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بسياري از افراد خود موفقيت را مي بينند .براي من موفقيت با
تكرار خطا و درون بيني آن بدست مي آيد .در حقيقت موفقيت
حاصل يك درصد كار است كه خود از  99در صد خطا حاصل شده
است .خطا فرصتي است كه هوشمندانه تر باشيم.برای رسیدن به
موفقیت مهم است که چگونه شروع می کنید  ،اما مهم تر آن است
که چگونه ادامه می دهید.

هنری فورد

 ...و رعد  25ساله شد
مجتمع آموزشی – نیکوکاری رعد اکنون بیست و پنج سالگی خود را با شادی فروان جشن گرفته است.آنان که از دور و نزدیک
دستی در این گونه فعالیت ها دارند نیک می دانند که رسیدن به ربع قرن فعالیت در چنین حوزه هایی  ،تا چه اندازه شیرین،
دشوار و نیازمند تالش و غلبه بر چالش های گوناگون است .چالش هایی که از عوامل درونی و بیرونی سر چشمه گرفته و مدیریت
آنها شکیبایی و تدبیری دوچندان را می طلبد.
شاید امروزه موسساتی باشند که خدماتی مشابه مجتمع رعد را به توانیابان ارائه میکنند ،اما برای سالیان متمادی رعد تنها مرکز
آموزشی مختص توانیابان بود .مرکزی مناسبسازی شده ،تا کار آموزان با اتکاء به خود و توانایی هایشان بتوانند از پله ها و درگاه
ها عبور کرده و در طبقات مختلف بدون کمک دیگران رفت و آمد نمایند .مرکزی که در آن خدمات آموزش فنی و حرفه ای به
موازات خدمات توانبخشی ارائه میشود تا توانیابان بتوانند ضمن تقویت توان علمی خود وضعیت جسمی خود را نیز متناسب با نوع
آموزششان بهبود بخشند و رنج رفت و آمد در این کالن شهر پر مانع ،خیابان ها و پیاده روها و اتوبوس های مناسب سازی نشده
را تحمل نکنند .در مجتمع سعی می شود عالوه بر نیازهای آموزشی و توانبخشی کار آموزان ،سایر نیازهای آنان مانند تعلق به
گروه خودی  ،پیدا کردن دوستان ،آشنایی با همدردان و  ....نیز بر آورده شود .هر چند این همه ،مسئولیت دولتمردان در مناسب
سازی شهری و برنامه ریزی جهت اشتغال و ارتقاء زندگی توانیابان را رفع نمی نماید.
مجتمع رعد اکنون به عنوان باسابقه ترین تشکل مردم نهاد در حوزه آموزش منجر به اشتغال توانیابان در سطح کشور مطرح است و
همچنان تالش می کند تا با توسعه دامنه خدمات خود در بخش آموزش و توانبخشی  ،گام های بلندتری را در عرصه توانمندسازی
معلوالن بردارد .در این مسیر و تا رسیدن به  25سالگی  ،مجتمع رعد افتخار دارد که در تمامی سال ها با تکیه بر پشتیبانی مردمی
توانسته به راه خود ادامه دهد و می خواهد که همچنان نیز حلقه مهر بر همین نام و نشان داشته باشد.
یکی از الگوهایی که مجتمع رعد همواره برای خود در نظر داشته است  ،ارتقاء برنامه های خود متناسب با نیاز جامعه و توان یابان
بوده است  .برنامه ریزی ،نظارت و ارزشیابی و نگاه به آینده در تمامی حوزه های عملکردی از سیاست های رعد بوده است .به
گونه ای که مدیران رعد هیچگاه به آنچه دارند و آنچه هست رضایت نداده و همواره به دنبال رشد و توسعه کمی و کیفی مجتمع
بوده اند.آمار رو به رشد تعداد کارآموزان و رشته های آموزشی ،مؤسسات نشأت گرفته از رعد خود بهترین گواه این مساله است.
در حال حاضر تأسیس یک واحد آموزش عالی متناسب با نیازهای آموزشی توانیابان و باشگاه فرهنگی  ،هنری و ورزشی توانیابان
از اهدا ف مجتمع می باشد .
رعد اکنون فارغ از یک آموزشگاه ویژه توانیابان  ،به یک الگو و فرهنگ در این زمینه تبدیل شده است که با سرعتی چشم گیر در
حال تکثیر و گسترش در سطح کشور است .بانیان و مدیران رعد اساس کار خود را بر همکاری و تالش بدون چشم داشت گذاشته
اند و شاید همین امر است که آنها را در راهی که در پیش گرفته اند رویین تن و شکست ناپذیر کرده است.
در این  25سال انسان های متعددی در برهه های گوناگون زمانی در قالب های مختلف مجتمع رعد را یاری داده اند.اعضای هیات
امناء ،هیات مدیره  ،مدیران عامل  ،گروه های همیاری بانوان و جوانان و بسیاری از دوستان و همراهان همیشگی رعد که از سر
تواضع همواره خود را در حاشیه نگاه داشته اند  ،اما بی مدد آنان رسیدن به ربع قرن قدمت در این حوزه امکان پذیر نبود.
جا دارد در همین جا یادی کنیم از همه آنان و بار دیگر دستان پر مهرشان را به گرمی بفشاریم.
شما که امروز به مجتمع رعد می آیید و فضای آموزشی کنونی را می بینید  ،شاید ندانید که همه چیز از یک
پارکینگ کوچک و چند میز و صندلی شروع شد.اما چه چیزی آن پارکینگ کوچک را به بیش از  4هزار
مترمربع فضای آموزشی تبدیل کرد؟ جواب این سوال را در کوتاه ترین کلمات می توان «اندیشه
درست» و «اعتقاد به کرامت انسانی» دانست و از آن مهمتر توان انتقال این احساس و اعتقاد
به نسل های بعدی از هیات مدیره گرفته تا گروه همیاری جوانان.
اکنون رعد  25ساله شده است ،با فرزندان گوناگون به مصداق شجره طیبه ،در حال
حاضر  13مجتمع مشابه در شهر های کوچک و بزرگ ایران با اهداف مشابه و با
کمک رعد شروع به کار کرده و به استقالل رسیده اند ،اما نیک می دانیم که این
روز نیز نه انجام که آغاز راهی دیگر است.راهی که باید در ادامه پرتوانتر و
با کیفیت بیشتری ادامه پیدا کند.و در این میان گذشته چراغ راه آینده
خواهد بود...
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فراتر از بیماری
زمانی که بیمار می شوید و یا از شروع یک بیماری در
بدن خود آگاهی حاصل می کنید چه واکنشی نشان می
دهید؟ می ترسید  ،نگران می شوید و یا اینکه بیماری
را می پذیرید و در راستای درمان آن گام بر می دارید.
هر یک از رفتارها در روند درمان و بهبود بیمار موثر
هستند و در واقع میزان و چگونگی پذیرش بیماری است
میزان دریافت و اثر مراقبت های پزشکی را مشخص می
کند.وقتی بیمار نقش خود را می پذیرد به این معنی
است که سیستم مراقبت های پزشکی را می پذیرد.
در دو مقاله پیش رو مفهوم رفتار ناشی از بیماری تشریح
شده و عوامل موثر بر آن توضیح داده می شوند.در این
مقاالت خواهید دید که رفتار ناشی از بیماری چیزی
فراتر از خود بیماری است که ریشه در عواملی فراتر از
عوامل بیماری زا دارد.همچنین خواهید دید که در صورت
عدم شناسایی و مقابله با رفتارهای ناشی از بیماری این
رفتارها می توانند به انحراف جریان درمان و سخت تر
شدن شرایط بیمار منجر شوند.این مساله در بیماری های
مزمن و معلولیت ها دو چندان است.
وجود شرایط محدود کننده جسمی به همراه باورها و
رفتارهای ناشی از آن معلولیت را می سازد .در این شرایط
گستردگی تاثیر محدودیت های جسمی بر روی عملکرد
فرد تحت تاثیر محیط فیزیکی  ،شرایط حرفه ای  ،نگرش
ها و باورهای افراد جامعه  ،وسایل کمکی در دسترس و
منابع حمایتی فرد می باشد.در این موارد دوری از نفع
ثانویه* به بهبود ناتوانی فرد کمک می کند.
در مطالعات متعدد نشان داده شده که ارزیابی افراد از
سالمت خود نقش تعیین کننده ای در شکل گیری رفتار
ناشی از بیماری دارد.فردی که بیماری خود را شدید و
ناتوان کننده ادراک می کند سیر و افت بیشتری دارد در
مقایسه با فردی که بیماری خود را قابل کنترل ارزیابی
می کند.مفهوم سالمتی از نظر مردم بیشتر شامل یک
احساس ذهنی انرژی و قدرت کار کردن است.که این
احساس نه فقط توسط بیماری های شدید مورد تهاجم
قرار می گیرد بلکه توسط استرس و فشار روانی هم مورد
تهاجم قرار می گیرد.با این تعریف از سالمتی نقش باورها
و رویکردهای شناختی فرد نسبت به بیماری در اکثر
موارد اهمیتی بیشتر از تبعات جسمی بیماری دارد.

رفتار ناشی از بیماری چیست؟

دکتر مریم رسولیان

همانگونه که ظاهر آدم ها با هم فرق دارد  ،رفتارها و واکنش های آنان نیز متفاوت است.از جمله این تفاوت ها نوع واکنش یا رفتار انسان ها نسبت به بیماری تفاوت های عمده ای دارد.
مثال بعضی آن را بیش از حد کوچک شمرده و اهمیتی به آن نمی دهند.بعضی تمام فکر و انرژی خود را در جهت بیماری به کار می گیرند و آن را بیش از حد بزرگ می شمارند.و عده
ای نیز برخورد متعادل تری با عالئم و نشانه های بیماری در خود دارند .به همین ترتیب واکنش افراد نسبت به مشکالت  ،بالیا و بیماری ها در عین شباهت هایی که به یکدیگر دارد ،
تفاوت های جدی نیز دارد.دقیقا مثل ظاهر آدم ها .در عین شباهت های بسیار هیچ دو نفری مثل هم نیستند.
مفهوم «رفتار ناشی از بیماری» ( )Illness Behaviorاشاره به واکنش های مختلف افراد در برابر تجربه دهنی بیمار شدن (خود یا اطرافیان) دارد .این گونه رفتارها شامل
موارد زیر است :مراجعه به سیستم بهداشتی  ،کمک به خود (مشورت با اطرافیان  ،مطالعه متون تخصصی  ،جستجو در اینترنت و اصالح الگوی زندگی مثل ترک سیگار  ،الکل  ،ورزش
کردن و غیره)  ،کاهش اشتها  ،میل جنسی  ،عدم عالقه به فعالیت های روزمره زندگی و ترک فعالیت های اجتماعی.
برای روشن شدن این تعریف چند مثال می زنیم.اگر کسی به دنبال ضربه سر درد شدید داشته باشد آن را طبیعی می داند و نگران نمی شود.در نتیجه اقدام خاصی هم نمی کند.اما
اگر این سر درد همراه با تهوع و استفراغ باشد نگران شده و احساس خطر می کند.به پزشک مراجعه کرده و پیگیری می کند.عواملی مانند استعداد ژنیتیکی  ،ویژگی های فردی  ،طبقه
اجتماعی – اقتصادی  ،طبیعت عالئم ،مدل های آموخته شده پاسخ به عالئم در واکنش فرد به موثر است .مثل اینکه هر کسی خود اولین پزشک خود می باشد.در این مقاله مروری بر
عوامل موثر بر «رفتار ناشی از بیماری» خواهیم داشت.
عوامل فردی – شخصیتی
سطح اضطراب فرد یکی از عوامل اصلی تعیین شدت واکنش است .و به عبارتی هر چه افراد مضطرب تر باشند واکنش
شدیدتری نسبت به تجربه های بیمار بودن (غیر عادی) از خود نشان می دهند.مثال یک دل درد یا سر درد ساده را بسیار
پیگیری کرده و احتمال وجود بیماری های بدخیم و شدید را در ذهن خود مرور می کنند.و از دیگر سو افرادی که سطح
اضطراب پایینی دارند نشانه های بیماری را کم اهمیت تفسیر کرده و پیگیری های الزم را انجام نمی دهند.
گاه شدت اضطراب و نگرانی و ترس از وجود بیماری بدخیم و شدید باعث می شود فرد نشانه های بیماری را پیگیری
نکند و از شدت ترس از رو به رو شدن با واقعیت فرار کند که این امر خود منجر به تنش های شدید روانی شده و
واقعیت امر نیز روشن و مشخص نمی شود.
عوامل روانشناختی و معنای
شخصی تجربه بیمار بودن
ارتباط محکمی بین عالئم جسمی بیماری و
معنایی که آن تجربه برای بیمار دارد با بروز
«رفتار ناشی از بیماری» وجود دارد.بعضی
افراد بیماری را فقدانی جانکاه می دانند و
برخی آن را مجازاتی برای گناهان خویش
می شمارند و برخی هم آن را وسیله ای
برای سازگاری با مشکالت و هشدار یا نشانه
ای برای اصالح و تغییر رفتار خود می دانند.
بر اساس تفسیر ذهنی و شناختی که فرد
از تجربه بیمار بودن خود دارد ،واکنش و
رفتارهای متنوعی در طیف بسیار گسترده
ای شامل :خشم ،عصبانیت ،اصالح رفتار
خود  ،افزایش یا کاهش باورهای مذهبی
 ،افزایش یا کاهش ارتباطات اجتماعی را از
خود نشان می دهد.
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وضعیت اجتماعی – اقتصادی
در مطالعات متعدد مشخص شده که طبقه اجتماعی –
اقتصادی روی چگونگی واکنش فرد نسبت به بیماری اثر
دارد.افرادی که در طبقه اجتماعی – اقتصادی باالتری
هستند نسبت به عالئم بیماری حساس تر بوده و پیگیری
بیشتری می کنند .و افراد با طبقه اجتماعی – اقتصادی
پایین تر حتی وقتی با با عالئم شدید رو به رو هستند با
تاخیر از سیستم های بهداشتی حرفه ای استفاده می کنند.

پذیرش نقش بیمار()Sick Role Behavior
وقتی فردی نقش بیمار را می پذیرد به این معنی است که سیستم مراقبت پزشک اهمیت ویژه ای دارد.
پزشکی را می پذیرد Talbot Parsons .که این مفهوم را مطرح کرد در بیماری های مزمن اگر ارائه خدمات حمایتی به طور دائم و نامناسب
ارائه شود منجر به ایجاد انحراف و مشکل رفتاری می شود و اطرافیان
پذیرش نقش بیمار را با چهار ویژگی اصلی مشخص می کند.
 -1فرد بیمار آزاد یا معاف از رعایت مقررات معمول اجتماعی است و هر بیمار در جهت اصالح این انتظارات باید گام های جدی برداشته و در
چه بیماری شدیدتر باشد این آزادی بیشتر است.مثال یک سرماخوردگی صورت عدم توان کنترل شرایط بهتر است با متخصصین در این زمینه
به فرد اجازه می دهد چند روز از مسوولیت های سنگین خود معاف مشورت کنند.چون در این شرایط یک رفتار غیر سازگارانه در حال شکل
شود .و یک بیماری مزمن به فرد اجازه می دهد از مسوولیت های بیشتر گیری است که نه تنها کمکی به بهبود بیمار نمی کند و توقعات بیش از
حد فرد بیمار از دیگران منجر به نارضایتی وی از شرایط زندگی شده و بر
و به مدت طوالنی تری معاف شود.
 -2در شرایط بیماری فرد مسوول تعهدات خود نیست.مثال وقتی یک روابط بیمار و اطرافیان او اثرات مخربی دارد .در بسیاری از مواقع و نقش
خیاط قرار بوده کارهای خود را در تاریخ مشخصی تحویل دهد دچار بیمار به عنوان واکنشی در برابر احساس ایجاد شده از شکست شخصی
بیماری می شود  ،اکثر افراد بدون تنش و حتی با همدلی عذراورامیپذیرند .و ناتوانی در اتمام وظایف تعیین شده توسط جامعه استفاده می شود و
 -3فرد بیمار که سالمت روانی داشته باشد نیاز دارد که بهبود یابد و به عبارتی بیماری در جهت حل و فصل جدال زندگی (Struggle of
به عبارتی این معافیت ها موقت است.فرد دوست ندارد طوالنی مدت از  )Livingکاربرد مفیدی دارد.در این شرایط بیماری فقط یک مشکل در
اعضا بدن نیست بلکه به عنوان یک روش سازگاری (حل مشکل مهمتر)
وظایف خود دور باشد.
 -4در آخرین مرحله فرد بیمار به جستجوی کمک های بهداشتی نیز کاربرد دارد.بیماری فوایدی مانند رهایی فرد از نقش های مورد انتظار
برای بهبودی می رود و در این مرحله ارتباط متقابل بین بیمار و اجتماعی  ،تشدید وابستگی به دیگران را به همراه دارد.
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ناتوانی های مزمن جسمی و روانی از از منابع اساسی رنج
انسان ها هستند.در دهه های اخیر مفهوم سنتی معلولیت
به صورت صفت و ویژگی در افراد تغییر پیدا کرده است.عدم
تناسب بین ظرفیت های فرد و محیط زندگیش و عملکرد
نامناسب در موقعیت های مختلف زندگی  ،اختالل یا معلولیت
به حساب می آید.به همین دلیل است که با مناسب سازی
محیط های شهری و مسکونی می توان بسیاری از محدودیت
های جسمی را برطرف ساخت و به عبارتی معلولیت را رفع
کرد.اگر وسیله ای اختراع شود که فرد ناشنوا با کمک آن
بتواند امواج صوتی را ادراک کند دیگر ناشنوایی یک معلولیت

بیماری های مزمن و ناتوانی ها ( معلولیت ها)
نیست.یا مثال یک فرد قد بلند برای رانندگی در یک ماشین
کوچک دچار مشکالتی می شود و قد بلند او عملکرد او را
در این شرایط سخت می کند .وجود شرایط محدود کننده
جسمی به همراه باورها و رفتارهای ناشی از آن معلولیت را می
سازد .در این شرایط گستردگی تاثیر محدودیت های جسمی
بر روی عملکرد فرد تحت تاثیر محیط فیزیکی  ،شرایط حرفه
ای  ،نگرش ها و باورهای افراد جامعه  ،وسایل کمکی در
دسترس و منابع حمایتی فرد می باشد.در این موارد دوری از
نفع ثانویه* به بهبود ناتوانی فرد کمک می کند.
در مطالعات متعدد نشان داده شده که ارزیابی افراد از سالمت

خود نقش تعیین کننده ای در شکل گیری رفتار ناشی از
بیماری دارد.فردی که بیماری خود را شدید و ناتوان کننده
ادراک می کند سیر و افت بیشتری دارد در مقایسه با فردی
که بیماری خود را قابل کنترل ارزیابی می کند.مفهوم سالمتی
از نظر مردم بیشتر شامل یک احساس ذهنی انرژی و قدرت
کار کردن است.که این احساس نه فقط توسط بیماری های
شدید مورد تهاجم قرار می گیرد بلکه توسط استرس و فشار
روانی هم مورد تهاجم قرار می گیرد.با این تعریف از سالمتی
نقش باورها و رویکردهای شناختی فرد نسبت به بیماری در
اکثر موارد اهمیتی بیشتر از تبعات جسمی بیماری دارد.

نتیجه گیری
با توجه به اثرات متقابل نشانه های جسمی و باورهای دهنی افراد در تفسیر بیماری و واکنش نسبت به آن پی می بریم در اکثر موارد وجود بیماری به
خودی خود محدودیت عملکرد نمی دهد و قسمت عمده محدودیت عملکرد در ارتباط با باورهای ناشی از بیماری و ویژگی های شخصی فرد است .و اهمیت
حمایت عاطفی و هیجانی مناسب بخصوص در اولین برخورد با افراد بیمار نقش بسیار مهمی در رفتارهای سازگارانه فرد با بیماریش دارد.
* نفع ثانویه به کلیه منافعی که فرد به دنبال بیمار بودن به دست می آورد اطالق می شود.مانند کاهش انتظارات اجتماعی  ،دریافت توجه بیشتر  ،تغذیه بهتر و ...

نگاهی به مفهوم رفتار ناشی از بيماري

مفهوم رفتارناشی از بيماري بيشتر در نيمه دوم قرن بيستم مطرح و بيان شده است .به طور كلي اين مفهوم به هر رفتاري اطالق
مي شود كه فرد به هنگام احساس بيماري براي رهايي از آن حالت و يا به بيان واضح تر معناي حالت بيماري بروز مي دهد.
تاكنون انواع مختلفي از رفتارهای ناشی از بيماري مورد
مطالعه قرار گرفته است .برخي افراد با ابتال به نشانگان
جسمي يا رواني براي چاره جويي به نظام خدمات درماني
مراجعه مي كنند .برخي ديگر ممكن است متوسل به
تدابير شخصي شوند ،و در اين ميان افراد ديگري هستند
كه ممكن است نشانه هاي بيماري را ناديده بگيرند.
در زندگي روزمره ،رفتار بيماري ممكن است تركيبي از
تصميمات مختلف رفتاري باشد .براي مثال ،فردي كه مبتال
به عالئم عودكننده درد مفصلي است ممكن است براي
تسكين از درمان مكمل يا جايگزين استفاده كند ولي عالئم
ناگهاني ،شديد و فرساينده بيماري ممكن است همين فرد
را مستقيما به بخش اورژانس بيمارستان روانه كند.
در هر حال ،معموال رفتار بيماري تابع برداشت هاي قوي
ذهني از مفاهيم نشانگان بيماري است .همانند هر نوع
رفتار انساني ،بسياري از عوامل اجتماعي و روانشناسي در
نوع رفتار سر زده از فرد در بيماري دخيل بوده و مسير
آن را تعيين مي كنند.
تحقيقات فراواني اهميت سن و جنس را در رفتار ناشی از
بيماري نشان مي دهد.همانند استفاده از خدمات درماني
 ،رفتار خاص در بيماري نزد زنان بسيار بيشتر است.
بسياري از مطالعات ،نوع رفتار بيماري را به نژاد،
تحصيالت ،ساختار خانوادگي و شبكه هاي اجتماعي
ارتباط داده اند .همچنين رفتاربيماري به نوع پوشش
خدمات درماني و بيمه نسبت داده شده است .و نكته مهم
آنكه رفتار بيماري قويا با وضعيت اجتماعي  -اقتصادي
مرتبط است.
مطالعات كالسيك انجام شده در سال هاي  1950به
وضوح نشان داد كه طبقه اجتماعي -اقتصادي بر نحوه

واكنش به نشانگان بيماري تاثير مي گذارد .افراد طبقات
پایین اجتماعي حتي زماني كه بيماري شان شديد باشد
احتماال استفاده از خدمات درماني حرفه اي را به تاخير
مي اندازند.
در حالي كه بيشتر مطالعات اوليه در زمينه رفتار ناشی
از بيماري در چارچوب درك رفتار بيماران مددجومورد
توجه قرار گرفته بود ،ولي نوشته هاي تحقيقاتي در زمينه
رفتار ناشی از بيماري از اين ديدگاه از محدوده درماني
فراتر رفته است.
بسياري از مطالعات ،دورنماهاي متفاوت رفتار ناشی از
بيماري را از منظر افراد عادي و فعاالن بخش خدمات
درماني مد نظر قرار داده اند.
اكنون جهان بيني متفاوت بيماران و پزشكان كامال
مرتبط با رفتار ناشی از بيماري درنظرگرفته مي شود.
پزشك و فرد مبتال به بيماري برداشت كامال متفاوتي از
مفهوم بيماري را در نظر مي گيرند.در متون پزشكي به
طور روز افزوني شناخت رابطه عميق بين شواهد جسمي
و روحي بيماري و مفهوم آن در رفتار ناشی از بیماری به
چشم مي خورد.
ديويد مكانيك( )Mechanicپيشرو در مطالعه رفتار
ناشی از بيماري ،به نحو مطلوبي دورنماي موجود از رفتار
ناشی از بيماري را بدين شرح خالصه كرده است:
رفتار ناشی از بيماري ناشي از علل پيچيده اي است كه
از آن جمله مي توان از زمينه هاي بيولوژيك ،سرشت
نشانگان ،الگوهاي فراگرفته پاسخ ،سوابق مرتبط ،تاثير
موقعيت ومشخصات ساختار و انگيزه هاي نظام خدمات
درماني موثر بردسترسي  ،پاسخگويي و قابليت دستيابي
منافع ثانوي را نام برد.
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رفتار نقش بيمار

نقش بيمار مفهومي است كه از كار تالكات پارسونز جامعه
شناس مشهور آمريكايي (  )1902-1979سرچشمه گرفته
است .پارسونز كه یک پژوهشگر نقشگراي ساختاري بود،
باور داشت فعاليت هاي اجتماعي بايد از نظر نقش آنها در
حفظ نظم و ساختار در جامعه بررسي شوند .وي عالقمند
بود كه دريابد ارتباط فرد بيمار به كل نظام اجتماعي چگونه
و عملكرد فرد در آن نظام چيست .در نهايت مي توان نقش
بيمار و رفتار در نقش بيمار را به عنوان توسعه منطقي رفتار
در بيماري براي تكميل الحاق به نظام خدمات درماني در نظر
گرفت .استدالل پارسونز اين است كه رفتار در نقش بيمار،
نشانگان و تشخيص نظام خدمات درماني موجود را مي پذيرد و
در نتيجه به فرد اين امكان را مي دهد كه رفتاري را پيشه كند
كه با توقعات نظام درماني همخوان باشد .اساسا پارسونز نقش
بيمار را با داشتن  4ويژگي مهم اينگونه تشريح كرد .اوال ،فرد
بيمار از انجام وظايف اجتماعي معمولي فارغ يا معاف است.
هر چه بيماري شديدتر باشد فرد از انجام وظايف اجتماعي
معمولي بيشتر معاف است .هركسي در جامعه چنين
وضعيتي را تجربه كرده ،مثال سينه پهلوي خفيف فرد را از
انجام تعهدات كوچك همانند حضور از نشست هاي اجتماعي
معاف مي كند .در مقابل ،حمله قلبي شديد موجب مي شود
تا فرد مدت زمان زيادتري از انجام تعهدات اجتماعي و كاري
دور و معاف شود.
دوم،افراددرنقشبيمارمستقيمامسئولگرفتاريشاننيستند.
سوم،فردبيماربايدتالشكندهرچهسريعتربهبوديابد.اجراي
نقش بيمار به عنوان مرحله اي موقت و استنثنايي است كه
تا حد امكان نبايد طوالني شود .در نهايت ،فرد بيمار دراجراي
نقش بيمار بايد براي بهبود به دنبال كمك كافي و همكاري
با خدمات درماني باشد .اين چارچوب كلي ذهني اشاره به
بسياري از روابط متقابل بين فرد بيمار (مريض) و درمانگر(
پزشك) دارد .در نتيجه كاركرد پزشك جزيي از كنترل
اجتماعي است .توضيحات تئوري پيچيده پارسونزموجب
انجام تحقيقات مبسوطي در نيمه دوم قرن بيستم شد و
حتي موجب تداوم تحقيقات بيشتري تا به امروزشده است.
به خصوص مطالعات وسيعي در زمينه هنجارها و ارزش هايي
بعمل آمده كه رفتارهاي بيمار و درمانگران را توصيف مي
كند .اين مطالعات اساس مطالعات كنوني در زمينه رابطه
پزشك -بيمار را شكل مي دهد .حاصل اين مطالعات ،راهبرد
هاي مختلفي است كه دانشمندان رفتارگرا براي مداخله در
اين رابطه به كار مي گيرند تا تغييرات رفتاري مثبتي را هم در
بيمار و هم در پزشك ايجاد كنند كه در نهايت به كسب نتايج
درماني بهتري منجر شود و پژوهشگران بسياري در زمينه
درك رابطه پيچيده بيمار و پزشك فعالند .يكي از مسايل مهم
اقتدار متفاوت طرفين اين رابطه است .براساس اين ديدگاه،
نيروي برترپزشك از نظر مهارت هاي فني و منزلت اجتماعي به
طور موثري موجب ترغيب بيمار به نتايج درماني مثبت خواهد
شد .اين نيروي برتر است كه حتي كمك مي كند بيمار غالبا
شيوه هاي دردناك درمان را بپذيرد.
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این آنفلوانزای ترسناک
یک بیماری حاد تنفسی به شدت واگیردار دستگاه تنفس ( با درگیری
دستگاه تنفس فوقانی و تحتانی) است که به وسیله چندین نوع
ویروس آنفلوانزا ایجاد میشود .این ویروس ها از طریق ذرات آلوده
معلق در هوا ( تماس مستقیم ) و تماس با سطوح آلوده به ترشحات
تنفسی (تماس غیرمستقیم) منتقل میشود .بیماری در تمام طول
سال می تواند رخ دهد اما در مناطق معتدل بیشتر در پاییز و زمستان
دیده می شود و در مناطق گرم بیشتر در فصل بارندگی دیده می شود.
ویروس آنفلوانزا دارای سه تیپ  A ، Bو  Cمی باشد که تیپ  Aدارای
زیرگونه های مختلفی می باشد که بر اساس دو آنتی ژن سطحی N
و  Hنام گذاری میشوند {مانند (  . }…)H2N2 ( ، )H1N1تیپ A
عالوه بر انسان می تواند برخی حیوانات مانند خوک  ،اسب و پرندگان
را نیز مبتالء نماید  .آنفلوانزای تیپ  Aمی تواند به صورت انفرادی
 ،یا گروهی ( طغیان  ،اپیدمی یا جهانگیری ) انسانها را مبتال نماید
اما تیپ  Bبیشتر بصورت انفرادی و گاهی به صورت گروهی ( اپیدمی
های کوچک ) ظاهر می گردد و تیپ  cفقط بصورت انفرادی باعث
بیماری انسانها می شود .
تنها تیپ  Aآنفلوانزا می تواند تغییر ژنی بدهد و زیرگونه های جدیدی
را بوجود آورد که یکی از دالیل ایجاد زیرگونه های جدید شاید بخاطر
توانائی ایجاد بیماری در حیوانات باشد.

انسان چگونه به آنفلوانزای جدید مبتالء می شود؟
از آنجا که در حال حاضر آنفلوانزای جدید از انسان به انسان منتقل می شود لذا مشابه آنفلوانزای
انسانی دو راه عمده برای انتقال این بیماری وجود دارد :
 -۱از طریق ذرات تنفسی معلق در هوا (راه مستقیم) که در زمان صحبت کردن ،عطسه و سرفه
فرد بیمار در هوا منتشر می گردد ومی تواند از راه تنفس باعث ابتالء افراد سالم شود.
 -۲از طریق سطوح آلوده به ترشحات تنفسی فرد بیمار  ،بخصوص دستهای آلوده در تماس با
مخاط ها مانند چشم  ،بینی و دهان.
انتقال انسان به انسان این بیماری باعث سرعت زیاد انتشار این بیماری در جهان گردید و به
همین علت سازمان بهداشت جهانی در  ۲۱خرداد سال  ۱۳۸۸فاز شش پاندمی ( جهانگیری )
این بیماری را اعالم نمود.
دوره کمون و سرایت پذیری بیماری آنفلوانزای جدید چگونه است ؟
دوره کمون ( نهفتگی ) بین ۱تا ۳روز می باشد و بیماران از  ۲۴ساعت قبل از بروز عالئم تا
یک هفته بعد از بروز عالئم واگیر دار هستند و می توانند بیماری را به سایر افراد منتقل نمایند.
چه کسانی بیشتر در معرض خطر عوارض این بیماری می باشند؟
افراد باالی  ۶۵سال  ،کودکان زیر  ۵سال  ،زنان باردار و افراد دارای بیماریهای مزمن مانند بیماران
دیابتی  ،فشارخون باال  ،بیماران قلبی  ،بیماران آسمی و … بیشتر در معرض خطر عوارض این
بیماری هستند و موارد مشکوک در این گروه ها باید به پزشک جهت معاین و شروع درمانهای
الزم ارجاع گردد.

آنفلوانزای خوکی چیست ؟
بیماری آنفلوانزا ناشی از ویروس تیپ  Aو زیر گونه ( )H1N1می
می تواند
باشد .این ویروس موجب بیماری در خوک ها می گردد و
اپیدمی های وسیعی در بین خوک ها شود  .این بیماری ازسالیان قبل
شناخته شده و بسیاری از کشورها به صورت معمول خوکهای خود را
در مقابل آن واکسینه میکنند.
چرا آنفلوانرای  Aجدید را ابتدا آنفلوانزای خوکی نامیدند ؟
در آزمایشات اولیه متوجه شدند که آنفلوانزای جدید از نظر ژنی
مشابه آنفلوانزای خوکی است لذا آنرا آنفلوانزای خوکی نامیدند اما در
آزماتشات تکمیلی مشخص گردید که از نظر ژنی تفاوت های زیادی
با آنفلوانزای خوکی دارد و عالوه بر ژنهای آنفلوانزای خوکی ژنهایی از
آنفلوانزای پرندگان و آنفلوانزای انسانی نیز در آنفلوانزای جدید وجود
دارد و در حقیقت ویروس جدید نو ترکیبی از سه یا چهار ویروس
آنفلوانزا می باشد لذا به توصیه سازمان جهانی بهداشت آنفلوانزای
خوکی به نام آنفلوانزای  Aجدید یا آنفلوانزای  )A(H1N1نامیده شد.

آخرین آمار ابتالء انسانی این بیماری چقدر است؟
براساس اعالم سازمان جهانی بهداشت ( )WHOتا تاریخ  ۷شهریور  ۱۳۸۸در جهان ۲۹۷۹۲۲
نفر به بیماری آنفلوانزای جدید مبتالء و تعداد  ۳۰۱۴نفر به علت این بیماری فوت نموده اند در
ایران مجموع موارد کشف شده تا تاریخ انتشار این متن  ۲۸۵مورد می باشد که منجر به مرگ
یک نفر نیز گردیده است و دراستان خراسان تعداد مبتالیان به  ۳۴نفر رسیده است .درحال
حاضر تقریبا” تمام کشورها درگیر این بیماری هستند.
آیا برای بیماری آنفلوانزای جدید واکسنی وجود دارد؟
در حال حاضر واکسن اختصاصی برای این بیماری
ساخته نشده ولی تالش ها در این خصوص ادامه دارد
و احتماال” در آینده نزدیک واکسن بیماری وارد بازار
خواهد شد.
از طرفی مشخص نیست که آیا واکسن آنفلوانزای
فصلی انسانی میتواند محافظتی در مقابل آنفلوانزای
 Aجدید ایجاد کند یا خیر؟
اما برای افراد در معرض عوارض شدید بیماری
توصیه میشود از واکسن آنفلوانزای انسان استفاده
شود تا حداقل از همزمانی این دو بیماری در انسان
جلوگیری شود تا مانع ترکیب ژنی این دو ویروس و
ایجاد ویروس با قدرت سرایت باال در انسانها گردد.
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آیا بیماری آنفلوانزای جدید از طریق خوردن
منتقل میشود؟
ویروس این بیماری در محیط زیاد دوام نمی آورد و
معموال” پس از چند ساعت از بین می رود  ،البته هر
چه محیط سردتر و مرطوب تر باشد دوام ویروس در
محیط بیشتر خواهد بود  .تا کنون انتقال بیماری از طریق
خوردن و آشامیدن گزارش نشده است  .این ویروس در
مقابل حرارت حساس بوده و در اثر پختن از بین می رود
و به مواد ضد عفونی کننده مانند الکل  ،بتادین و مواد
سفید کننده مانند وایتکس حساس می باشد و به راحتی
از بین می رود  .این ویروس مانند بسیاری از ویروس ها
از طریق پختن در دمای  ۷۰درجه سانتیگراد ( ۱۶۰درجه
فارنهایت) از بین میرود.
عالئم بیماری آنفلوانزای جدید چیست؟
به طور کلی عالئم بالینی در انسان از حالت بدون
عالمت تا عالئم پنومونی شدیدی که منجر به مرگ
میشود متغیر است .عالئم آنفلوانزا خوکی مشابه
آنفلوانزای انسانی (تب  ،گلودرد  ،سردرد  ،سرفه و
دردهای عضالنی ) است  .عالئم بیماری در کودکان
کمی متفاوت تر از بزگساالن است .تنفس تند یا اختالل
در تنفس ،تمایل رنگ پوست به خاکستری یا آبی،
ننوشیدن آب به اندازه کافی ،تهوع شدید ،عدم تعامل
با افراد دیگر و یا خواب طوالنی مدت ،تغییر رفتار و
زودرنجی و تب شدید و سرفه از عالئمی است که در
کودکان مبتال به این بیماری مشاهده شده است.
عالئم فرم شدید بیماری در بالغین:
تب باال بمدت طوالنی (بیش از  ۳روز) خصوصاً اگر
همراه حال عمومی بد باشد
تنگی نفس و مشکالت تنفسی
درد یا احساس فشار در قفسه سینه یا شکم
سرگیجه ناگهان
گیجی
استفراغ شدید یا مداوم
در ابتدا عالئم آنفلوانزا بهبود یابد ولی ناگهان تب و
سرفه شدید عود کند
عالئم فرم شدید بیماری در کودکان:
نشانه های تنفسی مشکل(تنفس تند یا نفس دشوار)
تغییر رنگ کبود یا خاکستری پوست
عدم نوشیدن مایعات به میزان کافی
استفراغ شدید یا مداوم
اختالل سطح هشیاری (کودک به دشواری قابل بیدار
کردن باشد یا اساساً نتوان وی را بیدار نمود)
عدم تمایل برای بازی کردن یا عدم تعامل کودک
با اطرافیان
تحریک پذیری شدید
در ابتدا عالئم آنفلوانزا بهبود یابد ولی ناگهان تب و
سرفه شدید عود کند
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به بهانه همدردی با
همکار ،دوست و یک مادر

نظام مراقبت بیماری آنفلوانزای خوکی

اهداف نظام مراقبت بیماری آنفلوانزای جدید برای پیشگیری از ابتالء
انسان به ویروس آنفلوآنزای خوکی  )A (H1N1در کشور عبارت
است از کسب آمادگی الزم برای مقابله با اپیدمی بیماری و کاهش
موارد ابتالء و مرگ ومیر ناشی از این بیماری در کشور.
نمونه گیری از بیماران
بر اساس آخرین دستورالعمل مرکز مدیریت بیماریهای وزارت
بهداشت ایران  ،در حال حاضر تنها از موارد مشکوک در
شرایط زیر نمونه گیری می شود:
 -۱نمونهگیریازبیمارانمشکوکبهآنفلوانزایبستریدربیمارستانها
-۲نمونه گیری از افراد مشکوک به بیماری (مسافر) در
فرودگاهها (پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی)  -۳نمونه گیری از
 ۱۰مورد مشکوک در هفته از پایگاه دیده ور آنفلوانزا
نحوه نمونه گیری :نمونه با سواپ به ترشحات حلق بیمار
آغشته و در محیط کشت قرار میگیردو سپس به آزمایشگاه
مرکز بهداشت استان ارسال می گردد.
با مورد مشکوک به آنفلوانزای جدید  Aچگونه برخورد کنیم؟

در صورتیکه حال عمومی بیمار خوب باشد به آموزش داده شود
چکونه از سرایت بیماری به دیگران پیشگیری نماید و در صورت
تشدید عالئم یا پیدا شدن عالئم شدید بیماری بالفاصله مراجعه
نماید تا به سطح باالتر ارجاع گردد .در صورتیکه حال عمومی
بیمار خوب نباشد و عالئم تشدید بیماری ظاهر شود بیمار باید
سریعا” به بیمارستان ارجاع و به صورت ایزوله بستری شود.
طبق دستورالعمل از موارد مشکوک در مراکز بهداشتی درمانی
منتخب با سواپ از حلق باید نمونه گیری شود و جهت ارسال به
آزمایشگاه به مرکز بهداشت استان ارسال گردد.
آیا برای این بیماری داروی اختصاصی در دسترس میباشد؟

دو دسته دارو برای درمان بیماری آنفلوانزا وجود دارد.ولی
بسیاری از موارد آنفلوانزای جدید گزارش شده در انسانها
بدون نیاز به مداخالت طبی و مصرف داروهای ضد ویروسی
به طور کامل بهبود یافتهاند و در موارد خاصی نیاز به استفاده
از داروهای ضد ویروسی می باشد  .تعداد ویروسهای آنفلوانزا
مقاوم به داروهای ضد ویروسی در حال گسترش است که ناشی
از مصرف بی دلیل داروها می باشد  .بیمارانی که از دارو استفاده
می کنند الزم برای شش ماه از حاملکی جلو گیری نمایند .این
دارو تنها در اختیار سیستم بهداشتی کشور می باشد.
فعال”درمان تنها برای بیمارانی شروع می شود که:

 -1تست آزمایشگاهی آنها مثبت شده (تائید قطعی) و دارای عالئم
بیماری هستند -2 .موارد مشکوک که حال عمومی آنها نامناسب
بوده و بستری شده اند -3 .موارد مشکوک که جزء گروههای شدیدا ً
در معرض خطر می باشند .مهم این است که تمام موارد مشکوک
را جدی گرفته و آموزش دهیم تا مراقبت نمایند بیماری به دیگران
منتقل نشود چون تقریباً تمام بیماران بدون نیاز به داروی اختصاصی
بهبود می یابند و کمتر از ۵درصد بیماران نیاز به درمان دارند.
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برای پیشگیری از ابتالء به این بیماری چه کنیم؟
از آنجا که بیماری در بسیاری از کشورها دیده شده ولی در
داخل جمعیت کشورمان هنوز ویروس به چرخش در نیامده
است لذا توصیه می گردد از سفرهای خارجی غیر ضروری ( به
ویژه افراد در معرض خطر زیاد ) خوددار ی نمایند و در صورت
ضرورت سفر نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
• از حضور در مکان های پر تردد و شلوغ حداالمکان خودداری کنند.
• در طول سفرخواب و استراحت کافی داشته باشند.
• از تماس نزدیک ( حداقل یک متر ) با افراد بیمار
خودداری نمایند.
• در صورت تماس با افراد بیمار حتماً با پزشک مشورت کنند.
• دستهای خود را بطور مکرر با آب و صابون بشویند.
• در صورت بروز عالئم تب  ،سردرد  ،گلودرد  ،سرفه  ،دردهای
عصالنی( کوفتکی بدن) بالفاصله به پزشک مراجعه کنند.
• اگر طی  ۷روز بعد از ورود به کشور نیز عالئم فوق بروز کرد
ضرورت دارد به مراکز بهداشتی درمانی یا پزشک مراجعه و
یادآوری کنید اخیرا ً خارج از کشور بوده اید.
در صورت ابتالء به عالئم این بیماری برای جلوگیری از
سرایت به دیگران چه کنیم؟
• حتی االمکان در مدت بیماری در منزل بمانند و استراحت کنند.
• در صورت نیاز به ترک منزل و در زمان حصور در اماکن شلوغ
از ماسک تنفسی استفاده کنند .برای این منظور استفاده از ماسک
های معمولی (ماسک های جراحی موجود در داروخانه ها ) کفایت
می نماید و باید توجه کرد از ماسک باید به صورت محدود استفاده
کرد و حداکثر هر یک ساعت و یا در ضورت مرطوب شدن در اثر
تنفس می بایست تعویض گردد.
• از تماس دستهای آلوده با چشم  ،دهان و بینی خوداری کنند.
• از تماس دستهای آلوده با سطوح و وسایل مشترک( دستگیره
دربها  ) .…،خودداری گردد.
• سطوح آلوده را می توان با محلول وایتکس (۱۰درصد)
رقیق یا الکل  ۷۰درجه ضد عفونی کرد.
• سعی شود پس از برگشت از سفر نیز از بوسیدن و در
آغوش گرفتن افرادی که برای گرامی داشتن انها از سفر
مراجعه می نمایند خودداری گردد.
• آداب تنفسی رعایت گردد ( موقع عطسه و سرفه با
استفاده از دستمال کاغذی جلو دهان خود را بگیرند )
• دستمال های کاغذی آلوده را بصورت صحیح دفع شود(انداختن
در ظرف زباله درب دار یا قرار دادن داخل پالستیک و بستن
درب پالستیک سپس قرار دادن در ظرف زباله )
• خودداری از روبوسی و دست دادن با دستهای آلوده به دیگران
طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت تنها دو اقدام شستشوی مکرر
دستها و رعایت آداب تنفسی (پوشاندن دهان و بینی موقع عطسه)
می تواند بطور چشمگیری از انتشار بیماری جلو گیری نماید.

عصر روز یکشنبه  88/7/12در مجتمع رعد بودم،
پرسیدند  :شنیدی!؟ دیروز!!!
 نه؟ چه اتفاقی افتاده؟پسر خانم صانعی !!
 پسر یا پدر (پدر ایشان چند هفته بود که به کمارفته بود)؟
پسر ،جراحی داشته ،جراحی معده و ...
چی؟  ....چرا؟ ....
اشک و آه و ناله ،باز هم جوانی رعنا و سالم ،برای
دستیابی به خود ایدهآل تیغ جراحی را انتخاب
کرد با همه خطرهایش و در این انتخاب نه تنها
هرگز به آرزوی خود دست نیافت ،بلکه تمام
داشتههای خود را نیز از دست داد .از آن جا که
سرکار خانم صانعی نه تنها به عنوان مادر بلکه در
نقش مددکار خود این درد جانکاه را دو چندان
درک و لمس کردهاند ،برای همدردی با به حرف
دل ایشان گوش میدهیم.
خوب بودن و ایده آل بودن ،آرزوی همه ،و تند،
زود و بهترین را خواستن خصلت غالب مردم ما
شده است.
ِ
خصلت به حق جوانی که خود
اما گویی این
منبع بالقوه انرژی و رشد میباشد ،همانند آب
به جای این که منبع رحمت و تولید انرژی باشد
سیلی خانمان سوز ایجاد کرده است .اگر نیازها
و تواناییهای بالقوه مسیر طبیعی خود را در
جامعه پیدا نکنند ،اثرات مخربی برای فرد و
جامعه ایجاد میکنند .
یک شبه ره صد ساله پیمودن نوعی تفکرجادویی،
نا پخته و کودکانه است .برای رسیدن به هر هدفی
کوچک یا بزرگ مسیری منطقی با برنامهای
مشخص وجود دارد .در فکر راه میانبر بودن و
یا به عبارتی برای دستیابی به هدف ،کاستن از
زحمت و کسب نتیجه بیشتر یکی از ویژگیهای
تفکر جادویی است ،که این روزها در جامعه ما
تفکر غالب شده است.
متخصصین تغذیه متبحر ،همواره بهترین راه
تناسب اندام را رژیم¬های غذایی و ورزش می
دانند ،اما این توصیه¬ها طرفداران چندانی ندارد
چراکه از یک سو چندان پرهزینه و پر درد نیست و
از سوی دیگر نیازمند تالش و پشتکار شخص است
و در این زمینه متخصصینی مشتریان بیشتری را
جلب می کنند که عالوه بر برنامه اصالح الگوی
زندگی رژیم غذایی و فعالیت بدنی کافی  ،از ابزار یا
وسیله ای هم برای دستیابی به این اهداف استفاده
نمایند  ،گویی انسان امروز بدون تکنولوژی نمی
تواند به سر برد.
هر گاه در جامعهای پذیرش الگوها وشیوه های
جدید خیلی سریع شیوع پیدا کند به معنای این
است که افراد از موقعیت های خود راضی نیستنند

و وضعیت با ثباتی در جامعه حاکم نیست و همه
به دنبال تغییر بوده و از هر نوع تغییری استقبال
می کنند ،اگر چه تغییر میتواند مثبت باشد اما
بالقوه چنین نیست و در نتیجه اگر ما چشم بسته
به دنبال تغییر باشیم معادل این است که وضع
موجود را نمی خواهیم  ،فقط میدانیم این چیزی
که هست نمی خواهیم اما نمی دانیم چه می
خواهیم و این وضعیت معادل با کمرنگ شدن
هویت است که در این شرایط تصمیمگیری ها
بر مبنای احساس و بدون فکر است و یا تغییر
به هر قیمت .
تبلیغاتی مانند تند خوانی ،ترک اعتیاد در کمتر
از  24ساعت ،الغری سریع ،زبان انگلیسی را در
 20ساعت یاد بگیرید ،حل یک شبه مشکالت
اقتصادی مردم  ،مهاجرت و گرفتن ویزای
تحصیلی در مدت دو ماه و ....در کنار آمار باالی
شیوع جراحی پالستیک و زیبایی ،عمل سزارین و
مصرف باالی لوازم آرایشی ،در ایران نشان دهنده
توجه زیاد مردم به انتخاب راه های سریع ،
پرهزینه و کم زحمت و همچنین توجه به ظاهر و
زیبایی ظاهری خود میباشد که این خود نشانگر
کمرنگی و سطحی شدن هویت اجتماعی و تمایل
به تغییر است.
در این رهگذر همهگیر ،بیماران و پزشکان ،معلمان
و دانشآموزان ،تولید کنندگان و مصرفکنندگان
و به عبارتی هر دو سوی معامله گرفتار هستند و
برای رسیدن سریع به خواسته¬هایشان از جمله
کسب سالمتی  ،اندام متناسب ،درآمد مکفی،
قبولی در دانشگاه و یا مهاجرت و  ....به دنبال روش
های سریع و بدون تالش مستمر هستند ! و چرا
چنین شد .......
در شرایطی که هدف از طی مسیر اهمیت بیشتری
پیدا میکند به عنوان مثال نمره مهمتر از درس
خواندن،چاپ مقاله مهمتر از محتوی آن ،تناسب
اندام مهمتر از داشتن الگوی مناسب زندگی و
میزان درآمد مهمتر از اشتغال و تولید میشود،
ظاهر و فرمهای بی محتوی بر اذهان مردم
حاکمیت پیدا کرده و این خود سبب سر گردانی
و رفتارهای خود تخریبی در جامعه میشود .چون
در بیراهه حرکت می کنیم و هر چه بیشتر می
رویم دورتر می شویم و ناکام تر و در پی رفتارهای
جستجوگر زیبایی  ،رفتارهای تخریبی مانند اعتیاد
و خودسوزی افزایش پیدا می کند
چه شد که یکباره به این نتیجه رسیدیم که
«نابرده رنج گنج میسر می شود» !!!
آیا تکنولوژی در خدمت انسان امروز است یا انسان
در خدمت تکنولوژی که گاهی میتواند فریبنده
باشد .اگرچنین است بسیار نگران کننده و ما شاهد
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حال تغیی ِر چه
اثر تخریبی آن هستیم .جامعه ،در ِ
چیزی است؟ عدم بهره مندی از ق ّوۀ ذهن و فکر
جوانان برای کسب بهترین نتیجه از نظر خود،
در روند رشد اجتماعی جامعه چه رخ داده که
دختران ،پسران جوان و حتی برخی از مادران به
تغییر ظاهر و چهره فیزیک اندام خود می پردازند
و زیر بار این پیکر تراشی در مورد خود بهرقیمت
و خطری تن در می دهند .آیا دیگری شدن ارحج
برخود بودن است؟ تغییر گرایش جامعه از سیرت
به صورت ،از معنویت به مادیت  ،این فاجعه
اجتماعی است .من بهعنوان یک مادر علیرغم این
سوگ عظیم ،مسئله را فردی نمی بینم ،بلکه نگاه
اجتماعی بر این رخداد دارم .زیرا قریب یکسال در
کنار پسرم به طور مستقیم و غیرمستقیم همراه و
نظاره گر بودم .اثر سوء ،تبلیغات غلط برای انجام
این جراحیهای پرخطر ،آنهم در حد توزیع تراکتها
و پیک های محلّه ای ،اشاعه فرهنگ غلط بین
جوانان و ...
چرا برخی از جراحان محترم به خواسته غیرمعقول
و غیرضروری مراجعین و نه بیماران بهعنوان
بهترین و آخرین راه حل ،این تفکر و تصمیم گیری
را تقویت میکنند؟
اگر سیستم پزشکی کشور آمار جراحیهای زیبایی
را منتشر کند ،بسیار نگران کننده است زیرا جنبه
مالی آن غالب بر هر معیاری است و این بدور از
اخالق و تعهد حرفه ای است.
من بهعنوان یک مددکار اجتماعی تقاضا میکنم در
این زمینه غیر از بیماران قطعی ،وضعیت کلی هر
متقاضی و نه بیماران ،با توجه به ویژگیهای فردی
و خطرات ناشی از این جراحیها مورد بررسی و
بازگویی به افراد قرار گیرد .آیا تیغ جراحی همیشه
نجات بخش انسان است؟
بدینوسیله از همدردی و همدلی های مشفقانه فرد
فر ِد دوستان و عزیزان در این اندوه بزرگ که تسلی
بخش من و خانواده ام بودند سپاسگزارم.
پسرم ای همدل و همراه ،آشنای دردهای خوب
تنهایی ،چو مینگرم ،فراوانیات ،غنای وجودت،
روح بزرگت ،در طول عمر کوتاه ،ولی عرض پرعمق
زندگی ات را می بینم ،قاعدۀ نسخ در مورد تو
صدق نمیکند ،سفرت خوش و پرفراز .بیاد و خاطر
تو ،آسمان آبی را دوست دارم ،صداقتت را تحسین
میکنم ،بیاد تو بچه ها و مادربزرگها را دوست دارم،
حیوانات را ارزش و احترام مینهم........
می بینم این وداع ،عزیزانت را چگونه متأثر و
اندوهگین نموده ،اما میدانم خاطرتو مرا در عرصه
های دیگر به کمال میرساند...
شبهای هجر را گذرانده ایم و زنده ایم
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود
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پرخورى عصبى مبتال هستيد ،از يك روانپزشك،
روانشناس ،يا مددكار اجتماعى كمك بخواهيد.

چاقی چیست؟
دكتر زهرا عباسپور

چاقى به بيمارى گفته مىشود كه در آن مقدار
زيادى چربى در بدن ذخيره شده باشد.زمانى كه
مقدار کالری دريافت شده بيشتر از کالری مصرف
شده باشد ،چاقى نتيجه مىشود .عوامل موثر در
ايجاد چاقى شامل عوامل ارثى ،پرخورى ،تغيير
سوخت وساز بافت چربى ،كاهش توليد گرما
(يعنى فرآيندى كه در آن چربى توليد انرژى مى
كند) ،كاهش فعاليت جسمى بدون كاهش مقدار
غذاى دريافتى و برخى از داروهاست.
علل چاقى
ذخيره اصلى انرژى بدن ،چربى است .اگر انرژى
دريافتى بيش از انرژى اى باشد كه به مصرف
مىرسد ،افزايش بافت چربى ،گريزناپذير خواهد
بود .بنابراين بر وزن بدن افزوده مىشود.
از آنجايى كه مصرف انرژى با وزن بدن متناسب
است ،افزايش وزن ،افزايش مصرف انرژى را به
همراه دارد .بنابراين با افزايش انرژى دريافتى،
ميزان مصرف انرژى هم باال مى رود و در نتيجه
وزن بدن ثابت مىماند.
ميزان فعاليت جسمى :برخى بيماران از افزايش
پيشرونده وزن شكايت مىكنند ،حال آنكه مقدار
غذاى دريافتى آنها افزايش نيافته است .بايد گفت
كه چنین وضعیتی كام ً
ال امكانپذير است .درست
است كه مقدار انرژى دريافت شده افزايشى
نداشته است ،اما در مقابل ،مقدار انرژى مصرف
شده به دليل كاهش فعاليت جسمى كاهش يافته
است .از اين رو افزايش وزن حاصل میشود.
افزايش سن
كاهش پيشرونده توده عضالنى بدن كه با افزايش
سن روى مىدهد ،امرى اجتناب ناپذير است.
در عين حال به دليل كاهش توانايى بدن در
سوزاندن چربى ها ،وزن افزايش مى يابد.
در اين حالت اگر مقدار کالری دريافتى به ميزان
قبلى باقى بماند ،به ناچار افزايش وزن خواهيم

داشت كه بيشتر از چربى تشكيل شده است.
بنابراين تولید انرژى كاهش مىيابد و براى
جبران انرژى از دست رفته نياز به دريافت
مقدار بيشترى ماده غذایی خواهد بود .پس توده
عضالنى به شكل پيشرونده اى كاهش يافته و
توده چربى افزايش مىيابد.
تركيب بندى بدن
در افرادى كه وزن بدن آنها مساوى است ،میزان
کالری مصرفی غذایی متفاوت است و افرادی که
به میزان مساوى کالری مصرف می کنند ،ممکن
است وزن هاى متفاوتى داشته باشند .يك فرد
بسيار سنگين وزن مى تواند کالری غذایی بسیار
كمترى نسبت به فرد بسيار سبك تر مصرف کند
و برعكس.
عوامل ژنتيك :برخى از خانواده ها مستعد ابتال به
چاقى هستند .اين امر دخالت عوامل ژنتيك را در
ايجاد چاقى نشان مىدهد.
سازوكارى كه از طريق آن عوامل ژنتيك بر
افزايش وزن اثر مىگذارند ،شامل موارد زير است:
كاهش انرژی توليد شده از غذا ،كاهش سرعت
سوخت وساز بدن ،كاهش كاركرد تيروئيد،
كاهش فعاليت آنزيم ليپوپروتئين ليپاز ،دماى
پايين تر بدن و كاهش مقدار چربى قهوهاى بدن
كه از نظر سوخت وساز فعال است.
همچنين ممكن است رژيم غذايى متداول در
ميان يك خانواده و شيوه زندگى آنها در ايجاد
چاقى نقش داشته باشد.
جدا كردن اين عوامل از عوامل ژنتيك غالباً
دشوار است .با اين همه ،علم ،نقش ژنها را در
ايجاد چاقى نشان داده است.
عوامل اجتماعى  -اقتصادى
در جوامع مرفه ،چاقى در طبقاتى كه از نظر
اجتماعى و اقتصادى پايينتر هستند ،شايع تر
است .در كشورهاى در حال توسعه ،چاقى در
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ميان مرفهين ديده مىشود .جامعه فشار خود
را براى الغرى بيش از حد (مانند مانكن ها) و يا
چاقى بيش از حد به نشانه رفاه بر افراد تحميل
مىند.
روش زندگى
منظور از روش زندگى ،رفتارهايى است كه نوع
غذا را تعيين مى كنند .تمايل به خوردن غذاهاى
بسيار چرب و خوراك حاضرى بيش از غذاى تازه
منجر به چاقى مى شود.اگر چه نمى توان ساختار
ژنتيك را عوض كرد ولى مى توان عادات غذايى
را تغيير داد.
عادات روانى
اين عوامل هم بر عادت غذايى تاثير مى گذارند.
بسيارى از مردم در پاسخ به عواطف منفى
مانند مالل ،اندوه يا خشم ،شروع به خوردن
مى كنند .بيشتر افرادى كه اضافه وزن دارند ،از
نظر روانشناختى بيشتر از افراد ميان وزن دچار
مشكل نيستند.
با اين وجود ،بيش از ده درصد افرادى كه اندكى
چاق هستند و سعى در كاهش وزن داشته به
روش هاى بازارى براى كاهش وزن متوسل مى
شوند و يا خودشان اقدام به اين كار مى كنند ،به
عادت پرخورى مبتال هستند.
اين اختالل در ميان افراد به شدت چاق رايج
تر است .در هر وعده پرخورى ،فرد مقدار زيادى
غذا مى خورد و احساس مى كند كه نمى تواند
خوردن خود را كنترل كند.
فرادى كه به شديدترين وجهى به پرخورى مبتال
هستند نيز عالئم افسردگى و اعتمادبه نفس
پايين را نشان مى دهند ،اين افراد ممكن است
در كم كردن وزن خويش و پايين نگاه داشتن
آن ،نسبت به افرادى كه به مشكل پرخورى
عصبى مبتال نيستند ،با دشوارى هاى بيشترى
روبه رو باشند.اگر شما فكر مىكنيد كه به
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عوامل هورمونى
تاثير عوامل هورمونى بر روى مقدار چربى
بدن چه در موقعيتهاى طبيعى و در موارد
غيرطبيعى بيمارى ها ديده مىشود .در
حالت طبيعى ،مقدار چربى در بدن زنان
بالغ در حدود دو برابر مردان جوان است
و در باردارى با افزايش چربى بدن رخ
مىدهد.
چاقى در زنان در زمان بلوغ ،باردارى يا
يائسگى شروع مى شود .چاقى در بسيارى
از موارد و نه هميشه در بيمارى هايى مانند
كم كارى تيروئيد ،كم كارى غدد جنسى،
كم كارى هيپوفيز و نشانگان كوشينگ
ديده مىود.
ساير علل چاقى
برخى بيمارىها مى توانند به چاقى يا تمايل
به افزايش وزن منجر شوند .اين بيمارى ها شامل
افسردگى و مشكالت خاص عصبى هستند كه
مى توانند با پرخورى همراه باشند.
همچنين داروهايى مثل استروئيدها ،قرص هاى
خوراكى ضدباردارى ،فنوتيازين ها ،انسولين
و برخى از داروهاى ضدافسردگى مى توانند با
تحريك اشتها ،افزايش وزن را سبب شوند.پزشك
مى تواند تعيين كند كه عوامل و بيمارىاى
زمينهى عامل افزايش وزن و يا اشكال در كاهش
وزن هستند يا خير.
عالئم بالينى
در بيشتر موارد ،تشخيص با توجه به ظاهر،
انجام مى شود اما معیار چاقی که قابل محاسبه
است «ضريب توده بدنى» ()BMI
نام دارد.عالوه بر این میتوان برای
ارزیابی چاقی كلفتى چين پوستى
روى عضله سه سر بازويى با استفاده
از كوليس هاى فنرى مخصوص،
اندازه گيرى مى شود .اندازه باالى
 ۲۸ميلى متر در زنان ،نشان دهنده
چاقى است.عوارض مكانيكى مربوط
به چاقى :صافى كف پا،آرتروز زانوها،
مفصل ران و مهره كمرى ،فتق
هاى شكمى ،فتق هاى ديافراگمی،
واريس وريدى ،تنگى نفس در زمان
فعاليت ،عفونتهاى تنفسى ،سوانح
و پيشامدها.
بیمارى هاى مربوط به سوخت و
ساز :ديابت غيروابسته به انسولين یا
دیابت نوع  ،هيپرليپيدمى (باال بودن

چربى خون) ،سنگ كيسه صفرا ،هيپريوريسمى
(باال بودن اسيد اوريك خون) و نقرس در ميان
افراد چاق بيش از افراد عادى ديده مىوند.
بيمارى هاى قلبى  -عروقى

یك فعاليت جسمى متعادل را
انتخاب كنيد و آن را تا  ۳۰دقيقه
يا بيشتر در اغلب و ترجيح ًا تمامى
روزهاى هفته انجام دهيد .يك
ورزش سبك مانند قدم زدن ،شنا يا
دوچرخه سوارى را انتخاب كنيد و
از ورزش هاى سنگين مانند ورزش
هاى اروبيك بپرهيزيد.

چاقى ،با افزايش فشار بر روى قلب ،سبب افزايش
اندازه آن مى شود .همچنين بازده قلب ،حجم
ضربهاى و حجم خون افزايش مىيابد .چاقى غالباً
با فشار خون باال همراه است.
متوسط طول عمر :افزايش وزن در تمامى سنين
با افزايش ميزان مرگ و مير همراه است .اما
ميزان مرگ ومير متناسب با شدت چاقى باال و
پايين مى رود.
چندين بيمارى جدى و مهم با چاقى ارتباط
دارند مانند ديابت بزرگساالن يا نوع دو ،بيمارى
قلبى ،فشار خون باال و سكته مغزى.
همچنين ميزان بروز انواع خاصى از سرطان ها
با چاقى رابطه مستقيم دارد .احتمال اينكه زنان
چاق در اثر ابتال به سرطان كيسه صفرا ،پستان،
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رحم ،گردن رحم ،يا تخمدان ها بميرند ،بيش از
زنانى است كه چاق نيستند.
بيمارىها و مشكالت ناشى از چاقى :بيمارى
كيسه صفرا و سنگ صفرا ،بيمارى كبدى ،آرتروز،
بيمارى اى كه در آن مفاصل تخريب مى شوند.
اين امر احتماالً به دليل وزن زياد تحميل شده
به مفاصل است .نقرس ،بيمارى ديگرى كه
مفاصل را درگير مىند.
مشكالت ريوى (تنفسى)
شامل وقفه تنفسى به هنگام خواب كه در آن
تنفس فردى كه خوابيده است براى زمانى
كوتاه متوقف مى شود.مشكالت توليد مثلى
در زنان ،شامل بى نظمى قاعدگى و ناباورى.
ارائه دهندگان خدمات بهداشتى و درمانى
متفق القول هستند كه هر چه فرد چاق تر
باشد ،بيشتر احتمال دارد كه سالمتى وى
به مخاطره افتد.
راهبرد درمانى
موفقترين راهبرد در زمينه كاهش وزن شامل
كاهش كالرى دريافتى ،افزايش فعاليت جسمى،
افزايش مصرف فيبرهاى غذايى ،انتخاب غذاهاى
خوشمزه ،كاهش مصرف چربى و رفتاردرمانى
جهت بهبود و اصالح عادات غذايى و فعاليت
هاى جسمى است.
یك فعاليت جسمى متعادل را انتخاب كنيد و
آن را تا  ۳۰دقيقه يا بيشتر در اغلب و ترجيحاً
تمامى روزهاى هفته انجام دهيد .يك ورزش
سبك مانند قدم زدن ،شنا يا دوچرخه سوارى
را انتخاب كنيد و از ورزش هاى سنگين مانند
ورزش هاى اروبيك بپرهيزيد.
به عالوه ،ورزش كردن را با شدت كم آغاز كنيد
تا عضالت شما به حركت عادت كنند .به تدريج
و به طور منظم به زمان هر جلسه
را به مدت  ۵الى  ۱۰دقيقه افزايش
دهيد .بيش از آنكه در فكر سوزاندن
چربى بيشترى باشيد ،سعى كنيد
ورزش كردن را براى مدت طوالنى
ترى ادامه دهيد.
نگذاريد ترازو شما را گمراه كند .از
آنجايى كه وزن عضله بيش از چربى
است ممكن است بدون از دست
دادن چربى زيادى ،متناسب تر و
الغرتر شويد.
كاهش چربى غذا بدون كاهش
كالرى ،منجر به كاهش وزن نمى
شود .كاهش چربى غذا مى تواند به
كاهش كالرى منجر شود و اين براى
قلب سودمند است.
منبع:همشهری آنالین

پرونده
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نابینا
آموز
هنر

سرابي براي جويندگان الغري
رهام وزیری

کسانی که می خواهند
بدون زحمت و یک شبه
الغر شده و تناسب اندام خود
را به دست آورند پیوسته به دنبال
راه حل های جدید هستند.در این میان
تبلیغات هم به کمک آنها آمده و روز به
روز تعداد بیشتری را به سوی میانبرهای الغری
هدایت می کنند.مبانبرهایی که در بسیاری موارد به
پرتگاه هایی در این زمینه منتهی می شوند.
لیپوساکشن
آخرین آمارهای وزارت بهداشت و درمان از افزایش
نگران کننده عمل چربی کشی یا همان لیپوساکشن
حکایت می کند.تا آنجا که این عمل در ردیف سوم
جراحی های صرفا به منظور زیبایی ایستاده است.
عبدالجليل کالنتر هرمزي ،نائبرئيس انجمن جراحان
پالستيك و زيبايي كشور ميگويد :آمار دقيقي از
تعداد اعمال جراحي زيبايي ليپوساكشن در سال وجود
ندارد .چرا كه برخي از اين اعمال جراحي در مراكز
غيراستاندارد و در مطبهاي غيرمجهز انجام ميشود
اما در زمينه آمار بيمارستاني و مراكز خصوصي اين
عمل پس از عمل جراحي بيني و صورت در كشور
بين رده دوم و سوم جراحيهاي زيباي كشور است.
اما نگران کننده تر این است که سن مراجعه برای
انجام عمل لیپوساکشن روز به روز در حال پایین تر
آمدن است.به گونه ای که اکنون طیف سنی متقاضی
این عمل به گروه سنی  20تا  40سال رسیده است.در
حالی که پنج سال قبل این عمل در گروه سنی  30تا
 50سال رواج بیشتری داشت.
افراد در حالی تن به این عمل جراحی می دهند
که در بسیاری موارد از عوارض آن آگاه نبوده و از
سوی پزشکان نیز به طور کامل توجیه نمی شوند.
ايرج خسرونيا ،رئيس جامعه متخصصان داخلي
ميگويد :عمل ليپوساكشن در كشور ما بيشتر با هدف
زيبايي و بيش از حد مجاز انجام ميشود .در اكثر
مواقع چربيهاي برداشته شده از اين طريق دوباره
برميگردد .البته اگر از عارضه اول عمل جراحي جان
سالم به در ببرند.چرا كه مرگ بر اثر ليپوساكشن نيز
گزارش شده است.
وي معتقد است :بيشتر اعمال جراحي به روش ليپوساكشن
نه با هدف درمان بلكه با هدف زيبايي انجام ميشود و اكثر
افرادي كه آن را انجام ميدهند بايد براي عوارض ايجاد
شده پس از عمل ،مدتي را در بيمارستان سپري كنند.
خسرونيا ادامه ميدهد :به جاي انجام اين عمل ميتوان
با تغذيه صحيح و مصرف غذاهاي كمكالري ،كمكردن
غذا و ورزش چربيهاي اضافه را از بين برد و بايد در
نظر داشت سلولهاي چربي بيشتر در سنين كودكي
ايجاد ميشوند و متأسفانه برخي خانوادهها عالقه دارند
بچهها در اين سنين چاق باشند كه اين موضوع زمينه
چاقي افراد در سنين باالتر را به وجود ميآورد.ورم
موضعی  ،سوختگي ،صدمههاي مكانيكي به ناحيه
عمل ،صدمه به عروق لنفاتيك ،ايجاد زخمهاي
طوالنيمدت و نكروز بافت پوستي از دیگر عوارض
احتمالی این عمل جراحی هستند.

چهره

بابک وفایی

بای پس معده
یکی از روش های الغری که این روزها در نشریات و
اینترنت به روش های گوناگون مستقیم و غیرمستقیم
به شدت تبلیغ می شود ،روش بای پس معده یا همان
کوچک کردن حجم معده افراد چاق است.این روش
خود شامل زیر شاخه های گوناگونی می شود که در
ابتدا برای درمان بیماران ویژه ابداع شد اما به سرعت به
یکی از روش های درآمدزایی بدل گشت.عمل بای پس
معده یکی از روش هایی است که اثرات جانبی بسیاری
را روی سالمتی تن و روان فرد بیمار برجای می گذارد.
به گونه ای که آنها که از مرگ رسته اند نیز دست کم
به یکی از این عوارض مبتال می شوند.بر پایه گزارش
سازمان بهداشت جهانی میزان مرگ و میر عمل بای پس
معده اکنون به  5درصد رسیده است و همچنین 40
درصد از کسانی که تحت این عمل جراحی قرار گرفته
اند نیز دچار عوارض جانبی می شوند.نکته قابل توجه
این است که برخی از این عوارض شش ماه پس از عمل
تازه خودشان را نشان می دهند.فرزاد هوشیار متخصص
داخلی در خصوص عوارض این بیماری می گوید  :سندرم
دامپينگ شامل استفراغ ،رفالكس ،و اسهال تقريبا از
عوارض غیرقابل اجتناب بای پس معده هستند .مشكالت
مربوط به محل اتصال یعنی جايي كه معده و روده به
يكديگر مجددا وصل ميشوند نیز از عوارض شایع است.
همچنیناحتمال ابتال به فتقهاي شكمي ،عفونت و حتی
بیماری های تنفسی نیز وجود دارد.
لرزش
ویبراتورها امروزه دیگر تنها روی تلفن های همراه یافت
نمی شوند بلکه آنها را می توان دور کمر جویندگان
الغری سریع نیز پیدا کرد.به مانند بسیاری از وسایلی
که امروزه مورد استفاده ما قرار می گیرند  ،ویبراتورهای
الغری نیز از دل تحقیقات علمی فضایی بیرون آمده
اند.دانشمندان هوا-فضای شوروی اول بار در دهه 70
میالدی برای تسریع آسیب دیدگی ورزشکاران این
کشور از لرزاننده های مغناطیسی استفاده کردند.پس از
آن دانشمندان آمریکایی وارد گود شدند و از اين وسيله
براي ورزش ،بازتواني و كاهش درد استفاده كردند.
امروزه این وسایل در رنگ ها و شکل های گوناگون در
سطح وسیعی تبلیغ و استفاده می شوند ،غافل از آنکه
استفاده از آنها نیازمند برنامه بسیار دقیق و به صورت
موردی است .یک متخصص داخلی در این زمینه عقیده
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دارد که این دستگاه ها عوارضی را بر بدن وارد می
کنند که اثرات آن در سنین باالتر بسیار بیشتر مشخص
خواهد شد.یکی از این عوارض آسیب رساندن به شبکه
مویرگ های زیر بافت پوستی و همچنین کاهش سطح
واکنش سیستم عصبی در صورت استفاده مداوم است.
همچنین احتمال آسیب رسیدن به بافت لنفاوی بدن
نیز وجود دارد.
قرص های الغری
یکی دیگر از روش های رو به ازدیاد الغری استفاده از
قرص و دیگر انواع دارو است.نگاهی به تبلیغات رسانه
ها نشان می دهد که انواع این قرص ها در بسته بندی
های مشتری پسند عرضه می شوند.در حالی که سعی
می شود بیش از هر چیز دیگر بر گیاهی بودن آنها تاکید
شود.تا از این طریق مصرف کنندگان با آسودگی بیشتری
به سراغ آنها بروند.مشکل آنجا بروز می کند که تقریبا
تمامی این داروها بدون نسخه پزشک و به صورت آزاد و
غیر کنترلی به فروش می رسند.عمده مصرف کنندگان
نیز بدون مراجعه به پزشک و به صورت خوددرمانی اقدام
به استفاده از این داروها می کنند .دکتر آزاده توکلی،
متخصص تغذیه با بیان اینکه به طور معمول کسانی که
این قبیل داروها را مصرف میکنند اعتیاد به دارو ندارند،
اظهار میکند :افراد چاقی که داروهای الغری مصرف
میکنند به طور معمول اعتیاد به دارو ندارند اما به هر
حال با ورود و عرضه قرصهای جدید در جامعه میتوان
گفت اعتیادآور هستند و اگر بیماری به مصرف اینگونه
داروها عادت کند و نحوه رفتاری خود را در زندگی
تغییر ندهد هیچ گاه نمیتواند موفق شود .دکتر رسول
ستودهمنش ،فوق تخصص گوارش با تاکید برعوارض
ناگوار داروهای الغری بر دستگاه گوارش ،اظهار میکند:
سیبوترامین که یکی از داروهای تأیید شده از سوی
سازمان نظارت بر غذا و داروی امریکاست عوارض جانبی
نظیر سردرد ،اضطراب ،یبوست ،و فشار خون را به همراه
دارد؛ همچنین در مصرف زنیکال ،عوارضی چون دفع
مدفوع مکرر و چرب ،اسهال ،دلدرد ،اضطراب ،سرگیجه
و ناراحتیهای رودهای بروز میکند و در موارد نادری
موجب خشکی پوست و اختالل در مفاصل می شود.
جالب آنکه این عوارض به گفته پزشکان به داروهای
مورد تایید  FDAباز می گردد و خدا می داند داروهایی
که این تاییدیه را ندارند چه عوارض دردآوری برجای
می گذارند.

بسیاری از نوای تار محمدرضا لطفی و مضراب های بی تکرار پرویز مشکاتیان و
تحریرهای جاودانه محمدرضا شجریان لذتی وصف ناشدنی وجودشان را فرا می
گیرد.آنها اساتید بی بدیل موسیقی فاخر ایرانی هستند.همه ما با هنر آنها آشناییم
و حتی اگر پیگیر این سبک از موسیقی هم نباشیم نامی از آنها شنیده ایم.
اما شاید بسیاری ندانند که این هنرمندان دست پرورد مردی توانیاب بودند که
بینایی خود را در روزگار جوانی از دست داده بود.این فرد کسی نیست به غیر از
نورعلی برومند که اهالی هنر با نام نورعلی خان برومند می شناسندش.نورعلی خان
در زمستان  1285هجری شمسی در تهران متولد شد.هنوز  13سالش تمام نشده
بود که به عنوان شاگرد به محضر درویش خان نوازنده برجسته تار راه پیدا کرد.
نزدیک به  10سال زیر دست درویش خان مشق تار کرد و یا به قول خودش مشق
عشق کرد.سپس راهی آلمان شد تا در برلین موسیقی کالسیک را فرا بگیرد.آنجا
پیانو آموخت اما به دلیل بیماری به ایران برگشت و نت خوانی و آهنگ سازی
را زیر نظر موسی معروفی ادامه داد .او در  22سالگی به برای تحصیل در رشته
پزشکی به برلین بازگشت .در همان ایام به بیماری تراخم مبتال شده و چند سالی
در شهرهای مختلف اروپا به دنبال معالجه بود.عاقبت طبیبان ره به جایی نبردند و
نورعلی در جوانی بینایی هر دو چشم خود را از دست داد.
او پس از معلولیت به ایران بازگشت و این بار به جای پزشکی عمر خود را روی
موسیقی گذاشت .نوازندگی سه تار را نزد ابوالحسن صبا آغاز کرد و تا آنجا پیش
رفت که سبکی جدید در سه تار نوازی بنیان نهاد.سبکی که تا امروز همچنان
کاربرد دارد.
او همچنین نواختن ساز سنتور را هم آغاز کرد .وی نزد حبیب سماعی  ،سنتور
وتمام ردیفها و ظرایف و ریزه کاری های این ساز راهم فرا گرفت  .متاسفانه این
استاد به تمام معنا  ،به دلیل نابینایی کمتر سنتور می نواخت  .ولی در نواختن
سنتور در همین حالت هم چیرگی خاص داشت.سرانجام برومند ردیف موسیقی
ایرانی را هم تدوین کرد  .وی دید پس از درویش خان و میرزاعبداهلل تنها یک نفر
بنام اسماعیل قهرمانی آنرا به خوبی پاس داشته است  .وی سالها برای ضبط این
ردیفها به روایت قهرمانی زحمت کشید و آنها را تدوین کرد و با تار نواخت.
زحمات نورعلی برومند وسیله ای شد که تالشهای هنرمندان قبل در اغلب سازهای
ایرانی و آواز به نسل امروز منتقل شود و این بزرگترین خدمت او به موسیقی اصیل
ایرانی است .به صورتی که اساتید برجسته امروز نظیر لطفی  ،علیزاده ،طالیی،
کیانی ،ذوالفنون ،سروستانی ،شجریان و بسیاری دیگر تحت تعلیم او به جایگاه
فعلی دست یافته اند.
سرانجام در دوم بهمن سال  1355نور ستاره درخشان عالم موسیقی ایران زمین
رو به افول نهاد و خاموش شد  .شخصیت بی همتای موسیقی اصیل در حالی
دارفانی را ودع گفت که تمام عمر خویش را صرف علم و هنر کرد و به تشنگان و
فرزندان این آب و خاک آموخت.از مهمترین شاگردان او می توان به محمد رضا
شجریان  ،محمدرضا لطفی  ،حسین علیزاده  ،ناصر فرهنگفر و پرویز مشکاتیان
اشاره کرد.
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توانیابان و

وبالگ نویسی

اینترنت با ورود خود به زندگی مردم ،موانع بسیاری را از پیش روی آنها
برداشت .با اینترنت مرزهای علمی و فرهنگی دیگر آن مفهوم سابق خود
را از دست داده اند و چند کلیک ساده می تواند ما را بی آنکه از جای
خود حرکت کنیم به شرق یا غرب جهان ببرد.اینگونه است که اینترنت
در زندگی معلوالن در سراسر جهان نقشی پررنگ ایفا می کند .خریدهای
اینترنتی ،رزرو بلیت ،دریافت موسیقی و فیلم و از همه مهمتر رساندن
صدای معلوالن به آنجا که نمی رسید ،از هنرهای اینترنت در زندگی
افراد معلول است.
شاید پله ها و چاله ها اجازه حضور معلوالن را در همایش ها و شب
شعرها ندهد اما اینترنت به آنها کمک می کند تا بی نیاز از حضور
فیزیکی صدا و اندیشه خود را به گوش مخاطبان در سراسر جهان

برسانند.از زندگی و روزهای خود بگویند و هر آنچه را دست دارند
با دیگران به اشتراک بگذارند.
وبالگ ها یکی از بسترهای مناسب در اینترنت برای حرف
زدن با دیگران هستند.گپ و گفتی که از طریق قسمت نظرات
می تواند دو سویه هم باشد.در دو سال اخیر تعداد زیادی از
معلوالن ایرانی وبالگ نویسی را آغاز کرده اند و هر روز بر این
تعداد افزوده می شود .اگر چه رونق وبالگ نویسی در میان
معلوالن به دو سال قبل بر می گردد اما هستند معلوالنی که
سال ها قبل از این زمان بالگری را آغاز کرده اند و همچنان
هم به نوشتن ادامه می دهند.در ادامه نگاهی خواهیم داشت به
چند وبالگ از بالگرهای معلول

آشنايي با يك معلول قطع نخاع
iran.special.ir

مهرداد زندی که در سال  1372بر اثر
تصادف با موتورسیکلت از ناحیه گردن
دچار آسیب نخاع شده است وبالگی دارد با
نام آشنایی با یک معلول قطع نخاع .مهرداد
پنج سال است که وبالگ نویسی می کند و
شاید اولین معلول ایرانی باشد که وبالگ
نویسی مستمر را تا امروز ادامه داده است.
در این وبالگ مهرداد زندی مجموعه ای

از نظرات شخصی خود را پیرامون مسائل
مختلف به اشتراک گذاشته است و البته
برای خودش در قسمت نظرات خوانندگان
موافقان و مخالفانی دارد.با مرور وبالگ
مهرداد زندی در یک سال اول می بینیم
که این دوران بیشتر نوشته ها به مسائل
ناشی از معلولیت و اطالعاتی در مورد
آسیب نخاعی وجود دارد که مهرداد زندی
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آنها را براساس آنچه در زندگی روزمره
برای خودش پیش آمده و تجربه کرده است
می نویسد.
صراحت بیان یکی از ویژگی های بارز نوشته
های وبالگ آشنایی با یک معلول قطع نخاع
است و از این رو می تواند اطالعات درستی
در خصوص معلولیت به خواننده بدهد.
پرداختن به مسائل روز از ولنتاین گرفته
تا انتخابات یکی دیگر از بخش های وبالگ
مهرداد زندی است.مهرداد اگر چه به نوشته
خودش بسیار کم از خانه خارج می شود
اما از طریق رادیو  ،تلویزیون و اینترنت
مسائل روز را پیگیری کرده و نسبت به
آنها واکنش دارد.یکی دیگر از ویژگی های
مهرداد زندی این است که او از هیچ سوالی
ناراحت نمی شود و سعی می کند به همه
سواالت خوانندگان وبالگش پاسخ بدهد .با
هم قسمتی از آخرین پست وبالگ مهرداد
زندی را می خوانیم:
«من که اصال از سوا لهایی که دوست و
آشنا ازم میپرسن ناراحت نمیشم ،بنظر من
این نشانهی حسن توجه اونهاست .یه سوال
تکراری که همه ازم میپرسن اینه :از اینکه
مدام تو خونه هستی حوصلهات سر نمیره؟
آدم موجودیه سازگار که میتونه خودش را
با هر شرایطی تطبیق بده .سازگار بودن با
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عادت کردن فرق میکنه ،آدم سازگار در
بدترین اوضاع برای خودش بهترین شرایط
را رغم میزنه ،عاد تها شاید خیلی خوب
و د لخواه نباشن عاد تها حتی میتونن
تبدیل به بیماری بشن مثل وسواس.
همین چند وقت پیش یکی از دوستان ازم

پرسید :صبحها که از خواب بیدار میشی
با خودت نمیگی حاال امروز را چطوری
شب کنم؟ با این همه وقت اضافه چه
کار میکنی؟ میشه بگی یه روز را چطوری
شب میکنی؟ بهش گفتم :باورکن اصال
وقت اضافه نمیارم ،تازه شب وقت خواب

یادم میاد که فالن کار را نکردم .از وقتی
که لبتاب خریدم در طول روز بیشتر با
کامپیوتر مشغول هستم البته نه تمام وقت،
گاهی کتاب و مجله و روزنامه میخونم،
گاهی تلویزیون میبینم و گاهی با خانواده
شوخی میکنم».

من و ام اس

violet.special.ir
وبالگ من و ام اس را دختری با نام مستعار
ویولت می نویسد.این وبالگ اگر چه به
اندازه وبالگ پیشین قدمت ندارد اما می
توان آن را پر بیننده ترین وبالگ معلوالن
ایران نام گذاشت.وبالگ ویولت همانگونه که
از نام آن نیز پیداست زندگی فردی را روایت
می کند که به بیماری ام اس مبتال است و
این بیماری در جای جای نوشته های ویولت
حضوری پررنگ دارد.
روانی و بی تکلفی قلم ویولت آنقدر جذاب
است که به راحتی خوانندگان را به خود
می کشد و همین مساله است که باعث می
شود علی رغم موضوع قالب وبالگ که یک
بیماری است  ،وبالگ من و ام اس مالل
آور نباشد.ویولت در وبالگ خود در واقع
گزارشی روزانه از زندگی خود می دهد
گزارشی از یک زندگی که اگر چه با کاهش
توانایی های ناشی از ام اس همراه بوده اما
ویولت سعی کرده به هر روش با آن مبارزه
کرده و به زندگی خود همراه با این بیماری
معنی دهد.این وبالگ که خوانندگان ثابت
فراوانی دارد بزرگی روح انسان را در برابر
ناتوانی های جسمانی به تمامی متجلی
می کند و همین کشاکش میان توانایی
های روحی و ناتوانی های بدنی است که
خواننده را به پیگیری پست های وبالگ
تشویق می کند.
در این وبالگ نویسنده تصویری از یک
انسان را با همه ضعف ها و قدرت هایش به
دست می دهد و نویسنده به هیچ عنوان در
پی ساخت یک ابر انسان که حاال با بیماری
رو به رو شده  ،نیست و همین نکته است که
نوشته ها را باور پذیر و خوانندنی می کند.
این هم یک قسمت از نوشته های ویولت:
«نميدونم اين تو زمره خوبي هاي وبالگ
قرار بدم يا بديهاش که ديگه به راحتي نمي
توني خودت باشي با تمام حس و حالهايي

که شکننده ات مي کنه.
سالهاي اول وبالگ نويسي وقتي هنوز به
اين اندازه هم بازديد کننده نداشتم  -يه
تعداد محدودي شايد در حد  500يا 600
نفر -روزي که از سرکار اومدم بيرون،
تو خيابون جردن با ترافيک معروف و
مشهورش ،بايد چند قدمي ميرفتم باالتر
تا سوار ماشين برادرم بشم که اومده بود
دنبالم .نمي دونم يهو چي شد که سرم گيج
رفت و وسط خيابون جلوي يه  206پخش
زمين شدم و تنها شانسي که آوردم بخاطر
ترافيک ماشينها تقريبا تو حالت ايست
بودن .خانمي که کنار خيابون ايستاده بود
دويد سمتم و کمک کرد از زمين بلندشم...
تو اون لحظه زدم زير گريه ،بارها گفتم اين
زمين خوردنهاي بي موقع براي من معنا و
مفهوم ديگه ايي صرف نظر از معنايي که
براي توي نوعي داره دربرداره ...يادمه اون
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لحظه که زار ميزدم همش با خودم فکر مي
کردم االن اگه يکي از خوانندگان وبالگ
من و ببينه با خودش چي مي گي؟ اين
همون ويولت قوي و صبوره که حاال از سر
غم و استيصال داره گريه مي کنه؟ و سعي
کردم خودم رو جمع و جور کنم و ديگه
ادامه ندم هرچند براي دل خودم باشه.
االنم وقتي بهم مي ريزم و زمانهايي پيش
مياد که واقعا مي برم مي بينم که اجازه
ندارم زمان زيادي تو اين حالت گير کنم
چون ناخواسته يا شايدم خود خواسته(
اين مورد دوم رو شک دارم) شدم منبع
اميد خيلي ها کساني که وقتي به اوج نا
اميدي ميرسن يه نگاهي به من و روزمره
گي هام ميندازن و نفس راحتي مي کشن
و ميگن خوبه! ويلي هنوز هست با همه
سختي هاي زندگيش ،پس منم مي تونم
 ...ادامه ميدم».
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نگاهی به نقش تغذیه در معلوالن
جسمی با تکیه بر بیماری ام اس

ترجمه و گردآوری :حسین قاضی زاده

از مهمترین چالش های تغذیه در معلوالن
جسمی حرکتی می توان به سوءتغذیه،
دهیدراتاسیون ،یبوست ،اضافه وزن و بی
اشتهایی اشاره کرد.سوء تغذیه هم از طریق
نرسیدن غذای کافی به فرد معلول و هم از
طریق نرسیدن غذای دارای مواد مغذی کافی
ایجاد می شود.پس از تشخیص اولیه سوء تغذیه
در فرد بیمار  ،باید آزمایش هایی برای سنجش
میزان سوءتغذیه انجام شود.آنالیز شیمیایی
خون و ارزیابی آن می تواند میزان مواد مورد نیاز
بدن فرد معلول را مشخص کند.بی حوصلگی ،
کاهش تمرکز و قدرت یادگیری  ،تغییر رنگ
یا پوسته شدن پوست می تواند از نشانه های
تشخیص اولیه سوءتغذیه باشد .درجه و شدت
سوءتغذیه باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد
و مکملهای پرانرژی و مولتیویتامین و مینرال
برای درمان اینگونه افراد درنظر گرفته شود.

یک مشکل شایع در معلوالنی که خود قادر به
نوشیدن آب نیستند دهیدراتاسیون یا از دست
دادن آب در بدن است.در این افراد آب باید به
میزان کافی به فرد معلول از طریق مددکار یا
پرستار نوشانده شود.کمبود آب در بدن موجب
ناراحتی های جانبی همچون چسبنده شدن
روده ها  ،جمع شدن پوست و ناراحتی های
کلیه و مثانه می شود.البته باید توجه داشت که
عکس این مساله نیز صادق است.در معلوالنی
که آب را از طریق ورید دریافت می کنند گاه
با پدیده اوور هیدریت یا افزایش آب بدن رو به
رو هستیم.
چاقی یکی از خطراتی است که همواره معلوالن
جسمی حرکتی را تهدید می کند.خطر چاقی
برای این افراد تا آنجا جدی است که در صورت
بروز می تواند به مانند معلولیتی مضاعف عمل
کرده و کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار
16

دهد.کنترل کالری مورد نیاز فعالیت روزانه و
پرهیز از پرخوری مهمترین روش سر وزن نگاه
داشتن افراد معلول است با این همه در صورت
بروز چاقی نباید سرعت الغری از نیم تا یک
کیلوگرم در هفته بیشتر باشد.سرعت بیشتر
باعث از دست دادن امالح و آب بدن خواهد شد.
 MSکه مخفف MULTIPLE SCLEROSIS
است ،نوعی بیماری مزمن و اغلب پیش رونده
در دستگاه عصبی مركزی است كه با از بین
رفتن غشای میلین در برخی از اعصاب مغز و
نخاع بصورت تكه های كوچك مشخص می
شود .غالف میلین رشته های عصبی را می
پوشاند و از آنها در برابر آسیب ها محافظت می
کند .در شکل باال غالف میلین با رنگ قرمز
مشخص شده است .از بین رفتن غالف میلین
باعث اختالل در انتقال پیام های عصبی است.
علت این بیماری ناشناخته است  .این بیماری
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در بالغین جوان بین  20تا  40سال شایع تر بوده و میزان ابتال در زنان دو
برابر مردان است.
اگرچه اكثر دستورات توصیه های عمومی است و تمام افراد باید از
آن پیروی كنند  ،ولی مواردی نیز وجود دارد كه در بیماران MS
بر آنها تاكید شده است .افراد با عادات غذایی نادرست ،باید بعد از
آگاهی از برنامه تغذیه ای صحیح به تدریج و در چند مرحله از برنامه
غذایی مناسب استفاده كنند .لذت بردن از غذا یك اصل مهم در
تغذیه است و محرومیت مطلق از مواد غذایی مورد عالقه وجود ندارد
 ،به همین علت اگر خوراكی هایی خارج از چهارچوب برنامه توصیه
شده هستند ،می توانند به مقدار كم و در دفعات كمتر مصرف شوند.
عمده مواد غذایی زیان آور برای یک فرد مبتال به بیماری ام اس را
می توان به شرح زیر عنوان کرد غذاهای چرب خصوصا گوشت های
چرب و تمام چربی های حیوانی،فرآورده های لبنی پرچرب ،سس
های مایونز و تمامی سس های دارای چربی زیاد،غذاهای بسیار
شیرین مانند كیك  ،بیسكوئیت  ،شیرینی و آب نبات ،غذاهای
حساسیت زا مثل تخم مرغ  ،شیر  ،سیب زمینی  ،گوجه فرنگی ،
بادمجان و مخمر.
در این میان بسته به میزان  ،نوع و سطح آسیب برخی بیماران به
میوه ها نیز واکنش منفی نشان می دهند.به عنوان نمونه گوجه
فرنگی یکی از میوه هایی است که در بیماران زیادی باعث التهاب و
حمله شده است.همچنین میوه هایی که از طریق هورمون ها رشد
کرده اند می توانند برای یک فرد مبتال به ام اس زیان آور باشند.
کورتون دارویی است که بیماران مبتال به ام اس همواره با آن سر و
کار دارند.برای کاهش اثرات زیان بخش کورتون باید مصرف کافی
ویتامین  ، Dکلسیم و امگا  3همواره در رژیم غذایی این بیماران
گنجانده شود.به این ترتیب برای بیمار مبتال به ام اس مصرف روزانه
4هزار واحد ویتامین  Dو سه وعده در هفته گوشت ماهی توصیه
شده است.
تاکید اصلی در تغذیه بیماران مبتال به ام اس باید روی مصرف
مواد غذایی باشد که می توانند به تقویت و یا فعال سازی سیستم
ایمنی بدن کمک کنند.یکی از مشکالتی که بیماری ام اس به
وجود می آورد فعال سازی سیستم ایمنی بدن در برابر خود
دستگاه عصبی فرد است.به همین دلیل باید از خوردن غذاهایی
که می توانند این وضعیت را شدت بخشند خودداری کرد.لبنیات
و غالت از این دسته غذا ها هستند و در این میان حتی گندم نیز
می تواند بحران آفرین باشد.
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تاکید اصلی در تغذیه بیماران مبتال به ام اس باید
روی مصرف مواد غذایی باشد که می توانند به
تقویت و یا فعال سازی سیستم ایمنی بدن کمک
کنند.یکی از مشکالتی که بیماری ام اس به وجود
می آورد فعال سازی سیستم ایمنی بدن در برابر
خود دستگاه عصبی فرد است.به همین دلیل باید از
خوردن غذاهایی که می توانند این وضعیت را شدت
بخشند خودداری کرد.لبنیات و غالت از این دسته
غذا ها هستند و در این میان حتی گندم نیز می
تواند بحران آفرین باشد.
استفاده از میوه های تازه باید در فهرست خوراکی یک
فرد میتال به ام اس قرار گیرد .با این حال حتما با پزشک
در مورد نوع میوه های مجاز با توجه به شدت بیماری
مشورت کنید .حوردن پنج واحد از سبزيجات و ميوهها
در هر روز برای فرد مبتال به ام اس سودمند خواهد بود.
یک واحد از ميوهها معادل یک ميوه متوسط ،يا نیم
ليوان ميوه خردشده يا كمپوت ميوه ،يا سه چهارم ليوان
آب ميوه تازه است.
در برخی مقاالت پزشکی به مصرف پودر جلبک
دریایی برای بیماران ام اس به عنوان یک مکمل
غذایی مفید اشاره شده است.با این حال بهتر است
در مورد این ماده با پزشک خود مشورت کنید.
در یک فرد مبتال به ام اس باید کنترل وزن همواره
مورد توجه قرار گیرد و مصرف کالری روزانه در این
راستا تعریف و اجرا شود.
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فيلم بيست،

روايتي متفاوت از معلوليت
در سينماي ايران كمتر پيش مي آيد كه معلوليت در بستر كلي
فيلم به تصوير كشيده شود و مثال يك انسان داراي معلوليت
در كنار ديگر كاراكترها به پيدايش داستان فيلم كمك كند.در
ايران هرگاه سخن از پرداختن به مسائل معلوالن و حضور اين
قشر از جامعه در سينما به ميان مي آيد  ،معموال كارگردان ها
با محور قرار دادن شخصيت معلول داستان را حول شخصيت
آن پي ريزي مي كنند و در اين ميان بسيار ديده ايم كه به
ورطه شعار و برانگيختن حس ترحم تماشاگر پرداخته اند.
چيزي كه نه خواست جامعه معلوالن است و نه مي تواند در
بهتر ديده شدن اين قشر كمك كند.
اما امسال در جشنواره بيست و هفتم فيلم
فجر عبدالرضا كاهاني كارگردان نسل سومي
سينماي ايران در فيلم جديد خود با نام
بيست موضوع معلوليت را به عنوان يك
موضوع فرعي در فيلم خود مطرح كرد .و
جالب آنكه با آنكه فيلم بيست روي موضوع
معلوليت متمركز نمي شود اما توانسته
مسائل و مشكالت ناشي از معلوليت را
به تصوير بكشد .و از قضا اينكه علي رضا
خمسه بازيگر نقش فرد معلول در فيلم
بيست توانست جايزه بهترين بازيگر نقش
مكمل مرد را هم به دست آورد.
داستان فيلم بيست در مورد يك تاالر
پذيرايي است كه مدير آن قصد دارد آن را
تعطيل كرده و به فروش برساند.براي همين
بيست روز به كارگران خود فرصت مي دهد
تا كاري براي خود دست و پا كنند.كارگران
كه عالوه بر مشكالت مالي به
محل كار خود دلبستگي هاي
عاطفي نيز دارند سعي مي
كنند از تعطيلي تاالر جلوگيري
كرده و مدير را از فروش آن
منصرف كنند.كارگران اين
تاالر پذيرايي از اشخاص فرو
دست و حاشيه نشين شهر
هستند و به همين دليل
مسائل و دشواري هاي فراواني
را در زندگي دارند.
علي رضا خمسه نقش خسرو را
بازي مي كند.نقش آشپزي

كه كه به اتفاق همسرش در اين رستوران
كار مي كند و يك دستش در هنگام كار
در همين آشپزخانه از كار افتاده ومعلول
شده است .او كه براي بهبودي دستش به هر
دري زده است و حتي خانه خود را فروخته
تا هزينه هاي درمان را تامين كند اكنون نه
معلوليتش برطرف شده است و نه خانه دارد
و از همين رو با مشكالت بيشتري نسبت به
بقيه رو به رو است .در كنار اين مشكالت او
بايد اندوه هميشگي حاصل از معلوليت و نگاه
متفاوت ديگران را هم تحمل كند.
در فيلم بيست كارگردان ريسك بزرگي
كرده و نقش خسرو را كه يك نقش با عنصر
سنگين درام است به بازيگري داده كه بيش
از هر نقش ديگري او را در نقش هاي كمدي
و طنز ديده ايم.كاهاني در اين فيلم كار
دشواري را به انجام رسانده است.او در ابتدا
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از علي رضا خمسه به عنوان يك بازيگر طنز
آشنايي زدايي كرده و سپس نقشي سنگين
را به او سپرده است .نكته قابل اعتنا اين است
كه علي رضا خمسه از پس ايفاي اين نقش
به خوبي بر آمده است .او هم توانسته نقش
يك فرد معلول را از نظر فيزيكي به خوبي
ايفا كند و هم اينكه بار دراماتيك نقش را
به درستي به تماشاگر منتقل مي كند .نكته
ديگري كه كاهاني در فيلم خود به خوبي
به آن اشاره مي كند توانايي هاي يك فرد
معلول است.
خسرو درحالي كه يك دست بيشتر ندارد
تمامي كار آشپزخانه يك تاالر پذيرايي را
انجام مي دهد و در مقام يك سر آشپز خبره
ظاهر مي شود .تصويري كه از توانايي هاي
خسرو به عنوان يك معلول جسمي ارائه مي
شود بدون فوكوس و تمركز است و به همين
دليل ناخودآگاه بر بيننده اثر مي
گذارد بدون آنكه به ورطه شعر و
نمايش بيفتد.
معلوليت خسرو در شخصيت
پردازي هم كمك بسياري به
كاراكتر نقش كرده است و باعث
شده تا اين نقش از يك نواختي و
تك بعدي بودن خارج شود.
پوران درخشنده كارگردان با سابقه
و صاحب سبك سينماي ايران
كه تهيه كنندگي اين فيلم را به
عهده دارد ،خود نيز همواره دغدغه
معلوليت را در فيلم هايش داشته
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و در فيلم هايي چون رابطه و پرنده كوچك
خوشبختي به مسائل معلوالن پرداخته است.
او اين بار اين دغدغه را به عنوان يك موضوع
فرعي در كنار سختي هاي افراد فرودست
جامعه مطرح كرده است.
داستان بيست يك قصه كوچك مينيماليستي
است و همين كوچكي داستان شخصيت
پردازي را دشوار كرده است.در اين قصه با آدم
هايي رو به رو هستيم كه شخصيت پردازي
آنها به درستي انجام نشده است .پسر صاحب
رستوران و فرشته همسر خسرو از شخصيت
پردازي كاملي برخوردار نيستند.به اين ترتيب
شخصيت پردازي هم به نقطه قوت و هم به
نقطه ضعف فيلم بيست تبديل مي شود.

موضوع ديگري كه موجب تنزل جايگاه
باورپذيري از اين قصه در مخاطب شده در به
در بودن همه كساني است كه در اين تاالر كار
ميكنند و به نظر ميرسد اين موضوع خيلي
دستچين شده و فاصلهاي ميان اين قصه و
واقعيت ايجاد شده است .چراكه در واقعيت
اينطور نيست و اينچنين همه آدمهاي جنوب
شهر درب و داغان نيستند و موجب شده
فضاسازي كارگردان در اين قصه چندان طبيعي
به نظر نرسد و به باور مخاطب نزديك نباشد.
اينكه ميثم ،بيژن ،فرخ و زنش و فيروزه
همگي مشكل محل سكونت دارند و نقطه
مقابل آنها سليماني ،مدير تاالر كه همه چيز
دارد اما هيچ چيز ندارد بشدت به ساختار

درام اين قصه لطمه زده و ميان فيلم و
مخاطب سوءتفاهم به وجود آورده است ،چون
اگر اين فضاي دستچين شده و كنار هم قرار
دادن اين همه آدم كه مشكل مسكن دارند
با اين توجيه كارگردان كه «من شهرستاني
هستم و حال آنها را بهتر درك ميكنم» براي
مخاطب و كارشناس سينما حل ميشد ،به
يقين اين فيلم در سينماي اجتماعي كمرمق
اين سالها شان و رتبه بهتري مييافت و
همه با دودلي ميان خوب و بد به اين فيلم
نمينگريستند.ماجراي تحول روحي سليماني
 ،مدير سالن  ،نيز كمي سريع و شتابزده رخ
مي دهد و كارگردان نتوانسته اين سير را
كامل به تصوير بكشد.

گفتگو با عبدالرضا كاهاني كارگردان بيست

بيست ستاره محور نيست

چگونه به داستان بيست و كاركردن با
بازيگران حرفه اي و بزرگ رسيديد؟
ـ بيست بازيگرهاي حرفه اي و معروفي دارد اما
ستاره محور نيست .يعني هيچ كس در فيلم ستاره
نيست .نه من مي خواستم كسي ستاره باشد نه
ستاره ها مي خواستند اين اتفاق بيفتد .انگيزه شان
براي حضور در كار اتفاقاً اين بود كه ستاره نباشند.
خود من هم كسي نيستم كه دنبال ستاره و اين
طور چيزها باشم .بيست از اين جهت كه هنرپيشه
هاي حرفه اي بيشتري در آن هستند اين تصور را به
وجود آورده ،ولي بيست همچنان در ادامه خواسته
هاي من است .به نوعي دنباله عقايد قبلي ام .حاال
قصه رنگ و بوي بيشتري دارد.
يعني در بيست هم مخاطب عام مد نظرتان نيست؟
ـ نه! من به خواسته هاي تماشاگر عام تن ندادم.
فيلم خودم را ساختم .همچنان دنباله عاليق
خودم است.
ايده اصلي بيست از كجا آمد؟ فضاي كار رئال است
يا فضايي بود كه خودتان به آن رسيديد؟
ـ نه ،در واقعيت اتفاق نيفتاده بود ولي هر كدام از
شخصيت هاي فيلم بخشي از خاطرات من هستند
در مقاطع مختلف زندگي .يعني تك تك اين آدم
ها را من ديده ام ،اما هيچ كدامشان را با هم و كنار
هم نديده ام .در بيست همه آنها را دور هم جمع
كردم .ضمن اينكه نگاه خاصي به زندگي دارم .به
اهميت زمان در زندگي ،اين كه بيهوده زمان را از
دست ندهيم .توجه ويژه به زندگي.
و بيست به نوعي اداي دين به اين عقيده تان است؟
ـ احساس كردم اين آدم ها در تاالري كه قرار
است ديگر زندگي وجود نداشته باشد حضور
داشته باشند و تالش كنند .جمع تمام اينها باعث
شد كه فيلمنامه نوشته شود.
قراردادن آدم هايي كه در مقاطع مختلف زندگي با
آنها مواجه شده ايد در كنار هم كار سختي نبود؟
ـ چرا ،فوق العاده كار سختي است .اساساً اين كار

ساده اي نيست .نه اينكه چون خودم دارم اين
كار را مي كنم اين طور بگويم؛ واقعيت اين است
كه اص ً
ال ساده نيست.
در بيست چقدر به فضاي «آدم» و «آنجا» وفادار بوديد؟
ـ من هميشه عالقه دارم كه فضاهاي جديد را
تجربه كنم .در تجربه كردن فضاهاي جديد هم
هيچ وقت دوست ندارم از واقعيت فاصله بگيرم.
در فيلم «آدم» يك قصه فرازميني روايت مي
شود در يك فضاي كام ً
ال واقعي .ما فرشته مرگ
را مي بينيم كه خيلي زميني با همه برخورد مي
كند و همه با او همين برخورد را دارند .با جيپ
مي آيد و لباس هاي عادي مي پوشد .در اين
فيلم هم همين طور .عالقه ام به واقعيت همچنان
ديده مي شود .در فيلم «آنجا» سعي كردم كه
در ساختار سينمايي تجربه اي براي خودم داشته
باشم .نمي گويم تجربه اي جديد؛ از نظر شخصي
براي خودم تجربه تازه اي بود .اين كه زمان را
بشكنم ،اينكه رنگي در فيلم وجود نداشته باشد.
اينكه به شدت به سينماي مستند تنه بزند در
حالي كه سينماي قصه گوست و داستان دارد
ولي بي اندازه واقعي است .تجربه هاي نورپردازي
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و فيلمبرداري كار هم برايم تازگي داشت .آن
موقع آن طور فكر مي كردم.
در بيست اين تفكر تغيير كرد يا همچنان وجود دارد؟
ـ براي ساختن « بيست فكر كردم كه نياز به
برقراري ارتباط با تماشاگر دارم .خب در «آنجا»
اين احساس را نداشتم .دلم مي خواست فيلم خيلي
خيلي شخصي باشد .االن همچنان كه دوست
دارم كار شخصي باشد ،دلم مي خواهد عده اي
هم با فيلم ارتباط برقرار كنند .دلم مي خواهد اين
فضاهاي جديد را تجربه كنم ،البته همراه با واقعيت.
در اين تجربه هاي جديد ،محتوا هم تغيير مي كند؟
ـ نه ،خيلي محتوا را تغيير نمي دهم ،چون من
حرف هاي زيادي براي گفتن ندارم .اگر هر سه
فيلم را تماشاگر پشت سر هم ببيند ،ارتباط آنها
را خيلي راحت پيدا مي كند مثل زنجير به هم
وصل هستند.
يعني مي شود گفت كه فضاي كام ً
ال خاص و شخصي
«آدم» و «آنجا» كه اجازه نمايش هم پيدا نكردند،
با آن مهجوريت به فيلمي مثل بيست رسيد كه با
شرايط ويژه اش به دنبال برقراري ارتباط گسترده
تري است؟
ـ سر بيست حقه بازي كردم ،كه هم خودم لذت ببرم
و هم تماشاگر بيايد و كار را ببيند .يك حقه بازي
سينمايي است ديگر .ما اين كارها را بايد بلد باشيم.
كار بعدي عبدالرضا كاهاني در چه فضايي مي تواند باشد؟
ـ طرح هاي زيادي دارم كه آنها را يك گوشه
يادداشت مي كنم و زماني كه كاري ندارم و سر
فيلمبرداري نيستم به جاي وقت تلف كردن به
صورت فيلمنامه درشان مي آورم تا دستم براي
انتخاب پر باشد .همين حاال چند تا فيلمنامه
دارم كه دوست دارم همه شان را بسازم اما
همه چيز برمي گردد به اينكه ببينم با بيست
چه برخوردي مي شود ،چون من هنوز فيلم به
نمايش عمومي درآمده ندارم كه يك چيزهايي از
مردم ياد بگيرم.
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گپي كوتاه با عليرضا خمسه
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گزارش سازمان بين المللي كار از اشتغال
معلوالن در جهان

مردم نقش تراژيك را
بيشتر دوست دارند

چگونه به بازي در نقشي متفاوت رسيديد؟
معموال از بازيگران كمدي براي شركت در فيلمهاي
غير كمدي دعوت نميشود اما آقاي كاهاني و خانم
درخشنده اين فرصت را به من دادند كه در يك فيلم
جدي بازي كنم و گوشه ديگري از قابليتم را البته
اگر قابليتي داشته باشم به نمايش بگذارم.
نظرتان در مورد نقش تراژيك چيست؟
در جامع ه ما نقش تراژیک با مخاطب خود بیشتر ارتباط
برقرار میکند .در هر حال برای هر بازیگر کارکردن در
فضای تازه یک آرزو است .معموال بازیگران کمدی برای
نقش جدی دعوت نمیشوند ،اما این گروه برای حضور
من در این نقش ریسک کردند.تا به حال اين فرصت به
من داده نشده بود كه در يك فيلم جدي ايفاي نقش
كنم و من از كاهاني ممنونم كه اين فرصت را به من داد.
از بازي در سكوت برايمان بگوييد؟
تخصص من پانتوميم و بازي در سكوت است.اين بار اين
بخت را داشتم تا بازي در سكوت را در يك نقش جدي
و درام تجربه كنم كه برايم تجربه قابل مالحظه اي بود.من
عالقمندهستمدرنقشهايمكمترصحبتكنمچونعقيده
دارم با حرف زدن مشتري هايم از دست مي روند.
منتقدان عقيده دارند اين بهترين نقش شما بود.
خودتان چه فكر مي كنيد؟
هميشه فكر ميكنم فيلم بعدي بهترين فيلم من خواهد
بود ،اما در جامعهاي كه آه و ناله مد شده است ،شايد واقعا
نقشهاي تراژيك بهتر جواب بدهند ،من به شخصه كمدي
كار ميكنم و دوست دارم همواره مخاطب را خندان ببينم.
و سرانجام سيمرغ را هم گرفتيد.
جايزه اي كه براي فيلم بيست از كارهاي يك كارگردان
جوان سينما گرفتم  ،برايم ارزشمند است،گروه ما
حرفهاي و نتيجه كار به نظرم براي مخاطب نيز جذاب
است.جشنواره فيلم فجر رويدادي ملي است و دريافت
جايزه از اين جشنواره براي هر هنرمندي افتخار است.
چطور به نقش رسيديد؟
نقشي كه من بازي كردم نقشي نبود كه در اطراف
ما وجود نداشته باشد.ما خيلي وقت ها آدم هايي
اينگونه را در زندگي مي بينيم و البته با كارگردان
نيز در مورد ويژگي هاي اين نقش گفتگو كرديم و
دست آخر به چيزي كه ديديد رسيديم كه فكر مي
كنم براي مخاطب هم باورپذير و تاثيرگذار باشد.
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مترجم :ليلي كشوادي

و سرانجام کارگران معلول تقدیر شدند
سید عماد برقعی

هر ساله در آستانه روزجهانی کارگر شاهد تقدیر نهادهای
خصوصی و دولتی از کارگران نمونه هستیم اما هیچ گاه شاهد
تقدیر از کارگران نمونه توانیاب نبوده ایم .کارگرانی که هم
به دلیل تالش بیشتر برای حرفه آموزی به دلیل محدودیت
های جسمانی و هم به دلیل نگرش نادرست جامعه نسبت به
معلولیت به حق شایسته بهترین تقدیرها هستند .امسال برای
اولین بار به همت مجتمع رعد الغدیر و کانون معلوالن توانا
شاهد تقدیر از کارگران نمونه معلول بودیم که امید می رود
این حرکت از سال آینده در گستره ای وسیع تر و با مشارکت
دستگاه های مربوط توسعه پیدا کند.
این مراسم در سالن دانشکده
روانشناسی دانشگاه تهران برگزار شد و
در آن تعداد زیادی از معلوالن و خانواده
های آنان حضور داشتند.پس از تالوت
قرآن و سرود جمهوری اسالمی ایران
 ،مهندس علی سلطان زاده مدیرعامل
موسسه رعد الغدیر به حاضران خیر
مقدم گفته و از حضور مقامات سازمان
بهزیستی و نمایندگان مجلس در این
مراسم قدردانی کرد .در اولین بخش
برنامه زینب یکتایی از معلوالن جسمی
 حرکتی با دکلمه ای زیبا حاضران را بهوجد آورد.فاطمه صالحی هنرمند بدون
دستی که دیگر این روزها شناخته شده
تر از گذشته است با مضراب های سنتور
هنر نمایی می کند و زمانی که از او می خواهند برای حاضران
در سالن صحبت کند تنها به یک جمله بسنده می کند که  :با
بال شکسته پر کشیدن هنر است.
نخستین سخنران این مراسم سید محمد موسوی رییس
هیات مدیره کانون معلوالن توانا است که سال گذشته خود
به عنوان کارآفرین نمونه در سطح کشور شناخته شد .او در
سخنان خود به فلسفه کار کردن اشاره می کند و می گوید:
اگر کارکردن برای افراد سالم عامل درآمد و بی نیازی است ،
برای افراد معلول عالوه بر کسب درآمد و بی نیازی از دیگران
حضور فعال اجتماعی است .وی در ادامه با تبریک به تمام
کارگرانی که در سنگر تولید زحمت می کشند گفت  :باید
برای معلوالن فرصت های برابر ایجاد کرد.لطفا به معلوالن
مستمری و وام ندهید  ،فقط فرصت های برابر ایجاد کنید.
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اگر آنها کار کنند می توانند در آمد داشته باشند  ،خودرو
بخرند و ازدواج کنند .وی با اشاره به اینکه معلوالن به سختی
می توانند کار پیدا کنند و قوانین موجود کافی نیست گفت :
باید در زمینه اشتغال قوانینی تصویب شوند که برای کارفرما
جاذبه داشته باشند تا آنها برای استفاده از معلوالن در کارگاه
ها انگیزه پیدا کنند.
در بخش دیگری از این مراسم مجتبی طاهرخانی نماینده مردم
تاکستان در مجلس شورای اسالمی و از اعضای فراکسیون
معلوالن مجلس طی سخنانی با تاکید بر توانایی های معلوالن
گفت :معلوالن با توانایی های خود می
توانند در رشد و پیشرفت کشور سهم
مهمی داشته باشند چرا که این گروه
ثابت کرده اند می توانند کارهای بزرگی
انجام دهند.طاهرخانی با اشاره به اینکه
بخشی از این امر به خود باوری معلوالن
از توانایی هایشان باز می گردد گفت :
قوانین هم نیاز به بازنگری دارند که این
ظرفیت اکنون در مجلس هشتم به
وجود آمده است.وی افزود :امروزه ديگر
نمي توان پذيرفت كه مديريت جامعه از
معلوالن غافل شود و كلمه محدوديت،
تنها محدود به فكر انساني است كه به
معلوليت به ديد محروميت نگاه مي كند
ولي ما معتقديم بايد از كليه توانمندي
هاي معلوالن به عنوان قشر ده درصدي
كشور در جهت تعالي و پيشرفت كشور بهره ببريم.
در این مراسم از جمعی از کارگران معلول برتر کشور تقدیر شد.
زینب ذوالفقارزاده  ،هادی افشین  ،منیژه فتحی زاده و بهنام
مددی از تقدیرشدگان مجتمع رعد الغدیر بودند و از اعضای
کانون معلوالن توانا نیز از مهدی رحیمی گیلک  ،زهرا ترکمن ،
صغری معروفی  ،فاطمه پارسیان و علی حق وردی تقدیر شد.
در این مراسم همچنین دکتر محمد کمالی چهره آشنای دفاع
از حقوق معلوالن و توانبخشی کشور یکی دیگر از سخنرانان
بود که چون همیشه با خطاب قرار دادن مسووالن خواستار
باور توانمندی معلوالن از سوی آنان و جامعه شد.او همچنین
در ادامه از دختر نابینایی که دانشجوی دکتری علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی و همچنین وکیل پایه یک دادگستری
است درخواست کرد تا برای حاضران صحبت کند.

سازمان جهاني كار يا  ILOدر روز جهاني
معلوالن ،گزارش جديدي منتشر كرد كه بر
اساس آن ،گرچه طي سال هاي اخير پيشرفت
هاي چشمگيري در بهبود معاش و شرايط
زندگي معلوالن حاصل شده است ،اما بايد
تالش هاي بيشتري به عمل آيد تا بتوان موانع
پيش روي اين گروه را از ميان برداشت و به
آنها كمك كرد تا امكان كار و فعاليت داشته
و در رشد اقتصادي جوامع خود سهيم باشند.
عنوان گزارش سازمان جهاني كار «حق
كارشايسته براي معلوالن» است ،و بر اين نكته
تاكيد دارد كه اتخاذ اقدامات و تالش هاي
بيشتر براي رفع موانع پيش روي مشاركت
معلوالن در جامعه ،بسيار حياتي و حايز اهميت
است ،زيرا نه تنها سهم معلوالن را در بازاركار
بيشتر مي كند و سهم آنها را در فعاليت هاي
اجتماعي افزايش مي دهد و منجر به رشد و
توسعه روستايي و نيز اجراي موفق برنامه هاي
كاهش فقر مي شود ،بلكه در تحقق سريع
تر يكي از اهداف توسعه هزاره مؤثر است كه
همان به نصف رساندن شمار فقيران جهان تا

سال  2015است.
بنا بر آمارهاي سازمان جهاني كار ،نزديك
به  650ميليون نفر از جمعيت جهان معلول
هستند يا از هر 10نفر يك نفر دچار معلوليت
است و از اين تعداد حدود  470ميليون معلول
در سن كار هستند .گرچه بسياري از اين افراد
به طور موفق كار مي كنند و كام ً
ال جذب
جامعه شده اند ،اما معلوالن گروهي هستند كه
معموالً ميزان فقر و بيكاري در ميان آنها بيشتر
است.گزارش جديد سازمان جهاني كار حاكي
است كه بين فقر و معلوليت رابطه اي قوي
وجود دارد و  80درصد از كل معلوالن جهان
در كشورهاي درحال توسعه زندگي مي كنند.
همچنين نزديك به  426معلول زيرخط فقر به
سر مي برند و غالب اوقات  15تا  20درصد از
آسيب پذيرترين و حاشيه نشين ترين فقيران
كشورهاي درحال توسعه ،معلوالن هستند.
«جان سوماويا» ،دبيركل سازمان جهاني كار
در اين زمينه مي گويد :هدف اصلي و عمده
اين سازمان ،فراهم آوردن فرصت كار شايسته
براي همه مردم است .وقتي ما حقوق و عزت
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نفس و كرامت انساني معلوالن را افزايش مي
دهيم ،درحقيقت افراد را توانمند مي سازيم
و جوامع را غني و اقتصادها را قدرتمند مي
كنيم .ما بايد تالش هايمان را افزايش دهيم تا
روند تغييرات را سرعت بخشيم.
بخش «افزايش مهارت ها و ايجاد قابليت
هاي اشتغال « ،ILOاشاره به پژوهش هاي
بانك جهاني در اين زمينه دارد كه برآورد
كرده است ،ضررهاي اقتصادي جهاني در اثر
محروميت اجتماعي افراد از بازار كار و عدم
حضور در فعاليت هاي اقتصادي برحسب
توليد ناخالص داخلي يا  ،GDPساالنه بين
 1/37تا  1/94تريليون دالر است و اضافه مي
كند كه از اين رو ايجاد مشاغل شايسته براي
افراد معلول از حيث اجتماعي و نيز اقتصادي
مهم است.
گزارش جديد ILOبر چالش هاي متعددي
تاكيد دارد كه در محيط هاي كاري دربرابر
معلوالن موجود است و از جمله آنها مي توان
به تمركز معلوالن در مشاغل پايين و داراي
دستمزد اندك ،مشكالت مرتبط با رفت و آمد
به محيط كار ،مشكالت مسكن و حمل و نقل،
خطر از دست دادن مزايا هنگام شروع كار و
تعصب و برخورد ناصحيح ساير كارگران در
محيط كار و
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كارفرما و كل جامعه با آنها اشاره كرد .اين گزارش
همچنين تاكيد دارد كه در محيط هاي كاري در
بين معلوالن در مقايسه با افراد سالم ميزان بيكاري
بيشتر و سطح درآمد كمتر است يا اغلب معلوالن در
مشاغلي پايين تر از تخصص خود استخدام مي شوند.
گزارش سازمان جهاني كار درعين حال حاكي
است اين وضعيت نشانه آن نيست كه هيچ گونه
پيشرفتي در اين زمينه حاصل نشده است ،طي سال
هاي اخير رشد چشمگير تصويب قوانين ملي در
كشورهاي مختلف درمورد منع تبعيض عليه معلوالن
دلگرم كننده بوده است ،گو اين كه تصويب قوانين
در اين حوزه به تنهايي ،اجراي آنها را ضمانت نمي
كند .تالش هاي دايمي سازمان هاي بين المللي ،به
خصوص ILOاز حيث ارتقاي فرصت ها و رفتار برابر
در زمينه اشتغال ادامه دارد تا محروميت اقتصادي و
اجتماعي معلوالن را به طور زيادي كاهش دهد.
سازمان جهاني كار بر اين باور است كه كنوانسيون
جديد سازمان ملل درمورد حقوق معلوالن كه در
دسامبر  2006تصويب شد ،باعث تشديد اقدامات در
سطح كشوري و جهاني مي شود و نيروي جديدي
براي از بين بردن تبعيض عليه معلوالن به شمار مي
آيد و منجر به افزايش حضور مثبت آنها در بازار كار
مي شود .اصول اين كنوانسيون جديد سازمان ملل
مطابق با استانداردهاي  ILOدر اين زمينه ،از جمله
كنوانسيون شماره  159سازمان جهاني كار است
كه درمورد «رشد توانايي هاي حرفه اي و شغلي
معلوالن» است.
تاكنون  80كشور ،كنوانسيون  159را پذيرفته اند.
در اين كنوانسيون تاكيد شده است كه بايد درمورد
اجراي سياست هاي ملي مرتبط با رشد توانايي هاي
حرفه اي و شغلي ،با سازمان هاي نماينده كارگران و
كارفرمايان و سازمان هاي نماينده معلوالن مشورت
شود .در كنوانسيون جديد نيز درمورد مساله مشاوره
با گروه هاي مهم ذي ربط تاكيد شده است.به عالوه
گزارش ILOحاكي
است كه اگر
د و لت

ها ،كارفرمايان و اتحاديه هاي
كارگري سياست هاي عدم
تبعيض عليه معلوالن را اجرا
كنند ،اين اقدام در مديريت
معلوليت در محيط هاي كار
نقش مهمي خواهد داشت.
در سال  ،2007سازمان جهاني
كار در روز جهاني معلوالن برنامه
جديدي را جهت اعتالي اصول
كار شايسته در بين معلوالن،
شروع كرد .اين سازمان مي
گويد ،اميدوار است چنين
اقداماتي كمك كند تا مسائل
مؤثر بر معلوالن در جهان كار
بيشتر درك شود و نيز باعث
جلب حمايت هاي تازه اي از
حقوق آنها در محيط كار شود.
اما بهتر است به عنوان يك نمونه در پايان اشاره اي
به وضعيت معلوالن در لهستان داشته باشيم .در اين
كشور همانند ساير كشورهاي اروپايي ،ميزان بيكاري
معلوالن در مقايسه با ساير كارگران بسيار زيادتر
است .گرچه سهم معلوالن در سن كار در لهستان 10
درصد است ،اما سهم آنها در بازار كار فقط  3/8درصد
است ،گو اين كه نشانه هايي از بهبودي وضعيت
معلوالن در اين منطقه مشاهده مي شود كه ماجراي
«پاول» و كارفرماي او يكي از آنها است.
«پاول كاميتسكي» كه دچار معلوليت جسمي است،
نماينده يك شركت لهستاني و كار او فروش لوازم
آرايشي ،تجهيزات آزمايشگاهي ،وسايل پزشكي و
مواد ضدعفوني كننده است.او مي گويد :من به شغل
خود واقعاً عالقه مند هستم .تمايلي ندارم در اتاق
كوچكي كه  10طبقه زيرزمين واقع شده است خودم
را محبوس كنم .دوست دارم با مردم باشم».پاول»
وقتي در خودروي خود رانندگي مي كند ،همانند
ساير نمايندگان فروش به نظر مي رسد .براي او و
كارفرمايش فرقي ندارد كه او از ويلچر استفاده مي
كند.
او مي گويد :مي توانم سوار اتوبوس و قطار شوم،
اما درحال حاضر قادر به رانندگي نيز هستم .مشكلي
ندارم .انسان مي تواند كارهاي بسياري را با ويلچر
هم انجام دهد .فكر مي كنم كارهاي زيادي را
انجام مي دهم كه افراد كام ً
ال سالم قادر به
انجام آن نيستند.
«ماريوس مارسل» مدير بازاريابي
و ناظر او تاييد مي كند كه «پاول»
كارگر خوبي است .مديراني همانند
او ،توانايي افراد معلول در برقراري
ارتباط با ديگران را تحسين مي
كنند.
«مارسل» مي گويد :هرگز اجازه
نمي دهم «پاول» احساس معلوليت
كند .برعكس از او همان انتظاراتي
را دارم كه از ساير نمايندگان دارم.
«پاول» به روي خود نمي آورد ،ولي
در اعماق قلبش از ما قدرداني مي كند
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من و کنسرت شهرام ناظری

كه از او چنين خواسته اي داريم و او مجبور است
كه همان اهداف موردنظر را محقق كند و همان
دستاوردها را براي شركت داشته باشد.اما جذب كامل
افراد معلول همانند «پاول» در جهان كار مساله اي
استثنايي است».دروتا ولمن» مجري مشهور برنامه
هاي تلويزيوني لهستان در فيلم مستندي كه براي
 ILOتهيه شده است ،مي گويد :ما به ندرت افراد
معلول را در خيابان هاي لهستان مي بينيم ،همين
وضعيت در محيط هاي كاري نيز صدق مي كند.
اميدوارم ،در اين كشور كارفرمايان ديگري نيز اين
حقيقت را بپذيرند كه استخدام افراد معلول ،كار با
ارزشي است و در موفقيت شركت هاي آنها نقش
دارد.
بنا بر گزارش اخير ILOدرمورد وضعيت معلوالن
در لهستان ،اين كشور بيشترين ميزان معلول را
در بين كشورهاي اروپايي دارد .در اين قاره238 ،
ميليون معلول در سن كار وجود دارد .به عبارت ديگر
از هر  10كارگر در سن كار ،يك نفر دچار معلوليت
محسوس است .به عالوه ،در اين كشور ميزان حضور
معلوالن در بازار كار به طور چشمگيري كمتر از ساير
كارگران است .در اين كشور فقط  38درصد معلوالن
در سن كار مشغول فعاليت هستند ،درحالي كه
اين ميزان در انگليس  49درصد و در سوئيس 52
درصد است.وضعيت معلوالن در ساير كشورهاي عضو
سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي يا OECDو
كشورهاي اروپايي به همين نحو است« .ارتور اريلي»
رئيس قبلي بخش توسعه و ترميم جهان و نويسنده
پژوهش «حق كار شايسته براي معلوالن» براي،ILO
مي گويد :آمارهاي موجود اشاره به آن دارد كه در
بازار كار ميزان بيكاري معلوالن دوبرابر و حتي بيشتر
از اين ميزان در مقايسه با كارگران سالم است.
اما اين مساله حاكي از آن نيست كه هيچ پيشرفتي
حاصل نشده است.پژوهش ها نشان مي دهد در
سراسر جهان همانند لهستان ،كارفرمايان درصدد
قبول اين وضعيت و استخدام معلوالن برآمده اند.
«ولمن» در خاتمه مي گويد :كارفرمايان به ارزش
كارگران معلول و نقش آنها در رشد و توسعه شركت
ال معتقدم كه آنها واقعاً
هايشان _پي برده اند .من كام ً
شايستگي اشتغال و فعاليت اقتصادي را دارند.

بعضی وقتها بعضی کارها سخت است .مث ٌ ًال اگر خودت نتوانی از روی
ویلچر بلند شوی و توی ماشین بشینی و رسویس مناسبسازیشده
هم نداشته باشی ،سوار ماشین شدن میشود یک کار سخت .یا اگر
بخواهی جایی بروی که پله دارد ،برای رفتنت باید امکانسنجی بیشرتی
بکنی .اما کارهای سخت الزاماً غیرممکن نیستند .حتی گاهی لذتبخش
و شادیآفرین هم میشوند.
وقتی تصمیم میگیرم تنهایی بروم جایی ،از قبل نگرانم که چهجوری
میشود و چهجوری سوار ماشین میشوم ،چهجوری از ماشین پیاده
میشوم ،ویلچرم را چهجوری از پله جلوی در فالنجا رد میکنم و
چهجوری بدون اینکه خودم را بسوزانم یا گند بزنم به لباسم ،قهوه
ترکم را در فنجان کوچک میخورم!
اما بعدش هرچقدر هم سخت گذشته باشد ،خاطره خوشی برایم میماند.
مثل شب کنرست شهرام ناظری که تا ساعت یک و نیم بامداد،
جلوی در کاخ نیاوران وایساده بودم تا شاید تاکسیای پیدا شود و من
را به خانه برساند!
ً
معموال کنرستهایی که در کاخ نیاوران برگزار میشود
در فضای باز حیاط رسسبزش است .تابستان امسال
من به خیال اینکه این بار هم کنرست هامنجاست،
بلیت اجرای شهرام ناظری را تهیه کردم .از بچگی
صدای ناظری را خیلی دوست دارم .بنابراین خود را
آماده کردم که یک شب بهیادماندنی داشته باشم.

پس از ورود به محوطه کاخ بود که فهمیدم این بار کنرست در محوطه وسیعی در زمین
باالیی برگزار میشود که سه ردیف پله دارد .نگاهی به اطراف انداختم تا شاید
مسیر مناسبتری وجود داشته باشد ،اما جز پلهها راهی نبود! در هامن لحظات
بود که مسئول حراست کاخ به رساغم آمد و پس از اینکه بلیتم را چک کرد گفت:
«شام منتظر باشین ».از بیسیم زدنها و گفتگوهایش فهمیدم که دارد هامهنگ
میکند تا من را به باال بربند .دقایقی بعد سه ،چهار نفر از مأموران حراست بعد از
اینکه برایشان توضیح دادم که چهطوری ویلچر را رو به عقب زاویه بدهند ،من و
ویلچرم را بلند کرده بودند و به محل اجرای کنرست میبردند!
و بعد من بودم و هوای دلپذیر و صدای زیبای شهرام ناظری و موسیقی و
اشعاری که به وجد میآوردم.
برایتان از پایان کنرست بگویم ،وقتی که صرب کردم تا بیشرت مردم جایگاه را
ترک کنند و راه پلهها خلوت شوند و بعد با هامن ترتیب قبل خود را به در
خروجی رساندم .برای برگشتم نتوانسته بودم ماشین مناسبسازی شدهای جور
کنم ،بعضی دوستانم هم که ماشین داشتند منیتوانستند دنبامل بیایند .با خودم
گفته بودم که نهایتاً آژانسی میگیرم و برمیگردم .ولی نه آژانسهای آنجا ،نه
آژانس محل خودمان ،نه تاکسی تلفنی ،هیچکدام ماشین نداشتند!
اما باکم نبود ،از هوا لذت بردم و از تأثیر صدا و شعر و آهنگهای آن شب
شهرام ناظری .و پرسی را دیدم که از مشهد آمده بود کنرست و کیف ساز
روی دوشش نشان میداد عاشق موسیقی است .میگفت صبح بلیت برگشت
دارد اما چون ترمینال ناامن است تا صبح هامنجا دم کاخ قدم میزند و بعد راه
میافتد و میرود شهرش .وقتی آخررس تاکسی تلفنی آمد و خواستم سوار بشوم
راننده با تعجب پرسید« :با این وضعیت اومدی کنرست؟! سختت نبود؟» و
مشهدی اهل دل جواب داد« :عشق شهرام چهها که منیکنه!»...
جوان
ِ

مانی رضویزاده
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چگونه بر ناامیدی غلبه کنیم؟
حتما برای شما هم پیش آمده که به شدت بر روی اهداف و پروژه های خود کار می کنید ،اما راه به جایی نمی برید و اص ً
ال دلیلش
را هم نمیدانید .تنها چیزی که می دانید این است که می دانید راه به جایی نخواهید .این همان ناامیدی است که اگر در وجود شما
نهادینه شود از کمترین موفقیت ها در زندگی هم محرومتان می کند.اگر این ناامیدی را درمان نکنید از کار به زندگی شما سرایت
می کند و آنوقت است که به افسردگی شما هم منجر می شود.در این نوشته چند کار ساده که می تواند ناامیدی شما را برطرف کند
معرفی می شود.بدیهی است که در موارد پیشرفته روانکاوی توسط یک متخصص چاره کار خواهد بود.
از خود سؤال کنید «چه کاری در این
شرایط جواب می دهد؟

حتی زمانی که احساس می کنید هیچ کاری از
دستتان بر نمی آید ،به دقت فکر کنید و مطمئناً
یک راه را پیدا می کنید که به شما کمک کند.
خوب همین امر هم جای خوشحالی دارد .حال
چگونه می توانید آنرا به کار بندید و ارتقا دهید؟
با مطرح کردن این سؤال خودتان را از دایره منفی
گرایی هایی نظیر «واقعاً ناامید کننده» است،
نجات داده اید و می توانید بر روی نکات مثبت
تمرکز کنید.

رکورد کارهای خود راثبت کنید

هر کاری را که با موفقیت انجام می دهید،
یادداشت کنید .اگر این کار را به صورت ماهانه
انجام دهید آنوقت می توانید دریابید که در طول
یک ماه تا چه حد پیشرفت کرده اید .خودتان
هم از میزان موفقیت هایتان شگفت زده خواهید
شد .اگر هم دیدید که در لیست شما آیتم های
زیادی نوشته نشده اند ،چشم هایتان باز می شود
و متوجه می شوید که بیش از آنکه کار کنید،
وقت گذرانی می کنید و یا انرژی خود را صرف
کارهای بی ارزش می کنید و باید حواس خود را
بیش از این ها جمع کنید .باید به جایی برسید
که لیستتان از آیتم ها مختلف پر شود تا بتوانید
پیشرفت کنید .با تهیه لیست همچنین می توانید
به راحتی تشخیص دهید که در کدام زمینه ها
مؤثرتر عمل کرده اید و در کدام قسمت ها کمی
ضعیف بوده و نیاز به تالش بیشتری دارید.

بر روی عملی کردن آرزوهای خود
تمرکز کنید

هدف اصلیتان را در ذهن خود تجسم کنید.
نتیجه مورد عالقه تان چیست؟ گاهی اوقات دور
و برمان آنقدر شلوغ می شود و خودمان را سرگرم
حل درگیری ها و مشکالت پیش پا افتاده می
کنیم که یادمان می رود هدف اصلی زندگی مان
چیست .سعی کنید تا آنجایی که می توانید از
پرسیدن این سؤال« :چرا چنین اتفاقی افتاد؟»

پرهیز کنید ،چرا که پرسیدن این سوال شما را
در گذشته نگه داشته و جلوی پیشرفتتان را می
گیرد .این سوال هیچ گونه راه حلی برای حل
مشکل ،به شما معرفی نمی کند .چیزی که باید به
آن توجه داشته باشید دو سوال زیر است :این بار
انتظار دارید که چه اتفاق متفاوتی روی دهد؟ برای
رسیدن به آن نقطه چه کاری باید انجام دهید؟

ساده سازی کنید

زمانیکه برای حل مشکلی در حال تالش هستید،
ممکن است آنقدر درگیر یافتن راه حل شوید
که ناخواسته کارهای جانبی بسیار زیادی را به
آن اضافه کنید و با خودتان هم تصور کنید که
«ممکن» است این موارد به شما کمک کنند.
زمانی که برای کاری مسیرهای متفاوت طراحی
می کنید و یا شاخ و برگ آن را زیاد می کنید
ممکن است ناخواسته در البیرنتی که خود ساخته
اید گرفتار آیید.

اهل عمل باشید

شما زمانیکه به ناامیدی می رسید معموالً شور
و اشتیاق اولیه خود را از دست می دهید و دیگر
حتی تمایلی ندارید که به موضوع مورد نظر فکر
کنید .مسئله ای که برایتان پیش آمده دشواراست،
از آن ناامید شده اید ،و احساس می کنید که نمی
توانید کار به جایی ببرید .بنابراین هر کاری که
شما را از آن دور کند برایتان جالب تر به نظر می
رسد .در یک چنین زمانی به دنبال این هستید
که هر طور شده از کار اصلی طفره بروید؛ اما اگر
اهداف از پیش تعیین شده را داشته باشید و مسیر
مناسبی را برای خود انتخاب کرده باشید ،گذر
ازاین دست اندازهای کوچک نباید شما را خسته
و ناراحت کند .همانطور که توماس ادیسون گفته:
«بسیاری از افراد شکست خورده کسانی هستند
که متوجه نبوده اند تا چه اندازه به اهداف خود
نزدیک شده اند».
مسئله دیگری که ممکن است اتفاق بیفتد این
است که شما وقت زیادی را صرف نگرانی می
کنید .نگرانی یکی از بدترین راههای اتالف انرژی
است و اجازه نمی دهد که شما به جلو حرکت
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کنید .تنها کاری که باید انجام دهید این است
که اهل عمل باشید .زمانیکه مجددا ً توانستید به
سمت جلو حرکت کنید ،آنوقت متوجه می شوید
که دیگر دلیلی برای نگرانی هایتان وجود ندارد.

مثبت باشید

بهتر است بیشتر آن وقتی را که می خواهید
صرف نگرانی و ترس و منفی بافی کنید ،صرف
مثبت اندیشی کنید .بزرگترین قهرمانان ورزشی
جهان خودشان را در حالی تجسم می کنند که
بدون هیچ گونه عیب و نقصی مسابقات مختلف
را به نفع خود به پایان می رسانند .هیچ جایگاهی
برای شکست در ذهن این افراد وجود ندارد .این
درست همان چیزی است که شما هم باید به
آن برسید .خودتان را ببینید که به آرزوها و
اهدافتان می رسید .خودتان راتصور کنید که به
آرزوهایتان رسیده اید ،چه احساسی دارید؟ چه
می گویید؟ بر روی این کار وقت بگذارید؛ این امر
به شما امید می دهد تا راهتان را ادامه دهید.
معموالً موارد مختلف به آن اندازه ای که آن ها را
در ابتدای کار می بینید بد نیستند .گاهی اوقات
چیزها بدتر از آنچه هستند به نظر می رسند تنها
به این دلیل که ما خودمان خسته هستیم و از
نظر ذهنی آمادگی نداریم .کمی استراحت و نگه
داشتن حس شوخ طبعی می تواند به شما کمک
کند .این گونه احساس ها به سرعت از میان می
روند و شما مجددا ً به حالت عادی باز می گردید.
یک ذهن باز خیلی راحت تر می تواند راه حل
های متفاوت را پیدا کرده و آنها را به کار ببند تا
یک ذهن کسل و خسته .یک ذهن ناامید به همه
چیز اینطور نگاه می کند« :فایده اش چیست؟»
یک ذهن بسته نمی تواند راه حل های ممکن را
بررسی کرده و آنها را تشخیص دهد .مثبت باقی
بمانید .به هر حال باید همچنان بدانید که گزینه
های مختلف چه هستند و بر طبق برنامه هر یک
را امتحان کنید .هدف شما این است که راه حل
مناسب را انتخاب کرده ،تمام حواس خود را روی
آن متمرکز کنید ،و سپس عکس العمل مناسب
نشان دهید.

راهنما
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نكاتي پيرامون انتخاب ويلچر

راحت تربرانيم

در بسياري از بيماران مبتال به اختالالت حركتي
داشتن ويلچير مناسب جزء اصلي زندگي اين
افراد است .يك ويلچير نامناسب مي تواند به
توسعه ناتواني هاي فرد معلول كمك كرده و
باعث به وجود آمدن مشكالت بيشتري شود .با
توجه به تنوع فراوان ويلچيرها و وسايل جانبي
آن در كشورهاي توسعه يافته تجويز ويلچر در
كلينيكهاي خاص ( ) Seat clinicانجام مي
شود .در كشور ما كارشناسان كاردرماني در اين
زمينه اطالعات الزم را در اختيار بيماران قرار مي
دهند .اما محدوديت هاي مالي و دانش موجب
شده تا بسياري از معلوالن ايراني از ويلچير مناسب
خود استفاده نكنند.در ادامه به نكاتي درمورد
انتخاب ويلچير مناسب اشاره مي كنيم:
هدف از تجويز ويلچر به حد اكثر رساندن تحرك
فرد بطور مستقل  ،پيشگيري يا به حداقل رساندن
بد فرمي ها ياآسيبهاي مختلف در اندامها مثل
زخم بستر ،خم شدن مفاصل ،بد شكلي مفاصل و
به حداكثر رساندن عملكرد فرد است.به اين ترتيب
اگر اين وسيله مناسب نباشد خود مشكالتي
دوچندان را به وجود مي آورد.
انواع فريم
بيشترين نوع ويلچر مورد استفاده ،نوع خم
شو(تاشو) است .ويلچرهائي كه تا شونده نيستند
محكمتر بوده و ديرتر خراب مي شوند اما جابجائي
ويلچر مشكل است .ويلچرهاي تاشو قابل جابجا
كردن هستند اما سنگين تر بوده ،زودتر خراب مي
شوند و حركت دادن آنها انرژي بيشتري الزم دارد.
دستگيره
به حلقه اي كه با آن ويلچر را به جلو مي
رانيم hand rimيا دستگيره مي گوئيم .هر
چه دستگيره بزرگتر باشد ،جلو بردن ويلچر
راحت تر است .دستها نيز بايد تحرك بيشتري
داشته باشند ،اگر دستگيره كوچك تر شود با
حركت كمتر دست ،ويلچر به ميزان بيشتري
جلو مي رود اما نيروي بيشتري الزم است
و فشار بيشتري به دست وارد مي شود لذا
دستگيره هاي كوچك در ويلچرهاي مسابقه
استفاده مي شوند و يا كساني كه بازوان قوي
تري دارند.

كوچك كه از جنس پالستيك سفت است در
جاهاي صاف مناسب هستند.اما در خيابان و پياده
روهاي ناصاف هم صداي بيشتري ايجاد مي كنند
و هم تكان هاي بيشتري به بدن فرد منتقل مي
شود.چرخ هاي الستيكي نرم اگر چه بزرگتر بوده
و به وزن ويلچير اضافه مي كنند اما در نهايت در
مسيرهاي غير صيقلي باعث مي شوند تا حركت
ويلچير روان تر باشد.
صندلي
صندلي از جنسهاي مختلفي مثل برزنت يا وينيل
ساخته مي شود .نوع ساخته شده از وينيل گرم بوده
و باعث تعريق مي شود .انواع داكرون و نايلون سبكتر
بوده و باعث ايجاد تعريق كمتري مي شوند.زاويه
نشيمنگاه صندلي نيز اهميت دارد .در حالت معمولي
اين زاويه صفر تا  10درجه است اما در ويلچيرهاي
ورزشي تا  20درجه است .هرچه زاويه بيشتر باشد،
پايداري فرد بر روي ويلچر بيشتر مي شود اما احتمال
ايجاد زخم بستر نيز زيادتر مي شود.
بالشتك ها
در هر ويلچري بسته به مشكل فرد معلول بايد از
بالشتك مناسب استفاده كرد .انواع آن شامل :ابر،
ژل و كيسه هاي هوائي است كه خود اين انواع
نيز دسته هاي گوناگون دارد .بايد بالشتك طوري
تنظيم شود كه انحناي كمر كه بصورت طبيعي
وجود دارد حفظ شود.
پشتي
تنظيم پشتي بر اساس ميزان كنترل الزم و

تحرك فرد انجام مي شود .هر چه پشتي باالتر
باشد ،حمايت بيشتري از كمر وپشت به بيمار داده
مي شود اما تحرك فرد كمتر مي شود .برخي از
ويلچرها داراي قابليت خم شدن پشتي هستند.
جاي پا
اهميت محل قرارگيري پا در حفظ تعادل ،داشتن
وضعيت مناسب و حفظ پا از آسيب و ضربه است.
قرار گرفتن درست مچ پا باعث كاهش فشار بر
ناحيه ران و باسن مي شود .بيشترين نوع مورد
استفاده انواع متحرك است تا فرد بتواند در تحرك
آزادي بيشتري داشته باشد .در صورتي كه در خم
شدن زانو مشكلي وجود داشته باشد از انواع خاص
آن استفاده مي شود .بايد توجه داشت جاي پا بايد
در ارتفاعي باشد كه پاها نه آويزان باشند و نه به
سمت باال فشار داده شوند.
اندازه ويلچير
اندازه ويلچير بسيار مهم است و بايد توسط
كارشناسان كاردرماني تنظيم شود .بعنوان مثال
بزرگ بودن ويلچير مي تواند باعث خم شدن ستون
فقرات (اسكوليوز) يا تشديد آن شود.همچنين ويلچير
هاي بزرگ به دليل وزن بيشتر فشار بيشتري را به
دست ها و بازوهاي معلول وارد مي كنند.
محل قرارگيري ساعد
هدف از گذاشتن آن حفظ تعادل و پايداري فرد
است .همچنين فردي كه دچار ضايعه نخاعي است
بايد هر  20دقيقه بمدت  20ثانيه خودش را بلند
كند تا از ايجاد زخم بستر پيشگيري بعمل آيد.
داشتن دسته باعث كاهش فشار به مهره هاي
كمري شده و اگر فردي كمر درد دارد حتما
بايد از ويلچر دسته دار استفاده كند .انواع
مختلف آن شامل :نوع ثابت ،نوع قابل جدا
شدن ،نوع كوتاه براي كارهاي پشت ميز و
غيره است.
تاير
سه نوع تاير وجود دارد :تيوب دار ،بدون تيوب
وتوپر.نوع تيوب دار سبك بود و براي اكثر
مواقع انتخاب مناسبي است .نوع بدون تيوب
سنگين تر است ولي براي مكانهاي صاف مثل
داخل بيمارستان مفيد است اما در مكانهاي
ناهموار استفاده از آن دشوار است اما پنچر
نمي شود.

چرخ جلو
انواع مختلف چرخ جلو وجود دارد .چرخهاي
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بیست و پنج سالگی ،سالم
بیست و پنج سال ،ربع قرن .کم زمانی نیست این مدت.نوزادان آن روز اکنون مردان و زنانی شده اند برای خودشان .یک پارکینگ کوچک
 ،چهارهزار متر فضای آموزشی.در همین زمان موسسه ای شده است رعد برای خودش و نه تنها برای خودش که برای هزاران توانیابی که
در طول این ربع قرن در آن آموزش دیده اند و برای هزاران توانیابی که درآینده خواهند آمد.
شاید خیلی ها هنوز ندانند که رعد از کجا آمد و چگونه ادامه داد و به کجا می خواهد برود .و یا اصال چرا رعد؟ در میان هزاران نامی که
می شد برای چنین موسسه خیریه ای انتخاب کرد چرا به نام رعد رسیدند و رعد را می خواهند به کجاها برسانند.
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد به همت تعدادی از مهندسین مسلمان عالقمند به خیر و خدمت با هدف ارائه آموزش های فنی و حرفه
ای ویژه معلولین و جانبازان گرانقدر در سال  ۱۳۶۳با پنج كارآموز در دو اطاق فعاليت خود را آغاز نمود و حدود  ۶سال در زير زمين مرکز
نابينايان ابابصير در خيابان قزوين به فعاليت خود ادامه داد .اسم رعد از نام سیزدهمین سوره قرآن کریم (رعد) گرفته شده و با ایمان به آیه
یازدهم ازاین سوره معنايي دو چندان يافته است.آنجا که خداوند به بندگانش می فرماید »:خداوند سرنوشت هيچ قوم (و ملتى) را تغيير
نمىدهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند».
در ابتدا راه اندازی اولین کالس نقشه کشی ساختمان با ظرفیت  ۵نفر کارآموز ( ۳نفر جانباز  ۲و نفر معلول عادی) با استفاده از دو اطاق
تهران انجام شد که تا سال  1364در همانجا فعالیت می کرد.پس
در درمانگاه غیاثی واقع در منطقه یافت آباد
و تجهیز پارکینگ ساختمان نابینایان ابابصیر انجام شده و آن
از آن با هماهنگی های انجام شده تعمیر
که عالوه بر دوره نقشه کشی کارگاه موتور پیچی و تعمیر لوازم
پارکینگ تبدیل به کارگاه و کالسی شد
سال های  65تا  71در این مکان به ارائه خدمات مشغول بود.
خانگی نیز در آن راه اندازی گردید.رعد
تحت عنوان» بنیاد نیکوکاری رعد» فعالیت می کرد.
در آن سال ها مجموعه مجتمع رعد
به تهیه زمین بمنظور احداث ساختمان با امکانات
همزمان با فعالیت های آموزشی اقدام
رفاهی ویژه معلوالن جسمی حرکتی در دستور کار
قرار گرفت .احداث ساختمانی با زیر بنای  ۴۲۰۰متر
مربع در قطعه زمین اهدائی به مساحت  ۲۷۰۰متر
مربع واقع در شهرک قدس (غرب) که بمدت حدود
 ۱۴سال ( )۱۳۸۲-۱۳۶۸ماحصل اولین اقدام برنامه
های میان مدت می توان بحساب آورد.
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منشور رعد
آمال و آرزوهاي بنيان گذاران و موسسين
رعد در متني با نام منشور مجتمع آموزشي
نيكوكاري رعد تدوين گرديده است  .اين
منشور با يك مقدمه و سه بخش  ،كتاب
راهنماي هميشگي همه مديران و دست
اندركاران مجتمع رعد بوده و سمت و سوي
اجرايي آنان را معين مي نمايد.
بر اين باوريم كه:
 .1گستردگي معلوليت بدين معنا كه از هر ده
عضو جامعه يك نفر دچار نقص جسمي،حسي،
حركتي و ....مي باشد ،ضرورت انجام كوشش
هايي جهت آموزش ويژه اين افراد را ايجاب
مي كند ،تا توان يابان نيز بتوانند از مواهب
زندگي دلپذير و عادي برخوردار باشند.
 .2جمع آوري اعانه و پرداخت مقرري ،در
نهايت معلولين جسمي و حركتي را به معلول
اجتماعي تبديل مي كند .
 .3زيستن بدون اتكاء به ديگران از عوامل
رضايت انسان است .از اينرو معلوالن نيز
همچون ديگر اقشار جامعه بايد از فرصت هاي
شغلي شرافتمندانه ،مستقل و روزي حالل
برخوردار باشند.
كوشش مي نمائيم تا:
 .1خدمات آموزشي و توانبخشي حرفه اي را
تا حد توان در اختيار توان يابان قرار داده و
آموزش هاي مفيد ،به روز ،كاربردي و متناسب
با امكانات و تواناييهاي آنان را با هدف امكان
اشتغال ارائه نماييم .
 .2در ارائه خدمات به توان يابان ،تمامي اقشار
جامعه به ويژه نقاط دور افتاده و محروم را
مدنظر داشته ،كمك هاي دريافتي را در اين
راستا به مصرف رسانيم.
 .3فرهنگ نيكوكاري را توسعه بخشيم.
انتظار داريم تا:
 .1همه دست اندركاران رعد متعهد باشند كه
مر ُهم شوري بَي َن ُهم
بر اساس آموزه الهي « َوا َ ُ
(شوري  « )38-تصميمات اركان مجتمع ،با
تبادل نظر ،مشورت و رأي اكثريت اتخاذ گردد.
 .2فرد فرد كاركنان و مديران موسسه و
مجتمع خود را امانتدار مردم نيكوكار دانسته
و در مصرف وجوه ،هدايا ،امكانات و كمك ها
شرط امانت داري را رعايت و نهايت دقت را
مبذول دارند.
 .3اصالت «غيردولتي» و «غيرسياسي»
موسسه را مؤكدا ً حفظ و آن را الگوي مناسبي
براي ايجاد باور جهت اتكاء به خود معرفي
نمايند.

در گفتگو با مدیرعامل رعد تاکید شد
هدف رعد توسعه آموزش عالی و فعالیت های فرهنگی  -ورزشی است

 لطفا ابتدا در آستانه بیست و پنجمینسالگرد تاسیس مجتمع رعد یک نگاه
اجمالی نسبت به عملکرد مجتمع در طول
دوران حضور خود داشته باشید.
من نگاهم را از زمانی شروع می کنم که به عنوان
عضوی از گروه بانوان وارد رعد شدم یعنی سال
ها قبل از آنکه به عنوان مدیرعامل مشغول به کار
شوم.به عقیده من رعد در راستای ماموریتی که
برای خود تعریف کرده است بسیار بسیار موفق
بوده است.هفده سال قبل که من وارد رعد شدم
مجتمع تنها در یک طبقه محدود می شد و
همه واحدها اعم از مدیریت و آموزش در همان
یک طبقه قرار داشت.تعداد رشته های آموزشی
هم به دو یا سه رشته محدود می شد.اما اکنون
میزان فضای آموزشی به بیش از  4هزار مترمربع
رسیده است و تعداد رشته های آموزشی نیز رشد
چشمگیری داشته است.همه این ها با کمک های
مردم  ،هیات مدیره و هیات امنای اینجا فراهم
شده است که در این میان نقش کمک های
مردمی از همه بیشتر بوده است.یکی دیگر از نشانه
های رشد و پیشرفت رعد را می توان در توسعه
شعب دانست.ما به توسعه واحد مرکز اکتفا نکردیم
و همزمان با پیشرفت این واحد  ،شعب دیگر نیز
تاسیس شده است.که تا کنون  10شعبه دیگر راه
اندازی شده است.
 هم اکنون چه تعداد کارآموز را در واحدمرکزی تحت آموزش دارید؟
بین  200تا  220کارآموز را تحت پوشش داریم.
این نوسان به دلیل ترم های مختلف است.معموال
در ترم های تابستان تعداد بیشتری کارآموز
مراجعه می کنند.البته این تعداد کارآموز برای ما
کافی نیست.
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 رشته های آموزشی کدام هستند؟ما بیشتر به رشته های منجر به اشتغال برای
توانیابان تمرکز کرده ایم.در این راستا رشته های
کامپیوتر به صورت گسترده آموزش داده می شوند
که از پایه شروع شده و تا برنامه نویسی و نرم
افزارهای گرافیکی و اتوکد ادامه پیدا می کند که
جمعا  12رشته در این گروه قرار می گیرد.از دیگر
رشته ها می توان به قالیبافی  ،نقاشی  ،خیاطی
 ،زبان و حسابداری ،سرود و تئاتر اشاره کرد که
حسابداری تا سطح صنعتی و پیشرفته ادامه پیدا
می کند.در کنار اینها کالس های مهارت های
زندگی و روانشناسی نیز تدریس می شود.
 ایده تشکیل واحد آموزش عالی از کجاشکل گرفت؟
در طول سال های گذشته همواره تالش مدیران
مختلف این بوده است که کارآموزان بیشتری را با
توجه به فضای آموزشی به اینجا بیاورند ولی همواره
به زحمت این تعداد به  250نفر یا بیشتر رسیده
است.در این بین هیات مدیره و هیات امنا به این
نتیجه رسیدند که می توان این فضا را به مقطع
آموزشی باالتری مورد استفاده قرار داد.و میزان
رشد مجتمع در سطح آموزش های قبلی به حداکثر
رسیده است و باید این رشد را در مقطع باالتری
دنبال کرد.همچنین تحصیالت عالی می تواند برای
ایجاد اشتغال کارآموزان ما بسیار مفید خواهد بود.
با توجه به اینکه فضای آموزشی مورد نیاز را هم در
اختیار داشتیم نسبت به تاسیس این واحد اقدام
کردیم.موافقت های اولیه برای مجوز دانشگاه علمی
کاربردی در دست اقدام است و این واحد در شرف
تاسیس است.در حال حاضر کالس هایی در زمینه
انرژی های نو و روانشناسی نیز در حال فعالیت است.
امیدواریم مراحل قانونی هر چه سریعتر به پایان
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برسد و بچه ها بتوانند در این واحد مشغول به
فعالیت شوند.در ابتدا قرار بود که ما دانشجویان
توانیاب و غیر توانیاب را پذیرش کنیم که پذیرش
غیرتوانیابان با اخذ شهریه باشد اما گویا در این
زمینه به ما اجازه داده نشده است و اگر قرار باشد
تنها با پذیرش توانیابان به صورت رایگان فعالیت
کنیم نیازمند کمک های مالی بیشتری هستیم
برای پرداخت هزینه اساتید و دیگر هزینه های
جاری.چرا که آموزش عالی اساتید و هزینه های
باالیی دارد و امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم
این کار را انجام دهیم.موارد دیگر انرژی های نو
و کارگاه های تخصصی اکولوژی انسانی و چرخه
های سازگار با طبیعت است.
 در مورد دیگر برنامه های توسعه ایمجتمع توضیح بفرمایید.
یکی از موارد خیلی خیلی ضروری ورزش است.
ورزش کارآموزان در اینجا بسیار کم رنگ است
چرا که فضا نیاز دارد و ما این چنین فضایی را
نداریم.بیش از  10سال پیش بود که نقشه استخر
هیدروتراپی توسط مهندسان تهیه شد ولی به
دلیل نداشتن فضا و بودجه این طرح اجرا نشد.
هم اکنون قطعه زمین مجاور مجتمع که گویا در
مالکیت شهرداری است از شهرداری تقاضا شده تا
در اختیار ما قرار گیرد جهت تاسیس این واحد
فرهنگی ورزشی که اقدام بسیار الزمی برای سالمت
کارآموزان است.متاسفانه هنوز جوابی به ما نداده اند
و امیدواریم بتوانیم روی این زمین کار کنیم.کمکی
که به ما می کنند مستقیما به توانیابان بازمی گردد
و اثرات بسیار مثبتی خواهد داشت.
 -تشکیل کارگروه ها در مجتمع با چه هدفی بود؟

پیشنهاد تشکیل کارگروه ها از سوی ریاست محترم
هیات مدیره آقای مهندس میرزاخانی مطرح
شد.ایشان زمانی که شعبه طالقان را تاسیس کردند

از کارگروه ها بهره گرفتند و این درست همانند گروه
های همیاری است.یعنی اینکه اینها افرادی هستند که
صرفا دوست دارند به رعد کمک کنند با این تفاوت که
کمک های اینها بیشتر جنبه فکری و تصمیم سازی
دارد.در این راستا کارگروه های روابط عمومی ،مالی،
آموزش ،مددکاری و اشتغال تشکیل شد.

 -عملکرد کارگروه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمی توانم بگویم همه این کارگروه ها موفق بوده
اند.موفق ترین آنها کارگروه آموزش بوده است که
جلسات آن به طور مرتب هر  15روز تشکیل می
شود.همینطور کارگروه روابط عمومی که هر 15
روز تشکیل می شود و تمامی برنامه هایی را که نیاز
به تبلیغات و دخالت روابط عمومی دارد وارد شده
و کمک می کند.کارگروه آموزش هم بسیار موفق
است چرا که اعضای آن همگی دارای دید کافی
و صاحب نظر هستند.عالوه بر این مدیر آموزش
مجتمع نیز در این مجموعه حضور دارد و ارتباط
خوبی برقرار است.به همین دلیل مشکالت آموزشی
به خوبی بررسی شده و پیگیری می شود.یکی دیگر
از کارگروه های موفق مددکاری است.این گروه با
مدیریت یکی از خانم های گروه بانوان و مسوول
مددکاری مجتمع تشکیل می شود.بیشترین عالقه
در میان اعضای گروه بانوان برای عضویت در این
کارگروه است چرا که نتیجه کمک هایی را که می
کنند مستقیما و ملموس می بینند.
 درآمدهای مجتمع از چه محل هایی است؟عمده اتکا ما روی کمک های مردمی است که به
طرق مختلف اعم از واریز به حساب بانکی مجتمع
و یا مراجعه حضوری کمک های خود را اهدا می
کنند.یک محل دیگر برنامه هایی است که گروه
های ستادی مجتمع انجام می دهند.این گروه
های ستادی گروه های همیاری بانوان و جوانان
هستند.برنامه هایی نظیر بازارچه  ،سخنرانی
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و برگزاری کنسرت با مجوز وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.البته عضویت هم هست که ما در
این بخش هنوز نتوانسته ایم موفق عمل کنیم و
دریافت حق عضویت را ساماندهی کنیم.
 -عملکرد گروه های همیاری را چگونه می بینید؟

فعالیت این گروه ها بسیار مهم بوده است.گروه
بانوان از ابتدای فعالیت توانسته همه ساله بازارچه
هایی را داشته باشد که عالوه بر درآمدزایی نقش
مهمی هم در معرفی رعد داشته است وهمچنین
گروه جوانان در دو سال اخیر فعال تر شده است و
با برنامه هایی که برگزار کرده است می رود تا از
گروه بانوان هم پیشی بگیرد.طبیعی هم هست که
جوان ها با تکیه بر نیروی جوانی جای بزرگترها را
بگیرند.به طور کلی من فکر نمی کنم که این گروه
کم کار می کنند.شاید بسیاری از این خانم ها در
منزلشان کسانی را دارند که برایشان کار می کنند
اما اینجا چون برای خدا هست از جان خودشان
هم مایه می گذارند و همینطور جوانان  .شاید
بچه هایی هستند که در خانه خودشان دست به
سیاه و سفید هم نمی زنند اما در اینجا واقعا کار
می کنند و زحمت می کشند.به نظر من کاری که
باید برای توسعه فعالیت این گروه ها انجام شود
عضوگیری بیشتر است.مساله ای که گروه جوانان
بسیار موفق تر از بانوان در آن عمل کرده است.
 -نحوه فعالیت کارکنان مجتمع به چه صورت است؟

می توانم بگویم اکثر کارکنان و مربیان مجتمع به
صورت موظف همکاری می کنند و البته تعدادی هم
به صورت افتخاری در کنار ما هستند.سرکار خانم
پروین در بخش مهارت های زندگی و سرکار خانم
دکتر لشگری در حسابداری به صورت افتخاری با ما
همکاری می کنند.همچنین خانم دکتر رسولیان در
بخش روانشناسی و خانم رحمتی در زمینه کالس
های نقد ادبی به صورت افتخاری همکاری می کنند.

مهندس سلطان زاده:

در ابتدا باورمان
نداشتند اما ...
 25سال پیش شاید آنقدر مشکالت کشور زیاد بود که کمتر کسی به فکر معلوالن و مشکالتشان می افتاد .اما همان مشکالت
و روزهای سخت جنگ ایده ای بزرگ را در ذهن عده ای ایجاد کرد .ایده این که می توان از معلوالن و جانبازان جنگ سرمایه
های بزرگ برای کشور ساخت .ایده ای که هدف آن بازگشت معلوالن به جامعه بود .معلوالنی که پیش از آن گویا محکوم به
سرنوشت تلخ در خانه ماندن شده بودند .مهندس سلطان زاده یکی از کسانی بود که در تشکیل اولیه رعد نقش موثری داشت.
او همراه با تعدادی از دوستان همفکرش نهال رعد را بیست و پنج سال پیش کاشت .نهالی که امروز به درختی بالنده تبدیل
شده است .با او درباره نهادی که بنیان گذاشته است به گفت و گو نشستیم .در این گفت و گوی کوتاه او از روزهای آغازین رعد
می گوید و از امیدها و مشکالت آن روزها.
ایده تشکیل چنین مجتمعی چگونه
شکل گرفت؟
در روزهای سال  63و در زمان اوج گیری
جنگ و بمباران سهمگین شهرها و در
روزهایی که جوانان کشورمان به جبه های
جنگ می رفتند و از میان آنان عده ای شهید
می شدند و عده ای دیگر مجروح شده و به
بیمارستانها می رفتند .این جوانان و جانبازانی
که صدمات وارده به آنان شدید بود تا آخر
عمر خود معلول می شدند و می بایست در
خانه و یا درآسایشگاهها باقی بمانند  .در این
زمان چندین نفر از برادران مهندس مسلمان،
تصمیم گرفتند جهت حل مشکالت روحی و
اجتماعی این جانبازان عزیز  ،اقدامی هر چند
ناچیز انجام دهند تا راههای برای بازگشت
این عزیزان به اجتماع در نمونه ای کوچک
تجربه شود .تجربیات و نتایج به دست آمده
می توانست در سال های پس از پایان جنگ
در اختیار مسئولین مملکت قرار داده شود
تا در سراسر کشور برای جانبازان و معلولین
مورد استفاده قرار گیرد.
آیا در آن زمان چنین تشکیالتی وجود
داشت؟
خیر .تا جایی که در خاطرم هست تشکیالت
مشابهی در زمینه آموزش و اشتغال جانبازان
و معلولین در مملکت وجود نداشت .به همین
جهت ما نیز نمی توانستیم وارد آن ها شویم.

در همین راستا فکر تشکیل چنین موسسه ای
به ذهن ما خطور کرد.
در گام های اولیه برای تاسیس رعد چه
مشکالتی پیش روی شما وجود داشت؟
اولین مشکلی که با آن روبه رو شدیم ،ثبت
مؤسسه بود .این فرایند نزدیک به  6ماه به
طول انجامید .
کار رعد در روزهای اول در چه مکانی
آغاز شد؟
دفتر موقت مؤسسه در ابتدای کار ،یک اتاق از
ساختمان شرکت رعد بود .که در ساختمانی
واقع در خیابان فاطمی ،جنب وزارت کشور
قرار داشت .پس از گذشت چند ماه و تالشهای
موسسین ،حاج آقا غیاثی ،دو اتاق از درمانگاه
خود را که تازه تأسیس شده بود در یافت آباد
تهران به طور موقت در اختیار مؤسسه تازه
تاسیس رعد قرار دادند.
بودجه اولیه که برای کار اختصاص پیدا
کرد چه قدر بود؟ این مبلغ از کجا تأمین
شد؟
بودجه اولیه کار مبلغ سیصد هزار تومان بود.
این مبلغ در آن زمان توسط آقای مهندس
احمد میرزا خانی تامین شد .
در بدو کار چه رشته هایی جهت آموزش به
معلولین راه اندازی شد؟
در ابتدای کار تنها به کارآموزان در رشته
نقشه کشی فنی آموزش داده می شد.
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حال که  25سال از تاسیس رعد می گذرد
فکر می کنید به اهدافی که در روزهای
نخستین داشتید رسیده اید؟
بدون شک یکی از اهداف ما از ابتدا بیرون
آوردن جانبازان و توان یابان از خانه ها و وارد
کردن آنها به اجتماع و در کنار آن تغیییر
نگرش جامعه نسبت به توانایی های این
عزیزان بوده است .فکر میکنم در این زمینه تا
اندازه ای موفقیت حاصل شده است.
معرفی رعد به جامعه معلوالن در روزهای
ابتدای به چه صورتی انجام شد؟
در روزهای اول به بنیاد جانبازان و مراکز
بهزیستی و دیگر مراکزی که این عزیزان در
آن رفت و آمد داشتند مراجعه می کردیم.
در این مراجعه ها سعی کردیم این مرکز و
فعالیت هایش را به آنان معرفی کنیم.
بدون شک شما در روزهای ابتدایی نیاز
به تعامل با دستگاههای دولتی همچون
بهزیستی داشتید .این تعامل چگونه بود؟
یکی از مشکالتی که در آن زمان داشتیم
این بود که با توجه به سوء استفاده هایی
که برخی افراد با نام مؤسسه خیریه انجام
داده بودند در ابتدا ارگانهای مربوطه ما را
چندان باور نداشتند و با دیده تردید به ما
می نگریستند .ولی به حمداهلل با ادامه فعالیت
مجتمع رعد ،نگرش این ارگانهای دولتی
نسبت به مجتمع اصالح شد.
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در گفتگو با مهندس عامری عنوان شد:

انتقال تجربه در دفتر هماهنگی شعب
اشاره:رعد هم اکنون به عنوان شبکه ای ازمؤسسات خدمت رسانی به توانیابان در حال رشد است.این رشدنیاز به یک واحد هماهنگی را بیش از هر زمان
دیگری گوشزد می کند.نیازی که با تأسیس دفتر هماهنگی شعب به آن پاسخ داده شده است.برای دانستن چند وچون این دفتر روبه روی مردی می
نشینیم که طول حضورش در خانواده رعد چیزی به اندازه ی عمر رعد است.همه ی آن سال ها را به خوبی به یاد دارد.بسیاری از دستاوردهای امروز رعد
حاصل تالش اوست که سال های جوانی خود را روی آن گذاشته است .مهندس محمود عامری به دلیل طول همکاری با رعد و عبور از پیچ و خم های
بروکراسی و همچنین راه اندازی چند شعبه ی رعد در شهرستانها بهترین کسی است که میتواند به سؤاالت ما درخصوص دفتر هماهنگی شعب پاسخ
دهد.مردی که راه اندازی موسسه ای همسان رعد را ماحصل اراده و عشق می داند.

آقای مهندس در ابتدا بفرمایید رعد با
چه اندیشه ای شکل گرفت؟
مجتمع نیکوکاری رعد که از سال  63کار
خود را آغاز کرد،به دنبال تجربه بود.در واقع
اصل کار بسیار کار خوبی بود به خصوص
در ارتباط با جانبازان و اینکه بتوانند پس
از پایان مشکالت اولیه پس از معلولیت و
رسیدن به یک وضعیت پایدار کاری انجام
شود.بهترین کار این بود که تخصصی را
از طریق آموزش به این بچه ها بدهد تا
از این طریق وارد بازار کار بشوند.پس از
پایان جنگ هم با تجربه های خوبی که به
وجود آمده بود،این آموزش ها روی معلوالن
جسمی-حرکتی ادامه پیدا کرد.چرا که
معلوالن جسمی-حرکتی مشکل ذهنی و
روحی ندارند،بنابراین یک معلول می تواند
به عنوان یک کارشناس یا یک متخصص کار
خود را انجام دهد که البته رسیدن به این
جایگاه نیاز به انتخاب رشته های مناسب
داشت .این تجربه کم کم شکل گرفت تا
اینکه به فکر افتادند تا ساختمانی با امکانات
رفاهی برای معلوالن داشته باشیم.
فکر گسترش رعد و تشکیل شعب
چگونه شکل گرفت؟
در کنار آموزش هایی که به معلوالن داده

می شد به یک واقعیتی رسیدند و آن این
که این آموزش ها و امکانات نباید منحصر به
تهران باشد بنابراین به این فکر افتادند که
در شهرستان ها هم نمایندگی داشته باشیم.
اولین گام ها با استفاده از نمایشگاه های
ایرانگردی-جهانگردی که هر سال برگزار می
شد،ما ارتباط برقرار کردیم.با شهرستان ها
و مراکز استان ها و آن ها نیز به سمت رعد
روی آوردند.البته دوستان و آشنایانی که
اهل شهرستان ها و مقیم تهران بودند عالقه
مند شدند و با عرقی که به شهرستان خود
داشتند قدم جلو گذاشتند.این فضاها باعث
شد که در رعد به فکر تأسیس شعبه های
بیشتر بیفتیم.
نظر هیأت مدیره وقت چه بود؟
نظر بسیار مثبتی وجود داشت.هیات مدیره
گفت معلول،معلول است.همین که دراین
مملکت زندگی می کند کفایت می کند و
ما باید کاری کنیم تا نه تنها معلوالن تهران
بلکه معلوالنی که در شهرستان ها زندگی
می کنند نیز از این تجربه استفاده کنند.
رعد مرکز چه قدمی برای تاسیس شعب
بر می دارد؟
مجتمع رعد انتقال تجربه به شهرستان ها را
بر عهده دارد.وقتی شعبه ای در شهرستان
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قصد دارد از صفر شروع کند بایستی یک
سری توانمندی ها را از قبل داشته باشد.
وجوداین توانمندی ها و این پشتوانه ها
باعث می شود تا خیرین جلب شوند.خیرین
مسلما ً نمی آیند به صورت شفاهی کمک
کنند و باید یک سابقه ای وجود داشته
باشد.پایگاه و امکانات اولیه را مجتمع رعد
در تهران به دوستان ما در شهرستان ها
دیکته می کند و آن ها کار را بر این اساس
استارت می زنند.
اولین شعبه در کجا تاسیس شد؟
اولین شعبه در شهر یزد تاسیس شد.در
همین یزد شاهد هستیم که یزدی های
مقیم تهران که تعدادی از آن ها از اعضای
گروه همیاری بانوان رعد مرکز هستند،این
کار را شروع کردند.آن ها پس از مدتی
توانستند خیرین محلی را جذب کنند.رعد
تهران در مسیر تاسیس این شعبه و دیگر
شعب  ،میانبر ها و مجوز های الزم را در
اختیار آن ها قرار داد و پس از یک یا دو
سال که توانستند از نظر مالی به منابع محلی
تکیه کنند مستقل خواهند شد.
رابطه این مراکز با رعد مرکز به صورت
شعبه است یا نمایندگی؟
در این جا هیچ اجباری وجود ندارد.کسی
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که دوست داشته باشد نام رعد را انتخاب می
کند و کسی که تمایل ندارد اسم دیگری را
انتخاب می کند و ما نظری روی این مسئله
نداریم.مهم نفس کار است نه این که به نام
رعد باشد.اگر به ما احترامی می گذارند و می
خواهند که منشا این کار همیشه نامش باقی
بماند ما استقبال می کنیم ولی اگر نخواستند
هیات مدیره هیچ اجباری در این زمینه ندارد.
هدف ما و دیگر دوستان رسیدن این خدمات
و تجارب به دیگر معلوالن در نقاط مختلف
کشور است.بنابراین شعب مجاز به انتخاب
هستند .در عین حال ما هنوز خود را به
عنوان یک الگو مطرح می کنیم و به عنوان
یک الگو شعب را مطرح می کنیم حتی اگر
به نام رعد نباشد.
دفتر هماهنگی شعب در چه زمانی
تشکیل شد؟
تعداد مؤسسات مشابه که از رعد منشعب شده
اند اکنون به عدد 15رسیده است.با افزایش
این مراکز نیاز به دفتر هماهنگی شعب
احساس شد .چرا که نیاز است یک سری
مسائل از یک کانال انجام شود.در این جا اگر
یک دفتر مشترک وجود داشته باشد میتواند
توانمندی های به وجود آمده را بین شعب
منتقل کند و می تواند مصوبات و تسهیالت
دولت را از تهران بگیرد و به شهرستان ها
منعکس کند.بنابراین دفتر هماهنگی شعب
در سال  1386به همت اقای مهندس هدایی
ودوستان در مشهد به وجودآمد اما با وقفه
ای همراه شد.این وقفه باعث شد تا صالحدید
دوستان این باشد که اگر در تهران تشکیل
شود می تواند کارایی بهتری داشته باشد.
در دفتر هماهنگی چه راهبرد هایی را
دنبال می کنید؟
یکی از اهداف ما برداشتن موانع از پیشروی
مؤسسات همسان تازه تأسیس است .ما در
طول این سال ها انواع بروکراسی ها را تجربه
کرده ایم و می توانیم راه را به تازه وارد ها
نشان بدهیم تا در مسیر خدمت رسانی خود
با مشکالت کمتری مواجه شوند.همچنین
در حال تهیه ی یک سری برنامه های تیپ
هستیم که با آماده شدن این برنامه ها کار
ها در شعب سریعتر و با الگوی مناسب شکل
گرفته و جلو خواهد رفت .در واقع مسأله
راهی که ما رفتیم و رهی که آن ها می
خواهند بروند است و دراین میان الف حذف
شده و مسیر آن ها با کمک دفتر هماهنگی
کوتاهتر خواهد شد.
آیا شعب از نظرمالی تحت پوشش مرکز
قرار می گیرند؟
در ابتدای کار بله اما هدف ما در اینجا این

است که به مثل آن ضرب المثل ژاپنی به
آن ها صید ماهی را یاد دهیم تا خود ماهی.
همانگونه که هدف مستقل کردن معلوالن
و ایجاد اشتغال از طریق کسب تخصص
است،شعب نیز باید به دنبال جذب منابع
مالی محلی و استقالل از مرکز رعد باشند.
همواره در خود محل افراد خیری هستند
که به دنبال ایجاد کانال و ارتباط با چنین
مجموعه هایی هستند.دفتر هماهنگی راه را
برای شناسایی و جذب خیرین هموار می
کند .تا کنون  13واحد از نظر مالی مستقل
شده اند.
شرایط ایجاد شعب برای خیرین چگونه
است؟
شرط اول در یک واژه عشق است.اگر نسبت
به دیگر انسان ها احساس دین کنیم همگی
دست به دست هم می دهیم تا برای دیگران
مفید باشیم.اما در خصوص شرایط،پیشنهاد
ما این است که در قدم اول بازدیدی از مرکز
رعد داشته باشند و قانع شوند که می توانند
چنین کاری را انجام دهند.مرحله ی دوم
دعوت از همشهری های مقیم تهرانشان
است که بیایند و اینجا را ببینند.از دید
ما کمک موردی جایگاهی ندارد.ما دوست
داریم ،خیرین به اینجا آمده و از نزدیک
ببینند وما به دنبال کمک های ندیده و
نشناخته نیستیم.آنکه آمد و دید و کمک
کرد،کسی است که ما او را در کنار خود

احساس کنیم.تاکنون نیز روش تأسیس
شعب به همین منوال بوده است .سپس در
زمینه مراحل اداری ما آن ها را حمایت می
کنیم و تا آن جایی که مجوزهای الزم را
بگیرند با آن ها هستیم.
چه مجوز هایی الزم است؟
ما دو مجوز را برای شروع نیاز داریم.یکی
مجوز سازمان بهزیستی و دیگری مجوز
سازمان آموزش فنی و حرفه ای.البته مجوز
خیریه و مجوز نیروی انتظامی نیز یک چیز
طبیعی است که معموال از محل بومی مؤسسه
اخذ می شود و گردش کار خودش رادارد.
آیا همه شعب به صورت خیریه فعالیت
می کنند؟
اینجا به عنوان یک موسسه خیریه و رایگان
مطرح است.مسلما شعب نیز از این پیروی
می کنند،چون ما همگی تحت روابط یک
اساسنامه فعالیت می کنیم و اساسنامه ی
ما،اساسنامه ای است که ویژه ی مؤسسات
خیریه است و انحراف از آن تخلف محسوب
می شود.بنابراین سرویس دهی ما باید صد
درصد رایگان باشد و تا کنون این اتفاق افتاده
است.این امر نه تنها در بحث آموزش بلکه در
بحث حمایت اشتغال نیز مطرح است و حتی
سرویس هایی نظیر توانبخشی ،مددکاری و
مشاوره و سرویس ایاب و ذهاب که برای قرار
گرفتن در یک جایگاه مناسب الزم است به
طور رایگان ارائه می شود.

نقشه پراکندگی شعب رعد در سراسر کشور
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مهندس میرزاخانی:

هدف واحد آموزش عالی رشد و تعالی توانیابان است

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در ادامه اهداف
خود چندیست اقدام به راه اندازی مرکز آموزش
عالی کرده است .جهت آشنایی بیشتر توانیابان
و عموم مخاطبان فعالیت های مجتمع رعد
گفتگویی را انجام دادیم با مهندس میزراخانی از
اعضای هیات مدیره رعد که تالش های اصلی راه
اندازی این واحد آموزشی از سوی ایشان انجام
شده است .در این گفتگو سرکار خانم نسرین
صانعی مدیر هامل واحد آموزشی رعد و همچنین
جناب آقای سید حمید میرابوالقاسمی مدیر روابط
عمومی این مرکز نیز حضور داشتند و به پرسش
های توانیاب پاسخ گفتند.
ایده تشکیل واحد آموزش عالی در مجتمع
چگونه شکل گرفت؟
میرزاخانی:در تجربه  25ساله ای که مجتمع
نیکوکاری رعد برای آموزش منجر به اشتغال
معلوالن با حدود  5هزار کار آموخته دارد به این
نتیجه رسید که تعدادی از کار آموختگان امکان
امکان رشد و تعالی دارند و می توانند رشته هایی
را در مقاطع باالتر در زمینه های فنی و حرفه ای
و مدیریتی دنبال کنند و باید راه برایشان باز باشد
تا بتوانند فرصت های شغلی که نیاز به مدرک
تحصیلی دارد را با توجه به تخصص مورد نظر به
دست آورند.به همین منظور واحد آموزش عالی
رعد تشکیل شد.ایده اولیه راه اندازی این مرکز به
دو سال قبل باز می گردد.
برای راه اندازی این مرکز با چه واحدهایی
همکاری دارید؟
در این مسیر مجتمع قراردادی را با سازمان
مدیریت صنعتی دارد چرا که آنها با دوره های
تخصصی و منجر به اشتغال بیشتر آشنا هستند
و همچنین با دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز

همکاری می کنیم.اخیرا هم یک طرحی با سازمان
انرژی های نو و سازمان مدیریت صنعتی داریم تا
بتوانیم کارآموختگان را به آن جها سوق دهیم و
رشته هایی در زمینه انرژی های نو مثل نیورگاه
های بادی  ،خورشیدی  ،زمین گرمایی و پیل
سوختی راه اندازی کنیم.این رشته ها اکنون بسیار
رو به گسترش و مورد نیاز است و انشاا ...برای
توانیابان این واحد آموزشی منجر به اشتغال شود.
تاکنون چه گام های عملی برداشته اید؟
فعال دوره های کوتاه مدت در حال انجام است.
کالس های کامپیوتر هم برای گروه بانوان تشکیل
شده است.همچنین کالس زبان و برگزاری کارگاه
های آموزشی هم هست.لیکن برنامه دراز مدت ما
برای دوره های آموزشی سازمان مدیریت صنعتی
و انرژی های نو است.
چه مدرکی به فارغ التحصیالن می دهید؟
سازمان مدیریت صنعتی که وابسته به وزارت
صنایع و معادن و سازمان گسترش است و حدود
 600کارخانه را زیر مجموعه خود دارد  ،مدرکی
می دهد که مورد تایید وزارت صنایع و کارخانجات
است.فعال در حد فوق دیپلم ولی فوق لیسانس و
دکتری در رشته هایی مثل  MBAنیز مد نظر
است.به طور خالصه مدرکی به طور مشترک با
سازمان مدیرت و واحد آموزش عالی رعد داده می
شود.البته با دانشگاه جامع علمی کاربردی هم در
حال مذاکره هستیم که برای فصل بعد دانشجو
گرفته شود که آنها هم مدرک رسمی دانشگاه
جامع را می دهند و مدرکی معتبر و مشخص
است.
جذب هیات علمی در این واحد چگونه است؟
خوشبختانه در زمینه هیات علمی هم افراد خیر
و نیکوکار به کمک ما آمده اند.آقای دکتر عالقه
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بند ،آقای دکتر بهادری نژاد ،آقای دکتر میرخانی
 ،سرکار خانم صانعی ،سرکار خانم دکتر رسولیان ،
سرکار خانم دکتر لشگری ،آقای دکتر داداش زاده ،
آقای دکتر داداش زاده  ،آقای دکتر کاکویی  ،آقای
دکتر بنی اسدی و اینجانب از اعضای هیات علمی
هستند .در واقع این افراد نگاهشان به این مجموعه
به صورت خیریه است و البته تعداد بیشتری هم
اعالم آمادگی کرده اند که انشاا ...بتوانیم با آنها هم
همکاری کرده و سطح علمی کار را باالتر ببریم.
در زمینه انرژی های نو هم با همکاری کارشناسان
وزارت نیرو این کار را انجام می دهیم چون آنها در
این کار تخصص دارند.
جذب دانشجو در این واحد آموزشی به چه
صورت خواهد بود؟
در مورد دانشگاه جامع علمی کاربردی از طریق
کنکور سراسری خواهد بود که در دفترچه ذکر
می شود.ولی در رشته های تخصصی کسانی به ما
مراجعه می کنند و البته خود ما هم االن از طریق
آقای ابوالقاسمی و خانم صانعی با جامعه توانیابان
تماس داریم و از افراد مستعد برای شرکت در دوره
ها دعوت می کنیم.
آیا هدف شما صرفا خدمات دهی به توانیابان
است؟
تا حدود  30سال قبل این نظر بود که بهتر است
معلوالن در مکان های جدا آموزش ببینند .ولی
االن تمام دنیا به این نتیجه رسیده اند که آموزش
های تلفیقی بهتر است.منطق کار هم این است که
توانیابان با همان مشکالت و رقابتی که در بیرون
دارند در محل آموزش نیز آشنا شوند.نمونه های
زیادی هم در دنیا هست که به قدری سطح کار
را برای معلوالن باال گرفته اند که حتی افراد غیر
معلول هم برای ثبت نام در آنجا صف می کشند.
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بنابراین در این واحد آموزشی  ،آموزش تلفیقی
است و سعی می شود سطح کار باال گرفته شود.
هزینه های تحصیلی در این دانشگاه چگونه
خواهد بود؟
در خصوص توانیابان  ،طبق قانونی که بهزیستی
دارد هزینه ها توسط این نهاد پرداخت می شود.در
مورد افراد غیر توانیاب کسانی که توانایی داشته
باشند خودشان هزینه ها را می پردازند و کسانی
که امکانات نداشته باشند از طریق مدد کاری
بررسی می شود و وامی به آنها تعلق می گیرد تا
بتوانند در دوره ها شرکت کنند.
اطالع رسانی به توانیابان به چه صورت بوده
است؟
صانعی :تغییر جایگاه یک نیاز بشر است و انسان
پیوسته می خواهد تغییر سطح زندگی بدهد.با
توجه به اینکه توانیابانی که اکنون در حال آموزش
دیدن در مجتمع رعد هستند از مقاطع تحصیلی
مختلف مانند ابتدایی  ،زیر دیپلم و دیپلم هستند
با توجه به زمینه هایی که دارند به مراجعه می
کنند و سواالتی را مطرح می کنند.ما هم تا آنجا
که محدودیت ها و امکانات اجازه می دهد سعی
کرده ایم اطالع رسانی کنیم.توزیع تراکت  ،نصب
از اطالعیه در مجتمع و درج مطالبی در فصلنامه
هایی که در دسترس داشتیم از جمله فصلنامه
تدبیر وابسته به سازمان مدیریت صنعتی از جمله
کارهای انجام شده است.البته اینها کافی نیست و
برای اطالع رسانی باید از مکانیزم های بیشتری
استفاده کرد.
شما هدف از راه اندازی
واحد آموزش عالی را
چگونه تشریح می کنید؟
در واقع هدف کلی ما در این
بخش ارتقا سطح زندگی و
بهبود کیفیت زندگی توانیابان
است و نه بقایی که بدون
افزایش سطح کیفی باشد.االن
کاری که دارد انجام می شود
همانطور که آقای مهندس
میرزاخانی فرمودند شناسایی
عرصه های جدید و مطالعه
آنها است تا ببینیم امکان
ورود به کدامیک از این عرصه
ها وجود دارد.ما با شناختی
که از قابلیت های باالی این
عزیزان داریم می دانیم که آنها
می توانند این آموزش های را طی کنند و هیچ
محدودیتی نیست.ما تابع یک اصل هستیم و آن
اینکه نه به جای آنها فکر کنیم ف نه به جای
آنها تصمیم بگیریم و نه به جای آنها عمل کنیم.
همین االن که ابتدای راه هستیم در حال انجام
کارها با مشارکت خود توانیابان هستیم.این کار
از طریق ارتباط برقرار کردن با تشکل های فعال
در حوزه توانیابان صورت می گیرد و خود این
عزیزان در برنامه ریزی هایی که انجام می شود
مشارکت دارند.
برنامه ریزی به چه صورت است؟

ما برنامه ها را در سه سطح آغاز کردیم.کوتاه مدت
 ،میان مدت و بلند مدت .برنامه کوتاه مدت ما
برگزاری کارگاه های آموزشی یکروزه بوده است.
که آنها بیشتر در زمینه بهداشت روان و افزایش
مهارت های رفتاری هستند و توانیابان و غیر
توانیابان در آن شرکت دارند و تا کنون چند کارگاه
هم برگزار شده است.برنامه میان مدت همان
تفاهمنامه با سازمان مدیریت صنعتی است و ما
برنامه های طراحی شده بر اساس استانداردهای
سازمان را اجرا می کنیم.از جمله آن می توان به
برگزاری دوره های مالی با تدریس سرکار خانم
دکتر لشگری اشاره کرد.برنامه طوالنی مدت هم
راه اندازی دانشگاه است که فرآیند آن از طریق
وزارت علوم  ،دانشگاه جامع علمی کاربردی و
سازمان بهزیستی در حال اجرا است.پیشنهاد
آنها این است که این مرکز صرفا جهت آموزش
توانیابان باشد .اگر این اتفاق رخ دهد اینجا می
تواند یک مرکز نمونه باشد و تنها مرکز آموزش
عالی باشد که به توانیابان در سطح عالی آموزش
می دهد و حتی در سطح بین المللی مطرح شود.
البته اعتقاد خود ما بر آموزش تلفیقی است و باید
اینگونه موانع ذهنی را برداریم.
در زمینه سخت افزاری چه قدم هایی
برداشته شده است؟
میرابوالقاسمی :با نام و یاد خدا حرکت جدیدی
اکنون حرکت جدیدی با عنوان ایجاد مرکز آموزش
عالی در مجتمع رعد انجام شده است که این

خود نوید بخش حرکت جدیدی در زمینه فعالیت
توانیابان در سطح کشور است.ما این را به فال نیک
می گیریم که عزیزانی چون مهندس میرزاخانی که
همگی تحصیالت دانشگاهی دارند به این نتیجه
رسیدند که باید برای ارتقا سطح علمی و تخصصی
توانیابان قدم بعدی و بلندتری را بردارند.این قدم
بلند نیازهای بلندتری را هم می طلبد که یکی از
مهمترین مسائل آن تامین نیازهای مالی است.تا
االن ما دوره های کوتاه مدت با برنامه ریزی های
زمانی کمتری داشته ایم اما در مرحله بعد دوره
های بزرگتری خواهیم داشت که باید اساتید بنام

33

و امکانات بیشتری را فراهم کنیم که اینها خودش
نیازمند منابع مالی است و ما باید به دنبال منابع
جدید حمایتی باشیم که بتوانیم هزینه های این
واحد آموزشی را تامین کنیم.اکنون استارت کار زده
شده است و مجتمع رعد امکانات فیزیکی بسیار
مناسبی را دارد که در میان تمامی تشکل هایی
که در زمینه معلولیت فعالیت می کنند بهترین
مکان است.این همت بزرگی بوده که ساختمانی به
این عظمت فراهم شده است.اما اکنون در در طی
مسیر نیازهای دیگری داریم از جهت تامین منابعی
که بتوانیم این حرکت را به بازده مالی برسانیم.
البته نگرش هیات مدیره بهره برداری مالی نیست
و تنها نگرش این است که این مجموعه از طریق
خودگردانی بتواند هزینه هایش را تامین کند.در
این مسیر ما اول از همه دست یاری به سوی همه
خیرین دراز می کنیم تا حداقل در استارت اولیه
که نیروی زیادی الزم دارد ما را کمک کنند .ما هم
قول می دهیم انشاا ...ظرف  2تا  3سال این مرکز
را به صورت خودگردان اداره کنیم.این روندی زمان
بر است چرا که بحث ایجاد یک مرکز آموزش عالی
کار ساده ای نیست.
آیا از منابع بهزیستی هم استفاده خواهید
کرد؟
استفاده از تمام منابع موجود در کشور یکی از
نقاط هدف ماست.ما نه تنها از بهزیستی بلکه از
هر سازمان دیگری که بتوانیم جهت ارتقا بچه
ها کمک خواهیم گرفت و استفاده می کنیم.این
همکاری عالوه بر بحث های
مالی  ،می تواند از طریق استاد
رایگان  ،امکانات تجهیزاتی و
کارگاهی هم باشد و ما هم
اکنون درحال رایزنی و ایجاد
ارتباط برای گرفتن این کمک
ها هستیم.
کمک تجهیزاتی مورد نیاز
بیشتر چه چیزهایی است؟
در مجموع یک مرکز آموزشی
نیاز به کارگاه های مختلفی
دارد و این کارگاه ها هم
نیازمند تجهیزات بخصوصی
هستند.در یک مدرسه شاید
فقط به صندلی نیاز باشد اما
در یک مرکز آموزش عالی
ابزارهایی مانند کامپیوتر،
سیستم صوتی و تصویری
پیشرفته  ،البراتوارهای به روز شده و اینترنت
پر سرعت مورد نیاز است که هرکدام از اینها فاز
تعریف شده ای است که هزینه می برد.از سوی
دیگر با برنامه ریزی های صورت گرفته در هیات
مدیره امید است که عالوه بر دانشگاه حضوری  ،به
یک دانشگاه مجازی هم تبدیل شود.یعنی دانشگاه
مجازی را هم از همین االن در برنامه داریم تا
عزیزانی که نمی توانند در کالس ها حضور پیدا
کنند  ،بتوانند توسط علم روز و اینترنت از دانشگاه
ما استفاده کنند.بنابراین تمام اینها نیازمند کمک
خیرینی است که ما را یاری دهند.

ویژه سالگرد
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اشاره:واحد توانبخشی و خانم حقیقی را همه در رعد می شناسند .بیش از یک دهه است که ایشان در واحد توانبخشی فعالیت می کنند.
او کسی است که توان الزم را در کارآموزان برای آموزش های بعدی ایجاد می کند .خاطرات بسیاری از پا گرفتن جوانه های توانایی در بچه
های رعد دارد و خیلی مواقع او اولین نفری بوده است که روی پا ایستادن بچه های روی صندلی چرخدار را دیده است .در طول گفتگو از
هیچ چیز گالیه نمی کند .حتی زمانی که از کمبودها سخن می گوید هم لبخند بر لب دارد .شاید چون صبر و حوصله بزرگترین جادوی کار
اوست .کاری که آموزش ها بدون آن چندان اثر نخواهد بخشید.

شما چه زمانی و چگونه وارد مجموعه ی
رعد شدید؟
تابستان هفتاد و هفت بود که به عنوان یک نیروی
داوطلب وارد توانبخشی مجتمع رعد شدم .درآن
زمان هفته ای دو روز به رعد می آمدم .از طریق
یکی از آشنایان که بامجتمع رعد در ارتباط بود
با این مجموعه آشنا شدم.
همکاری شما در ابتدا با رعد به چه صورت
بود؟
در آن زمان به دلیل اینکه فرصت نداشتم تمام
وقت کار کنم تنها هفته ای دو روز ،صبح ها
به رعد می آمدم و با بچه ها کار می کردم.
همکاری من به این صورت با رعد به مدت دو
سال به طول انجامید.
در آن زمان امکانات توانبخشی رعد در چه
سطحی بود؟
در آن زمان مکان فعلی را در اختیار نداشتیم
و کارهای توانبخشی در کتابخانه ی فعلی انجام
می شد .از نظر امکانات هم در سطح عالی نبودیم
اما می شد کار کرد و به قول معروف برای دست
گرمی خوب بود.
سطح توانبخشی در رعد آن موقع چگونه

بود؟
خوشبختانه کار در آن زمان بسیار علمی بود.
کسانی که قبل از من کار را شروع کرده بودند
و بعد هم ما کار را با هم ادامه دادیم افرادی با
سواد بودند و کار را بسیار علمی و دقیق و به طور
کلی کالسه شده انجام داده بودند .بسیار برای
راه اندازی و ادامه ی کار واحد توانبخشی زحمت
کشیده شده بود و می خواهم بگویم من پیگیر
کار آن ها شدم.
کار توانبخشی در رعد به چه صورت است؟
چون مجتمع رعد خیریه است،برای ما مسأله
زمان و طول درمان مطرح نیست .به همین
خاطر آن چه مریض نیاز دارد ،وقت گذاشته
شده و در اختیار معلول قرار می گیرد .کار
توانبخشی در فیلدی که بچه های ما دارند کار
با حوصله ای است و زمان خیلی زیاد و نگرش
کلی می خواهد .ما اینجا بچه ها را به عنوان
یک انسان درکل ابعاد آن ها می بینیم .این
بچه ها در یک نقطه اشکال ندارند بلکه در کل
مشکالت حرکتی با مشکل مواجه هستند.امکان
دارد یک کوتاهی در یک عضله اتفاق افتاده
باشد اما این کوتاهی در یک عضله ،چونکه بدن
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ساخته شد؟
اگر اشتباه نکنم این قسمت در سال  81در
اختیار ما قرار گرفت و سپس ما کار تجهیز
آن را آغاز کردیم .از این مقطع به بعد هم
مکان وهم شرایط بهتر شده بود و ما هم بر
اساس همین ،یک سری امکانات جدید که
نیاز داشتیم را تهیه کردیم .البته ما برای
تجهیز با دو محدودیت رو به رو بودیم ،یکی
کمبود بودجه که به هر حال ناگزیر بودیم
در حد جیب رعد خرید کنیم و دیگری
امکاناتی که در کشور ما وجود داشت .ما در
توانبخشی بیشتر از دستگاه به ابزار نیاز داریم.
این ابزارها در دنیا برای هر بیماری جداگانه
ساخته می شوند .من به عنوان فیزیوتراپیست
مراجعه کرده مورد خود را معرفی می کنم و
درخواستم را مطرح می کنم ،برای من و آن
بیمار ابزار مورد نظر ساخته می شود تا در آن
مرکز روی همان یک بیمار کار کنم .در ایران
چنین امکاناتی وجود ندارد.
پس شما برای رفع این نیاز چه می کنید؟
ما نبود این ابزار را با جایگزین کردن جبران می
کنیم .ازآدم ها و یا دست ها برای توانبخشی
استفاده می کنیم .به هر حال با بهره گرفتن

دست ها را
ابزار توانبخشی کردیم

ما مانند یک زنجیر به یکدیگر متصل است،
ممکن است عواقب دیگری نیز به همراه داشته
باشد ،بنابراین باید کار بسیار زیادی صورت
بگیرد و خیلی زمان می برد .ما خوشبختانه
به دلیل آنکه محدودیت های مادی در میان
نیست ،زمان الزم را برای این جامع نگری ها
داریم.
زمان توانبخشی برای هر کار آموز چقدر
است؟
در کلینیک های خصوصی و یا حتی در منزل
جلسات یک یا دو ساعته بر حسب تشخیص
انجام می شود اما اینجا به این صورت نیست
و جلسات یک یا یک و نیم ساعته نداریم .کار
درمان ما صبح تا ظهر و ظهر تا عصر ادامه دارد.
شما در هیچ کجای ایران چنین سیستمی را
نخواهید دید.البته کالسیک و درستش هم همین
است  .آن چه در کتاب های علمی می خوانیم و
در آموزش هم مطرح می شود همین روش است.
توانیابان می آیند و زندگی می کنند و در کنار
زندگی روزمره ی خود توانبخشی هم روی آن ها
انجام می شود.
محل کنونی واحد توانبخشی در چه سالی

ویژه سالگرد

از نیروی انسانی اجازه نمی دهیم که روند کار
خدشه دار شود.
ساز وکار معرفی کارآموزان به واحد
توانبخشی چگونه است؟
در بدو ورود ما روزی را داریم که روز پذیرش
بیماران است .در آن روز بچه ها معاینه شده و
نیازهای آن ها از قبیل فیزیوتراپی ،کار درمانی و
یا گفتار درمانی مشخص می شود و یک پرونده
ی کلی برای هر فرد تشکیل می شود .بعد برنامه
ی توانبخشی با برنامه ی آموزشی هماهنگ می
شود .هر فرد در ابتدا جلسات بیشتری را در
توانبخشی می گذراند و بعد که به حد قابل قبولی
رسید از تعداد جلسات در طول هفته کاسته می
شود .یک دلیل آن هم تراکم بچه ها است .البته
توانبخشی هرگز نباید قطع شود چون معلولیت
یک امر پایدار است.
هم اکنون چند کارآموز به طور پیوسته در
توانبخشی هستند؟
حدود  50نفر در توانبخشی و همین تعداد هم
در بخش کار درمانی مشغول هستند .البته از این
تعداد هستند کسانی که به دلیل نیازشان در هر
دو بخش سرویس می گیرند.
تعداد همکاران شما چند نفر است؟

مجموعا سه نفر .خودم،یک کار درمانگر ویک
گفتار درمانگر.
کمی کم به نظر نمی رسد؟
چرا همین طور است .ما یک زمانی دانشجو
داشتیم .قبال که با دانشگاه همکاری می
کردیم ،دانشجویان واحد های عملی خود
رادر اینجا آموزش می دیدند .تا اینکه
دانشگاه بخشنامه ای صادر کرد و خواستار
همکاری دانشجویان با مراکز دولتی در وهله
اول شد.
نیرو های داوطلب چگونه می توانند با شما
همکاری کنند؟
ما از همکاری با نیرو های داوطلب استقبال می
کنیم .شیوه ی کار هم به این صورت است که
داوطلبان مراجعه کرده و فرم های موجود را پر
می کنند و پس از تایید صالحیت های الزم
علمی و عملی مشغول به کار می شوند.
غیر از نیروی انسانی چه نیاز هایی دارید؟
ما االن به شدت نیاز داریم که از روندهای
توانبخشی و کارهایی که روی بچه ها انجام می
دهیم فیلم برداری کنیم تا این کارها به صورت
یک آرشیو جمع آوری شود .برای این منظور نیاز
به یک دوربین فیلم برداری داریم.

امکانات عمومی مجتمع رعد
سالن همایش رعد

یکی از امکانات عمومی مجتمع رعد راه اندازی و
تجهیز سالن همایش چند منظوره است.در بیست و
پنجمین سالگرد رعد  ،اکنون این سالن دارای امکانات
پیشرفته ای است که عالوه بر استفاده در برنامه های
مجتمع  ،در اختیار متقاضیان دیگر نیز قرار می گیرد.
این سالن دارای  220صندلی مبله و همچنین ردیف
صندلی های  VIPاست.از امکانات سالن همایش رعد
می توان به ویدئو پروجکشن ،پرده نمایش متحرک
و میز پنل،سیستم بلندگوها از نوع DB OPERA
شامل میکسر  ۱۶کانال ،Dynacordقابلیت
استفاده از میکروفون های بی سیم در تمام نقاط
سالن،اتاق فرمان کارگردان فنی با کامل ترین
تجهیزات،قابلیت پخش انواع  CDو  DVDدر خالل
برنامه و امکان اتصال به کامپیوتر جهت نمایش
اسالید،امکان نورپردازی به صورت حرفه ای و قابلیت
استفاده اینترنت پر سرعت به صورت  Wirelessدر
تمام محوطه سالن اشاره کرد.

کتابخانه مشارکتی

کتابخانه مشارکتی رعد در سال  ۱۳۸۱با مساحت
۱۱۰متر مربع با همکاری شهرداری تهران تاسیس
شد .این کتابخانه در حال حاضر دارای بیش از ۱۲
هزار جلد کتاب است.تعداد اعضای کتابخانه حدود
 ۲۵۰۰نفر است که  ۶۰درصد از آنان را توان یابان
تشکیل می دهند .کتابخانه همه روزه از ساعت ۸
صبح لغایت  ۱۶بعد از ظهر در اختیار اعضا است.
کتابخانه مشارکتی رعد یکی از معدود کتابخانه
هایی در سطح منطقه است که شرایط مناسب سازی
شده را برای توانیابان دارد.در این کتابخانه طیف
گوناگونی از کتب و مجالت در موضوعات گوناگون
آماده بهره برداری عالقمندان به کتاب و کتابخوانی
است.همواره سعی شده با تمام محدودیت های
مالی  ،کتابخانه مشارکتی رعد دارای کتب به روز و
سودمند باشد.همچنین مجالت متعددی به صورت
آبونمان به این کتابخانه می رسد.این واحد همچنین
اقدام به برگزاری مسابقات کتابخوانی می کند.
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اتاق کنفرانس

یکی از نیازهای همیشگی مجتمع رعد دارا بودن
یک اتاق کنفرانس مجهز بود که اکنون با راه
اندازی این واحد در طبقه سوم مجتمع به این
نیاز پاسخ مناسب داده شده است.این اتاق نیز
یکی از خدمات عمومی مجتمع نیکوکاری رعد
است که در صورت نیاز شرکت ها و موسسات
برای برگزاری کنفرانس و برنامه هایی از این
دست به آنها اجاره داده می شود.
با توجه به امکانات صوتی و تصویری این
اتاق می توان از آن برای کالس های درس
که نیاز به اینگونه امکانات دارند نیز استفاده
کرد.از امکانات این اتاق کنفرانس می توان به
ویدئو پروجکشن ،پرده نمایش متحرک و میز
پنل،سیستم صوتی پیشرفته و قابلیت استفاده
اینترنت پر سرعت به صورت  Wirelessدر
تمام محوطه اتاق کنفرانس اشاره کرد.ظرفیت
اتاق کنفرانس  40نفر است.
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نقش سازمان های مردم نهاد در
گسترش برنامه های خدمات اجتماعی
دکتر مجید میرخانی
امروزه توسعه اجتماعی بعنوان فرایندی که موجبات
گسترش عدالت اجتماعی ،رفاه ،همبستگی فرهنگی
و مشارکت خواهد گردید مطرح است .برای توسعه
اجتماعی افزایش آگاهی و شناخت مردم ضروری بوده
و مهمتر از همه دراستراتژی توسعه اجتماعی ،انسانها
باید محور برنامه توسعه باشند ،بنابر این از این نظر
رویکرد توسعه اجتماعی در بر گیرنده عوامل الزم
برای توسعه حقوق انسانی و عدات اجتماعی ،تأکید
بر ساخت نهاد های دموکراتیک و مکانیزم های
مشارکتی برای برابر سازی فرصت ها ،حفظ حرمت
انسان ها ،حمایت از اجرای قانون و پشتیبانی از حقوق
محرومین و حاشیه نشینان می باشد.
در برنامه توسعه اجتماعی یک جامعه مدنی ،خود یاری
مردم ،مشارکت جمعی و تشکل های غیر دولتی و
بخش خصوصی باید به صورت جدی فعال و درگیر
باشد از آنجا که در برنامه توسعه اجتماعی ،مشارکت
مردم به عنوان اصل اساسی مطرح است ،سازمان های
مردم نهاد که توانایی و وجاهتشان مردمی بودن و ارائه
خدمت به مردم می باشد باید در ارزیابی نیازها و اجرای
برنامه ها نقش پیشتازانه حرکت مردمی را ایفا نمایند.
سیستم های دولتی بعلت ماهیت بروکراسی و دیوان
ساالری آنان برای پاسخگویی کارا و مؤثر دچار ضعف
بوده و امروزه سازمان های غیر دولتی جایگاه وسیع
و گسترده ای را در تدارک خدمات مورد نیاز رفاه
اجتماعی در سرار جهان عهده دار می باشند ،بعنوان
نمونه در آمریکا حدود  7ملیون نفر که حدود 6.8در
صد از کل نیروی کار و  15.4درصد از شاغلین بخش

خدمات می باشد در سازمان ها غیر دولتی شاغل
هستند  .در کشور آلمان یک میلیون نفر  ،فرانسه
 800.000نفر و انگلستان  900.000نفر که حدود 4
درصد از کل شاغلین و  10درصد از شاغلین بخش
خدمات است درسازمانهای مردم نهاد مشغول فعالیت
می باشند  .اگر چه در صد متعلق به کشور ژاپن کمتر
می باشد لکن  124میلیون نفر در این بخش شاغل
هستند (بنز -جنرال موتور – هیتاچی – فیات –
آلستوم – آل کتل )
اشتغال حدود  11.8میلیون نفر در کشور های فوق
الذکر در بخش غیر دولتی نشان دهنده گستره وسیع
خدمات این بخش می باشد .
در زمینه هزینه بخش غیر دولتی به نسبت تولید
ناخالص ملی،آمریکابا  6.3درصدباالترین وکشور های
انگلستان و آلمان با  4.8در صد و کشور فرانسه و
ژاپن با  3.5درصد در مراتب بعدی قرار دارند  .در
دو دهه اخیر شاهد رشد  15.8درصدی این بخش
در کشورهای پیشرفته می باشیم  .رشد این بخش
شاید متأثر از تردیدی که در توانایی بخش دولتی و
خصوصی در تدارک خدمت به شیوه ای مطلوب که
مورد نیاز است حاصل گردیده است .
امروزه غیر از رشد کمی اینگونه مراکز  ،در نقش و
مشارکت سازمان ها غیر دولتی چه از لحاظ اهداف
و عملکرد تغییرات عمده ای رخ داده که از آن جمله
نقش قادر سازی سازمان های مردمی است که عاملی
درجهت توسعه اجتماعی محرومین ونیازمندان
میباشد.تأ کید اصلی این سازمان ها افزایش توانایی
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بالقوه استفاده کنندگان خدمات که راه حل مناسب
برای رفع مشکل که در کیفیت زندگی آنان اثر
گذاشته است را بدست آورند می باشند .
لذا سازمان های مردم نهاد در طیف وسیعی از فعالیت
ها از جمله توسعه اجتماعی  ،آموزش مهارت ها ،ارتقاء
سطح سواد  ،مراقبت های بهداشتی  ،خدمات درمانی و
توانبخشی و آگاه سازی جامعه درگیر شده اند و همچنین
درتأ ثیر گذاری روی خط مشی ها  ،اصالحات قوانین و
سیستم اجرایی و همکاری با سازمان های دولتی در
اجرای برنامه ها مشارکت دارند  .کشور های مختلف
در امر رسیدگی به افراد معلول شیوه های مختلفی را
برگذیده اند لکن هیچیک از کشور های توسعه یافته
یا در حال توسعه این افراد را رها ننموده وهمگی خودرا
درمقابل این قشر مسئول می دانند  .در کشور های
پیشرفته گسترش خدمات توان بخشی تخصصی در
گذشته در قالب مراکز دوستی و انجام خدمات نگهداری
و حمایتی درزمره وظایف مراکز خیریه بود .
در گذشته های دورتصور غالب در کشور های پیشرفته
از حمایت معلولین فراهم نمودن سر پناه و تأمین
معیشت روزمره آنان در فضاها و اماکن آسایشگاهی و
نوان خانه بود و در مقابل در کشور های در حال توسعه
معلولیت با فقر و تنگدستی همراه بوده و مرگ زودرس
در کمین آنان قرار داشت  .در چند دهه اخیر بعلت
وقوع رویدادهای متعدد از جمله جنگ جهانی اول و
دوم عارضه معلولیت از لحاظ کمی و سپس در اثر
پیشرفت های علم پزشکی از لحاظ کیفی دستخوش
دگرگونی شده افزایش کمی تعداد معلوالن باعث
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حساس شدن جامعه نسبت به معلولین  ،اختصاص
بودجه  ،گرد آمدن بخشی از نیروی پزشکی و وابسته
پزشکی و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته در جهت
مداوا و باز توانی آنان گردیدو این نگرش که معلولین
علی رغم محدودیت خو.د قادر به بروز شایستگی های
جسمی و ذهنی و قابلیت شرکت در امور اجتماعی
هستند و نقص عضو نمی تواند مانعی در این مسیر
ایجاد کند گسترش یافت .
اگر چه گسترش خدمات توان بخشی و توجه بیشتر
دولتها به افراد معلول نور امیدی در دل آنان ایجاد
نمود و با مدد تدارک خدمات توان بخشی و تکنولوژی
دست های از حرکت مانده فعال  ،پاهای خشکیده
و تکیده توانمند و دست ها جایگزین چشمها برای
خواندن متون به زبان بریل و اندام مصنوعی جای
عضو از دست رفته را گرفتند و سایر اقدامات جبرانی
افق و زندگی جدیدی را برای معلولین فراهم نمود
لکن در این رویکرد ها تمامی تالش بر این بود که
فرد معلول به شرایط عادی جامعه نزدیک شود  ،غافل
از اینکه ساختار جامعه است که بایدبرای پذیرش
معلولین به عنوان شهروندعادی آمادگی الزم را کسب
نمایدوتأمین حقوق انسانی آنان رادر زمینه های
مختلف اجتماعی  ،اقتصادی و سیا سی مورد توجه
قرار دهد  .بعبارت دیگر تفاوت در میزان توانایی های
جسمی و ذ هنی کودکان معلول را از روند آموزش
عادی و جوانان را از برخورداری از اشتغال و پی آمد
یک زندگی عادی محروم نسازد زیرا جامعه با فقدان
امکانات و تسهیالت الزم و وجود موانع و نگاه های نا
گوار با به حاشیه راندن معلوالن کنج عزلت و انزوا را
برای آنان تدارک می دید .این شرایط با روحیه پویا و
جستجو گر پاره ای از معلوالن و خانواده ها همخوانی
نداشته و خدماتی فراتر از آنچه جریان داشت انتظار
داشتند .ا نتظاراتی چون  :حق برخورداری از تأمین

مناسب زندگی  ،زدودن فقر  ،استفاده از امکانات
اجتماعی همانند سایرین و اینکه ناهنجاری های
ظاهری نباید تضعیفاتی را به دنبال داشته باشد بلکه
هر کس فراخور ویژگی و توانایی هایش باید از فرصت
های موجود جامعه بصورت مساوی استفاده نماید .
در کشور های پیشرفته در جهت تحقق اینگونه
انتظارات در کنار امکانات دولتی شاهد حضور چشم
گیر سازمان های غیر دولتی می باشیم و امروزه
قسمت اعظم خدمات در کشور های پیشرفته برای
معلولین از طریق اینگونه سازمان ها تأمین می شود
و شاید علت گرایش سمت سازمان های غیر دولتی
 ،یکی از ویژگی حاکم بر اینگونه مراکز که همانا فارغ
بودن از نظام بروکراسی  ،انعطاف پذیری  ،پیوند سهل
ترآنان با جامعه و نیات خیر خواهانه بانیان که هدفی
جز خدمت به مردم نداشته و نیز جایگزینی انگیزه
های عاطفی بجای وظایف اداری می باشد و این دالیل
باعث شده که تدارک خدمت بسوی اینگونه مراکز
سوق داده شده است .
خوشبختانه در کشورما نیز بستر مناسب برای گسترش
مراکز و سازمان های غیر دولتی فراهم بوده و پشتوانه
قانونی برای حمایت از مراکز غیر دولتی وجود دارد
که به ذکر سه مورد آن بسنده خواهد شد  .در ماده
 4از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی تأکید بر
استفاده مؤثر از مؤسسات غیر دولتی و خیریه در جهت
گسترش خدمات توان بخشی و حمایتی گردیده و در
ماده  7قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی
نیز بر حمایت از مؤسسات غیر دولتی و خیریه در
عرصه خدمات بهزیستی تصریح شده است .
در ماده  7از الیحه وزارت رفاه اجتماعی هم جهت
تحقق اهداف قانون رفاه و تأمین اجتماعی بر مشارکت
گسترده سازمان های غیر دولتی تأکید دارد و شاید
به موارد دیگر قانونی که دال بر جایگاه سازمان های
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غیر دولتی در تدارک خدمات باشد بتوان اشاره داشت
از جمله ،صور سازمان یافته و منظم این امر در
قوانین اسالمی مانند وقف  ،خمس و زکات می
باشد که شاهد فعالیت های گسترده اینگونه نهادها
در کشور می باشیم  .دردو سه دهه اخیر شاهد
گسترش چشم گیر مراکز غیر دولتی برای تدارک
خدمات به معلولین در کشور می باشیم که شماره
آنان از صدها مرکزتجاوز می نماید که همگی آنان در
گسترش خدمات توان بخشی نقش داشته لکن اگر به
این اصل در فرایند توان بخشی برگردیم که تمامی
تالشها باید با محوریت تلفیق افراد معلول در جامعه
و ایجاد فرصت های مساوی برای آنان باشد و هرگونه
برنامه و اقدامی که این اصل را خدشه دار نماید نمی
تواند بعنوان یک حرکت و برنامه قوی سازمان غیر
دولتی مطرح باشد.مالحظه خواهد شد سازمان های
محدودی هستند که بهره گیری از شیوه سنتی از
پدیده معلولیت و تأکید بر نقصان آنان برای جلب
ترحم که مغایر اصول اساسی توان بخشی است را
دنبال نمی نمایند و در عوض تالش و کوشش شان
در جهت ارائه تصویری مثبت از افراد معلول و فراهم
نمودن زمینه های مساعد برای رفع تبعیض و ایجاد
فرصت مساوی برای آنان است  .مرکز توان بخشی
رعد نه تنها از اعتماد جامعه و افراد معلول بعنوان
یک مرکز پیش تاز حرفه ای برخوردار است و فراتر
از شیوه های سنتی پدیده جدیدی را در توان بخشی
مطرح نماید مهمتر از همه این باور را در توان یابان
ایجاد نماید که از حقوق مشابه سایر افراد برخوردار
باشند و شاید اغراق نباشد که اگر اضافه شودکه پاره
ای از چهره های شاخص معلولین که مدافع تحوالت
جدید در زمینه حقوق معلولین در جامعه می باشند
عضوی از این خانواده و کانون بوده و از خدمات آن
بهره گرفته اند .
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دنیای مجازی رعد
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گزارش عملکرد سال های گذشته
خالصه كمكها در سال 1387و1386مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد

خالصه هزينه ها درسال  1387و  1386مجتمع اموزشي نيكوكاري رعد

در دنیای گسترده ای که ما در آن زندگی می کنیم ،
یکی از رازهای اصلی بقا و تداوم حرکت هر سازمان و
نهادی  ،رساندن صدای خود به گوش مخاطبان و گروه
های هدف است.در این راه گزیری نیست مگر روی
آوردن به شیوه نوین و به روز ارتباط گیری با مخاطبان.
اینترنت امروزه به ابزاری مهم در برقراری ارتباط به
ویژه در میان نسل جوان کشور تبدیل شده است.به
همین دلیل مجتمع رعد برای برقراری هر چه بهتر
ارتباط با مخاطبان خود  ،همزمان با بیست و پنجمین
سال فعالیتش اقدام به راه اندازی پایگاه اینترنتی خود
کرد .این کار از ابتدای سال جاری به عنوان یکی از
ماموریت های اصلی گروه همیاری جوانان تعریف شده
و به سرپرستی رحمان عالقه بند آغاز شد.در ابتدا
تصمیم بر آن بود که صرفا مطالب جدید روی وب
سایت قدیمی مجتمع رعد قرار داده شده و کار در
این مسیر تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه پیدا کند.
در جلساتی که بین اعضای این کارگروه تشکیل شد
این نتیجه به دست آمد که بر مبنای قالب و گرافیک

قدیمی وب سایت نمی توان آزادی عمل مناسبی
را داشت و نتیجه مورد نیاز به دست نخواهد آمد.
در نتیجه با توسعه کارگروه تصمیم گرفته شد تا وب
سایت به طور کامل و از نو طراحی شود.
در این گام  ،برآوردی از نیازها و بایدهای مورد نیاز
وب سایت به عمل آمده و نقشه سایت روی کاغذ
پیاده شد.پس از تایید چارت سایت اینترنتی در گام
بعدی گرافیک سایت مورد بررسی قرار گرفت.از
محورهای اصلی که در طراحی این بخش منظور نظر
قرار گرفت می توان به سادگی  ،تناسب رنگ  ،غیر
تکراری بودن  ،سهولت دسترسی به لینک ها و سبکی
بارگذاری سایت اشاره کرد.در نهایت گروه جوانان
با تقسیم کار اقدام به تهیه مطالب محتوایی سایت
براساس آخرین آمارها و اطالعات موجود در مجتمع
رعد کرد.کلیه مطالب به دو زبان فارسی و انگلیسی
قرار گرفته است و کاربران می توانند با انتخاب نوع
زبان مورد نظر خود به مطالب دسترسی داشته باشند.
سرانجام مجموعه آماده شده در اختیار گروه طراحان
نگاه نو قرار گرفت تا کار پیاده سازی سایت وارد فاز
نهایی شود .اکنون وب سایت مجتمع رعد در آدرس
 www.raadcharity.orgقابل دسترسی است.
وب سایت رعد دارای  13منوی اصلی است که
کاربران سایت را به سرعت به تمامی خدمات  ،برنامه
ها و چگونگی همکاری با رعد راهنمایی می کند.در
زیر هر یک از این منوها شاخه های بیشتری قرار دارد
که جزییات هر منو را در اختیار کاربران قرار می دهد.
همچنین در صفحه نخست معرفی مختصری از مجتمع
رعد قرار داده شده است که برای کسانی که اولین بار از
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طریق سایت با خیریه رعد آشنا می شوند بسیار روشنگر
خواهد بود.در زیر این قسمت نیز لینکی تصویری آخرین
برنامه های خیریه مجتمع رعد را به اطالع عالقمندان
می رساند.جستجو یکی دیگر از باکس های صفحه اول
وب سایت است که کاربران می توانند با وارد کردن
کلید واژه مورد نظر خود به سرعت مطالب مورد نظر
خود را پیدا کنند.همچنین در بخش خبرنامه  ،با وارد
کردن آدرس ایمیل افراد می توانند در خبرنامه عضو
شده و به طور پیوسته اخبار رعد را دریافت کنند.
یکی از جالب توجه ترین امکاناتی که سایت پرداخت
آنالین حق عضویت ها و همچنین کمک های نقدی
است که با همکاری بانک سامان فراهم آمده است.
همراهان رعد می توانند از طریق کلیه کارت های
عضو شتاب نسبت به پرداخت هدایای نقدی خود به
مجتمع رعد از طریق این لینک که در سمت راست
صفحه اول قرار دارد اقدام کنند.به این بخش در آینده
نزدیک امکان خرید اینترنتی بلیت کنسرت های
خیریه مجتمع نیز افزوده خواهد شد.

گزارش فعالیت واحد آموزش مجتمع رعد مرکز

گزارش فعالیتهای واحد توانبخشی (فیزیوتراپی  ،کاردرمانی  ،گفتاردرمانی) رعد مرکز
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معرفیاجمالی
شعب رعد
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق در سال
 1385آغاز به کار کرد.آقایان مهندس فیض
مهدوی ،مهندس حریری ،مهندس شریعتمداری و
سید حسن تهرانی موسسان این مرکز هستند .هم
اکنون آقای محسن فارغ زاده مدیریت این مرکز
را بر عهده دارد.
این مرکز در ابتدای فعالیت خود  20کار آموز
داشت که کامپیوتر و زبان انگلیسی را در آن فرا
می گرفتند.
این مرکز آموزشی با داشتن دو کالس آموزشی 10
رشته را به کارآموزان آموزش می دهد که تمامی
آن ها رشته های بومی هستند .این مرکز از ابتدا
تاکنون  50نفر کارآموخته تربیت کرده است.
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق در راستای
فعالیتهای جنبی و تعامل با خانواده ها و جامعه
فعالیتهایی از قبیل تشکیل جلسات مهارت های
زندگی ،بهداشت و تغذیه و حلسات مختلف
سالمت با توان یابان و اولیاشان را در برنامه داشته
است .در این راستا  12نفر به عنوان پرسنل و
مربی فعالیت می کنند و گروه های بانوان همیار و
گروه شورایان نیز مشغول به کار هستند.
این مجتمع همچنین در ارائه خدمات مددکاری و
مشاوره و روانشناسی و کاریابی و اشتغال و ازدواج
و برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی نیز فعالیت
می کند .در کنار این ها توسعه فرهنگ نیکوکاری
و جذب کمک های دریافتی از نیکوکاران جهت راه
اندازی دوره های آموزشی قابل راه اندازی با توجه
به منشور انسان دوستانه رعد را نیز در برنامه های
کاری خود دارد.
مرکز بنیاد اریکه نور
مرکز بنیاد اریکه نور اول تیرماه سال  1388با
شماره ثبت  896فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
خانم ها مریم معصومی ،عاطفه پازوکی و اعظم
یزدی در کنار آقایان حجت اهلل براتی زاده ،صابر
رستمی ،کریم رستمی ،یوسف اسماعیل گلی و
محمد سرداری اعضای هیات مدیره این مرکز را

تشکیل می دهند .آقای حجت اهلل براتی زاده نیز
هم اکنون مدیر عامل آن است.
این مرکز آموزشی در ابتدای فعالیت خود 10
کارآموز را در  4رشته آموزش می داده است.
میزان فضای آموزشی این مرکز  45متر است و
هنوز هم کارآموزان در  4رشته از جمله رشته
بومی قفل سازی به کار مشغول هستند .این مرکز
همچنین تا کنون  10کارآموخته را به فنی وحرفه
ای معرفی کرده است.
مرکز بنیاد اریکه نور با  5نفر پرسنل و  12همیار تا
کنون دو نشست را با خانواده های کارآموزان خود
برگزار کرده است.بر اساس اعالم مسئولین مشکل
کمبود فضای مناسب عمده ترین مشکلی است که
این مرکز در حال حاضر با آن درگیر است.
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرج
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرج با شماره
ثبت  586از سال  1381تاکنون مشغول فعالیت
است .مهندس علی سلطان زاده ،مهندس غالمرضا
احمدی بیدا خویدی و دکتر اصغر شیرازپور
اعضای موسس این مجتمع را تشکیل می دهند.
سید جواد مرتضوی نصیری نیز هم اکنون مدیریت
عامل این مجتمع را به عهده دارد.
این مجتمع در ابتدای فعالیت خود  67کارآموز
داشت که در رشته های رایانه با گرایش های
مختلف ،حسابداری مقدماتی و تکمیلی ،زبان
انگلیسی ،خوشنویسی ،قالی بافی ،گلیم بافی و
سیم پیچی آموزش می دیدند.
رعد کرج با در اختیار داشتن  1260متر مربع فضا
 11رشته را به کارآموزان خود آموزش می دهد.
از این مرکز تا کنون  402نفر کارآموخته شده اند.
این مرکز در طی  7سال فعالیت خود مراسم های
گوناگونی به مناسبت های شادی و سوگواری،
بزرگداشت روز جهانی معلولین و سالگرد تاسیس
برگزار کرده است .همچنین با برگزاری نشست با
اولیا کارآموزان جهت انجام هماهنگی های الزم،
شناسایی خانواده های نیازمند معلولین و جذب
نذورات جنسی و نقدی خیرین و تقسیم آن بین
خانواده های هدف ،برگزاری حداقل دو مراسم
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افطاری در ماه رمضان قدم هایی را در راستای
اهداف خیرخواهانه برداشته است .همچنین
فعاالن این مرکز از طریق صدا و سیما ،جراید،
بیلبوردهای خیابانی ،کتاب های سال ،مکاتبه با
سازمان ها ،ادارات ،کارخانه ها و شرکتها به انجام
تبلیغات به منظور معرفی آن پرداخته اند .از دیگر
فعالیت های این مرکز می توان به تشکیل کارگاه
های کارورزی به منظور افزایش مهارت و سرعت
عمل کارآموختگان اشاره کرد.هم اکنون  19نفر
در غالب پرسنل و مربی در کنار گروه همیار بانوان
در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرج به فعالیت
مشغولند.
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد زنجان
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد زنجان در سال
 1382با شماره ثبت  243کار خود را آغاز کرد.
آقایان رحمت اهلل بیگدلی ،یداهلل واعظی ،مهدی
ذبیحیان ،رحمان قربانیان ،تقی مقدم فرد ،دکتر
مشکینی ،محمدعلی ذبیحیان و خانم ها دکتر
دهنائی ،دکتر فرح جمالی ،فاطمه بقایی ،محترم
پاک ترمنی ،شهال طاهری ،فاطمه کرباسی ،زهرا
حریری ،رباب توتونچی ،لیال میرسفیه و لیال محال
بیگی موسسین این مرکز بوده اند .از میان آن
ها هم اکنون رحمت اهلل بیگدلی ،ذبیحیان ،یداهلل
واعظی ،فرح جمالی ،فاطمه بقایی ،قربانیان و پاک
ترمنی به عنوان مدیران و دارندگان حق امضا در
این مجموعه مشغول به همکاری هستند .مدیریت
عامل این مجموعه نیز هم اکنون در اختیار خانم
افسرالملوک صیادی مقدم است.
این مرکز در روزهای آغازین فعالیت خود 40
کارآموز را در  6رشته مختلف شامل معرق ،نقاشی،
خطاطی ،خیاطی ،کامپیوتر و زبان آموزش می داد.
هم اکنون نیز در  92متر مربع فضای آموزشی خود
 13رشته شامل حسابداری ،موسیقی،ICDL ،
زبان ،مهارت های زندگ ،نقاشی ،گردنبند بافی،
دوخت وسایل آشپزخانه ،خطاطی ،روبان دوزی و
قالب بافی را آموزش می دهد .تعداد کارآموختگان
این مرکز نیز تا کنون  235نفر بوده است.
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سایر فعالیت های این مرکز نیز شامل اردوهای
یک روزه ،اردوهای زیارتی ،نشست با اولیای
توانیابان و تشکیل کمیته های اشتغال ،بانوان و
جوانان است.
در رعد زنجان  8نفر پرسنل و  7مربی مشغول
به کار هستند .خیرین این مرکز در کمیته های
اشتغال و بانوان مشغول به کار هستند.گفتنی
است اساس نامه این موسسه در شرف تغییرات
است و با تغییر آن به زودی دامنه ارائه خدمات
آن گسترده تر از گذشته خواهد شد.
موسسه خیریه آموزشی توان یابان یزد
در سال  1376موسسه خیریه آموزشی توان یابان
یزد با شماره ثبت  274کار خود را آغاز کرد .در
حال حاضر محمد عالقبند ،نصرت خجسته ،ناهید
رشتی ،سید علی اکبر راد وعلی تفضلی اعضای
هیات مدیره این مرکز را تشکیل می دهند .خانم
افسر بقایی نیز هم اکنون در جایگاه مدیرعال این
موسسه مشغول فعالیت است.
 40کارآموز در رشته های کامپیوتر ،ماشین
نویسی ،خیاطی ،سیم پیچی و خاتم سازی در
ابتدای کار این مجموعه آموزش می دیدند .هم
اکنون رشته فن آوری اطالعات نیز به این لیست
اضافه شده است و کارآموزان در حدود صد متر
فضای آموزشی این مرکز مشغول به آموزش
هستند .از این مرکز تا کنون  30کارآموخته
فارغ التحصیل شده اند.عالوه بر مسائل آموزشی
این مرکز فعالیت هایی از قبیل مددکاری ،امور
توانبخشی کودکان زیر  6سال و مشاوره خانواده
را نیز در کارنامه خود دارد.در راستای فعالیت
های این مرکز  15نفر در بخش های توانبخشی و
آموزشی و  10همیار فعالیت می کنند.
موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان
در سال  1387و همزمان با روز عید غدیرخم
موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان افتتاح شد
و حدود یک ماه بعد رسما فعالیت های خود را
آغاز کرد.
آقایان دکتر ماشااهلل مدیحی ،دکتر حسین نجفی،
دکتر سیدعلی ضیایی ،جواد علیزاده حالجی،
محمد کتابچی ،علی فرزانه ،علی پهلوانی و خانم
ها بدرالسادات گیوه چی و فاطمه نیری هم اکنون
به عنوان اعضای هیات مدیره این موسسه مشغول
فعالیت هستند .آقای علی پهلوانی نیز مدیرعامل
این مجموعه است .در این موسسه  3نفر پرسنل و
 12مربی نیز مشغول فعالیت هستند.
در ابتدای فعالیت این موسسه  25کارآموز
به آن وارد شدند و رشته های کامپیوتر و
خیاطی را آموختند .هم اکنون نیز در فضای
 90متر مربعی این موسسه رشته های کامپیوتر
و خیاطی به عنوان رشته های اصلی و زبان
انگلیسی ،روانشناسی ،قرآن و احکام ،فن بیان،
بهداشت ،تغذیه ،نقاشی ،هنرهای نمایشی،

هنرهای دستی و کاردرمانی به عنوان دوره
های فوق برنامه ارائه می شود.
این موسسه تا کنون دو دوره آموزشی مقدماتی
ویندوز و یک دوره  Wordاز رشته کامپیوتر و
یک دوره نازک دوزی خیاطی را با موفقیت به
انجام رسانده و  38تن از توانیابان آن گواهینامه
این دوره ها را دریافت کرده اند .همچنین در
حال حاضر  34توان یاب نیز در حال آموزش یک
دوره مقدماتی ویندوز و  PowerPointو راسته
دوزی خیاطی هستند .این موسسه همچنین
برای دو توان یاب بی سواد خود یک کالس
سوادآموزی دایر کرده است.
برگزاری جلسه اولیا و مربیان ،انجام امور مشاوره
ای جهت توان یابان ،مکاتبه و تعامل با پزشکان
متخصص جهت معاینه و درمان توان یابان،
برگزاری اردوهای تفریحی و زیارتی و تشکیل
بازارچه خیریه و نمایشگاه آثار هنری توان یابان از
فعالیت های جنبی این موسسه است.
مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان
موسی بن جعفر پیشوا
مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان موسی بن
جعفر پیشوا در بهمن ماه سال  1383با شماره
ثبت  28کار خود را آغاز کرد.
موسس و مدیرعامل این مجتمع حاج محمود
مومنی است .وی در کنار حاج قاسم مومنی ،حاج
محمد مومنی ،حاج ضیاالدین جنیدی جعفری و
حاج جواد مهدی زاده به عنوان اعضای هیات مدیره
این موسسه به کار مشغولند .این افراد در کنار
گروه همیار بانوان نیکوکار فرهنگی بازنشسته و 9
نیروی ثابت 8 ،مربی و  16نفر شاغل در کارگاه های
خیاطی و گلدوزی با موسسسه همکاری می کنند.
 25کارآموز ابتدایی این موسسه در رشته های
رایانه ،معرق کاری ،گلسازی ،هویه کاری ،میوه
سازی و حسابداری آموزش دیده اند .این موسسه
همچنین  133توان یاب کار آموخته را روانه بازار
کار کرده است.
فضای آموزشی  300متر مربعی در میان کل فضای
 750متر مربعی موسسه پذیرای کارآموزان در
رشته های رایانه ،معرق کاری ،گلسازی ،گلدوزی
ماشینی ،عروسک سازی ،حسابداری ،شمع سازی،
زبان انگلیسی و قرآن و احکام است .در کنار اینها
مجتمع به ایجاد کارگاه های روانشناسی و مهارت
های زندگی ،بازدید از منزل و امور مددکاری نیز
اقدام کرده است .ایجاد کارگاه های اشتغال زایی
تولیدی سرویس خواب نوزاد و سرویس آشپزخانه
عروس برای معلوالن و زنان سرپرست خانوار از
دیگر اقدامات این مجتمع است.
مجتمع آموزش نیکوکاری رعد طالقان
مجتمع آموزش نیکوکاری رعد طالقان کار خود را
در سال  1385به صورت شعبه ای از رعد مرکز آغاز
کرد .از سال  1388نیز این موسسه به شکل مستقل
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فعالیت های خود را با شماره تبت  11ادمه داد.
موسسین این مرکز مهندس احمد میرزاخانی،
مهندس اکبر محمود کالیه ،فریبرز صادقیان،
جبار شاه محمدی و عبدالرسول عباسی بودند.
هم اکنون نیز مهندس اکبر محمد کالیه مدیریت
عامل این مجتمع را برعهده دارد 5 .مربی به همراه
یک راننده و یک دفتردار نیز در این موسسه
مشغول به کارند.
تعداد کارآموزان این موسسه در ابتدای فعالیت 5
نفر بودند که در سه رشته آموزشی کارآموزی می
کردند .اما هم اکنون تعداد  8رشته از جمله رشته
محلی سبزی کاری در فضای  800متر مربعی این
موسسه آموزش داده می شود .تا کنون  31نفر نیز
در این موسسه کارآموخته شده اند.
تشکیل کالس های روانشناسی خانواده با خانواده
های توان یابان نیز از فعالیت های جانبی رعد
طالقان است .این مجتمع همچنین گروه های
همیار حمایت ،بانوان و گروه آموزش را نیز در
خود جای داده است.
موسسسه نیکوکاری رعد الغدیر
موسسه نیکوکاری رعد الغدیر با مجوز شماره
 21700در سال  1380کار خود را آغاز کرد.
مهندس علی سلطان زاده هم اکنون مدیرعامل این
موسسه است و در کنار مهندس اسماعیل روحانی،
حاج علی اکبر صلواتی پور ،مهندس ابوالقاسم
کوهستانی ،مهندس حبیب اهلل زاده ،مهندس
سعید شریعتمداری و مهندس محمودی اعضای
هیات مدیره این شرکت را تشکیل می دهند.
سه رشته کامپیوتر ،ماشین نویسی و قالی بافی
اولین رشته هایی بودند که به  15کار آموز اولیه
آموزش داده شدند .این موسسسه که تا کنون 720
کار آموخته داشته است در  29رشته آموزشی از
جمله رشته بومی منبت کاری روی مبل به توان
یابان خدمات آموزشی ارائه می کند.
پانزده کارمند رسمی 10 ،مربی و  7کارمند پاره
وقت در دو ساختمان و واحد اشتغال این موسسه
مشغول به کارند .این موسسه همچنین  500متر
مربع فضای آموزشی و اداری و  100متر کارگاه
تولیدی خیاطی در اختیار دارد.تاسیس مراکز مشابه
در شهرهای کاشان ،شیراز و پاکدشت ،همکاری
موثر با مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد مرکز در
راه اندازی مراکز رعد کرمان ،زنجان ،پیشوا و کرج،
همکاری موثر با انجمن احیاء ارزش ها در راه اندازی
مرکز آموزش فنی و حرفه ای معلولین شهرستان
بم ،راه اندازی مرکز دندانپزشکی و توانبخشی
کودکان زیر  14سال ،راه اندازی کارگاه قابسازی و
چاپ و تبلیغات و راه اندازی کارگاه تولیدی حمایتی
خیاطی در ساختمان مرکزی از دیگر فعالیت های
این موسسه است.گروه همیاری دندانپزشکان
داوطلب ،گروه همیاری جوانان و گروه همیاری
بانوان از گروه های فعال در این مرکز هستند.

بین الملل
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موضوع امسال روز جهانی معلوالن:

توانمندسازی افراد دارای معلولیت ،انجمن
ها و جوامع آنان درسراسر جهان
ترجمه :پریسا افتخار

هدف از بزرگداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت که مصادف است
با سوم دسامبر ،ترویج درک صحیح از مسائل و حقوق مربوط به افراد
دارای معلولیت و آگاه کردن مردم از منافع حاصل از ادغام این افراد
درکلیه جنبه های سیاسی  ،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی جوامع آنان
است .با تکیه بر برنامه جهانی اقدام که در سال 1982به تصویب مجمع
عمومی سازمان ملل رسیده ساالنه در این روز به منظور دستیابی برابر
به حقوق بشر ومشارکت اجتماعی افراد معلول برنامه هایی مشخص
شده و به مورد اجرا گذارده می شود.
پیشینه
تقریبا در سراسر دنیا یک نفر از هر  10نفر
دارای معلولیت است ومطالعات اخیر نشان می
دهد که  20درصد این افراد جمعیتی را تشکیل
می دهند که در کشورهای در حال توسعه و در
فقر زندگی می کنند .این افراد برای مشارکت
در جامعه خود همچنان با موانع بسیاری روبرو
هستند و معموال مجبور به زندگی در حاشیه
می شوند ،به آنان برچسب زده می شود مورد
تبعیض واقع شده و از حقوق اولیه خود مانند
غذا ،تحصیل ،اشتغال ،سالمت و خدمات
بهداشت باروری(تنظیم خانواده) محروم می
شوند.بسیاری از این افراد واداربه زندگی در
موسسات می شوند که این کار نقض صریح حق
آنان در انتخاب مکان زندگی ،آزادی تحرک و
زندگی درون جامعه است.
سازمان ملل در ارتقاء حقوق و رفاه تمامی
مردم ازجمله افراد دارای معلولیت سابقه
طوالنی دارد و این سازمان با هدف دستیابی
به جامعه ای برای همه تالشهای بسیاری برای
مشارکت کامل و موثر این افراد در حوزه
های حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی بر مبنایی برابر و مساوی با دیگران
انجام داده .تعهد این سازمان در برخورداری
کامل و برابر افراد دارای معلولیت از حقوق
بشر عمیقا ریشه در تالش برای برقرای عدالت
اجتماعی وبرابری در تمامی جنبه های توسعه
اجتماعی دارد.

برنامه جهانی اقدام برای افراد دارای معلولیت
و قوانین استاندارد برابرسازی فرصت ها
این تعهد سازمان ملل را به یک سیاست
بین المللی تبدیل کرد که در قالب تصویب
کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای
معلولیت به عنوان یک ابزار حقوقی بین
المللی تقویت شد و به توانمند شدن این افراد
و بهبود کیفیت زندگی آنان و جوامعشان در
سراسر دنیا کمک بسزایی کرد.

اهداف توسعه هزاره و افراد
دارای معلولیت

سازمان ملل و جامعه جهانی به کار برای
مشارکت افراد معلول در همه جنبه های
زندگی و توسعه اجتماعی ادامه می دهد
اگرچه تعهدات و الزامات بسیاری به منظور
قرارگرفتن این افراد و جنبه های مختلف
معلولیت در اهداف توسعه صورت گرفته ولی
همچنان فاصله زیادی بین این سیاست و
اجرایی شدن آن وجود دارد.
اهداف توسعه هزاره تنها زمانی قابل حصول
است که شامل افراد معلول وخانواده های آنان
نیز شود .این به نوبه خود متضمن این نکته
است که افراد دارای معلولیت و اعضاء خانواده
آنان از مزایای برنامه توسعه بین المللی
برخوردارند .تالش برای دست یابی به اهداف
توسعه هزاره و اجرایی شدن کنوانسیون متقابال
به هم وابسته و تقویت کننده یکدیگرند.
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توانبخشی مبتنی بر جامعه ( )CBRپلی
بین سیاست و عمل
CBRرویکرد مناسبی است که تا به حال در 90
کشور دنیا برای تلفیق افرد دارای معلولیت در
توسعه انجام گرفته است و بخشی از استراتژی
توسعه عمومی جوامع به منظور کاهش فقر،
برابرسازی فرصت ها و قرار گرفتن افراد دارای
معلولیت در جامعه است  CBRراهبردی مناسب
،پویا و انعطاف پذیر برای موقعیت های اقتصادی
اجتماعی و سیستم های فرهنگی و سیاسی
مختلف در دنیا است و دسترسی به مراقبت های
بهداشتی  ،تحصیل  ،وسیله معیشت  ،مشارکت
فراگیر اجتماعی را شاکل می شود .توانمندسازی
افراد دارای معلولیت و خانواده های آنان از مولفه
های کلیدی یک برنامه توانبحشی کارا است.
توانبخشی مبتنی بر جامعه رابط بین افراد
دارای معلولیت و برنامه های توسعه است و از
طریق همسو کردن فعالیت های جمعی این
افراد ،خانواده های آنان  ،انجمن ها  ،سازمانهای
دولتی و غیر دولتی  ))NGOمربوطه که در
بخش توسعه فعالیت می کنند محقق می شود.
 CBRدرصدد است که از حضور افراد دارای
معلولیت دربرنامه های توسعه اطمینان حاصل
کند و این حضور روزافزون بخشی حیاتی از روند
توسعه جوامع آنهاست و افراد معلول را به صورت
گروهی یا فردی توانمند می کند تا آنان را به
حقوق و کرامت انسانی و ذاتی شان آگاه کند و
به آنان بگوید که همچون دیگر افراد جامعه از
حقوق برابر وفرصتهای یکسان برخوردارند.
امید است که امسال ایده های جدید و امکانهای
تازه ای برای بهره وری بیشتر از  CBRبه
عنوان ابزارمناسب در اجرایی شدن کنوانسیون
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ،فراگیری
اهداف توسعه هزاره ،تصویب قوانین مشابه
ملی و برجسته کردن اهمیت حضورو تلفیق
افراد دارای معلولیت و سهم آنان در توسعه
جوامعشان فراهم آید.
منبع www.un.org :

گزارش
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مشکل تردد معلوالن به خصوص در معابر
شهری یک مشکل پایه ای است که زمینه ساز
بسیاری دیگر از محدودیت ها برای آنان می
شود .در کشور ما معلوالن از همان لحظه ورود
به پیاده رو با مشکل نامناسب بودن مسیر ها رو
به رو هستند و همین مساله آنها را از اشتغال
 ،تفریح و هر آنچه به آمد و شد بیرون از منزل
نیاز دارد محروم می کند.
در کشورهای توسعه یافته نزدیک به 95
درصد از اماکن عمومی و ادارات دولتی برای
رفت و آمد معلوالن مناسب سازی شده اند.
زوج معلولی در گفتگو با ما به کشور سوئد
اشاره کرده و گفتند که بیش از سه ساعت در
نقاط مختلف شهر و اماکن دیدنی آنجا گشت
و گذار کرده اند بی آنکه حتی یک بار نیاز
به یاری گرفتن از دیگران داشته باشند .اما

تردد معلوالن مناسبسازي خواهد شد.این در
حالی است که کارشناسان عقیده دارند مناسب
سازی تهران بسیار بیشتر از این بودجه هزینه
خواهد داشت و البته در روند مناسب سازی
الگوی درست از هر چیز دیگر مهمتر است و از
اتالف منابع جلوگیری می کند.
در چند ماه اخیر فعالیت های شهرداری برای
مناسب سازی خیابان ها تشدید شده و این
کار با مناسب سازی پیاده رو ها آغاز شد.پیاده
روهای خیابان ولیعصر و خیابان انقالب اسالمی
از این نمونه هستند .اما برای یک الگوی
جامع مناسب سازی خیابان ایرانشهر منشعب
از خیابان کریمخان زند انتخاب شده است.
خیابانی که شهرداری تهران قصد دارد آن را
به یک الگوی ملی مناسب سازی تبدیل کند.
خیابان ایرانشهر هم ساختمان مرکزی

شهيد و جانبازان و ساير بخشهاي مرتبط عضو
آن هستند .البته در این راه ستاد از تعدادی از
معلوالن و نمایندگان سازمان های مردم نهاد
حوزه معلوالن نیز مشاوره می گیرد.
از همان نگاه اول مشخص می شود که
ایرانشهر خیابانی کامال نا مناسب برای تردد
معلوالن است.پیاده روهای کم عرض  ،تقاطع
های غیر هم سطح  ،پیاده روهایی با چاله و
برآمدگی فراوان و مغازه دارانی که کارتن های
خود را در پیاده روها چیده اند.با این حال
این ستاد در نخستین گام اقدام به مناسب
سازی ورودی پارک خانه هنرمندان کرده
است .پیش از آن ورودی های پارک برای
جلوگیری از ورود موتورسیکلت ها با میله
های آهنی مسدود شده بودند که عمال امکان
ورود معلوالن با ویلچیر و یا واکر را نمی دادند.

ایرانشهر ،الگوی مناسب سازی شهری

در ایران به طور پیوسته نیاز به کمک برای
حرکت در خیابان دارند.
در ایران مناسب سازی اماکن شهری برای تردد
معلوالن اقدامی نوپا و بیشتر در حال مطالعه و
آزمایش است.نزدیک به  60سال شهر سازی
غیر اصولی باعث شده تا بافت شهری ایران
حتی در مرکز کشور نیز از نظر رفت و آمد
معلوالن بافتی نامناسب باشد.اولین گام های
مناسب سازی را می توان به تصویب قانون جامع
حمایت از حقوق معلوالن نسبت داد  ،آنجا که
دست رسی به امکانات را برای معلوالن الزامی
می کند.به گفته سيدجعفر تشكريهاشمي،
معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهران با
هزينهاي بالغ بر 9ميليارد تومان ،معابر ،محالت،
مناطق و وسايل نقليه عمومي شهر تهران براي

شهرسازی در آن قرار دارد و همه خانه
هنرمندان که یک مرکز فرهنگی و هنری پر
طرفدار است.
مرکزی که عمال استفاده از آن برای یک معلول
نشسته روی صندلی چرخدار به تنهایی امکان
پذیر نیست .معاونت شهرسازي و معماري
شهرداري تهران که متولی بازسازی خیابان
ایرانشهر است با تشكيل ستاد مناسب سازي
اقداماتی را در این راستا آغاز کرده است.
به گفته سيد مصباح الدين متقي ،مدير كل
معماري و ساختمان معاونت شهرسازي و
معماري شهرداري تهران اين ستاد داراي
سه كميته شهرسازي ،فني و عمران و اطالع
رساني است و بخشهاي مختلفي مانند سازمان
بهزيستي ،وزارت مسكن و شهرسازي ،بنياد
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اکنون این میله ها جمع شده و جای خود را
به ورودی های یو ( )Uشکل بزرگی داده اند
که اجازه عبور ویلچیر را می دهند اما مانع از
عبور موتور سیکلت می شوند.
اما این تنها بخشی از کار است و باید پرسید
معلوالن چگونه باید خود را از ابتدای خیابان
ایرانشهر و نه از در خانه به ورودی پارک
هنرمندان برسانند.علی رغم گذشت چند ماه
از شروع این طرح و تبلیغاتی که روی آن شده
است هنوز پیاده روهای این خیابان که قرار
است الگویی برای تمام کشور باشد مناسب
عبور یک معلول به تنهایی نیست .در این راه
همچنان با وعده های مسووالن رو به رو هستیم
که ما را به آخر سال ارجاع می دهند زمانی که
قرار است فاز اول این طرح به پایان برسد.

اخبار رعد

شماره.31بهار و تابستان88

یک بار دیگر قرار است که خیریه رعد انبوهی
از جمعیت مشتاق و نوع دوست را در کنار خود
ببیند .بهانه این دیدار هم برنامه شو غذای گروه
همیاری بانوان است .برنامه ای که هم خوشمزه
است و هم نیکوکارانه .چند روز به مراسم کم کم
کارها در گروه بانوان تقسیم شده و مشخص می
شود که هر کس باید چه کاری را انجام دهد.
بیشترین نگرانی در خصوص جای برنامه است که
داخل باشد یا حیاط .از همین حاال معلوم است که
سالن طبقه باال گنجایش مهمانان را نخواهد داشت
و بیرون هم ترس از رگبار بهاری دل ها را نگران
کرده است .خالصه از یک روز قبل طبیعت هم سر
سازگاری می گذارد و باران قطع می شود .اصال
مگر می شود که باران ببارد .آنقدر انرژی مثبت
اینجا جمع شده است که هر آرزویی را برآورده
می کند  .یک روز باران نباریدن که چیزی نیست.
قرار است در کنار مراسم غذا  ،نمایشگاهی از
عکس و آیینه هم برگزار شود .عصر پنج شنبه
است که کار چیدن نمایشگاه آغاز می شود.کلیه
عواید حاصل از این نمایشگاه نیز به مجتمع رعد
خواهد رسید .به موازات آنکه ابرهای سیاه آسمان
را ترک می کنند  ،کار چیدن نمایشگاه هم به جلو
می رود .رنجیرهای طالیی رنگ قاب ها و شاسی
های عکس را یک به یک از سقف راهروها می
آویزند .دیوارها دوباره روحی دگر پیدا می کنند.
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را فراهم آورده تا این گونه برنامه ها بیشتر و بهتر
برگزار شود.به گونه ای که اکنون می توان گفت
مجتمع آموزشی رعد یکی از بهترین سالن ها را
در میان سازمان های مردم نهاد خیریه دارا است.
گروه همیاری جوانان رعد کلیه مراحل برنامه
ریزی ،هماهنگی ،کسب مجوز ،تبلیغات ،فروش
بلیت و مدیریت اجرای مراسم را برعهده داشت.
به این ترتیب که گروه های کاری مجزا با شرح
وظایف مشخص در این خصوص تشکیل شده و
هریک ماموریت خود را به انجام رسانید.در کنار
کنسرت به مانند همیشه کافی شاپ و رستوران
کوچکی نیز برپا شده است که در زمان تنفس بین

یک شب در
مهمانی بانوان
جان می گیرند از این همه رنگ و نقش.
گروه جوانان هم قرار شده در این کار خیر همیار
بانوان و رعد باشند .تبلیغات اصلی ترین مسوولیت
جوانان در این برنامه فروش غذا است .جوانان کار
طراحی و پوستر و تبلیغات میدانی و اینترنتی را به
انجام می رسانند .اما کار اصلی با گروه بانوان است.
آسمان آبی صبح جمعه کار را یکسره می کند و
همه برای برگزاری برنامه در حیاط متفق القول
می شوند .گروهی از اعضای همیاری بانوان از
صبح به مجتمع می آیند .میزهای آهنی با کمک
دوستان بخش خدمات به حیاط آورده می شوند.
با دقت و سلیقه بانوان میزها با پارچه های سبز و
سفید پوشیده می شوند و زیبایی دوچندانی پیدا
می کنند.
اندک اندک بقیه هم با ظرف های بزرگ و کوچک
غذا و دسر از راه می رسند .تنوع غذا ها به خوبی
نشان می دهد که برای برگزاری این مراسم چند
ساعته تالشی بزرگ در خارج از رعد و در خانه
تک تک اعضای بانوان صورت گرفته است .غذاها
در ظرف های زیبا روی میزها چیده می شوند و
در جای جای حیاط بخاری گرم و بویی مطبوع
به آسمان می رود .مهمانان هم کم کم از راه
می رسند .جمع می شوند دور میزها .غذاهایی
از استان های مختلف کشور در انتظار آنها است.
در میان جمعیت افرادی عم با لباس های محلی

استان هایی که غذایشان در این شو عرضه شده
به چشم می خورند که حال و هوای خاصی به
مجلس می دهد.
عده ای از مهمانان به خوردن و بردن غذا اکتفا نمی
کنند و دستور پخت را هم می گیرند .قسمت کافی
شاپ هم مثل همیشه برقرار است و کار و بار آن
را هم بچه های جوانان انجام می دهند.اما از حق
نگذریم کار و کاسبی بازار غذافروشان داغ تر است.
اما این همه برنامه غذا نیست .اجرای موسیقی زنده
هم بخش دیگری از برنامه بازار است .اولین زخمه
های مضراب که روی سیم های سنتور می خورد
گروه زیادی را به سوی خود می کشد .شنیدن
صدای سنتور نوازنده ای معلول آنهم کسی که از
ناحیه دو دست معلول است لطفی دیگر دارد .در
چشم های بینندگان که نگاه می کنی دو تحسین
را می بینی .یکی برای چنین ساز زدنی و دیگری
برای چنین اراده ای .دو نوازی تنبور و دف بخش
دیگری از مراسم اجرای موسیقی زنده است که
حال و هوای عرفانی را بر فضا حاکم می کند.
استقبال از این برنامه بسیار خوب و بیشتر از آنی
ست که تصور می شد .استقبالی که افزون بر هزار
نفر تخمین زده می شد.بسیاری از کسانی که در
این برنامه شرکت کردند در گفتگو با خبرنگار
توانیاب خواستار استمرار و افزایش چنین برنامه
هایی شدند.

اخبار رعد

دو بخش کنسرت مورد توجه حاضران قرار می
گیرد.در اینجا جا دارد از حمید خندان و گروهش
کمال تشکر را داشته باشیم.
رحمان عالقبند دبیر گروه همیاری جوانان در
خصوص برپایی کنسرت های موسیقی به فصلنامه
توانیاب گفت  :اگر چه گرفتن مجوزهای الزم
دشوار است اما با توجه به منافع مادی و معنوی
که برای رعد به دنبال دارد یکی از بهترین موارد
مورد نظر گروه جوانان برای جذب این منابع است.
وی از منافع معنوی برگزاری کنسرت به آشنایی
اقشار بیشتری با رعد اشاره کرد و گفت  :موسیقی
به دلیل جدابیت ها و اینکه گروه های بیشتری

میهمانی رنگ ها
ظهر تابستان است و گرمای مرداد تاب و توان
بسیاری را گرفته است.اما در مجتمع رعد جنب و
جوش زیادی در جریان است.اعضای گروه جوانان با
لباس های متحد الشکل خود به این سو و آن سو
می روند.بعضی هاشان هم می دوند.تا ساعاتی دیگر
قرار است در مجتمع یک میهمانی برپا شود.آن هم
یک میهمانی متفاوت .بله میهمانی رنگ ها.به گفته
خیلی ها این اولین میهمانی رنگ ها از این دست
در ایران است.
دیگر باید حس کنجکاویتان حسابی تحریک شده
باشد.نه؟ باشد بیشتر در انتظارتان نمی گذاریم.چندی
قبل اولین جشنواره تی شرت در ایران در مجتمع
رعد برگزار شد.در این جشنواره عموم مردم در کنار
هنرمندان شناخته شده کشور با رنگ های مخصوص
پارچه روی تی شرت های سفید نقش زدند.
در ابتدا که این ایده مطرح شد  ،گروهی با دیده
تردید به آن نگریستند اما رفته رفته با تشریح
طرح و روشن شدن ابعاد آن بر شمار عالقمندان
به برگزاری جشنواره تی شرت افزوده شد.باز هم
همان شور و حال همیشگی بچه های گروه جوانان

را فرا گرفت.تقسیم کارها انجام شد و هر کس به
دنبال کاری رفت.گروهی برای خرید تی شرت های
خام رفتند.گروهی دنبال کار چاپ بروشور و تراکت
های تبلیغاتی را گرفتند و گروهی هم برای یافتن و
خریداری رنگ پارچه راهی بازار شدند.و البته در این
میان دسته ای هم دنبال راه انداختن کافی شاپ را
گرفتند.اصال مگر می شود گروه جوانان برنامه ای
داشته باشد و بوی قهوه کافی شاپشان در فضای
برنامه نپیچد؟
مردم رفته رفته جمع می شوند.پیر و جوان آمده اند
تا در میهمانی رنگ ها شرکت کنند.بر تن سپید تی
شرت ها نقش بزنند و در آخر هم با همت عالی خود
لباس های رنگ شده را خریداری کنند.
در میان انبوه قلم مو به دستانی که در حال رنگ
آمیزی تی شرت ها هستند ،چهره های شناخته
شده ای هم دیده می شوند .یکی از آنها استاد بنی
اسدی است که با هنر خود توجه مردم را جلب کرده
است.آنها که حتی به چهره نمی شناسندش با دیدن
نقشی که بر لباس زده است ،در می یابند که سر و
گردنی از بقیه باالتر است.

خواندن «خندان» برای رعد
از بدو فعالیت مجدد گروه همیاری جوانان رعد،
یکی از اصلی ترین برنامه های این گروه برای
جذب منابع مالی به نفع آموزش رایگان توانیابان
مجتمع ،برگزاری کنسرت های موسیقی بوده
است .کنسرت هایی که با توجه به عالقه مردم
ایران به هنر موسیقی می تواند مورد توجه
مخاطبان و همراهان همیشگی رعد باشد.
در اولین کنسرت سال  ، 88مجتمع رعد میزبان
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مخاطب آن هستند زمینه آشنایی افراد بیشتری
را با رعد و اهدافش فراهم می کند.
رحمان عالقبند با اشاره به اینکه کنسرت های
بیشتری در دستور کار گروه جوانان در سال جاری
قرار دارد گفت  :ما به دنبال آن هستیم تا کنسرت
ها را هم با چهره های شناخته شده تر و هم در
مکان های بزرگتر برگزار کنیم چرا که یکی از
مشکالت ما فضای محدود آمفی تئاتر است که
اجازه برگزاری برنامه های بزرگ تر را نمی دهد و
به همین منظور مقدمات کارها در حال انجام است.
او از برگزاری کنسرت بزرگی در مردادماه در فضای
مجموعه فرهنگی – تاریخی سعد آباد خبر داد.

حمید خندان خواننده نام آشنای موسیقی
پاپ کشورمان بود .این برنامه که در هفته دوم
اردیبهشت ماه برگزار شد در مجموع در قالب سه
سانس در روزهای پنج شنبه و جمعه (دو سانس)
توانست بیش از  600نفر را به سالن آمفی تئاتر
مجتمع بکشاند.در دو سال اخیر تالش هایی
که برای سامان دهی شرایط و امکانات صوتی و
رفاهی سالن آمفی تئاتر انجام شده است ،شرایطی
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در این میان کارآموزان رعد هم دست به رنگ و قلم
شده اند و از دل به ذهن و از ذهن به پارچه ،نقش
می زنند.دختری که با دندان قلم را بر پارچه می
کشد بسیاری را تحت تاثیر مثبت توانایی خود قرار
داده است.انصاف باید داد که چه نقش های زیبایی
می زنند کارآموزان رعد.انگار سال هاست که روی
پارچه نقاشی می کشند.
در کافی شاپ هم به مانند میزهای رنگ جمعیت
موج می زند.بسیاری از اعضای جوانان حاال در کافی
شاپ هستند و تالش می کنند تا هر چه زودتر و بهتر
به مشتریان خود سرویس بدهند.
تی شرت ها که آماده می شوند ،یکی یکی روی
تابلوهایی که از قبل تهیه و به دیوارها نصب شده
اند قرار می گیرند.حال و هوای دیوارهای سیمانی
هم عوض می شوند و آنها هم رنگ می گیرند.انگار
دیوارها دارند لبخند می زنند.
آفتاب کم کم در حال غروب کردن است که حراج
آغاز می شود.مردم استقبال می کنند و قیمت های
پایه را که مجری اعالم می کند باالتر می برند.تجربه
جالبی بود که اول بار در رعد به انجام رسید.

اخبار NGO
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جشن عید قربان در انجمن دیستروفی
در آستانه روز جهانی معلوالن  ،انجمن حمایت
از مبتالیان به دیستروفی ایران جشنی را برای
خانواده های مبتال برگزار نمود سرور و شادی این
مراسم وقتی دو چندان شد که با عید سعید قربان
مصادف گردید.
همانطور که می دانید برپایی و هماهنگی چنین
برنامه هایی کاری بسیار سخت و مستلزم همکاری
و مشارکت دلسوزانه اعضاء می باشد که در سایه
این همیت جمعی است که چینش  ،محتوی و
زمان برنامه ها به خوبی به نمود عینی می رسد
و موجبات رضایت حاضرین را فراهم می کند.
در ابتدا جناب آقاي يوسفي قاری محترم فضای
سالن را با تالوت آیاتی چند از کالم ا ...مجید عطر
آگین نمود.سپس پویا جهانبان (یکی از کودکان

مبتال به ديستروفي عضالني) با زبان معصومانه
و شیرین خود ترجمه آیات را خواند.آنگاه آقای
یوسفیان مجری توانای برنامه های رادیویی با
ذکر چند بیت زیبا از بایزید بسطامی مقدمه
کوتاهی را جهت آغاز برنامه ها قرائت کرد .و در
پي آن آقای یزدی به عنوان مدیربخش فرهنگی
وهنری انجمن ضمن عرض خوشآمدگویی به
حضار از زحمات آقای همتیان معاونت محترم
پشتیبانی انجمن وكليه اعضای کمیته پشتیبانی
تقدیر و تشکر کرد.سپس در اين قسمت و نيز در
فواصل برنامه ها آقای عظیمی هنرمند نام آشنا
با تعریف لطیفه های بامزه خود خنده را بر لبان
حاضرین مي نشاند .در ادامه پس از اینکه مجری
از نمایش فیلمی که هدف از تهیه آن آشنایی

هرچه بیشتر جامعه و مردم با این بیماری و
مشکالتی که مبتالیان با آن دست به گریبان
هستند خبر داد .این فیلم كوتاه كه با عنوان «
مسافران بهشت «و به کارگردانی آقای ایمان
یزدی و با تهیه کنندگی آقایان محمد همتیان
واحمد یزدی ساخته شده است ،پخش گرديد.و
در آن ماجرای پسری بنام اشکان نشان داده شد
که عالقمند به ازدواج با دختر مورد دلخواه خود
بنام ندا بود ولی خانواده او به دلیل ابتالي برادر
دختر به بيماري ديستروفي عضالني دوشن با این
وصلت مخالف است سرانجام خانواده پسر پس از
پافشاری های وی با شرط انجام آزمایش ژنتیکی
و منفی بودن نتیجه ناقل بودن دختر  ،با ادامه
مراحل بعدی موافقت می کنند .

باور در دل کویر
چندی قبل اعضای انجمن باور سفری دو روزه
را به کویر مرنجاب انجام دادند تا اولین سفر
اکوتوریسم معلوالن ایران به پهنه کویر را تجربه
کرده باشند.سفری که از هر نظر با سفرهای
گذشته متفاوت بود.شاید برای اولین بار بود که
رد چرخ های ویلچیر بر رمل های کویر مرکزی
نقش می بست.بسیاری از همسفران برای اولین
بار چنین سفری را تجربه می کردند.اقامت شبانه
در کاروانسرای مرنجاب  ،حس عمیق شب سکوت
کویر ،خوابیدن در کیسه خواب و بیدار شدن با
تابش اولین اشعه های خورشید.نگین حسینی در
سفرنامه خود اینگونه شرح داده است :سفر ،رفتن
و رفتن و رفتن در دل کویر ،لمس تپه های شنی

با دل و جان و رسیدن به نقطه ی اوج آرامش و
خوشی است .تپه های شنی یا به اصطالح رمل
ها ،دوشادوش هم ایستاده اند و مسافران را به
خود می خوانند .پیاده رفتن روی رمل ها ،تفریح
نابی است و اعضای گروه می خواهند همگی باهم
در این لذت سهیم باشند .افراد دارای معلولیت با
همراهی دیگران ،به پای رمل ها می رسند .یکی از
دوستان می گوید شاید این نخستین مرتبه باشد
که تپه های شنی کویر ،رد چرخ های ویلچر را
روی تن خود دیده اند .بدون شک ،این نخستین
بار است که یک انجمن افراد دارای معلولیت،
چنین سفری را برای اعضای خود تدارک دیده
و به کسانی که همواره شاهد نابرابری در تقسیم

امکانات تفریحی و سیاحتی بوده اند ،امکان سفر به
دل کویر و تجربه ی ناب کویرگردی را داده است.
احساس همه مان ناگفتنی است .روی شن های
گرم مرنجاب می نشینیم ،خاک نرم کویر را
دردست می گیریم؛ و لغزش بازیگوشانه ی شن ها
را از میان پنجه های خود احساس می کنیم .شن
ها در الیه های زیرین که مصون از آفتاب است،
چه خنکای مطبوعی دارند.
قدم گذاشتن روی سرباالیی رمل ها ،آغاز سفر
دیگری است به بلندای تپه های شنی که سینه
به سینه ی هم ایستاده اند .باد می وزد و همه
ی ردپاهای جلورفته را پاک می کند .کویر هیچ
نشانی را در دل خود نگاه نمی دارد.
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In a session, they expressed their views of group of lady cooperators lots of
of their problems in this path and ways to different items were sold such as candies,
confectionaries, Haft sin table ingredients
avoid it and tackle it through
and handcrafts
Buying
a
suitable
wheelchair
has always been a key point that Higher education section started its
handicapped people should keep in cooperation with the assistance of
mind. A big or small wheelchair could industrial management organization.
reduces one’s activity or movement in These centers smoothen the way for
one hand and on the other hand could handicapped people to achieve and
increase person’s vulnerability to be pursue higher educational degree
hurt and damages other organs that are other than Diploma. This center will
also offer its services to other people
under pressure
and not restricted to handicapped
International work organization has people
given a report on the national day of
rehabilitation that shows employment In the book introduction section,
;of the world biggest minorities of four books with subject matter like
handicapped people has improved in Psychology, reading skills, sarcasm talks
recent years but still has a long way to and exercise injury were introduced.
go and needs a lot to be done to reach to These books are available at Raad Library
and those interested can look it up
an acceptable level
One of the charity actions taken at Raad
Complex is FOOD SHOW for different
occasions. Two groups of Lady and young
cooperators are responsible for the show.
This occasion has always been welcomed
in a great extent by the audience

Iranshahr Ave in Tehran has been chosen
as a suitable model for improvement of
city passageway for handicapped people.
After a year from starting the process still
is not a suitable and proper passageway
for handicapped as expected

This year for the first time ever, T- shirt
festival was held at Radd complex. In this
festival, Graphic masters were drawing on
the white T-shirt along with the audience.
T-shirts were sold for the Radd complex
benefit at the end of the session

,1388 In the first concert in the year
Raad complex was the host for Hamid
Khandan one of the popular pop musician
of our country. This concert took place
around the second week of Esfand and
in three sessions on Thursday and Friday
brought over600people to Raad complex
amphitheater

What‘s happening at NGO’s (Non
Governmental Organizations). We have
Charity Bazaar as usual was held around a look at latest activities and the most
the same time prior to Iranian New year handicapped gathering that took place in
at Raad complex. In this bazaar which Tehran and other cities in the country
was organized by cooperation and help
مترجم :فرینوش امان
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!روزت مبارك دوست من
 حتي يادم ميرود كه ديدن اين چيزها خيلي نبايد برايم غريب،دلم ميگيرد
 يادم ميرود كه جايي زندگي ميكنم كه آدمها زماني ديده،و دور از ذهن باشد
.ميشوند كه يا نباشند يا به دليلي خاص وجودشان اهميت پيدا ميكند
دلم باز مي گيرد و فكر ميكنم كاش اصال روز جهاني هيچ چيزي وجود نداشت و
 انگار همه مان منتظر هستيم كه دوازده ماه سال بگذرد و،داغ دلها تازه نميشد
... مادر روزت مبارك! و: روز موعود بيايد و سرمان را باال بگيريم و مثال بگوييم
به اين فكر ميكنم كه اسمها و مناسبتها اگر چه خوبند و بهانهاي براي سپاس
 اما به سادگي از يادمان ميبرند كه اين آدمها و،يا ديدن و اهميت ويژه دادن
.مناسبتها ميتوانند در تمام سال باشند و ديده شوند
تويي كه دوست مني و نامت را به دليل محدوديتهاي جسميات معلول گذاشته
 زماني كه به راحتي سوار اتوبوس ميشوم و تو از آن، همواره كنار مني،اند
 پلههاي، خريد ميكنم، زماني كه به تماشاي فيلم مورد عالقه ام ميروم،محرومي
 تويي كه دوست مني،دانشگاه را دوتا يكي ميكنم و هزاران كار ديگر كه تو
،  ديده نشدن و ضعف خدمات شهري و امكانات عمومي،به خاطر سهل انگاري
. از تمام آنها محروم شدهاي...رعايت نشدن قوانين و
 آذر را به نام12  هرچند كه، در تمام روزهاي خدا كنار هم هستيم،من و تو
تو نامگذاري كرده اند و هر چند كه خيليها تازه از اول آذر به ياد تو و تمام
 به خودم قول،ناديده گرفتم تو را

 مني كه گاهي،من...دوستانت ميافتند
...قول ميدهم... نيازها و حضور تو را فراموش نكنم،ميدهم كه هرگز تواناييها
!روزت مبارك دوست من

هاجر بزرگی
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The definition of Illness Behavior is
alluding to contradicting reactions of
people against the illness’s awareness or
the mental process they have experienced
of becoming sick. This reaction can result
in our own sickness or others. The factors
such as the personal situation, financial
affair, social activities and the different
kinds of contagious diseases or disorders
.will ascertain the levels of this reaction

to malnutrition and on the other hand
over nutrition will aggravate the disease

This year on labor day (First of May)
for the very first time the honor workers
were recognized and appreciated, this
program was sponsored by Radolghadir
in partnership with the institute of strong
handicappers and was received gladly
.from the handicapped workers

The united nations was founded in1950as
the successor to the league securing and
supporting the refugees. Its aim is to
maintain international peace and security
and resolve conflict in order to support
any move to toughen their stance

The Handicaps have been using internet
very often and for the last past years have
experienced weblog writing where we
present three of the best in here…Their
weblogs reveal their misery and sadness
in life

Hopelessness is one of the reasons
makes people stop trying to achieve
their desires, in order to overcome the
astonishment we need to depend upon
our own competencies and cleverness
and not forget that confidence is a key to
success

In Iran’s cinematograph it usually does
not stand a chance to make a movie
about the handicaps..there has been only
20 one we have come across for the last
by Abdolreza 20 years and that would be
Kahani
Abdolreza Kahani the director of20has
shared his experience about this movie
with us. He explicitly says his piece that
this movie has been made for a particular
kind of people, he also adds that he does
it due to his own interest and affection

Kashan’s Institute of handicaps have
started in. some of the most important
objectives are: To protect their rights, to
change the people’s mentality over this
matter, to support them in many different
aspects in order to make them ready to be
Alireza Khamse who has been a
presented in society
comedian for quit some years is acting
Mani Razavizadeh, the spinal cord as a handicapped chef in this movie. He
handicap has shared his experience by also has mentioned his drama role in this
his presence at the musical concert and play Fatemeh and javad are a married
inconvenience and hardness of the routs handicapped couple that have started
in city is a major barrier on their advance their married life. They were introduced
to each other at Raad Complex and with
It is very essential to nourish the handicaps, the help of rehabilitators at this center
especially the ones who suffer from M.S. they got to know each other and learned
Sometimes abstain from eating will lead their way of reaching out to each other.
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