از معیارهای فوق، بتوانند خود را با توجه به نیازهای جامعه ی هدف به روزرسانی کنند.
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صلح با قوانین

در این بین، آگاهی از نظام ها و تجربیات سایر کشورها برای 
سیاستگذاران و برنامه ریزان حوزه اجتماعی و کارشناسان 

رفاه اجتماعی می تواند مفید واقع شود:
در این متن، تجربه ی کشور استرالیا که بر اساس آخرین 
رتبه بندی کشورها در س��ال 2014، بر اساس شاخص 
توسعه انس��انی جزو دومین کش��ور با باالترین شاخص 
بوده، در بخش معلوالن و افراد کم توان و سالمندان آورده 
شده اس��ت. این اطالعات، حاصل یک طرح پژوهش��ی 
است که توسط یک تیم چند نفره با مدیریت خانم دکتر 
ملیحه عرشی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و 

توانبخشی، انج��ام شده است.

استرالیا
کشور اس��ترالیا برای افرادی که به دلیل بیماری موقت 
یا مزمن، جراحت یا کم توانی، قادر نیس��تند کار کنند و 
یا در کار با محدودیت مواجه هس��تند؛ کمک هزینه ها و 
خدماتی در نظر گرفته است. از جمله خدماتی که به افراد 
باالی 16 سال تعلق می گیرد، شامل تسهیالت و خدمات 
بهداش��تی ویژه، انواع خدمات اجتماع محور ملی، طرح 
بیمه ملی کم توانی، مدیریت برنامه ریزی مراقبت بهداشتی 
فرد دارای بیم��اری مزمن )متش��کل از تیم تخصصی(، 
تدوین چارچوب جدید اش��تغال و اس��تخدام معلوالن، 
انواع بنگاه های اقتصادی معلولیت، خدمات مش��اوره و 

حمایتی برای اشتغال معلوالن، خدمات و برنامه های 
حمایتی برای مراقبان افراد دارای معلولیت، مش��اوره 
به خانواده های دارای فرزند معلول جهت برنامه ریزی 

برای آینده و ... .
همچنین به صورت مش��خص مس��اعدت های مالی و 
مستمری هایی که به معلوالن پرداخت می شود، شامل 

این موارد می شود:
  مستمری حمایت از معلولیت

  کمک هزینه بیماری
  پرداخت ه��ای موقت ب��رای از کارافتادگی به دلیل 

بیماری
  کمک هزینه جابجایی و حمل و نقل

  مستمری به همسران
  کمک هزینه تحصیلی و کس��ب مه��ارت به منظور 

افزایش زمینه اشتغال
  کمک هزینه ساالنه مراقبت و پرورش فرزند معلول

  کمک هزینه معلولیت به جوانان
  کمک هزینه پرداخت هزین��ه تلفن و اینترنت خانه 

به این افراد
یکی از طرح های حمایتی قابل توجه در کشور استرالیا، 
طرح بیمه ملی کم توانی است که یک شیوه جدید برای 
حمایت از افراد دارای کم توان��ی، خانواده ها و مراقبان 

آنهاست. 
در این طرح حدود 460 هزار استرالیایی زیر 65 سال، 
تحت پوشش قرار می گیرند که از کم توانی قابل توجه 
و همیش��گی رنج می برند و نیاز اضطراری به حمایت، 
برای زندگی روزمره دارند. هدف این طرح، پشتیبانی 
و س��رمایه گذاری بر روی این افراد اس��ت تا در آینده 
زندگی بهتری داشته باشند و این کار را از طریق مهارت 
و ظرفیت سازی در این افراد برای مشارکت در اجتماع 

و اشتغال انجام می دهند.
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دوقدم تا لبخند

هنگایم که انخن ها بلند 
یم شوند انخن ها را کواته 

یم کنیم نه انگشتان را !
پس وقیت سوءتفاهمی پیش 

یم آید، غرورمان را زیر اپ 
بگذاریم نه رفاقت مان را...

راه زندگی شاد 
برای معلوالن

  لباسای رنگی رنگی بپوش. 
  بهترین ساعت خواب 10 شب تا 4 صبحه. 
  اما حتی اگه شب دیر خوابیدی، صبح زود 

بیدار شو.
  زیر بارون برو! نترس از خیس شدن! 

  صبحانه ات را ببر توی حیاط یا پارک نزدیک 
منزل. بقیه دوستانت رو هم صدا بزن بیان. 

  فقط و فق�ط موزیک هایی گ�وش کن که 
ملودی شاد و متن مثبت دارند.

  روزی چن�د دقیقه ب�ا یه آهنگ ش�اد و 
دلچسب ورزش یا نرمش کن.

  با دوستانت برنامه ی تفریحی مثل سینما و 
پارک بزار و لذت ببر. 

  بی مناس�بت برای خودت و دیگران کادو 
بخر! 

  تلفن را ب�ردار به دوس�ت قدیمیت زنگ 
بزن. 

  مطالع�ه رو ت�وی برنامه ی همیش�گیت 
داشته باش.

  قاصدک بگیر و آرزو کن، آرووووم فوتش 
کن.

  قبل از خواب کارهای فردات را مرور کن، 
در ذهن خودت فردا را شروعی دوباره تجسم 

کن.
همه ی اینا رو گفتیم و ش�ما خوندید، فقط 

خواستم بگم دوستم:
  هر جا وایستی، اگه دچار روزمرگی بشی، 
فرصت  برای یک زندگی ش�اد را از دس�ت 

دادی!
  بذار زندگی از اینکه تو هستی به خودش 

بباله!
  فرقی ندارد سالم هستید یا معلول

برای خسته شدن خییییییییلی زوده!
  بذار هر کی هر چی دوس داره فکر کنه... 

  بی خیاااااااال... تو شاد باش.
  لبخند رو هرگز فراموش نکن.

اینو به دوستان و اطرافیانت هم بگو و به اون ها 
هم انرژی بده...

صلح با قوانین

مراقبان
در کشور استرالیا به افرادی که به مراقبت روزانه یا تمام وقت 
از فردی با معلولیت یا وضعیت سالمتی حاد و همچنین سن 
حساس و آسیب پذیری می پردازند، پرداخت ها و کمک 

هزینه هایی اعطا می کند.
پرداختی ثابت به مراقب: پرداخت جهت حمایت از افرادی 
که به دلیل مسئولیت مراقبی که دارند نمی توانند شغل و 

درآمد ثابتی داشته باشند.
کمک هزینه مراقب: کمک هزینه تکمیلی برای افرادی 
که در منزل از فردی دارای معلولیت یا ش��رایط بیماری 
حاد مراقبت روزانه می کنند. اگ��ر مراقبی کودک زیر 16 
سال دارد که مشمول “پرداختی ثابت به مراقب” می شود، 
به صورت خودکار طرح “کمک هزینه مراقب” نیز برای او 

فعال می شود.
کمک هزینه ب�رای ک�ودک دارای معلولیت: پرداخت 
ساالنه به کودک زیر 16 سال دارای معلولیت که مراقبانش 

“کمک هزینه مراقبت” دریافت می کنند.
تنظیم پرداخت مراقب: طرحی که یک کمک موردی 
مالی به خانواده هایی با ش��رایط خاص که مشمول سایر 

حمایت ها نمی شوند، اعطا می کند.
دریافت مکمل مراقب: مبلغی است که به دریافت کننده ی 
“کمک هزینه مراقب”، به ازای هر فردی که مراقبت می کند 
پرداخت می ش��ود و همچنین مبلغی به دریافت کننده 

خدمات “پرداختی ثابت به مراقب” نیز اعطا می شود.
خدمات حمایتی اجتماع محور که با کمک مؤسس��ات و 
نهادهای اجتماعی در زمینه ارائه اطالعات و ارائه خدمات 

صورت می گیرد.
ودیعه ویژه کم توانی: به اعضای خانواده فرد با کم توانی 
شدید کمک می کند تا پس انداز شخصی مالی برای وضعیت 

مراقبت در آینده و نیازهای اقامتی شان داشته باشند.
سیستم مراقبان استرالیا: اطالعات الزم در مورد نیازها و 

منافع مراقبان را در سطح ملی فراهم می سازد.
شبکه ایمنی مراقبت پزشکی: کمک هزینه هایی جهت 

پرداخت هزینه های خارج از بیمارستان.
شبکه ایمنی هزینه های دارویی: کمک هزینه هایی جهت 

پرداخت هزینه های نسخه های دارویی.
کارت مراقبت پزشکی: استفاده از کارت مراقبت پزشکی 
به مراقبان این امکان را می دهد ک��ه از مزایای درمانی و 

بهداشتی تعیین شده به طور رایگان استفاده کنند.
خدمات به مراقبان کودک: عالوه بر مواردی که مورد اشاره 
قرار گرفت، والدین و مراقبان کودکان می توانند از خدمات 

زیر استفاده کنند:
  طرح یاری رسانی به کودکان منزوی: با توجه به این 
طرح، به والدین و مراقبان کودکانی که به دلیل نیازهای 
ویژه سالمتی یا کم توانی، امکان حضور در مدارس عادی 

روزانه را ندارند، کمک مالی صورت می گیرد.
   طرح ش�روعی بهتر برای کودکان با کم توانی: این 
طرح در رابط��ه با درمان ه��ا و خدمات مداخ��الت اولیه 
و زودهنگام برای ک��ودکان با کم توانی، اطالع رس��انی و 

آگاه سازی می کند.
   بسته یاری رسانی کودکان اوتیسم: این طرح اطالعات 
الزم را در مورد حمایت ها و خدمات الزم برای کودکان مبتال 

به اوتیسم، خانواده و مراقبان شان فراهم می سازد.
   حمایت از مراقبان غیروالد: پرداخت ها و خدماتی که 
به پدربزرگ و مادربزرگ، مراقبان قانونی و س��ایر اعضای 
خانواده کودک که از او مراقبت تمام وقت می کنند، اعطا 

می شود.
   مزایای مراقبت از کودک: در تأمین هزینه های انواع 
مراقبت از کودک مانن��د تمام وقت، روزانه، مناس��بتی، 
ساعات خارج از مدرسه، پیش دبستانی و ... به پدربزرگ و 
مادربزرگ، خویشاوندان، دوستان، همسایه ها و پرستاران 

کمک می کند.
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صلح با معلول

پای درد دل یک زوج معلول توانمند

دلسوزی و ترحم مردم آزاردهنده است
 منیره شاه حسینی  

»بعضی روزها فکر می کردم بدبخت تر از من در دنیا وجود ندارد و صحنه هایی جلوی چشمانم می آمد که نمی گذاشت 
راحت باشم: غیرعادی غذاخوردنم در مهمانی ها، وارد نشدن در دنیای رفاقت بچه ها، جاری شدن آب دهانم در خیابان 

یا جمع دوستانم، ارتباط سخت گفتاری با همه، حتی اعضای خانواده و همه اینها باعث می شد بعضی روزها ناراحت و 
کالفه باشم«.  

 اینها بخش��ی از درددل معصومه نوری و س��ید محسن 
حس��ینی طاها، زوج معلولی اس��ت که بر اثر یک اتفاق 
کوچک در کودکی شان، برخی از توانایی های جسمی خود 
را از دست داده اند و به دلیل آسیب سلول های حرکتی مغز، 

اندام حرکتی بدن آنها  با مشکل مواجه شده است.
این زوج معلول که هر دو وضعیتی مشابه یکدیگر دارند، 
از دردهای نهفته در دل شان سخن می گویند. دردهایی 
که خیلی از آدم های دیگر، مش��ابه این شرایط را تجربه 
می کنند و رفع این دردها به دلیل نبود زیرس��اخت های 
فرهنگی و اجتماعی در کشور ما، به آرزویی دیرینه برای 
آنها و همه معلوالن تبدیل شده است. تنها آرزوی این زوج 
و همه معلوالن این است که نگاه های غلط مردم نسبت 
به معلوالن، پاک شده و با فرهنگ س��ازی و شناساندن 
توانمندی های معلوالن به مردم، همه ی فرصت ها برابر 
ش��ود و این طور نباش��د که یک معلول برای رسیدن به 
موفقیت مجبور باشد خیلی بیش��تر از یک فرد معمولی 

تالش کند.
 معصومه نوری، نویسنده و محسن حسینی طاها روزنامه 
نگار هستند. بنابراین نقش مهمی در تغییر دیدگاه مردم 

نسبت معلوالن دارند.
آنها درباره ی اصلی ترین مشکل معلوالن جسمی- حرکتی 
می گویند: ش��اید هیچ عاملی مانند نگاه جامعه نسبت 
به  معلوالن، آنها را مجبور به عقب نشینی نکند. دلسوزی 
و ترحم مردم خیلی آزاردهنده است. زیرا توجه با ترّحم 
فرق دارد. یک فرد معلول، می تواند از مس��ئوالن انتظار 
داشته باشد که خیابان ها را برای تردد آنها به سازی کنند، 
اما نگاه های همراه با ترّحم، دلسوزی و حتی طعنه و کنایه، 
آدم را خیلی دل زده می کند. به عنوان مثال، وقتی که دارید 
از دانشگاه برمی گردید چه حالی می شوید مردم به شما 
مثل گدا کمک کنند؟ یا چه کار می کنید وقتی مردم شما 
را زیر نگاه ترّحم خود له می کنند؟ یا با شما مثل بزهکاران 

رفتار می کنند!
این زوج توانمن��د می گویند: خیلی از افراِد مش��ابه ما، با 
اینکه مشکالت حرکتی کمتری دارند اما کامالً منزوی اند 
و از جامعه دوری می کنند. هر چند ریشه این برخوردها 
را نمی ش��ود فقط در خود فرد جستجو کرد. باید محیط 
زندگی او را هم در نظر گرفت. اینکه یک معلول بخواهد 
به جریان زندگی برگردد یک طرف ماجراست ولی نباید 

فراموش کرد ما در محیطی زندگی می کنیم که انسان های 
دیگری هم در آن حضور دارند و می توانند در جریان زندگی 
ما تأثیرگذار باش��ند. وقتی خانواده یک فرد با معلولیت 
جس��می- حرکتی، او را از کار افتاده بداند و او را از ابتدا از 
جامعه ای که پر از آدم های مختلف است دور کند، نمی توان 
انتظار داشت که خود فرد با یک دید باز به افق های روشن 
زندگی نگاه کند. فرد معلول خواه ناخواه دچار مشکالتی 
برای انجام کارهای خود می شود و ممکن است دچار یأس 
شود و این اطرافیان هستند که او را به مسیر درست هدایت 

می کنند و باورهای او را به یقین می رسانند.
محس��ن حس��ینی می گوید: اتفاقاً من هم در دوره ای از 
زندگی خود خیلی حس��اس تر از دوس��تان خود بوده ام. 
زود دلگیر می ش��دم. زود خسته می ش��دم. به قدری که 
می خواستم همه چیز را رها کنم، ولی پدرم این جمله را به 
نقل از ژان پل سارتر به یادم می آورد که »اگر یک معلول در 
یک مسابقه ی "دو" اول نشود حتماً خودش مقصر بوده« 
و یادآوری همین جمله مرا دوباره به مسیر خودم می آورد. 
خواستن من در کنار درک درست خانواده ام از وضعیت من 

باعث شد که بتوانم راه خود را پیدا کنم.
او می گوید: مهمترین مس��ئله برای معلوالن جسمی- 
حرکتی، مسئله مناسب س��ازی فضاهای شهری است. 
خیلی از این افراد، توانایی ادامه تحصیل و کار دارند؛ ولی 
به دلیل فضاهای نامناسب نمی توانند به این هدف برسند. 
وقتی افرادی مثل ما در دانشگاه به تحصیل می پردازند، 
نیاز به کالس هایی دارند که بتوانن��د در آن حضور پیدا 
کنند. وقتی کالس ه��ای ما در طبقات باالی دانش��گاه 
تشکیل شود و آسانسور هم وجود نداشته باشد، چطور باید 
انتظار داشت که فرد معلول بی هیچ دغدغه ای به تحصیل 
بپردازد؟ خیابان ها و پیاده روها هم هنوز برای تردد این افراد 
مناسب نیست. باید کمی هم به افرادی مثل ما حق بدهید 

که نتوانند خود را با این وضع منطبق کنند.



»من هرگز پاسخ نه را نمی پذیرم« این جمله ایس��ت که بئاتریس وی یو به آن اعتقاد داشت؛ به همین دلیل، 
سرنوشت غم انگیزی که در انتظارش بود به سرنوشتی پرهیجان و ذیقیمت برایش مبدل شد. همه فکر می کنند 
شمشیربازی ورزشی است که داشتن دست و پا برای انجام آن الزامیست. واقعیت هم همین است اما بئاتریچه 
وی یو که همه او را بِبه صدا می کردند، دختری اس��ت که به دنیا اثبات کرد خالف این تصور نیز وجود دارد. او 

زمان تولد هیچ مشکلی نداشت اما وقتی 11 ساله بود به بیماری مننژیت حاد مبتال شد.
مننژیت به التهاب غشای محافظ پوشش مغز و نخاع گفته می ش��ود که علل آن می تواند عوامل باکتریایی یا 
ویروسی باشد. قارچ ها و انگل ها هم می توانند به پیشرفت سریع این بیماری کمک کنند. حادترین نوع مننژیت 
ممکن است باعث مرگ فرد مبتال شود. عالئم آن بسیار به عالئم آنفلوانزا شبیه است. او در سنین 11 سالگی و 
دقیقاً زمانی که هنوز از زندگی لذت نبرده بود به این بیماری دچار شد. پیشرفت بیماری در بدن بئاتریس ویو تا 

حدی بود که پزشکان راهی جز قطع کردن دو دست از بازو و دو پای او از زانو نداشتند.
بِبه بیش از صد روز در بیمارستان بستری بود. وقتی پس از عمل جراحی بهبود یافت، تنها یک هدف در ذهن 

داشت: می خواست کاری که در نظر همه غیرممکن بود را ممکن کند. بِبه نقشه ای داشت.
چند سال بعد در ایتالیا طی پژوهشی برای معلوالن عالقمند به شمشیربازی ایمپلنتی تهیه شد تا کسانی که 

انگشت ندارند هم بتوانند شمشیر بزنند.
بئاتریس هم به این رشته عالقمند ش��د او در حالی که روی ویلچر می نشست، با استفاده از این ایمپلنت ها در 
اولین ماه سال 2010 میالدی شمشیربازی را شروع کرد. طولی نکشید قهرمانی او در مسابقات استانی و بعد از 

آن در سطح کشور سروصدای زیادی به پا کرد.
بعد از جریان بیماری بِبه سه ماه طول کشید تا با تمرین فشرده و پیگیری او به ورزش روی آورد. پس از آن با 
کمک پدر و مادرش برای او پروتزهای دست و پا تهیه ش��د تا با وجود عالقه زیادی که به ورزش داشت کم کم 
روحیه اش را بدست بیاورد.. قبل از هر چیز، راه رفتن، حمام کردن و باز کردن پنجره ها و مسواک زدن را از نو یاد 
گرفت. حتی به همکالسی هایش یاد داد که از اندام های مصنوعی جدید او استفاده کنند. سپس شمشیر فلزی 
را به بازویش وصل کرد و تمریناتش را از س��ر گرفت. بِبه به عنوان تنها شمشیرباز جهان بدون دست و پا روی 
صندلی چرخدار مسابقه می داد. او با تالش فراوان دوباره برای مسابقه دادن آماده شد. بِبه در عرض چند سال 
زیر نظر دو نفر از معروف ترین مربی های شمشیربازی در ایتالیا به قهرمانی دست یافت و در کانادا جام جهانی را 
برد و در رقابت های قهرمانی اروپایی در ایتالیا و مسابقات قهرمانی جهانی در مجارستان برنده شد و در مسابقات 

المپیک معلوالن در ریودو ژانیرو در برزیل مدال طال کسب کرد.
بِبه می گوید: »برای اینکه استثنایی باش��ی باید ناتوانی ها و ضعف هایت را به چیزهایی تبدیل کنی که برایت 

باعث بیشترین افتخار می شود«.
بِبه متولد چهارم مارس 1997 در ایتالیاست و در 19 سالگی قهرمان پارالمپیک جهان شد و اکنون فقط 22 

سال دارد.
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اغلب وقیت امیدتو ازدست 
میدی وفکر یم کین که این 

آخرخطه، خدا ازابالهبت لبخند 
یم زنه و میگه: آرام ابش عزیزم، 

این فقط یک پیچه نه اپیان.

زیر باران بیا قدم بزنیم
حرف نشنیده ای به هم بزنیم

نو بگوییم و نو بیندیشیم
عادت کهنه را به هم بزنیم

و ز باران کمی بیاموزیم
که بباریم و حرف کم بزنیم
کم بباریم اگر، ولی همه جا
عالمی را به چهره نم بزنیم

چتر را تا کنیم و خیس شویم
لحظه ای پشت پا به غم بزنیم

سخن از عشق خودبخود زیباست
سخن عاشقانه ای به هم بزنیم
قلم زندگی به دست دل است

زندگی را بیا رقم بزنیم
»سالکم« قطره ها در انتظار تواند

زیر باران بیا قدم بزنیم

مجتبی کاشانی

اعجوبه پارالمپیک ریو »بئاتریچه وی یو«

دخرت مششیرابزی 
که دست و اپ نداشت

صلح با معلول
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صلح در کتاب

"پروژه شادی"، کتابی برای ایجاد تغییر در زندگی شماست.
اولین گام، آمادگی اس��ت. یعنی زمانی که ش��ما متوجه 
می شوید چه چیز برای ش��ما خوشحالی، رضایت و تعهد 
می آورد و چه چیز برای تان گناه، خشم، کسالت و ندامت 
به همراه دارد. دومین گام آن است که وقتی متوجه شدید 
چه اقداماتی واقعاً شادی شما را افزایش می دهد، برای انجام 
دادن آنها تصمیم های قاطع بگیرید. پس از آن نوبت به بخش 
جالب پروژه می رسد، یعنی به اجرا درآوردن تصمیم ها. این 
کتاب، شرح پروژه ش��ادی گریچن رابین، نویسنده کتاب 
است. او در این کتاب390 صفحه ای همه ی تالش هایی که 
برای شادترشدن آموخته را ارائه داده است. هر چند پروژه 
شادی هر فرد، متفاوت از پروژه شادی دیگریاست اما رابین 
معتقد است کمتر کسی است که از یک پروژه شادی سود 
نبرد و از تجربه دیگران بیش��تر از منابعی که حاوی اصول 

جهانی مشروح یا مطالعات به روز است استفاده نکند.
برخی گفته اند: پروژه شادی رابین، نه تنها یک کتاب، بلکه 
جنبشی اس��ت که برای خود طرفدارانی دارد و در سراسر 
جه��ان، گروه هایی ایجاد ش��ده اند که اعض��ای آنها برای 
گفتگو در مورد پروژه های ش��ادی خویش گردهم جمع 
می ش��وند. این کتاب به 35 زبان ترجمه شده و در صدها 
گروه کتابخوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اس��ت.

پروژه شادی کتابی است که استادان به عنوان کتاب درسی 
به دانش��جویان خود معرفی می کنند. روان درمانگران به 
مراجعان شان توصیه می کنند و خانواده ها آن را به یکدیگر 
امانت می دهند. والدین مس��تأصل، دانشجویان و افرادی 

که با بیماری و مشکل طالق روبه رو شده اند، افراد تحصیل 
کرده، روحانیان و فعاالن اجتماعی، با مطالعه آن، زبان به 
تحسین گشوده و از تأثیرات چشمگیر این برنامه زندگی 
12 ماهه سخن گفته اند. این کتاب بیش از دو سال در صدر 
پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز قرار داشته و بیش 

از یک و نیم میلیون نسخه از آن فروش رفته است.
گریچن رابین به ما یادآوری می کن��د زندگی، یک پروژه 
انسانی است که همه ما آن را می آزماییم. اما چه بهتر که 
هدف از زندگی، شاد بودن و کس��ب عادت های خوب در 

زندگی باشد.
او در این کتاب، 12 فصل را به تعداد 12 ماه از سال تعریف 
کرده و برنامه ریزی کرده برای هر ماه یک دس��تور به کار 
بسته شود. به عنوان مثال، ماه ژانویه را ماه افزایش انرژی 
سرزندگی معرفی کرده و توصیه کرده شب ها زودتر بخوابید. 
بیشتر ورزش کنید. دور بریزید، درست کنید و نظم ببخشید. 
وظایف عذاب آور را در اولین فرصت انجام بدهید و پر انرژی تر 

باشید.
در فصل دوم این کتاب در ماه فوریه، توصیه می کند از نق 
زدن دست بردارید. انتظار تعریف و قدردانی نداشته باشید. 
درست دعوا کنید. ناراحتی های خود را بیرون نریزید و عشق 

را اثبات کنید.
در فصل س��وم در ماه مارس، بزرگتر کردن هدف شغلی 
مدنظر است و پیشنهاد می دهد، لذت شکست را بچشید. 
از دیگران کمک بخواهید. سخت کار کنید و از لحظه حال 

لذت ببرید.

در فصل چهارم در ماه آوریل، اخم ه��ا را باز کنید. توصیه 
می کند، صبح ها آواز بخوانید. حقیقت احساس دیگران را 

بشناسید و گنجینه ای از خاطرات شاد ایجاد کنید.
در فصل پنجم در ماه مه، تصمیم بگیرید بیش��تر تفریح 
کنید و زمانی را برای شوخ طبعی صرف کنید. همچنین 
فعالیت های جدید را امتحان کنید و برای گرفتن نتیجه 

بهتر یک کلکسیون درست کنید.
در فصل شش��م در ماه ژوئ��ن، زمانی را به دوس��تان خود 
اختصاص دهید. غیبت نکنید و روز تولد دوستان و نزدیکان 
خود را به یاد داشته باشید و دوستی خود را نشان دهید سه 

دوست جدید پیدا کنید و دست و دلباز باشید.
در فصل هفتم در ماه ژوئیه توصیه می کند کمی ولخرجی 

کنید و برای شادی پول خرج کنید.
در فصل هشتم در ماه اوت به معنویت بیندیشید و دفترچه 

شکرگزاری تهیه کنید.
در فصل نهم در ماه سپتامبر برای عالئق خود وقت بگذارید 

و به یک فناوری جدید تسلط پیدا کنید.
در فصل دهم در ماه اکتبر ذهن خود را هوش��یار کنید و با 
روش های تازه تحریک کنید. همچنین یک رژیم غذایی 

داشته باشید.
در فصل یازدهم در ماه نوامبر توصیه می شود با صدای بلند 
بخندید. خوب رفتار کنید. نقد مثب��ت انجام دهید و یک 

پناهگاه روحی برای خود بیابید.
در فصل دوازدهم در ماه دسامبر برای اجرای پروژه شادی 

خود سخت تالش کنید.
البته هر یک از این پیشنهادات که در باال ذکر شد توضیحات 
مفصل و راهکارهای اجرایی دقیقی دارد که راهگش��ای 

پیداکردن پروژه شادی زندگی شماست.
این کتاب توسط آرتمیس مسعودی ترجمه شده و توسط 
نشر آموت به چاپ رس��یده و از سال 91 تا کنون شش بار 

تجدید چاپ شده است.

از پرفروش ترین های نیویورک تایمز
ـــــــادی پـــــروژه ش
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زیر این سقف منّقش 
خط انموزون نیست

کجی دایره از طرز نگاِه 
من و توست

همه روز اول صبح
سکه مهر و محبت را
از قلک دل برداریم

و ببخشیم به اول نفری
که به ما می تابد
اولین عابر امروز

که از کوچه ما می گذرد
و صمیمانه بگوییم: »سالم«

از کتاب: پل

مجتبی کاشانی

خانم امیلی برونته می گوید:
شب که مي شود کارهایت را بگذار روی 
میز؛ اگر دیدی در بین آنها یک لبخندی 

هست که مثل یک خورشید تابیده و 
دل یکی گرم شده ،آن روزت را باطل 

نکردی.
دارایی انسان، شادي هایی است که 

تولید کرده و همین شادی هاست که 
به انسان لذت می دهد و برکت، پشِت 

برکت به انسان می رسد.
هر روز که بیدار می شوی با خودت عهد 

ببند امروز حداقل دل یک نفر را شاد 
کنی

صلح در چهره

خدا خیر بده به کس�ایی که طبع و ذوق طنز دارند و باعث می ش�وند، ما گاهی اوقات به ساده ترین چیزها 
بخندیم. لطیفه هایی که حتی برای لحظه ای به ما یادآوری می کنند که چه چیزهای جالبی می تونه اتفاق 
بیفته و اگر اتفاق بیفته چی میشه! در حد خودمون سعی کردیم چند لطیفه براتون بزاریم. امیدواریم خنده 

روی لبان تان بیاید.

 گزارشگره اومد تو اتوبوس گفت: ش��ما چرا با اتوبوس اینور اونور می روید؟؟ گفتم: اوالً واسه اینکه آلودگی هوا رو 
بیشتر نکنم. ثانیاً، زودتر به کارام می رسم، تو ترافیک نیستم، دنبال جای پارک نمی گردم. از همه مهمتر، ماشین 

ندارم! مجبورم! می فهمی!

 بعد از کلی قرض و قوله رفتیم یه دونه تلویزیون ال سی دی خریدیم. حاال این مادر ما هی غر میزنه که گلدون رو 
چطوری بزارم روش...؟

 بزرگترین شکست زندگیم زمانی بود که توی دانشگاه سر جلسه امتحان، استاد اومد باال سرم. بهش گفتم: استاد تو 
رو خدا یه کمکی کنید! استاد یه لبخند زد و دست کرد توی جیب شلوارش یه پونصد تومنی گذاشت روی برگه ام!!! 

یعنی شکستی که اون روز تو زندگیم خوردم هیتلر از متفقین نخورد...

 یارو خواب می بینه بزرگترین نون بربری دنیا رو خورده؛ صبح که بلند می شه می بینه الحافش نیست!

 به طرف میگن با بالش جمله بساز، می گه: یه گنجشک دیدم با تفنگ زدم به بالش!!! می گن: نه این بالش، اون یکی 
بالش. می گه: با تفنگ زدم به اون بالش!!! می گن: اصال بالش رو بی خیال شو؛ با تشک جمله بساز! می گه: توشک داری 
زدم به بالش؟!!! می گن: نمی خواد! اصال با پتو جمله بساز! می گه: په تو شک داری زدم به بالش!!! می گن: آقا غلط کردیم 

اصال با تخت جمله بساز! می گه: خیالت تخت، زدم به بالش!!!

 عاقا باالخره ما نفهمیدیم روبوسی 2 تاست یا 3 تا؟.. تکلیف ما رو مشخص کنین. شرایط سختیه مخصوصا زمانی 
که آدم می خواد یه بوس دیگه هم بکنه طرف میره عقب... 

قیافه آدم شبیه مورچه خوار می شه.

 کالری چیست؟ موجودیست که شب ها به کمد لباس ها حمله کرده و درز لباس ها را تنگ می کند.

 خمیازه چیست؟ پیامی از سوی بدن، که اعالم می کنه 10 درصد باتری باقی مونده! 

 یه جا هم رفتم برای استخدام، یه برگه دادن پر کنم یه جاش نوشته بود سطح زبان؟ جلوش نوشتم مرطوب است
مدیرعامل برگه رو خوند درجا سکته کرد. بنده خدا جوونَم بود...

حاال یکم بخندید



یکی از مهم ترین راه های 
گسترش حجم این 

»دنیای درونی« و حفظ 
نسبت اختالف آن با 

»من«، سفر است. فرقی 
نمی کند سفر به کجا، 
به هر جایی که بشود؛ 

نزدیک یا دور.
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صلح در سفر

همه ی آدم ها، صرف نظر از سن، جنسیت، ملیت و حرفه، 
یک دنیای درونی دارند که »من« ش��ان 
هسته ی اصلی این دنیاست. »من« آنها 
در طول مسیر زندگی، بزرگ و بزرگ تر 
می شود تا جایی که تمام آن دنیای درونی 
را می گیرد. در چنین شرایطی اس��ت که 
آدم، حضور هیچ دیدگاه و تفکر دیگری 
را برنمی تابد و تم��ام دنیایش مماس بر 
موجودیت خودش می ش��ود و درس��ت 
در چنین موقعیتی اس��ت ک��ه آدم ها به 
بدگویی از هم می پردازن��د، انتقادناپذیر 
می شوند، غیبت می کنند، تهمت می زنند، 

دنیای شان سطحی می شود و ...

این اتفاق، قابل پیشگیری ست. بدیهی است که نمی شود از 
رشد آن »من« جلوگیری کرد. پس تنها راِه 
باقی مانده این است که آن دنیای درونی، 
چنان رشد کند که نسبت اختالف حجم 
»دنیای درونی« و »م��ِن« آدم ها همواره 
ثابت بماند. در این فض��ای خالی اطراف 
»من« است که دیدگاه آدم های دیگر جا 
می گیرد. در چنین فضای قابل تنفس��ی 
اس��ت که آدم احس��اس می کند همه ی 
حقیقت نزد او نیست و تنها او نیست که 
در این جهان، حق هستی دارد. تمام این ها 
را گفتم تا به این نقطه برس��م که یکی از 
مهم تری��ن راه های گس��ترش حجم این 

»دنیای درونی« و حفظ نسبت اختالف آن با »من«، سفر 
است. فرقی نمی کند سفر به کجا، به هر جایی که بشود؛ 
نزدیک یا دور. عالوه بر این، سفر یک ویژگی دیگر نیز دارد؛ 
در سفر است که آدم میزان عالقه به سرزمینش را می فهمد 
و در بازگشت، وطنش، ش��هرش، محله اش و خانه اش را 

بیشتر دوست دارد.
این نوش��ته، رفتن به مکان خاصی را به ش��ما پیشنهاد 
نمی کند اما اگر بتواند تابوی »غیرممکن بودن سفر« را در 
ذهن افراد، بخصوص افراد معلول بشکند؛ موفقیت بزرگی 

به دست آورده است.
شاید سفر با ویلچر و معلولیت پر از چالش به نظر برسد اما 
کاری نیست که غیرممکن باشد. پیشنهاد ما این است که 
اول سفر درونی برویم چون سفر به تنهایی نمی تواند کاری 
کند! دل و ذهن باید آماده باش��د. کافیست فقط مقداری 
س��بک زندگی مان را برای دیدن زیبایی های اطراف مان 
تغییر بدهیم. نیاز نیست هزاران کیلومتر از شهرمان فاصله 
بگیریم تا اسمش باشد سفر! نزدیک همه ی ما پر از جاهای 
دیدنی است که ممکن است رفتن به آنجا زیاد هم دشوار 

نباشد. 
در خاتمه تاکید می شود یک وجب از خاک سرزمین مادری 
به همه ی این سرزمین های دیده و ندیده می ارزد. زیرا هر 
فرد در خاک وطن اس��ت که معنا می یابد، قد می کشد و 

می تواند تجربه هایش را با هم زبانانش قسمت کند.
) قسمتی از متن برگرفته از کتاب مارک و پلو، نوشته ی 

منصور ضابطیان است(

سفر جدا از جنبه های تفریحی و سرگرم کننده اش)که متاسفانه همیشه چنین نگاهی به آن شده است( دارای یک 
سویه ی مهم فرهنگی ست. آشنایی با سرزمین های دیگر، آدم را از چارچوب ُدگم فکری اش خارج می کند. او را به این 
نتیجه می رساند که همه ی دنیا همین چاردیواری محصور اطرافش نیست و تازه می فهمد که در گستره ی این جهان، 

چقدر ناچیز است و دنیا چقدر شوخی تر از آن چیزی ست که خیال می کرده. در عین حال به این نتیجه می رسد که 
دنیا آنقدرها هم که فکر می کند، بزرگ نیست و آدم هایی به ظاهر غریبه در نقاطی که به لحاظ جغرافیایی، تاریخی و 

اجتماعی مشابهتی با هم ندارند، یکباره به فصل مشترک هایی از تفکر و احساس می رسند.

چرا معلوالن باید به سفر بروند؟
ــفر کنید دل و ذهن را آماده س
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دوقدم تا لبخند

اگر کیس برایت مهم ابشد و ارتباط 
اب او برای هببود زندگیت مهم است 

و تو نیز همین أتثیر را در زندیگ 
او داری ... همیشه برای وقت 

گذاشنت برای یکدیگر راهی پیدا 
خواهید کرد نه هبانه ای برای فرار و 

نه دروغی برای توجیه.

حالت چطوره؟
از امروز هر کس ازتون پرسید حالت 

چطوره؟ بگویید عالیه. عالیه یعنی 
فرمان به کائنات، به زمین و زمان، به 

همه دنیا به همه فرشته های عالم... که 
ای خدا، ای آسمون، ای زمین، حال 
من باید عالی باشد، حتی اگر بِد بدم 

هستید بگویید عالی ام. عالی ام دروغ به 
خود نیست، عالی ام فریب نیست، این 

یعنی چند ثانیه بعدش عالی می شوی... 
با قدرت. مثبت اندیش باش. هر کس 

پرسید: حالت چطوره با قدرت بگو 
عالی ام، قانون اندیشه ها یک قانون 
بسیار بسیار قدرتمند است. فکر ما 
زندگی ما را تغییر می دهد، فکرهای 

خوب و مثبت کنید، نترسید ... از همین 
امروز شروع کنید ... من که عالیم.

برخی افراد به دلیل داشتن شرایط خاص، نیاز به این دارند از الگوهای خاص تغذیه ای تبعیت کنند. به عنوان مثال، با 
افزایش سن، حفظ سالمت اهمیت بیشتری می یابد و یا ممکن است در هر خانواده ای یک فرد معلول وجود داشته باشد 

که توجه به تغذیه مناسب برای آنان از ضروریات است. غذاها بایستی براساس همه گروه های متفاوت غذایی انتخاب 
شوند تا تعادل تغذیه ای حفظ شود زیرا این افراد معموالً از فعالیت کمتری نیز برخوردارند:

سالمندان و معلوالن چگونه تغذیه سالم داشته باشند؟
ــیم؟ چه بخوریم و چه بنوش

پس باید ...
  لقمه های کوچکتری مصرف ک��رده و از اضافه کردن 
شکر یا نمک به غذاها یا نوشیدنی ها کاسته شده یا متوقف 
شود. همچنین بهتر است میوه ها جایگزین مصرف کیک 

و شیرینی شود.
به این دلیل که این افراد احتمال بیشتری برای ابتال به فشار 

خون باال دارند:
پس باید ...

   از نمک و ادویه کمتری در طبخ مواد غذایی اس��تفاده 
شود.

   در هنگام پختن غذا به س��بزیجات و گوش��ت تازه در 
مقابل مصرف کنسروها و سایر انواع غذاهای آماده اهمیت 

داده شود.
   در هنگام مصرف غذا، استفاده از چاشنی هایی مانند سیر، 
پیاز و نعناع، جایگزین استفاده از نمک، سس سویا، سس 

گوجه فرنگی یا سس فلفل شود.
به این دلیل که افراد معلول یا سالمند کلسیم استخوان خود 

را با سرعت بیشتری از دست می دهد:
پس باید ...

   مصرف مرتب ش��یر کم  چرب بخصوص در خانم های 
سالمند و معلول فراموش نشود.

مصرف ماهی و برخی از خشکبار مانند بادام درختی جهت 
تأمین کلسیم جدی گرفته شود.

به این دلیل که فرد سالمند یا معلول از احتمال بیشتری 
برای ابتال به امراض قلبی برخوردار است:

پس باید ...
   غذاهای کم چرب مصرف کند و چربی زائد گوشت از 

غذای او جدا شود.
  به جای غذاهای برشته و سرخ شده، از انواع غذاهای آب 

پز و کبابی استفاده کند.
   از غذاهای حاوی کلس��ترول کم استفاده کند. مصرف 

زرده تخم مرغ به کمتر از 4 بار در هفته کاهش دهد.
   برای جلوگیری از امراض قلبی از گوشت سفید به جای 

گوشت قرمز در غذاها استفاده کند .
  به این دلیل که ممکن است فرد سالمند یا معلول دچار 

یبوست  شود :

پس باید ...
  روزانه از سبزیجات و میوه های تازه استفاده کند.

  حتماً مواد غذایی همچون نان سبوس دار، برنج فرآوری 
نشده و نیز نخودفرنگی و لوبیای سبز در وعده های غذایی 
وی گنجانده ش��ود چر اکه ضمن جلوگی��ری از امراض 

گوارشی، حرکات منظم روده ها را نیز تسهیل می کند.
  به این دلیل که فرد سالمند یا معلول مواد زائد و سموم را 

آهسته از بدن دفع می کند:
پس باید ...

  آب بیشتری مصرف کند. نیاز فرد عادی حداقل 6 تا 8 
لیوان مایعات در طول روز است. این مقدار همچنین شامل 
سو پ های رقیق، آب میوه و سایر نوشیدنی های کم شیرین 

نظیر شیر نیز  می شود.

نکات مفید برای مشکالت ویژه:
برای داشتن زندگی س��الم در دوران طالیی عمر، رعایت 

موارد ذیل پیشنهاد می شود:
  از غذاهای نرم نظیر برنج، ش��یربرنج، سوپ جو، ماهی، 

گوشت چرخ کرده، پنیر کم چرب و غیره استفاده شود.
  گوشت و سبزیجات در قالب س��وپ و آبگوشت طبخ 

شود.
  غذاها باید تاح��د امکان خرد و چرخ ش��ود. می توان از 

مخلوط کن برای این منظور استفاده کرد.
  در خرید مواد غذایی و طبخ آنها دقت به عمل آید.

  سالمندان و معلوالن تنها، بهتر است در طبخ غذا از کمک 
یک دوست استفاده کنند.

سالمندانی که به تنهایی زندگی می کنند، بهتر است برای 
روزهای سرد و بارانی یا ایام بیماری خود که امکان خروج 
از خانه را ندارند، مقداری مواد غذایی به شرح ذیل در منزل 

نگهداری کنند:
  برنج یا ماکارونی اضافی

  پودر شیر
  بیسکویت یا نان شیرینی

  کنسرو گوشت یا ماهی
  کمپوت

  آبمیوه بدون شکر

صلح با سالمتی



فصل 1
زندگی ام به آخر خط رسیده!

بعد از همه ی رویاهای ش��یرینی که مورفین برایم آورد، 
واقعیت عین یک کابوس انتظارم را می کشد. واقعیتی که 
توان روبه رو شدن با آن را ندارم. آنقدر گریه می کنم تا خوابم 
ببرد. ای کاش وقتی از خواب بیدار می شوم، همه چیز تمام 
شده باشد. ولی هر بار که بیدار می شوم، همین کابوس را 

توی بیداری می بینم!
مامان زیر گوشم می گوید: »هیسسسس. آروم باش، همه 
چی درست می شه.« ولی چش��م هایش ورم کرده و قرمز 
شده؛ معلوم است چیزی را که می گوید باور ندارد. ولی بابا نه، 
حتی سعی نمی کند الکی به من دروغ بگوید. چه فایده ای 

دارد؟ بابا خوب می داند چه بالیی سرم آمده.

همه ی آرزوها، رویاها، زندگی ام ... همه چیز به آخر رسیده.
تنها کسی که انگار زیاد به هم نریخته، دکتر وِلز است. به من 
می گوید: »صبح بخیر ِجسیکا.« من حتی نمی دانم روز است 

یا شب. روزِ اول است یا دوم. »حالت چطوره؟«
فقط خیره به او نگاه می کنم. چه باید بگویم؟! که خوبم؟!

نگاهی به پرونده ام می اندازد. »بذار یه نگاهی بندازیم. عیبی 
که ندارد؟«

باندی را که روی رانم بسته شده، باز می کند و حقیقت را 
جلوی چشمم می بینم. پای راست ندارم.

نه مچ پایی؛
نه ساق پایی.

فقط ران و زانو مانده و یک تکه ای که یک عالمه گاز استریل 
دور آن پیچیده شده. 

رویای دویدن

دکتر ولز پانسمان را باز می کند و نگاهی به هنرنمایی اش 
می اندازد، اشک از چشم هایم سرازیر می شود. صورتم را 
بر می گردانم و چشمم می افتد به مامان که به زور جلوی 
اشک هایش را گرفته. دس��تم را سفت توی دست هایش 
فشار می دهد و می گوید: »همه چی درست می شه. ما از 

پسش برمیایم.«
از خوشحالِی دکتر ولز لجم می گیرد. »جسیکا! این خیلی 
عالیه. جریان خونت خوبه، رنگش مناسبه... خیلی قشنگ 

داره خوب میشه.«
نگاهی به آن هیبت زشت زیر زانویم می اندازم. آن قلنبگِی 
زشت، قرمز و متورم که دورتا دورش مثل زیپ، آهن پیچ 
شده. روی پوس��تش هم تکه تکه لکه های زرد و کثیفی 

دیده می شود.
دکتر می پرس��د: »دردش چطوره؟ برات قابل تحمله؟« 
اشک هایم را پاک می کنم  و سرم را تکان می دهم که مثاًل 
بله. چون درد پایم اصالً با دردی که توی قلبم حس می کنم 

قابل مقایسه نیست. 
دردی که فکر نمی کنم هیچکدام از داروهایش بتواند آن 

را از بین ببرد.
سرخوش ادامه می دهد: »برات یه جوراب واریس می نویسم 
تا جلوی تورمش رو بگیره. یه مدت اون قسمت از ران پات 
که باقی مونده، حساسه و شاید پوشیدن جوراب واریس 
اذیتت کنه. ولی حتماً باید ازش استفاده کنی، چون خیلی 
مهمه. جلوگیری از ورم رانِت و شکل دادن به اون واسه توان 
بخشیت خیلی مؤثره.« پرستاری می آید تا دوباره پایم را 
پانسمان کند؛ دکتر چیزهایی توی پرونده ام می نویسد و 
می گوید: »یه متخصص پروتز امروز عصر میاد که یه پروتز 

رو برات امتحان کنه.«
اشک همینطور از چشمهایم می ریزد. انگار اصالً توانش را 
ندارم که جلوی آنها را بگیرم. دکتر ولز مالیمت بیشتری 
به خرج می دهد و می گوید: »جسیکا! عمل، خیلی خوب 
انجام ش��د.« یه جوری حرف می زند که انگار می خواهد 
واقعیت را کمی بهتر نشان دهد. »و با در نظر گرفتن همه ی 
جوانب، باید بگم خیلی خوش شانسی که زنده موندی و 
هنوز زانوهات رو از دست ندادی. شاید ندونی ولی داشتن 
 BK زانو برای توانبخشیت در آینده خیلی مهمه. قطع عضو

خیلی آسون تر از قطع عضو AK به حساب میاد.« 
مامان می پرسد: »BK و AK دیگه چیه؟«

دکتر رو می کند به مامان و می گوید: »آخ! ببخشید، یعنی 
زیر زانو و باالی زانو. وقتی قرار باشه از پروتز استفاده کنی، 
فرق بین این دو تا خیلی بیشتر خودش رو نشون می ده.« 
بعدش آماده می شود که برود. »یه مدت طول می کشه تا 
بتونه با شرایط جدیدش کنار بیاد، ولی جسیکا َجوون و 
ورزیده ست و من واقعاً مطمئنم که می تونه دوباره به زندگی 

معمولیش برمی گرده.«
مامان انگار که شرایط را کاماًل درک کرده باشد، سرش را 
تکان می دهد و حرف دکتر را تأئید می کند. ولی انگار گیج 
شده و آرزو می کند که ای کاش بابا هم آنجا بود تا کمکش 

کند حرف های دکتر را بهتر بفمد.
دکتر ولز موقع رفتن لبخن��دی می زند و به من می گوید: 
»جسیکا! نیمه ی پر لیوان رو ببین و سعی کن مثبت باشی. 
به زودی سِر پات می کنیم و می تونی دوباره راه بری.« اینها 

حرف های مردی است که پای لعنتی من را برید.
خیلی سریع از اتاق می زند بیرون و من می مانم و اتاق و یک 

عالمه حرِف ناگفته. 
مامان لبخندی می زند و س��عی می کند نوازش��م کند و 
به من قوت قلب بدهد، ولی می دان��د که چه فکری توی 
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سرم است.
چه فرقی می کند؟

دیگر نمی توانم بدوم.

فصل 2
من یک دونده ام!

این شغلم است.
دویدن هویتم است.

دویدن تنها چیزی اس��ت که می دانم. می خواهم یا اصاًل 
بهش اهمیت می دهم. از همان سال سوم که مسابقه ای 
دور زمین فوتبال برگزار ش��د و در آن شرکت کردم، واقعاً 
عاشقش شدم. آن نسیم خنک و شیرینی که از روی علف ها 
بلند می شود؛باال و پایین پریدن از روی شبدرهایی که تازه 

شکوفه کرده اند؛شکست دادن همه ی پسرها.
بعد از آن مس��ابقه، دیگر نمی توانس��تم بایس��تم؛ مدام 
می دویدم؛ با همه مسابقه می دادم. عاشق وزش باد، روی 
گونه هایم و از البه الی موهایم بودم. با روحم می دویدم. این 

کار باعث می شد که حس زنده بودن داشته باشم.
ولی حاال ...

افتاده ام روی این تخت لعنتی و می دانم دیگر هیچ وقت 
نمی توانم بدوم.

فصل 3
متخصص پروتز، یک مرد چاق و کچل اس��ت و می گوید 
َهنک صدایش کنم. س��عی می کند در م��ورد یک پای 
مصنوعی به من توضیح بدهد، ول��ی ازش می خواهم که 
دیگر ادامه ندهد. نمی توانم بشنوم. پرستار را صدا می کند تا 
پانسمان پایم را عوض کند و پانسمان جدید را  زیاد کلفت 

نبندد و گازِ کمتری بگذارد. 
سردم است. 

اتاق سرد است؛ همه چیز سرد است. 
می خواهم لحافی، چیزی روی خودم بکش��م، ولی َهنک 
می خواهد جوراب واریس را تنم کند. بیش��تر شبیه یک 
جوراب بدون انگشت و خیلی بلند است. جوراب را می کشد 
روی یک لوله ی پی. وی. س��ِی پهن و بع��د لبه های آن را 
برمی گرداند روی لوله. نمی فهمم چه کار می خواهد بکند؛ 

اصالً هم برایم مهم نیست که بدانم.
بعد لوله را ُسر می دهد روی پایم.

»آخ« دردی توی پایم می پیچد و نفس��م را بند می آورد. 
َهنک می گوید:»ببخشید« بعد همانطور که لوله را از پایم 
درمی آوَرد، جوراب را می کشد روی پایم. »تقریباً کارمون 

تموم شده.«
االن تقریباً نصف جوراب از پایم آویزان است. َهنک حلقه ی 
کوچکی را از انتهای اضافه ی جوراب رد می کند و بعد باقی 
جوراب را می کشد و روی حلقه می تاباند و دوباره می کشد 

روی پای قطع شده ام.
جوراب لعنتی پایم را خیلی فش��ار می دهد، دارد خفه ام 
می کند. ولی َهن��ک می گوید: خیل��ی زود، بهش عادت 
می کنم و دیگر آنقدر اذیت نمی شوم. می گوید:»فشار برای 
اینه که پات ورم داره و خون زیادی توش جمع شده. این 
جوراب باعث می ش��ه که التهابش کم بشه و زودتر خوب 
بشی. به محض اینکه زخمت خوب بشه و سایز پات برگرده 
به حالت عادیش، می تونیم بریم سراغ تهیه کردن پروتز.« 

مامان می پرسد: »چقدر طول می کشه؟« صدایش می لرزد 
ولی سعی می کند که خودش را جمع و جور کند.

َهنک یک متِر پارچه ای از جیبش درم��ی آورد و دور پای 
قطع شده ی من را اندازه می زند و می گوید: »خیلی سخت 

می شه گفت.«
انگار فکرش جای دیگری ست، برای همین، مامان می پرسد: 

»می فهمم، خب معموالً چقدر طول می کشه؟«
َهنک نفس عمیقی می کش��د و می گوید: »معموالً افراد 
ضعیف هستن و گردش خونشون مشکل داره. مثل اونایی 
که پیرن یا دیابت دارن.« بع��د به من نگاه می کند و ادامه 
می دهد: »برای یکی مثل ِجسیکا ُخب فرق می کند. خیلی 

زودتر خوب می شه.«
مامان به نظر کالفه می آید و می پرسد: »ُخب اونا معموالً 

چقدر طول می کشه تا خوب بشن؟«
»راستش��برای اونا معموالً تا ش��ش ماه نمی تونیم پروتز 

تست کنیم.«
مامان نفسش بند می آید: »شش ماه؟!«

»ولی واسه ِجسیکا اصالً اون قدرا طول نمی کشه. فقط به 
این بستگی داره که زخمش چند وقته خوب بشه و توی چه 

مدتی بتونه بهش عادت کنه.«
بازم با هم حرف می زنند؛ ولی من دیگر گوش نمی دهم. چه 

فرقی می کند چقدر طول بکشد؟
اصالً نمی توانم فکرش را بکنم که حتی آن را تحمل کنم.

فصل 4
چشم هایم را می بندم و خوابم می برد. خواب مسابقه دوباره 

می آید سراغم.
وِنیسا اِستیل در الین پنجم است و دارد نزدیک می شود. 
ناخن های بلندش را الک قرمزِ جیغ زده و عینک مسابقه اش 
نور خورشید دم ظهر را منعکس می کند. یادم می افتد که 
همیشه فکر می کردم ِونیس��ا برایم دوست خوبی است. 
ش��خصیت بزرگش، بازی های ذهنی اش و تسلطش به 
دوی 400 متر، همه چیزش برایم خوب بود. ِونیس��ا در 
همان حالت، به من که پشت سرش هستم نگاه می کند 
و منتظرم است تا قبل از اینکه از بلوکش خارج شود، من 

به بلوکم برسم.
دوس��ت دارد این طور بازی کند. همیشه می خواهد نفر 

آخر بایستد.
این دفعه برایم مهم نیست؛ من دیگر به دیوانه بازی هایش 
اهمیتی نمی دهم. آرام می شوم. حس خوبی دارم؛ چیزی 

شبیه به اعتماد.
کی رو سعی کرده به من کمک کند تا حواسم را جمع کنم؛ 
از نظر روحی و جسمی من را ساخته و االن مربی ام شده. 
به وِنیسا لبخندی می زنم و از جایم توی الین چهار برایش 
س��ری تکان می دهم. مثل گروه لَنگس��تون های، لباس 
ورزشی قرمز و زرد پوش��یده. من هم لباس آبی و طالیی 
گروه لیِبرتی های را تنم کرده ام. حتی رنگ لباسم هم مثل 
خورشید و آسمان باالی سرم، روشن و نورانی است. االن در 

بلوکم هستم و آماده ی پروازم.
وِنیسا باز هم تکان می خورد، حالت بدنش را درست می کند 

و بعد ثابت همان جا می ماند.
تفنگ شروع مسابقه ش��لیک می کند و 
دونده ه��ا مثل تی��ری از بلوک های خود 
درمی روند و شروع می کنند به دویدن. همه 
با تعصب می دوند. همه ی این اتفاق ها به 
سرعت برق دارد اطرافم اتفاق می افتد، ولی 
به نظرم من با آن ها کیلومترها فاصله دارم. 
با اولین پیچ، سرعت می گیریم. قدم هایم 
به اندازه ی کافی بلند و قدرتمند است. همه 

پشِت هم به سرعت رد می شوند.
دس��ت هایم خیلی ن��رم و راح��ت تکان 

می خورند. به راحتی نفس می کشم و برخورد پایم به زمین 
را اصالً احساس نمی کنم. دوباره همه پشت هم به سرعت 

رد می شوند.
یک دفعه توی هوا شناور می شوم. پرواز می کنم. دور زمین 

مسابقه باال می روم.
وِنیسا را می بینم، ولی او فقط من را حس می کند که بهش 

نزدیک می شوم.
توی 200 متر، زمین عریض تر می شود. البته برای همه جز 
من و ونیسا. زمین برای ما تنگ تر می شود. 300 متر را رد 

می کنیم و می رسیم به دور ریگور مورتیس.
ونیسا می داند من اینجا هستم؛ درست پشت سرش. تا کمر 
توی زمین گیر افتاده ایم. من شروع می کنم به کندن زمین. 

تقال می کنیم.
ونیسا هم زمین را می َکَند. تالش می کنیم تا طول زمین 
مسابقه را رد کنیم. پاهایم می سوزد و درد می کند و احساس 
می کنم که خالی شده اند. شانه به شانه ی هم هستیم و من 
زور آخر را می زنم و جلوتر از او، از خط پایان رد می ش��وم. 

کی رو داد می زند: »پنجاه و پنج تمام! پنجاه و پنج!«
این بهترین نتیجه ای است که تا االن گرفته ام. 

و یک رکورد جدید برای لیگ به حساب می آید.
و البته آخرین مسابقه.

خط پایان مسابقه های من.

فصل 5
پرستارها می آیند تو و می روند بیرون. دور و برم حرف 
می زنند و پچ پچ می کنند. صدای شان مثل طبل توی 
س��رم صدا می کند. ولی بعد صدای بابا را می شنوم که 
با دکتر ولز حرف می زند. بیرون از اتاِق من هس��تند و 
صدای شان از الی در به گوش��م می خورد. بابا در مورد 
چیزهایی می پرسد که در اینترنت خوانده. پانسمان های 
سخِت جداشونده، استخوان مصنوعی و هزار تا زهرماِر 

دیگر.
جواب هایی که دکتر ولز می دهد با امکانات موجود در 
شهر کوچک ما بیشتر جور درمی آید و البته بیمه، پولش 
را می دهد. کمی هم در مورد روش هایی صحبت می کند 

که توی بیمارستان ِمرسی با موفقیت انجام شده.
بابا می آید توی اتاق و سری به من می زند. با وجود اینکه 
سعی می کند خوش بین به نظر بیاید، ولی انگار شکسته 
شده. دلش می خواهد همین االن می توانست همه چیز 

را درست کند.
بابا محافظ استامپ)1( را که روی جوراب واریس کشیده 
شده، وارسی می کند. محافظ، پایم را صاف نگه می دارد 
و باعث می شود زخمم به این طرف و آن طرف نخورد. 
انگار از ظاهر پانسمان و آن بند و بساط ها راضی ست و 
عبارت هایی مثل »کنترل تورم« و »جلوگیری از انقباض 

زانو« می پراند. 
بابا جوری حرف می زند که انگار می داند 
چه می گوید؛ ولی او فقط یک تعمیرکار 
اس��ت که برای خ��ودش کار می کند و 
مشکل من چیزی نیس��ت که او بتواند 

تعمیرش کند.
 )استامپ)1(: وقتی پا را قطع می کنند، 
آن قس��متی که باقی مانده را استامپ 

می گویند.(

ادامه ی داستان، در شماره  بعدی نشریه 
می آید.

بزرگترین آرزویش این 
نیست که از خط پایان 

بگذرد یا مردم تشویقش 
کنند؛ بزرگترین 

آرزویش این است که 
مردم خودش را ببینند، 

نه وضعیتش را.
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ادامه از صفحه 11
فصل هفتم

فرهنگ سازي و ارتقاي آگاهي هاي عمومي
ماده 20 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان تبلیغات 
اسالمي، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران، 
شهرداري ها و سایر سازمان ها و نهادهاي دارنده سالنهاي 
نمایش فیل��م، مکلفند بدون أخذ هزین��ه، امکان نمایش 
آگهي )تیزر( هاي آموزشي مورد تأیید سازمان در خصوص 
حقوق افراد داراي معلولیت و چگونگي تعامل با این افراد را 

فراهم آورند.

ماده 21- سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران 
مکلف است حداقل پنج س��اعت از برنامه هاي خود را در 
هفته به صورت رایگان در زمانهاي مناسب به برنامه هاي 
سازمان و تشکلهاي مردم نهاد حامي افراد داراي معلولیت به 
منظور آشنایي مردم با حقوق، توانمندي ها و مشکالت این 
افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسي فیلم ها و برنامه 
هاي شبکه هاي مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان 
و نیز پخش توصیف ش��نیداري فیلم ها جهت افراد نابینا 

اقدام نماید.

فصل هشتم
حمایت هاي قضائي و تسهیالت مالیاتي

ماده 22– مراجع قضائ��ي مکلفند چنانچه اف��راد داراي 
معلولیت، به قیم نیازمند باش��ند، هنگام نصب قیم، نظر 
مشورتي س��ازمان را أخذ کنند. در مواردي که فرد واجد 
شرایطي براي پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این 
س��مت را نپذیرد، دادگاه س��ازمان را به عنوان قیم تعیین 

مي کند.

ماده 23– سازمان مي تواند حسب درخواست فرد داراي 
معلولیت یا قیم وي )حسب مورد(، در پرونده هایي که حق 
فرد داراي معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته 
یا چنین ادعایي مطرح است در صورتي که ادعاي مزبور مورد 
تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وي، در دادگاه مربوط 

شرکت نماید.

ماده 24– صد درصد هزینه هاي اشخاص حقیقي و حقوقي 
در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازي تمامي 
مراکز توانبخش��ي، نگهداري و مراقبتي، حرف��ه آموزي، 
آموزشي، کارآفریني، رفاهي و مسکن مورد نیاز افراد داراي 
معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتي 

محسوب مي شود.

ماده 25- پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول 
مالیات یکي از اولیاء افراد داراي معلولیت خیلي ش��دید و 
شدید مادامي که مسؤولیت پرداخت هزینه هاي مترتب 
بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف 
است. گواهي تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این 
ماده از سوي کمیسیون پزشکي تش��خیص نوع و شدت 

معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره - آیین نام��ه اجرائي این ماده توس��ط وزارت امور 
اقتصادي و دارایي و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ 
این قانون تهیه مي شود و به تصویب هیأت وزیران مي رسد.

ماده 26 – یکي از فرزندان اولیائي که خود ناتوان و معلول 
بوده )هر دو یا یکي از آنها معلول باشد( و یا حداقل دو نفر از 

فرزندان آنها ناتوان و معلول باش��د از انجام خدمت وظیفه 
عمومي معاف مي گردد.

تبصره - همسراني که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستي 
مي نمایند مادامي که سرپرستي همسر ناتوان و معلول را بر 
عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومي معاف 

مي گردند.

فصل نهم
 معیشت و حمایت هاي اداري و استخدامي

ماده 27 – دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد 
داراي معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را 
به میزان حداقل دستمزد ساالنه تعیین و اعتبارات الزم را در 

قوانین بودجه سنواتي کشور منظور نماید. 
بانوان کارمند داراي همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداري 
فرد داراي معلولیت در منزل )با تأیید سازمان( از تسهیالت 
مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 10 
/9 /1362 و اصالحات و الحاقات بعدي آن با استفاده از حقوق 

و مزایاي کامل بهره مند خواهند شد. 
کارمندان مرد داراي همسر معلول و یا داراي فرزند معلول 
تحت سرپرستي و فاقد مادر به شرط نگهداري فرد داراي 
معلولیت در منزل )با تأیید س��ازمان( با یک چهارم )4 /1( 
کسر ساعات کار هفتگي، از حقوق و مزایاي کامل استفاده 

خواهند نمود.

ماده 28 – دستگاههاي مشمول مکلفند ساعات کار هفتگي 
شاغالن داراي معلولیت هاي ش��دید و خیلي شدید را ده 

ساعت کاهش دهند.

فصل دهم
 برنامه ریزي، نظارت و منابع مالي

ماده 29 – مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماري هاي 
عمومي جمعیت کش��ور به نحوي برنامه ریزي نماید که 
جمعیت افراد داراي معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها 

مشخص گردد.

ماده 30 – به منظور شفاف س��ازي منابع مالي اختصاص 
یافته براي اجراي این قانون و حمایت از افراد داراي معلولیت، 
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد 
ردیف اعتباري ذیل فصل رفاه اجتماعي متناسب با عناوین 

فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتي اقدام نماید.

ماده 31 – در راستاي تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائي 
اعمال نظارت عالیه بر حسن اجراي کلیه قوانین معطوف 
به افراد داراي معلولیت یا اثرگ��ذار بر زندگي آنان، کمیته 
هماهنگي و نظارت بر اجراي این قان��ون در زیرمجموعه 
شوراي عالي رفاه و تأمین اجتماعي با ترکیب زیر تشکیل 

مي شود: 
1 – معاون اول رئیس جمهور )رئیس کمیته( 

2 – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي )دبیر کمیته( 
3 – رئیس سازمان 

4 – وزیر راه و شهرسازي 
5 – وزیر آموزش و پرورش 

6 – وزیر علوم، تحقیقات و فناوري 
7 – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

8 – وزیر صنعت، معدن و تجارت 
9 – وزیر کشور 

10 – وزیر ورزش و جوانان 

11 – رئیس س��ازمان صدا و س��یماي جمهوري اسالمي 
ایران 

12 – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
13 - رئیس سازمان اداري و استخدامي کشور 

14 – نماینده تام االختیار رئیس قوه قضائیه 
15 – رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 

16 – رؤساي کمیسیون هاي بهداشت و درمان و اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي و سایر رؤس��اي کمیسیون هاي 
مجلس شوراي اسالمي بر حسب موضوع )به عنوان ناظر 

و بدون حق رأي( 
17 – پنج نفر از نمایندگان افراد داراي معلولیت کش��ور 
به انتخاب شبکه هاي ملي تشکلهاي مردم نهاد بر حسب 
گروههاي اصلي افراد داراي معلولیت کشور )به عنوان ناظر 

و بدون حق رأي( 
18 – س��ه نفر از کارشناس��ان برجس��ته امور افراد داراي 
معلولیت کشور با معرفي وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي )به 

عنوان ناظر و بدون حق رأي( 
19 – نماینده انجمن هاي صنفي مراکز غیردولتي توانبخشي 

)به عنوان ناظر و بدون حق رأي(

تبصره 1 – سایر وزرا و مسؤوالن مدعو متناسب با موضوع کار 
کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت مي نمایند.

تبصره 2 – دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد 
شد.

تبصره 3 – این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات 
انجام شده در راستاي این قانون را دریافت، بررسي و پس از 
تأیید در شوراي عالي رفاه و تأمین اجتماعي از طریق دولت 

به مجلس شوراي اسالمي ارسال نماید. 
کمیسیون هاي اجتماعي، بهداش��ت و درمان و قضائي و 
حقوقي مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از بررسي گزارش و 
صحت آن، خالصه گزارش را در صحن علني مجلس قرائت 

و نتایج آن را جهت اطالع عموم منتشر کنند.

ماده 32 – دس��تگاههاي مش��مول باید هر سال گزارش 
اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجراي این قانون و 
قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت مصوب 
13 /9 /1387 به کمیته هماهنگي و نظارت بر اجراي این 

قانون ارسال نمایند.

ماده 33 – قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 
16 /2 /1383 از تاریخ الزم االجراء ش��دن این قانون نسخ 

مي شود.

ماده 34 – آیین نامه هاي مورد نیاز این قانون ظرف مدت 
شش ماه پس از ابالغ آن به اس��تثناي موارد مصرح در این 
قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه مي شود 

و به تصویب هیأت وزیران مي رسد.

تبصره - مادامي که آیی��ن نامه هاي این قانون به تصویب 
نرسیده است، آیین نامه هاي قانون جامع حمایت از حقوق 
معلوالن در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود 

باقي است.
قانون فوق مشتمل بر سي و چهار ماده و بیست و نه تبصره در 
جلسه علني روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یک هزار و 
سیصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصویب شد و در 

تاریخ 22 /1 /1397 به تأیید شوراي نگهبان رسید.
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