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قا ر
توان بخشــی به صــورت امــروزی از اواخــر قــرن نــوزده در کشــورهای پیشــرفته مطــرح شــد و بعــد از جنــگ 
جهانــی دوم مراحــل رشــد و مراحــل دگرگونــی خــود را طــی نمــود. در ایــن ایــام، خدمــات در قالــب مراکز 
و موسســات تخصصــی ارائــه می گردیــد. بــا توجــه بــه جمعیــت بــاالی نیازمنــد خدمــات توان بخشــی، 
کمبــود مراکــز و پراکندگــی آنهــا در شــهرهای بــزرگ و هزینه هــای بــاالی ایــن مراکــز و نحــوه ارائــه خدمت 
در آنهــا، ایــن نــوع خدمت رســانی، در دهه هــای بعــد، مــورد نقــد جــدی قــرار گرفــت. بــه منظــور تجدیــد 
نظــر در نحــوه ارائــه خدمــات توان بخشــی در جهــان، در ســال ۱۹۶۹ در دوبلین،گردهمائــی توان بخشــی 
بین المللــی برگــزار شــد. در ایــن گردهمایــی اولیــن انتقــادات در خصــوص مشــکالت ارائــه خدمــات در 
مراکــز و شــکاف عظیــم بیــن خدمــات مــورد نیــاز و خدمــات ارائــه شــده، مطــرح شــد و اعــالم گشــت 
کــه ایــن فاصلــه بــه حــدی اســت کــه بــا گســترش مراکــز ســنتی نمی  تــوان آن را پــر نمــود. بــه همیــن 
دلیــل در ایــن گردهمایــی بــه لــزوم طراحــی الگــوی جدیــدی از ارائــه خدمــت، بــا تعــداد محدودتــری از 
متخصصــان و بــا زمــان آموزشــی کمتــر و روش هــای ســاده تــری رســیدند. لکــن راه حــل عملــی در ایــن 
خصــوص ارائــه نشــد. شــاید تصــور چنیــن بــود کــه هــر گونــه راه حــل عملــی بایــد در قالــب همــان مراکز 
تخصصــی صــورت بگیــرد. در ســال ۱۹۷۸ بــا اعالمیــه آلماتــا، طــرح مراقبــت اولیــه بــا رویکــرد تحــول 
خدمــات بهداشــتی، زمینه ســاز ارائــه طــرح توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه در ســال ۱۹۸۱ گردیــد. ایــن 
رویکــرد بــر مبنــای دو تفکــر بــود: (۱) اگــر بنــا باشــد خدمــات توان بخشــی بــرای کســانی کــه نیازمنــد 
هســتند تــدارک دیــده شــود، انتقــال گســترده اطالعــات مربــوط بــه معلولیــت و مهارت هــای توان بخشــی 

بــه افــراد دارای معلولیــت، خانــواده و افــراد جامعــه ضــروری اســت. 
(۲) بــرای موفقیــت توان بخشــی، جامعــه بایــد بپذیــرد کــه افــراد دارای معلولیــت هــم دارای همــان حقوق 

می  باشــند کــه ســایرین دارنــد. 
پــس توان بخشــی بایــد بــه تغییــر نگرش هــا منجــر شــود و ایــن در حالــی صــورت می گیــرد کــه خــود 
جامعــه در گیــر آن شــود. شــروع توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه بــا یــک رویکــرد پزشــکی آغــاز گردیــد 
تــا بــرای آنانــی کــه دسترســی بــه خدمــات ندارنــد تــدارک خدمــت در ســطح جامعــه فراهــم شــود. ولــی 
شــعار توان بخشــی بــرای همــه، همســو بــا شــعار بهداشــت بــرای همــه، در ســال ۲۰۰۰ مطــرح گردیــد. 
ــری آن  ــر در جهت گی ــه، تغیی ــر جامع ــی ب ــا رشــد برنامه هــای توان بخشــی مبتن ــان ب در دهــه ۹۰ همزم
ــود. بدینصــورت  ــه رویکــرد جامعــه ب ــرات، تحــول از رویکــرد پزشــکی ب ــز بوجــود آمــد. یکــی از تغیی نی
کــه متوجــه شــدند تنهــا مداخــالت پزشــکی، پروســه توان بخشــی را تکمیــل نمی کنــد لــذا جنبه هــای 
آموزشــی، حرفــه ای و اجتماعــی بــر آن افــزوده شــد و فراتــر از آن، آمــوزش و آمــاده ســازی جامعــه بــرای 

پذیــرش و الحــاق فــرد دارای معلولیــت مــورد توجــه قــرار گرفــت.
تفســیر دیگــری کــه در ایــن دهــه پــر رنگ تــر شــد ایــن بــود کــه مســاله معلولیــت را یــک موضــوع بــا 
ماهیــت اجتماعــی همــراه بــا «فقــر و محرومیــت» تعریــف کردنــد و قــرار شــد کــه در تمامی  برنامه هــای 
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توســعه ای درکشــورها، مســائل افــراد دارای معلولیــت، به عنــوان جزئــی از برنامه هــای مربــوط بــه توســعه 
پیش بینــی شــود. از دیگــر مســائلی کــه می  توانــد بــه رونــد توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه کمــک کنــد، 
شــناخت دقیــق از وضعیــت زندگــی افــراد دارای معلولیــت می  باشــد. آگاهــی از اینکــه ایــن افــراد چگونــه 
ــدام  ــان اق ــوزش آن ــت و آم ــه مراقب ــبت ب ــه نس ــا چگون ــد؟ خانواده ه ــان را می گذرانن ــی روزمره ش زندگ
می  نماینــد؟ آنهــا چگونــه مشــارکتی، رســمی  و غیــر رســمی  در سیســتم جامعــه دارنــد؟ چگونــه بــا افــراد 
عــادی زندگــی می  نماینــد؟ اینگونــه اطالعــات باالخــص در کشــورهایی کــه ســاختار اطالعاتــی آنــان ضعیــف 
اســت، کامــل نیســت. البتــه افــراد دارای معلولیــت می  داننــد کــه چگونــه بــا معلولیــت خــود کنــار بیاینــد 
و زندگــی کننــد. می داننــد کــه بــا چــه مشــکالتی مواجــه هســتند و بــه چــه دســت آورد و موفقیت هائــی 
دســت پیــدا کرده انــد، چــه اقداماتــی آنــان را بــه جلــو بــرده و چــه اطالعاتــی می  تواننــد بــه ســایرین بدهنــد. 
لکــن این گونــه اطالعــات شــخصی، کمتــر جمــع بنــدی و بیــان می شــود و کمتــر بــه جمــع بیشــتری و 
ــر بگــذارد. در برخــی  ــا در سیاســت  گذاری هــای اجتماعــی دولت هــا اث به صــورت عمومــی   مطــرح شــده ت
ــی و  ــایل توان بخش ــان وس ــران، طراح ــه درمان گ ــورد توج ــات م ــه اطالع ــدی این گون ــورها جمع بن ازکش
متخصصــان آموزشــی قــرار می گیــرد تــا آنهــا نســبت بــه نواقــص فعالیت هایشــان آگاه شــوند و در رفــع آن 

نواقــص تــالش کننــد.
ــی  ــان توان بخش ــی از متخصص ــت. بعض ــدی اس ــت جدی ــدع حرک ــه مب ــر جامع ــی ب ــی مبتن توان بخش
ــا آمــوزش  ــه آنه ــر را ب ــه زندگــی راحت ت ــراد دارای معلولیــت حرکــت نمــوده و چگون ــزل اف ــه ســمت من ب
می  دهنــد. بعضــی از افــراد دارای معلولیــت خودشــان جــا پــای متخصصــان گذاشــته و پیــام زندگــی روزمــره 
ــه ای طراحــی  ــه ســایرین منتقــل می  نماینــد. بعضــی از طراحــان، محیــط زندگــی آنهــا را بگون خــود را ب

ــود. ــر ش ــان راحت ت ــی برایش ــه زندگ ــد ک می کنن

ــت شــکل  ــراد دارای معلولی ــع اف ــن مناف ــت تأمی ــه در جه ــا ک ــون خانواده ه ــای تخصصــی و کان انجمن ه
ــوزش در ســطح  ــه، آم ــر نگــرش جامع ــردم و تغیی ــوده م ــات ت ــاء ســطح اطالع ــد، در جهــت ارتق گرفته ان
جامعــه را شــروع نموده انــد و ایــن شــناخت بــه دســت آمــده کــه هیــچ گروهــی بــه تنهائــی چــه خانواده هــا، 
ــه، چــه طرفــداران  ــب، چــه متخصصــان عالــی رتب ــراد دارای معلولیــت، چــه ســازمان های داوطل چــه اف
حقــوق کــودکان دارای معلولیــت و چــه برنامه ریــزان نمی  تواننــد راه حلــی داشــته باشــد. اگــر قــرار اســت 
نگــرش میلیون هــا نفــر تغییــر نمایــد و ذهنیتــی کــه طــی ســالیان دراز شــکل گرفتــه اصــالح شــود، تــالش 
ــه و  ــد برنام ــا بای ــت دولت ه ــن غای ــه ای ــی ب ــرای دســت یاب ــد. ب ــا را می طلب ــداوم تمامی  گروه ه ــد و م ممت
اعتبــارات آن را تأمیــن نماینــد. جوامــع محلــی بایــد از کلیــه امکاناتشــان اســتفاده نمایــد و خود افــراد دارای 
ــا تغییــر مثبــت ایجــاد شــود. توان بخشــی مبتنــی بــر  معلولیــت بایــد در برنامه هــا نقــش ایفــاء نماینــد ت

ــا باشــد.    ــن تالش ه ــه ای ــد خالصــه ای از هم ــه، می  توان جامع
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 به بهانه روز جهانى افراد داراى معلولیت
تالش در سایه اتحاد 

دکتر محمود علی محمدی 

از ســال ۱۹۹۲ كــه بــا تصویــب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد، ســوم دســامبر 
ــا دوازدهــم آذرمــاه بــه عنــوان روز جهانــی افــراد دارای معلولیــت اعــالم شــد؛  برابــر ب
همــه ســاله ســازمان ملــل متحــد، بــا تعییــن شــعار ســال و ارســال پیــام دبیــركل بــه 
ــه  ــه بهان كشــورهای عضــو، ایــن روز را در همــه كشــورهای جهــان گرامــی مــی دارد. ب
ایــن روز تأكیــد مجــددی برگنجانــدن موضوعــات افــراد دارای معلولیــت در سیاســت های 
توســعه ای كشــورها، تغییــر نگرش هــای منفــی، برابرســازی فرصت هــا، تلفیــق اجتماعــی 
و رفــع موانــع مشــاركت اجتماعــی آنــان صــورت می پذیــرد. از ایــن رو ایــن مناســبت در 
سرتاســر جهــان از كوچك تریــن كشــور تــا بزرگ تریــن آنهــا و از ممالــك جهــان ســوم تــا 

كشــورهای پیشــرفته وتوســعه یافتــه مــورد اهتمــام و توجــه ویــژه اســت.
در كشــور مــا نیــز همــه ســاله در ایــن روز جهانــی مراســم ویــژه ای از ســوی تشــكل های 
غیردولتــی معلــوالن بــا مشــاركت آحــاد افــراد دارای معلولیــت در سراســر كشــور برگــزار 
می گــردد و از ایــن فرصــت در جهــت آگاه ســازی مســووالن و مــردم نســبت بــه مســائل 
ــی  ــع احتمال ــع موان ــداف و رف ــبرد اه ــت پیش ــالش در جه ــوالن و ت ــكالت معل و مش

ــود. ــتفاده می ش اس
كشــور عزیــز مــا درســال های اخیــر تحــوالت مهــم وعمیقــی را در راســتای خدمت رســانی 
ــان پشــت ســر گذاشته اســت.  ــراد دارای معلولیــت واســتیفای حقــوق آن ــه اف بیشــتر ب
ــون  ــده تشــكل های غیردولتــی حــوزه معلولیــت، تصویــب قان گســترش و توســعه فزاین
جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن كــه مــا را در زمــره چهــل و چنــد كشــور واجــد قانون 
ــوالن  ــوق معل ــت از حق ــزرگ حمای ــرار داد، تشــكیل فراكســیون ب ــوالن ق مســتقل معل
ــورد  ــن م ــب قوانی ــن و تصوی ــه تدوی ــك ب ــتای كم ــا در راس ــگیری از معلولیت ه وپیش
ــراد  ــی حقــوق اف ــاز و نظــارت و پیگیــری آنهــا، امضــاء و تصویــب كنوانســیون جهان نی
دارای معلولیــت توســط دولــت و مجلــس شــورای اســالمی، تصویب نامــه ۲۸ مــاده ای 
هیــأت وزیــران در شــهریور مــاه ســال ۹۴ و در نهایــت ارســال الیحــه حمایــت از حقــوق 
افــراد دارای معلولیــت از ســوی دولــت بــه مجلــس شــورای اســالمی از جملــه اقدامــات 
ــوالت  ــیر تح ــی در س ــه اساس ــت. نكت ــر بوده اس ــه اخی ــكل گرفته در ده ــوالت ش و تح
ــه ثمــر نشــاندن  ــِت خــود افــراد دارای معلولیــت در ب اخیــر، مشــاركت فعــال و محوری
ــا وفــاق و همدلــی ایشــان در آســتانه  ایــن تالش هــا بوده اســت. امــری كــه می توانــد ب
ــالش در  ــت، خاطــره خــوش ت ــراد دارای معلولی ــوق اف ــت از حق ــب الیحــه حمای تصوی

ســایه اتحــاد را مانــدگار و جــاودان نمایــد.
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احمــد فتوحــی، دارای دیپلــم مطالعات 
عالــی از اکل پراتیــک دانشــگاه پاریــس 

اســت. او بعــد از اتمــام تحصیالت در فرانســه 
ــازمان  ــوولیت س ــران مس ــه ای ــت ب و بازگش
رفــاه ناشــنوایان را برعهــده گرفــت تــا 
این کــه در ســال ۱۳۷۰ بــا پــروژه توان بخشــی 
مبتنــی بــر جامعه توســط ســازمان بهداشــت 
ــات  ــس از مطالع ــد. او پ ــنا ش ــی، آش جهان
ــه  ــی ک ــرح، در ارتباط ــن ط ــق روی ای دقی
ــرد،  ــرار ک ــان برق ــا وزارت بهداشــت و درم ب
ــرای آن را  ــود و اج ــی نم ــروژه را معرف ــن پ ای
ــع  ــتایی از تواب ــوت در روس ــورت پایل ــه ص ب

ــده گرفــت. ــر عه شهرســتان ســمنان ب
دکتــر فتوحــی از ده ســالی کــه اجــرای 
ــته،  ــده داش ــر عه ــق را ب ــروژه موف ــن پ ای
گفتنی هــای زیــادی دارد. ایشــان اکنــون 
دانشــکده  در  رشــته  همیــن  اســتاد 

می باشــد. توان بخشــی 

آقای دکتر، لطفا درباره سوابق فعالیت خود 
در حوزه توان بخشی بگویید؟

آشــنایی مــن بــا توان بخشــی بــه همــکاری 
ــان در ســال  های  ــه باغچه ب ــم ثمین ــا خان ب
قبــل از انقــالب در ســازمانی بــه نــام 
ســازمان ملــی رفــاه ناشــنوایان برمی گــردد. 
در ســال ۱۳۵۲ بــه دلیــل اختالفاتــی کــه با 
مدیــر مرکــز پیــدا کــردم، از ایــن ســازمان 
ــه  ــرای ادامــه تحصیــل ب ــرون آمــده و ب بی
پاریــس رفتــم و چنــد مــاه بعــد از انقــالب 
ــان مرحــوم  ــران برگشــتم. در آن زم ــه ای ب
ــد و از  ــت بودن ــر بهداش ــامی وزی ــر س دکت
طریــق یکــی از معاونت  هایشــان از مــن 
ــان  ــد. در هم ــکاری کردن ــه هم ــوت ب دع
در  باغچه بــان  خانــم  جایگزیــن  زمــان 
ــن در  ــنوایان شــدم. م ــاه ناش ــازمان رف س
ــه  ــا این ک ــردم ت ــت می ک ــن پســت فعالی ای
ســازمان بهزیســتی تشــکیل شــد و چندیــن 
موسســه و ســازمان ازجملــه مؤسســات 
ناشــنوایان،  نابینایــان،  بــه  مربــوط 
کــودکان عقب مانــده ذهنــی، و... زیــر 
ــد.  ــرار گرفتن ــتی ق ــازمان بهزیس ــر س نظ

ــه  ــز در موسســاتی ک ــاد تمرک ــا ایج ــن ب م
می شــدند  اداره  نوعــی  بــه  کــدام  هــر 
ــه در رأس  ــرادی ک ــی اف ــودم ول ــق نب مواف
ــز  ــا متمرک ــد ب ــر می  کردن ــد فک ــور بودن ام
ــردن  ــی ک ــات و دولت ــن مؤسس ــردن ای ک
ــی را  ــن فعالیت های ــد چنی ــا، می  توانن آن ه
گســترده تر کننــد. درحالی کــه بعضــی از 
ــه، بعضــی دولتــی و  ــن مؤسســات خیری ای
ــد و در حــوزه  بعضــی هــم خصوصــی بودن
می  کردنــد.  فعالیــت  شــده ای  تعریــف 
متمرکــز  مؤسســات  ایــن  وقتــی  ولــی 
انســانی،  نیــروی  بودجــه،  می  شــدند، 
را  تخصصــی  تجهیــزات  و  تشــکیالت 
می  خواســتند. به هرحــال ســازمان رفــاه 
ناشــنوایان هــم زیــر نظرســازمان بهزیســتی 
ــد.  ــی زدن ــم دولت ــه حک ــرای هم ــد و ب آم
ــوان کارشــناس ناشــنوایان  مــن هــم به عن
این کــه  تــا  شــدم.  کار  بــه  مشــغول 
متوجــه   ۱۳۷۰ ســال  های  حــدود  در 
پــروژه ای از ســازمان بهداشــت جهانــی 
ــوان  ــی تحــت عن ســازمان بهداشــت جهان

ــدیم. ــه۱ ش ــر جامع ــی ب ــی مبتن توان بخش
ســازمان  از  را  طــرح  ایــن  اطالعــات   
بهداشــت جهانــی گرفتــم و متوجــه شــدم 
ــادی  ــدود زی ــا ح ــی ت ــن توان بخش ــه ای ک
ــه  ــوم اجتماعــی دارد و پــس از مطالع مفه
طــرح متوجــه شــدم کــه توان بخشــی 
مبتنــی بــر جامعــه یــک تکنولــوژی خــاص 
ــوژی را  ــن تکنول ــم ای ــم گرفتی دارد. تصمی
بگیریــم و آن را بررســی کنیــم. یــک بســته 
ــی از  ــزوه آموزش ــاوی ۳۴ ج ــه ای ح کتابچ
طــرف ســازمان بهداشــت جهانــی بــرای مــا 
فرســتاده شــد. بــاور نمی کردیــم تکنولــوژی 
توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه، ایــن  قــدر 
ــتان  ــی از دوس ــا گروه ــد. ب ــترده باش گس
شــروع بــه ترجمــه ایــن جــزوات آموزشــی 
ــزوه  ــنوایان ۴ ج ــروه ناش ــًال گ ــم. مث کردی
ــی،  ــزوه آموزش ــان ۵ ج ــی، نابینای آموزش
گــروه جســمی حرکتــی ۸ جــزوه آموزشــی، 
ــک  ــرع ی ــزوه و ص ــری ۵ ج ــش یادگی بخ
ــال  ــت. به هرح ــی و... داش ــزوه آموزش ج
بــر  و  کردیــم  ترجمــه  را  جــزوات  ایــن 

1. Community Base Rehabilitation (CBR)

توان بخشی مبتنی بر جامعه، 
یک توان بخشی دموکراتیک است

احمد فتوحی
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ــر  ــی ب ــی مبتن ــوژی توان بخش ــه تکنول ک
ــه  ــای اولی ــا مراقبت  ه ــد ب ــه می توان جامع
شــود.  همــراه  روســتاها  در  بهداشــتی 
بهداشــتی  اولیــه  مراقبت  هــای  چــون 
حــدود ۲۵ ســال جلوتــر، در روســتاها 
ــبکه  ــم ش ــران ه ــود. در ای ــاده ب ــا افت ج
و  بهداشــت  وزارت  طریــق  از  بهداشــت 
درمــان می توانســت در مناطــق روســتایی، 
ــم  ــه،  را ه ــر جامع ــی ب ــی مبتن توان بخش
عملــی کنــد تــا بخــش مراقبت هــای افــراد 
ــا  ــود. م ــی ش ــم عمل ــت ه دارای معلولی
متوجــه شــدیم کــه چنیــن امکاناتــی را در 
ــزی  ــرای آن برنامه ری ــی ب ــم ول ــران داری ای

ــت.  ــده اس نش

این موضوع از طرف شما با وزارت بهداشت 
و درمان در میان گذاشته شد ؟ 

ــن  ــی اولی ــزوات آموزش ــه ج ــد از ترجم بع
بــا  کــه  بــود  ایــن  کردیــم  کــه  کاری 
و  بهداشــت  وزارت  در  خــود  همــکاران 
درمــان ارتباطــی برقــرار کردیــم و موضــوع 
را برایشــان توضیــح دادیم.گفتیــم که شــما 
اولیــه  مراقبت  هــای  دوم  و  اول  ســطح 
ــایر  ــیون و س ــی واکسیناس ــتی یعن بهداش
ــا  ــد و بیماری  ه ــات را انجــام می  دهی خدم
را تــا حــدودی کنتــرل می  کنیــد ولــی 
توان بخشــی  کــه  ســوم  ســطح  در 
مــا  و  نمی  دهیــد  انجــام  کاری  اســت، 
می  خواهیــم بــا همــکاری شــما ســطح 
ســوم را بــرای کشــور راه بیاندازیــم. گرچــه 
وزارت بهداشــت در ابتــدا خیلــی اســتقبال 
ــم  ــود را ه ــدی خ ــی عالقه من ــد ول نکردن
ــک  ــا وارد ی ــدازآن م ــد. بع ــان نکردن کتم
بحــث و تبــادل نظــر چنــد ماهــه شــدیم. 
باالخــره  تــا  آمدیــم  و  رفتیــم  آن قــدر 
ــی را در  ــمینار آموزش ــن س ــتیم اولی توانس
اســتان ســمنان (شــاید حــدود ســال  های 
۷۴) بــا وجــود مشــکالت زیــادی کــه 
توانســتیم  و  کنیــم  برگــزار  داشــتیم 
منطقــه  ای را بــه نــام بیارجمنــد و میامــی 
از توابــع شــاهرود در اســتان ســمنان، بــه 
عنــوان پایلــوت تعییــن کنیــم و شــروع بــه 

ــی  ــم خیل ــا ه ــود م ــرای خ ــم. ب کار کنی
ــه  ای  ــه نتیج ــم چ ــه ببینی ــود ک ــذاب ب ج
کارشناســی  مدتــی  از  بعــد  می  گیریــم. 
از ســازمان بهداشــت جهانــی بــه نــام 
دکتــر   هــاری   هــاران، آمــد و از نزدیــک بــا 
فعالیــت مــا آشــنا شــد و گــزارش داد کــه 
ایرانیــان در ایــن طــرح بســیار موفــق عمــل 

کرده انــد.

می توانید دقیق تر بگویید که چه کاری انجام 
می  دادید؟

کاری کــه کردیــم ایــن بــود کــه بهــورزان  را 
ــای بهداشــت  ــون کتابچه  ه ــر اســاس مت ب
ــی  ــه تغییرات ــم. البت ــوزش دادی ــی آم جهان
ــم.  ــته های آموزشــی داده بودی ــن بس در ای
و ســعی کردیــم ایــن جزوه هــا را بــر اســاس 
ــم.  ــوان کنی ــان هم خ ــور خودم ــوان کش ت
ــت  ــا جمعی ــم ت ــوزش دادی ــا  را آم ــا آنه م
زیرپوشــش خــود کــه عبــارت بــود از یــک 
ــه  ــر در فاصل ــتای قم ــد روس ــتا و چن روس
مبنــای  بــر  مجــددا  را  کیلومتــری،   ۳
هــر  در  معلولیــت  دارای  افــراد  تعــداد 
خانــواده بازشــماری کننــد و بیننــد در 
ایــن خانواده  هــا افــراد دارای معلولیــت 
یعنــی افــرادی کــه مشــکل شــنوایی، 
ــار  ــا دچ ــی و ی ــمی و حرکت ــی، جس بینای
نــه؟  یــا  دارد  وجــود  هســتند،  صــرع 
به این ترتیــب یــک سرشــماری اولیــه از 
ــس ازآن  ــم. پ ــه دســت آوردی ــراد ب ــن اف ای
ــرار  ــون ق ــم چ ــوزش دادی ــورزان را آم به
را  روســتایی  خانواده  هــای  آنهــا  بــود 
آمــوزش دهنــد. بــه بهــورزان آمــوزش 
ــد درجایــی  ــم کــه چنانچــه دیدن داده بودی
آن  ندارنــد،  را  اقدامــی  انجــام  توانایــی 
ــر  ــه ســطح باالت ــت را ب ــرد دارای معلولی ف
یعنــی بــه مرکــز بهداشــت درمــان منطقــه 
ارجــاع دهنــد. در توان بخشــی مبتنــی 
ــت؛  ــود داش ــل وج ــه اص ــه س ــر جامع ب
برنامه ریــزی، اجــرا و نظــارت کــه هــر 
روســتاها  یعنــی  جامعــه،  بــه  را  ســه 
ســپرده بودیــم و عامــالن اجرایــی آن هــم 
ــز  ــد، مرک ــه بع ــد. در مرحل ــورزان بودن به
بهداشــت و درمــان منطقــه بــود کــه یــک 
کاردان بهداشــت در آن حضــور داشــت کــه 
اطالعــات الزم بــه او منتقل شــده بــود 
ــز وجــود  ــن مرک ــز در ای ــک پزشــک نی و ی
داشــت کــه در صــورت نیــاز بــه او مراجعــه 
ــم در  ــک ه ــت پزش ــر از دس ــد. اگ می ش
را  او  برنمی آمــد،  کاری  خــاص  مــوردی 
ــتان  ــطح شهرس ــر و در س ــز باالت ــه مراک ب
ــد. مــا دیدیــم وقتــی یــک  ارجــاع می  دادن
ــه  ــواده اش ب ــا خان ــت ب ــرد دارای معلولی ف
ســطح شهرســتان ارجــاع می  شــود، چنــد 
یــک  بنابرایــن  می  شــود.  گرفتــار  روزی 
ــگاه  ــار پای ــم در کن ــت ه ــه موق مهمان خان

اســاس مســتنداتی کــه ســازمان بهداشــت 
ــود متوجــه شــدیم  ــا داده ب ــه م ــی ب جهان
ــل  ــه دالی ــعه ب ــورهای درحال توس ــه کش ک
را  توان بخشــی  آن  نمی تواننــد  مختلــف 
ــود و حــاال هــم  ــع رســم ب ــه در آن موق ک
ــا مرســوم اســت اجــرا  در همــه جــای دنی
موسســه ای  توان بخشــی  چــون  کننــد. 
نیــاز بــه هزینــه ای گــزاف و نیروهــای 
ــٌا در  ــم عمدت ــات ه ــن مؤسس داشــت و ای
مراکــز شــهری تأســیس می  شــدند و در 
ایجــاد  نمی توانســتند  روســتایی  مراکــز 
ــر اســاس  ــر اینکــه ب شــوند. از همــه مهم ت
ــت  ــازمان بهداش ــود س ــه خ ــی ک مطالعات
ــان  ــان زم ــود، در هم ــام داده ب جهانیانج
هــم، توان بخشــی موسســه ای نتیجــه ی 
ــوژی  ــود و آن تکنول ــداده ب ــی ن ــل قبول قاب
ــداف و درخواســت  هایی  ــود اه ــته ب نتوانس
ــل شــده  ــن مؤسســات قائ ــرای ای ــه ب را ک
بودنــد را تأمیــن کنــد. مــن در اینجــا 
ــرای  پرانتــزی بازکنــم. در مقدمــه  ای کــه ب
ــط  ــه توس ــر جامع ــی ب ــی مبتن توان بخش
ســازمان بهداشــت جهانــی نوشته شــده 
بــود، اظهارشــده بــود کــه توان بخشــی 
کشــورهای  بــرای  جامعــه  بــر  مبتنــی 
درحال توســعه کــه تــوان مالــی زیــادی 
ــاد اســت  ــا زی ــت در آن  ه ــد و معلولی ندارن
و دسترســی افــراد دارای معلولیــت کــه 
ــات  ــه خدم ــتند ب ــهرها هس ــارج ش در خ
توان بخشــی وجــود نــدارد، تنظیم شــده 
اســت. مــا دیدیــم ایــن تکنولــوژی خیلــی 
نزدیــک بــه مــا و مــورد نیــاز جامعــه 
ــری  ــک س ــهری ی ــع ش ــت. در جوام ماس
در  امــا  داشــتیم  توان بخشــی  مراکــز 
روســتاها هیــچ امکاناتــی نداشــتیم. در 
ــم  ــاد ه ــردم نه ــازمان های م ــان س آن زم
ــار  ــع ب ــد و درواق ــال نبودن ــاال فع ــل ح مث
ــازمان  ــق س ــت از طری ــی را دول توان بخش
در  می  کشــید.  دوش  بــه  بهزیســتی 
موسســه  چندیــن  اســتان  ها  از  بعضــی 
در  ولــی  داشــت  وجــود  توان بخشــی 
موسســه ای  هیــچ  اســتان  ها  از  بعضــی 
وجــود نداشــت. حتــی هیــچ ترتیــب و 
نظمــی هــم نســبت بــه معلولیت  هایــی 
کــه در یــک منطقــه بیشــتر وجــود داشــت، 

نمی شــد.  دیــده 
از طرفــی طبــق آمــاری کــه ســازمان 
ــود،  ــان داده ب ــی در آن زم بهداشــت جهان
دارای  فــرد  میلیــون   ۲۵۰-۳۰۰ حــدود 
درحال توســعه  کشــورهای  در  معلولیــت 
زندگــی می  کردنــد کــه ســهم مــا بــر 
 ۵ حــدود  چیــزی  آمــار،  ایــن  اســاس 
ــًا بیشــتر  ــه قاعدت ــر می  شــد ک ــون نف میلی
آنهــا بایــد در شــهرهای کم تــوان و محــروم 
ــی هایی  ــد از بررس ــند. بع ــتاها باش و روس
کــه انجــام دادیــم یــه ایــن نتیجــه رســیدیم 

در توان بخشی مبتنی بر جامعه سه اصل 
وجود داشت؛ برنامه ریزی، اجرا و نظارت 

که هر سه را به جامعه، یعنی روستاها 
سپرده بودیم و عامالن اجرایی آن هم 

بهورزان بودند
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ما دیدیم وقتی یک فرد دارای معلولیت با 
خانواده اش به سطح شهرستان ارجاع 

داده می  شود، چند روزی گرفتار می  شود. 
بنابراین یک مهمان خانه موقت هم در کنار 

پایگاه توان بخشی مبتنی بر جامعه 
ایجاد کردیم

کنتــرل می  کردیــم.  ایــن طــرح خیلــی 
خــوب پیــش می  رفــت و خیلــی خــوب 
نتیجــه می  گرفتیــم. مــن ده ســال در ایــن 
طــرح بــودم و تــا حــدود ســال ۸۲ در ایــن 
حــوزه فعالیــت می  کــردم. بعــد  از آن مــن 
ــم  ــدم و نمی دان ــرون آم ــرح بی ــن ط از  ای
بــه چــه علتــی ارتبــاط وزارت بهداشــت بــا 

ــه هــم خــورد.  ســازمان بهزیســتی ب
ــی  ــرح توان بخش ــا ط ــا ب ــدا دهیاری ه بع
کردنــد  همــکاری  جامعــه  بــر  مبتنــی 
را  کار  محلــی،  تســهیل گران  اکنــون  و 
ادامــه می دهنــد. در طــول مدتــی کــه 
ــت  ــرح  فعالی ــن ط ــتانم در ای ــن و دوس م

ــاد  ــه ایج ــر جامع ــی ب ــی مبتن توان بخش
ــه  ــن مهمان خان ــا ای ــان م ــم. آن زم کردی
ــم. در  ــتقر کردی ــاهرود مس ــهر ش را در ش
ــک  ــتان، ی ــطح شهرس ــگاه در س ــن پای ای
ــده  ــرار داده ش ــده ق ــناس آموزش دی کارش
بــود کــه در طــول ۲۴ تــا ۴۸ ســاعتی کــه 
خانــواده و یــا فــرد دارای معلولیــت در 
ــای  ــدند، کاره ــاکن می  ش ــه س مهمان خان
تشــخیص پزشــکی و توان بخشــی پزشــکی 
را برایشــان صــورت انجــام مــی داد. مثــًال 
ــنوایی  ــنجش ش ــمعک، س ــری س قالب گی
و یــا تهیــه عینــک و.... ســپس ایــن 
ــت.  ــودش برمی گش ــتای خ ــه روس ــرد ب ف
معلمــان  بــه  کــه  بــود  الزم  گاهــی 
ــوزش  ــی را آم ــون توان بخش ــتایی مت روس
دهیــم چــون کــودکان دارای معلولیــت 
در مــدارس عــادی درس می  خواندنــد و 
ــد  ــاد بگیرن ــان ی ــتیم معلم ــا می  خواس م
چگونــه بــا او رفتــار کننــد کــه حتــی اگــر 
ــود یــک کالس را در دو ســال طــی  الزم ب

ــد.  کنن
هــدف مــا ایــن بــود کــه بچه  هــا از خانــه 
بیــرون بیاینــد، در جامعــه وارد شــوند 
و بــا هــم ســن و ســال  های خودشــان 
ارتبــاط بگیرنــد، فضاهــای آموزشــی را 
ببیننــد، رفتــاری کــه در مدرســه بــا معلــم 
ــا  ــد و ب ــاد بگیرن ــد داشــته باشــند را ی بای
ــان  ــد. معلم ــازی   کنن ــود ب ــاالن خ همس
ــا ایــن بچه  هــا  ــاد می  گرفتنــد کــه ب ــز ی نی
چگونــه رفتــار کننــد. درواقــع اولیــن 
ــن  ــه، در ای ــام۲ یافت ــوزش ادغ ــوم آم مفه
مــدارس روســتایی ایجــاد شــد و بعــد ایــن 
مفهــوم، در نظــام آموزشــی بــرای کــودکان 
ــای  ــا ج ــهرهای م ــت در ش دارای معلولی
گرفــت. کارشــناس ســازمان بهداشــت 
دیــدن  مــا  اقدامــات  از  کــه  جهانــی 
ــد  ــان می  توانن ــه ایرانی ــرد ک ــالم ک کرد،اع
ــرح را  ــن ط ــا ای ــک خارجی  ه ــدون کم ب

ــد. ــه دهن ادام

به  که  منطقه  دراین  موفقیت  این  از  بعد   
صورت پایلوت اجرا کردید و موفق بودید، 

برای ترویج این تجربه چه کردید؟
بــا شــبکه بهداشــت و درمــان کشــور 
ــت  ــا در هش ــم ت ــا کردی ــراردادی امض ق
شــهر در هشــت اســتان، همیــن طــرح 
را پیــاده کنیــم. ایــن کار چندیــن ســال 
ــن ســال ها مــن  طــول کشــید و در ای
ــی  ــی مبتن ــبکه توان بخش در رأس ش
ــودم. در طــول  ــه کشــور ب ــر جامع ب
روی  را  زندگــی ام  ســال  ها  ایــن 
از  بــودم.  گذاشــته  کار  همیــن 
ایــن شهرســتان بــه آن شهرســتان 
می  رفتــم و از تهــران هــم آن را 

2. integration
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می  کردیــم دنبــال ایــن بودیــم کــه کیفیــت 
بــاال  را  معلولیــت  دارای  افــراد  زندگــی 
ببریــم. هــدف ایــن نبــود کــه بــه یــک فــرد 
کم شــنوا فقــط یــک ســمعک داده شــود، 
بلکــه هــدف ایــن بــود کــه ایــن فــرد وارد 
ــود کــه یــک  جامعــه شــود. هــدف ایــن ب
مدرســه  وارد  معلولیــت،  دارای  کــودک 
شــود و آمــوزش ببینــد و اگر کار کشــاورزی 
ــاط  ــر ارتب ــراد دیگ ــا اف ــد ب ــد، بتوان می  کن
برقــرار کنــد. درواقــع کیفیــت زندگــی آنهــا 
بــرای مــا خیلــی مهــم بــود. مــا بــه دنبــال 
ــت  ــره کیفی ــن زنجی ــه ای ــم ک ــن بودی ای
ــا  ــاره نشــود. ب زندگــی از هــم نگســلد و پ
عــوض شــدن ایــن مســیر تــا رســیدن بــه 
ــی  ــار دقیق ــن آم ــی م ــهیل گران محل تس
نــدارم. شــاید اآلن مناطــق تحــت پوشــش 
ــد،  ــیده باش ــود درصــد رس ــش از ن ــه بی ب
ــراد  ــن اف ــی ای ــت زندگ ــه کیفی ــی این ک ول

ــدارم.  ــری ن ــن خب ــه اســت، م چگون

در همان ده سالی که شما با طرح توان بخشی 
چه  می  کردید،شاهد  کار  جامعه  بر  مبتنی 
معلولیت  دارای  افراد  زندگی  در  تحوالتی 

بودید؟ 
ــما را  ــوال ش ــواب س ــال، ج ــد مث ــا چن ب
می دهــم. مــن بــا آقــای دیزانچــی کــه یکی 
ــت  ــازمان بهداش ــره س ــان خب از کارشناس
ــم  ــکو ه ــش یونس ــا بخ ــود و ب ــی  ب جهان
ــان  ــتم و از ایش ــاط داش ــرد، ارتب کار می  ک
خیلــی آموختــم. از او یــاد گرفتــم کــه بــه 
افــراد گــروه توان بخشــی مبتنــی بــر جامعه 
ــا  ــک خانواده  ه ــک ت ــه ت ــه ب ــم ک ــاد ده ی
ــر  ــا س ــک آنه ــه تک ت ــد، ب ــت دهن اهمی
ــه  ــا جداگان ــدام از آنه ــرای هرک ــد و ب بزنن
برنامه ریــزی کننــد. در توان بخشــی مبتنــی 
بــر جامعــه یــک برنامه ریــزی فراگیــر و 
همگانــی وجــود نــدارد. ایــن چیــزی اســت 
ــن در  ــم. م ــاد گرفت ــان ی ــن از ایش ــه م ک
بــه  شــخصی  بــه  بیارجمنــد  روســتای 
ــت  ــه بیس ــردم ک ــورد ک ــد برخ ــام محم ن
ــود و  ــم گرفته ب ــت، دیپل ــن داش ــال س س
بــا ویلچرحرکــت می کــرد. او اعتقــادات 
عصبــی  خیلــی  ولــی  داشــت  مذهبــی 
فکــر  خانــواده اش  و  بــود  پرخاشــگر  و 
می  کردنــد اگــر ازدواج کنــد، از عصبــی 
بودنــش کــم می  شــود. در اولیــن مراجعــه 
ــه  ــی در مراجع ــم ول ــه، او را ندیدی ــه خان ب
ــر  ــی از روی ویلچ ــه وقت ــم ک ــدی دیدی بع
دســت وپا  چهــار  روی  می  آیــد،  پاییــن 
راه مــی رود! ایــن بدتریــن وضعیــت در 

اســت.  توان بخشــی 

مــا دیدیــم خانــه  ای کــه محمــد در آن 
زندگــی می  کنــد هیــچ منطقــی ازنظــر 
ــر  ــه باالت ــدارد. آشــپزخانه دو پل فیزیکــی ن
از اتــاق نشــیمن و حمــام دو پلــه پایین تــر 
ــن ســفره  ــواده روی زمی از آن اســت و خان
می  اندازنــد. مــا بــا اجــازه خانــواده  از یــک 
بنــا خواســتیم کــه ایــن اختــالف ســطح  ها 
ــی  ــد مذهب ــون محم ــرد و چ ــن بب را از بی
بــود و نمــاز می خوانــد، ویلچــری هــم 
ــم  ــه کردی ــش تهی ــه برای ــرای داخــل خان ب
ــن  ــذا را روی زمی ــه غ ــای این ک ــه به ج ک
ــورد.  ــد، روی ســکوی ویلچــرش بخ بخورن
محمــد بعــد از ایــن، نمــازش را هــم روی 
داخــل  ویلچــر  بــا  او  می  خوانــد.  میــز 
حمــام می  رفــت و دیگــر نیــازی بــه کمــک 
دیگــران نداشــت. بعــد از چنــد ماهــی کــه 
دوبــاره بــه ایــن خانــه رفتیــم، دیدیــم کــه 
ــون  ــد چ ــده بودن ــًال آرام ش ــواده کام خان
مشــکل محمــد حل شــده بــود. او هــم 
ــال را  ــن مث ــود. ای ــرده ب ــر ک ــًال تغیی کام
ــر  ــی ب ــی مبتن ــم توان بخش ــه بگوی زدم ک
ــد  ــد. بای ــه باش ــال چ ــد دنب ــه، بای جامع
بــرای هــر شــخص بــه  طــور خــاص، 

ــزی  ــک برنامه ری ــا ی مشــکلش را یافــت و ب
ــک  ــا کم ــواده و ب ــک خان ــا کم ــاده، ب س
اهالــی منطقــه یــا روســتا بــه  تدریــج آن را 
ــا  ــه م ــم: ب ــری بزن ــال دیگ ــرد. مث حــل ک
ــهید  ــتای ش ــه در روس ــد ک ــزارش دادن گ
بــا  جــوان  دختــر  مینــاب،۵   مــردان 
ــا ۲۱  ــن ۱۴ ت ــی بی مشــکل جســمی حرکت
ســال هســتند. مشــکل ایــن دختــران ایــن 
ــواده  ــربار خان ــد و س ــکار بودن ــه بی ــود ک ب
ــن  ــد. م ــتند بکنن ــم نمی  توانس و ازدواج ه
بــه ایــن منطقــه رفتــم و بــا آنهــا گفت وگــو 
ــه  ــان چ ــیدم خودت ــا پرس ــردم و از آنه ک
ــتند  ــزی نداش ــا چی ــد؟ آنه ــری کرده ای فک
ــن  ــان ای ــه زن ــدم ک ــن دی ــد. م ــه بگوین ک
ــی  ــیار زیبای ــی بس ــای محل ــتا لباس  ه روس
ــده  ــک آموزش دهن ــا ی ــا ب ــیدند. م می  پوش
محلــی صحبــت کردیــم و او قبــول کــرد که 
ــرد  در قبــال پولــی کــه از بهزیســتی می  گی
ایــن دختــران را آمــوزش خیاطــی بدهــد. 
ایــن افــراد آمــوزش دیدنــد و پــس از پایــان 
آمــوزش مــا پنــج چرخ خیاطــی و مقــداری 
ــن  ــرای ای ــدوزی ب ــخ گل ــی و ن پارچــه محل
ــاه  ــد از دو ســه م ــران فرســتادیم. بع دخت
کــه بــه ایــن منطقــه مراجعــه کردیــم 
ــفارش کار  ــران س ــن دخت ــه ای ــم ک دیدی
می  گیرنــد، در خانــه کار می  کننــد و خیلــی 
خوشــحالند. حتــی یکــی از آنهــا بــا بهــورز 
آن روســتا ازدواج کــرد. مثــال دیگــری 
ــواده  ای را  بزنــم. مــا در تالــش گیــالن خان
ــی  ــده ذهن ــه عقب مان ــه دو بچ ــم ک دیدی
ــا۵ ســال داشــتند.  کوچــک در ســنین ۳ت
بــرای  کــه  پرســیدم  دوســتان  از  مــن 
ــه  ــم؟ هرچ ــم بکنی ــه کار می  توانی ــا چ اینه
فکــر کردیــم دیدیــم جــزوات آموزشــی مــا 
جــواب نمی  دهــد. واحدهــای نگهــداری 
از کــودکان عقب مانــده ذهنــی اســتان 
ــواده  ــود خان ــت و خ ــر اس ــم پ ــالن ه گی

کارشناس سازمان بهداشت جهانی که 
از اقدامات ما دیدن کرد، اعالم کرد که 

ایرانیان می  توانند بدون کمک خارجی  ها 
این طرح را ادامه دهند!
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ــد و یــک ســری کارهــا را  روســتاها می  رون
ــزده  ــا ده - پان ــن تیم ه ــام می  دهند.ای انج
ــه آن روســتاها مراجعــه  ــاره ب روز بعــد دوب
می  کننــد و نتایــج برنامــه  ای را کــه انجــام 
داده انــد را ارزیابــی و رفــع نقــص می  کننــد. 
در ده ســالی کــه شــما در توان بخشــی 
مبتنــی بــر جامعــه کار می  کردیــد از کــدام 
ــد؟ ــا اســتفاده کردی ــن روش  ه یــک از ای

ــبکه  ــک ش ــا کم ــم ب ــا رفتی ــه م ــی ک راه
وزارت بهداشــت کشــور و توســط بهــورزان 
بــود و بعــد از مــن بــا توســط دهیــاران بود 
ــق  ــد از طری ــون می  رون ــه اکن ــی ک و روش
ــهیلگران  ــاد و تس ــردم نه ــازمان  های م س
ــی اســت. آنچــه مــن در توان بخشــی  محل
مبتنــی بــر جامعــه یــاد گرفتــم ایــن اســت 
کــه گــروه توان بخشــی بایــد از همــان 
لحظــه  ای کــه فــردی بــا معلولیــت متولــد 
پیوســته  و  باشــد  همراهــش  می  شــود، 
بــا او حرکــت کنــد. یــک کــودک دوســاله 
ــک ســری  ــد ی ــد بتوان ــت بای دارای معلولی
ــا  ــد ت ــام ده ــودش انج ــش را خ از کارهای
ــه  ــد ب وقتــی پنــج – شش ســاله شــد بتوان
مدرســه بــرود و آمــوزش ببینــد. اگــر دختر 

بچه  هــا  کــه  نیســت  عالقه منــد  هــم 
ــواده  ــادر خان ــد. از م ــدا کن ــود ج را از خ
پرســیدم کــه شــما خــودت بگــو مــا چــه کار 
ــا  می  توانیــم برایــت بکنیــم ؟ ایــن مــادر ب
کمــی تأنــی گفــت شــما یــک نفــر را پیــدا 
ــا  ــه دارد ت ــا را نگ ــن بچه  ه ــه ای ــد ک کنی
ــن  ــون ای ــم. چ ــاعت بخواب ــد س ــن چن م
ــود. مــا  ــدار ب مــادر بیست وچهارســاعته بی
همســایه  ای را پیــدا کردیــم کــه بــا گرفتــن 
ــا  ــن بچه  ه ــاعت ای ــه ۵ س ــی، روزان مبلغ
ــا  ــداری آن بچه  ه ــه دارد و روش نگه را نگ
را هــم خــود مــادر بــه ایــن همســایه یــاد 
ــل  ــادر ح ــکل م ــق مش ــن طری داد. از ای
شــد. توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه یــک 
تکنولــوژی بســیار خــود ســاخته، آســان و 
ســیال و بــا ابتــکارات افــراد محلــی اســت. 
همیــن  طریــق  از  بهــورزان  از  بســیاری 
کتابچه  هــا  در  کــه  ســاده  آموزش  هــای 
ــراد دارای  ــکالت اف ــتند مش ــود می  توانس ب
معلولیــت در روســتای تحــت پوشــش خــود 
را حــل کننــد ولــی گاهــی مــواردی پیــش 
ــود و  ــا ب ــارج از کتابچه  ه ــه خ ــد ک می  آم
بهــورز توانایــی حــل آن را نداشــت. در ایــن 
ــه  ــناس مربوط ــق کارش ــا از طری ــوارد م م
ــم.  ــل کنی ــکل را ح ــم مش ــعی می  کردی س
ــد  ــه چن ــه ب ــر جامع ــی ب ــوژی مبن تکنول
ــه  ــی این ک ــت: یک ــر اس ــق امکان پذی طری
ــان کشــور  ــراه شــبکه بهداشــت و درم هم
ــی  ــم و یک ــن کار را کردی ــا ای ــه م ــود ک ش
ــق یــک بیمارســتان داخــل  ــه از طری این ک
ــز توان بخشــی در  ــا یــک مرک یــک شــهر ی
ــتایی  ــه روس ــک منطق ــتان، ی ــک شهرس ی
ــه امــور  ــه عهــده بگیــرد و رســیدگی ب را ب
جغرافیایــی  حاشــیه  آن  در  را  معلــوالن 
ــرد.  ــده بگی ــر عه ــاص را ب ــه خ ــا منطق ی
تیم  هــای  از  اســتفاده  هــم  دیگــر  روش 
ــه داخــل  ــه ب ــیار توان بخشــی اســت ک س

ــد  ــد ازدواج کن دم بخــت اســت و می  خواه
ــه او را حــل  ــد مشــکل ازدواج و جهیزی بای
کــرد و اگــر پســر اســت مشــکل اشــتغالش 
ــر  ــی ب ــد حــل شــود. توان بخــش مبتن بای
ــه  ــار ب ــه یک ب ــت ک ــزی نیس ــه چی جامع
شــخصی مراجعــه شــود و بگوییــم مشــکل 
ــداوم  ــک کار م ــه ی ــم. ب ــل کرده ای او را ح
و برنامه ریــزی طوالنــی  مــدت نیــاز اســت.

آیا به نظر شما در این مدت که در این حوزه 
بوده  موفق  تجربه  این  می  کردید،  فعالیت 

است؟
ــود.  ــی ب ــه موفق ــر مــن تجرب ــه نظ ــه. ب بل
ولــی زمانــی کــه ســازمان بهزیســتی از 
شــد  جــدا  درمــان  و  بهداشــت  وزارت 

ــرد.  ــرق ک ــی ف ــرایط کم ش
ابتــدا  جامعــه  بــر  مبنــی  توان بخشــی 
ــعه و ســپس  ــورهای درحال توس ــرای کش ب
بــرای مناطــق روســتایی و حاشــیه شــهری 
بــود  غایــب  آن  در  توان بخشــی  کــه 
ــوم  ــم مفه ــی کم ک ــود. ول ــده ب طراحی ش
توان بخشــی  و  کــرد   پیــدا  گســترده  ای 
مبتنــی بــر جامعهشــد همــه توان بخشــی، 
نــه  بخشــی از توان بخشــی کــه فقــط بــرای 
جامعــه روســتایی و حاشــیه شــهرها باشــد. 
ــر  ــی ب ــد توان بخشــی مبتن ــی می  گویی وقت
ــور  ــی در کل کش ــی توان بخش ــه یعن جامع

ــد. ــن اســاس حرکــت کن ــر ای ب
ــان  ــت و خانواده  هایش ــراد دارای معلولی  اف
معلولیــت  دارای  فــرد  کــه  دارنــد  آرزو 
بتوانــد از جایــش بلنــد شــود یــا فــرد 
ــران  ــا دیگ ــد ب ــنوا بتوان ــا کم ش ــنوا ی ناش
ارتبــاط برقــرار کنــد یــا فــردی بــا مشــکل 
ــن  ــد. بنابرای ــدا کن ــرک پی ــی، تح نابینای
ــده آل  ــرای توان بخشــی دریــک کشــور، ای ب
و آرزو ایــن اســت کــه بتوانــد بــرای افــراد 
دارای معلولیــت خــود کیفیــت زندگــی 
ــد  ــرد و مشکالتشــان را حــل کن ــاال بب را ب
ــه اش  ــاعات روزان ــر س ــده و درگی ــا درمان ت
ــم  ــه  ای ه ــی موسس ــد. در توان بخش نباش
می  کردنــد  پیش بینــی  را  بعــد  همیــن 
ــد.  ــق نش ــا محق ــی از جاه ــی در خیل ول
ــد  ــی بیای ــرد دارای معلولیت ــر ف ــی اگ یعن
خیاطــی  توان بخشــی  مرکــز  یــک  در  و 
ــش  ــد برای ــز بای ــن مرک ــرد، همی ــاد بگی ی
ــد.  ــش باش ــم مراقب ــد و بازه ــدا کن کار پی
تک تــک  کــه  اســت  صــورت  ایــن  در 
ــی  ــد مبتن واحدهــای توان بخشــی می  توانن

ــند.  ــه باش ــر جامع ب
منتهــی بایــد دیــد چقــدر می  توانیــم از 
ــم و از  ــه داری ــکیالتی ک ــام تش ــق نظ طری

این زنگ خطری بود که
 سازمان بهداشت جهانی از روز اول 
به صدا درآورد و گفت، کسانی که در 

پیاده کردن توان بخشی مبتنی بر جامعه 
در مقابل شما می  ایستند، اول ازهمه 

متخصصان هستند و از همه مهم تر کادر و 
کارکنان دولتی و بعضی از رهبران محلی، 

که همین طور هم بود! 
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ــه  ــی ک ــانی متخصص ــروی انس ــق نی طری
غالبــًا مخالــف ایــن نــوع توان بخشــی 
ــگ  ــن زن ــرد. ای ــی ک ــتند، آن را عمل هس
خطــری بــود کــه ســازمان بهداشــت جهانی 
از روز اول بــه صــدا درآورد و گفــت کســانی 
ــی  ــردن توان بخشــی مبتن ــاده ک ــه در پی ک
ــتند  ــما می  ایس ــل ش ــه در مقاب ــر جامع ب
اول  از همــه متخصصــان هســتند و از همــه 
ــی  ــی و بعض ــان دولت ــر کادر و کارکن مهم ت
ــم  ــور ه ــه همین ط ــی، ک ــران محل از رهب
ــم  ــک رس ــی ی ــما وقت ــون ش ــت. چ هس
را بــه هــم می  زنیــد، می  خواهیــد یــک 
ایــده را جایگزیــن کنیــد و تــا وقتی کــه 
ــادت شــود  ــک ع ــه ی ــل ب ــده تبدی ــن ای ای
زمــان می  بــرد و از هــر دو طــرف، کنــش و 
واکنشــی اتفــاق می  افتــد. کًال هــر نظمــی 
ــک  ــد ی ــم بزنی ــه ه ــد ب ــه می  خواهی را ک
ــا  ــی ه ــود و بعض ــاد می  ش ــت ایج مقاوم
توان بخشــی  نظــم  آن  کــه  می  ترســند 

ــد.  ــم بزنن ــه ه ــه  ای را ب موسس

زمینه  در  که  موفقی  تجربه  به  توجه  با 
توان بخشی مبتنی بر جامعه داشتید چگونه 

توانستید از این حوزه جدا شوید؟
توان بخشــی  بــرای  بزرگــی  ایــده  مــن 
دوره  در  داشــتم.  جامعــه  بــر  مبتنــی 
ــز  ــیس ده مرک ــروژه تأس ــا پ ــازندگی، م س
ــه  ــا ســازمان برنام جامــع توان بخشــی را ب
ــناس  ــه کارش ــم ک ــرح کردی ــه مط  و بودج
ــق  ــا موف ــودم. م ــن ب ــم م ــوول آن ه مس
شــهرهای  در  مجانــی  زمیــن  شــدیم 
ارومیــه، کرمــان، و شــهرهای دیگــر بگیریم 
تــا مرکــز جامــع توان بخشــی بســازیم. 
دارای  فــرد  یــک  این کــه  امیــد  بــه 
معلولیــت از چابهــار یــا خــاش مجبــور 
نباشــد بــه تهــران بیایــد. هــدف مــا ایــن 
بــود کــه یــک مرکــز توان بخشــی در مرکــز 
اســتان ایجــاد کنیــم و واحدهــای کوچــک 
ــان  ــتان  های هم ــی را در شهرس توان بخش
اســتان ایجــاد   کنیــم. درواقــع یــک شــبکه 
اســتان  ها  خــود  در  را  توان بخشــی 
طراحی  کنیــم. مثــًال خانــواده ای کــه در 
شــهر بــم ســاکن اســت و بچــه اش مشــکل 
شــنوایی دارد بــه تهــران نیایــد، بــه همــان 
ــه  ــخصی ک ــد و ش ــه   کن ــم مراجع ــهر ب ش
می  کنــد  کار  بــم  توان بخشــی  مرکــز  در 
(ادیومتریســت)  شنوایی ســنجی  کاردان 
و  بدهــد  ســمعک  بتوانــد  کــه    باشــد 
دهــد.  انجــام  را  ســمعک  قالب گیــری 
ــی باشــد  ــن کم شــنوایی عصب ــر ای ــی اگ ول
ــد  ــد کاری کن ــر ادیومتریســت نمی  توان دیگ

پــس الزم اســت یــک متخصــص گــوش و 
حلــق و بینــی او را ببینــد و ســپس بــه یک 
ــنجی (ادیولوژیســت)  ــناس شنوایی س کارش
مراجعــه کنــد. ایــن شــخص بایــد بــه مرکــز 
اســتان بیایــد. بــه عبارتــی این گونــه افــراد 
ــو  ــر را جل ــن فک ــا ای ــدند. م ــال می  ش غرب
ــم و بعضــی از پروژه  هــای توان بخشــی  بردی
را حــذف کردیــم و در قالــب ایــن ده مرکــز 
ــرح  ــن ط ــم. ای ــی، آوردی ــع توان بخش جام
در آن دوره جــواب نــداد چــون طــول 
ــار  ــه ب ــی ب ــای خاتم ــید و در دوره آق کش
نشســت و تمــام شــد. حــاال زمــان آن بــود 
ــل  ــوری عم ــی ج ــتم توان بخش ــه سیس ک
ــص  ــز متخص ــن مراک ــرای ای ــه ب ــد ک کن
تریبــت شــود و از دانشــگاه بگیــرد تــا 
ســاختمان  هایی کــه بــرای توان بخشــی 
ــود و  ــده ب ــراح ش ــی ط ــع و تخصص جام
کلــی پــول بیت المــال هزینــه آن شــده 
ــع توان بخشــی  ــز جام ــوان مرک ــود، به عن ب

ــود.  ــه ش ــه کار گرفت ب
ــودم  ــی نب ــع در پســت قبل مــن در آن موق
ــم  ــم و دیدی ــم باز کردی ــار چش ــی یک ب ول
تبریــز  توان بخشــی  جامــع  مراکــز  کــه 
بــه  تبدیــل  و....  کرمــان  ارومیــه،  و 
شــده اند.  توان بخشــی  مجتمع  هــای 
یعنــی شــخصی کــه مدیــرکل فــالن اســتان 
بــوده مرکــز نابینایــان را خالــی کــرده و بــه 
ــت.  ــل کرده اس ــز منتق ــن مراک ــی از ای یک
یــا کالس  هــای ناشــنوایان را بــه ایــن مرکــز 
بــرده و مجتمــع توان بخشــی ایجــاد کــرده 
ــی به جــای اینکــه متخصصــان  اســت. یعن
عالی مقــام برونــد و در ایــن مرکــز بنشــینند 
و ارجاعــات شهرســتان  ها و روســتاها را 
ــای توان بخشــی ایجــاد  ــد، مجتمع  ه بگیرن
ــی در  ــک توان بخش ــز کوچ ــد و آن مراک ش
ــن  ــن رفــت! و چــون ای شــهرها هــم از بی
ــور  ــد مجب ــهرها بودن ــارج ش ــز در خ مراک

شــدند مینی بــوس بگیرنــد و بیاینــد و 
برونــد. هــدف مــا ایــن بــود که توان بخشــی 
ــر جامعــه روســتایی را در شــبکه  مبتنــی ب
روســتایی جــا بیاندازیــم و آن را بــه شــبکه 
ــهری  ــه ش ــر جامع ــی ب ــی مبتن توان بخش
وصــل کنیــم.. کارکــرد توان بخشــی فقــط 
ــر آن  ــارت ب ــد نظ ــزی نیســت، بای برنامه ری
ــز توان بخشــی را  ــن مرک ــرد. م صــورت گی
ــدگان  ــه عقب مان ــم ک ــران می  شناس در ته
ذهنــی را از ۱۴ســال تــا ۶۰ســال نگهــداری 
تــوی  ایــن  نمی  دانــم  مــن  و  می  کنــد 
ــرد؟! ــا می  گی ــدام توان بخشــی ج ــب ک قال

آیا از تجربه جهانی این طرح اطالع دارید؟
مــن بــه چنــد کشــور رفتــه ام. اگــر بنــا بــر 
ــهم  ــم س ــن نمی  خواه ــد، م ــه باش مقایس
خودمــان را افزون تــر کنــم. ولــی مــن 
۴۵روز بــه ویتنــام رفتــم. آن هــا پــروژه 
ــر جامعــه را قبــل از  توان بخشــی مبتنــی ب
مــا شــروع کــرده بودنــد. دکترهایــی مثــل 
ــودم،  ــروژه ب ــران مســؤول پ مــن کــه در ای
ــی  ــی مبتن ــؤول توان بخش ــام مس در ویتن
بــر جامعــه بــود. آنهــا پــروژه را بــه داخــل 
وزارت بهداشــت بــرده بودنــد. یــک روز بــا 
ایشــان بــه ســایگون رفتــم و دیــدم کــه دو 
کیــف ســنگین دســتش بــود و بــا خــودش 
بــه مناطــق روســتایی می  بــرد. مــن دیــدم 
کــه یــک نفــر اســم فــردی را می  خوانــد و 
او پولــی از کیــف درمــی آورد و بــه خانــواده 
آن فــرد دارای معلولیــت می  دهــد. مــن 
علــت را از او پرســیدم ایشــان گفــت، چــون 
مــا نمی  توانیــم کاری بــرای ایــن افــراد 
انجــام دهیــم آنهــا را تحــت پوشــش مــادی 
ــه  ــدم ک ــن می  دی ــی م ــم. ول ــرار داده ای ق
ــراد  ــن اف ــرای ای ــا ب ــی کاره ــود خیل می  ش
انجــام داد. می  خواهــم بگویــم بهــورزان 
ــا  ــد و م ــا بودن ــر از آنه ــب قوی ت ــا به مرات م
به مراتــب توانایــی بیشــتری در ایــن کار 
ــه ویتنامی  هــا داشــتیم. چندیــن  نســبت ب
ــران  ــه در ته ــن رابط ــه  ای در ای دوره منطق
ــورهای  ــتان از کش ــم و دوس ــزار کردی برگ
افغانســتان، پاکســتان، لبنــان، ســوریه 
و... بــه ایــران آمدنــد و تجــارب خودشــان 
را مطــرح کردنــد و مــن هــم در ایــن 
ــه  ای شــرکت می  کــردم  ســمینارهای منطق
ــا  ــت م ــه دس ــردم ک ــاس می  ک ــی احس ول
پرتــر از بســیاری از ایــن کشور  هاســت. 
و  مراکشــی  ها  منطقــه،  در  شــاید 
ــد و کاری  ــرده بودن ــوب کارک ــی  ها خ تونس
ــه  ــد، البت ــا انجــام داده بودن ــه م شــبیه ب
ــازمان  ــک س ــا کم ــم ب ــورها ه ــن کش ای

من مرکز توان بخشی را 
در تهران می  شناسم که عقب ماندگان 
ذهنی را از ۱۴سال تا ۶۰سال نگهداری 

می  کند و من نمی  دانم این کار
 در قالب کدام توان بخشی

 جا می  گیرد؟
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جهانــی بهداشــت کار کــرده بودنــد ولــی مــا 
خودمــان کار را شــروع کردیــم. هــر از چنــد 
ــد و  ــی می آمدن ــان خارج ــی کارشناس گاه
ــد  ــد و می  رفتن ــی می  کردن ــا را ارزیاب کار م
ــت  ــچ وق ــی هی ــد، ول ــزارش می  دادن و گ
نگفتنــد شــما نیــاز بــه کارشــناس داریــد. 
امــا در بســیاری از ایــن کشــورها یــک 
کارشــناس از طــرف ســازمان بهداشــت 
ــاد  ــا ی ــه آنه ــت و کار را ب ــی  می  رف جهان
مــی  داد و آنهــا کار را انجــام می  دادنــد. 
منظــورم ایــن اســت کــه مــا توانمــان 
ازنظــر نیــروی انســانی و ازلحــاظ پیــدا 
خیلــی  مبتکرانــه  راه حل هــای  کــردن 
ــایر  ــی درس ــای توان بخش ــتر از گروه ه بیش

ــت. ــه اس ــورهای منطق کش

آیا اطالعات و اسناد مربوط به این ده ساله 
تجارب شما در جایی جمع آوری شده است؟

ــا دانشــگاه  در آن زمــان محــل اســتقرار م
علــوم بهزیســتی در تهــران بــود. کاری 
کــه مــا می  کردیــم در روســتاها بــود و 
ــات  ــر اطالع ــود و اگ ــاد ب ــی آن زی پراکندگ
ــن  ــد. بنابرای ــود می  ش ــد ناب ــت نمی  ش ثب
کــردم  تهیــه  نرم افــزاری  برنامــه  مــن 
دارای  فــرد  بــرای  اگــر  کــه  به گونــه ای 
معلولیتــی مثــل احمــد، کاری در خانــه اش 
انجــام می  گرفــت، بالفاصلــه در برنامــه 
ــک  ــا ی ــد. م ــت می  ش ــا ثب ــزاری م نرم اف
بــه  بهــورزان  از  گزارش گیــری  سیســتم 
کاردان  هــا و از کاردان  هــا بــه کارشــناس  ها 
و از آنجــا بــه مرکــز اســتان داشــتیم و 
مشــخصی  فرمت  هــای  همــه  این هــا 
ــزار  ــه وارد نرم اف ــج هم ــه نتای ــتند ک داش
ــتیم  ــه می  خواس ــر در هرلحظ ــد. اگ می  ش
ــد اآلن  ــه بیارجمن ــًال در منطق ــم مث بدانی
ــد  ــاز می  ش ــه  ای ب ــر اســت، صفح ــه خب چ
ــد  ــن محــل چن ــی  داد در ای ــزارش م ــه گ ک
فــرد دارای معلولیــت هســت؟ نــام هرکــدام 
چیســت و چه کارهایــی برایــش صــورت 
ــام  ــش انج ــد برای ــی بای ــه و چه کارهای گرفت
شــود؟ و به محــض این کــه کار دیگــری هــم 
انجــام می  شــد، دوبــاره ثبــت می  شــد. 
درواقــع مــا یــک برنامــه کامــل بــرای ثبــت 
اطالعــات آمــاری و خدماتــی داشــتیم کــه 

ــتند.  ــود هس ــًا موج ــناد حتم ــن اس ای

در این پروژه با چند نفر همکاری می کردید؟ 
ــره از  ــروه ده نف ــک گ ــن و ی ــران م در ته
کارشناســان بودیــم کــه بــا همــکاری 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــتاد توان بخش ــر س همدیگ
جامعــه کشــور را تشــکیل داده بودیــم. 

در مرکــز هــر ۲۱ اســتان، یــک کارشــناس 
کار  فیزیوتراپــی،  کارشناســان  داشــتیم، 
درمانگــر و شنوایی ســنج و... داشــتیم کــه 
ــده  ــتان پراکن ــر اس ــتان  های دیگ در شهرس
بودنــد. آنهــا فرم  هایــی در اختیــار داشــتند 
کــه می  توانســتند فــرد دارای معلولیــت 
ــاع  ــر ارج ــا پایین ت ــر ی ــطوح باالت ــه س را ب
کتبــی بدهنــد. در حقیقــت مــا شــش 
توان بخشــی  بودیــم.  دیــده  را  دامنــه 
ــواده  ــا آمــوزش خان ــه، ب ــر جامع ــی ب مبتن
ــواده را  زنده اســت. اگــر شــما آمــوزش خان
از توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه بگیریــد، 
مثــل ایــن اســت کــه خــون یــک بــدن را 
توان بخشــی  اســاس  باشــید.  کشــیده 
ــواده  ــر آمــوزش خان ــر جامعــه، ب مبتنــی ب
ــی را  ــاری محل ــه همی اســت. ضمــن این ک
ــد آمــوزش در  ــه بع هــم می  خواهــد. مرحل
مدرســه اســت و بعــد ارجــاع بــرای کارهای 
ــات توان بخشــی  ــن خدم ــی و گرفت کلینیک
پزشــکی و یــا ارجــاع بــرای کاریابــی در یــک 
منطقــه باالتــر از منطقــه  ای کــه فــرد دارای 
معلولیــت در آن زندگــی می  کنــد. مــا ایــن 

طبقه بنــدی را انجــام داده بودیــم.
اولیــن کاری کــه در ســازمان بهداشــت 
مســأله  گرفــت  انجــام  جهانــی 
شبکه سازی۳بهداشــت بــود. بعــد از بیســت 
ســال، توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه 
بــرای افــراد دارای معلولیــت شــکل گرفــت، 
را  خــود  کار  هــم  یونســکو  آن  کنــار  در 
انجــام مــی  داد، یونیســف هــم کار خــودش 
را داشــت و امــور پناهنــدگان هــم کار 
ــن  ــی همــه ای خــود را انجــام مــی  داد. یعن
ســازمان  ها بــا هــم در ارتبــاط بودنــد و اگــر 
کشــوری ایــن ارتباطــات را رعایــت می  کــرد، 

حتمــًا نتیجــه بهتــری می  گرفــت. 
ــا  ــی ب ــرورش خیل ــال آموزش وپ ــرای مث ب
ــا  ــر آنه ــی اگ ــرد ول ــکاری نمی  ک ــا هم م

از مــا کمــک می  خواســتند مــا خیلــی 
مدرســه  ای  اگــر  می  کردیــم.  اســتقبال 
بــرای دانش آمــوز دارای معلولیــت خــود 
نیــاز بــه مناسب ســازی محیــط مدرســه را 
داشــت یــا نیــاز بــه توالــت فرنگــی داشــت، 
ــب  ــم. جال ــام می  دادی ــن کار را انج ــا ای م
ــی  ــا در روســتاها خیل ــه کاره ــود ک ــن ب ای
هرچــه  و  می  گرفــت  صــورت  راحت تــر 
ســخت تر  کار  انجــام  می  آمدیــم  باالتــر 
می  شــد. به طوری کــه هماهنــگ کــردن 
ــکل تر  ــی مش ــران، خیل ــز ای ــا در مرک کاره
از مرکــز اســتان و در یــک مرکــز شهرســتان 
ــه  ــم ب ــا کار می  کردی ــه م ــی ک ــود. زمان ب
دنبــال ایــن بودیــم کــه توان بخشــی مبتنی 
بــر جامعــه در ســطح روســتاها را، بــه خــود 
شــبکه بهداشــت کشــور واگــذار کنیــم 
ــوان  ــن کار را به عن ــت ای ــبکه بهداش و ش
ســطح ســوم پیشــگیری انجــام دهــد. مــا 
ــوان  ــی به عن ــه توان بخش ــتیم ک می  خواس
ــار نظــام  ســطح ســوم پیشــگیری در اختی
ــه  ــرد و ازآنجاک ــرار گی ــت ق ــبکه بهداش ش
ــهری  ــتایی و ش ــه روس ــن جامع ــرزی بی م
ــی  ــار اضاف ــدار ب ــر مق ــت، ه ــود داش وج
ســازمان  توان بخشــی  معاونــت  در  را 
ــرای  ــی متأســفانه ب ــم. ول بهزیســتی بیاوری
دوســتان در بهزیســتی ایــن ســؤال بــه 
وجــود آمــده بــود کــه این هــا دارنــد 
ــود  ــه را ناب ــر جامع ــی ب ــی مبتن توان بخش

می  کننــد!
ــه  ــر جامع ــی ب ــی مبتن ــن در توان بخش م
دارای  افــراد  زندگــی  کیفیــت  دنبــال 
معلولیــت می  گشــتم نــه کمیــت آن. بــرای 
ــر  ــزار نف ــت ه ــه بیس ــود ک ــم نب ــن مه م
تحــت پوشــش مــا باشــند بلکــه مهــم ایــن 
ــود کــه زندگــی ایــن بیســت هــزار نفــر،  ب
تغییــر کیفــی کــرده باشــد. بــرای همــه مــا 
ــی ارزش  ــم، خیل ــم کار می  کردی ــا ه ــه ب ک
داشــت کــه یــک فــرد دارای معلولیــت بــا 
ــد.  ــدا کن ــواده همبســتگی پی اعضــای خان
از طــرف دیگــر وقتــی جامعه نگراســت، 
یعنــی دمکراتیــک اســت. یعنــی مــردم در 
آن حضــور دارنــد، از شــما ســؤال می  کننــد 

ــا باشــید. ــد جوابگــو آنه و شــما بای
مــا بــه دنبــال ایــن شــرایط بودیــم. یــا مــا 
ــا چــون  ــم و ی ــی بودی آدم  هــای ایده آل گرای
نتیجــه کار را درجایــی مثــل بیارجمنــد 
می  کردیــم  احســاس  بودیــم،  دیــده 
ــر  ــه دیگ ــا نقط ــد ده  ه ــد می  توان بیارجمن

ــد.  ــران باش ــم در ای ه

من 
در توان بخشی مبتنی بر جامعه 

دنبال کیفیت زندگی
 افراد دارای معلولیت می  گشتم

 نه کمیت آن

3. Networking
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مفهـوم توان بخشـی مبتنـی برجامعه۱ 
توسـط سـازمان بهداشـت جهانـی۲ در اواخر 
دهـه ۱۹۷۰ جهـت افزایـش سـطح پوشـش 
دارای  افـراد  بـرای  توان بخشـی  خدمـات 
معلولیـت ارائـه گردیـد. تمرکـز آن در ابتدا بر 
جنبه هـای پزشـکی و عملکـردی بـود. سـایر 
آژانس هـای سـازمان ملـل از جملـه یونسـکو 
زود،  خیلـی  نیـز  کار۳  جهانـی  سـازمان  و 
رویکردهـای مشـابهی را بـرای پاسـخگویی به 
پیشـنهاد  شـغلی  و  توان بخشـی  جنبه هـای 
نمودنـد. اجـرای فعالیت هـای میدانـی مبتنی 
برایـن رویکـرد کـه بـر منابـع، مهارت هـا و 
ظرفیت هـای موجـود در خانواده هـا و جامعـه 
مـدل  عنـوان؛  تحـت  می نهـد،  ارج  محلـی 
سـازمان بهداشـت جهانـی، مدل یونسـکو و 
مـدل سـازمان جهانـی کار شـناخته شـدند.

مبتنـى بـرجـامعه 
سالنماى توان بخشى

احمد نظری*

1. Community Based Rehabilitation
2. WH0
3. ILO

ــردی بهزیســتی و  ــی و کارب ــوزش علم ــز آم *کارشــناس توان بخشــی و سرپرســت مرک
تامیــن اجتماعــی اســتان سیســتان و بلوچســتان

رویکرد چند بخشى توان بخشى مبتنى بر جامعه
بــرای اثربخشــی توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه، افــراد دارای 
ــا بدیــن طریــق  معلولیــت بــه رویکــردی چنــد بخشــی نیــاز دارنــد ت
تمامــی جنبه هــای زندگــی آنهــا را پوشــش دهــد. روشــن بــود 
کــه  فعالیت هــای مرتبــط بــا جنبه هــای پزشــکی، اجتماعــی، 
روانشــناختی، آموزشــی و شــغلی، تاثیــر محــدودی بــر زندگــی افــراد 
دارای معلولیــت خواهنــد داشــت، مگــر این کــه نگــرش جامعــه 
تغییــر یابــد و سیاســت های ملــی و قوانیــن موثــر بوجــود بیاینــد تــا 
فرصت هــای مســاوی بــرای تمــام شــهروندان و افــراد دارای معلولیــت 
ــند و  ــته باش ــاب داش ــکان انتخ ــود ام ــا خ ــا آنه ــود؛ ت ــم ش فراه

ــازند. ــد س ــان توانمن ــه زندگی ش ــوط ب ــور مرب ــتن را در ام خویش
ــه  ــر ب ــه منج ــر جامع ــی ب ــوم توان بخشــی مبتن ــن تحــول در مفه ای
همــکاری مشــترک ســازمان بهداشــت جهانــی، یونســکو و ســازمان 
ــی  ــترک توان بخش ــور مش ــد و منش ــال ۱۹۹۴ گردی ــی کار در س جهان
مبتنــی بــر جامعــه ارائــه شــد کــه آن مدلــی اســت فراســوی 
ــن اســت: ــترک  چنی ــدل مش ــن م ــف ای ــون. تعری ــای" گوناگ "مدل ه
ــعه  ــردی اســت در درون توس ــه، راهب ــر جامع ــی ب توان بخشــی مبتن
همگانــی جامعــه بــرای ارائــه خدمــات توان بخشــی، ایجــاد فرصت های 
مســاوی و هم آمیــزی اجتماعــی تمامــی کــودکان و بزرگســاالن دارای 
ــای  ــق تالش ه ــه از طری ــر جامع ــی ب ــی مبتن ــت. توان بخش معلولی
مشــترک افــراد دارای معلولیــت، خانواده هــا و جوامع شــان، خدمــات 
بهداشــتی، آموزشــی، حرفــه ای و اجتماعــی مناســب تحقــق می یابــد.

تاریخچه توان بخشى مبتنى برجامعه
در زیــر رخدادهــای مهــم در زمینــه توان بخشــی مبتنــی 

بــر جامعــه بــر حســب ســالنمای آن آورده می شــود:

مبتنــی  توان بخشــی  شــکل گیری  آغــاز   1974

ــازمان  ــناد س ــی از اس ــال در یک ــن س ــه. در ای برجامع
جهانــی بهداشــت در خصــوص خدمــات توان بخشــی 

ــت: ــده اس ــن آم چنی
■  خدمــات توان بخشــی در کشــورهای در حــال توســعه 

عمــال" وجــود نــدارد یــا بســیار ناکافــی اســت.
■  دراکثــر کشــورهای مذکــور فقــدان برنامه ریــزی ملــی و 

عــدم هماهنگــی خدمــات (پزشــکی، آموزشــی، حرفه ای، 
اجتماعــی و...) دیــده می شــود.

ــت  ــر مراقب ــوال" ب ــکی معم ــات توان بخشــی پزش ■  خدم

ــای  ــه هزینه ه ــا توجــه ب ــز اســت و ب موسســه ای متمرک
ــا  ــز ب ــه نی ــه جامع ــاران ب ــت بیم ــده، بازگش ــرف ش ص

ــرد. ــورت می گی ــدی ص ــگ کن آهن
در یکی از اسناد یونسکو چنین آمده است:

ــودکان و  ــت ک ــه اکثری ــت ک ــن اس ــخ ای ــت تل ■  واقعی

جوانــان دارای نیازهــای آموزشــی ویــژه، آموزش مناســبی 
ــوع  ــا در کل هــر ن ــه آنه ــد، گرچــه ب را دریافــت نمی کنن
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آموزشــی ارائــه مــی شــود".
درایــن ســال ایده هــا و ابتــکارات جدیــد از ســوی ســازمان جهانــی بهداشــت، در خصــوص نظــام مراقبــت اولیه بهداشــتی 

ــه گردید. ارائ

1978  برگزاری کنفرانس آلماتا در خصوص مراقبت اولیه بهداشتی و بیانیه "بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰"

■  "انقــالب مراقبــت بهداشــتی"  اشــاره بــر ایــن داشــت کــه جهــت حرکــت از ســوی نظام هــای تخصــص محــوری، بســوی 
نظــام هــای مــردم محوری اســت.

■  مطالعــه تکنولــوژی توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه در ایــن ســال آغــاز شــده اســت. مفهــوم ایــن تکنولــوژی بــر ایــن نظــر 

اســتوار اســت کــه اعضــای خانــواده بهتریــن منبــع بــرای انجــام آمــوزش روزانــه و مراقبــت از فــرد دارای معلولیت هســتند.

1981 این سال از سوی سازمان ملل به عنوان سال جهانی معلوالن اعالم گردید.

1992-1983  به عنوان دهه معلوالن نامگذاری شد.

1989  انتشــار اولیــن ویرایــش کتابچه هــای توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه تحــت عنــوان " آمــوزش در جامعــه بــرای 

کمــک بــه افــراد دارای معلولیــت ". ایــن مجموعــه چندیــن بــار مــورد بازبینــی قــرار گرفــت و اکنــون بــه بیــش از ۵۰ زبــان 
ترجمه شــده اســت.

ــر جامعــه از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی، یونســکو و ســازمان  1994  منشــور مشــترک توان بخشــی مبتنــی ب

ــد:  ــف گردی ــن تعری ــه و چنی ــی کار ارائ بین الملل
"توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه، راهبــردی اســت در درون توســعه همگانــی جامعــه بــرای ارئــه خدمــات توان بخشــی، 
ــرد، از  ــن راهب ــودکان و بزرگســاالن دارای معلولیــت. ای ــزی اجتماعــی تمامــی ک ایجــاد فرصت هــای مســاوی و هم آمی
طریــق تالش هــای مشــترک افــراد دارای معلولیــت، خانواده هــا و جوامع شــان، خدمــات بهداشــتی، آموزشــی، حرفــه ای 

و اجتماعــی مناســب تحقــق می یابــد."

2004 در ایــن ســال، منشــور مشــترک ســازمان بهداشــت جهانی، ســازمان جهانــی کار و یونســکو در مورد توان بخشــی 

مبتنــی بــر جامعــه مــورد بازبینــی قــرار گرفــت و مفهــوم و جهت هــای آتــی آن ارتقــا یافــت و چنیــن تعریــف گردیــد:
ــزی  ــر و هم آمی ــا، کاهــش فق ــاوی فرصت ه ــی، تس ــرای توان بخش ــردی اســت ب ــر جامعه”راهب ــی ب ــی مبتن " توان بخش

اجتماعــی افــراد دارای معلولیــت" 

ــی،  ــه توســط ســازمان بهداشــت جهان ــر جامع 2010  انتشــار مجموعــه کتاب هــای ماتریــس توان بخشــی مبتنــی ب

ســازمان جهانــی کار و یونســکو
ــن،  ــزی، ژاپ ــد، مال ــه تایلن ــر از جمل ــال های اخی ــان در س ــف در ســطح جه ــی مختل ــای بین الملل ــزاری کنگره ه ■  برگ

فیلیپیــن و...

توان بخشى مبتنى بر جامعه در ایران 
1370 ترجمه کتابچه های توان بخشی مبتنی بر جامعه در ایران 

ــر  ــه افــراد دارای معلولیــت " توســط ســتاد توان بخشــی مبتنــی ب ــرای کمــک ب ■  تحــت عنــوان "آمــوزش در جامعــه ب
جامعــه در ایــران، ســازمان بهزیســتی کشــور

ــتان  ــی در شهرس ــد و میام ــتاهای بیارجمن ــه در روس ــر جامع ــی ب ــرح توان بخشــی مبتن ــرای آزمایشــی ط 1372 اج
ــا مشــارکت شــبکه بهداشــت. شــاهرود توســط ســازمان بهزیســتی و ب

1374  تشکیل ستاد توان بخشی مبتنی بر جامعه در سازمان بهزیستی کشور

ــر  ــی ب ــی مبتن ــرای توان بخش ــور و اج ــتان های کش ــتی اس ــی بهزیس ــان توان بخش ــوزش کارشناس 1375 و 1376  آم
ــتان ها  ــی اس ــه در تمام جامع

1385  اجــرای توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه  و گســترش آن بــا رویکــرد چنــد بخشــی و عقــد تفاهم نامــه بــا وزارت 
ر  کشو

ــا مشــارکت  ــرده ب ــرد تســهیل گری (تســهیل گران تحصیل ک ــا رویک ــه ب ــر جامع ــی ب 1387  اجــرای توان بخشــی مبتن
موسســات غیــر دولتــی )

1392،1390 و 1394 برگزاری کنگره های توان بخشی مبتنی بر جامعه در استان های قزوین، مازندران و تهران

ــور  ــتی کش ــازمان بهزیس ــه توســط س ــر جامع ــی ب ــی مبتن ــس توان بخش ــای ماتری ــار کتاب ه ــه و انتش 1392  ترجم
ــه) ــر جامع ــی ب ــی مبتن ــروه توان بخش ــوالن و گ ــازی معل ــر توان مندس ــی، دفت ــت توان بخش (معاون

1393  هدف گذاری برای پوشش صد درصدی تمام روستاهای کشور تا پایان سال ۱۳۹۴
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 آقای اسدی شما از ابتدای راه اندازی طرح 
 توان بخشی مبتنی بر جامعه  در ایران، با این 
روندی  مورد  در  لطفا  بوده اید.  همراه  طرح 
جایگاه  و  پیمود  ما  کشور  در  طرح  این  که 

فعلیش، صحبت کنید.
ــه  در  ــر جامع ــی ب ــی مبتن ــروژه توان بخش پ
ایــران از ســال ۱۳۷۲ به طــور پایلــوت در 
ــاهرود  ــی ش ــد و میام ــه بیارجمن دو منطق
در اســتان ســمنان، بــا همــکاری ســازمان 

ــی۱ شــروع شــد. بهداشــت جهان
آن زمــان ســازمان بهزیســتی زیرنظــر وزارت 
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
بــر جامعــه  بــود. توان بخشــی مبتنــی 
ــتی و  ــازمان بهزیس ــن س ــترکی  بی   کار مش
بهداشــتی۲  اولیــه  مراقبت هــای  بخــش 
کــه پایگاه هــای آن خانه هــای بهداشــت 
روســتایی بودنــد، بــود. آن زمان افــرادی که 
در روســتاها بــه بحــث ســالمت روســتائیان 
اشــراف داشــتند، بهــورزان بودنــد. بیشــتر 
از  پایین تــر  تحصیلــی  بهــورزان  مــدارک 
ــا دوره هــای متعــدد  ــی ب ــم داشــته ول دیپل
ــا گذاشته می شــد،  ــرای آنه بازآمــوزی کــه ب
عــالوه بــر دانــش، مهارت هــای عملــی 
فرصــت  ایــن  از  می کردنــد.  پیــدا  هــم 
ــتفاده  ــتی اس ــازمان بهزیس ــت، س ذی قیم

ــرح  ــکالت، ط ــام مش ــم تم ــرد و علی رغ ک
توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه   را از طریــق 
ایــن سیســتم و بــا کمــک بهــورزان اجرایــی 

ــرد.  ک

منظور از توان بخشی مبتنی بر جامعه  چیست 
و چه لزومی در طراحی آن وجود داشت؟

چــه  دنیــا  در  توان بخشــی  دیــد  بایــد 
مراحلــی را پیمــود کــه بــه توان بخشــی 
ــی  ــید. توان بخش ــه  رس ــر جامع ــی ب مبتن
تاریخــی قدیمــی دارد. از ابتــدا  توان بخشــی 
در دنیــا و ازجملــه در کشــور مــا، ســه 
رویکــرد داشــت. یکــی اینکــه از طریــق 
مؤسســات انجــام شــود، یعنــی  موسســه ای 
شــخص دارای معلولیــت را از طریــق ارجــاع 
ــه مؤسســات توان بخشــی جهــت  پزشــک ب
فیزیوتراپــی یــا کاردرمانــی و... می فرســتاد. 
ــز و  ــداد مراک ــه تع ــل ک ــن دلی ــه ای ــی ب ول
ــم  ــی ک ــالن توان بخش ــداد فارغ التحصی تع
ــت  ــراد دارای معلولی ــی اف ــد، دسترس بودن
ــن  ــرش ای ــدود و پذی ــز، مح ــن مراک ــه ای ب
مراکــز هــم محــدود بــود. نه تنهــا در ایــران 
کــه در همــه جــای دنیــا بــه همیــن صــورت 
بــود. پــس عــده  بی شــماری از افــراد دارای 
جــا  توان بخشــی  خدمــات  از  معلولیــت 

می ماندنــد. امــکان توســعه ایــن مراکــز 
هــم نبــود چــون هــم آمــوزش  متخصــص و 
هــم تهیــه تجهیــزات آن گــران  بــود و هــم 
ــت و  ــراد دارای معلولی ــرش اف ــکان پذی ام
پاســخگویی بــه آنهــا محــدود بــود. عــالوه 
ــی در روز  ــز فیزیوتراپ ــًال یــک مرک ــر آن مث ب
ــت  ــرد دارای معلولی ــت ف ــت بیس می توانس
تعــداد  درحالی کــه  کنــد،  پذیــرش  را 
ــرف  ــد. از ط ــاد بودن ــیار زی ــان بس متقاضی
دیگــر خیلــی از  متقاضیــان بــه علــت دوری 
ــه  ــتند ب ــی نمی توانس ــوان مال ــدم ت راه و ع
ایــن مراکــز مراجعــه کننــد. بــه ایــن رویکرد 
بــر  مبتنــی  خدمــات  توان بخشــی،  در 
مؤسســات می گوینــد. بعدهــا  ایــن رویکــرد 
بوجــود آمــد کــه خدمــات  توان بخشــی 
را بــه افــراد دارای معلولیــت برســانند. 
ــود.  ــیار ب ــانی س ــرد، خدمت رس ــن رویک ای
ــای  ــه خانه ه ــروه توان بخشــی را ب ــی گ یعن
ــدن  ــکان آم ــه ام ــی ک ــراد دارای معلولیت اف
ــون  ــد. چ ــتند را می بردن ــز نداش ــه مراک ب
افــرادی بودنــد کــه معلولیتشــان بــه حــدی 
شــدید بــود کــه امــکان رفت وآمــد برایشــان 

ــود. ــه  ب ــر هزین مشــکل و پ

محمدرضــا اســدی، معــاون توان بخشــی 
از  او  اســت.  تهــران  اســتان  بهزیســتی 
ســال ۷۵ و از شــروع طــرح توان بخشــی 
مبتنــی بــر جامعــه ، در ایــن حــوزه فعالیــت 
ــی  ــناس توان بخش ــن کارش ــت. ای داشته اس
ــتی از  ــازمان بهزیس ــدن س ــدا ش ــد از ج بع
توان بخشــی  درمــان،  و  بهداشــت  وزارت 
ــا  ــاط ب ــق ارتب ــه را از طری ــر جامع ــی ب مبتن
وزارت کشــور و از طریــق دهــداران روســتایی 
ــیب هایی  ــراز و نش ــورد ف ــه داد. در م ادام
کــه اجــرای ایــن طــرح بــا آن روبــه رو بــوده 
ــو  ــه گفت وگ ــرح ب ــن ط ــتاوردهای ای و دس

ــد.  ــه می خوانی ــتیم ک نشس

نیت ما این است که جامعه را به سمتی سوق دهیم 
که جلوتر از ما حرکت کند !

معاونت توان بخشی بهزیستی استان تهرانمحمدرضا اسدی 

1. WHO
2. PHC
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ــراد دارای  ــی از اف ــم بخش ــرد  ه ــن رویک ای
معلولیــت را تحــت پوشــش قرارمــی داد، 
چــون بــرای ایــن کار، هــم متخصــص کــم 
داشــتیم و هــم تعــداد افــراد نیازمنــد  زیــاد 
ــد. بنابرایــن هزینــه ایــن روش بیشــتر  بودن
ــه در  ــاری ک ــود. براســاس آم از روش اول ب
ســال ۱۹۸۲-۱۹۸۱ گرفتــه شــد معلــوم شــد 
کــه چیــزی حــدود ۲۵۰ میلیــون فــرد دارای 
معلولیــت در جهــان زندگــی می کننــد کــه 
۸۰٪ ایــن افــراد در کشــورهای در حــال 
توســعه یــا جهــان ســوم و یــا محــروم 
هســتند و فقــط ۲۰٪ آنهــا در مناطــق 
ــا کشــورهای پیشــرفته زندگــی  برخــوردار ی
در  دقیقــا  تناســب  همیــن  می کردنــد. 
ــراد  ــی ۸۰٪ از اف ــود. یعن ــا هــم ب کشــور م
دارای معلولیــت در کشــور مــا در روســتاها و 

ــد.  ــر برخــوردار بودن ــا مناطــق کمت ی
ــری  را در  ــرد دیگ ــر رویک ــن خاط ــه همی ب
پیــش گرفتنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه تخصــص را کــم کننــد و کارآیــی را 
ــه  ــد ک ــاز نباش ــا نی ــی حتم ــتر. یعن بیش
ــوق  ــا ف ــناس ی ــی، کارش ــرای توان بخش ب
لیســانس فیزیوتراپــی یــا شنوایی ســنجی 
ــای  ــه ج ــم. ب ــت کنی ــی تربی ــا کار درمان ی
آن می توانیــم افــرادی را تربیــت کنیــم کــه 
ــرف  ــص در ظ ــک متخص ــه ی ــی را ک دانش
ــرد را  ــاد می گی ــگاه ی ــال در دانش ــد س چن
ــه  ــی ک ــا کتابچه های ــی ب ــدت کوتاه در م
ــرده  ــاپ ک ــی چ ــت جهان ــازمان بهداش س
بــود بــه دســت بیاورنــد. در آمــاری کــه در 
ســال ۱۹۸۱ بــه دســت آمد نشــان داده شــد 
ــه  ــی ک ــراد دارای معلولیت ــه آن ۲۰٪ از اف ک
ــد،  ــی می کردن ــوردار زندگ ــق برخ در مناط
۹۸٪ کل خدمــات توان بخشــی دردنیــا را 
ــه در  ــرادی ک ــد و  ۸۰٪ اف ــت می کردن دریاف
ــا  ــد، تنه مناطــق محــروم زندگــی می کردن
ــث  ــن باع ــد.  ای ــات را می گیرن ۲٪ آن خدم
شــد کــه در کنفرانــس آلماتــا در قزاقســتان 
ــیدند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــال ۱۹۸۸ ب در س
و  پیشــگیری  بــه  فقــط  نمی تــوان  کــه 
ــی  ــت، توان بخش ــت پرداخ ــان و مراقب درم
اولیــه  مراقبت هــای  از  بخشــی  هــم، 
ــود کــه اســاتید  بهداشــتی اســت. اینجــا ب
ــا مثــل پرفســور  ــزرگ توان بخشــی در دنی ب
ــر  ــی ب ــرد توان بخشــی مبتن ــالدور، رویک ه

ــد. ــرح کردن ــه را مط جامع
توان بخشــی  یعنــی  اول  رویکــرد  در 
موسســه ای، فقــط بــه فــرد دارای معلولیــت 
و در رویکــرد دوم یــا توان بخشــی ســیار، بــه 
فــرد معلــول و خانــواده و در رویکــرد ســوم 
یعنــی توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه   بــه 
ــه  ــواده و جامع ــت،  خان ــرد دارای معلولی ف
طریــق  از  بنابرایــن  بــود.  شــده  توجــه 
ــه  ــرادی ک ــی اف ــی یعن ــراد میان ــت اف تربی
ــواد، از  ــه بی س ــد و ن ــص بودن ــه متخص ن
ــوزش  ــرادی را آم ــی اف ــه محل ــن جامع بی

دادنــد بــه اســم تســهیل گر کــه مــا در 
ــم. چــون  ــران از بهــورزان اســتفاده کردی ای
ــت  ــالمت و بهداش ــش س ــراد، دان ــن اف ای
دانــش  می توانســتیم  مــا  داشــتند،  را 
توان بخشــی را هــم بــه آنهــا منتقــل کنیــم. 
 اولیــن رویکــرد مــا در توان بخشــی مبتنــی 
بــر جامعــه در ایران توســط وزارت بهداشــت 
نظــام  طریــق  از  بهداشــت  خانه هــای  و 
بهداشــتی اولیــه شــروع شــد. بــه  بهــورزان 
 طــی  دوره هــای دوازده روزه آموزش هایــی 
داده شــد و کتابچه هایــی هــم از طــرف 
ــی بهداشــت در اختیارشــان   ســازمان جهان
قــرار داده شــد. بــرای آموزش  بیشــتر و بهتر 
فراگیــران، از بــه کار بــردن کمتریــن لغــات 
و بیشــترین تصاویــر در ایــن کتابچه هــا 
اســتفاده شــد. در ســال ۷۴ در پنــج شــهر 
از  پنــج اســتان، ایــن کار  رســما شــروع شــد 
ــید.  ــتان رس ــه شــش اس ــال ۷۵ ب و در س
در ســال ۸۱-۸۰ نصــف اســتان های کشــور 
ــد.  ــرار گرفتن ــرح ق ــن ط تحــت پوشــش ای
ولــی در ســال ۸۴ کــه ســازمان بهزیســتی از 
وزارت بهداشــت جــدا شــد و زیرنظــر وزارت 
رفــاه قــرار گرفــت،  ارتبــاط ســازمانی مــا بــا 

ــد. ــع ش ــت  قط وزارت بهداش

 بهورزان در این طرح دقیقا چه خدماتی را 
ارایه می دادند؟

کتابچه هایــی کــه در اختیــار بهــورزان قــرار 
ــت  ــوع معلولی ــر ن ــود براســاس ه ــه  ب گرفت
تدوین شــده بــود. مثــًال کتابچــه یــک،  
ــان  ــرای نابینای دو، ســه درمــورد آمــوزش ب
ــا چــه  ــا فــرد نابین ــواده ب ــود. این کــه خان ب
ــی  ــرای جهت یاب ــا ب ــرد نابین ــا ف ــد و ی کن
چــه بایــد بکنــد؟ بهــورزان ایــن کتابچه هــا 
ــواده ســواد  ــر خان ــد. اگ را آمــوزش می دادن
ــه  ــد ک ــف بودن ــا موظ ــت آنه ــی نداش کاف
آمــوزش  را  کتابچه هــا  ایــن  خودشــان 
ــوادی  ــرد باس ــواده ف ــر در خان ــد و اگ دهن
بــود، بهــورزان  آمــوزش اولیــه را بــه او 

اختیــار  در  را  کتابچه هــا  و  می دادنــد 
ــود  ــه خ ــا ب ــد و ی ــرار می دادن ــواده  ق خان
ــد.  ــوزش می دادن ــت آم ــرد دارای معلولی ف
بــا توجــه بــه رویکردهــای موسســه ای و فــرا 
ــراد دارای  ــادی از اف ــداد زی ــه ای، تع موسس
معلولیــت باقی مانــده بودنــد کــه از خدمــات 
توان بخشــی بی بهــره بودنــد. معلولیــت، 
پیشــگیری های اولیــه، ثانویــه و ثالثیــه 
دارد و اگــر ایــن افــراد بــه حــال خــود رهــا 
ــود،   ــدید می ش ــا تش ــت آنه ــوند، معلولی ش
ــازی نســبت  ــه آگاه س ــود ک ــن الزم ب بنابرای

ــرد. ــراد صــورت بگی ــن اف ــه ای ب

برقرار  بهورزان  با  ارتباطی  نوع  چه  شما 
کرده بودید و چه انتظاری از آنها داشتید؟ 

مــا شــش خدمــت را تعریــف کــرده بودیــم 
ســازمان  همــکاری  بــا  بهــورزان  کــه 
بهزیســتی آنهــا را انجــام دهند. یکــی همان 
ــت  ــازمان بهداش ــای س ــوزش کتابچه ه آم
بهــورزان  اینکــه  علــت  بــود.  جهانــی 
ــن  ــه ای ــود ک ــن ب ــد ای ــده بودن انتخاب ش
افــراد اطالعــات پایــه ارزشــمندی داشــتند 
خانــواده  هــر  در  می دانســتند  دقیقــا  و 
ســنی  چــه  در  و  نفــر  چنــد  روســتایی 
زندگــی می کننــد، پــدر کیســت،  چنــد 
بچــه وجــود دارد،  مــادر خانــواده در ســنین 
بــاروری هســت یــا نــه؟ و... بنابرایــن ایــن 
ــالن  ــه در ف ــتند ک ــوب می دانس ــراد خ اف
ــا چنــد  فــرد دارای معلولیــت  ــه یــک ی خان
ــه  ــد ک ــد و می گفتن ــود دارد؟ می آمدن وج
مثــًال در ایــن روســتا شــش فــرد دارای 
معلولیــت وجــود دارد کــه در ســن مدرســه 
ــهیل درس  ــا تس ــت دوم م ــتند. خدم هس
خوانــدن ایــن افــراد  بــود. اگــر ایــن فــرد بــه 
مدرســه نمی رفــت بایــد از طریــق بهزیســتی 
ــه  ــه مدرس ــرا ب ــه چ ــد ک ــری می ش پیگی
نمــی رود؟ ممکــن بــود مدرســه ســطح 
ــتی موظــف  ــه بهزیس ــیب دار نداشــت ک ش
ــا کمــک اهالــی روســتا ایــن ســطح  بــود ب
شــیب دار را ایجــاد کنــد. در شــروع کار 
یکــی از وظایــف بهــورزان  تشــکیل شــورای 
اعضــای  کــه  بــود  روســتا  توان بخشــی 
ــی  ــتا، روحان ــن روس ــرد متمک ــک ف آن؛  ی
روســتا، معلــم روســتا، یــک نفــر از خانــواده 
ــود.  ــرد ب ــود ف ــت و خ ــرد دارای معلولی ف
ایــن افــراد در شــورا بررســی می کردنــد 
ــراد  ــرای اف ــتا ب ــی در روس ــه چــه خدمات ک
دارای معلولیــت بایــد در نظــر گرفتــه شــود. 
 بودجــه ای هــم بهزیســتی بــرای ایــن شــورا 
 تعییــن کــرده  بــود. پــس دومیــن خدمــت، 
آموزش هــای خــارج از خانــواده بــود کــه در 
مــدارس پیگیــری می شــدند. کمــک  هزینــه 
تحصیلــی از طریــق بهزیســتی بــه ایــن افراد 
ــاب  ــاب و ذه ــه ای ــا هزین ــد  وی داده می ش
آنهــا فراهــم می شــد. خدمــت ســومی کــه 
ــد،  ــه می ش ــتاها ارای ــان در روس در آن زم

در رویکرد اول یعنی توان بخشی 
موسسه ای، فقط به فرد دارای معلولیت 

و در رویکرد دوم یا توان بخشی
 فرا موسسه ای، به فرد معلول و خانواده 

و در رویکرد سوم یعنی توان بخشی 
مبتنی بر جامعه به فرد دارای معلولیت ، 

خانواده و جامعه توجه می شو د
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ــد  ــا نمی توانن ــد آنه ــتوری بده ــتا دس روس
ایــن دســتور را اجــرا نکننــد. 

ــت  ــر وق ــاون وزی ــا مع ــن جلســاتی ب بنابرای
کشــور کــه رئیــس ســازمان دهیــاری و 
شــهرداری های آن زمــان بودنــد گذاشــتیم. 
ایشــان  شــرح وظایفــی کــه بــرای دهیــاران 
تهیــه شــده بــود را در اختیــار مــا گذاشــتند 
و گفتنــد هرچــه می خواهیــد بــه آن اضافــه 
کنیــد. مــا هــم وظایفــی را  در راســتای 
اضافــه  مــوارد  ایــن  بــه  توان بخشــی 
ــه  ــم و تفاهم نامــه ای را در ســال ۸۵ ب کردی
ــتی  ــازمان بهزیس ــت س ــس وق امضــای رئی
ــازمان  ــس س ــور و رئی ــر کش ــاون وزی  و مع
دهیــاری و شــهرداری های وزارت کشــور 
ــا رویکــرد خــود را از  ــع م رســاندیم. در واق
ــه رویکــرد  ــه بهداشــتی ب مراقبت هــای اولی
ــاران در  ــم و دهی ــر دادی ــی تغیی چندبخش
روســتاها متولــی امــر توان بخشــی مبتنــی 
بــر جامعــه شــدند. بعــد از آن در بعضــی از 
روســتاها در کنــار دهیــاری روســتا، تابلویــی 
ــی  ــورای توان بخش ــوان ش ــا عن ــد ب زده ش
روســتا. طبــق  بــر جامعــه در  مبتنــی 
اساســنامه دهیــار موظــف شــد هــر هفتــه 
جلســاتی بــا  اعضــای شــورا   تشــکیل دهــد 
ــی را صــورت بدهــد. از ســال  و پیگیری های
ــه  ــر جامع ــی ب ــی مبتن ــه توان بخش ۸۵ ک
ــق وزارت  ــد بخشــی از طری ــرد چن ــا رویک ب
ــا  ــد  ت ــروع ش ــر ش ــرکای دیگ ــور و ش کش
ــزار  ــاد ه ــایی هفت ــا از شناس ــال ۸۷،  م س
ــایی ۲۸۰  ــه شناس ــت،  ب ــرد دارای معلولی  ف
ــیار  ــش بس ــه  جه ــیدیم ک ــر  رس ــزار نف ه
خوبــی بــود و تقریبــا همــه روســتاهای مــا 

ــد.  ــرار گرفته بودن ــش ق ــت پوش تح

آیا دهیاران  آموزش های الزم را دیدند و با این 
طرح آشنایی کامل پیدا کردند؟

ــد و افــرادی را  ــاران آمــوزش دیدن ــه دهی بل

به فکر یک جایگزین افتادیم و دیدیم که 
وزارت کشور پتانسیل خوبی دارد. چون هر 

روستا یک متولی داشت که آن دهیار بود 
و زیرنظر سطوح مختلف وزارت کشور کار 
می کرد و متولی برنامه های دستگاه های 

دولتی در روستا بود

تهیــه وســایل کمــک توان بخشــی بــود کــه 
یــا در محــل ســاخته می شــد و یــا در جــای 
دیگــری تهیــه و ارســال می شــد. چهارمیــن 
ــد  ــه می ش ــتاها ارای ــه در روس ــی ک خدمت
ــه  ــاز ب ــراد نی ــن اف ــر ای ــه اگ ــود ک ــن ب ای
ــوان  ــی و ت ــی، فیزیوتراپ ــات توان بخش خدم
ــی  ــا آموزش های ــورز ب پزشــکی داشــتند، به
کــه دیــده بــود ایــن افــراد را بــه بهزیســتی 
معرفــی می کــرد و آنهــا  از طریــق بهزیســتی 
بــه بیمارســتان ارجــاع می شــدند و بــا 
بهداشــت،  وزارت  بهزیســتی  و  کمــک 
ــه  اقدامــات الزم و گاهــی عمــل جراحــی ب

ــت.  ــورت می گرف ــراد ص ــن اف روی ای
خدمــت پنجــم، شناســایی افــراد دارای 
معلولیــت بیــن ۱۸ ســال تــا ۴۵ ســال 
ــغلی  ــرمایه ش ــا س ــود ت ــورزان ب توســط به
ــود.  ــه ش ــر گرفت ــراد در نظ ــن اف ــرای ای ب
و  شــغلی  آموزش هــای  آن هــا  بــرای 
می شــد.  حرفــه ای  انجــام  توان بخشــی 
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــه ب ــد ک ــرادی بودن اف
ــه ورود  ــر زمین ــکالت دیگ ــا مش ــم و ی دیپل
را  حرفــه ای  و  فنــی  آموزش هــای  بــه 
مــا  اســتان ها  از  بعضــی  در  نداشــتند. 
تفاهم نامــه ای بــا ســازمان فنــی و حرفــه ای 
امضــا کردیــم تــا افــراد جامانــده از تحصیــل 
را در محــل آمــوزش بدهنــد و اگــر زن دارای 
معلولیتــی را می دیدیــم کــه می توانــد در 
خانــه خیاطــی یــا دامــداری کنــد از محــل 
تســهیالت بهزیســتی، چــرخ خیاطــی یــا گاو 
ــم.  ــداری می کردی ــش خری ــفند برای و گوس
ــم،  ــه  انجــام می دادی ــی ک ششــمین خدمت
یــک  یعنــی  بــود.  اجتماعــی  خدمــات 
ــت  ــرد دارای معلولی ــکالت  ف ــری از مش س
ــن  ــه ای ــم ک ــی می دیدی ــود ول ــده ب حل ش
ــاری  ــا بخ ــدارد ی ــال ن ــه یخچ ــرد در خان ف
نــدارد یــا فــرش نــدارد و وســایل معیشــتی 
ــرح  ــن ط ــدارد. در ای ــوراک ن ــورد وخ و خ
ــه  ــه شــده بود  ک ــر گرفت ــی در نظ بودجه های
ــم. ــرویس دهی ــا س ــه آنه ــتیم ب می توانس

وزارت  از  بهزیستی  سازمان  اینکه  از  بعد 
بهداشت جدا شد،چه اتفاقی برای خدمات 

مبتنی بر جامعه افتاد؟ 
 در اواخــر ســال ۸۳ بهزیســتی از وزارت 
ــی  ــال ۸۴ ط ــد و در س ــدا ش ــت ج بهداش
نامــه ای کــه معــاون وزیــر بهداشــت آن زمان 
ــرای  ــت ب ــای بهداش ــرد، خانه ه ــادر ک ص
اجــرای ایــن طــرح دیگــر همــکاری نکردنــد. 
مــا تــا آن زمــان نیمی از اســتان های کشــور 
را تحــت پوشــش قــرار داده  بودیــم و نصــف 
دیگــر  باقی مانــده بــود. بعــد از آن بــه فکــر 
یــک جایگزیــن افتادیــم و دیدیــم کــه وزارت 
ــر  ــون ه ــی دارد. چ ــیل خوب ــور پتانس کش
ــار  روســتا یــک متولــی داشــت کــه او  دهی
ــاری هــم زیرنظــر وزارت کشــور  ــود و دهی ب
ــم  ــا معل ــورز ی ــه به ــار ب ــر دهی ــود. اگ ب

ــد کــه آمــوزش ببیننــد.  هــم معرفــی کردن
ســپس شــوراها تشــکیل شــد و گســترش 
پیــدا کــرد و مردمی تــر شــد.   نهــاد قانونــی 
ــا  ــود، شــریک م ــتا مســلط ب ــر روس ــه ب ک
شــده بــود و جهــش خوبــی داشــتیم. 
ــا  ــه ب ــتیم ک ــورزان را داش ــه به ــا تجرب م
کمتریــن مــدرک تحصیلــی کار توان بخشــی 
در  می دادنــد.  ولــی  انجــام  به خوبــی  را 
ــه  ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــال ۸۷ ب س
ــراد تحصیل کــرده و حتــی کارشــناس در  اف
روســتاها زیــاد شــده اند پــس  بــرای افزایــش 
ــی،  ــودن توان بخش ــه ب ــر جامع ــی ب مبتن
تصمیــم گرفتیــم از پتانســیل افــراد باســواد 
یعنــی  نماییــم.  روســتاها  اســتفاده  در 
ــا  ــتا خصوص ــود روس ــوادتر از خ ــراد باس اف
و  کنیــم  پیــدا  را  معلــوالن  جامعــه   از 
از ان هــا دعــوت بــه همــکاری کنیــم. 
ــه  ــم ک ــنهاد دادی ــی را پیش ــن طرح بنابرای
ــا  ــه ب ــر جامع ــی ب طــرح توان بخشــی مبتن
رویکــرد تســهیل گران تحصیــل کــرده بــود. 
ــرده  ــل ک ــراد تحصی ــور اف ــن منظ ــه همی ب
ــن  ــر ای ــم و اگ روســتایی را شناســایی کردی
افــراد دچــار معلولیــت هــم بودنــد یــا افــراد 
خانواده شــان  معلولیــت داشــتند، از امتیــاز 
ــراد را  ــن اف ــد. ای ــوردار بودن ــری برخ باالت
آمــوزش دادیــم و قــرار شــد کــه هــر فــرد به 
ــا ۳۰ فــرد  عنــوان تســهیل گر محلــی، ۲۵ ت
دارای معلولیــت را در آن روســتا  آمــوزش 
محلــی،  تســهیل گر  پنــج  هــر   دهــد، 
توســط یــک تســهیل گر میانــی کنتــرل 
ــناس  ــا کارش ــی ب ــهیل گر میان ــود  و تس ش
ــر جامعــه  مــا در آن  توان بخشــی مبتنــی ب
ــهیل گر  ــد. تس ــاط باش ــتان در ارتب شهرس
محلــی  هــم موظــف بــود  تــا شــورای 
توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه را تشــکیل 
ــوم  ــرد س ــن رویک ــا در ای ــر م ــد. تفک ده
ــن  ــی ای ــهیل گران محل ــوزش تس ــی آم یعن
بــود کــه طــرح بــا مشــارکت بیشــتر جامعــه 
انجــام شــود. بــه طــوری کــه اکنــون چیزی 
حــدود چهــار هــزار تســهیل گر داریــم و 
ــت  ــور تح ــر کش ــتاهای سراس  ۹۶٪ از روس
پوشــش توان بخشــی مبتنــی برجامعــه قــرار 
دارنــد کــه تــا آخــر ســال  ۹۴ ایــن آمــار بــه 
۱۰۰٪ خواهــد رســید. بــه عبارتــی تــا پایــان 
ســال چیــزی حــدود ۴۴۰ هــزار نفــر از 
جمعیــت ۲۳ میلیونــی روســتایی کــه هــدف 
قــرار  پوشــش  کرده ایــم  تحــت  گــذاری 
خواهنــد گرفــت. پــس از آن  قــرار اســت بــه 
مناطــق حاشــیه شــهر و مناطــق محــروم و 
شــهرهای زیــر ۵۰ هــزار نفــر کــه از خدمــات 

ــیم.  ــتند برس ــروم هس ــی مح توان بخش

بر  مبتنی  توان بخشی  طرح  شما  نظر  به   
جامعه در روستاهای ما موفق بوده است؟

بــه نظــر مــن تــا حــد زیــادی موفــق 
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ــرد  ــر ک ــن فک ــه ای ــد ب ــی بای ــد. ول بوده ان
کــه اگــر نبــود چــه می شــد؟ بــه وضعیــت 
افــراد دارای معلولیــت در کشــور و در همــه 
ــت.  ــه نگریس ــد از دو زاوی ــا بای ــای دنی ج
یکــی رســیدن بــه  وضعیــت مطلــوب اســت 
ــم  ــه هیچ کــدام از همکاران ــه مــن و ن کــه ن
از وضــع موجــود راضــی نیســتیم کــه اگــر 
راضــی باشــیم یعنــی غافــل هســتیم. 
ــزی  ــود چی ــام می ش ــه انج ــه ک ــی آنچ ول
اســت کــه در حــد بضاعــت در شــرایط 
فعلــی اســت. مــا چــون خطــرات عــوارض 
عنــوان  بــه  می دانیــم  را  معلولیــت 
یــک کارشــناس تخصصــی توان بخشــی 
مبتنــی  توان بخشــی  اگــر  می گوییــم 
ــود  ــرار نب ــر ق ــا ب ــور م ــه در کش ــر جامع ب
ــام  ــا تم ــود و ب ــکالت موج ــود  مش ــا وج ب
دیگــر  دســتگاه های  کــه  کوتاهی هایــی 
دررونــد ایــن کارانجــام دادنــد، االن بجــای 
ــا  ــوالن م ــت معل ــم از جمعی ــه بگویی اینک
فقــط ده تــا بیســت درصــد معلولیت شــدید 
 دارنــد بایــد می گفتیــم کــه ۵۰ درصــد 
ــد.  ــدید دارن ــت ش ــا معلولی ــوالن م از معل
ــراد  ــن اف ــه ای ــر ب ــه اگ ــم اک ــون می دانی چ
شــدت  نمی شــد،  معلولیت شــان  توجــه 
بیشــتری می گرفــت. مــا  کســانی را تربیــت 
ــا  ــن معلولیت ه ــه از شــدت گرفت ــم ک کردی

ــد.  ــری کنن جلوگی

فرآیندتوان بخشی مبتنی بر جامعه   در شهرها 
و حاشیه شهرها  چگونه اجرا می شود؟

ــر  ــه تفک ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــا ب م
در  را  جامعــه   بــر  مبتنــی  توان بخشــی 
شــهرها هــم ایجــاد کنیــم. در شــهرها 
دسترســی افــراد دارای معلولیــت بــه مراکــز 
ــل  ــتر از قب ــی بیش ــات توان بخش و موسس
شــده اســت. یعنــی آن سیســتم موسســه ای 
ــوز  ــا ســیار، هن و سیســتم فراموسســه ای ی
ــای  ــا االن تیم ه ــود دارد. م ــهرها وج در ش
ســیار ضایعــه نخاعــی داریــم ولــی  در ایــن 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــه توان بخش ــتیم ک فکرهس
جامعــه  را در حاشــیه شــهرها  هــم بیاوریــم. 

شهرداری ها  محالت  معلوالن  کانون  آیا 
توان بخشی  به  کمک  به نوعی  می توانند 

مبتنی بر جامعه  در شهرها باشد؟
مــا در تهــران ۳۵۱ کانــون معلــوالن محالت 
ــن  ــته ایم ای ــه داش ــاتی ک ــم. در جلس داری
ــوان  ــه عن ــه ب ــم ک ــرح کردی ــأله را مط مس
الگویــی بــرای توان بخشــی مبتنــی بــر 
ــا  ــن کانون ه ــران از ای ــهر ته ــه در ش جامع
شــروع کنیــم. می دانیــد کــه خانه هــای 
ســالمت محــالت ده کانــون دارنــد کــه یکی 
ــای  ــت. اعض ــوالن اس ــون معل ــا کان از آنه
ایــن کانــون افــراد همیــن محالت هســتند. 
اصــول  به خوبــی  کانون هــا  ایــن  خــود 
ــر جامعــه  را رعایــت  توان بخشــی مبتنــی ب

کرده انــد و ایــن  فرصتــی اســت کــه بایــد آن 
را  مغتنــم بدانیــم. می توانیــم اعضــای ایــن 
ــی  ــم و توان بخش ــوزش دهی ــا را آم کانون ه
ــک  ــه ی ــهری را ب ــه  ش ــر جامع ــی ب مبتن
ــرادی  ــم. اف ــل کنی ــوری تبدی ــوی کش الگ
ــران دسترســی  ــه در خــود کالن شــهر ته ک
ــد،  ــات توان بخشــی دارن ــه خدم ــری ب کمت
مراجعــه  کانون هــا  ایــن  بــه  می تواننــد 
ــت در  ــه معلولی ــوارض ثانوی ــا از ع ــد ت کنن
ــن  ــه ای ــراد پیشــگیری شــود. برنام ــن اف ای
ــرد  ــه  آگاه ســازی هایی صــورت بگی اســت ک
ــی  ــالت، توان بخش ــون مح ــق کان و از طری
مبتنــی بــر جامعــه  را در شــهرها  هــم مطرح 

کنیــم.

آیا کانون های محالت  فقط در شهر تهران راه 
افتاده اند ؟

ایــن کانون هــا فعــال فقــط در شــهر تهــران 
ــهر  ــا در ده ش ــر م ــال حاض ــتد. در ح هس
زیــر پنجاه هــزار نفــر در ده اســتان بــه 
طــور پایلــوت در حــال کار هســتیم  ولــی در 
ــق کانون هــای  ــن ظرفیــت از طری تهــران ای
محــالت شــهرداری وجــود دارد. البتــه قــرار 
اســت شــهرداری مشــهد، اصفهــان و تبریــز 
هم چنیــن کانون هایــی را ایجــاد کننــد. بــه 
ــالت  ــوالن مح ــون معل ــد کان ــر می رس نظ
ــرای  ــی ب ــی خوب ــیل خیل ــت و پتانس ظرفی
بحــث توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه 

ــد.  دارن

می توانند  ارگان هایی  چه  شهرداری  از  غیر 
جامعه  بر  مبتنی  توان بخشی  بحث  در 

 کمک کننده باشند؟
ــد.  ــد کمک کنن ــا می توانن ــی از ارگان ه خیل
ــه  ــن ب ــر پرداخت متاســفانه بهزیســتی در ام
نیازهــای افــراد دارای معلولیــت  تنها اســت. 
ــه بضاعــت خــود  بعضــی ارگان هــا بســته ب
ــازمان های  ــی س ــد ول ــی می کنن کمک های

مــردم نهــاد مخصوصــا در حــوزه معلولیــت 
نهادهــای نوپایــی هســتند کــه تــا توانمنــد 
شــدن آنهــا هنــوز راه زیــادی باقــی اســت. 
نیتمــان ایــن اســت کــه جامعــه را بــه 
ســویی ســوق دهیــم، ظرفیت ســازی کنیــم 
و حمایــت کنیــم تــا بــه جایــی برســیم کــه 

خــود جامعــه جلوتــر از مــا قــدم بــردارد.

آیا توان بخشی مبتنی بر خانواده نیز جزئی از 
توان بخشی مبتنی بر جامعه  محسوب می شود؟

ــی  ــواده طرح ــر خان ــی ب ــی مبتن توان بخش
ــی ایجــاد  ــدس رضای ــای مهن ــه آق اســت ک
مدت هــا  خودشــان  ایشــان  کرده انــد. 
داشــته اند.  فعالیــت  زمینــه  ایــن  در 
ــی  ــواده طرح ــر خان ــی ب ــی مبتن توان بخش
ــرای اینکــه تفکــر توان بخشــی  اســت کــه ب
مبتنــی بــر جامعــه را جــاری کنیــم،  بتوانیم 
اعتباراتــی بگیریــم و بــه معلولیت هایــی 
ــد،  ــری دارن ــات ویژه ت ــه خدم ــاز ب ــه نی ک
بپردازیــم.  آمدیــم افــراد معلــول بــا نیازهــای 
ویژه تــر را جــدا کردیــم و طــرح خاصــی 
ــر  ــان تفک ــا هم ــا ب ــتیم ت ــان گذاش برایش
ــواده ،  ــه خان ــوزش ب ــرد و آم ــه ف ــوزش ب آم

ــود.  ــه  ش ــا ارای ــه آنه ــی ب خدمات

این  در  فعالیت  ادامه  برای  چشم اندازی  چه 
حوزه دارید؟ 

چشــم اندازمان ایــن اســت کــه بتوانیــم بــه 
مســایل جزیی تــر و خاص تــر افــراد دارای 
ــا  ــم ادع ــی  بتوانی ــم. وقت ــت بپردازی معلولی
ــه  ــیده ایم ک ــطحی رس ــه س ــه ب ــم ک کنی
ــتاها  ــت در روس ــراد دارای معلولی ــه اف هم
ــده  و از  ــنا ش ــی آش ــات توان بخش ــا خدم ب
دیگــر  خارج شــده اند،   بحــرا ن زا  شــرایط 
ــا  ــت برنامه ه ــای کیفی ــر ارتق ــه فک ــد ب بای
باشــیم. امیدواریــم کــه ســال آینــده ســال 
بهتــری باشــد، چــون قــرار شــده کــه وزارت 
بهداشــت  بــه پیشــگیری از معلولیت هــا 
بپــردازد و ســازمان بهزیســتی بــه فکــر ارتقــا 
کیفیــت برنامه هــا باشــد. مــا بایــد بــه 
افــراد دارای معلولیتــی کــه نیازهــای خــاص 
دارنــد بپردازیــم. تاکنــون  بــه نیازهایــی کــه 
ــد،  ــدی کرده ان ــا را طبقه بن ــان آنه کارشناس
ســازمان ها  و  جامعــه  اگــر   پرداخته ایــم. 
اهــداف  ایــن  کننــد،  کمــک  مــا  بــه 
ــا  ــن هدف ه ــق ای ــوند. تحق ــق می ش محق
غیرممکــن نیســت، اگــر ســازمان بهزیســتی 
 تنهــا نباشــد. موقعــی می تــوان موفــق بــود 
کــه صــد درصــد جامعــه خودشــان را درگیــر 
ــه  ــه هم ــون فاصل ــد. چ ــرح بدانن ــن ط ای
ــه اســت.  ــری از ثانی ــت کس ــا معلولی ــا ت م
ــن درک  ــه ای ــه ب ــراد جامع ــه اف ــی هم وقت
برســند کــه معلولیــت ممکــن اســت بــرای 
همــه اتفــاق بیافتــد، مــا می توانیــم موفــق 

باشــیم. 

قرار شد که هر فرد به عنوان تسهیل گر 
محلی، ۲۵ تا ۳۰ فرد دارای معلولیت را در 
آن روستا  آموزش  دهد، هر پنج تسهیل گر 
محلی، توسط یک تسهیل گر میانی کنترل 

شود  و تسهیل گر میانی با کارشناس 
توان بخشی مبتنی بر جامعه در آن 

شهرستان در ارتباط باشد



برنــــامـه 
مـراقـــبت 
در مــــنزل١ 

رامین رضایی – فریده باغ علیشاهی

امــروزه نگرش هــای نویــن، متمرکــز بــر توانمندســازی افــراد 
ــای  ــام فعالیت ه ــتقالل در انج ــب اس ــور کس ــه  منظ ــوان، ب کم ت
ــردی و اجتماعــی، فراهــم نمــودن بســتر مشــارکت اجتماعــی و  ف
امــکان برخــورداری از فرصت هــای برابــر اســت تــا فرصــت زندگــی 
ــرای ایشــان فراهــم گــردد کــه نقــش خدمــات  ــد ب مســتقل و مول

ــت.  ــر اس ــکار ناپذی ــورد ان ــن م ــی در ای ــی و توان بخش مراقبت
ــراد  ــت اف ــد جمعی ــوع رش ــات، موض ــی جه ــه تمام ــه ب ــا توج ب
ــان از  ــازی ایش ــزوم توانمندس ــو و ل ــک س ــالمند از ی ــوان و س کم ت
ــی را  ــی و توان بخش ــات مراقبت ــرای خدم ــا ب ــر، تقاض ــویی دیگ س
افزایــش داده اســت و در ایــن بیــن گروهــی از ایــن افــراد از جملــه؛ 
افــراد کم تــوان و ســالمند بســترگرا و بیمــاران صعب العــالج، 
نیازمنــد خدمــات ویــژه مراقبتــی و بهداشــتی و توان بخشــی 
هســتند و عــدم وجــود سیســتم مراقبتــی مناســب و دانــش کافــی 
ــزل، باعــث ســوق دادن  ــروه در من ــن گ ــای ای ــن نیازه ــرای تامی ب
ایشــان بــرای مراقبــت بیشــتر بــه مراکــز شــبانه روزی توان بخشــی و 

ــی شــده اســت. مراقبت
لــذا ارائــه راهــکاری بــرای کاهــش هزینه هــا و افزایــش رضایت منــدی 
جامعــه هــدف، ضــروری اســت. بــه همیــن منظــور، طــرح « ارائــه 
خدمــات توان بخشــی مراقبتــی در منــزل توســط مراقبیــن آمــوزش 
دیــده، بــا هــدف کلــی تغییــر رویکــرد مراقبتــی دراز مــدت از مراکــز 
ــه خدمــات توان بخشــی و مراقبتــی در منــزل،  ــه ارائ شــبانه روزی ب
ــر اســاس نتایــج حاصــل  ــا اســتقبال جامعــه و ب ــد. ب تدویــن گردی

از پایش هــای اســتانی و انجــام ۴ پژوهــش تحقیــق ارزشــیابی، 
اثربخشــی برنامــه در ارتقــاء کیفیــت زندگــی گــروه هــدف و ســطح 
ــدی  ــن ( رضایت من ــدف و مراقبی ــروه ه ــواده / گ ــدی خان رضایتمن
بــاالی ۹۳٪ )، طــرح مذکــور بــه ۳۱ اســتان کشــور تســری یافــت.

ــت و ســالمندان،  ــراد دارای معلولی ــه شــأن اف ــرام ب در مســیر احت
ــه؛ افــراد  ــا بهره گیــری از پتانســیل های موجــود در جامعــه ازجمل ب
ــهل الوصول  ــردی س ــن راهب ــغل و همچنی ــد ش ــرده فاق تحصیل ک
بــرای اجــرا در مــدت زمــان کوتاه تــر و بــا هزینــه کمتــر، برنامه ریــزی 
بــرای اجــرای طــرح مذکــور صــورت پذیرفــت. در ایــن مســیر ایجــاد 
ــرای  ــت۱۱ ۲ ب ــده خدم ــم کنن ــوان فراه ــزی به عن ــا مراک ــا ی کانون ه
ــی و  ــش خصوص ــر در بخ ــد نظ ــای م ــرای برنامه ه ــت و اج مدیری
خانــواده  درون  در  خدمــت  ارائه کننــدگان  به عنــوان  افــرادی 
به عنــوان مراقــب۳، کــه آموزش هــای الزم در زمینــه مراقبــت و 

ــت.  ــرار گرف ــر ق ــد نظ ــند، م ــده باش توان بخشــی را دی
هــر یــک از مراقبیــن حداکثــر چهــار نفــر از جمعیــت هــدف برنامــه 
ــور  ــه به ط ــرار داده و در طــول ۶ روز کاری هفت را تحــت پوشــش ق
یــک روز در میــان، دو نفــر از ایــن افــراد را بــه مــدت ســه ســاعت 
بــرای هرنفــر، تحــت پوشــش مراقبــت و خدمــات توان بخشــی قــرار 
دهــد. به طوری کــه هــر نفــر در طــول هفتــه ســه جلســه ومجموعــا 

1. Home Based Care
2. provider
3. caregiver
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۹ ســاعت از خدمــات بهره منــد گــردد.
در ایــن طــرح بــه ازای هــر ۲۰ نفــر مراقــب، 
ــی در  ــل کارشناس ــدرک حداق ــا م ــردی ب ف
ــی  ــوم توان بخش ــا عل ــط ب ــته های مرتب رش
ــرح  ــری ط ــز مج ــت، از ســوی مراک و مراقب
ــد  ــن گردی ــر تعیی ــناس ناظ ــوان کارش به عن
تــا ضمــن نظــارت بــر حســن اجــرای طــرح 
پاســخگوی ســواالت احتمالــی مراقبیــن هم 

باشــد. 

دستاوردهای برنامه: 
ارتقــاء ســطح کمــی و کیفــی خدمــات • 

ــزل ــی و توان بخشــی در من مراقبت
معلــول •  دارای  خانــواده  از  حمایــت 

شــدید و خیلــی شــدید، ســالمند دارای 
ــا  ــن ب ــی مزم ــار روان ــت و بیم معلولی
ارائــه خدمــات توان بخشــی و مراقبتــی 

ــده تحــت نظــارت کارشناســان  ــوزش دی ــن آم توســط مراقبی
ــواده) ــان خان ــم بنی ــازمان( تحکی تخصصــی س

ارائه مراقبت جامع و کل نگر• 
ــاء •  ــا و ارتق ــوزش خانواده ه ــای آگاه ســازی، آم ــت برنامه ه تقوی

ســطح دانــش آنــان در خصــوص اصــول مراقبتــی توان بخشــی 
ــه  ــوارض ثانوی ــن ع ــق انداخت ــه تعوی ــا ب ــگیری ی ــت پیش جه

معلولیــت 
گســترش چترخدمــات مراقبتــی توان بخشــی در اقصــی نقــاط • 

ر کشو
اســتفاده از افــراد محلــی بــرای ارائــه خدمــات مراقبتــی • 

ســازی) بومــی   ) توان بخشــی 
و •  اشــتغال  فرصت هــای  ایجــاد 

شــغلی توانمندســازی 

امــکان  طــرح،  ایــن  اجــرای  بــا 
توان بخشــی  خدمــات  از  بهره منــدی 
ــی  ــل توجه ــداد قاب ــرای تع ــی ب و مراقبت
از گــروه هــدف (ســالمندان، معلــوالن 
و  ذهنــی  معلــوالن  حرکتــی،  جســمی 
ــتفاده از  ــا اس ــن) ب ــی مزم ــاران روان بیم
ــه فراهــم  پتانســیل های موجــود در جامع

ســت.  یده ا د گر
 بــا اجــرای ایــن برنامــه، فرصت هــای 
امــکان  شــد،  ایجــاد  شــغلی  جدیــد 
اشــتغال افــراد آمــاده کار یــا اعضــای 
الزم  آموزش هــای  کســب  بــا  خانــواده 
مهیــا گردیــد و خدمــت توســط فــرد بومــی 
ــگ و  ــان فرهن ــا هم ــه، ب ــان منطق از هم
آداب و رســوم ارائــه شــد کــه ایــن مســئله در پذیــرش مراقبــت و 

توان بخشــی توســط خدمــت گیرنــده بســیار مهــم اســت.

نتایج ارزشیابی برنامه:
۱. تحقیــق و ارزشــیابی بــا موضــوع بررســی اثربخشــی طــرح "ارائــه 
خدمــات توان بخشــی و مراقبتــی در منــزل توســط مراقبیــن 
ــطح  ــدف و س ــروه ه ــی گ ــت زندگ ــاء کیفی ــده" در ارتق ــوزش دی آم

ــن ــدف و مراقبی ــروه ه ــدی گ رضایت من
خالصه ای از نتایج ۳ محورتحقیق ارزشیابی طرح :

در این طرح مقرر گردید هر یک از 
مراقبین حداکثر چهار نفر از جمعیت 

هدف برنامه را تحت پوشش قرار داده 
و در طول ۶ روز کاری از هفته به طور یک 

روز در میان، دو نفر از این افراد را به 
مدت سه ساعت برای هرنفر، تحت 

پوشش مراقبت و خدمات توان بخشی 
قرار دهد. به طوریکه هر نفر در طول 

هفته سه جلسه ومجموعا ۹ ساعت از 
خدمات بهره مند گردد

جامعه آماری از ۱۰ اســتان کشور : ۱۴۴۵ نفر
ــش  ــه در کاه ــت برنام ــر مثب ــف تاثی ــای مختل ــش را در زمینه ه ــف پژوه ــای مختل ــل، فرضیه ه ــج حاص نتای
ــار تقاضــای اســتفاده از خدمــات مراکــز شــبانه روزی(۸۷٫۶٪ کامــٌال راضــی و راضــی)، افزایــش آگاه ســازی  ب
گــروه هــدف و خانــواده (۹۳٫۹٪ کامــٌال راضــی و راضــی)، تغییــر نگــرش جامعــه ی هــدف و خانــواده نســبت 
ــه خدمــات مراقبتــی و وســایل کمــک  ــه معلولیــت (۸۷٫۶٪ رضایــت کامــل و نســبی)، دسترســی آســان ب ب
توان بخشــی (۸۱٫۷٪ رضایــت کامــل و نســبی)، افزایــش توانایــی در انجــام فعالیت هــای روزمــره (۸۰٫۷٪ کامــٌال 
رضــی و راضــی)، کاهــش هزینه هــای مراقبــت (۸۵٪ رضایــت کامــل و نســبی)، افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و 
ارتباطــات اجتماعــی( بیــش از ۸۰٪ ضایــت کامــل و نســبی)، افزایــش رفــاه و بهبــود کیفیــت زندگــی (٪۸۲٫۵ 
رضایــت کامــل و نســبی)، افزایــش امیــدواری بــه زندگــی (بیــش از ۸۰٪ رضایــت کامــل و نســبی) و بــه طورکلی 

ــد. ــد می نمای ــدف تایی ــروه ه ــدی گ رضایت من
بــا توجــه بــه رضایــت ۹۳٪ از جامعــه هــدف مــورد مطالعــه در پرســش "میــزان رضایــت کلــی از طــرح" و بــر 
اســاس مجموعــه موضوعــات مطروحــه، می تــوان پیــش بینــی نمودکــه تــداوم طــرح "ارائــه خدمــات مراقبتــی 
ــی از  ــه، می تواند یک ــی برنام ــی و کیف ــاء کم ــا ارتق ــده" ب ــوزش دی ــن آم ــزل توســط مراقبی توان بخشــی در من

ــردی ســازمان بهزیســتی کشــور باشــد. اســتراتژی های اساســی راهب

جامعه آماری از ۱۰ اســتان کشور : ۶۹۴ نفر
ــدگان و  ــی خدمت گیرن ــی و اجتماع ــمی، روان ــت جس ــود وضعی ــر بهب ــرح ب ــرای ط ــر اج ــن از تاثی مراقبی
ــا حــد بســیار باالیــی ابــراز رضایــت  بهبــود زندگــی خــود از ابعــاد روانشــناختی، اجتماعــی و اقتصــادی ت

ــد. کردن
رضایــت هــر دو گــروه مراقبیــن (از اعضــای خانــواده وغیــر آن) از طــرح ارائــه خدمــات مراقبتــی توان بخشــی 
ــه دســت آمــده از یــک ســو  ــده، بســیار باالســت. میانگین هــای ب در منــزل توســط مراقبیــن آمــوزش دی
(۴/۴۱ و ۴/۳۳ بــه ترتیــب بــرای مراقبیــن غیراعضــای خانــواده و اعضــای خانــواده) و همچنیــن درصدهــای 
ــه رضایــت کلــی از طــرح گزینه هــای کامــًال  ــر پرســش مربــوط ب بســیار باالیــی از پاســخگویان کــه در براب
ــاالی  ــت بســیار ب ــی از رضای ــر از ۹۰٪)، حاک ــروه باالت ــر دو گ ــد (در ه راضــی و راضــی را انتخــاب کرده ان

آنــان از طــرح اجــرا شــده اســت.

  محور ۱: بررسی تاثیر اجرای طرح در رضایت مندی خانواده و جامعه هدف 

  محور ۲: بررسی تاثیر اجرای طرح دررضایت مندی مراقبین
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نتیجه گیری کلی از سه محور تحقیق
ــت •  ــش، قابلی ــل از پژوه ــج حاص نتای

توســعه رویکــرد « ارائــه خدمــات 
منــزل  در  توان بخشــی  مراقبتــی 
ــه  ــوزش دیده»ب ــن آم ــط مراقبی توس
ــی  ــی مبتن ــر» توان بخش ــارت دیگ عب
ــواده( مراقبــت در منــزل)» را  ــر خان ب

می نمایــد.  تأییــد 
موضوعــات •  مجموعــه  اســاس  بــر 

ــت  ــاالی رضای ــزان ب ــه و می مطروح
جامعــه هــدف مــی تــوان پیــش 
بینــی کــرد کــه تــداوم و توســعه 
طــرح (بــا ارتقــاء کمــی و کیفــی)، بــه 
عنوان یکــی از اساســی ترین برنامــه 
ــد  ــازمان می توان ــردی س ــای راهب ه

مدنظــر باشــد.

زمینــه ای  عوامــل  تبییــن  پژوهــش   .۲
توان بخشــی  برنامــه  اثربخشــی  موثــردر 
ــزل)  ــت در من ــواده (مراقب ــر خان ــی ب مبتن

بــرای ســالمندان و معلــوالن جســمی حرکتــی
ــه  ــی برنام ــردر اثربخش ــه ای موث ــل زمین ــن عوام ــش تبیی ۳. پژوه
توان بخشــی مبتنــی بــر خانــواده (مراقبــت در منــزل) بــرای 

ــی ــوالن ذهن معل
ــه  ــی برنام ــردر اثربخش ــه ای موث ــل زمین ــن عوام ــش تبیی ۴. پژوه
توان بخشــی مبتنــی بــر خانــواده (مراقبــت در منــزل) بــرای 

ــن ــی مزم ــاران روان بیم

ــز  ــه ج ــور ب ــتان های کش ــه اس ــر کلی ــتمل ب ــش مش ــن ۳ پژوه ای
ــد. ــران می باش ــی و ته ــان غرب ــای آذربایج ــتان ه اس

ســالمند  هــدف  گــروه  نمونــه  حجــم 
 ۳۳۸ حرکتــی:  جســمی  معلــول  و 
جســمی  معلــول   ۲۳۰ و  (۱۰۸ســالمند 

( حرکتــی 
حجــم نمونــه گــروه هــدف معلــول ذهنــی 

۲۶۷:
ــی  ــار روان ــروه هــدف بیم ــه گ حجــم نمون

ــن : ۱۱۷ مزم

بـاالی  بسـیار  رضایـت  بـه  توجـه  بـا 
بـر  برنامـه  اثـر  از  خدمت گیرنـدگان 
رضایـت  سـنجش  مختلـف  مولفه هـای 
منـدی و اثربخشـی، نتایـج مؤیـد تاثیـر 

در: برنامـه  مثبـت 
بــه  خدمت گیرنــده  نیــاز  کاهــش 

روزی شــبانه  مراکــز  خدمــات 
و  خدمت گیرنــده  آگاهــی  افزایــش   
صحیــح مراقبــت  اصــول  از  خانــواده 
ــواده  ــده و خان ــرش خدمت گیرن  تغییرنگ
از  آگاهــی  و  معلولیــت  بــه  نســبت 

موجــود توانمندی هــای 
وســایل  و  مراقبتــی  خدمــات  بــه  خدمت گیرنــده  دسترســی 

توان بخشــی کمــک  موردنیــاز 
افزایش توانایی خدمت گیرنده در انجام فعالیت های روزمره

کاهش هزینه های مراقبت تحمیلی بر خانواده
اعتماد به نفس و ارتباطات اجتماعی خدمت گیرنده

 فراغت خانواده برای کسب درآمد
ــواده در خصــوص اســتفاده  ــده و خان ــش آگاهــی خدمت گیرن افزای

ازمنابــع ســطح جامعــه
بهبود روابط اعضای خانواده در امر مراقبت  

با اجرای این طرح، امکان بهره مندی 
از خدمات توان بخشی و مراقبتی 
برای تعداد قابل توجهی از گروه 

هدف(سالمندان، معلوالن جسمی 
حرکتی، معلوالن ذهنی و بیماران روانی 
مزمن) با استفاده از پتانسیل های موجود 

در جامعه فراهم گردیده است

جامعه آماری از ۱۰ اســتان کشور : ۱۳۳۴ نفر
ــش را  ــای پژوه ــرح، فرضیه ه ــرای ط ــد از اج ــل و بع ــی قب ــت زندگ ــی کیفی ــل از بررس ــج حاص نتای
ــی،  ــف جســمانی، روان ــاد مختل ــه هــدف در ابع ــت زندگــی جامع ــاء کیفی که"اجــرای طــرح باعــث ارتق

روابــط اجتماعــی، ســالمت محیــط می گــردد"، تاییــد می کنــد.
ــن  ــر ای ــه، بیانگ ــزرگ نمون ــم ب ــه حج ــه ب ــا توج ــاه ب ــی ۶ م ــازه زمان ــور در ب ــج مذک ــه نتای رســیدن ب
واقعیــت اســت کــه بــا تــداوم برنامــه، ابعــاد مختلــف حیطه هــای کیفیــت زندگــی بــا شــدت بیشــتری 
ــل  ــودی حاص ــه در بهب ــل توج ــر قاب ــان تاثی ــت زم ــا گذش ــت و ب ــاء خواهند یاف ــت ارتق ــت مثب در جه

خواهــد گردیــد.

محور ۳: بررسی تاثیر اجرای طرح در ارتقاء ابعاد جسمانی، روانشناختی، اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی 
جامعه هدف موردمطالعه 3
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 لطفًا در ابتدای صحبت، مقدمه ای درمورد 
شروع برنامه در ایران بگویید؟

توان بخشــی مبتنــی برجامعــه برنامــه ای 
اســت کــه از ســال ۱۹۷۸ میــالدی در 
کنفرانــس آلماآتــا در کشــور قزاقســتان 
توســط ســازمان بهداشــت جهانــی مصــوب 
شــد و قــرار شــد در کشــورهای مختلــف بــه 
ــادل  ــع مع ــن طــرح در واق ــد. ای اجــرا درآی
ــتی،  در  ــه بهداش ــای اولی ــرح مراقبت ه ط
وزارت بهداشــت و درمــان اســت. بعــد 
ــول  ــال ط ــه، ده س ــن برنام ــب ای از تصوی
ــا یــک مجموعــه آموزشــی کامــل  کشــید ت
ــاده  ــی آم ــازمان بهداشــت جهان توســط س
شــود. ایــن مجموعــه آموزشــی اطالعاتــی را 
ــای  ــا و روش ه ــواع معلولیت ه ــورد ان در م
ــری از تشــدید آن،  حــل مشــکل و پیش گی
در اختیــار افــراد دارای معلولیــت و خانــواده 
آنهــا قــرار مــی داد. در حــال حاضــر حــدود 
ســی ســال اســت کــه در کشــورهای دنیــا، 
در حــال انجــام اســت. هــر کشــوری بنــا بــر 
ــی  ــای غیردولت ســاختارهای اداری و نهاده
خــود بــه شــکلی در اجــرای آن اقــدام 
می کنــد. مثــال ایــن برنامــه در کشــور چیــن 

از طریــق پزشــکان در بیمارســتان ها، در 
کشــور لبنــان از طریــق خیریه هــا، در کشــور 
هنــد از طریــق ســازمان های غیردولتــی، در 
کشــور مصــر از طریــق وزارت بهداشــت و در 
ــق  ــر، از طری ــال حاض ــران در ح ــور ای کش
وزارت رفــاه و ســازمان بهزیســتی کشــور در 

حــال اجراســت. 
برجامعــه  مبتنــی  توان بخشــی  فلســفه 
بــا مراقبت هــای بهداشــتی اولیــه رقــم 
خــورد، ولــی ایــن بــه معنــی ایــن نیســت 
کــه در هــر کشــوری ایــن کار برعهــده وزارت 
بهداشــت و درمــان باشــد. در کشــور مــا در 
ســال ۷۱ کارهــای مشــاوره ای و بازدیدهایــی 
ــی  ــازمان جهان ــی س ــاوران عال توســط مش
ــی  ــت و آموزش های ــورت گرف ــت ص بهداش
داده شــد. پــس از وقفــه ای کــه پیــش 
آمــد، اولیــن دوره آموزشــی آن در ســال 
۷۴ و در اســتان ســمنان بــرای کارشناســان 
ــد  ــد. بع ــزار ش ــب برگ ــتان های منتخ اس
ــتان و در  ــان اس ــی در هم ــرای آزمایش اج
ــع  ــی از تواب ــد و میام ــه بیارجمن دو منطق
شهرســتان شــاهرود، شــروع شــد. در ســال 
۷۵ در مناطــق روســتایی شــش شهرســتان 

یعنــی، شهرســتان های مینــاب، ســقز، 
ــت از  ــاهرود و تف ــاد، ش ــف آب ــش، نج تال
ــورزان  ــق به ــور از طری ــتان کش ــش اس ش
ــروع  ــود را ش ــت کار خ ــبکه های بهداش ش
ــراد دارای معلولیــت  ــد و شناســایی اف کردن
در ایــن روســتاها آغــاز شــد. در ســال ۷۶، 
شــش اســتان بــه چهــارده اســتان توســعه 
ــاً در مناطــق  ــدا کــرد کــه ایــن کار صرف پی
ــن  ــه همی ــاد. ب ــان افت ــه جری ــتایی ب روس
شهرســتان های  و  اســتان ها  ترتیــب، 
ــا در  ــا نهایت ــدند ت ــه ش ــم اضاف ــری ه دیگ
ســال ۸۱-۱۳۸۰ بــه صــورت ملــی در کلیــه 
ــه  ــد ب ــرا درآم ــه اج ــور ب ــتان های کش اس
ــک  ــتان ها ی ــی از اس ــه در بعض ــوری ک ط
شهرســتان و در بعضی هــا چنــد شهرســتان 
ــه  ــد. ب ــرار گرفتن ــه ق تحــت پوشــش برنام
همیــن ترتیــب ســال بــه ســال در مناطــق 
روســتایی ایــن گســترش ادامــه داشــت تــا 
ــر پوشــش صــد  اینکــه در ســال ۹۴ قــرار ب
ــن  ــد و ای ــتایی ش ــق روس ــدی مناط درص
اتفــاق در ســال ۹۳ بــا پوشــش ۹۷ درصدی 
ــی  ــتان باق ــد اس ــا چن ــد و تنه ــام ش انج
ــان ســال ۹۴  ــا پای ــرار اســت ت ــد کــه ق مان

محســن ایروانــی، رئیــس گــروه توان بخشــی 
ــازی  ــر توانمندس ــه در دفت ــر جامع ــی ب مبتن
معلولیــن در معاونــت توان بخشــی بهزیســتی 
کشــور اســت. او در حــال حاضــر دانشــجوی 
دکتــرای مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانی 
ــال  ــزده س ــدود پان ــی ح ــد. ایروان می باش
اســت کــه کار ســتادی ایــن حــوزه را انجــام 
می دهــد. او در ایــن گفت وگــو مســیری 
ــون در  ــا کن ــاز ت ــروژه از آغ ــرای پ ــه اج را ک

ــد. ــی اســت را می گوی ــا ط ــور م کش

اجرای پروژه توان بخشی مبتنی برجامعه 
به تدریج از بخش دولتی به بخش غیردولتی واگذار شد

رئیس گروه توان بخشی مبتنی بر جامعهمحسن ایروانی

21پـــــــــرونده

13
94 

تان
مس

،   ز
58 

ماره
ش



ــرد.  ــل صــورت پذی پوشــش کام
ــن طــرح،  ــی شــروع ای در ســال های ابتدای
وزارت  زیرمجموعــه  بهزیســتی  ســازمان 
ــا  ــه م ــود، در نتیج ــان ب ــت و درم بهداش
شــروع  بهــورزان  طریــق  از  را  کارمــان 
ــه  ــا را ب ــی کاره ــا مدت ــورزان ت ــم. به کردی
ــال  ــه در س ــا اینک ــد ت ــش  بردن ــی پی خوب
۸۵-۸۴ ســازمان بهزیســتی از زیــر مجموعــه 
وزارت بهداشــت و درمــان  بــه وزارت رفــاه 
ــورزان  ــم کار به ــون حج ــد. چ ــل ش منتق
موظــف  کــه  بهداشــتی  طرح هــای  و 
ــتر  ــال بیش ــر س ــد، ه ــام آن بودن ــه انج ب
می شــد و آنهــا قــادر بــه انجــام کار در 
ــتی  ــد، و بهزیس ــا نبودن ــن حوزه  ه ــه ای هم
هــم زیرمجموعــه وزارت بهداشــت و درمــان 
نبــود، رســما همــکاری بهــورزان کــم شــد. 
بــه همیــن خاطــر ســازمان بهزیســتی بــرای 
جبــران خــال پیــش آمــده بــه اجبــار بــه فکر 
ســاختار جدیــدی بــرای اجــرای ایــن برنامــه 
را  تفاهم نامــه ای   ،۸۶ ســال  در  افتــاد،. 
ــای  ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــا س ب
وزارت کشــور منعقــد کــرد و بــه آمــوزش دو 
ــن شــد  ــاران پرداخــت. هــدف ای روزه دهی
کــه دهیــاران بعــد از ایــن، مدیریــت برنامــه 
را در ســطح روســتاها برعهــده بگیرنــد. 
ــام  ــورزان را انج ــه کار به ــه این ک ــه ن البت
ــد. در داخــل روســتاها یــک شــورای  بدهن
عضــو  هفــت  بــا  مردمــی  توان بخشــی 
تشــکیل شــد کــه مدیریــت ایــن برنامــه را، 
برعهــده بگیــرد. یــک صنــدوق مالــی هــم 
ــه ای وارد  ــه بودج ــد ک ــه  ش ــر گرفت در نظ
ــه در  ــی ک ــا خدمات ــود ت ــدوق  ش ــن صن ای
ــتند را در  ــه هس ــل ارائ ــتا قاب ــطح روس س
ــام  ــد و انج ــری کنن ــورا تصمیم گی ــود ش خ
ــا  ــاران کار را ب ــی دهی ــا هماهنگ ــد. ب دهن
نیروهــای داوطلــب روســتایی ادامــه دادیــم. 
ــان داد  ــی ها نش ــی بررس ــد از مدت ــی بع ول
کــه تجربــه داوطلبانــه بــه دلیــل ریزش هایی 
کــه داشــت، تجربــه موفقــی نبــود. در 
ــه  ــتمزد ب ــت دس ــر پرداخ ــه فک ــه ب نتیج
نیروهــای داوطلــب افتادیــم. ایــن افــراد کــه 
ــده شــدند،  ــه نامی ــی برنام تســهیل گر محل
هســتند  روســتاها  ســاکنین  از  افــرادی 
کــه در ازای حداقــل روزی یــک ســاعت 
یعنــی هفتــه ای شــش ســاعت کار، بــه 
تعــداد پرونده هایــی کــه در دســت دارنــد و 
خدماتــی کــه ارائــه می دهنــد، مبلغــی را بــه 
صــورت هدیــه ای ناچیــز دریافــت می کننــد. 
افــرادی هــم بــه عنــوان تســهیل گر میانــی 
ــد  ــت می کنن در ســطح شهرســتان ها فعالی
ــه کار تســهیل گران محلــی در روســتاها  و ب
نظــارت می کننــد. تســهیل گران میانــی 

و محلــی، تحــت نظــارت یــک انجمــن 
غیردولتــی تســهیل گری یــا افــراد دارای 
معلولیــت آن شهرســتان هســتند و بــه ایــن 
ترتیــب اجــرای برنامــه بــه تدریــج بــه بخش 
غیردولتــی واگــذار شــد. ولــی پشــتیبانی و 
نظــارت بــر آن و هزینه هــای ارایــه خدمــات 

ــتی اســت. ــق بهزیس از طری

برنامه های  اجرای  از  بهورزان  ترتیب  این  به 
حذف شدند. درست است؟

ــه  ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــن ب ــر. ای  خی
ــا حــذف شــوند.  ــورزان از برنامه هــای م به
چــون براســاس راهنمــای برنامــه ی منتشــر 
ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــط س ــده توس ش
در ســال ۲۰۱۱ میــالدی، یعنــی ســه ســال 
ــرای  ــی ب ــا چارچوب ــس ی ــک ماتری ــل، ی قب
منتشــر  برجامعــه  مبتنــی  توان بخشــی 
شــد کــه پنــج مولفــه اصلــی داشــت؛ 
آمــوزش،  دوم  ســالمت،  آن  اول  مولفــه 
ــی و  ــارم اجتماع ــاش، چه ــرار مع ــوم ام س
پنجــم توانمندســازی اســت. مــا بــرای ارایــه 
ــت،  ــالمت اس ــه س ــه در حیط ــی ک خدمات
همچنــان بــا ده هــزار بهــورز در برنامــه 
ــن همــکاری  ــه ای ــم. البت همــکاری می کنی
ــی  ــا هماهنگ ــمی و ب ــر رس ــور غی ــه ط ب
ــون  ــت و تاکن ــتانی اس ــن ادارات شهرس بی
وزارت  فــراوان،  پیگیری هــای  علی رغــم 
ــه  ــم نام ــد تفاه ــه عق ــر ب ــت حاض بهداش
ــتی  ــازمان بهزیس ــا س ــمی ب ــکاری رس هم
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــت. در زمین نشده اس
پذیــرش  جهــت  عــادی،  و  اســتثنایی 
مــدارس  در  معلولیــت  دارای  کــودکان 
روســتایی بــا ادارات امــوزش و پــرورش 
ــه  ــز حرف ــا مراک ــتان و ی ــطح شهرس در س
آمــوزی هماهنگی هایــی انجــام داده ایــم. در 
بحــث امــرار معــاش، بــا ادارات تعــاون و کار 
ــراد دارای  ــوزی اف ــرای اشــتغال و حرفه آم ب
معلولیــت هماهنگی هایــی شــده اســت. در 
بحــث مســائل اجتماعــی و ورزش و اوقــات 

فراغــت، بــا شــهرداری و ادارات ورزش و 
می دهیــم  انجــام  هماهنگــی  جوانــان، 
ــد  ــرد چن ــک رویک ــق ی ــم از طری ــا بتوانی ت
بخشــی، نیازهــای متنــوع افــراد دارای 
معلولیــت را کــه بــه خاطــر معلولیتشــان بــا 
ــد  ــه گرفته ان ــی فاصل ــی زندگ ــان اصل جری
ــرآورده کنیــم. در نتیجــه همــکاری مــا  را ب
ــان  ــالمت همچن ــورزان در بحــث س ــا به ب
ادامــه دارد و تســهیل گران در ســایر مــوارد، 
از جملــه پیگیــری بحــث تحصیــل، ازدواج و 
اشــتغال یــا بحــث تئاتــر و ورزش معلــوالن 
وظیفــه  انجــام  معلــوالن  اردوهــای  و 
می کننــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در 
برخــی از شهرســتان ها پــس از وقفــه کوتــاه 
بوجــود آمــده، هــم اکنــون برنامــه صرفــا از 
طریــق بهــورزان در حــال انجــام اســت. در 
ســاختار کنونــی، حــدود ده هــزار بهــورز و 
ــا  چهارهــزار تســهیل گر در ســطح روســتا ب
مــا همــکاری دارنــد. هم چنیــن مــا بیــش 
از شــش هــزار شــورای توان بخشــی محلــی 
ــای  ــد و هزینه ه ــدوق دارن ــه صن ــم ک داری
اولیــه را در روســتاها انجــام می دهنــد. 

آیا برآوردی از نتایج فعالیت های انجام شده 
و  داشته  نتیجه  حد  چه  تا  برنامه  که  دارید 
چه مقدار از افراد دارای معلولیت به جامعه 

برگشته اند؟
مــا  اســتراتژی های  اصلی تریــن  از  یکــی 
ــود  ــه ب ــی برنام ــترش کم ــروع، گس در ش
معلولیــت  دارای  افــراد  تمــام  این کــه  و 
روســتایی را شناســایی کنیــم. در حــال 
حاضــر ۴۳۰ هــزار فــرد دارای معلولیــت 
ــک  ــه ی ــم ک ــایی کرده ای ــتایی را شناس روس
ســوم ایــن تعــداد تحــت پوشــش ســازمان 
ــه  ــفانه ب ــتند. متاس ــور هس ــتی کش بهزیس
دلیــل کمبــود منابــع مالــی و بودجــه ای کــه 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــن برنام ــرای ای ب
اســت، ســرانه ای کــه بــه هــر فــرد روســتایی 
دارای معلولیــت تعلــق می گیــرد در مقایســه 
ــا ســرانه افــراد دارای معلولیــت بهره منــد  ب
ــدود اســت  ــیار مح ــا، بس ــایر برنامه ه از س
ــا را  ــای آنه ــه نیازه ــم هم ــا نمی توانی و م
ــه انــدک  ــا توجــه ب ــرآورده کنیــم. ولــی ب ب
ــی  ــه کمک های ــم و البت ــه داری ــی ک اعتبارات
ــی  ــارکت های مردم ــق مش ــه از طری ــم ک ه
ــا هــر ســال  ــن روســتا می شــود، م و خیری
ــی ایجــاد  ــج هــزار اشــتغال محل حــدود پن
کرده ایــم، حــدود هفــت هــزار خانــه افــراد 
ــم  ــازی کرده ای ــت را مناسب س دارای معلولی
ــواده را در  ــزار خان ــدود ۱۵۰ ه ــا ح و تقریب
ســال آمــوزش می دهیــم. آموزش هایــی 

سال به سال در مناطق روستایی گسترش 
توان بخشی مبتنی برجامعه ادامه داشت 
تا اینکه در سال ۹۳ قرار بر پوشش صد 

درصدی مناطق روستایی شد و این اتفاق 
درسال ۹۳ تا  ۹۷ در صد اجرایی شد و 

تنها چند استان باقی ماند. ولی نهایتا تا 
آخر سال ۹۴، کلیه روستاهای کشور تحت 

پوشش برنامه قرار خواهند گرفت
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فیلم هــای  و  کتابچه هــا  طریــق  از  کــه 
اختیــار  در  را  الزم  اطالعــات  آموزشــی، 
افــراد دارای معلولیــت و خانواده هایشــان 
قــرار می دهنــد. مثــال ، ایــن افــراد چگونــه 
را  خــود  شــخصی  کارهــای  می تواننــد 
ماننــد حمــام رفتــن، غذاخــوردن، نظافــت 
گاهــی  دهنــد.  انجــام  را  و...  شــخصی 
ــواردی  ــی و در م ــای تحصیل ــم حمایت ه ه
هــم کمــک بــه تامیــن هزینه هــای دارو 
ــرد. از  ــراد صــورت می گی ــن اف ــان ای و درم
ــش  ــر، پوش ــل ذک ــای قاب ــر فعالیت ه دیگ
وســایل  تامیــن  زمینــه  در  افــراد  ایــن 
کمــک توان بخشــی اســت کــه شــامل 
ــل، تخــت، ســمعک ،  ویلچــر، عصــا، پارال
ــی  ــای گروه ــت. آموزش ه ــک و... اس عین
متعــددی در زمینــه آگاه ســازی و پیشــگیری 
ــا مــدارس  از معلولیــت در ســطح روســتا ی
نظیــر  برنامه هایــی  می پذیــرد.  صــورت 
برگــزاری جشــن های روز جهانــی معلولیــن 
و برگــزاری جشــنواره های هنــری و ورزشــی 
ــی از  ــانه های جمع ــا در رس ــکاس آنه و انع
ــا  ــت. ب ــه اس ــن برنام ــات ای ــه اقدام جمل
ــروه  ــش از ۶۰۰ گ ــازی، بی ــدف توانمندس ه
خودیــار از افــراد دارای معلولیــت دور یکدیگر 
ــد.  ــل دارن ــت متقاب ــده و حمای ــع ش جم
ــات  ــد خدم ــه نیازمن ــرادی ک ــی اف از طرف
ــی  ــر فیزیوتراپ ــی نظی ــی و توان بخش درمان
ــاع داده  ــهری ارج ــز ش ــه مراک ــتند، ب هس

می شــوند.
ــه  ــت ک ــال اس ــج س ــن پن ــر ای ــالوه ب ع
خدمــات را از طریــق تفاهــم نامــه ای کــه بــا 
کمیســاریای عالــی امــور پناهنــدگان داریم، 
ــم  ــی مقی ــت افغان ــراد دارای معلولی ــه اف ب
ــه حــال  ــا ب ــه می دهیــم. ت کشــور هــم ارای
ــت  ــرد دارای معلولی ــزار ف ــش از چهاره بی
ــاریایی  ــی کمیس ــت مال ــا حمای ــی را ب افغان
عالــی امــور پناهنــدگان تحــت پوشــش قــرار 

ــم. . داده ای

در حال حاضر خدمات توان بخشی در شهرها 
چگونه ارائه می شوند ؟ آیا در شهرها هم از 

تسهیل گران استفاده می شود؟
ــوالن  ــه معل ــتی ب ــر بهزیس ــال حاض در ح
شــهری خدمــات را بــه صــورت مــوردی و بر 
حســب تقاضــای خانواده هــا ارایــه می کنــد. 
ــم در شــهرها هــم  علــت اینکــه قصــد داری
توان بخشــی مبتنــی برجامعــه را پیــاده 
ــک  ــم ی ــه می خواهی ــت ک ــن اس ــم ای کنی
بســته کامــل از خدمــات را بــه صــورت 
ــه  ــازی ب ــتای توانمندس ــدی و در راس فرآین
ــوازی  ــای م ــا برنامه ه ــم ت ــه کنی ــا ارای آنه
بــه هــم دیگــر پیونــد بخورنــد و چارچــوب 

ــه و  ــرای وحــدت روی ــق برنامــه ب آن از طری
بــاال بــردن میــزان کارآیــی و اثربخشــی ایــن 

ــه انجــام شــود. برنام
 مــا نیــاز بــه افــرادی داریــم کــه بــه منــازل 
و  شــوند  خانه هــا  وارد  کننــد،  مراجعــه 
مشــکالت را از نزدیــک ببیننــد. وقتــی 
یــک فــرد دارای معلولیــت بــه مــددکار 
بهزیســتی مراجعــه می کنــد و می گویــد 
نمی دانیــم  مــا  می خواهــد،  ویلچــر 
وضعیــت معیشــتی ایــن فــرد چگونــه 
اســت؟ وضعیــت خانــه و مناسب ســازی 
آن چگونــه اســت؟ و آیــا اصــًال ایــن ویلچــر 
ــه؟  ــا ن ــرد مناســب هســت ی ــن ف ــرای ای ب
وقتــی تســهیل گر وارد خانــه می شــود، 
ــد و ممکــن اســت  ــه را می بین شــرایط خان
تشــخیص دهــد کــه اولویــت اول، مناســب 
ســازی خانه اســت و خانــواده را در راســتای 
توانمندســازی عضــو دارای معلولیــت خــود 

می کنــد.  راهنمایــی 

آیا شهرداری ها از طریق خانه های سالمت و 
به  کمکی  می توانند  محالت  معلوالن  کانون 
توان بخشی مبتنی برجامعه در مناطق شهری 

باشند؟
مــا تــا بــه حــال در صــدد پوشــش کامــل در 
روســتاها بودیــم و بــا دهیاری هــا همــکاری 
می کردیــم ولــی از ســال آینــده، شــهرها را 
تحــت پوشــش قــرار خواهیــم داد. جلســاتی 
بــا معاونــت ســالمت شــهرداری ها و کانــون 
معلــوالن و ســالمندان برگــزار می کنیــم 
تــا در بحــث شــهری، ایــن همکاری هــا 

صــورت بگیــرد.

مبتنی  توان بخشی  بحث  در  سمن ها  نقش 
برجامعه در شهرها چگونه می تواند باشد؟

مــا االن بیــش از ۲۶۰ ســمن فعــال در 
ــت  ــه را مدیری ــه برنام ــم ک ــور داری کل کش
بازوهــای  ســمن ها  واقــع  در  می کننــد. 
ــا  ــرای آنه ــه و اج ــت برنام ــرای مدیری ــا ب م

هســتند. چــون می دانیــد کاری کــه در 
بخــش غیردولتــی انجــام می شــود بــا 
کیفیت تــر اســت بــه شــرطی کــه دولــت از 
نظــر منابــع مالــی آنهــا را حمایــت کنــد و 

ــود. ــظ ش ــا حف ــداری آنه پای
ــروه  ــا حــدود ۶۰۰ گ ــر ســمن ها م ــالوه ب ع
گروه هــای  کــه  داریــم  محلــی  خودیــار 
ــا مــادران افــراد دارای معلولیــت  ــار ی خودی
هســتند و یــا خــود آنهــا کــه دور هــم 
جمــع می شــوند و در راســتای یــک هــدف 
خــاص و در راســتای توانمندســازی؛ مثــل 
ــی  ــت طلب ــان، حمای ــی از خودش دادخواه
ــد.  ــت می کنن ــی فعالی ــن چنین ــوارد ای و م
مــا اکنــون در ماتریــس بیســت و پنــج جــزء 
ــک مقصــد  ــا ی ــک از آنه ــر ی ــه ه ــم ک داری
ــی  ــم فعالیت های ــا می توانی ــه م ــتند ک هس
راســتای  در   ، کنیــم  تعریــف  برایشــان 
تحقــق آنهــا حرکــت کنیــم و نهایتــا آنچــه 
ــراد دارای  ــرد، ورود اف ــورت می گی ــه ص ک

ــادی اســت. ــی ع ــه زندگ ــت ب معلولی

موفق  حدی  چه  تا  شهرستان ها  در  برنامه 
بوده است؟

ــجامی  ــر انس ــه خاط ــتان ها ب ــی از اس بعض
کــه در کار تســهیل گران دارنــد و بــه خاطــر 
تســهیل گران  خــود  کــه  پیگیری هایــی 
و  شــخصی  عالقمندی هــای  برحســب 
انســانی و اخالقــی خــود انجــام می دهنــد، 
ــر  ــالوه ب ــا ع ــد. م ــل کرده ان ــر عم موفق ت
این کــه توانســتیم بــا آموزش هایــی کــه 
ــه  ــه ب ــی ک ــم و اطالعات ــا کردی وارد خانه ه
خانواده هــا دادیــم، باعــث پیشــگیری از 
هزینــه زا شــدن بعضی از مشــکالت جســمی 
ــتغال  ــتر روی اش ــی بیش ــویم، ول ــا ش آنه

ــم.  ــه کردی ــا تکی ــدار آنه پای
صــورت  چندشــکل  در  اشــتغال   ایجــاد 
ــی و در  ــکل گروه ــه ش ــی ب ــد. یک می گیرن
قالــب تعاونی هاســت. یکــی بــه شــکل 
ــای  ــب گروه ه ــم در قال ــی ه ــرادی و یک انف
ــن  ــارز آن ای ــی ب ــه ویژگ ــار اســت. ک خودی
اســت کــه بــا هزینــه انــدک اشــتغال ایجــاد 
می شــود. در هیــچ برنامــه ای نمی تــوان 
چنیــن چیــزی را پیــدا کــرد. اشــتغال هایی 
کــه صرفــا از طریــق پرداخــت وام هــای 
ــتر  ــوال بیش ــود معم ــاد می ش ــتغال ایج اش
از یــک ســال ادامــه پیــدا نکرده اســت. 
ــم،  ــاد می کنی ــا ایج ــه م ــتغالی ک ــی اش ول
ــرد  ــا رویک ــرد م ــون رویک ــت چ ــدار اس پای
ــخصی  ــال ش ــت. مث ــاگردی اس ــتاد ش اس
ــر دارای  ــک دخت ــت و ی ــد اس ــی بل خیاط
معلولیــت بــه مــدت ســه مــاه پیــش او در 
ازای پولــی کــه دریافــت می کنــد، خیاطــی 

تسهیل گران میانی و محلی تحت نظارت 
یک انجمن غیردولتی تسهیل گری یا افراد 

دارای معلولیت آن شهرستان هستند و 
به این ترتیب از بخش دولتی به بخش 
غیردولتی واگذار شد. ولی پشتیبانی و 

نظارت بر آن و هزینه های ارایه خدمات از 
طریق بهزیستی است
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ــد از آن بهزیســتی چــرخ  ــرد. بع ــاد می گی ی
خیاطــی و وســایل اولیــه را در اختیــار 
ــه  ــد و او در خان ــرار می ده ــر ق ــن دخت ای
ــرش  ــو ف ــت تابل ــال باف ــا مث ــد. ی کار می کن
ــه  ــتند ک ــی هس ــی از کارهای ــا قالی باف و ی
ــا،  ــه دو پ ــران دارای معلولیــت از ناحی دخت
ــد.  ــام دهن ــد انج ــوب می توانن ــی خ خیل
ایجــاد چنیــن اشــتغال کــم هزینــه ای را مــا 
در هیــچ برنامــه بهزیســتی شــاهد نبودیــم، 
ــخصی  ــکارات ش ــاس ابت ــا براس ــه اینه هم
خــود افــراد دارای معلولیــت، خانــواده آنــان 
برنامــه  کارشناســان  یــا  تســهیل گران  و 
کارشناســی  هیــچ  گرفته اســت.  شــکل 
نمــی رود بگویــد کــه چــه کار کنیــد؟ تمــام 
ــراد دارای  ــود اف ــق خ ــنهادات از طری پیش
روســتا  در  خانواده هایشــان  و  معلولیــت 
شــکل می گیــرد و کارشناســان مــا بــه 
فراهــم  امکانــات  می دهنــد،  جهــت  آن 
حمایــت  را  آنهــا  ابتــکارات  و  می کننــد 

ــند.  ــه برس ــه نتیج ــا ب ــد ت می کنن

می توانید از چند نمونه موفق در شهرستان ها 
نام ببرید؟

یکــی از برنامه هــای موفقــی کــه در اســتان 
شهرســتان  در  بختیــاری  و  چهارمحــال 
فارســان اتفــاق افتــاد، ایجاد صنــدوق  مالی 
ــاد  ــه حــدود هفت ــن برنام ــود. در ای خــرد ب
فــرد دارای معلولیــت دور هــم جمــع شــدند 
ــان  ــزار توم ــدازه صده ــه ان ــدام ب ــر ک و ه
ســرمایه گذاشــتند. مبلغــی را هم بهزیســتی 
داد و یــک صنــدوق تشــکیل شــد تــا ماهانه 
بــه تعــدادی از متقاضیــان وام داده و صــرف 
ــط های  ــاره قس ــود و دوب ــا ش ــتغال آنه اش
ــم  ــردد. کم ک ــدوق بر گ ــن صن ــه همی وام ب
تعــداد ایــن افــراد از هفتــاد نفــر گســترش 
پیــدا کــرد و االن حدود ششــصد تــا هفتصد 
ــراد دارای معلولیــت ایــن اســتان  ــر از اف نف
عضــو ایــن صنــدوق هســتند. جالــب اســت 
کــه بدانیــد همــه کارهــای ایــن صنــدوق، 
از مدیریــت تــا حســابداری را خودشــان بــر 

عهــده دارنــد. 
ســایر فعالیت هــای اشــتغال زایی هــم در 
قالــب تعاونی هایــی بــود کــه در اغلــب 
فــارس،  اســتان  ویــژه  بــه  اســتان ها 
خراســان رضــوی و خراســان جنوبــی شــاهد 

ــا  ــت، ب ــراد دارای معلولی ــه اف ــم ک آن بودی
ایجــاد تعاونی هایــی، البســه و کاالهــای 
ــروش  ــه ف ــد و ب ــد می کنن ــری را تولی دیگ
می رســانند و ایــن کار همچنــان ادامــه 

دارد.

سازمان  نظر  زیر  ایران،  در  برنامه  هم  هنوز 
بهداشت جهانی انجام می شود؟

بهداشــت  جهانــی  ســازمان  مســووالن 
ــا  ــور م ــه کش ــار ب ــک ب ــت ی ــد وق هرچن
مراجعــه می کننــد. در آخریــن بازدیــدی 
کــه رئیــس بخــش  ســازمان بهداشــت 
ــران داشــت، اعــالم کــرد کــه  جهانــی از ای
ــد.  شــما رویاهــای مــا را در محقــق کرده ای
می توانــم بــه جــرات بگویــم کــه مــا از 
لحــاظ کمــی، دومیــن کشــور دنیــا بعــد از 
هنــد هســتیم ، بــا پوشــش ۴۳۰ هــزار فــرد 
دارای معلولیــت. ولــی از لحــاظ کیفــی جزء 
ــد  ــا هســتیم. کشــور هن ۵ کشــور اول دنی
چــون جمعیــت زیــادی دارد تعــداد معلوالن 
بیشــتری هــم دارد. کشــور هنــد هیچگونــه 
امکانــات دولتــی نــدارد و کارهــا را از طریــق 
ســازمان های  و  خارجــی  حمایت هــای 

خیریــه بین المللــی صــورت می دهــد.

و سخن آخر؟
ــر  ــه ب ــی برجامع ــی مبتن ــفه توان بخش فلس
مبنــای یــک تفکــر ســاده و ابتدایــی شــکل 

گرفــت و آن ایــن بــود کــه خدمــات را وارد 
منــازل کنــد. ولــی االن رویکــرد ، "توســعه 
ــی  ــه" اســت. یعن ــر جامع ــی ب ــر مبتن فراگی
ــزار  ــک اب ــا ی ــم ب ــت بیایی ــال می گف ــه قب ک
ســاده ای مثــل چــوب در روســتا یــک عصــا 
کــرده  تغییــر  رویکــردش  االن  بســازیم، 
اســت. افــراد دارای معلولیــت روســتایی 
ــی از  ــت خیل ــق اینترن ــون از طری ــا اکن م
اطالعــات را بــه دســت می آورنــد. االن 
دسترســی الکترونیــک را در روســتاها داریــم 
ــت.  ــده اس ــن وارد ش ــای نوی و تکنولوژی ه
ــای اســتفاده از  ــر مبن ــب ب ــر غال ــال تفک قب
ــود، االن هــم ایــن  تکنولوژی هــای ســاده ب
تفکــر وجــود دارد ولــی کامــال بــا اســتفاده 
از تکنولوژی هــای روز و در راســتای توســعه 
ــگام  ــی هم ــی دارد. یعن ــر م ــدم ب ــر ق فراگی
راســتای  در  جامعــه  یــک  این کــه  بــا 
وضعیــت  و  آمــوزش  ســالمت،  ارتقــای 
ــد،  ــت می کن ــردم حرک ــه م ــت هم معیش
ــن  ــد در ای ــم بای ــت ه ــراد دارای معلولی اف
ــده  ــه حاشــیه ران ــده شــوند و ب ــان دی جری
نشــوند. ایــن افــراد بایــد بــه حــدی برســند 
ــند  ــته باش ــود داش ــی از خ ــه دادخواه ک
ــت  ــر بناس ــود. اگ ــنیده ش ــان ش و صدایش
ــن  ــد ای ــود بای ــه ش ــعه یافت ــه توس جامع
ــا هــم افــراد دارای  توســعه فراگیــر باشــد ت
معلولیــت، هــم ســالمندان، هــم کــودکان و 
... و هــم فقــرا بتواننــد از تمامــی امکانــات 
ــد  ــار بهره من ــایر اقش ــا س ــر ب ــه براب جامع
گردنــد. بــه عبارتــی دیگــر مراکــز بهداشــتی 
درمانــی بایــد فرگیــر باشــد، آمــوزش و 
پــرورش بایــد فراگیــر باشــد، اشــتغال بایــد 
ــری،  ــات هن ــا امکان ــد و نهایت ــر باش فراگی
ــل  ــد قاب ــی بای ــی و تفریح ــی، مذهب ورزش
دســترس بــرای همــه افــراد جامعــه باشــد و 

ــه اســت. ــی برنام ــن رســالت فعل ای

و این جزو چشم انداز آینده شماست؟
فراگیــر  توســعه  ســند  قطعــا.  بلــه، 
تــا  جامعــه،  بــر  مبتنــی  توان بخشــی 
ــی  ــر اســت. یعن ــا معتب ســال ۲۰۲۰ در دنی
بــرای مــا تعییــن شــده کــه تــا ســال ۲۰۲۰ 
حرکتمــان بــه ســوی ایــن ۲۵ مقصــد باشــد 
و مــا همــه تالشــمان را در ایــن مســیر 

می دهیــم.  انجــام 

درواقع سمن ها بازوهای ما برای مدیریت 
این برنامه و اجرای آن هستند. چون 
می دانید کاری که در سطوح غیردولتی 

انجام می شود با کیفیت تر است به شرطی 
که، دولت از نظر منابع مالی آنها را حمایت 

کند و پایداری آنها حفظ شود

پـــــــــرونده 24

شماره 58،   زمستان 1394



مدیریت توان بخشی مبتنی برجامعه١ 
در مناطق حاشیه شهری 

کارشناسان توان بخشی سازمان بهزیستی استان سیستان و بلوچستاناحمد نظری - جمیله بهجتی

هدف کلی طرح توان بخشی مبتنی برجامعه در شیرآباد:
- ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت 

اهداف جزیی: 
- ارائه خدمات توان بخشی به افراد دارای معلولیت

- افزایش دسترسی آنها به خدمات توان بخشی
- کمک به تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت با جامعه

ــای  ــت، خانواده ه ــراد دارای معلولی ــی اف ــای آگاه ــوزش و ارتق - آم
ــه در خصــوص معلولیــت و پیشــگیری از آن  ــا و جامع آنه

- افزایــش مشــارکت افــراد دارای معلولیــت، خانواده هــا و جامعــه در 

برنامه هــای مربــوط بــه خــود.

نشانه ها :
ــت  ــان تح ــت افغ ــان دارای معلولی ــودکان و نوجوان ــایی ک -شناس

ــیرآباد  ــه ش ــتردر منطق ــک اش ــتی مال ــگاه بهداش ــش پای پوش
- ارائــه خدمــات توان بخشــی بــه کــودکان و نوجوانــان دارای 

معلولیــت (حــدود ۲ درصــد جمعیــت منطقــه)

جمعیت هدف:
كودكان و نوجوانان افغان در پایگاه بهداشتی مالك اشتر 

 (تجربه ای برای کودکان دارای معلولیت افغانستانی در شیرآباد زاهدان در سال  ۱۳۸۵)

در ســال 1385 کمیســاریاى عالــى ســازمان ملــل متحــد درامــور پناهنــدگان2 در راســتاى خدمات رســانى بــه پناهندگان 
افغانســتانى و بــا توجــه بــه نیــاز آنهــا بــه خدمــات توان بخشــى، طــرح توان بخشــى مبتنــى بــر جامعــه را بــا همــکارى 
ســازمان بهزیســتى سیســتان و بلوچســتان، جهــت ارائــه خدمــات توان بخشــى بــه افــراد داراى معلولیــت زیــر 18 ســال 
افغانســتانى در منطقــه شــیرآباد زاهــدان بــه مــدت 3 مــاه بــه اجــرا درآورد. بدیــن طریــق توان بخشــى مبتنــى برجامعــه 
ــا حمایــت مالــى ســازمان ملــل متحــد و هدایــت و راهبــرى ســازمان بهزیســتى  ــار ب ــراى اولیــن ب شــهرى در ایــران ب
سیســتان و بلوچســتان در منطقــه حاشــیه شــهرى در زاهــدان جهــت کــودکان داراى معلولیــت افغانســتانى بــه اجــرا 
درآمــد. در اجــراى ایــن طــرح از امکانــات و تــوان بالقــوه جامعــه محلــى بهــره گرفتــه شــد و نظــام ارجــاع ویــژه اى جهــت 

ارائــه خدمــات طراحــى گردیــد.
ــدى از  ــره من ــا به ــاى خــاص مناطــق حاشــیه شــهرى و ب ــن ویژگى ه ــا در نظــر گرفت ــن طــرح ب ــدت اجــراى ای در م
تجــارب گوناگــون، ابتــکارات و روش هــاى اجرایــى ویــژه اى جهــت دســتیابى بــه اهــداف مــورد نظــر ارائــه گردیــد. نتایــج 
مفیــد و اثربخــش طــرح بــه گونــه اى بــود کــه در ســال 1386 نیــز در کل منطقــه شــیرآباد گســترش یافــت و تعــداد قابل 

توجهــى از کــودکان ایرانــى هــم تحــت پوشــش ایــن خدمــات قــرار گرفتنــد.

ــران  ــه مدی ــف از جمل ــطوح مختل ــل در س ــاى دخی ــراد و نهاده ــترك اف ــاى مش ــده اى از تالش ه ــر چکی ــتار حاض نوش
ــتان، اداره  ــتان وبلوچس ــتى سیس ــازمان بهزیس ــدان)، س ــر زاه ــدگان (دفت ــور پناهن ــل در ام ــازمان مل ــاریاى س کمیس
ــگاه بهداشــتى مالــک اشــتر)،  ــدون مــرز، مرکــز بهداشــت زاهــدان (پای اتبــاع و امــور پناهنــدگان، ســازمان پزشــکان ب
کارشناســان، همیــاران توان بخشــى مبتنــى برجامعــه ، معتمدیــن محــل، داوطلبیــن محلــى، خــود افــراد داراى معلولیــت 

و خانواده هــاى آنهــا مى باشــد.

1. CBR
2. UNHCR
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نظام ارائه خدمات طرح توان بخشی مبتنی برجامعه، درمنطقه شیرآباد
ــه  ــارز برنام ــاى ب ــى از ویژگى ه ــاع یک ــام ارج ــود نظ ــه وج ــه به اینک ــا توج ب
توان بخشــى مبتنــى بــر جامعــه اســت، لــذا قبــل از شــروع بــا در نظــر گرفتــن 
ــدارك آن مبــادرت نمودیــم. بدیــن  ــه ت ــى، ب ــات موجــود در جامعــه محل امکان
ــه  ــراى برنام ــل از اج ــارب حاص ــرور تج ــى هاى الزم و م ــد از بررس ــور بع منظ
ــن  ــات را این چنی ــه خدم ــران، ســطوح ارائ ــه در ای ــى برجامع توان بخشــى مبتن

تدویــن کردیــم:

سطح 1 : پایگاه بهداشتى مالک اشتر
سطح 2 : کلینیک سازمان پزشکان بدون مرز

سطح 3 : متخصصین (گوش، حلق و بینى، ارتوپد و چشم)
سطح 4 : پلى کلینیک اداره بهزیستى شهرستان زاهدان 

مرحله اول  انتخاب و آموزش همیاران توان بخشی مبتنی برجامعه
ــرای  ــی ب ــات مقتض ــرح، اقدام ــرای ط ــوص اج ــای الزم در خص ــد از توافق ه بع
ــر از  ــای مدنظ ــاران معیاره ــاب همی ــد. در انتخ ــل آم ــاران به عم ــاب همی انتخ
جملــه؛ عالقــه بــه کار بــا افــراد دارای معلولیــت، داشــتن دانــش و زمینــه اولیــه و 
بومــی بــودن لحــاظ شــد و از بیــن ۱۸ داوطلــب افغــان جهــت همــکاری در طــرح، 
ــاران در  ــوزش همی ــرای آم ــد. ب ــاب گردیدن ــار انتخ ــوان همی ــه عن ــر زن ب ۱۰ نف
مرحلــه اول یــک دوره آموزشــی بــه مــدت ۱۰۰ ســاعت ( نظــری و عملــی ) تدویــن 
گردیــد و بــرای ایــن منظــور تیمــی متشــکل از کارشناســان ذی ربــط ( کارشــناس 
ــر، فیزیوتراپیســت،  ــه ، شــنوایی شــناس، کاردرمانگ ــی برجامع توان بخشــی مبتن
گفتاردرمانگــر، بینایــی ســنج و ارتوپــدی فنــی ) فراهــم شــد و بــه مــدت ۱۲ روز 

ــد. ــه گردی ــای الزم ارائ آموزش ه
کتابچه هــای "آمــوزش در جامعــه بــرای کمــک بــه افــراد دارای معلولیت" که توســط 
ســازمان بهداشــت جهانــی تهیــه گردیــده و بــه  وســیله ســتاد توان بخشــی مبتنــی 
برجامعــه ســازمان بهزیســتی کشــور ترجمــه شــده اســت، بــه عنــوان منبــع اصلــی 
آمــوزش همیــاران مــورد اســتفاده قرارگرفــت. (الزم بــه ذکــر اســت کــه همــگام بــا 

پیشــرفت کار و نیازهمیــاران، جلســات متعــدد بازآمــوزی برگــزار گردید).

مرحله دوم  شناسایی گروه هدف
ــت  ــراد دارای معلولی ــدف ( اف ــروه ه ــایی گ ــه، شناس ــتقرار در منطق ــد از اس بع
زیــر ۱۸ ســال )آغــاز شــد. بدیــن منظــور همیــاران بــه ۵ گــروه ۲ نفــره تقســیم 
ــر  ــناخت دقیق ت ــل ش ــی از قبی ــکالت احتمال ــه مش ــه ب ــا توج ــا ب ــد. ام گردیدن
ــل  ــن مح ــا معتمدی ــا)، ب ــرای خانم ه ــژه ب ــی ( به وی ــائل امنیت ــط و مس محی
(مولــوی یکــی از مســاجد) در خصــوص راهنمایــی و همراهــی نوجوانــان طلبــه 
ــه ۵  ــت و در نتیج ــام گرف ــی انج ــت مذاکرات ــراد دارای معلولی ــایی اف در شناس
ــدند. در  ــرح ش ــرای ط ــدت اج ــکاری در طــی م ــب هم ــا، داوطل ــن از طلبه ه ت
ــره تقســیم  ــه گروه هــای ۵ نف ــاران ب ــه شــرایط، همی ــا توجــه ب برخــی مواقــع ب

ــود را داشــت.  ــای خــاص خ ــز مزای ــن نی ــه ای ــدند ک می ش
ــه  ــًا تمامــی افــراد گــروه هــدف شناســایی شــدند. ب بعــد از حــدود ۱۰ روز تقریب
ــات  ــه خدم ــًا ب ــراد شناســایی شــده، صرف نظــر می رســید حــدود ۴۰ درصــد اف
ــورد  ــژه در م ــوع به وی ــن موض ــد. ای ــت ندارن ــته و معلولی ــاز داش ــگیری نی پیش

ــود.  ــی بیشــتر صــادق ب ــراد دارای مشــکالت شــنوایی و بینای اف

ــی  ــد و الباق ــت بودن ــار معلولی ــر دچ ــده،  ۶۳ نف ــایی ش ــر شناس ــن ۱۰۷ نف از بی
ــد. ــی بودن ــژه دارودرمان ــگیرانه بوی ــات پیش ــد خدم نیازمن

مرحله سوم ارائه خدمات 
 در ایــن طــرح، خدمــات عمدتــا" ارجــاع، آمــوزش فــرد دارای معلولیــت، آمــوزش 
خانــواده، آمــوزش گروهــی، ارائــه وســایل کمــک توان بخشــی و خدمــات پزشــکی 

بــوده اســت.

  مراحل اجرای طرح توان بخشی مبتنی بر جامعه در شیرآباد 

بعــد
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الف- ارجاع به پزشکان بدون مرز:
ــراد  ــر ارجــاع اف ــه، اقداماتمــان را ب ــه تجــارب حاصل ــا توجــه ب ــه اول ب در وهل
دارای مشــکالت شــنوایی و بینایــی و افــراد مبتــال بــه صــرع متمرکــز نمودیــم. 
ــگیری در  ــات پیش ــده اقدام ــایی ش ــوارد شناس ــایر م ــه س ــبت ب ــه نس ــرا ک چ
ــتیم  ــق می توانس ــن طری ــر، بدی ــوی دیگ ــود و از س ــر ب ــا الزامی ت ــوص آنه خص
ــه از  ــق برنام ــر طب ــن رو ب ــم. از ای ــار کاری را کاهــش دهی ــیعی از ب بخــش وس
ــه کلینیــک ســازمان  پیــش تعییــن شــده و به تدریــج، طــی فرم هایــی آنهــا را ب

ــدند. ــاع داده می ش ــرز ارج ــدون م ــکان ب پزش
تقریبًا همگی افراد ارجاع شــده تحت درمان دارویی قرار گرفتند.

ب- ارجاع به متخصص:
ــتند  ــه داش ــازی ک ــه نی ــه ب ــا توج ــده را ب ــایی ش ــراد شناس ــه دوم، اف در مرحل
ــر خانواده هــا  ــه ایــن دلیــل کــه اکث ــه متخصصــان ارجــاع داده می شــدند و ب ب
ــد،  ــه آن نبودن ــودن هزین ــاال ب ــاز به دلیــل ب ــه داروهــای مــورد نی ــه تهی ــادر ب ق

ــذا ایــن کار را از محــل اعتبــار طــرح انجــام دادیــم.  ل

افراد ارجاع شده به متخصص ارتوپد
ــه  ــی ب ــمی، حرکت ــکالت جس ــراد دارای مش ــی از اف ــه برخ ــه به اینک ــا توج ب
ــص  ــه متخص ــتقیمًا ب ــا را مس ــن رو آنه ــتند از ای ــاز داش ــص نی ــه متخص معاین

ــم.  ــاع دادی ارج

آموزش در خانواده:
ــواده نیــز   بالفاصلــه بعــد از شناســایی و شــروع ارجــاع افــراد، آمــوزش در خان
ــد آمــوزش عملکــردی، شناســایی  ــراد نیازمن ــن منظــور اف ــرای ای ــاز شــد. ب آغ
ــا  ــواده و ب ــای خان ــارکت اعض ــا مش ــزل و ب ــط من ــت در محی ــه نوب ــدند و ب ش

ــد. ــه گردی ــا ارائ ــه آنه ــای الزم ب ــی، آموزش ه ــات محل ــتفاده از امکان اس

آموزش گروهی: 
در کنــار آمــوزش فــرد دارای معلولیــت، جلســات آموزشــی گروهــی نیــز تشــکیل 
گردیــد. ایــن امــر بــا توجــه بــه تاثیــر گــروه در آمــوزش و بازخوردهــای مناســب 
آن انجــام گرفــت. بــرای ایــن منظــور بعــد از شناســایی مســاجد، افــراد دارای 
ــیم  ــاجد تقس ــن مس ــد را بی ــردی بودن ــوزش عملک ــد آم ــه نیازمن ــت ک معلولی

ــم.  نمودی
ــرکت در  ــت ش ــواده، جه ــای خان ــراه اعض ــه هم ــت ب ــودکان دارای معلولی ک
ــای  ــا مولوی ه ــای الزم ب ــن کار هماهنگی ه ــرای ای ــدند. ب ــوت ش ــات دع جلس

مســاجد (روحانیــون )، پیشــاپیش انجــام می گرفــت.

نتایج مثبت این جلسات عبارت بودند از:
- ابراز مشــکالت توسط فرد دارای معلولیت و خانواده وی

- شــناخت دقیق تر مشکالت آنها توسط همیاران
- آشــنایی و تعامل شرکت کنندگان با همدیگر 
- جســت وجو وهم اندیشی در مورد حل مشکل

- تقویت فعالیت گروهی
- آموزش گروهی و اســتفاده بهینه از زمان

ــی )،  ــردی و گروه ــوزش (ف ــی آم ــه در ط ــروری اســت ک ــه ض ــن نکت ــر ای  ذک
ــان،  ــودکان و نوجوان ــژه ک ــه  وی ــت نیزب ــراد تندرس ــی از اف ــل توجه ــداد قاب تع

ــتند. ــور داش حض

خدمات ارائه شده :
 خدماتــی کــه در ایــن طــرح ارائــه شــد بــه شــرح زیــر اســت: آمــوزش فــردی، 
آمــوزش گروهــی در مســاجد، ارجــاع بــه پزشــکان بــدون مــرز و یــا متخصــص، 
ــی  ــر، صندل ــد واک ــی مانن ــک توان بخش ــایل کم ــه وس ــی، تهی ــام جراح انج
ــالل  ــرع و  اخت ــاران  دارای ص ــرای بیم ــک و دارو ب ــمعک، عین ــت دار، س توال

ــکی. روانپزش
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ــدن و  ــا خوان ــم دادی ت ــوان و معلول ــه قلم به دســت نات ــن روزی ک ــاد اولی ــه ی ب
ــم چــه  ــم و بدان ــدا کن نوشــتن بیامــوزم و خــود را در ســرزمین بیکــران واژه هــا پی
ــا برایــت بنویســم. امــا مــادر  ای کاش می دانســتی  هســتم  قلــم  به دســت گرفتــم ت
بــرای منــی کــه سال هاســت می نویســم، نوشــتن ایــن یادداشــت چقــدر ســخت و 
ــردازم؛  ــه انتخــاب واژه هــا می پ ــا چــه وســواس دیوانه کننــده ای ب دشــوار اســت و ب
ــرا می ترســم در دایــره محــدود لغــات خــود واژه ای نیابیــم کــه بیانگــر ۲۵ ســال  زی

مقاومــت، تــالش و ایثــار تــو باشــد...

آری مــادرم، بــه همیــن شــتاب ۲۵ ســال از روزی کــه خداونــد بــه تــو فرزنــدی 
معلــول داد، گذشــت. روزی کــه تــو خــود را بــرای مبــارزه ای ســخت و طاقت فرســا 
آمــاده کــردی و خواســتی کــه بــه انســانی معلــول امــکان رشــد و بالندگــی دهــی تــا 

او هیــچ گاه در جامعــه از معلولیــت خــود شــرمنده نباشــد.

مــادر، امــروز چقــدر بــرای نوشــتن بی تابــم، زیــرا می خواهــم چهــره واقعــی ات 
ــا همــه  ــر همــگان نمایــان  ســازم ت ــو را آن گونــه کــه هســتی، ب را نشــان دهــم و ت
بداننــد کــه تکیــه گاه خســتگی های جوانــی معلــول کــه روزهــای پایانــی دانشــگاه را 
می گذرانــد و عــالوه بــر ســرودن شــعر، گاهــی صفحــات روزنامــه را ســیاه می کنــد، 
ــل و زندگــی  ــا در تحصی ــد ت ــه جــان خری ــه ســختی ها را عاشــقانه ب ــی اســت ک زن
فرزنــدش خللــی وارد نشــود. زنــی کــه همپــای پایــی معلــول، بــه دبســتان رفــت و 
دســتانش همدســت دســتی ناتــوان، نوشــت و زبانــش در هم زبانــی بــا زبانــی الکــن، 

خوانــد. 

مــادر، یــادت هســت کــه بچه هــا تــو را بــا اولیــای مدرســه اشــتباه می گرفتنــد، 
ــن  ــق م ــدن ح ــع نش ــرای ضای ــه ب ــدر ک ــی؟ آن ق ــدی و می رفت ــه می آم ــدر ک آن ق
ــا در محیــط  ــدر کــه می آمــدی ت ــر و ناظــم حــرف مــی زدی و آن ق ــم و مدی ــا معل ب

مدرســه نیازمنــد نباشــم و در آموختــن دچــار مشــکل نشــوم؟

...      ،  
تقدیم به مادرم، 

که صبرش موجب صعود و سعادتمندی من است!

زمــــزمـــه 
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ــم باشــک  ــال و قای ــح مدرســه مان، فوتب ــادر، خاطــره مــن از زنگ هــای تفری م
نیســت، خاطــره مــن تــو هســتی کــه بــا مــن بــودی و در راهروهــا و کالس هــا مــرا 
ــه زمیــن  ــرا ب ــروم و شــیطنت بچه هــا م ــاط مدرســه ن ــه حی ــا ب ســرگرم می کــرد ت

نزنــد.

مــادر، یــادت هســت خــط خرچنــگ  قورباغــه ام را بــرای معلمانــم می خوانــدی 
تــا حقــم ضایــع نشــود و بــه مــن نمــره کــم ندهنــد؟

مــادر، چقــدر حــرف برایــت دارم. از گذشــته، از امــروز و از فــردا. می دانــی وقتــی 
ــم  ــروزت می افت ــاد ســختی ها و مرارت هــای دی ــه ی ــم ب خســتگی امــروزت را می بین

و بــه فــردای خــود می اندیشــم کــه چگونــه این همــه خســتگی را از تنــت درآورم؟

ــروز  ــود. ام ــادری ات ب ــه م ــو می کشــیدی به راســتی ورای وظیف ــه ت ــی ک زحمت
کــه بــه درجــه ای از تحصیــالت رســیده ام و تــا حــدودی معلولیتــم را مهــر کــرده ام 
ــه  ــه ک ــز این گون ــن نی ــون م ــود اکن ــو نب ــای ت ــر زحمت ه ــه اگ ــم ک ــازه می فهم ت
هســتم نبــودم. و اگــر اکنــون به جایــی رســیده ام پــای تــو مــرا کشــانده وگرنــه پــای 

ــه فتــح قله هــای دشــوار زندگــی... ــوان مــرا چــه ب نات

مــادر، چنــد صفحــه نوشــتم امــا خــوب می دانــم کــه هنــوز چیــزی نگفتــه ام. 
مطلبــی کــه شایســته ات اســت، مطلبــی کــه بتوانــد مــرا از ایــن ســکوت نجــات دهد 
ــگان  ــه هم ــوان اســطوره تحمــل ب ــو را به عن ــر شکســته شــود ت ــه اگ و ســکوتی ک
خواهــد شناســاند.. امــا افســوس کــه هــر بــار خواســتم بــه تجلیــل از تــو بپــردازم 
واژه هــای تکــراری بــه ســراغم آمــد و مــن ترســیدم کــه بــا بــه کار بــردن آن هــا مقــام 

تــو را کوچــک کــرده باشــم.

هفتــه تجلیــل از مقــام مــادر اســت، امــا تجلیــل از تــو، تجلیــل از مقــام مــادری 
نیســت تجلیــل از انســانیت، تحمــل و شــعور اســت. مــادر بــا این کــه بزرگ شــده ام 
ــگاه  ــو پناه ــوش ت ــد. آغ ــرا آرام نمی کن ــت م ــد آغوش ــز مانن ــوز هیچ چی ــی هن ول
گرمــی اســت بــرای فــرار از فشــارهای اجتماعــی کــه هــرروز بــر یــک معلــول جســمی 
ــرپا نگه داشــته  ــار س ــه فش ــن هم ــود ای ــا وج ــرا ب ــه م ــد و آن چ ــی وارد می آی حرکت

لبخنــد پرمهــر توســت، لبخنــدی کــه آن را بــا هیچ چیــز معاوضــه نخواهــم کــرد.

ــاج  ــنگ ابته ــتاد هوش ــی از اس ــز دوبیت ــم، ج ــزی بنویس ــم چی ــر نمی توان دیگ
ــه توســت: ــام ارادت مــن ب ــه تم (ســایه) ک
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در مورد کانون  های معلوالن توضیح دهید که 
با چه رویکرد و اهدافی شروع به کار کرد؟

از آن جــا کــه یکــی از رویکردهــای اداره کل 
ســالمت شــهرداری تهــران، جلب مشــارکت 
معنــی دار مــردم اســت بــه همیــن منظــور 
کانون  هــای  ســالمت،  خانه  هــای  در 
ــد  اجتماعــی ســالمت  محــور شــکل گرفتن
ــار  ــون در کن ــر ده کان ــال حاض ــه در ح ک
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــالمت مش ــای س خانه  ه
مــی باشــند کــه یکــی از آنهــا، کانــون 
معلــوالن اســت. کانــون معلــوالن بــا هــدف 
ــه  ــالمت جامع ــطح س ــای س ــظ و ارتق حف
ــر  ــور تغیی ــه منظ ــازی ب ــوالن، بسترس معل
ــا  ــه آنه ــبت ب ــه نس ــی جامع ــرش منف نگ
، افزایــش توانمندی هــای آنــان، جلــب 
و  اجتماعــی  فعالیت هــای  در  مشــارکت 
ایجــاد بســتر مناســب بــرای حضــور و 
ارائــه آموزش هــای الزم بــه افــراد دارای 
ایجــاد  آنهــا  خانواده هــای  و  معلولیــت 
شــده اند. درواقــع کانون  هــای معلــوالن 
محــالت ســاختارها و اجتماعــات کوچــک 
محلــی هســتند کــه به منظــور حضــور، 
افــراد  اجتماعــی  مداخلــه  و  مشــارکت 

دارای معلولیــت و ارائــه خدمــات آموزشــی، 
مشــاوره ای و خدمــات اجتماعــی، در کلیــه 
ــران تشکیل شــده اند. در حــال  محــالت ته
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــن کانون ه ــر ای حاض
شــبکه اجتماعــی بــا اساســنامه مشــخص، 
ویــژه  اخالقــی  منشــور  و  دســتورالعمل 
ــی  ــورتی و نظارت ــای مش ــوان بازوه ــه عن ب
مدیریــت شــهری در ســطح محــالت شــهر 

ــتند. ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــران مش ته

کانون های معلوالن از چه سالی راه اندازی 
شدند و چند نفر عضو دارند؟

کانــون معلــوالن از ســال ۱۳۸۹ بــه صــورت 
منطقــه ای در ســطح شــهر تهــران (۲۲ 

ــعه  ــا توس ــه ب ــد ک ــکیل گردی ــه) تش منطق
ــت  ــا عضوی ــر ب ــال حاض ــا در ح فعالیت ه
ــه ای  ــورت محل ــه ص ــر ب ــر ۸۰۰۰ نف ــغ ب بال
در کلیــه محــالت شــهرتهران (۳۵۴ محلــه- 
ــت  ــال فعالی ــوالن) در ح ــون معل ۳۵۴ کان
می باشــد. از هــر کانــون یــک نفــر بــه 
عنــوان دبیــر محلــه ای و از هــر منطقــه یک 
ــه ای انتخــاب  ــر منطق ــوان دبی ــه عن ــر ب نف
ــم  ــه ای ه ــران منطق ــن دبی ــد. از بی گردی
یکــی از افــراد دارای معلولیــت، بــه عنــوان 
ــران  ــهر ته ــوالن ش ــون معل ــر کل کان دبی
انتخــاب گردیــد کــه در حــال حاضــر خانــم 
ترانــه میــالدی ایــن ســمت را عهــده  دارنــد.

انجام  محالت  کانون  در  که  فعالیت  هایی 
می  شود بر چه مبنایی است؟

کانون  هــا،  مهــم  فعالیت هــای  از  یکــی 
ــن  ــت. در ای ــازی اس ــوزش و توانمندس آم
ــروه از  ــه گ ــه س ــی ب ــوص آموزش  های خص
مخاطبیــن شــامل؛ افــراد دارای معلولیــت، 
خانواده  هــای ایــن افــراد و ســایر شــهروندان 
عالقمنــد ارائــه می شــود. ســرفصل های 
از  نیازســنجی  بــه  توجــه  بــا  آموزشــی 

تا به حال ۳۵۴ کانون محله ای در سطح 
شهر تهران تشکیل شده و بالغ  بر 

هشت هزار نفر نیروی داوطلب عضو 
این کانون  ها هستند 

ــرادی کارشــناس ارشــد در رشــته  ــه م فاطم
ــت شــهری اســت. او حــدود ۵ ســال  مدیری
اســت کــه در اداره کل ســالمت حــوزه 
معاونــت اجتماعــی فرهنگــی تهــران در حوزه 
ــد.  ــت می  باش ــه فعالی ــغول ب ــوالن مش معل
کانون  هــای  مســؤول  کارشــناس،  ایــن 
معلــوالن محــالت شــهر تهــران هــم هســت 
هماهنگــی  مســوول  حاضــر  حــال  در  و 
ــران  ــهر ته ــوالن ش ــردی معل ــورای راهب ش
ــا  ــه ب ــت ک ــدوار اس ــد. او امی ــز می باش نی
مشــارکت همــه شــهروندان و همــکاری همــه 
ــوزه  ــا ح ــط ب ــای مرتب ــازمان ها و نهاده س
معلــوالن و پرهیــز از جزیــره ای عمــل کــردن 
تهــران  شــهر  شــهری،  فعالیت هــای  در 

ــود. ــهروندانش ش ــه ش ــه هم ــق ب متعل

در کانون  ها همه کارها به صورت مشارکتی و 
داوطلبانه انجام می  شوند

مسوول کانون های معلوالن محالت شهر تهرانفاطمه مرادی
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ــه  ــان تهی ــارکت آن ــا مش ــاء و ب ــود اعض خ
شــده کــه بــه مناطــق ابــالغ گردیــده 
اســت. در بحــث آمــوزش و توانمندســازی، 
مخاطــب عمــده مــا خــود افــراد دارای 
معلولیــت هســتند. بــا نیازســنجی  هایی 
کــه انجــام داده ایــم، آموزش  هایــی را بــرای 
ایــن دوســتان بــا موضوعاتــی از قبیــل 
ــازی،  ــاخص های مناسب س ــا ش ــنایی ب آش
مبانــی حقــوق شــهروندی، مهارت  هــای 
را  و...  زندگــی  مهارت  هــای  اجتماعــی، 
ــرار  ــوالن ق ــای معل ــتور کار کانون ه در دس

ــم. دادی
ــازی،  ــوزش و توانمندس ــه در بحــث آم البت
خدمــات مشــاوره ای نیــز مــورد توجــه 
خانه  هــای  از  منطقــه  چنــد  در  اســت. 
ســالمت، از تخصــص خــود افــراد دارای 
ــده  ــاور استفاده ش ــوان مش ــت به عن معلولی
اســت. آنهــا، هــم بــه افــراد دارای معلولیت 
ــه شــهروندان تندرســت، خدمــات  و هــم ب
در  را  آن  نمونــه  می دهنــد.  مشــاوره ای 
ــه  ــر منطق ــه دبی ــم ک ــه دوازده داری منطق
ــی  ــمی و حرکت ــت جس ــه معلولی دوازده ک
مشــاوره ای  خدمــات  خودشــان  دارنــد، 
و  پزشــکی  خدمــات  ارائــه  می  دهنــد. 
پیراپزشــکی از قبیــل تســت فشــارخون، 
ــکی و  ــات پزش ــون و معاین ــد خ ــت قن تس
دندان پزشــکی بــا همــکاری ادارات ســالمت 
مناطــق بــه فراخــور مناســبت  های مختلــف 
ــی  ــوالن، روز جهان ــی معل ــل؛ روز جهان مث
نابینایــان و روز جهانــی ناشــنوایان از دیگــر 
ــن خدمــات  ــون اســت. ای فعالیت هــای کان
کــه  نیازســنجی  هایی  اســاس  بــر  نیــز 

صــورت گرفتــه، انجــام می  شــود. 
 عــالوه بــر این هــا اردوهــای مختلــف 
ــی  ــی و فرهنگ ــابقات ورزش ــی و مس آموزش
ــم کــه در مناســبت  های مختلــف  هــم داری
برگــزار می  شــوند. ایــن مســابقات در طــول 
ــه ای انجــام می  شــود.  ســال به صــورت پهن
مثــًال یــک منطقــه میزبــان می  شــود و 
مســابقات مختلــف ورزشــی را بــرای اعضای 

ــد.  ــام می  ده ــون انج کان
ــوالن  ــون معل ــکیل کان ــل تش ــی از دالی یک
ــود  ــورتی خ ــرات مش ــه از نظ ــوده ک ــن ب ای
افــراد دارای معلولیــت بــرای حل مشــکالت 
مبتــال بــه خودشــان اســتفاده گــردد. 
ــب  ــون در قال ــای کان ــور اعض ــن منظ بدی
گردهمایی  هــا و اجتماعــات کوچــک محلــی 
دورهــم جمــع می  شــوند و مشــکالت خــود 
ــود  ــه وج ــطح محل ــه در س ــکالتی ک و مش
ــل  ــرای ح ــد و ب ــایی می  کنن دارد را شناس
ــر می کننــد. آنهــا در برنامه ریــزی  آنهــا تدبی
ــر  بــرای حــل مشــکالت، اجــرا و نظــارت ب
آن، مداخلــه دارنــد. ایــن برنامه ریزی هــا 
ــود  ــا خ ــده ت ــاال تعریف ش ــه ب ــن ب از پایی
ــد در اجــرای برنامه  هــای  ــراد بتوانن ــن اف ای
مربــوط بــه خودشــان، نظــارت داشــته 

ــن  ــی از مهم تری ــب یک ــن ترتی ــند. بدی باش
فعالیت  هــای کانــون معلــوالن، تشــکیل 
جلســات هــر دو مــاه یک بــار در ســطح 
محلــه ای  دبیــران  اســت.  محــالت 
تشــکیل  باهــم  یک بــار  مــاه  دو  هــر 
محلــه ای  دبیــران  و  می  دهنــد  جلســه 
ــا  ــی ب ــورت فصل ــه ص ــم ب ــه ای ه و منطق
ــه  ــکیل جلس ــه، تش ــالمت منطق ــر س مدی
ســالمت  کل  اداره  ســطح  در  می  دهنــد. 
ــت  ــد وق ــر چن ــه ای ه ــران منطق ــم دبی ه
ــل  ــه داده و روی ح ــکیل جلس ــار تش یک ب
ــر  ــادل  نظ ــث و تب ــاری، بح ــکالت ج مش
می  کننــد و تجربیاتشــان را بــه هــم منتقــل 
اداره  در  کــه  جلســاتی  در  می  نماینــد. 
ســالمت برگــزار می کنیــم بــا همــکاری 
خــود دبیــران، برنامه  هــای کالن را بــه آنهــا 
ــال در حــال حاضــر،  ــم. مث منتقــل می  کنی
هماهنگــی برگــزاری جشــنواره مهرانــه را در 
روز جهانــی معلــوالن، در برنامــه کاری خــود 

ــم.  داری
ــی  ــه در روز جهان برخــالف روال هرســال ک
ــت  ــراد دارای معلولی ــود اف ــوالن از خ معل
ــی  ــال ۹۴ از خانواده  های ــد، س ــر می  ش تقدی
ــد دارای معلولیــت  کــه بیشــتر از ســه فرزن
ــود.  ــر ش ــد، تقدی ــه دارن ــول نخب ــا معل و ی
بــا  کانون  هــا  کــه  تهیه شــده  فرمــی 
ــا  ــن خانواده  ه ــالمت، ای ــکاری اداره س هم

را شناســایی و اولویت بنــدی   کننــد.
ــون  ــای کان ــده فعالیت  ه ــر از عم ــی دیگ یک
و  آموزشــی  بســته های  تولیــد  و  تهیــه 
فرهنگــی اســت. بدیــن منظــور یــک بســته 
ــا توانســتن"  ــام "خواســتن ت ــه ن آموزشــی ب
ــده  ــون تهیه ش ــای کان ــود اعض ــط خ توس
اســت. در ایــن بســته آموزشــی، بیــش 
از ده عنــوان آموزشــی توســط اعضــای 
ــا  ــان و ب ــود آن ــته خ ــه خواس ــون و ب کان
نظــارت مــا طراحــی شــده اســت. برگــزاری 
جشــنواره ســالم آقــای شــهردار ، برگــزاری 
مختلــف  نمایشــگاه  های  و  جشــنواره  ها 
ــی  ــه ســالمت و روز جهان ــژه در هفت ــه وی ب
معلــوالن، برگــزاری کارگاه آموزشــی آشــنایی 
شــیوه های  و  ناتوانــی  و  معلولیــت  بــا 
ارتبــاط مطلــوب بــا افــراد دارای معلولیــت 

نقــل  و  حمــل  پایانــه  راننــدگان  ویــژه 
ــزاری  ــت، برگ ــوالن طرش ــازان و معل جانب
ــوالن و  ــوان معل ــا عن ــش تخصصــی ب همای
ــزاری کارگاه آموزشــی  ــی شــهری، برگ زندگ
ــت  ــش مدیری ــت و نق ــا معلولی ــنایی ب آش
ــراد دارای  شــهری در کاهــش مشــکالت اف
و  شــهرداری  مدیــران  ویــژه  معلولیــت 
برگــزاری نمایشــگاه عکــس و کاریکاتــور نیــز 
ــون  ــت کان ــه هم ــه ب ــت ک ــواردی اس از م

ــت.  ــده اس ــرا گردی ــوالن اج معل

این کانون ها با سمن ها هم در ارتباط هستند 
و با آنها همکاری می کنند؟

ایجــاد ارتبــاط مســتمر بــا ســمن ها و 
افــراد  بــا  مرتبــط  مشــابه  تشــکل های 
ــون  ــف کان ــی از وظای ــت، یک دارای معلولی
ــل  ــن دلی ــه همی ــه اســت. ب ــوالن محل معل
در جلــب مشــارکت  های مردمــی، یکــی 
از فعالیت  هایــی کــه از اعضــای کانون  هــا 
ــز و  ــا مراک ــه ب ــن اســت ک ــم ای انتظــار داری
ــراد  ــا اف ــط ب ــمن های مرتب ــازمان  ها و س س
دارای معلولیــت ارتبــاط بگیرنــد. حتــی 
تفاهم نامــه ای هــم بــا تعــدادی از مراکــز ارائه 
ــا  ــت امض ــراد دارای معلولی ــه اف ــات ب خدم
شــده تــا اعضــای کانــون بتواننــد از خدمــات 
ــوند.  ــد ش ــمن ها بهره من ــز و س ــن مراک ای

آیا کانون  های معلوالن آماری از تعداد افراد 
دارای معلولیت در هر منطقه دارند؟

عضوگیــری و ثبــت نــام از افــراد دارای 
ــکاری  ــه هم ــل ب ــب و مای ــت داوطل معلولی
ــش  ــت پوش ــی تح ــای اجتماع درفعالیت ه
از  اطالعاتــی  بانــک  تشــکیل  و  کانــون 
شــهروندان دارای معلولیــت یکــی از وظایــف 
منظــور  همیــن  بــه  می باشــد  کانــون 
فرم هایــی طراحــی شــده و افــراد داوطلــب 
از طریــق مراجعــه بــه خانه هــای ســالمت، 
بــه عضویــت کانــون در می آینــد و یــا 
ــق  ــالمت مناط ــا در ادارات س ــکاران م هم
و  مــدارس  بــه  ســالمت،  خانه هــای  و 
دارای  افــراد  از  نگهــداری  مجتمع هــای 
معرفــی  از  بعــد  و  می رونــد  معلولیــت 
کانــون در صــورت تمایــل، افــراد متقاضــی 
عضــو کانــون می شــوند گاهــی هــم در 
صــورت شــرکت کانــون در نمایشــگاه ها 
برپایــی  بــا  مختلــف،  جشــنواره های  و 
ــود  ــی می ش ــوالن معرف ــون معل ــه، کان غرف
و از متقاضیــان در ایــن مراســم عضوگیــری 
ــخصات  ــری مش ــد از عضوگی ــد. بع می کن
افــراد شــامل، نــام و نــام خانوادگــی، 
از  برخــورداری  معلولیــت،  نــوع  ســن، 
ــاس  ــماره تم ــای الزم، آدرس و ش مهارت ه
ــار  ــن اطالعــات در اختی ثبــت می شــود. ای
ادارات ســالمت مناطــق و اداره کل ســالمت 
قــرار دارد. یکــی از کاربردهــای ایــن بانــک 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای اطالعات

توان بخشی یعنی این  که بتوانید با فراهم 
کردن شرایط الزم، مشارکت و مداخله 
اجتماعی افراد دارای معلولیت را فراهم 
کنید. در این کانون ها  این گروه از جامعه 
از خانه  ها بیرون آمده و هر دو ماه یک بار 

در فضایی مثل سرای محله دور هم جمع 
می شوند و در ارتباط با مشکالتشان با هم 

صحبت   و راه حل می اندیشند
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دسترســی بــه شــماره موبایــل این عزیــزان، 
ــد  ــه فراخــور مناســبت های مختلــف مانن ب
روز جهانــی معلــوالن، روز جهانــی نابینایــی 
و غیــره، پیام هــای فرهنگــی و آموزشــی 

ــود. ــال می ش ــزان ارس ــن عزی ــرای ای ب

برای  معلولیت  دارای  افراد  به  اطالع رسانی 
عضویت در کانون  های محالت چگونه انجام 

می  شود؟
کانــون معلــوالن اولیــن کانونــی بــود 
ــن ســایت  کــه ســایت۱ طراحــی نمــود. ای
کانــون  اعضــای  خــود  همــکاری  بــا 
ــان  ــود و نش ــت می ش ــدازی و مدیری راه ان
از توانمنــدی اعضــاء گــروه اســت. در ایــن 
آیین نامه هــا،  دســتورالعمل  ها،  ســایت 
تفاهــم  تعــداد  و  اطالعیه هــا  اخبــار، 
و  ســازمان ها  بــا  همــکاری  نامه هــای 
مقــاالت خواندنــی بارگــزاری می شــود. 
قســمتی از ایــن ســایت بــه اخبــار مناطــق 
اختصــاص دارد. ســعی مــا بــر ایــن اســت 
ــه  ــا ب ــی کاره ــکان تمام ــا جــای ام ــه ت ک
اعضــای کانــون واگــذار شــود و مشــارکت 
داشته باشــیم.  را  اعضــا  معنــی دار 
ــار مناطــق  ــزاری اخب ــرای بارگ ــن ب بنابرای
ــم و از  ــزار کردی ــه ای برگ ــه، جلس ۲۲ گان
ــر از  ــک نف ــه ی ــتیم ک ــه خواس ــر منطق ه
ــا  ــنا ب ــه آش ــت را ک ــراد دارای معلولی اف
ــا  ــد و ب ــی کنن ــتند را معرف ــر هس کامپیوت
ــر  ــی دو نف ــالدی و یک ــم می ــور خان حض
از اســاتید، بــرای ایــن افــراد جلســات 
آموزشــی آشــنایی بــا کامپیوتــر و اینترنــت 
در  مطالــب  بارگــذاری  چگونگــی  و 
ــردی  ــن ف ــر چنی ــتیم. اگ ــایت را گذاش س
باشــد،  نداشــته  وجــود  منطقــه ای  در 
ــار را  ــان اخب ــه خودش ــان منطق کارشناس
بارگــزاری می  کننــد تــا بــه اطــالع ســایرین 
برســد. یکــی از راه  هــای جــذب مخاطــب 
ــایت  ــن س ــق همی ــانی از طری و اطالع رس
ــر از  ــی دیگ ــت. یک ــوالن اس ــون معل کان
خانه  هــای  رســانی،  اطــالع  روش هــای 
ســالمت و شــبکه ســالمت یــاران هســتند. 
خانه  هــای ســالمت ســاختاری هســتند 
ــطح  ــاء س ــظ و ارتق ــور حف ــه  منظ ــه ب ک
ســالمت شــهروندان در کلیــه محــالت 
ــی  ــده اند. برگه های ــران تشکیل ش ــهر ته ش
ــت  ــالمت طراحی شده اس ــای س در خانه  ه
کــه اگــر افــراد دارای معلولیــت بخواهنــد 
ــات خانه  هــای ســالمت برخــوردار  از خدم
ــه  ــرده و ب ــل ک ــی را تکمی ــوند، فرم های ش
ــود  ــه خ ــوالن محل ــون معل ــت کان عضوی
می کنیــم  اعتــراف  ولــی  می  آینــد.  در 
کــه اطــالع رســانی مــا هنــوز کامــل 
نیســت و مــی بایســت از ســایر روش هــای 

شــویم.  بهره منــد  هــم  اطالع رســانی 

توضیح  هم  متقاضیان  عضویت  مورد  در 
اساسی  چه  بر  عضویت ها  این  که  دهید 

هستند وچه معنایی دارند ؟
 در کانــون معلــوالن انــواع عضویــت وجــود 
ــه  ــه ب ــی ک ــت پیوســته، اعضای دارد: عضوی
طــور دایــم در کانــون مشــغول بــه فعالیــت 
هســتند و علی رغــم این کــه از خدمــات 
کانــون بهره منــد می شــوند، توانمنــدی 
و پتانســیل خودشــان را هــم در اختیــار 
ــت  ــد. عضوی ــرار می دهن ــون ق ــای کان اعض
ــر  وابســته، افــرادی کــه فــرم عضویــت را پ
کرده انــد ولــی بــه صــورت دایــم بــا کانــون 
در ارتبــاط نیســتند و فقــط از خدمــات 
در  مثــًال  می  کننــد،  اســتفاده  کانــون 
ــی  ــه مناســبت روز جهان ــه ب جشــن  هایی ک
ــی  ــا اردوهای ــود ی ــزار می  ش ــوالن برگ معل
کــه در کانــون برگــزار می  شــود و یــا در 
ــای آموزشــی شــرکت  ــابقات و کالس  ه مس
ــاری  ــت افتخ ــت عضوی ــد و در نهای می  کنن
هــم داریــم کــه افــرادی نظیــر کارشناســان، 
حامیــان، محققــان، خیریــن، متخصصــان، 
و  عالقمنــدان  ورزشــکاران،  هنرمنــدان، 
والدیــن فــرد دارای معلولیــت که بــه صورت 
ــه  ــوده و ب ــکاری نم ــون هم افتخــاری باکان
ــد. ــی نماین ــک م ــداف آن کم ــبرد اه پیش

 ســعی مــا برایــن اســت کــه هــم در 
نظــارت  حتــی  و  اجــرا  برنامه ریــزی، 
ــته  ــون را داش ــای کان ــارکت اعض ــم مش ه
ــم بحــث  ــی بزن باشــیم. اگــر بخواهــم مثال
مناسب ســازی فضاهــای شــهری اســت. در 
ایــن حــوزه طرح  هــای مختلفــی در دســتور 
ــوان  ــه می ت ــرار دارد ازجمل کار شــهرداری ق
بــه مناسب ســازی بوســتان  ها، بازدیــد و 
ــار  ــامانه قط ــتانداردهای س ــر اس ــارت ب نظ
افــراد  منــازل  مناسب ســازی  و  شــهری 
دارای معلولیــت اشــاره نمــود. مدیریــت 
ــه  ــا  ب ــن طرح ه ــرای ای ــرای اج ــهری ب ش

تنهایــی نمی توانــد کاری از پیــش ببــرد لــذا 
ــن  ــم. بدی ــک گرفتی ــتان کم ــود دوس از خ
ــه  ــراد دارای معلولیــت منطق ــه اف شــکل ک
خــود را کــه نیــاز بــه مناسب ســازی در 
منزلشــان دارنــد را معرفــی کننــد. تــا 
ــل  ــت حمل ونق ــه معاون ــرد ب مشــخصات ف
و ترافیــک شــهرداری تهــران اعــالم شــود و 
نســبت بــه نصــب ســطح شــیب دار، باالبر ، 
مناسب ســازی حمــام و توالــت آنهــا اقــدام 

ــردد.  گ
یــا مثــًال در بحــث مناسب ســازی فضاهــای 
شــهری، فرمــی را تهیــه کــرده و در اختیــار 
ــه و  ــه کوچ ــم ک ــون قراردادی ــای کان اعض
ــد و آدرس  ــایی کنن ــود را شناس ــه خ محل
بدهنــد کــه فــالن کوچــه مثــًال پــل بــرای 
عبــور افــراد دارای معلولیــت نــدارد یــا نیــاز 
ــا در مدخــل  ــه ســطح شــیب دار دارد و ی ب
ــو" شــکل تعبیه شــده  ــاده رو میله  هــای "ی پی
اســت. در صــورت دریافــت ایــن گزارشــات 
ــتاد  ــا س ــه ی ــهرداری آن منطق ــا ش ــا ب م
ــه  ــران مکاتب ــهرداری ته ــازی ش مناسب س
می  کنیــم تــا ایــن مشــکل رفــع شــود. 
ــت  ــم درخواس ــون ه ــای کان ــود اعض از خ
ــع  ــان باشــند و در رف ــه در جری می  شــود ک
ــن  ــد. مهم تری ــارت کنن ــکالت نظ ــن مش ای
شــاخصه بــرای شــهروندان دارای معلولیت، 
شــهری  امکانــات  پذیربــودن  دســترس 
ــرای آن هاســت. دسترســی یعنــی اینکــه  ب
ــده  ــی ازعه ــه تنهای ــت ب ــرد دارای معلولی ف
ــات  ــد از امکان ــد و بتوان کارهــای خــود برآی
محلــی اســتفاده کنــد. اگــر یــک فــرد 
ــت در مســیر رفــت و آمــدش  دارای معلولی
ــزه  ــه رو شــود، انگی ــع فیزیکــی روب ــا موان ب
ــک  ــد. ی ــدا می کن ــش پی ــارکتش کاه مش
بازبینــی  کانون هــا  دیگــر  ارزشــمند  کار 
ــازی  ــالح مناسب س ــه اصط ــتان های ب بوس
شــده در ســطح شــهر تهران و ایســتگاه های 
ســامانه قطــار شــهری بــوده اســت. نتایــج 
ــدادی  ــه تع ــده نشــان داد ک ــه دســت آم ب
از ایــن بوســتان ها و ایســتگاه های متــرو 
بــا اســتانداردهای الزم مناســب ســازی 
ــه  ــیدگی ب ــن رس ــور یقی ــه ط ــده اند. ب نش
ــدر  ــت در ص ــراد دارای معلولی ــت اف وضعی
ــی  ــرار دارد ول ــران شــهری ق ــات مدی توجه
ــووالن  ــار مس ــد در کن ــان بای ــا خودش آنه
شــهری حضــور داشته باشــند تــا کارهــا 

ــام شــود.  ــر انج ــر و مفیدت بهت

در  معلولیت  دارای  افراد  مشارکت  و  حضور 
عینی  مصداق  محالت  معلوالن  کانون  های 
در  آیا  است.  جامعه  بر  مبتنی  توان بخشی 
این چند سال برآوردی از تاثیر این فعالیت  ها 

داشته اید؟
و  پژوهشــی  فعالیت هــای  انجــام  بحــث 
ارزیابــی و اثربخشــی فعالیــت   کانون هــا، 

با نیازسنجی  هایی که انجام 
داده ایم، آموزش  هایی را برای این 

دوستان با موضوعاتی از قبیل؛ آشنایی 
با شاخص های مناسب سازی، مبانی 

حقوق شهروندی، مهارت  های اجتماعی، 
مهارت  های زندگی و... در دستور کار 

کانون های معلوالن قرار دادیم
کانون معلوالن اولین کانونی بود که 

سایت خود را طراحی نمود. این سایت 
با همکاری خود اعضای کانون راه اندازی 
و مدیریت می شود که نشان از توانمندی 

این افراد است

1.  www.kmt22.org
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درصدد هستیم 
به منظور فرهنگ سازی از طریق 

رسانه های آموزشی، یک سری شعارها 
و پیام ها در حوزه توجه یه حقوق افراد 

دارای معلولیت را به شهروندان و مدیران 
شهری منتقل کنیم

مطالعــات  کل  اداره  وظایــف  حــوزه  در 
شــهرداری اســت. بنابرایــن طــرح پژوهشــی 
کانون هــای  فعالیت هــای  اثربخشــی 
ــا تاکیــد بــر شــیوه های ارتقــا  معلــوالن را ب
مشــارکت معلــوالن بــه اداره کل مطالعــات 
ــن  ــی ای ــه پایان ــرده و در مرحل ــنهاد ک پیش

ــتیم.  ــرح هس ط
ولــی در مجمــوع ۵ ســال از آغــاز فعالیــت 
ایــن  می گــذرد.  محــالت  در  کانون هــا 
کانون هــا بســتری بــرای ارتبــاط میــان 
افــراد دارای معلولیــت بــا افــراد تندرســت و 
همچنیــن بــا مدیــران شــهری اســت تــا بــا 
ــوان  ــی بت ــای ارتباط ــن حلقه ه ــکیل ای تش
فرهنگ ســازی  راه  در  موثــری  گام هــای 
ــرات شــفاهی  ــی و مذاک برداشــت. در ارزیاب
کانون هــا  اعضــای  و  دوســتان  بــا  کــه 
ــه  ــن نتیجــه رســیدیم ک ــه ای داشــته ایم، ب
فعالیت هــای کانــون در ســال های اخیــر 
رشــد قابــل قبولــی داشــته و فعالیت هــای 
اثــر بخشــی در زمینــه آمــوزش و برنامه هــای 
فرهنگــی و اجتماعــی انجــام شــده اســت. 
ــم  ــا فراه ــه ب ــن ک ــی ای ــی یعن توان بخش
کــردن زمینــه الزم بــه منظــور حضــور، 
مشــارکت و حتــی مداخلــه اجتماعــی، 
بتوانیــد افــراد دارای معلولیــت را از خانه  هــا 
ــا  ــار آنه ــاه یک ب ــد، هــر دو م ــرون بیاوری بی
ــع  ــه جم ــرای محل ــل س ــی مث را در فضای
کنیــد تــا در ارتبــاط بــا رفــع مشکالتشــان 
بــا هم صحبــت   کننــد و راه حل بیاندیشــند. 
گرچــه وضعیــت موجــود هنــوز راضــی 
کننــده نیســت، امــا در ایــن جهــت تــالش 
می کنیــم. از طرفــی دیگــر یکــی از اهــداف 
کانــون   معلــوالن ایــن بــود کــه نــگاه 
ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــبت ب ــی نس منف
و  ببــرد  بیــن  از  را  توانمندی  هایشــان  و 
ــا،  ــی آنه ــور اجتماع ــارکت و حض ــا مش ب
ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــد ک ــردم ببینن م
یــک  هماننــد  ســالمت  خانه  هــای  در 
ــد  ــدا می  کنن شــهروند تندرســت حضــور پی
و از حقوقــی هماننــد دیگــران برخــوردار 
هســتند. ایــن حضــور موثــر، در نــگاه 
ــد  ــاد می کن ــر ایج ــووالن تغیی ــردم و مس م

و فرهنــگ جدیــد می آفرینــد.

چه برنامه هایی برای آینده دارید؟
 یکــی از برنامه  هایــی کــه امســال در دســتور 
کار مــا قــرار دارد، برگــزاری کارگاه آموزشــی 
آشــنایی بــا نیازهــای شــهروندان دارای 
معلولیــت و شــیوه برقــراری ارتبــاط مطلوب 
فعالیت هــای  ســاماندهی  و  آن هــا  بــا 
کانــون ویــژه مســووالن خانه هــای ســالمت 
ــق  ــه مناط ــران در کلی ــهر ته ــالت ش مح
ــران، توســط خــود  ــه شــهرداری ته ۲۲ گان
خانــم  ســرکار  مربیگــری  بــا  و  کانــون 
ــه  ــی باشــد ک ــون م ــرکل کان ــالدی دبی می

در حــال اجراســت. برگــزاری دوره هــای 
کانون هــای  دبیــران  ویــژه  آموزشــی 
ــان  ــازی آن ــور توانمندس ــه منظ ــوالن ب معل
بــا موضوعاتــی از قبیــل کارگروهــی، فعــال 
ــه  ــت در جامع ــراد دارای معلولی ــازی اف س
ــوق  ــورد حق ــی در م ــزارش و خبرنویس و گ
برنامه هــای  دیگــر  از  آنهــا  شــهروندی 
ــه  ــر می باشــد. درصــدد هســتیم ب موردنظ
منظــور فرهنگ ســازی از طریــق رســانه های 
ــا  ــعارها و پیام ه ــری ش ــک س ــی، ی آموزش
ــراد دارای  ــوق اف ــه حق ــه ی ــوزه توج در ح
مدیــران  و  شــهروندان  بــه  را  معلولیــت 
ــال  ــوان مث ــه عن ــم. ب شــهری منتقــل کنی
امســال در بحــث آمــوزش و فرهنگ ســازی 
در حــوزه معلولیــت ویــژه شــهروندان، کلیپ 
تاثیرگــذاری را بــرای پخــش در مانیتورهــای 
و  کرده ایــم  آمــاده  متــرو  ایســتگاه های 
هماهنگی هــای الزم را بــا شــرکت بهــره 

ــم. ــل آورده ای ــه عم ــرو ب ــرداری مت ب

آیا اعضای کانون  های معلوالن از همه انواع 
معلولیت  ها هستند؟

بلــه از هــر نــوع معلولیتــی در ایــن کانون  هــا 
ــوالن جســمی-  ــواع معل عضــو هســتند. ان
حرکتــی شــامل افــراد دچــار نقــص عضــو، 
ــکلتی و  ــای اس ــا، ناهنجاری ه ــواع فلج ه ان
ضایعــات نخاعــی، معلــوالن حســی شــامل 
افــراد نابینــا و کمبینــا و ناشــنوا و کمشــنوا 
ــوان  ــراد کمت ــامل اف ــی ش ــوالن ذهن ، معل
ــراد  ــامل اف ــی ش ــوالن روان ــی و معل ذهن
ــد  ــی می توانن ــالالت مزمــن روان دچــار اخت
بــه عضویــت کانــون درآینــد. ولــی در 
ابــالغ  مناطــق  بــه  کــه  دســتورالعملی 
کرده ایــم اعــالم کردیــم کــه کانون  هــای 
معلــوالن در محــالت، زمانــی رســمیت پیدا 
ــل ده  ــه حداق ــر محل ــه در ه ــد ک می  کنن
نفــر عضــو دارای معلولیــت داشــته باشــند 

و از ایــن تعــداد هفتــاد درصدشــان معلــول 
ــا حســی باشــند.  ــی و ی جســمی، حرکت

سایر  یا  شهرداری  مسووالن  از  انتظاری  چه 
ارگان  ها دارید؟

ــراد  ــا اف ــک ب ــه از نزدی ــی ک ــول مدت در ط
و  بــوده ام  ارتبــاط  در  معلولیــت  دارای 
مشکالتشــان را دیــده ام، بــه ایــن بــاور 
رســیده ام کــه مدیــران شــهرداری بایــد بــه 
مشــکالت و نیازهــای ایــن دســته از افــراد 
ــگاه  ــی ن ــه اجتماع ــک دغدغ ــوان ی ــه  عن ب
کننــد و امکانــات و منابــع کافــی را در 
جهــت رفــع مشــکالت آنهــا بــه کار گیرنــد. 
ــام  ــل تم ــه ح ــت ک ــد دانس ــی بای از طرف
مشــکالت افــراد دارای معلولیــت، از عهــده 
یــک ســازمان خــارج اســت. آنهــا نیازهــای 
متنوعــی دارنــد کــه برطــرف کــردن آن هــا 
ــد.  ــازمان ها را می طلب ــه س ــارکت هم مش
انتظــار ایــن اســت کــه هم افزایــی و تعامــل 
مرتبــط  ســازمان  های  میــان  ســازنده 
بــا ایــن حــوزه و همچنیــن ســمن های 
ــن  ــر ای ــد. اگ ــته باش ــود داش ــف وج مختل
ــد و از  ــود بیای ــووالن به وج ــدگاه در مس دی
ظرفیــت ســمن ها اســتفاده کننــد رســیدن 
ــی  ــا خیل ــداف آســان تر می  شــود. م ــه اه ب
از برنامه  هایمــان را بــا حمایــت ســمن ها 
آنهــا  حمایــت  بــه  و  می  کنیــم  برگــزار 
احتیــاج داریــم. تــا وقتــی کــه ســازمان  های 
ــای  ــاد، بهزیســتی و ســایر نهاده ــردم نه م
مرتبــط در کنــار بچه  هــای کانــون معلــوالن 
ــر وجــود  محــالت نباشــند و مشــارکت موث
نداشــته باشــد، مــا بــه اهــداف خــود 
ــورت  ــد به ص ــهرداری ها نبای ــیم. ش نمی  رس
جزیــره ای عمــل کننــد. در شــهرداری ها 
مختلفــی  معاونت هــای  و  ســازمان  ها 
وجــود دارنــد کــه در ارتبــاط بــا افــراد دارای 
االن  مــا  می کننــد.  فعالیــت  معلولیــت 
شــورای راهبــردی معلــوالن را در شــهرداری 
از  ترکیبــی  شــورا  ایــن  داریــم.  تهــران 
اســاتید علمــی و دانشــگاهی و صاحب نظــر 
در حــوزه معلــوالن، نماینــدگان ســازمان  ها 
ــوالن  ــور معل ــا ام ــط ب ــای مرتب و معاونت ه
ــازی،  ــت شهرس ــل معاون ــهرداری مث در ش
حمــل و نقــل و ترافیــک، خدمــات شــهری و 
ســازمان زیباســازی و پارک  ها و فضای ســبز 
و همچنیــن نماینــده بعضــی از ســمن های 
ــه  ــند ک ــوالن می باش ــوزه معل ــال در ح فع
ــی  ــل در یک ــر فص ــط در ه ــور متوس به ط
تابعــه  معاونت هــای  و  ســازمان ها  از 
شــهرداری تشــکیل جلســه می دهــد. مــن 
ــات و  ــن جلس ــه ای ــا ادام ــه ب ــدوارم ک امی
همفکری هــا مشــکالت زندگــی شــهری 
ــرای افــراد دارای معلولیــت کاهــش پیــدا  ب
کنــد و آنهــا هــم بتواننــد خــود را شــهروند 

ــد.  بدانن
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شــهرداری  محــالت  کانــون  دبیــر 
ــد اســت،  ــران معتق ــه چهارشــهر ته منطق
کــه  کانون هــا  ایــن  هــدف  مهم تریــن 
شــهرداری  چهــار  منطقــه  در  اکنــون 
تهــران، بیســت کانــون بــه تعــداد محــالت 
منطقــه و در ســطح شــهر تهــران ۳۴۷ 
کانــون بــه تعــداد محــالت تهــران تشــکیل 
ــف  ــا تعری ــن کانون ه ــدف ای ــده،  ه گردی
ــت  ــالح ذهنی ــت و اص ــادار از معلولی معن
ــراد دارای  ــه اف ــهری ب ــه ش ــگاه جامع و ن
معلولیــت اســت. حضــور پررنــگ ایــن 
افــراد در ســطح شــهر و محــالت، باالبــردن 
ــا برگــزاری  جایــگاه اجتماعــی آنهــا تــوام ب
کالس هــای آموزشــی بــرای ارتقــاء کیفیــت 
زندگــی آنهــا، در دســتور کار کانون هــا 

ــرار دارد.  ق

ــه زندگــی  ــد اســت رســیدن ب او معتق
جملــه  از  شــهر  ســطح  در  راحت تــر 
ــن  ــگاه ها، اماک ــا، ورزش ــور در پارک ه حض
عمومــی و امــکان رفــت و آمــد بــا وســایل 
حمــل و نقــل عمومــی و دسترســی آســان 
بــه تســهیالت و امکانــات تعبیــه شــده در 
ــه  ــت ک ــی اس ــهر، از تالش های ــطح ش س
ــه آن  ــتیابی ب ــدد دس ــا درص ــن کانون ه ای

ــتند.  هس

ایــن مســوول می گویــد، در کنــار ایــن 
ــطح  ــن در س ــای معلولی ــدف، کانون ه اه

ــددی  ــای آموزشــی متع ــالت، کارگاه ه مح
افــراد  آگاهــی  ســطح  باالبــردن  بــرای 
ــد.  ــزار می کنن ــت برگ ــه معلولی ــبت ب نس
آموزش هــا،  ایــن  مهم تریــن  از  یکــی 
مــا  اســت.  بــاردار  مــادران  آمــوزش 
انجــام  امــکان  محــالت  ســطح  در 
ــگیری از  ــرای پیش ــی ب ــای ژنتیک آزمایش ه
ــت را فراهــم  ــد بچه هــای دارای معلولی تول

یــم.  نموده ا

مســوول کانون هــای معلــوالن منطقــه 
ــرای تشــکیل  ــی ب ــار، اختصــاص مکان چه
کارگاه  جملــه  از  آموزشــی  کارگاه هــای 
ــرق  ــان و مع ــر، زب ــوزش خــط، کامپیوت آم
جهــت  در  رایــگان  صــورت  بــه  کــه  را 
معلولیــت  دارای  افــراد  توانمند ســازی 
اشــتغال  بــه  دســتیابی  منظــور  بــه 
برنامه هــای  از  را  اســت  شــده  ایجــاد 
می گویــد،  او  می دانــد.  کانون هــا  ایــن 
تمامــی ایــن تالش هــا بــرای دســتیابی 
افــراد دارای معلولیــت بــه شــرایط زیســت 
ــه  ــر در عرصــه اجتماعــی ودســتیابی ب بهت
ــه  ــر اســت. او ادام ــر و راحت ت زندگــی بهت
شــده  انجــام  دربررســی ها  می دهــد، 
بیشــترین  کــه  اســت  شــده  مشــخص 
و  ژنتیکــی  دالیــل  معلولیــت،  دالیــل 
تغذیــه ای اســت، بنابرایــن در کارگاه هــا 
ایــن  از  جلوگیــری  بــرای  آموزش هایــی 

می شــود.  داده  معلولیت هــا 

می دهــد،  ادامــه  مســوول  ایــن 
کانون هــا  ایــن  مهــم  فعالیت هــای  از 
در  ســمینارهایی  و  همایش هــا  برگــزاری 
ــا  ــت. م ــوالن اس ــت و معل ــورد معلولی م
در اکثــر برنامه هــا و همایش هــا ســعی 
ــراد دارای  ــود اف ــکاری خ ــم از هم می کنی
معلولیــت اســتفاده کنیــم تــا اســتعدادها و 
ــکوفا  ــق ش ــن طری ــان از ای توانمندی هایش
گــردد. از دالیــل ایــن کار آشــناکردن مــردم 

ــ ــ  ــ         

ــت  ــالش معاون ــا ت ــه از ســال ۱۳۹۰ توســط اداره کل ســالمت و ب ــن شــهرداری ها، مراکــزی هســتند ک کانون هــای معلولی
ــن  ــا از بی ــن کانون ه ــای ای ــدند. اعض ــکیل ش ــالت تش ــرای مح ــران، در س ــهرداری ته ــه ش ــت گان ــق بیس ــی مناط اجتماع
ــد  ــده بودن ــانی ش ــالت اطالع رس ــرای مح ــا س ــاجد و ی ــق مس ــهرداری، از طری ــالمت ش ــط اداره کل س ــه توس ــی ک داوطلبان
ــت در مناطــق شــهری  ــراد دارای معلولی ــت اف ــظ کرام ــی و حف ــاء ســطح زندگ ــا ارتق ــن کانون ه ــدف ای انتخــاب  شــده اند. ه
ــدا  ــان در ابت ــتیم. ایش ــی داش ــدار و گفت وگوی ــران دی ــهرداری ته ــه ۴ ش ــا در منطق ــن کانون ه ــران ای ــی از دبی ــا یک اســت. ب
قبــل از هــر صحبتــی گفــت: از قــول مــن بــه عنــوان یــک عضــو کوچــک از جامعــه معلــوالن و نیــز دبیــر یکــی از کانون هــای 
ــغل دارد  ــه ش ــی ک ــت. معلول ــتغال اوس ــت اش ــرد دارای معلولی ــک ف ــه ی ــن دغدغ ــید؛ مهم تری ــهرداری بنویس ــوالن ش معل
می توانــد خــودش و توانایی هایــش را بــه خانــواده و جامعــه ثابــت کنــد. مــا بــه همــان ســه درصــد ســهم اشــتغال افــراد دارای 
ــم.  ــا هــم می خوانی ــدار و گــپ و گفــت را ب ــن دی ــد. حاصــل ای ــا تصویــب  و اجرایــش کنی ــع هســتیم، لطف معلولیــت هــم قان

 کانون هاى معلولین مناطق شهردارى

مهم ترین هدف این کانون ها که اکنون 
در منطقه چهار بیست کانون به تعداد 

محالت منطقه و در سطح شهر تهران 
۳۴۷ کانون به تعداد محالت تهران 

تشکیل گردیده، ایجاد تعریف معنادار 
از معلولیت و اصالح ذهنیت و نگاه 

جامعه شهری به معلوالن است. حضور 
پررنگ معلوالن در سطح شهر و محالت 
باالبردن جایگاه اجتماعی معلوالن توام با 
برگزاری کالس های آموزشی برای ارتقاء 

کیفیت زندگی معلوالن است 
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ــت و  ــراد دارای معلولی ــای اف ــا توانایی ه ب
ــردم نســبت  ــش م ــردن ســطح بین ــاال ب ب
بــه ایــن افــراد اســت. برگــزاری ســمینارها 
و کارگاه هــای آموزشــی در ســراهای محلــه، 
اســتعدادهای  شــدن  شــکوفا  موجــب 
در  و  می شــود  معلولیــت  دارای  افــراد 
ضمــن بــا بــاال بــردن ســطح آگاهــی 
عمومــی، جلوگیــری از معلولیــت را موجــب 

می شــود.

منطقــه  معلولیــن  دبیرکانــون 
بیناســت،  کــم  هــم  خــودش  کــه   ۴
بــازوی  را  کانون هــا  ایــن  فعالیت هــای 
توانمند ســازی  در  بهزیســتی  ســازمان 
او  می دانــد.  معلولیــت  دارای  افــراد 
ــن  ــا در ای ــه م ــن دغدغ ــد: مهم تری می گوی
کانون هــا، تامیــن بودجــه بــرای دســتیابی 
توانمند ســازی  برنامه هــای  اهــداف  بــه 
از  زمینــه  ایــن  در  مــا  البتــه  اســت. 
کمک هــا و همیاری هــای مردمــی بهــره 
ــه  ــوص ب ــه مخص ــا بودج ــا ت ــم. ام می بری
ــرد  ــق نگی ــازی تعل ــای توانمند س فعالیت ه
در  اساســی  فعالیت هــای  نمی تــوان 
ــر  ــال حاض ــام داد. در ح ــه انج ــن زمین ای
فعالیت هــای مــا براســاس ظرفیت هــای 
محــالت اســت و ســعی می کنیــم از خــود 
ــن  ــدازی ای ــت در راه ان ــراد دارای معلولی اف
مراکــز اســتفاده کنیــم. اگــر بخواهیــم 
ــان  ــا از مجری ــم قطع جشــنی را راه بیندازی
اســتفاده  محــالت  در  معلولیــت  دارای 
می کنیــم و بــرای نمایشــگاه هایمان نیــز 
از هنرمنــدان دارای معلولیــت اســتفاده 

 . می کنیــم

دبیــر کانــون معلــوالن منطقــه ۴، 
ــت  ــراد دارای معلولی ــایی اف ــاره شناس درب
ایــن منطقــه می گویــد، از اولیــن اقدامــات 
مــا بــرآورد آمــاری از تعــداد معلــوالن 
منطقــه بــود. مــا در منطقــه ۴ شــش 
مدرســه کــودکان اســتثنایی در ســطح 
منطقــه داریــم. هدفمــان ایــن اســت 
ــدارس  ــن م ــه ای ــم ب ــه بتوانی ــی ک ــا جای ت
ــزاری  ــه برگ ــم. از جمل ــانی کنی خدمت رس
ــرای  ــازی ب ــای تفریحــی و توانمندس اردوه
افــرادی کــه دارای توانایــی و بضاعــت مالــی 

ــتند.  نیس

پــارک  در  مــا  می دهــد،  ادامــه  او 
مرکــز  یــک  نیــز   ۴ منطقــه  الغدیــر 
فرآمــوزی داریــم و بــرای آمــوزش بــه 
دادن  ترتیــب  بــا  و  می رویــم  مــدارس 
در  آموزشــی  جــزوات  ارائــه  و  اردوهــا 

می کنیــم.  فعالیــت  اهدافمــان  جهــت 
هم چنیــن  محــالت  کانــون  در  مــا 
مختلفــی  نمایشــگاه های  و  بازارچه هــا 
و  می کنیــم  برگــزار  منطقــه  ســطح  در 
طریــق  از  را  معلــوالن  توانمندی هــای 
ــه  ــه جامع ــا ب ــری آنه ــای هن ــه کاره ارائ
ــر  ــث تغیی ــن کار باع ــم. ای ــان می دهی نش
ــراد دارای  ــه اف ــبت ب ــه نس ــرش جامع نگ
معلولیــت می شــود. او کــه خــودش از 
نخبــگان دارای معلولیــت اســت در مــورد 
ــد  جشــنواره ســالم آقــای شــهردار می گوی
معلــوالن  کانــون  کارهــای  از  یکــی   :
برگــزاری  تهــران،  مناطــق  ســطح  در 
ــود کــه  جشــنواره ســالم آقــای شــهردار ب
در آن نزدیــک بــه ۷۰۰۰ نامــه توســط افــراد 
دارای معلولیــت نوشــته و بــه شــهردار ارائه 
ــکالتی  ــا از مش ــا آنه ــن نامه ه ــد. در ای ش
ــه رو هســتند  ــا آن روب ــران ب ــه شــهر ته ک

گفتنــد. 

او هم چنیــن در مــورد میــزان اســتقبال 
از کالس هــا در محــالت مختلــف منطقــه ۴ 
بــه خصــوص محالتــی مثــل خــاک ســفید 
و شــمیران نــو کــه بیشــترین میــزان افــراد 
ــزود،  ــت و اف ــد گف ــت را دارن دارای معلولی
ــوب  ــیار خ ــن محــالت بس ــتقبال در ای اس
بــوده اســت. او می گویــد، مشــکالتمان 
هنــوز خیلــی زیــاد اســت و خیلــی راه 
ــون  ــان برســیم. کان ــه اهدافم ــا ب ــم ت داری
معلولیــن هدفــش خیــر اســت و از دل 
جامعــه بلنــد شــده اســت، کانــون جــدای 
از جامعــه نیســت. براســاس انتخاباتــی کــه 
برگــزار کردیــم، خــود معلــوالن رای دادنــد 
و نمایندگانشــان را در مناطــق انتخــاب 
کردنــد. ســعی مــا ایــن اســت بــا ابزارهــای 
ــووالن  ــت  مس ــم ذهنی ــه داری ــی ک مختلف
معلولیــت  دارای  افــراد  بــه  نســبت  را 

ــدا  ــا ج ــم آنه ــه بگویی ــم، اینک ــر دهی تغیی
شــهروند  نبایــد  و  نیســتند  جامعــه  از 
درجــه دو محســوب شــوند. آنهــا حــق 
دارنــد مثــل ســایر شــهروندان از امکانــات 
شــهری ماننــد بوســتان ها، وســایل نقلیــه 
ــینماها  ــی و س ــگاه ها ورزش ــی، باش عموم

بهره منــد شــوند. 

ایــن مســوول فعــال و پــر تــالش، 
ــوب  ــث مص ــه را باع ــف بودج ــدان ردی فق
ــد و  ــخص می دان ــای مش ــدن برنامه ه نش
ــای  ــد ردیف ه ــک بای ــدون ش ــد، ب می گوی
بودجــه بــه خصــوص بــرای مناسب ســازی 
معابــر بــه تصویــب برســد. البتــه ایــن 
برنامــه تحــت عنــوان برنامــه جامــع اکنــون 
ــن  ــم در همی در مجلــس اســت و امیدواری

ــد.  ــب برس ــه تصوی دوره ب

ــود متخصــص  ــن کمب ــان هم چنی ایش
ــت  ــراد دارای معلولی ــائل اف ــه مس ــنا ب آش
ــد و  ــوزه می دان ــن ح ــتی های ای را از کاس
ــراد  ــد اف ــتی بای ــه بهزیس ــد اســت ک معتق
توانمنــد را درحــوزه کار بــا معلــوالن تربیــت 
ــان  ــراد از می ــن اف ــت ای ــر اس ــد و بهت کن
خــود افــراد دارای معلولیــت باشــند، زیــرا 
یــک فــرد دارای معلولیــت حــال یکــی 

ــد.  ــر درک می کن ــودش را بهت ــل خ مث

ــم  ــعی کردی ــا س ــد، م ــان می گوی ایش
ــی  ــتی و روانشناس ــای بهداش ــا کالس ه ت
ــراد  ــن اف ــه بی ــام یافت ــورت ادغ ــه ص را ب
ــزار  ــراد تندرســت برگ دارای معلولیــت و اف
ــالم  ــراد س ــم در اف ــس تفاه ــا ح ــم ت کنی
نســبت بــه معلــوالن بیشــتر ایجــاد شــود. 
هم چنیــن  کانــون  در  مــا  می گویــد  او 
ــه  ــی ک ــر از مادران ــرای تقدی ــی ب برنامه های
ــم  ــزار می کنی ــد برگ ــول دارن ــدان معل فرزن
ــش  ــادران زحمت ک ــن م ــا ای ــه ب ــا جامع ت
ــتند  ــه هس ــادی مواج ــختی زی ــا س ــه ب ک

ــز آشــنا شــود.  نی

امیــدوارم  می گویــد:  انتهــاء  در  وی 
دارای  افــراد  بــرای  باالتــری  جایــگاه 
در  فقــط  و  شــود  دیــده  معلولیــت 
مناســبت های رســمی بــه آنهــا توجــه 
ــده  ــال دی ــام س ــد در تم ــا بای ــود. آنه نش
شــوند. بایــد شــرایطی فراهــم شــود تــا این 
ــا و پتانســیل های  ــد ظرفیت ه ــراد بتوانن اف
ــز  ــا نی ــا خانواده ه ــد ت خــود را نشــان دهن
ببیننــد کــه آنهــا چــه توانمندی هایــی 
ــزت نفسشــان  ــیله ع ــن وس ــا بدی ــد ت دارن

ــود.  ــظ ش حف

سعی ما این است که به جامعه و به 
خصوص مسووالن نشان دهیم که 
معلوالن شهروند درجه دو نیستند. 

آنها حق دارند مثل سایر شهروندان از 
امکانات شهری مانند بوستان ها، وسایل 

نقلیه عمومی سینماها و باشگاه های 
ورزشی بهره مند شوند
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در تاریــخ هفتــم آبــان مــاه، اولیــن کارگاه آمــوزش 
معلولیت هــا در منطقــه یــک شــهرداری شــهر تهــران برگــزار 

ــد.  ش
ــای  ــووالن خانه ه ــنایی مس ــت آش ــن کارگاه در جه ــات ای موضوع
ســالمت بــا نیازهــای شــهروندان دارای معلولیــت و شــیوه ارتبــاط 
مناســب بــا آنهــا بــود. در ایــن کارگاه کــه توســط ترانــه میــالدی 
دبیــر کل کانون هــای معلــوالن شــهر تهــران اداره می شــد، 
ــراد دارای  ــای اف ــناخت خصوصیت ه ــت ش ــی در جه آموزش های
ــد.  ــه ش ــران ارائ ــه حاض ــوع از معلولیت هاب ــر ن ــت در ه معلولی
چگونگــی ارتبــاط صحیــح بــا نابینایــان و ناشــنوایان و افــراد دارای 
ــن کارگاه  ــود کــه در ای معلولیــت جســمی و حرکتــی از مــواردی ب
ــات؛  ــا موضوع ــی ب ــن کارگاه جزوات ــد. در ای ــه ش ــه آن پرداخت ب
فعالیتهــای ورزشــی بــرای افــراد دارای معلولیــت، معلولیــت و هنــر 
ــا افــراد دارای معلولیــت، آشــنایی  درمانــی، چگونگــی همیــاری ب
ــوالن  ــت از معل ــی، حمای ــگیری و توان بخش ــت، پیش ــا معلولی ب
ــی،  ــر اجتماع ــاط موث ــی و بین المللی،ارتب ــوق داخل ــگاه حق از ن
ــدگان  ــرکت کنن ــان ش ــرا، در می ــا اج ــون ت ــازی از قان مناسب س
توزیــع شــد. یکــی از نکاتــی کــه مــدرس ایــن کارگاه بــه آن اشــاره 
ــت،  ــرد دارای معلولی ــک ف ــرای ی ــر ب ــه: ویلچ ــود ک ــن ب ــرد ای ک
ــرد  ــک ف ــت ی ــه دس ــور ک ــت و همان ط ــدن اوس ــوی از ب عض
ــا ویلچــر یــک فــرد  ــا خــود می بریــد ب تندرســت را می گیریــد و ب

ــد !  ــورد کنی ــور برخ ــم همان ط ــت ه دارای معلولی
بعــد از اتمــام کارگاه، باخانــم میــالدی گفت وگــوی کوتاهــی انجــام 

ــد. ــه می خوانی ــم ک دادی

این فعالیت ها 
مصداق عینی توان بخشی مبتنی بر جامعه١ هستند

کارگاهـی کـه هم اکنـون در منطقـه یـک 
شـهرداری تهـران برگـزار می شـود، در چه 

اسـت؟ موردی 
ایـن کارگاه در راسـتای مبحث توان بخشـی 
مبتنـی بـر جامعـه و فراینـد عملکـرد افراد 
در جامعه اسـت کـه درواقع کارگاه آشـنایی 
معلولیـت  دارای  شـهروندان  نیازهـای  بـا 
و شـیوه برقـراری ارتبـاط مطلـوب بـا ایـن 
افـراد اسـت. ایـن کارگاه بـرای مسـووالن 
مختلـف  درمناطـق  سـالمت  خانه هـای 
کارگاه  ایـن  در  می شـود.  برگـزار  تهـران 
در  را  الزم  آموزش هـای  می کنیـم  سـعی 
افـراد  بـا  صحیـح  ارتبـاط  ایجـاد  جهـت 
دارای معلولیـت بدهیـم تـا ایـن دوسـتان 
کانون هـای  بـا  ارتبـاط  در  کارشـناس  کـه 
بتواننـد  هسـتند  تهـران  شـهر  معلـوالن 
ارتباط شایسـته ای با افـراد دارای معلولیت 

برقـرار کننـد. 

افـراد شـرکت کننـده در ایـن کارگاه چـه 
کسـانی هسـتند؟

مسـووالن خانه هـای سـالمت منطقـه یـک 
شـهرداری تهـران هسـتند. 

ارائـه  کارگاه  ایـن  در  آموزش هایـی  چـه 
؟ د می شـو

در ایـن کارگاه ابتـدا آسـیب های اجتماعـی 
کـه  عواملـی  سـپس  دادیـم.  شـرح  را 
موجـب ایجـاد معلولیـت می شـود و انـواع 
شـیوه  دادیـم.  توضیـح  را  معلولیت هـا 
برقـراری ارتبـاط مطلـوب بـا هـر گـروه از 
معلولیت هـا را بیـان کردیـم و سـعی کردیم 
موقعیت هـای  در  را  آنهـا  مثال هایـی  بـا 
اربـاب   یـک  اگـر  کـه  دهیـم  قـرار  مشـابه 
رجـوع یـا یـک شـهروند دارای معلولیـت به 
او  بـا  بایـد  چگونـه  می کنـد  مراجعـه  آنهـا 
ارتبـاط صحیـح برقـرار کننـد. تـا بتوانند از 
ایـن طریق مشـارکت افـراد دارای معلولیت 
را در سـطح مناطـق شـهر تهـران بـاال برده 
بتواننـد  هـم  افـراد  ایـن  کننـد  کمـک  و 
امکانـات  از  جامعـه  افـراد  سـایر  ماننـد 
خدماتـی  و  رفاهـی  امکانـات  و  اجتماعـی 

1. Community base Rehabilitation (CBR)

دبیرکل کانون های معلوالن شهر تهرانترانه میالدی

در این کارگاه سعی می کنیم
 آموزش های الزم را 

در جهت ایجاد ارتباط صحیح با افراد 
دارای معلولیت بدهیم
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کـه شـهرداری در اختیـار شـهروندان قـرار 
در  جزواتـی  کننـد.  اسـتفاده  می دهـد 
اختیـار ایـن دوسـتان قـرار داده می شـود 

دارد. مشـخصی  سـرفصل های  کـه 

این کارگاه ها یک روزه هستند؟
بلـه. ایـن کارگاه هـا یـک روزه هسـتند و مـا 
سـعی می کنیـم مباحـث به طـور دقیـق و بـا 
مثال هـای عینـی و مرتبـط بـا حـوزه کاری 
ایـن افراد باشـد که بتواننـد آن را درک کنند 

گیرند.  بـه کار  و 

آیا شـرکت کنندگان در این کارگاه خودشـان 
هـم موظف هسـتند که چنیـن کارگاه هایی 
را در مناطـق تحـت پوشـش خـود برگـزار 

؟ کنند
سـالمت  خانه هـای  مسـووالن  از  مـا 
می خواهیـم کـه ایـن کارگاه هـای آموزشـی 
برگـزار  هـم  معلـوالن  کانون هـای  بـرای  را 
مختلـف  گروه هـای  مـا  ولـی  کننـد. 
مسووالن شـهرداری تهران را در کارگاه های 
پیـش   مـن  می دهیـم.  آمـوزش  مختلـف 

ازایـن مجموعـه کارگاه هایـی بـرای مدیران 
آمـوزش  نظـر  زیـر  کـه  کـودک  خانه هـای 
شـهروندی هسـتند داشـتم و بـه آنهـا یـاد 
دادیـم که معلولیت ها را بشناسـند و شـیوه 
مناسـب برخـورد بـا افـراد دارای معلولیـت 
را یـاد بگیرنـد و بـه بچه های کوچـک انواع 
تفاوت هـا و شـیوه برخـورد بـا تفاوت هـا را 

آمـوزش دهنـد. مـا در کانون هـای معلوالن 
سـعی می کنیـم از طریق نهادهـای مختلف 
آمـوزش  از  شـویم.  عمـل  وارد  شـهرداری 
مسـووالن و دوسـتان خدمـات دهنـده در 
شـهرداری شـروع کرده ایـم و در مرحله دوم 
خدمـات گیرنده هـا بایـد آمـوزش ببیننـد. 

بعدازاین کارگاه چه برنامه ای دارید؟
کارگاه هـای  از  سـری  اولیـن  کارگاه  ایـن 
مسـووالن  بـه  معلولیت هـا  آموزشـی 
مناطـق  بـرای  و  بـود  سـالمت  خانه هـای 
دیگـر هـم ایـن کار تکـرار می شـود. پـس  از 
ایـن دوره یک مجموعـه کارگاه های جدیدی 
داریـم کـه در حـوزه طبقه بنـدی بین المللی 
عملکرد افراد دارای معلولیت۲ و کنوانسـیون 
بین المللـی حقوقـی افـراد دارای معلولیـت 
هسـتند. بـرای اجـرای ایـن کارگاه هـا یـک 
اسـت.  طراحی شـده  سـرفصل هایی  سـری 
 ایـن فعالیت هـا مصـداق عینی توان بخشـی 

مبتنـی بـر جامعـه هسـتند. 

 2.International Classification of Functioning (ICF)

پس  از این دوره یک مجموعه کارگاه های 
جدیدی داریم که در حوزه طبقه بندی 

بین المللی عملکرد افراد دارای معلولیت 
و کنوانسیون بین المللی حقوقی افراد 
دارای معلولیت هستند. برای اجرای 

این کارگاه ها یک سری سرفصل هایی 
طراحی شده است. این فعالیت ها 

مصداق عینی توان بخشی مبتنی بر 
جامعه هستند
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تا  چند توان سهل چنین آسائی دوش بگشاد فغانم به سحر شیدائی  
برخیز که اگه بود از فردائی بس دام  فتاده بر ره آری زنهار 
وز هست تو هستی زده بر هم بگذر در کار تو حیران شده عالم بگذر  
پندار هزار یا یکی کم بگذر چون بانگ برآورد فنا روزی چند 
برخیز که اگه بود از فردائی بس دام  فتاده بر ره آری زنهار 

ـــم ـــدار کنی ـــان ره دی ـــی و پیم ـــر م ـــا ب ـــز ت خی

ـــگار ـــان ن ـــف پریش ـــله ی زل ـــم زان سلس چش

خیـــز تـــا بـــر ره ایـــن بادیـــه تـــا آن دگـــر

خیـــز تـــا بـــر قدحـــی خاطـــر اشـــفته ی خویـــش

تـــا چـــه گـــردد بـــر ایـــن دیـــر فنـــا جملـــه ســـپهر

عارضـــا بـــر کـــف مســـکین چـــه بـــود پـــاک تنـــی

ـــم ـــار کنی ـــده ی بیم ـــوه ی آن دی ـــر جل ـــام ب ش

ـــم ـــدار کنی ـــه ی پن ـــدان حلق ـــم و ب ـــام داری ج

ــم ــار کنیـ ــه عیـ ــودای رخ آن مـ ــزم سـ عـ

ــم ــتانه ی دلدارکنیـ ــده ی مسـ ــر دیـ ــو بـ چـ

خیـــز کیـــن دیـــر غـــالم ره دلـــدار کنیـــم

خیـــز ویـــن چنـــد نثـــار گـــذر یـــار کنیـــم

سعید محمودى

زمــــزمـــه 
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ــو روزولــت  فرانکلیــن دالن
ــه ۱۸۸۲م. در  ــی ام ژانوی در س
نزدیکــی پوکــی پســی نیویورک 
دیــده بــه جــان گشــود. او 
ــود را در  ــه خ ــالت اولی تحصی
ــه  ــپس ب ــت. س ــه آموخ خان
مدرســه گروتــون و ازآنجــا بــه 
ــا  ــاروارد و کلمبی ــگاه ه دانش
وارد شــد و بــه تحصیــل علــم 
حقــوق پرداخــت و بعــدًا در 
نیویــورک بــه وکالــت مشــغول 

ــد. گردی
خدمــات  روزولــت 
دســتگاه  از  را  سیاســی اش 
ــاز  ــورک آغ ــذاری نیوی قانون گ
ــت  ــه معاون ــه زودی ب ــرد و ب ک
رســید.  دریــاداری  وزارت 
بــود،  حیــرت آوری  مــرد  او 
خصوصــًا اگــر بدانیــم کــه 

قســمت عمــده دوران خدمتــش را بــه علــت بیمــاری فلــج بــر 
ــرح  ــه ط ــال ۱۹۳۲م. ک ــد. در س ــرخ دار می گذران ــی چ صندل
ــه  ــت درصحن ــه داش ــان عرض ــه آمریکایی ــد را ب ــرارداد جدی ق
ــه شــهرت رســید. وی در ســال ۱۹۳۳م  سیاســی آن کشــور ب
براثــر فعالیت هــا و ابــراز لیاقت هــای پی درپــی بــه مقــام 
ریاســت جمهــوری نائــل گردیــد. در ســال ۱۹۲۱م دوازده ســال 
ــه کاخ ســفید وارد شــود ســکته ای  قبــل از این کــه روزولــت ب
ناقــص باعــث شــد کــه هیــچ گاه نتوانــد بــدون تکیه گاه بایســتد 
یــا بــدون عصــا راه بــرود. ولــی ایــن ضعــف جســمانی هرگــز در 

اهــداف و سرنوشــت وی تأثیــر نداشــت.
ــفید  ــه کاخ س ــد از ورود ب ــت روز دوم بع ــن روزول فرانکلی
ــه  ــرد ک ــه ای عمــل ک ــرد و به گون ــل ک ــا را تعطی ــام بانک ه تم
ــد. ارزش  ــه کار بودن ــه ادام ــادر ب ــر ق ــای معتب ــط بانک ه فق
پــول را بــر مبنــای طــال تصویــب کــرد و میلیون هــا دالر 
صــرف ترمیــم نظــام پولــی کــرد و مؤسســات متعــددی بــرای 
ــرد.  ــیس ک ــادی تأس ــران اقتص ــکالت بح ــردن مش ــن ب از بی
ــرد.  ــکار کار ایجــاد ک ــردم بی ــا م ــرای میلیون ه بدین وســیله ب
او بــا ایــن اقدامــات و بــا پشــتیبانی مــردم بــرای بــار دوم بــه 
ریاســت جمهــوری انتخــاب شــد. چهــار ســال بعــد در ســال 
ــه  ــود ک ــر آن ب ــک متحــده ب ــون ممال ــه قان ۱۹۴۱ م درحالی ک
هیــچ رئیس جمهــوری بیــش از دو بــار انتخــاب نشــود مــردم 
وی را بــرای بــار ســوم بــه ریاســت جمهــوری انتخــاب کردنــد. 
ــا  ــت ب ــت روزول ــی دوم دربرگرف ــگ جهان ــه جن ــی ک زمان
توجــه بــه اوضــاع اقتصــادی امریــکا بــا دقــت فــراوان مواظــب 
ــر  ــال از ه ــن  ح ــود و درعی ــگ نش ــه جن ــه وارد معرک ــود ک ب

نــوع کمکــی بــه انگلیــس 
جنــگ  در  توفیــق  بــرای 
ــا در  ــرد. ام ــودداری نمی ک خ
دســامبر ۱۹۴۱ م. کــه ژاپنی هــا 
ــور را در هاوایــی  ــدر پرل هارب بن
نــاوگان  و  کــرده  بمبــاران 
ــکا را نابــود کردنــد او بــه  امری
ــن و کشــورهای متحــد آن  ژاپ
آلمــان و ایتالیــا اعــالم جنــگ 
کــرد. او تــا آخــر عمــرش کــه 
ــان جنــگ  اندکــی قبــل از پای
دوم جهانــی دوم بــود عملیات 
رهبــری  را  امریــکا  جنگــی 

می کــرد.
برخــالف  روزولــت 
ــی  ــل، روابط ــات چرچی تلقین
ــا اســتالین داشــت  منطقــی ب
و معتقــد بــود کــه جبهــه دوم 
متفقیــن را بایــد در اروپــا و 
خــاک فرانســه گشــود و ژنــرال آیزنهــاور را مأمــور ایــن کارکــرد 
و همیــن اقــدام او همــراه بــا عملیــات تعرضــی وســیع شــوروی 
در جبهــه شــرق کمــر آلمــان را شکســت. روزولــت در مجامــع 
مهــم بین المللــی زمــان جنــگ چــه در تهــران و چــه در یالتــا 
ــود و می دانســت  ــکای بعــد از جنــگ واقــف ب ــه نقــش امری ب
ــا  ــه را ره ــی دیرین ــت انزواطلب ــس سیاس ــکا از آن پ ــه امری ک
ــی  ــر سیاســتمداران قبل ــن رو برخــالف دیگ ــرد از ای خواهــد ک
ــا  ــدان دار سیاســت اروپ ــان انگلیــس را می ــه هم چن ــکا ک امری
ــه ای  ــات خویــش را به طــور قاطعان ــا می پنداشــتند نظری و دنی
بــه چرچیــل تنفیــذ می کــرد. پایــان جنــگ نزدیــک بــود کــه 
ــه ریاســت  ــار در ســال ۱۹۴۴ م. ب ــرای چهارمیــن ب روزولــت ب
جمهــوری انتخــاب شــد. روزولــت در دوازدهــم آوریــل ۱۹۴۵م 
یعنــی ســه هفتــه قبــل از شکســت قطعــی نازی هــا بــه مــرگ 
ــری  ــس از عم ــا پ ــت جورجی ــپرینگ ایال ــی در وارم اس ناگهان
تــالش وفــات یافــت و او را در هایــد پــارک نیویــورک بــه خــاک 

ــپردند. س
فرانکلیــن روزولــت موسســه ای بــرای کمــک بــه مبتالیــان 
ــج اعصــاب در وارم اســپرینگ تأســیس نمــود، او  ــاری فل بیم
ــرد  ــانی می ک ــی از کس ــرف دلجوی ــود را ص ــول خ ــت و پ وق
کــه ماننــد خــودش دچــار مشــکالتی  بودنــد. فرانکلیــن 
روزولــت بــدون شــک یکــی از مقتدرتریــن روســای جمهــوری 

ــود. ــکا ب ــده امری ایاالت متح

از کتاب نوابغ و مشاهیر معلول جهان 
گردآورنده:مهندس منصور برجیان

روزولت، فرانکلین دالنو (۱۸۸۲-۱۹۴۵م.)
رئیس جمهور امریکا، فلج دوپا
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ــد از  ــدو تول حســین ۲۵ ســاله اســت و از ب
ــت.  ــوده اس ــت ب ــار معلولی ــا دچ ــه پ ناحی
ــا ویلچــر  ــل ب ــا ده ســال قب ــد؛ ت او می گوی
رفت  وآمــد می کــرده ولــی بعــد از عمــل 
ــا راه  ــا عص ــت ب ــادر اس ــاال ق ــی ح جراح
بــرود. حســین تمــام دوران تحصیــل خود را 
در مــدارس عــادی درس خوانــده و بــا کمک 
دایــی خــود توانســته بــا پله هــای دبســتانی 
کــه در آن مشــغول بــه تحصیــل بــوده کنــار 
بیایــد. مدرســه راهنمایــی او مشــکل عــدم 
مناسب ســازی نداشــته و در دوره دبیرســتان 
هــم او دیگــر می توانســته بــا عصــا از پله هــا 
بــاال بــرود. او از برخــورد همکالســی ها 
بــا خــودش می گویــد و این کــه در آغــاز 
ــته اند و  ــه او نداش ــی ب ــگاه خوب ــنایی ن آش
ــده  ــری آم ــره دیگ ــد او از ک ــر می کردن فک
ــاط، باهــم  ــا پــس از ایجــاد ارتب اســت! ام
و  خندیدنــد  و  گفتنــد  شــدند،  دوســت 
تــازه فهمیدنــد کــه او هــم مثــل خودشــان 
اســت، فقــط درراه رفتــن بــا آن هــا متفاوت 

اســت.
حســین در زنگ هــای تفریــح و ورزش در 
مدرســه، همیشــه دروازه بــان بــوده اســت. 
ایــن هنرمنــد از آشــنایی اش بــا مرکــز رعــد 
می گویــد: اصــًال از وجــود مرکــزی مثــل رعد 
بی خبــر بــودم. پــس از گرفتــن دیپلــم در یک 

ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــوط ب باشــگاه مرب
ــا  ــتان، ب ــق دوس ــردم و از طری ــام ک ثبت ن
ــه  ــز آشــنا شــدم و در ســال ۷۸ ب ــن مرک ای
ایــن مرکــز آمــدم. او ادامــه می دهــد، ابتــدا 
ــر  ــای کامپیوت ــه در کالس ه ــودم ک ــل ب مای
ــود  ــرم ب شــرکت کنــم ولــی چــون وســط ت
ــی در  ــًال می توان ــه فع ــد ک ــن گفتن ــه م ب
ــرکت  ــز ش ــن مرک ــی ای ــای کارگاه کالس ه
کنــی. مــن بــه همیــن دلیــل وارد کار معــرق 
شــدم. تــا آن زمــان بــا ایــن هنــر هیچ گونــه 
ــه  ــروع ب ــس از ش ــی پ ــتم ول ــنایی نداش آش
ــد شــدم  ــه آن عالقه من ــن رشــته ب کار در ای
به طوری کــه کامپیوتــر را فرامــوش کــردم 
و همیــن رشــته را ادامــه دادم. در تمــام 
مدتــی کــه در رعــد بــودم، یعنــی حــدود ۷ 
ســال، در ایــن کالس هــا آمــوزش دیــدم تــا 
بــه مهــارت رســیدم. حســین در مــورد ایــن 
ــی راضــی  ــه ام خیل ــد: از حرف رشــته می گوی
هســتم، بــه آن عالقه منــدم و امیــدوارم کــه 
ــا آن  ــته و ب ــد داش ــن راه درآم ــم از ای بتوان
زندگــی کنــم. او ادامــه می دهــد، هــر کاری 
ــور  ــد صب ــی بای ــت ول ــخت اس ــدا س در ابت
بــود، تــالش کــرد و ناامیــد نشــد. او افــزود: 
مــن توانســتم تابلویــی را کــه یــک ســال در 
ــه  ــودم را ب ــرده ب ــد روی آن کارک ــز رع مرک
ــروش  ــه ف ــان ب ــون توم ــزده میلی ــغ پان مبل

برســانم کــه خیلــی روحیــه گرفتــم. حســین 
ــه  ــغ را ب ادامــه داد: ده میلیــون از ایــن مبل
خانــواده ام کمــک کــردم و بــا پنــج میلیــون 
آن مغــازه ای اجــاره کــردم که در آن مشــغول 
بــه کار هســتم. او می گویــد، از این کــه 
توانســتم بــه خانــواده ام کمکــی کنــم، خیلی 

خوشــحالم. 
ایــن هنرمنــد معــرق کار در مــورد مغــازه اش 
ــه  ــازه را به تازگــی ب ــن مغ ــد: مــن ای می گوی
راه انداختــه  و هنــوز بــه ســوددهی مناســبی 
نرســیده ام، ولــی بــرای شــروع خــوب اســت 
و تــا حــدودی درآمــد داشــته ام. یــک ســری 
از کارهایــی کــه انجــام می دهــم را اســتادم 
در مرکــز رعــد برایــم ســفارش گرفتــه اســت 
ــفارش هایی  ــی س ــز گاه ــی نی ــردم محل و م
مــدت  همیــن  در  می دهنــد.  مــن  بــه 
در  داشــته ام.  ســفارش  چندیــن  کوتــاه 
ــز  ــی مرک ــم گاه ــف ه ــبت های مختل مناس
ــد. او  ــن می ده ــه م ــفارش هایی ب ــد س رع
ــا حــدودی  ــی ت ــه می دهــد: ازنظــر مال ادام
بــه اســتقالل رســیده ام و غیــر از تابلویــی که 
بــه مبلــغ پانــزده میلیــون تومــان فروختــم 
ــا  ــزار ت ــل ه ــی در حــد چه ــای کوچک کاره
ــم  ــان ه ــزار توم ــت ه ــزار و دویس ــد ه ص
ــًال چنیــن  ــه فــروش رســانده ام. چــون قب ب
مغــازه ای در ایــن محــل نبــوده کار مــن برای 

ــین  ــا حس ــو ب ــرای گفت وگ ب
و  فعــال  هنرمنــد  مردانــی 
ــارراه ســیروس  ــه چه ــق ب موف
در جنــوب شــهر تهــران رفتیــم 
ــتن  ــر گذاش ــت س ــا پش و ب
ــه  ــی ک ــه و پس کوچه های کوچ
ــم را  ــران قدی ــوز نشــانه ته هن
ــازه  ــه مغ ــا خــود داشــت، ب ب
کوچکــی در یــک بــازار محلــی 
پشــت  حســین  رســیدیم. 
ــول  ــه پ ــازه ای ک ــره مغ پنج
ــوی  ــروش تابل ــش آن را از ف پی
ــود  ــرده ب ــم ک ــش فراه معرق
نشســته و مشــغول بــه کار 
بــود. در همــان مغــازه کوچــک 
بــه گفت وگــو بــا او نشســتیم.

همیشه دوست داشتم روی پای خودم بایستم و 
زندگی مستقل داشته باشم
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ــری  ــر هن ــی ازنظ ــت. ول ــب اس ــردم جال م
هنــوز بــه راهنمایی هــای اســتادم نیــاز دارم 
ــری را بیامــوزم. ــد تکنیک هــای جدیدت و بای
 بــه عقیــده او هنــر پایانــی نــدارد و همیشــه 
بایــد بــه دنبــال آموختــن تکنیک هــای 
ــق  ــد: از طری ــه می ده ــود. او ادام ــد ب جدی
ــد را  ــون جدی ــی فن ــم خالق ــتادم، خان اس
ــوز  ــًال هن ــد: مث ــت. می گوی ــم آموخ خواه
ــتم  ــد نیس ــتال را بل ــره و کار کریس کار چه
کــه تکنیک هــای خــاص خــود را دارد. 
در نظــر دارم زمانــی را خالــی کنــم کــه 
ــا را  ــن تکنیک ه ــد ای ــز رع ــم در مرک بتوان
هــم آمــوزش ببینــم. هم چنیــن می خواهــم 
ــه  ــو ک ــگ و پلی اســتر تابل ــای رن درکالس ه
قــرار اســت در مرکــز رعــد برگــزار شــود هــم 
شــرکت کنــم کــه بتوانــم پلی اســتر تابلوهــا 
را هــم خــودم انجــام بدهــم. حســین 
ــن  ــرکت در ای ــا ش ــه ب ــت ک ــدوار اس امی

ــد.  ــا ده ــود را ارتق ــا کار خ کالس ه
ــرادر  ــر و دو ب ــر بزرگ ت ــک خواه ــین ی حس
کوچک تــر از خــودش دارد کــه همگــی 
او  گفتــه  بــه  ولــی  هســتند  تندرســت 
و  بــوده  حامــی اش  همیشــه  خانــواده 
کمکــش کرده انــد. او می افزایــد : خیلــی از 
خانواده هــا بــا مشــکل جســمی فرزندشــان 
کنــار نمی آینــد ولــی خــدا را شــکر خانــواده 
مــن خیلــی برایشــان مهــم نبــود کــه دچــار 
ایــن مشــکل هســتم و تــا این ســن همیشــه 
حامــی ام بوده انــد. می گویــد: مــن تاکنــون 
ــرده ام  ــل ک ــم را عم ــار پاهای ــش از ده ب بی
ــل  ــالگی عم ــتش را در دوس ــای راس . او پ
ــی ویلچــری  ــا ســال دوم راهنمای ــرده و ت ک
مدرســه  ســال  یــک  بعــد  بوده اســت، 
ــد از  ــد و بع ــل کن ــش را عم ــا پای ــه ت نرفت
عمــل موفــق، از ســوم راهنمایــی بــه بعــد 
ــد:  ــد. می گوی ــا عصــا رفــت و آمــد می کن ب
ــاج  ــه محت ــتم ک ــت نداش ــت دوس هیچ وق
می خواســتم  همیشــه  و  باشــم  کســی 
کارهایــم را خــودم انجــام بدهــم حتــی 
زمانــی کــه روی ویلچــر بــودم همه کارهــای 

ــی دادم.  ــام م ــودم انج ــخصی ام را خ ش
ــیدیم،  ــل از او پرس ــه تحصی ــورد ادام در م
گفــت: دو تــرم در دانشــگاه رعــد درس 
خوانــدم ولــی چــون کًال بــه درس عالقــه ای 
ــم را در کار  ــه وقت ــح دادم ک ــتم ترجی نداش
معــرق کــه بــه آن خیلــی عالقه منــدم 
بگــذارم و ایــن هنــر را به طورجــدی دنبــال 

ــارت برســم.  ــه مه ــا در آن ب ــم ت کن
ــخ  ــیدیم و او پاس ــده اش پرس ــه آین از برنام
داد: مــن و یکــی از دوســتانم کــه در رعــد 
مغــازه  بــه  بعدازظهرهــا  و  آموزش دیــده 
کــه  آینــده  در  داریــم  تصمیــم  می آیــد 
دســتمان بازتــر شــد، جــای بزرگ تــری 
دوســتان  ســایر  از  و  کنیــم  اجــاره  را 
آموزش دیــده در رعــد دعــوت کنیــم تــا 
ــن  ــد. او همی ــدا کن ــترش پی ــان گس کارم

حــاال هــم کارآمــوزی دارد کــه یــک روز در 
هفتــه در مغــازه از او کار یــاد می گیــرد. 
حســین دوســت دارد ایــن هنــر را بــه 

ــد.  ــوزش ده ــم آم ــران ه دیگ
ایــن هنرمنــد هنــوز در نمایشــگاهی کارهای 
خــود را ادامــه نــداده اســت، چــون مکانــی 
بــرای کار کــردن نداشــته اســت. امــا حــاال 
کــه خــودش مغــازه دارد از شــرکت در 
ــد:  ــد. می گوی ــتقبال می کن ــگاه  اس نمایش
ــرده ام  ــت ک ــه درس ــی را ک ــتر تابلوهای بیش
ــی را  ــوده و چندتای ــد ب ــز رع ــود مرک در خ
ــا  ــی از آنه ــاخته ام و بعض ــه س ــم در خان ه
ــزار  ــتان برگ ــه دوس ــگاه هایی ک را در نمایش
ادامــه  رســاندم.  فــروش  بــه  کردنــد، 
ــز  ــه درمرک ــگاه هایی ک ــد، در نمایش می ده
غرفــه  همیشــه  می شــود  برگــزار  رعــد 
داشــته ام، ولــی امیــدوارم کــه بتوانــم ده - 
پانــزده تابلــو آمــاده کنــم و در گالــری مرکــز 
رعــد آنهــا را در معــرض نمایــش قــرار دهــم.
کالس هــای  در  کــه  دوســتانی  بــه  او 
ــی  ــد ول ــرکت کرده ان ــد ش ــی در رع مختلف

هنــوز بیــکار هســتند توصیــه می کنــد کــه 
ــند،  ــی برس ــه درآمدزای ــد ب ــر می خواهن اگ
به طورجــدی  را  یک رشــته  و  کالس  یــک 
ادامــه بدهنــد تــا در آن بــه مهــارت برســند. 
ــت و  ــی هم ــتان کم ــر دوس ــر او اگ ــه نظ ب
پشــتکار داشــته باشــند، می تواننــد بــه 
درآمدزایــی برســند. او ادامــه می دهــد: 
ــن اســتاد شــدن در یک رشــته  ــر م ــه نظ ب
بهتــر از ایــن اســت کــه در کالس هــای 
ــکار  ــرش بی ــد و آخ ــرکت کنن ــف ش مختل
ــط  ــد محی ــط رع ــه نظــر او محی باشــند. ب
بچه هاســت،  بــرای  مناســبی  بســیار 
ــه  ــگاه ک ــط دانش ــل محی ــی اســت مث جای
کار  و  می بیننــد  آمــوزش  آن  در  بچه هــا 
ــم  ــه ای ه ــه هزین ــد درحالی ک ــاد می گیرن ی
ــاط  ــد : ارتب ــد. او می گوی پرداخــت نمی کنن
بــا رعــد خیلــی خــوب اســت ولــی بیشــتر 
از ســه چهــار ســال باعــث وابســته شــدن 
ــرک  ــود و ت ــز می ش ــن مرک ــه ای ــا ب بچه ه
کــردن آن برایشــان ســخت می شــود. ادامــه 
می دهــد : مــن از ســال ۸۷ کــه وارد رعــد 
شــدم در رشــته معــرق کار کــردم و اکنــون 
بــه مرحلــه ای رســیده ام کــه می توانــم 
بــرای خــودم کارکنــم و درآمــد داشــته 
ــود کــه  باشــم. هــدف مــن از ابتــدا ایــن ب
بــه مرحلــه ای برســم کــه بتوانــم روی پــای 
خــودم بایســتم و ســربار خانــواده ام نباشــم 
و از همــان روز اول هــم وقــت خــود را بــرای 
کار یادگرفتــن گذاشــتم و امیــدوارم در ایــن 
هنــر پیشــرفت بیشــتری داشــته باشــم و بــه 
ــر  هــدف نهایــی ام کــه ایجــاد کارگاه بزرگ ت

ــا کمــک دوســتان اســت برســم.  ب

تا آن زمان با این هنر هیچ گونه آشنایی 
نداشتم ولی پس از شروع به کار در این 
رشته به آن عالقه مند شدم به طوری که 
کامپیوتر را فراموش کردم و این رشته 

را ادامه دادم
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مشکل اساسی برای ازدواج افراد دارای معلولیت، 
مسکن مناسب سازی نشده است! 

چگونه با یکدیگر آشنا شدید؟
ــد  ــز رع ــوز مرک ــر دو کارآم ــا ه ــوره: م منص
بودیــم. مــن از طریــق یکــی از دوســتان بــا 
ــای  ــدم و در کالس ه ــنا ش ــز آش ــن مرک ای
ــرق،  ــای مع ــدم. در کالس ه ــوزش دی آن آم
از  و  کــردم  شــرکت  ارگ  و  خوشنویســی 
ــم  ــرق، خان ــد مع ــی جدی ــه مرب ــی ک وقت
خالقــی بــه مرکــز رعــد آمدنــد، در دوره هــای 
تکمیلــی ایــن رشــته هــم شــرکت کــردم و 
مــدرک گرفتــم. مــن بــه کار معــرق خیلــی 
عالقمنــدم و در اوقــات فراغــت در منــزل بــه 
ایــن هنــر مشــغول هســتم. خانــم خالقــی، 
واقعــًا یــک اســتاد نمونــه هســتند و کمــک 
وجــود  بــا  آمــوزان  کار  کــه  می کننــد 
ــن  ــد ای ــم بتوانن ــدید ه ــای ش معلولیت ه
ــًا  ــد. مــن از ایشــان واقع ــاد بگیرن ــر را ی هن

ــگزارم. سپاس
حمیــد: مــن نیــز از طریــق یکــی از دوســتان 

بــا مرکــز رعــد آشــنا شــدم. در کالس هــای 
معــرق، خطاطــی، نقاشــی و ســفال شــرکت 
کــردم ولــی بــه دلیــل مشــکالتی کــه برایــم 
پیــش آمــد، نتوانســتم آمــوزش معــرق 
ــی  ــرم. گاه ــدرک بگی ــم و م ــه ده را ادام
ــوی  ــاختن تابل ــرم در س ــه همس ــه ب در خان
معــرق کمــک می کنــم. البتــه دو ســال 
ــام  ــتم آب آورده و انج ــچ دس ــه م ــت ک اس
کارهــای ظریــف برایــم مشــکل شده اســت. 
ــن در  ــق کورت ــا تزری ــرار اســت ب ــه زودی ق ب
ــود.   ــرف ش ــکل برط ــن مش ــتم ای ــچ دس م

ــد. ــدا کن ــود پی ــدوارم دســتم بهب امی

شما از آموزش هایی که در رعد دیده اید به در 
آمد رسیدید؟

منصــوره: بلــه در همــان زمانــی کــه در 
رعــد آمــوزش می دیــدم، هرچــه را کــه یــاد 

می گرفتــم در خانــه درســت می کــردم و 
توانســتم در طــول دو ســال، پنــج تابلــو در 
منــزل درســت کنــم کــه تمــام چــوب بــود. 
ــتم  ــد و توانس ــی بودن ــا، خط بعضــی از آنه
ایــن تابلوهــا را بــه فــروش برســانم. اآلن هم 
ــه  ــی را تهی ــم و تابلوهای ــه کار می کن در خان
ــی  ــر سفارش ــانم و اگ ــروش می رس ــه ف و ب
ــر  ــالوه ب ــم. ع ــام می ده ــم انج داشته باش
ــم  ــز را ه ــر خــراش روی فل ــرق، هن کار مع
ــم  ــدم. خان ــوزش دی ــری آم ــای دیگ در ج
ــی  ــتغال و کارآفرین ــد اش ــیان از واح داداش
ــا  ــد و ت ــفارش کار داده ان ــن س ــه م ــد ب رع
ــراش روی  ــو خ ــی تابل ــدود س ــال ح ــه  ح ب
ــل داده ام. خــودم  ــرده  و تحوی ــه ک ــز تهی فل
ــر را  ــن هن ــه، ای ــرای محل ــن س در چندی
آمــوزش داده ام کــه بــا اســتقبال خوبــی هم 
روبــه رو شــده اســت. هنــر خــراش روی فلــز، 
هنــر جدیــدی اســت، کار ســبکی اســت کــه 
حمل ونقــل آن آســان اســت و خیلی هــا 
ــور  ــارج از کش ــه خ ــد و ب ــه آن را می خرن ک

می برنــد.

منبع درآمد شما به غیر از فروش تابلوهای 
معرق، از چه طریقی است؟

حمیــد: مــن کالس هــای مرکــز رعــد را تــا 
ــا  ــم ت ــدرک نگرفت ــدادم و م ــه ن ــر ادام آخ
ــم از ایــن طریــق کســب درآمــد کنــم  بتوان
ولــی در حــال حاضــر حقــوق پــدرم را 

حمیــد قاســمی و منصــوره مقصــودی زوجــی هســتند کــه بــه تازگــی ازدواج کرده انــد. 
حســین، متولــد ســال ۱۳۵۲ درشــهر تهــران اســت. معلولیــت او در اثــر فلــج اطفــال 
ــور  ــوره، به ط ــد. منص ــد می کن ــت و آم ــر رف ــا ویلچ ــر او ب ــال حاض بوده اســت. درح
ــتفاده  ــر اس ــم از ویلچ ــت. او ه ــده اس ــتخوان پیش رون ــی اس ــار پوک ــی دچ ژنتیک
می کنــد. دریــک بعــداز ظهــر پاییــزی مهمــان آنهــا بودیــم کــه بــا روی خــوش پذیــرای 
مــا شــدند. هــر دوی آنهــا معتقدنــد کــه دو فــرد دارای معلولیــت در صورتــی کــه در 
یــک خانــه مناســب ســازی شــده زندگــی کننــد، می تواننــد مســتقل بــوده و بــدون 

کمــک دیگــران روزگار بگذراننــد.
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ــرار  ــق ام ــن طری ــم و از ای ــت می کن دریاف
ــال کار  ــه دنب ــه ب ــم. البت ــاش می کنی مع

ــتم. ــم هس ه

محیط رعد را چگونه دیدید؟
منصــوره: محیــط رعــد محیــط خیلــی 
ــا بچه هــای شــبیه  ــاط ب ــود و ارتب ــی ب خوب
خودمــان، در روحیــه مــا تأثیــر بســیار 
مثبتــی داشــت. اوایــل کــه ســرویس ایــاب 
نیفتاده بــود،  راه  رعــد  مرکــز  ذهــاب  و 
ــود  ــخت ب ــی س ــا خیل ــرای م ــد ب رفت وآم
ــا ســرویس انجمن هــای  ــم ب ــور بودی و مجب
ــا  ــی ج ــر گاه ــم. اگ ــد بیایی ــه رع ــر ب دیگ
می ماندیــم، مجبــور می شــدیم پــول آژانــس 
بدهیــم کــه هزینــه باالیــی برایمــان داشــت.
ــت کار  ــرویس های بهزیس ــًال س ــد: قب حمی
کــه متعلــق بــه بهزیســتی بــود مــا را 
می بــرد. اآلن هــم از ســامانه ایــاب و ذهــاب 
شــهرداری اســتفاده می کنیــم. البتــه مرکــز 
ــا از  ــی م ــم دارد ول ــرویس هایی ه ــد س رع

ــم.  ــتفاده می کنی ــهرداری اس ــامانه ش س
 هنوز با مرکز رعد در ارتباط هستید؟

حمیــد: بلــه مــن و همســرم در کالس هــای 
ــی در  ــه تازگ ــه ب ــز ک ــای گلری ــپزی آق آش
ــم  ــرکت می کنی ــت، ش ــز راه افتاده اس مرک
ــدی هســتند.  ــای بســیار مفی ــه کالس ه ک
چیزهــای تــازه ای از ایشــان یــاد گرفته ایــم و 
بــه ایــن کالس  بســیار عالقه منــد هســتیم.
منصــوره: البته عــالوه بر کالس آشــپزی، در 
کالس آمــوزش چــرم هــم ثبت نــام کرده ایــم 
ــزار  ــک برگ ــده نزدی ــرار اســت در آین ــه ق ک
شــود. کار چــرم کار پردرآمــد و خوبــی اســت 
ــم  ــاد بگیری ــم آن را ی ــم بتوانی ــه  امیدواری ک
ــه ایــن کار را هــم انجــام  و بتوانیــم در خان

بدهیــم.

در مورد آشنایی و ازدواجتان برایمان بگویید؟
ــد  ــز رع ــرم را در مرک ــن، همس ــد: م حمی
دیــدم و از طریــق یکــی از دوســتان بــه 
ــدود  ــا ح ــه م ــدم. البت ــی ش ــان معرف ایش
ــم و  ــاط بودی ــم در ارتب ــا ه ــال ب ــک س ی
ــر  ــتر یکدیگ ــا بیش ــم ت ــد می کردی رفت وآم
ــر دو  ــان ه ــن زم ــد از ای ــیم. بع را بشناس
تصمیــم بــه ازدواج گرفتیــم. مــن بــه 
خواســتگاری ایشــان رفتــم و ازدواج کردیــم 
ــده اند  ــوت ش ــر دو ف ــن ه ــادر م ــدر و م پ
ــه  ــردم. ب ــی می ک ــرم زندگ ــا خواه ــن ب و م
دنبــال ایــن بــودم کــه شــریکی در زندگــی 
داشــته باشــم کــه از تنهایــی دربیایــم و ایــن 
خواســت خــدا بــود کــه بــا همســرم آشــنا 

شــدم و ازدواج کردیــم.
ــن  ــتانم از م ــی از دوس ــوره: روزی یک منص
ــا قصــد ازدواج داری؟ راســتش  ــید، آی پرس
مــن بــه ایــن موضــوع فکــر کرده بــودم 
ــن  ــه م ــنهاد را ب ــن پیش ــم ای ــانی ه و کس
ــف  ــل مختل ــه دالی ــی مــن ب ــد ول داده بودن

ازدواج بــا آنــان را صــالح ندیده بــودم. روزی 
ــم  ــه ســینما رفتی ــا ب ــدادی از بچه ه ــا تع ب
و وقتــی از ســینما بیــرون آمدیــم، یکــی از 
دوســتانم حمیــد را بــه مــن معرفــی کــرد، 
مخالفتــی نکــردم امــا مــن بــه ایشــان گفتم 
کــه بایــد بیشــتر باهــم آشــنا شــویم و الزم 
ــم.  اســت مشــاوره های الزم را انجــام بدهی
چــون هــر دوی مــا ویلچــری بودیــم و بایــد 
بــا توانایــی یکدیگــر بیشــتر آشــنا می شــدیم 
تــا ببینیــم آیــا می توانیــم کارهــای شــخصی 
خودمــان را انجــام بدهیــم یــا نــه. چــون به 
نظــرم اگــر دو نفــر نتواننــد یــک زندگــی را 
بــا کمــک همدیگــر اداره کننــد، ایــن ازدواج 
صحیــح نیســت. ایــن دو نفــر حداقــل بایــد 
بتواننــد نــود درصــد از کارهــا را خودشــان 

انجــام دهنــد.

چه شد که باالخره به حمیدآقا، جواب مثبت 
دادید؟

و  گفت وگــو  از  بعــد  مــن  منصــوره: 
دیدارهــای پــی در پــی، از شــخصیت ایشــان 
خوشــم آمــد. خواســتگارانی کــه قبــًال 
داشــتم اغلــب خیلــی وابســته بــه خانــواده  
ــردم،  ــاس می ک ــم احس ــی ه ــد و گاه بودن
می دهنــد،  نشــان  ظاهــر  در  آنچــه  بــا 
ــه  ــه ب ــش از هم ــن بی ــد. م ــاوت دارن تف
ــه  ــناختی ک ــودم و در ش ــش ب ــال آرام دنب
احســاس  آوردم،  دســت  بــه  ایشــان  از 
ــا ایشــان بــه آرامــش می رســم. در  کــردم ب
اردوهــای مختلفــی بــا هــم شــرکت  کردیــم، 
ــای  ــا خانواده ه ــم و ب ــرون  رفتی ــم بی ــا ه ب
یکدیگــر آشــنا شــدیم. مــن دیــدم کــه 
ایشــان می تواننــد کارهــای شــخصی خــود 
ــا  ــه این ه ــد. هم ــام دهن ــان انج را خودش
باعــث جــواب مثبــت بــه ایشــان شــد کــه 
ــم  ــتم. اآلن ه ــم راضــی هس ــن تصمی از ای
در کارهــای خانــه مثــل، غــذا پختــن، 
جمع وجــور کــردن و... بــه مــن کمــک 
ــد می رویــم  ــه خری ــا هــم ب می کننــد. مــا ب
ــا هــم  و ســعی می کنیــم در همــه کارهــا ب

ــیم.  ــگ باش هماهن

تصمیم  این  با  شما  دوی  هر  خانواده های 
ازدواج  این  با  آیا  کردند،  برخورد  چگونه 

موافق بودند؟
ــایر  ــل س ــم مث ــن ه ــواده م ــوره: خان منص
بودنــد.  نگــران  ابتــدا  در  خانواده هــا، 
ــازه  ــا اج ــتم ت ــا خواس ــن از آن ه ــی م ول
ــم  ــد کنی ــم رفت وآم ــا ه ــی ب ــد مدت بدهن
تــا همدیگــر را بشناســیم. خــدا را شــکر این 
ــا  ــر شــد. ج ــا منج ــه ازدواج م ــنایی، ب آش
ــواده ام  ــای خان ــا از حمایت ه دارد همین ج
بســیار تشــکر کنــم. پــدر، مــادر، خواهــران 
و بــرادرم همگــی بــرای مــن خیلــی زحمــت 
کشــیدند و مــن همیشــه مدیــون زحمــات 
آنهــا هســتم. اآلن نیــز آنهــا از ایــن وصلــت 
خیلــی خوشــحالند، چــون هر خانــواده ای از 
سروســامان گرفتــن فرزنــد خــود خوشــحال 
خردادمــاه  از  بــه  هرحــال  می شــوند. 
امســال ایــن خانــه را اجــاره کــرده و زندگــی 

ــم. ــروع کردی ــترک را ش مش

خود  زندگی  از  ماه  چند  این  گذشت  از  بعد 
راضی هستید؟

منصــوره: بلــه. خــدا را شــکر زندگــی خوبــی 
داریــم. البتــه نمی خواهــم بگویــم کــه 
درآمــد ایشــان صــد درصــد نیازهــای مــان 
ــاره  ــن اج ــون تامی ــد، چ ــرف می کن را برط
خانــه، تهیــه دارو و تامیــن مخــارج دیگر،کار 
آســانی نیســت، ولــی ســعی می کنیــم 
ــه  ــم ک ــت کنی ــوری مدیری ــان را ج درآمدم
بتوانیــم زندگــی کنیم. متأســفانه بهزیســتی 
دارای  زوج هــای  از  حمایتــی  هیچ گونــه 
ــار  ــن ب ــد. چندی ــام نمی ده ــت انج معلولی
بــه بهزیســتی مراجعــه کــرده  و مشــکالتمان 
گفته انــد  فعــال  کرده ایــم،  مطــرح  را 
قانون هــای جدیــدی بــرای خانواده هــای 
دارای دو معلــول  در راه اســت کــه بــه بهبود 
ــد. هــم مــن و هــم  ــا کمــک  کن ــد م درآم
ــتی  ــو بهزیس ــدرم، عض ــم پ ــرم و ه خواه
ــا  ــن قانون ه ــه  ای ــم ک ــتیم و امیدواری هس

ــوند.  ــی ش اجرای

آیا برای زوج هایی که هر دو دارای معلولیت 
هستند، بهزیستی تسهیالتی در نظر گرفته 

است؟
ــرای  ــه ب ــک هزین ــورد کم ــوره: در م منص
مســکن چنیــن زوج هایــی، تصمیماتــی 
گرفته شده اســت. مــا هــم درخواســت خــود 
ــرادی  ــه اف ــرار شــده ب ــم. ق ــه کرده ای را ارائ
تومــان  هــزار  پنجاه وســه  مــاه  در  کــه 
آینــده  ســال  از  می گیرنــد،  مســتمری 
ششــصد تــا هفتصــد هــزار تومــان پرداخــت 
شــود. البتــه همســرم چــون حقــوق پــدرش 
ــون  ــن قان ــامل ای ــد، ش ــت می کن را دریاف
ــن  ــه م ــه ب ــدوارم ک ــی امی ــود. ول نمی ش

ــرد. ــق بگی تعل

حمید: من، همسرم را در مرکز رعد 
دیدم و از طریق یکی از دوستان به 
ایشان معرفی شدم. البته ما حدود 

یک سال با هم در ارتباط بودیم و 
رفت وآمد می کردیم تا بیشتر یکدیگر 
را بشناسیم. بعد از این زمان هر دو 

تصمیم به ازدواج گرفتیم
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شما دو نفر به عنوان زوجی که هر دو ویلچری 
هستید، می توانید الگوی موفقی برای دیگر 
دوستانی که شرایط مشابه دارند و از ازدواج 
کردن می ترسند باشید. نظرتان در این مورد 

چیست؟
حمیــد: بــه نظــر مــن زندگــی دو فــرد دارای 
معلولیــت بــا هــم، آن قدرهــا هــم کــه فکــر 
می کننــد ســخت نیســت. اگــر ایــن دو نفــر 
زندگــی را ســخت بگیرنــد، همه چیز ســخت 
ــم  ــت ه ــر دست به دس ــی اگ ــود. ول می ش
ــدا  ــش پی ــم کاه ــان ه ــد، مشکالتش بدهن
ــی  ــایرین زندگ ــل س ــم مث ــا ه ــد. م می کن
کــه  همان طــور  و  می کنیــم  را  خــود 
افــراد تندرســت مشــکالتی دارنــد، مــا هــم 

ــم.  مشــکالتی داری
منصــوره: حمیــد دوســتی داشــت کــه خود 
و همســرش هــر دو ویلچــری بودنــد. مــا بــه 
ــا از تجربیــات زندگــی  ــه آنهــا رفتیــم ت خان
آنــان اســتفاده کنیــم و ببینیــم کــه چگونــه 
چگونــه از  حرکــت می کننــد،  خانــه  در 
وســایل خانــه اســتفاده می کننــد و... ایــن 
دیــدار خیلــی بــه مــا کمک کــرد کــه بدانیم 
در هنــگام خریــد جهیزیــه و وســایل منــزل 
ــه کار  ــم و چ ــه کنی ــد تهی ــایلی بای ــه وس چ

بایــد بکنیــم. 

آیا منزل شما مناسب سازی شده است؟
منصــوره: وقتــی این خانــه را اجــاره کردیم، 
ــرار  ــه همکــف ق ــه در طبق ــا وجــود این ک ب
داشــت ولــی در مقابــل در ورودی، یــک 
پلــه داشــت. کــه مــا بــا شــهرداری تمــاس 
ــک  ــتند و ی ــه را برداش ــد پل ــم، آمدن گرفتی
رمــپ در جلــوی در ســاختند. تغییــرات 
کوچکــی هــم در داخــل خانــه ایجــاد 
کردیــم. ولــی مشــکل اصلــی مــا در داخــل 
ــه  ــتی آن اســت ک ــرویس بهداش ــه، س خان
ــم  ــت آن ه ــاط اســت و توال ــل حی در داخ
ــا  ــرای م فرنگــی نیســت و اســتفاده از آن ب

ــی ســخت اســت. خیل

بهداشتی  سرویس  کردن  مناسب   امکان  آیا 
ندارید؟

صاحب خانــه  متاســفانه  خیــر.  حمیــد: 
قبــول نمی کنــد کــه ایــن کار را انجــام 
بــرای  بزرگــی  مشــکل  ایــن  و  بدهیــم 
ماســت. چــون پــای راســت مــن بــه دلیــل 
اینکــه پالتیــن در آن اســت خــم نمی شــود 
ــه  ــد ک ــول نمی کن ــم قب ــه ه و صاحب خان
ــم.  ــه کنی ــی تعبی ــت فرنگ ــام توال در حم
ــه  ــگام تخلی ــه هن ــت ک ــه اس ــی گفت حت
خانــه بایــد چنــد قطعــه کوچــک و تغییراتی 
ــت اول  ــه حال ــم را ب ــاد کرده ای ــه ایج را ک
ــد  ــوی در را بای ــًال رمــپ جل ــم، مث برگردانی

ــم. ــه درآوری ــی پل ــت اول، یعن ــه حال ب
ــن مشــکل اساســی  ــر م ــه نظ ــوره: ب منص

ازدواج افــراد دارای معلولیت همین مســکن 
ــب  ــکن مناس ــراد مس ــن اف ــر ای ــت اگ اس
داشــته باشــند، بیشــتر مشکالتشــان حــل 
می شــود. نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی 
بایــد تمهیداتــی بــرای چنیــن زوج هایــی در 

نظــر بگیــرد.

اآلن شما برای زندگی خصوصی تان، نیاز به 
کمک ندارید؟

منصــوره: خیــر. مــا نیــاز بــه کمــک 
دیگــران نداریــم و بــا همــکاری و صمیمیــت 
و  پــدر  می کنیــم.  حــل  را  مســائلمان 
و  باالســت  سنشــان  دو  هــر  مادرمــن 
مشــکالت خــود را دارنــد. مــن توقعــی 
ــه  ــه ب ــدارم کــه بیاینــد و در کارهــای خان ن
ــم  ــعی می کنی ــا س ــد م ــک کنن ــن کم م
خودمــان کارهایمــان را انجــام دهیــم و 

محتــاج دیگــران نباشــیم.
حمیــد: چــون محلــه تهران پــارس کــه 
شــیب های  می کنیــم،  زندگــی  آن  در 
ــرای  ــا ب ــکالت م ــی از مش ــدی دارد، یک ب
ویلچرهــای  کــردن  خریــد  و  رفت وآمــد 
ــه  ــازی ب ــود نی ــی ب ــر برق ــه اگ ــت ک ماس
ــل  ــا را ه ــه م ــران نداشــتیم ک کمــک دیگ
بدهنــد. مــا بــه دنبــال تهیــه ویلچــر برقــی 
هســتیم و از بهزیســتی هــم درخواســت 
ــی  ــوز جواب ــه هن ــم ک ــی کرده ای ــر برق ویلچ

یــم. نگرفته ا

آیا شما ازدواج را به دوستان دارای معلولیت 
پیشنهاد می کنید؟

آنــان  بــه  را  ازدواج  مــن  بلــه  حمیــد: 
ــه  ــم ک ــه می کن ــم و توصی ــنهاد می کن پیش
ــد. فــردی کــه ازدواج  خیلــی ســخت نگیرن
ــش  ــری دارد و آرام ــال راحت ت ــد خی می کن
ــد  ــر می توان ــد و بهت ــدا می کن ــتری پی بیش

ــق  باشــد. ــد و موف ــر کن فک
ــرد  ــی دو ف ــن وقت ــر م ــه نظ ــوره: ب منص
می کننــد  ازدواج  باهــم  معلولیــت  دارای 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــه نش ــردم جامع ــه م ب

و  باشــند  داشــته  اســتقالل  می تواننــد 
یــک زندگــی را اداره کننــد. ممکــن اســت 
ــد  ــدید دارن ــای ش ــه معلولیت ه ــرادی ک اف
بیشــتر بــه دنبــال ایــن باشــند کــه بــا یــک 
فــرد تندرســت ازدواج کننــد ولــی بــه نظــر 
ــرد دارای معلولیــت در یــک  مــن اگــر دو ف
ــه  ــبت ب ــی نس ــند درک متقابل ــطح باش س
هــم خواهنــد داشــت. یــک فــرد غیرمعلــول 
ــردی کــه  ــا ف ــد خــود را ب ســخت تر می توان
ــت  ــی دارد مطابق ــمی، حرکت ــکل جس مش
دهــد. البتــه ازدواج موفــق بیــن یــک فــرد 
تندرســت و یــک فــرد دارای معلولیــت هــم 
پیــش  به نــدرت  ولــی  می شــود،  دیــده 
ــی  ــی خوب ــر زندگ ــن دو نف ــه ای ــد ک می آی

داشــته باشــند.

برنامه تان برای آینده زندگی تان چیست؟
منصــوره: هــردوی مــا بــه کالس هــای 
ــان  ــم و هدفم ــز می روی ــای گلری آشــپزی آق
ــا  ــن آموزش ه ــق ای ــه از طری ــن اســت ک ای
بتوانیــم بــه درآمــد برســیم تــا کمتــر 
ــز دیگــر باشــیم.  ــاج بهزیســتی و مراک محت
مــن ســعی می کنــم از هــر هنــری کــه 
ــواده  ــاد خان ــه اقتص ــوزم در کمــک ب می آم

ــرم. ــره بب به
حمیــد: مــن هم بــه دنبــال کار هســتم و در 
دفتــر کاریابــی مرکــز رعــد، فــرم پرکــرده ام 
ــپرده ام  ــم س ــنایان ه ــتان و آش ــه دوس و ب
کــه کاری برایــم پیــدا کننــد. اگــر مشــکل 
دســتم برطــرف شــود، به راحتــی می توانــم 

بــا دســتانم کار کنــم.

اگر صحبت آخری با بچه های مرکز رعد دارید 
بگویید؟

ــه  ــه ب ــی خوشــحالم ک منصــوره: مــن خیل
مرکــز رعــد رفتــم و بــا افــرادی ماننــد 
ــن  ــای ای ــدم و از کالس ه ــنا ش ــودم آش خ
ــا  ــرم بچه ه ــه نظ ــردم. ب ــز اســتفاده ک مرک
بایــد بیشــتر بــا یکدیگــر در ارتبــاط باشــند 
و از تجــارب همدیگــر اســتفاده کننــد. مــا 
بــا دوســتان خــود در مرکــز رعــد هنــوز در 
ارتبــاط هســتیم و در ســفر ها و اردوهــا 
ــود  ــزار می ش ــد برگ ــه در رع ــمی ک و مراس
و  مــن  پیشــنهاد  می کنیــم.  شــرکت 
همســرم بــه دوســتان ایــن اســت کــه 
ازدواج کننــد چــون فرصــت زندگــی خیلــی 

ــاه اســت.  کوت
ــن  ــتان ای ــه دوس ــن ب ــه م ــد: توصی حمی
اســت کــه بــه فکــر زندگی مشــترک باشــند 
ــا اآلن از  ــد. م ــخت گیری نکنن ــی س و خیل
زندگی مــان خیلــی راضــی هســتیم و خــدا 
ــر  ــدوارم دیگ را بســیار شــاکر هســتیم. امی
ــه آرامــش  ــد و ب ــم ازدواج کنن ــتان ه دوس

 فکــری و روحــی در زندگــی برســند. 

منصوره: من بیش از همه به 
دنبال آرامش بودم و در شناختی که 
از ایشان به دست آوردم، احساس 

کردم با ایشان به آرامش می رسم. در 
اردوهای مختلفی با هم شرکت  کردیم، 

با هم بیرون  رفتیم و با خانواده های 
یکدیگر آشنا شدیم. من دیدم که ایشان 

می توانند کارهای شخصی خود را 
خودشان انجام دهند. همه این ها باعث 

جواب مثبت به ایشان شد که از این 
تصمیم راضی هستم
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یا علی گفتیم و عشق آغاز شد!

موسســه خیریــه امــام رضــا(ع)، موسســه تــازه تاسیســی اســت کــه در شهرســتان شــهریار قــرار دارد. 
بــرای تهیــه گــزارش و آشــنا شــدن بــا فعالیت هــای ایــن مرکــز بــه ایــن شــهر رفتیــم و بــا ســه نفــر از 
اعضــای هیات مدیــره آشــنا شــدیم. ایــن موسســه در یــک ســاختمان نوســاز دو طبقــه کــه بــا همــکاری 

خیریــن محلــی بنــا  شــده اســت، قــرار دارد.
ــای  ــره و آق ــای هیات مدی ــذر از اعض ــرخ رهگ ــم ماه ــه، خان ــل موسس ــا، مدیرعام ــه رهنم ــم راحل خان

ــد. ــا بودن ــان م ــدار میزب ــن دی ــره در ای ــر هیات مدی ــو دیگ ــور عض ــد فیضی پ محم
خانــم راحلــه رهنمــا کارشــناس پرســتاری اســت و ســابقه کار در بیمارســتان ســجاد و هالل احمــر را دارد. 
ــدازی  ــه قصــد راه ان ــای رهگــذر ک ــه دعــوت آق ــر ب او پــس از ۱۲ ســال فعالیــت در ســازمان هالل احم
موسســه ای بــا موضــوع آمــوزش بــه افــراد دارای معلولیــت را داشــت فعالیــت در ایــن موسســه را آغــاز 

. د نمو
ــه  ــی ک ــز توســط مرحــوم علیرضــا رهگــذر اهداشــد و ســاختمانش توســط کمک های ــن مرک ــن ای زمی
خــود ایشــان، مادرشــان و ســایر خیریــن منطقــه اختصــاص دادنــد، آمــاده شــد. موسســه خیریــه امــام 
رضــا(ع) از مــرداد ســال ۱۳۹۰ فعالیــت رســمی خــود را در ایــن مــکان آغــاز کــرده اســت. بــا اعضــای 

ــره موسســه امــام رضــا(ع) در همیــن ســاختمان بــه گفت وگــو نشســتیم. هیــات مدی

چه انگیزه ای باعث راه اندازی موسسه ای در 
شهرستان شهریار در حوزه معلولیت شد؟

ــای  ــا فعالیت ه ــنایی ب ــا: آش ــه رهنم راحل
ــه  ــوزش ب ــه آم ــرج در زمین ــد ک ــز رع مرک
افــراد دارای معلولیــت جســمی و حرکتــی و 
نبــودن چنیــن مرکــزی در محــدوده شــهریار 
ــراد دارای  ــر از اف ــزار نف ــه ه ــدود س ــه ح ک
ــزه  ــد، انگی ــی می کنن ــت در آن زندگ معلولی
احــداث چنیــن مرکــزی را ایجــاد کــرد. 
دخترعمــه مــن (خواهــر آقــای رهگــذر) بــه 

علــت فلــج اطفــال دارای معلولیــت اســت و 
مدتــی در کالس هــای آموزشــی مرکــز رعــد 
کــرج شــرکت کــرده بــود. ایــن ارتبــاط باعث 
آشــنا شــدن خانــواده بــا فعالیت هــای مرکــز 
رعــد کــرج و الگوبــرداری از آن بــرای شــروع 
ــیس  ــزه تأس ــد. انگی ــه ای ش ــک کار خیری ی
ــد در شهرســتان  ــز رع ــابه مرک ــزی مش مرک
شــهریار از ایــن طریــق شــکل گرفــت. 
پســرعمه مــن، آقــای رهگــذر زمینــی را بــه 
ایــن کار اختصــاص داد و مرحــوم عمــه مــن 

نیــز کــه مبلغــی را بــرای امــور خیریــه کنــار 
ــاخت  ــه س ــغ را ب ــد، آن مبل ــته بودن گذاش

ــد. ایــن ســاختمان اختصــاص دادن

ماهــرخ رهگــذر: آقــای رهگــذر، پســرعموی 
مــن در راه انــدازی ایــن موسســه دو انگیــزه 
داشــتند، یکــی خواهرشــان بــود کــه دارای 
ــت دادن  ــری از دس ــت ودیگ ــت اس معلولی
ــت کاری.  ــک مأموری ــان در ی ــر جوانش پس
ایشــان قصــد اهــدای مبالغــی را بــرای 
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ــغ  ــن مبل ــه ای ــتند ک ــه  داش ــای خیری کاره
بــرای  مادرشــان  کــه  مبلغــی  به عــالوه 
ــد،  ــته بودن ــار گذاش ــدی کن ــن مقاص چنی

ــد. ــه ش ــن موسس ــدازی ای ــه راه ان پای
ــن  ــرای گرفت ــه ای ب ــالش بی وقف ــان ت ایش
و  دادنــد  انجــام  موسســه  ایــن  مجــوز 
اعضــای  تــالش  و  خیریــن   همــکاری 
هیات مدیــره، به خصــوص خانــم رهنمــا 
ــه  ــد. نقط ــه انجامی ــدازی موسس ــه راه ان ب
قــوت ایــن موسســه وجــود افــراد دلســوز و 
متعهــد در پیشــبرد اهــداف آن اســت. همــه 
ــیدیم  ــن درک رس ــه ای ــان ب ــا از دل  و ج م
ــراد  کــه مثــل یک تــن واحــد در خدمــت اف

ــیم. ــه باش ــن منطق ــت  ای دارای معلولی

 ۹۰ ســال  از  مــن  فیضی پــور:  محمــد 
ــا  موسســه امــام رضــا  همــکاری خــود را ب
ــره و  ــازرس هیات مدی ــن ب ــردم. م ــاز ک آغ
ــته های  ــی در رش ــای آموزش ــی کالس ه مرب
معــرق، نقاشــی، کارهای دســتی، عکاســی، 
کارهــای فنــی و کار بــا چــرم هســتم. من در 
هالل احمــر بــا خانــم رهنمــا همــکار بــودم 
ــام رضــا و  ــا موسســه ام ــق ب ــن طری و از ای
فعالیت هایــش آشــنا شــدم و عالقه منــد بــه 
همــکاری در جهــت اهــداف آن شــدم. مــن 
فعالیت هــای هنــری خــود را از ســال ۱۳۵۰ 
در کانــون پــرورش فکــری اغــاز کــردم و بعــد 
ــا ســازمان تبلیغــات اســالمی،  از انقــالب ب

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ســینمای 
آزاد و هــالل احمــر و... ادامــه دادم.  حــاال 

هــم در خدمــت ایــن مرکــز هســتم.

از فعالیت ها و اهداف این موسسه بگویید و 
این که در شروع آیا آماری از تعداد افراد دارای 

معلولیت در این منطقه داشتید؟
رهنمــا: بلــه قبــل از اینکــه بخواهیــم چنین 
فعالیتــی را آغــاز کنیــم، آمــار این افــراد را از 
ســازمان بهزیســتی گرفتیــم و فهمیدیــم کــه 
ــرد دارای معلولیــت در  ــزار ف حــدود ســه ه
ایــن منطقــه زندگــی می کننــد. در شــروع، 
ــن  ــه م ــه عم ــاق در خان ــان را از دو ات کارم
ــد دارای معلولیــت  ــز فرزن ــه خودشــان نی ک
ــاز  ــوز، آغ ــا ۵ نفرکارآم ــا ۴ ی ــتند و  ب داش
ــاره  ــری را اج ــکان دیگ ــپس م ــم. س نمودی
کــرده و کالس هــای خــود را بــه آنجــا بردیــم 

ــیعی از  ــن وس ــدای زمی ــا اه ــم ب ــد ه و بع
طــرف آقــای رهگــذر و تأمیــن بودجــه بــرای 
احــداث ســاختمانی کــه االن در آن هســتیم 
ــاده  ــاختمان آم ــن س ــن، ای ــرف خیری از ط
ــم. ــکان کردی ــکان نقل م ــن م ــه ای شــد و ب

از چه طریقی موسسه را تبلیغ کردید و مردم 
محلی را از وجود آن و اهدافش مطلع کردید؟

رهنمــا: در ابتــدا از طریــق نصــب تراکــت در 
ــی  ــه را معرف ــهریار، موسس ــای ش خیابان ه
ــام  ــون ن ــم و چ ــغ کردی ــش را تبلی و فعالیت
موسســه بــه نــام امــام رضــا(ع) مزیــن بــود 
ــام رضــا(ع) را در ســال  ــالد ام ، جشــن می
۱۳۹۰ بــر گــزار کردیــم . از ایــن طریــق اعــالم 
ــم و از  ــم و فراخــوان دادی ــت نمودی موجودی
ــت  ــد دارای معلولی ــه فرزن ــی ک خانواده های
داشــتند دعــوت کردیــم تــا بــه همــراه 
فرزندشــان از کالس هــای مــا دیــدن کننــد. 
بازارچه هــای خیریــه ای هــم بــا کمــک 
بانــوان همیــار و خیریــن محلی بــرای تقویت 
بنیــه مالــی موسســه برگــزار کردیــم کــه هــم 
بــرای موسســه درآمــد ایجــاد می کــرد و 
هــم در معرفــی ایــن فعالیت هــا  بــه اهالــی 
محــل  نقــش داشــت. از آن تاریــخ بــه 
بعــد، هرســال تولــد امــام رضــا(ع) را جشــن 
می گیریــم و از اهالــی بــرای شــرکت در ایــن 
ــم  ــیار ه ــه بس ــم ک ــوت می کنی ــن دع جش
ــزاری  ــرد. برگ ــرار می گی ــتقبال ق ــورد اس م
ســال،  در  بــار  دو  خیریــه  بازارچه هــای 
برگــزاری مراســم ویلچیررانــی و برگــزاری 
مراســم  ملــی و مذهبــی در معرفــی موسســه 

ــت. ــر بوده اس ــیار موث بس

با چه کالس هایی شروع کردید و حاال در چه 
موضوعاتی آموزش می دهید؟

ــر و  ــی، کامپیوت ــان انگلیس ــا زب ــا: ب رهنم
قــرآن شــروع کردیــم و بعــد از پیوســتن آقای 
فیضی پــور بــه مرکــز، دامنــه کالس هــا 
حاضــر  حــال  در  دادیــم.  گســترش  را 
ــرق و الکتریــک،  کالس هــای جوشــکاری، ب
ــا چــرم، معــرق و موســیقی، نقاشــی،  کار ب
پــرورش گل و گیــاه هــم داریــم کــه خیلــی 
ــور راه  ــای فیضی پ ــت آق ــه هم ــا ب از این ه

ــد. افتادن
ــه  ــور نقط ــای فیضی پ ــدن آق ــذر: آم رهگ
عطفــی در فعالیــت موسســه بود. ایشــان در 
ــر  ــی تبح ــری و فن ــف هن ــته های مختل رش
دارنــد و آمــوزش بســیاری از کالس هــای 

آشنایی با فعالیت های مرکز رعد کرج در 
زمینه آموزش به افراد دارای معلولیت 

جسمی و حرکتی و نبودن چنین مرکزی در 
محدوده شهریار که حدود سه هزار نفر از 

افراد دارای معلولیت در آن زندگی می کنند، 
انگیزه احداث چنین مرکزی را ایجاد کرد
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موسســه را برعهــده  گرفته انــد. البتــه  کالس 
خیاطــی هــم داریــم و کارگاه خیاطــی را هــم 
راه انــدازی کرده ایــم. کارآمــوزان در کارگاه 
ــد و  ــپزخانه می دوزن ــرویس آش ــی س خیاط
درمغــازه ای کــه اجــاره کرده ایــم بــه فــروش 

می رســانند.

ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا اداره فض ــا: ب رهنم
شــهریار هــم در تماســیم و کارشــناس باغات 
ــه آمــوزش   ــد ب ــن اداره به شــدت عالقه من ای
ــن  ــوزان  ای ــه کارآم ــاه ب ــرورش گل و گی و پ
ــک  ــا ی ــه ب ــر هفت ــان ه ــت. ایش ــز اس مرک
موضــوع جدیــد بــرای آمــوزش می آینــد کــه 
در تلطیــف آموزش هــای موسســه و ارتبــاط 
ــا محیط زیســت  ــوزان ب ــردن کارآم ــرار ک برق

بســیار مؤثــر اســت. 

تماس  در  هم  حرفه ای  و  فنی  سازمان  با 
دادن  به  منجر  شما  آموزش های  که  هستید 

مدرک به کارآموزان این موسسه شود؟
رهنمــا: در تمــاس هســتیم امــا بــرای 
ــی  ــازمان فن ــا س ــمی ب ــاط رس ــاد ارتب ایج
ــه و  ــدارک موسس ــد م ــه ای، اول بای و حرف
ــم.   ــر کنی ــود را کامل ت ــی خ ــای آموزش فض
منتظریــم کــه مــدارک قانونــی و ســاختمان 
مــا کامــل شــود و بعــد  از آنهــا بــرای بازدیــد 

ــم. ــوت کنی دع

کارآموزان شما پس از طی این دوره ها مدرکی 
دال برگذراندن دوره از  موسسه می گیرند؟

ــرای  ــی ب ــدرک داخل ــا م ــه م ــا: بل رهنم
ــا  ــه آنه ــوزان ب ــطح کارآم ــدن س ــوم ش معل
ــدرک  ــم م ــوز نمی توانی ــا هن ــم، ام می دهی
معتبــر صــادر کنیــم. ولــی قــرار اســت مربی 
ــر مــا کــه شــرکت مشــاور  آمــوزش کامپیوت
دوره  تکمیــل  از  بعــد  دارد،  انفورماتیــک 
ــزاری آزمــون، مــدرک  ICDL و پــس از برگ
ایــن شــرکت را بــه کارآمــوزان  ارائــه کنــد.

آموزش هایی که در این موسسه ارائه می شود، 
باهدف ایجاد اشتغال است؟

رهنمــا: هــدف نهایــی ما همیــن اســت، اما 
ــرای کارآمــوزان  ــا ایجــاد اشــتغال ب ــوز ب هن
ــط مناســبی را  ــم. موسســه محی فاصله داری
بــرای بیــرون آمــدن بچه هــا از خانــه فراهــم 
کــرده اســت، آنهــا در ایــن فضــا، هــم 
ــاد می گیرنــد  آمــوزش می بیننــد، هــم کار ی
و هــم دوســت پیــدا می کننــد. بعــد از 

ــن  ــه از ای ــانی ک ــا کس ــن دوره ه ــان ای پای
ــد  ــد می توانن ــره برده ان ــا خــوب به آموزش ه
ــر  ــه خــود کار کننــد. مربــی کامپیوت در خان
مــا می گویــد، بــه نحــوی آمــوزش می دهــم 
کــه بچه هــا بتواننــد کارهــای کامپیوتــری را 
ــًال  ــد. مث ــام دهن ــود انج ــای خ در خانه ه
در طراحــی ســایت کــه تخصــص مربــی 
ــای  ــد دارد کاره ــر ماســت ، او قص کامپیوت
وب  بهینه ســازی  و  فتوشــاپ  یــا  تایپــی 
ــای جســت وجو و...  ــرای موتوره ــایت، ب س
ــتعداد  ــد. او اس ــذار کن ــا واگ ــه بچه ه را ب
کســانی  بــه  و  می ســنجد  را  کارآمــوزان 
کــه تبحــر پیداکرده انــد، کار می ســپارد. 
کارگاه خیاطــی مــا هــم خیلــی فعــال اســت 
ــغول  ــد مش ــه دوره  دیده ان ــی ک و کارآموزان
بــه کار و کســب درآمــد هســتند. آنهــا 
ســرویس آشــپزخانه، ســرویس خــواب و... 
را می دوزنــد  و بــه فــروش می رســانند. 
در ایــن کارگاه، خیاطــی تــک دوزی هــم 
انجــام می شــود و اهالــی محــل  بــرای 

مانتــو، لبــاس خانــه و... بــه آنهــا ســفارش 
می دهنــد.

رهگــذر: کارآموزانــی کــه دوره کار بــا چــرم 
را گذرانده انــد هــم مشــغول بــه کارنــد 
و کارهــای تولیــدی خــود را در مغــازه و 
ــه  ــد ک ــه می کنن ــه عرض ــای خیری بازارچه ه

ــد دارد. ــان درآم برایش

در حال حاضر چند کارآموز دارید؟
فعــال حــدود ۱۱۰ کارآمــوز در کالس هــای 

ــتند. ــوزش هس ــه آم ــغول ب ــز مش مرک

دارای  فرد  هزار  سه  حدود  که  گفتید  شما 
شما  که  دارد  وجود  منطقه  در  معلولیت 
می دهید.  پوشش  را  آنها  از  نفر   ۱۱۰ فعًال 
کارآموزان  تعداد  افزایش  برای  برنامه ای  چه 

دارید؟
در  مــا  مشــکل  بزرگ تریــن  رهنمــا: 
ــاب  ــاب و ذه ــئله ای ــوز مس ــذب کارآم ج
ــده ای  ــتاهای پراکن ــهریار از روس ــت. ش اس
دارای  افــراد  آمــدن  کــه  تشکیل شــده 
موسســه  بــه  دور  راه هــای  از  معلولیــت 
ــوز  ــدادی کارآم ــت. تع ــوار اس ــیار دش بس
ــد  ــای دور می آین ــه از راه ه ــم ک ــم داری ه
ــام  ــن کار را انج ــاد ای ــت زی ــا زحم ــی ب ول
ــاب  ــاب و ذه ــتم ای ــر سیس ــد. اگ می دهن
مــا برقــرار شــود، افــراد بیشــتری می توانــد 

از امکانــات موسســه اســتفاده کننــد. 
ــور: در جشــن ها تعــداد بیشــتری از  فیضی پ
بچه هــا بــا هــر مشــکلی کــه هســت شــرکت 
می کننــد، امــا در کالس هــا بــه دلیــل 

این مرکز  محیط مناسبی را 
برای بیرون آمدن بچه ها از خانه

 فراهم کرده است،
 آنها در این فضا ، هم آموزش می بینند، 

هم کار یاد می گیرند و 
هم دوست پیدا می کنند
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بزرگ ترین مشکل ما در جذب کارآموز، 
مساله ایاب و ذهاب است. شهرستان 

شهریار از روستاهای پراکنده ای 
تشکیل شده که آمدن افراد دارای 

معلولیت از راه های دور به این موسسه 
بسیار دشوار است 

ــد. ــر می آین ــد کمت ــت  وآم مشــکالت رف

در برنامه آینده شما تأمین خودرو مناسب سازی 
شده برای رفت وآمد بچه ها وجود دارد؟

ــه  ــی هزین ــن خودروهای ــه چنی ــا: تهی رهنم
باالیــی نیــاز دارد کــه فعــًال قــادر بــه تأمیــن 
ــاوگان  ــهرداری و ن ــا ش ــا ب ــتیم. م آن نیس
زیــادی  تماس هــای  شــهری  عمومــی 
صحبــت  و  نوشــتیم  نامــه  گرفته ایــم، 
کردیــم تــا بتوانیــم نســبت بــه ایــن مســأله 
ــوز  ــفانه هن ــی متأس ــم ول ــان کنی حساسش
بــه نتیجــه نرســیده ایم. شــهرداری شــهریار 
ــازی  ــًال نی ــدارد واص ــی ن ــن خودروهای چنی

ــد!  ــاس نمی کن ــه آن احس ــه تهی ــم ب ه

رهگــذر: مــن خــودم تعــداد زیــادی از 
بچه هــای دارای معلولیــت را در ایــن منطقــه 
خانه هایشــان  بــه  کــرده ام،  شناســایی 
رفتــه ام و موسســه را معرفــی کــرده  و از آنهــا 
بــرای شــرکت در کالس هــا دعــوت کــرده ام 
ولــی خانواده هــا می گوینــد بچه هــا بــه 
ــس  ــا آژان ــد ب ــًا بای ــل شرایطشــان حتم دلی
بیاینــد کــه تأمیــن هزینــه آن برایشــان 

ــت. ــدور نیس مق

از  نفر  چند  حداقل  موسسه  کالس های  در 
کارآموزان حضور دارند و کالس با حضور چند 

نفر تشکیل می شود؟
ــر ۱۵  ــر و حداکث ــه نف ــل س ــا: حداق رهنم
نفــر. البتــه حتــی اگــر یــک نفــر متقاضــی 
تشــکیل  را  کالس  باشــیم  داشــته  هــم 
می دهیــم . مثــًال در کالس ســوادآموزی، 
مــرد ۴۵ ســاله ای داریــم کــه بی ســواد 
بــود. او اصــًال بــه دلیــل شــرایط فیزیکــی اش 
مدرســه نرفتــه و بــا پــدر و مادر خــود زندگی 
ــا   ــر ب ــرد خی ــک ف ــق ی ــد. او از طری می کن
موسســه آشــنا شــد و بــه کالس ســوادآموزی 
ــیار  ــوادآموزی بس ــرفت او در س ــد. پیش آم
چشــمگیر بــود و خیلــی زود بــا ســواد شــد. 
معلــم ســوادآموزی مــا فقــط بــرای این یــک 
نفــر می آیــد. او بعــد از باســواد شــدن ویلچــر 
برقــی اش را کــه مدت هــا از آن اســتفاده 
نمی کــرد را تعمیــر کــرد و راه انداخــت و 
حــاال مرتــب در حــال رفــت  وآمــد در محلــه 
اســت! بــه  نوعــی او از طریــق باســواد 
ــی  شــدن، توان بخشــی هــم شــد و از انزوای

ــه داشــت خــارج شــد. ک

ــرای  ــه ب ــن موسس ــت در ای ــذر: فعالی رهگ

خــود مــن بســیار آموزنــده بــود. حــاال دیگــر 
ــوان و  ــراد نات ــوان اف ــراد به عن ــن اف ــه ای ب
ــراد  ــگاه نمی کنــم. ایــن اف ــز ن ترحــم برانگی
ــا  ــای آنه ــد هســتند توانایی ه بســیار توانمن
بــه دلیــل وجــود نقــص در قســمتی از 
ــی  ــران اســت. یک ــتر از دیگ ــان، بیش بدنش
ــم مشــکل داشــت  ــه در تکل ــی ک از بچه های
ــه  ــا شــده ک ــدری توان ــی به ق ــا گفتاردرمان ب

ــان اســت! ــجد محلش ــداح مس ــاال م ح

چه فعالیت های دیگری در این موسسه انجام 
می شود؟

ــت  ــن دیاب ــودم در انجم ــن خ ــذر: م رهگ
دوره  دیــده ام و مــدرک دارم  بــه همیــن 
دلیــل  اتاقــی را بــه ارائــه خدمات بهداشــتی 
و آمــوزش بهداشــت اختصــاص داده ایــم. در 
ــد خــون  ــاق فشــارخون و تســت قن ــن ات ای
مراجعیــن را انــدازه می گیــرم کــه بــه منبــع 
درآمــدی بــرای موسســه منجر شــده اســت. 
البتــه از خانــواده کارآمــوزان پولــی دریافــت 
ــی  ــن، مبلغ ــه مراجعی ــا از بقی نمی شــود ام

ــم. ــت می کنی دریاف
ــن  ــا انجم ــان روز اول ب ــا از هم ــا: م رهنم
دیابــت وارد همکاری شــدیم و در تســت های 
فشــارخون  کردیــم.  شــرکت  غربالگــری 
و  می گیریــم  را  مراجعیــن  قندخــون  و 
مبلغــی کمتــر از ســایر درمانگاه هــا دریافــت 
می کنیــم. همــکاری بــا انجمــن ام اس هــم 
از دیگــر فعالیت هــای ایــن موسســه اســت.
رهگــذر: موسســه در هــر فصــل جشــن تولد 
ــا  ــه دنی ــه در همــان فصــل ب ــی ک کارآموزان
ــن جشــن ها  ــد. ای ــزار می کن ــد را برگ آمده ان
ــا  ــت،  ب ــتقبال بچه هاس ــورد اس ــیار م بس
ــه  ــد و روحی ــرکت می کنن ــه در آن ش عالق

می گیرنــد.
رهنمــا: خیریــن محلــی بــرای برپایــی ایــن 
می کننــد.  زیــادی  کمک هــای  جشــن ها 
بــاغ خــود را در اختیــار قــرار می دهنــد 

برعهــده  را  مهمانــان  کامــل  پذیرایــی  و 
ــز در  ــه نی ــر منطق ــوان خی ــد.  بان می گیرن
برپایــی بازارچه هــای خیریــه بســیار همکاری 
می کننــد. ایــن بازارچه هــا کمــک زیــادی در 
تامیــن هزینه هــای مرکــز بــر عهــده دارنــد. 
ــوولیت  ــه مس ــم ب ــیقی ه ــروه موس ــک گ ی
آقــای شــاداب فــر، در جشــن های مــا هنــر 
نمایــی می کننــد کــه  در  شــاد کــردن فضــا 

ــود. ــک می ش ــی کم خیل
فیضی پــور: یکــی دیگــر از فعالیت هــای 
فــوق برنامــه مــا برگــزاری ســفر هایی اســت 
کــه هــم بــرای اعضــا و هــم نیروهــای 
ــفرها   ــن س ــم. ای ــزار می کنی ــب برگ داوطل
ــی خوبــی برجــای می گــذارد  خاطــرات خیل
ــر  ــیار موث ــرکت کنندگان بس ــه ش و در روحی
اســت. آنهــا را بــه مشــهد و شــمال برده ایــم 
کــه خودشــان می گوینــد،  پــس از بازگشــت 

ــد. ــاه انرژی دارن ــد م ــا چن ــفر ت از س

موسسه  این  فعالیت  در  چالش هایی  چه  با 
روبه رو هستید؟

ــادی  ــا علی رغــم پیگیری هــای زی ــا: م رهنم
کــه انجــام داده ا یــم متاســفانه هنــوز مجــوز 
ــه  ــد ب ــه بای ــوز موسس ــم. مج ــمی نداری رس
تاییــد ســازمان بهزیســتی برســد کــه در ایــن 
ــا تــالش دو  راه مــا (اعضــا هیــات مدیــره) ب
ــد  ــه امی ــر و حوصل ــا صب ــان ب ســاله همچن
ــام  ــرا تم ــرد. زی ــر انجــام پذی ــن ام ــم ای داری
هــدف مــا ایجــاد خودبــاوری و عــزت نفــس 
در توان یابــان ایــن شهرســتان می باشــد. 
همین جــا از  مســوولین ذی ربــط در ســازمان 
خواهــش  شــرکت ها  ثبــت  و  بهزیســتی 
می کنــم بــا موسســاتی مثل مــا کــه در زمینه 
خدمــت بــه افــراد دارای معلولیــت فعالیــت 
بگیرنــد.  آســان تر  را  شــرایط  می کننــد، 
مراکــزی مثــل موسســه امــام رضــا(ع) بازوی 
ســازمان بهزیســتی هســتند و بایــد از طــرف 
ایــن ســازمان مــورد حمایــت بیشــتری  قــرار 
بگیرنــد. مهم تریــن هــدف مــا حضــور فعــال 
ــرار نیســت  ــان در اجتمــاع اســت. ق توان یاب
ــیم  ــالم باش ــی س ــاظ بدن ــا از لح ــه م هم
و بــا شــرایط معمولــی در جامعــه ظاهــر 
شــویم.  هــر کــدام از مــا بــا توان منــدی کــه 
خداونــد مقــدر فرمــوده خلــق شــده ایم پــس 
ــد شــرایط  ــر او هســتیم، بای ــر تســلیم ام اگ
جامعــه نیــز طــوری فراهــم شــود کــه همــه 
ــه  ــد ب ــی بتوانن ــوع توانای ــا هــر ن انســان ها ب
ــای  ــت ه ــرده و از موهب ــی ک ــی زندگ راحت
الهــی بهرمنــد شــوند. مســلما ایــن حداقــل 

ــد. ــانی می باش ــر انس ــوق ه حق
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مجموعه هفت جلدى 
راهنماى توان بخشى مبتنى برجامعه1

در ســال ۲۰۱۱ میــالدی ســازمان جهانــی بهداشــت معتبرتریــن ســند مربــوط بــه توان بخشــی 
مبتنــی بــر جامعــه را پــس از نــه ســال کار مــداوم گروه هــای متخصــص در اقصــی نقــاط دنیــا 
ــن مجموعــه معــرف ماتریــس توان بخشــی مبتنــی  ــران منتشــر کــرد. ای ــه کشــور ای ازجمل
برجامعــه می باشــد و در هفــت کتــاب جداگانــه ارائــه شــده  اســت: کتــاب شــماره ۱ - مقدمــه: 
یــک شــمای کلــی از معلولیــت، کنوانســیون حقــوق افــراد دارای معلولیــت، توســعه برنامــه 
توان بخشــی مبتنــی برجامعــه و ماتریــس۲ (چارچــوب) توان بخشــی مبتنــی برجامعــه. فصــل 
مدیریــت: در ایــن بخــش یــک شــمای کلــی از چرخــه مدیریــت در ارتبــاط بــا توســعه و تقویت 

ــه می شــود. ــه ارائ ــی برجامع ــای توان بخشــی مبتن برنامه ه
 کتاب هــای شــماره ۲ تــا ۶ : هــر کتــاب بــه بررســی یکــی از پنــج مؤلفــه؛ ســالمت، آمــوزش، 
ــه مــی  معــاش، امــور اجتماعــی و توان مندســازی در ماتریــس توان بخشــی مبتنــی برجامع
پــردازد. کتــاب شــماره ۷ (کتــاب تکمیلــی) : چهــار موضــوع خــاص ماننــد؛ ســالمت روان، 
ایــدز، جــذام و بحران هــای بشردوســتانه را پوشــش می دهــد کــه به طــور تاریخــی در برنامــه 

توان بخشــی مبتنــی برجامعــه از قلــم افتــاده بودنــد.
تمرکــز اصلــی ایــن راهنمــا بازنگــری اساســی مفاهیم کلیــدی، شناســائی اهــداف و پیامدهایی 
اســت کــه برنامــه توان بخشــی مبتنــی برجامعــه بایــد در آن مســیر کار کنــد و ارائــه راهــکار 
و فعالیت هــای پیشــنهادی بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف اســت. راهنمــای توان بخشــی 
ــز نمی کنــد و بــرای پاســخ گویی بــه ســؤاالت خــاص در  مبتنــی برجامعــه نســخه ای را تجوی
مــورد اختــالالت ویــژه، توصیه هایــی بــرای مداخــالت پزشــکی ـ تخصصــی، یــا راهنمــای گام 

بــه گام بــرای گســترش و اجــرای برنامــه نیســت. 
توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه، در حــال حاضــر در بیــش از ۹۰ کشــور دنیــا اجــرا می شــود. 
ایــن راهنمــا در پاســخ بــه درخواســت بســیاری از شــرکای توان بخشــی مبتنــی برجامعــه از 
ــوالت  ــیر تح ــا را در مس ــن برنامه ه ــوان ای ــه می ت ــه چگون ــت ک ــن جه ــا، در ای ــر دنی سراس
ــکار  ــا درک و راه ــن راهنم ــالوه، ای ــد. به ع ــه ش ــت داد، تهی ــو حرک ــه جل ــر رو ب فوق الذک
ــد؛  ــه می نمای ــه، ارائ ــال تجرب ــس از ۳۰ س ــه پ ــی برجامع ــی مبتن ــترکی را از توان بخش مش
گــردآوری مجموعــه شــناخت های جــاری از توان بخشــی مبتنــی برجامعــه در سراســر جهــان، 
چارچــوب جدیــدی را بــرای اقــدام و اجــرای عملــی ایــن برنامــه فراهم نمــوده اســت. راهنمای 
توان بخشــی مبتنــی برجامعــه به طــور جــدی تحــت تأثیــر کنوانســیون حقــوق افــراد معلولیت 

و پروتــکل الحاقــی آن بــوده، کــه در طــول تهیــه راهنمــا تدویــن گردیدنــد.
مجموعــه هفــت جلــدی راهنمــای توان بخشــی مبتنــی برجامعــه بــا ارائــه پیشــنهادات عملی 
بــه مدیــران و دیگــران در مــورد توســعه و تقویــت ایــن برنامــه کمــک می کنــد تــا اطمینــان 
ــه ســالمت،  ــد ب ــراد دارای معلولیــت و اعضــای خانواده شــان می توانن حاصــل شــود کــه اف
ــد  ــا، تاکی ــن راهنم ــد. ای ــی دسترســی بیابن ــای اجتماع ــاش و بخش ه ــرار مع ــوزش، ام آم
زیــادی بــر توانمندســازی از طریــق تســهیل ورود و مشــارکت افــراد دارای معلولیــت و اعضــای 
خانــواده و جوامــع در تمــام مراحــل توســعه و تصمیم گیــری دارد. هــم چنیــن ایــن راهنمــا، 
برنامــه  را بــه ارزیابــی و تحقیــق بیشــتر در اثربخشــی و کارآیــی توان بخشــی مبتنــی برجامعــه  

در زمینــه فعالیت هــای مختلــف انجــام شــده تشــویق می کنــد. 
در تهیــه و توســعه ایــن ســند، ســازمان جهانــی بهداشــت، ســازمان بین المللی کار، یونســکو، 
کنسرســیوم بین المللــی توســعه معلولیــت، اعضــای گــروه واکنش ســریع، انجمــن بین المللی 
معلــوالن، انجمــن ایتالیایــی آمیچــی دی رائــول فولرئــو۳ ، "روشــنایی بــرای جهــان"، انجمــن 
معلــوالن نــروژی و ســایت ســیور بــا هــم همــکاری نزدیــک داشــته اند. عــالوه بــر ایــن بیــش 
از ۱۸۰ نفــر و نزدیــک بــه ۳۰۰ ســازمان عمدتــًا از کشــورهای کم درآمــد در سراســر جهــان در 

توســعه ایــن ســند نقــش داشــته اند. 

1. CBR
2. CBR Matrix 
3. AIFO

کتابکتابمعرفیمعرفی
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ــا هــدف بررســی مشــكالت و مســایل  معلــوالن در  بزرگداشــت روز جهانــی افــراد دارای معلولیــت از ســال ١٩٩٢ هــر ســاله ب
ســازمان ملــل متحــد برگــزار می شــود. 

بزرگداشــت امســال بــا شعار ”دسترســى و توانمنــد ســازى بــراى همــه افــراد بــا هــر میــزان توانایــى“ در روز پنــج شــنبه ٣ دســامبر 
(١٢ اذر) در مقــر اصلــی ســازمان ملــل در نیویــورك برگــزار شــد. در ایــن مراســم مباحــث زیــر مطــرح شــد:

ــرای  ــات شــهری ب ــاد امكان ــه، ٢. ایج ــف در جامع ــای مختل ــا توانایی ه ــراد ب ــام اف ــرای حضــور تم ــر ب ــاد شــرایط براب  ١. ایج
توان یابــان، ٣. ارتقــا ســطح آمــار وضعیــت معلــوالن، و ٤. در نظــر گرفتــن نیازهــای افــراد بــا معلولیت هــای پنهــان در جامعــه

گزارش بزرگداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت 
در سازمان ملل 

تهیه کننده: نسیم رسولیان

 ایجاد شرایط برابر براى حضور تمام افراد با سطح توان متفاوت در جامعه
”دسترســی و توانمنــد ســازی بــرای همــه افــراد بــا هــر میــزان توانایی“ شــعار اصلــی بزرگداشــت امســال و 
موضــوع اولیــن میزگــرد ایــن مراســم بــود. افــراد دارای معلولیــت بــرای ورود بــه جامعــه روزانــه بــا موانــع 
ــرای  ــه كناره گیــری و كــم شــدن اشــتیاق ایــن افــراد ب ــه رو هســتد كــه ایــن موانــع منجــر ب ــادی رو ب زی
حضــور در اجتمــاع و فعالیــت در زمینــه هــای اقتصــادی، سیاســی، تحصیــل و كار مــی شــود. بــرای ایجــاد 
جامعــه ای ســالم و متعــادل، «تمــام» شــهروندان بــا هــر درجــه ای از توانمنــدی نیازمنــد شــرایط برابــر بــرای 
حضــور و ایفــای نقــش خــود در اجتمــاع هســتند. اغلــب موقعیــت اجتماعــی افــراِد دارای معلولیــت تحــت 
تاثیــر كلیشــه هــای نابجــا و باورهــای اشــتباهی كــه در جامعــه وجــود دارد قــرار می گیــرد، و ایــن بزرگتریــن 
ــی و درك  ــتی از توان یاب ــوم درس ــاعه مفه ــد. اش ــه می باش ــراد در جامع ــن اف ــگ ای ــم رن ــور ك ــل حض عام
ــارزه  ــه مب ــد، ب ــه می كنن ــت را تجرب ــه ای از معلولی ــود درج ــی خ ــیر زندگ ــان ها در مس ــه انس ــه هم این ك
ــز روی  ــا تمرك ــد. ب ــك می كن ــت كم ــراد دارای معلولی ــورد اف ــا در م ــش داوری ه ــر پی ــه ها و تغیی ــا كلیش ب
توانایی هــای افــراد دارای معلولیــت و ترویــج «توانمندســازی“ كــه شــامل ســرمایه گذاری  در زمینه هــای كار، 
ــرای  ــادی را ب ــوالن می شــود، موقعیت هــای زی ــرای معل ــل و امنیــت اجتماعــی ب ــه، تحصی بهداشــت، تغذی

ایــن افــراد می تــوان بــه وجــود آورد.   
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ــا،  ــخنرانی و میزگرده ــات س ــر جلس ــالوه ب ــم ع ــن مراس ــول ای در ط
برنامــه هــای مختلــف هنــری و فرهنگــی از جملــه نمایشــگاه عكــس، 
نمایــش فیلــم ، اجــرای زنــده تاتــر و موســیقی، و نمایشــگاه آثــار هنــری 

بــرای بازدیــد شــركت كنندگان تــدارك دیــده شــده بــود.  
 

ــا موضــوع  ــرای برگــزاری نمایشــگاه عكــس ب ــل متحــد ب ســازمان مل
در  شــركت كنندگان  از  فراخوانــی  طــی  توانایی هــا»  از  «تصویــری 
خواســت كــرد كــه عكس هــای خــود را بــرای حضور در مســابقه ارســال 
ــاب و  ــردنیا١٠عكس انتخ ــده ازسراس ــال ش ــس ارس ــد. از ١٥٠ عك كنن
در مراســم بزرگداشــت روزجهانــی معلــول بــه نمایــش گذاشــته شــد. 
ــا ترجمــه و پخــش فراخــوان ایــن مســابقه ١٥عكــس  مجتمــع رعــد ب
دریافــت و بــرای ســازمان ملــل ارســال كــرد كــه از ایــن تعــداد ٢ عكس 
ــول  ــی معل ــده انتخــاب و و در مراســم روز جهان جــزو ١٠ عكــس برگزی

نمایــش داده شــدند.   

ایجاد امکانات شهرى براى توان یابان 
بــر طبــق پیش بینی هــا ٦٦٪ جمعیــت دنیــا تــا ســال ٢٠٥٠ در شــهرها زندگــی خواهنــد كــرد. ایــن موضــوع نشــان دهنده 
اهمیــت آماده ســازی شــهرها بــه شــكلی اســت كــه همــه شــهروندان از جملــه افــراد توان یــاب بتواننــد بــه راحتــی و 
بــدون مشــكل از تمامــی امكانــات شــهری اســتفاده كننــد. در مراســم روز جهانــی معلــول چنــد نمونــه موفــق از ایجــاد 

شــرایط برابــر شــهری ارائــه و مــورد بررســی قــرار گرفت. 

ارتقا سطح آمار وضعیت معلوالن
بــه دلیــل كمبــود آمــار دقیــق از شــرایط معلــوالن، ایــن افــراد حضــور كمرنگــی در آمارهــای 
رســمی كشــوری و بیــن المللــی پیــدا كرده انــد؛ و حضــور نداشــتن در آمارهــا  منجــر بــه نادیــده 
ــد مــدت مســوالن شــده اســت. در  ــاه و بلن ــن قشــر در برنامه ریزی هــای كوت ــه شــدن ای گرفت
نتیجــه، نبــود آمــار و اطالعــات از تعــداد و شــرایط معلــوالن یكــی از موانــع اصلــی برنامه ریزی در 
راســتای ایجــاد امكانــات بــرای افــراد توان یــاب بــه حســاب می آیــد. لــزوم ایجــاد راهكارهایــی 
بــرای جمــع اوری امــار بــا روشــهای اســتاندارد جهانــی از دیگــر موضوعاتــی بــود كــه در مراســم 

روز جهانــی معلــوالن در ســال ۲۰۱۵ مــورد بحــث قــرار گرفــت. 

در نظر گرفتن نیازهاى افراد با معلولیت هاى پنهان در جامعه
ــق  ــر طب ــد. ب ــان را تشــكیل می دهن ــت جه ــی از جمعی ــی و روحــی بخــش بزرگ ــای ذهن ــا ناتوانایی ه ــراد ب  اف
آمارهــای جهانــی  از هــر چهــار نفــر یــك نفــر در طــول زندگــی خــود دچــار بیماری هــای روانپزشــکی می شــود، 
همچنیــن حــدود یــك میلیــون نفــر ســاالنه خودكشــی می كننــد كــه ایــن ســومین عامــل مــرگ و میــر در بیــن 
جوان هــا می باشــد. افــرادی كــه بــا مشــكالت روحــی و روانــی مواجهنــد، اغلــب تحــت پیــش داوریهــای نادرســت 
از طــرف افــراد جامعــه قــرار می گیرنــد و بیــش از ســایرین در معــرض سوءاســتفاده های جســمی، جنســی و روحــی 
هســتند. افــراد بــا انــواع دیگــر معلولیت هــای پنهــان از جملــه ناشــنوایی هــم بــه دلیــل نداشــتن امكاناتــی برابر با 
ســایرین معمــوال تمایــل كمتــری بــه شــركت در فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی دارنــد. در روز جهانــی معلــول 
لــزوم در نظــر گرفتــن ایــن افــراد در جامعــه، ایجــاد شــرایط مناســب تحصیلــی و شــغلی، و بــاال بــردن آگاهــی از 

ناتوانی هــای پنهــان، از دیگــر مــواردی بــود كــه مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
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عالیم و نشانه هاى اضطراب چیست؟ 
ــه  ــود دارد ک ــى وج ــالالت اضطراب ــى از اخت ــواع مختلف ان
ــى در  ــه طــور کل ــى ب ــم خــاص خــود را دارد ول ــدام عالی هرک
مــورد عالیــم اضطرابــى مــى تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:

عالیــم ذهنــى: احســاس نگرانــى، احســاس تحریــک 
ــب،  ــواب نامناس ــتگى، خ ــاس خس ــرارى، احس ــرى و بیق پذی

ناتوانــى در تمرکــز
ــردن،  ــرق ک ــرگیجه، ع ــب، س ــش قل ــمى: تپ ــم جس عالی
ــا احســاس درد، تنفــس ســخت و  ضعــف، گرفتگــى ماهیچــه ی

ــهال و .. ــوع و اس ــت ته ــنگین، حال س

انواع اختالالت اضطرابى
حملــه وحشــت یــا هــراس (پانیــک): بــروز ناگهانــى تــرس 

اضطراب 
چیست؟

 مریم رسولیان _ روانپزشک

ــه کرده ایــم  همــه مــا اضطــراب را در زندگــى خــود تجرب
و طبیعــى اســت کــه انســان ها هنــگام مواجهــه بــا 
موقعیت هــاى تهدیدکننــده و تنــش زا مضطــرب  شــوند، 
امــا احســاس اضطــراب شــدید و مزمــن بــدون علــت 
ــى احســاس  ــراب یعن ــادى اســت. اضط ــرى غیرع واضــح، ام
ــه  ــت مشــخص ک ــدون عل ــم دلواپســى، ب ناخوشــایند و مبه
ــا عالیــم جســمى نیــز همــراه اســت. شــما ممکــن  اغلــب ب
اســت اضطــراب را بــه صــورت نگرانــى شــدید قبــل از امتحان، 
یــا عصبــى بــودن قبــل از یــک مصاحبــه کارى، و یــا گــوش به 
زنــگ بــودن در هنــگام احســاس خطــر تجربــه کنیــد. ایــن 
ــراب  ــن اضط ــا بی ــرد ت ــد ک ــک خواه ــما کم ــه ش ــته ب نوش
ــد و  ــه میکن ــر کســى تجرب ــه ه ــار، ک ــل انتظ ــى و قاب طبیع
ــز  ــتند، تمای ــان هس ــد درم ــه نیازمن ــى ک ــالالت اضطراب اخت

ــوید. ــل ش قای
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شــدید کــه همــراه بــا عالیــم اضطرابــى شــدید اســت. احســاس 
ــه  ــورت حمل ــه ص ــه ب ــراب ک ــره و اضط ــى دله ــى و ناگهان ذهن
اى دســت بدهــد و حداقــل چنــد دقیقــه طــول بکشــد. احســاس 
تعریــق، لــرزش دســت، مومــور شــدن دســت ها یــا پاها، احســاس 
داغــى یــا ســرد شــدن بــدن، تپــش قلــب، خشــکى دهــان، تنــد 
تنــد نفــس کشــیدن، ســرگیجه، درد و ناراحتــى در قفســه ســینه، 
ــرگ  ــاس م ــراه احس ــه هم ــى ب ــاس خفگ ــوع، احس ــت ته حال

قریــب الوقــوع و یــا از دســت دادن کنتــرل روانــى خــود.
ــرس  ــى خــاص) ت ــا موضوعــى خــاص (فوب ــرس از شــى ی ت
ــا  ــا حضــور ی ــول اســت و ب ــل قب ــه غیرقاب ــدار ک مشــخص و پای
ــرد ایجــاد  ــا آن موقعیــت در ف حتــى انتظــار حضــور آن شــى ی
مى شــود. در ایــن حالــت ممکــن اســت اضطــراب زیــاد و گاهــى 
حتــى حملــه هــراس در مواجهــه بــا آن موضــوع یــا موقعیــت رخ 
ــرس  ــول، ت ــق آمپ ــا، تزری ــا هواپیم ــرواز ب ــال، پ ــراى مث ــد. ب ده
ــا  ــن موقعیت ه ــرد از ای ــاب ف ــب اجتن ــه موج ــاع و ... ک از ارتف
ــدید  ــه ش ــار حمل ــود دچ ــه ش ــته مواج ــر ناخواس ــود و اگ مى ش

اضطرابــى مى شــود. 

ــرس  ــه ت ــى ب ــراب اجتماع ــى:  اضط ــراب اجتماع اضط
خــاص و شــدید از یــک موقعیــت اجتماعــى اطــالق میشــود کــه 
ــرد مى ترســد  ــآور باشــد. ف ــرد نگــران اســت نتیجــه آن خجالت ف
ــه اى رفتــار کنــد کــه مــورد تحقیــر  ــه گون در حضــور دیگــران ب
ــه  ــى ک ــا جای ــن ت ــود، بنابرای ــت زده ش ــا خجال ــرد و ی ــرار گی ق
ــا افــراد ناآشــنا  ممکــن اســت از حضــور در جمــع و رویارویــى ب
اجتنــاب مى کنــد. تــرس از حــرف زدن در جمــع یکــى از 

ــت.  ــى اس ــهاى اجتماع ــواع هراس ــن ان متداول تری

و  تصــورات  افــکار،  جبــرى:  وسواســى-  اختــالل 
یــا رفتارهــاى تکــرار شــونده کــه در اکثــر مــوارد فــرد از 
ــواس  ــرر (وس ــوى مک ــل شستش ــت. مث ــان اگاه اس نادرستى ش
ــم (مثــل  ــا نجــس- پاکــى)؛ چــک کــردن دای تمیزى-کثیفــى ی
شــیرگاز، درب منــزل و یــا ماشــین و ..)، و یــا افــکار و تصــورات 
ــکار  ــرد کــه ورود ایــن اف ــه صــورت مکــرر در ذهــن ف مزاحــم ب
ــرد اضطــراب  ــراى ف ــکار ب در کنتــرل و اراده او نیســت و ایــن اف
ــرى اســت. ــواس فک ــه وس ــت، ک ــول اس ــل قب ــز و غیرقاب برانگی

اختــالل اســترس پــس از ســانحه: ایــن اختــالل بــراى 
ــداد  ــک روی ــاهد ی ــه ش ــود ک ــاد ش ــت ایج ــن اس ــرادى ممک اف
ــگ،  ــل جن ــد (مث ــات بوده ان ــده حی ــد کنن ــا تهدی ــاك ی هولن
تصــادف، زلزلــه و ..) . افــرادى کــه از ایــن اختــالل رنــج میبرنــد 
ــاد  ــه ی ــده ب ــاى ناراحــت کنن ــکل کابوس ه ــه ش ــه را ب آن حادث

میآورنــد. ایــن افــراد از تمــام چیزهــاى یــادآور آن حادثــه مثــل 
دیــدن برنامه هــاى تلویزیونــى، عکس هــا و یــا صحبت هایــى 
ــراد  ــن اف ــد. ای ــاب مى کنن ــند، اجتن ــه باش ــادآور آن حادث ــه ی ک
معمــوال تحریــک پذیــر و بیقرارنــد و ممکــن اســت بــا کوچکترین 

ــد.  صدایــى از جــا بپرن

اختــالل اضطــراب فراگیــر: ویژگــى اصلــى ایــن اختــالل، 
ــه  ــت ک ــب روزهاس ــى در اغل ــد و نگران ــش از ح ــراب بی اضط
ــرارى،  بیشــتر از یــک دوره 6 ماهــه طــول بکشــد. احســاس بیق
زود خســته شــدن، اختــالل در تمرکــز یــا احســاس خالــى 
شــدن ذهــن، تحریــک پذیــرى، تنــش عضالنــى، اختــالل خــواب 
(مخصوصــا اشــکال در بــه خــواب رفتــن) از جملــه عالیــم ایــن 

اختــالل مــى باشــند.

بــه طــور کلــى تاثیــر اختــالالت اضطرابــى بــه گونــه اى اســت 
ــا عملکــرد فــرد درحــوزه هــاى مختلــف امــور شــخصى و  کــه ب
روزمــره زندگــى، ارتباطــات بــا اطرافیــان، فعالیــت هــاى تحصیلى 

یــا شــغلى و امــور اجتماعــى تداخــل ایجــاد کنــد.

اســت  ممکــن  هایــى  بیمــارى  چــه  بــا  اضطــراب 
شــود؟ اشــتباه 

بســیارى از اختــالالت روانپزشــکى خصوصــا افســردگى 
مى توانــد عالیمــى مشــابه بــا عالیــم اضطرابــى را در فــرد ایجــاد 
کنــد. از طرفــى بســیارى از اختــالالت جســمى، مثــل اختــالل در 
کارکــرد غــده تیروییــد، بیمــارى هــاى قلبــى- عروقــى و کمبــود 
برخــى ویتامین هــا نیــز مــى توانــد عالیمــى شــبیه اضطــراب در 
فــرد ایجــاد کنــد و بــا اختــالل اضطرابــى اشــتباه گرفتــه شــود. 
بنابرایــن تشــخیص اختــالالت اضطرابــى نیازمنــد بررســى دقیــق 

پزشــک اســت.

درمان اضطراب
 اگــر عالیــم اضطــراب در انجــام کارهــاى روزمره تــان تداخل 
ــار  ــراى کن ــان را ب ــاى زندگیت ــر فعالیته ــا اگ ــرده و ی ــاد ک ایج
آمــدن بــا اضطــراب محــدود کرده ایــد، بایــد دنبــال یــک کمــک 
تخصصــى باشــید. امــروزه راه هــاى مؤثــر و متنوعــى بــراى درمــان 
ــد  ــى مى توان ــالالت اضطراب ــان اخت ــود دارد. درم ــراب وج اضط
ــواع  هــم بــه صــورت دارودرمانــى و روان درمانــى انجــام شــود. ان
اختــالالت اضطــراب درمان پذیرنــد و افــراد زیــادى هســتند کــه 

ــد. ــا نســبى یافته ان ــم بهبــودى کامــل و ی از ایــن عالی
ــراى درمــان اختــالل وسواســى جبــرى  ــرى ب داروهــاى مؤث

وجــود دارنــد.  
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یکــی از ســاده ترین و در عیــن حــال آزاردهنده تریــن بیماری هــای 
شــایع به خصــوص در فصــل ســرد ســال، ابتــال بــه ســرماخوردگی و 

ــت. آنفوالنزا اس
ــه  ــن ب ــد رفت ــا می رس ــه م ــن هم ــه ذه ــه ب ــه ای ک ــن نکت اولی
ســراغ مــواد غذایــی مناســب اســت. مســلما اســتراحت و جلوگیــری 
از اســترس بســیار مهــم اســت، امــا مصــرف مــواد غذایــی کافــی و 
مناســب در ایــن زمــان می توانــد بــه تقویــت سیســتم ایمنــی کمــک 

ــری بیمــاری از شــما محافظــت کنــد. کــرده و در براب
ابتــدا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اگــر یکــی از افــراد خانــواده 
مریــض باشــد، ایــن بــه معنــای بیمــاری همــه اعضــا خانواده نیســت 
ــرای فــرد بیمــار در نظــر گرفتــه  امــا بهتــر اســت اتاقــی جداگانــه ب
شــود و ظــروف و وســایل مصرفــی او بــرای عــدم انتقــال ویروس هــا 
ــا  جــدا گــردد. رعایــت بهداشــت و شست وشــوی مرتــب دســت ها ب

آب گــرم و صابــون بــرای کشــتن ویروس هــا بســیار موثــر اســت.
از اولیــن مراحــل درمــان بیمــاری، کاهــش التهــاب فرد اســت. از 
بیــن مــواد غذایــی کــه می تواننــد التهــاب را افزایــش دهنــد می تــوان 
ــج  ــا برن ــفید ی ــد آرد س ــده؛ مانن ــه ش ــای تصفی ــه کربوهیدرات ه ب
ســفید، قنــد و شــکر و چربی هــای اشــباع موجــود در کــره و دیگــر 
ــد  ــرد. می توانی ــاره ک ــرغ اش ــت م ــد پوس ــی مانن ــای حیوان چربی ه

مــوارد زیــر را جایگزیــن آنهــا کنیــد:
- مصرف انواع میوه جات، سبزیجات و ادویه جات

- مصرف غالت سبوس دار
- مصرف متعادل روغن های سالم مانند روغن زیتون

ــرای  ــان را ب ــقاب غذایت ــمتی از بش ــت  قس ــر اس بهت
بهبــود خــود اختصــاص دهیــد و مــواد زیــر را بــه آن اضافــه 

کنیــد:

ــارچ: ایــن مــاده غذایــی سیســتم ایمنــی شــما را تقویــت  - ق
می کنــد و مــورد خوبــی بــرای دریافــت ویتامیــن D کــه مــورد نیــاز 

ــد. ــما هســت می باش ش
- ســیر: ســیر یکــی از بهتریــن مــواد غذایی اســت کــه می توانید 
در طــی فصــول ســرد ســال برعلیــه ســرماخوردگی و آنفوالنــزا مصرف 
کنیــد. آلیســین مــاده شــیمیایی طبیعــی در ســیر اســت کــه برعلیــه 

باکتری هــا و احتمــاال ویروس هــا موثــر اســت.
- مرکبــات: ایــن میوه هــای آبــدار  مــواد خوبــی بــرای دریافــت 
ــدی  ــیدان کلی ــک آنتی اکس ــوان ی ــه به عن ــتند ک ــن C هس ویتامی
ــواع  ــر ان ــد از سیســتم ایمنــی بــدن حمایــت کنــد. عــالوه ب می توان
ــد  ــما می توانی ــو ش ــروت و لیم ــال و گریپ ف ــون پرتق ــی چ مرکبات
ویتامیــن C را از فلفــل، کیــوی و تــوت فرنگــی نیــز دریافــت نماییــد.

- گیاهــان و ادویه جــات: ایــن مــواد نــه تنهــا طعــم خوبــی 
بــه غــذای شــما می دهنــد بلکــه در از بیــن بــردن میکروب هــا نیــز 
ــات  ــی از ادویه ج ــه  ترکیب ــم ک ــه کاری ه ــد از ادوی ــد. می توانی موثرن

اســت، اســتفاده کنیــد.
- پروبیوتیک هــا: ایــن باکتری هــا می تواننــد از دســتگاه 
ــان مفیــد  ــرای سیســتم ایمنی ت گــوارش شــما محافظــت کــرده و ب
ــرش،  ــون کلم ت ــی همچ ــواد غذای ــا را در م ــد آنه ــند. می توانی باش

ــدا کنیــد.  ــر و ماســت پی کفی
-ســوپ مرغ: یکــی از غذاهــای موثــر در بهبــود ســرماخوردگی 
و آنفوالنــزا، مایعــات گرمــی همچــون ســوپ مــرغ اســت کــه بــر علیه 

التهــاب بــوده و تــورم و گلــودرد را التیــام می بخشــد.

 webmed :منبع
نویسنده: مریم عمادی، مشاور تغذیه و رژیم درمانی 
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مردم ساالری  ۹۴/۷/۱  
حمایت هاى حمل و نقلى مدیریت شهرى از 

دانش آموزان
ســید جعفــر تشــکرى هاشــمى در گفــت وگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت: 
بــراى دانــش آمــوزان اســتثنایى ســرویس هاى رایـــــــگان پیــش بینى 
شــده و همچنیــن بــراى تــردد معلولیــن و جانبــازان بــه مراکــز علمى و 
درمانــى، خــودروى ون و اتوبــوس در نظــر گرفتــه شــده کــه آنــان مــى 
تواننــد بــا تمــاس تلفنــى 6305 از ایــن ســرویس ها بهــره  منــد شــوند.

خبر گزاری مهر  ۹۴/۷/۴
دانشمندان علوم پزشکى موفق به باز گرداندن 

توانایى راه رفتن به فردى داراى معلولیت آن هم 
با استفاده از سیگنال هاى الکتریکى تولید شده 

توسط مغزش شدند
ــد دانشــمندان دانشــگاه  ــروژه جدی ــه گــزارش خبــر گــزارى مهــر، پ ب
کالیفرنیــا یــک تحــول بــزرگ در پزشــکى نویــن اســت. در گذشــته از 
امــواج مغــزى فــرد بــراى کمــک بــه راه انــدازى اندام هــاى روباتیکــى 
پیونــدى بــه وى اســتفاده شــده اســت، امــا حــاال بــراى نخســتین بــار 
از ایــن امــواج جهــت تحریــک و بازگردانــدن توانایــى حرکــت هــر دو 
پــا در بیمارانــى اســتفاده مى شــودکه بــه واســطه وارد آمــدن لطمــات 

جــدى بــه نخــاع، توانایــى راه رفتــن را از دســت داده انــد

خبرگزاری میزان  ۹۴/۷/۵ 
جزییات تسهیالت آموزشى به دانشجویان داراى 

معلولیت اعالم شد
بــه گــزارش گــروه اجتماعــى خبرگــزارى میزان، جلســه 23 کمیســیون 
ــى  ــالب فرهنگ ــوراى انق ــه ش ــجویى دبیرخان ــاوره دانش ــرح و مش ط
ــه بررســى پیش نویــس منشــور حقــوق و  برگــزار شــد. ایــن جلســه ب
ــى 60  ــواد 49 ال ــت و م ــاص داش ــجویان اختص ــوولیت هاى دانش مس
ایــن منشــور، در رابطــه بــا حقــوق دانشــجویان داراى معلولیــت مــورد 

بررســى قــرار گرفــت.
ــى  ــات آموزش ــه خدم ــى آزاد ب ــق دسترس ــزارش ح ــن گ ــر ای ــا ب بن
ــف از  ــا تخفی ــت ی ــى، معافی ــى و تکمیل ــم از عال ــع اع ــام مقاط در تم
پرداخــت برخــى هزینه هــاى آموزشــى، مناســب ســازى فضــا و 
فراهــم ســازى اســتانداردهاى الزم بــراى ســهولت در انجــام امــور ایــن 
دانشــجویان از قبیــل در نظــر گرفتــن مســیر تــردد خــاص بــراى ایــن 
افــراد، برخــوردارى از ســنوات اضافــه تحصیلــى، اولویــت در بهره منــدى 
ــاد  ــگاه و ایج ــى دانش ــات رفاه ــایر امکان ــى و س ــات خوابگاه از امکان
ــراى ایجــاد کانون هــاى معلولیــن   در دانشــگاه ها، از مهــم  تســهیالت ب
ــرار  ــاره ق ــورد اش ــس م ــن پیش نوی ــه در ای ــود ک ــى ب ــن موضوعات تری

گرفــت.  

مردم ساالری  ۹۵/۷/۸
صدورکارت شناسایى براى معلوالن تا سال 95

ــایى  ــدور کارت شناس ــاره ص ــور درب ــتى کش ــازمان بهزیس ــس س ریی
بــراى معلــوالن گفــت: گــروه پزشــکى شــامل؛ متخصصــان روانشــناس، 
ــن  ــراد متقاضــى دریافــت ای ــز واعصــاب و روان پزشــک، اف ــد، مغ ارتوپ
کارت را معاینــه و شــدت و نــوع معلولیــت آنــان را تعییــن مــى کننــد و 
ســپس کارت معلولیــت صــادر مى شــود. محســنى بند پــى گفــت یــک 
ــرد داراى معلولیــت در کشــور وجــود دارد.  ــون و دوســت هزار ف میلی

مردم ساالری  ۹۴/۷/۱۴ 
 بریس مخصوص معلولین در کشور ساخته شد

ــوم بهزیســتى و  ــدى دانشــگاه عل ــروه ارتوپ ــتادان و کارشناســان گ اس
توان بخشــى موفــق بــه طراحــى و ســاخت بریــس مخصــوص معلولیــن 
ــم  ــا فراه ــراى آنه ــن را ب ــکان راه رفت ــه ام ــدند ک ــى ش ــع نخاع قط

مى کنــد.
بــه گــزارش ایســنا: مهنــدس رضــا وهاب کاشــانى، دربــاره ایــن 
ــا مفصــل  وســیله کمــک توان بخشــى گفــت: بریــس دوطرفــه انــدام ب
ایزوکینتیــک امــکان راه رفتــن بــه روش متقابــل را بــراى افــراد قطــع 
نخاعــى بیــن مهره هــاى هفتــم ســینه اى و دوازدهــم را فراهــم 

. مى کنــد.

اخبار رسانه ها در حوزه معلولیت
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مردم ساالری  ۱۶/ ۷/ ۹۴
چهار میلیون معلول سازمان بهزیستى تحت 

پوشش بیمه آتیه سازان قرار مى گیرند
معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانى شــرکت بیمــه آتیه ســازان 
ــا ســازمان بهزیســتى، چهــار  ــرارداد منعقــده ب حافــظ گفــت: طبــق ق
میلیــون معلــول تحــت پوشــش ایــن ســازمان در سراسرکشــور، تحــت 

پوشــش خدمــات بیمــه ایــن شــرکت قــرار مى گیرنــد. 

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران  ۹۴/۷/۲۱
سامانه خدمات بانکى براى نابینایان
 توسط پست بانک افتتاح شد

ــه  ــا هفت ــان ب ــت: همزم ــک گف ــل پســت بان ــرو فرحــى مدیرعام خس
ــراى  ــان، ب ــراى نابینای ــى ب ــات بانک ــامانه خدم ــن س ــان، اولی نابینای
اولیــن بــار توســط پســت بانــک افتتــاح و رونمایــى شــد. فرحــى ابــراز 
امیــدوارى کــرد ایــن طــرح در 404 شــعبه پســت بانــک اجرایــى شــود.

خبرگزاری مهر   ۹۴/۷/۲۸
مشاور امور معلوالن در شبکه مستند

 منصوب شد
امیــر تاجیــک مدیــر شــبکه مســتند ســیما، مهیــار خســروانى تهرانــى 
را بــه عنــوان مشــاور در امــور جانبــازان و معلولیــن منصــوب کــرد. وى 
در ســخنانى گفــت: شــبکه مســتند رســالت خــود را توجــه بــه همــه 
موضوعــات مى دانــد و یکــى از ابعــاد مهــم جامعــه توجــه بــه مســائل 

معلولیــن و جانبــازان کشــور اســت.
تاجیــک افــزود: در ایــن راســتا شــبکه مســتند مجموعه 13 قســمتى در 
بــاره مناســب ســازى شــهر تهــران بــراى اســتفاده معلــوالن و جانبــازان 
ــوان یــک  ــه عن ــى ب را در دســت تولیــد دارد. حضــور خســروانى تهران
ــده هــاى خــوب درایــن  ــه شــکل گیــرى ای ــد ب مســتند ســاز، مى توان

حــوزه و فرهنــگ ســازى در جامعــه منجــر شــود. 

سایت شمعدانی  ۹۴/۸/۳
دکتر على صابرى عضو شوراى شهر تهران

تجهیز ناوگان اتوبوسرانى به سیستم گویا
دکتــر صابــرى عضــو حقوقدان شــوراى شــهر تهــران گفت: مناسب ســازى 
شــهر و مبلمــان شــهرى از جملــه مشکـــالت حــل نشــده اســت کــه اگــر 
ایــن مناســب ســازى انجــام شــود، عــالوه بــر ایــن قشــر، دیگــر گروه هــاى 
ــر  ــوند. دکت ــد مى ش ــم از آن بهره من ــالمندان ه ــد س ــر مانن ــیب پذی آس
صابــرى بــا بیــان لــزوم تعبیــه سیســتم گویــا در نــاوگان اتوبوســرانى بــه 
ــاه ســال  ــرد: از اردیبهشــت م ــح ک ــى تصری ــى آر ت ــژه اتوبوس  هــاى ب وی
گذشــته شــهردارى تهــران طــى بخشــنامه اى واحد هــاى تحــت پوشــش 
شــهردارى تهــران را موظــف کــرد بخــش اطالعــات هــر واحــد افــراد داراى 

معلولــت از جملــه نابینایــان را راه انــدازى کنــد. 

سایت شمعدانی  ۹۴/۸/۶           
ضرورت اجرایى شدن قانون اشتغال معلولین در کشور

ــون  رییــس ســازمان بهزیســتى در مــورد ضــرورت اجرایــى شــدن قان
ــج  ــون پن ــده قصــد دارم قان ــت: بن ــن گف ــتغال 5 درصــدى معلولی اش
درصــدى اشــتغال معلولیــن را اجرایــى کنــم. وى گفــت مــا مى توانیــم 

از ظرفیت هــاى دیگــر ســازمان ها بــراى اجرایــى شــدن قانــون مصــوب 
مجلــس در مــورد اشــتغال معلولیــن، اســتفاده کنیــم. 

مردم ساالری  ۹۴/۸/۱۳
واگذارى مسکن به خانواده هاى داراى دو معلول

ویــژه  مســکن  واگــذارى  از  کشــور  بهزیســتى  ســازمان  رییــس 
خانواده هــاى داراى دو معلــول همزمــان بــا دهــه مبــارك فجــر خبــرداد

ــگاه اطــالع رســانى شــبکه خبــر، محســنى بنــد پــى  ــه گــزارش پای ب
ــه امضــاى  ــاره ب ــا اش ــبکه ب ــن ش ــا ای ــوى اختصاصــى ب ــت وگ در گف
تفاهم نامــه بیــن بنیــاد مســتضعفان، وزارت راه و شــهر ســازى و 
ــاز اول  ــت: در ف ــوالن گف ــکن معل ــداث مس ــت اح ــتى در جه بهزیس
ــد  ــا 400 واح ــر 300 ت ــارك فج ــه مب ــا ده ــان ب ــرح همزم ــن ط ای
مســکونى بــه خانواده هــاى داراى دو معلــول واگــذار مى شــود. او 
ــه  ــزار واحــد مســکونى در دســت ســاخت اضاف ــه 46 ه ــاره ب ــا اش ب
ــت و  ــازك کارى اس ــفت کارى و ن ــه س ــا در مرحل ــن واحد ه ــرد: ای ک
ــال 400 واحــد  ــان س ــا پای ــامانه، ت ــام در س ــت ثبت ن براســاس اولوی

ــد. ــد ش ــذار خواه ــان واگ ــه متقاضی ب

خبر گزاری مهر  ۹۴/۸/۱۳
ایجاد فرصتى براى معلولین به منظور 

داشتن یک زندگى عادى
ــى  ــه بین الملل ــر کمیت ــه نقــل از دفت ــر، ب ــزارى مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
صلیــب ســرخ و هــالل احمــر در خصــوص روش هــاى ارتقــاى کیفیــت 
زندگــى معلــوالن جســمى و ذهنــى نشســتى در تهــران برگــزار شــد.. 
ــل  ــور بین المل ــر کل ام ــى، مدی ــن محمــدى عراق محمــد شــهاب الدی
و حقــوق بین المللــى بشــر دوســتانه در ایــن رابطــه گفــت: رســیدگى 
ــئولیت هاى  ــى از مس ــن یک ــرفت معلولی ــى پیش ــع اجتماع ــه موان ب
ســازمان هاى بشردوســتانه اســت و شــرکاى مــا در ایــن نهضــت 
ــت  ــه از ظرفی ــتند ک ــر هس ــالل احم ــرخ و ه ــب س ــى، صلی بین الملل
ــرادى  ــش آالم اف ــت کاه ــرده و در جه ــتفاده ک ــود اس ــص خ و تخص
کــه نیازهــاى خــاص دارنــد، منابــع خــود را بســیج مى  کننــد و تبــادل 
دانــش انجــام مى دهنــد. اولیویــه مارتیــن ، رییــس نمایندگــى کمیتــه 
بین المللــى صلیــب ســرخ در ایــران، همچنیــن اظهــار داشــت: معلولیــن 
ــا مشــکالت متعــددى مثــل؛ در  ــراى داشــتن یــک زندگــى عــادى ب ب
حاشــیه قــرار گرفتــن، برچســب خــوردن و عــدم شــمول در اجتمــاع 
ــاى  ــا و برنامه ه ــا دوره ه ــت: م ــد. وى گف ــرم مى کنن ــه ن ــت پنج دس
ــه  ــا ب ــم ت ــرا مى کنی ــا اج ــه آنه ــراى کمــک ب ــى ب ــادى گوناگون اقتص

ــدل شــوند.  عضــوى ســازنده در اجتمــاع ب

مردم ساالری  ۹۴/۸/۱۹          
بخش جنوبى خط 3 مترو تکمیل شد

نــود و پنجمیــن ایســتگاه متــرو تهــران ( ایســتگاه نعمــت آبــاد و بخــش 
جنوبــى خــط 3 متــرو) بــا حضــور محمــد باقــر قالیبــاف شــهردار تهران 
و هابیــل درویــش مدیــر عامــل شــرکت متــرو تهــران و حومــه بــه بهــره 
ــه مشــخصات ایســتگاه نعمــت  ــاره ب ــا اش ــردارى رســید. درویــش ب ب
آبــاد، گفــت: ایســتگاه نعمــت آبــاد دو ورودى و امکانــات ویــژه شــامل 
پلــه برقــى و آسانســور مخصــوص معلولیــن از ســطح خیابــان تــا ســکو 

و سیســتم تهویــه و اطفــاى حریــق برخــوردار اســت. 
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خبــر
مراســم روز جهانــی معلــوالن در 
ــال های  ــون س ــد همچ ــه رع خیری
ــرکل  ــام دبی ــت پی ــا قرائ ــته ب گذش
«گــری  توســط  ملــل  ســازمان 
ــون در  ــده بان کی م ــس» نماین لوئی

ــد. ــرا ش ــران اج ای
در بخشــی از ایــن پیــام آمده اســت: 
"مــا امســال روز جهانــی افــراد دارای 
معلولیــت را در پــی تصویــب دســتور 
کار بلندپروازانه توســعه پایــدار ۲۰۳۰ 
ــه راه  ــن نقش ــم. ای ــی می داری گرام
ــردی  ــچ ف ــد که"هی ــی می گوی جهان

را جانگذاریــم"
احمــد  مهنــدس  ادامــه  در 
ــره  ــأت مدی ــس هی ــی رئی میرزاخان
بــر  تأکیــد  بــا  رعــد  مجتمــع 
ــی  ــای فن ــطح آموزش ه ــای س ارتق
متناســب  افــزود:  حرفــه ای،  و 
ــراد دارای  ــمی اف ــرایط جس ــا ش ب
توســعه  و  گســترش  و  معلولیــت 

دوره هــای تحصیــالت عالــی و مهارتــی در کنــار انجــام 
تحقیقــات کاربــردی توان بخشــی از جملــه اولویتهــای اجرایــی 

مجتمــع رعــد در ســال آینــده اســت.
ــکاس  ــج کار ۲ ع ــر برن ــری و امی ــن مراســم از داوود عام در ای
ایرانــی کــه تصاویــر آنهــا در حــوزه معلولیــت از ســوی ســازمان 
ملــل بــه عنــوان ۱۰ تصویــر منتخــب جهــان انتخــاب و معرفــی 

شــد، تقدیــر بــه عمــل آمــد.
ــو  ــد و عض ــع رع ــای مجتم ــری از اعض ــت عام ــی اس  گفتن
مســابقات  در  کــه  اســت  عکاســان  جهانــی  فدراســیون 
مهارتهــای فنــی حرفــه ای بین المللــی کــره جنوبــی و دهلی نــو 

ــت. ــرکت داش ش
ــد  ــای تایلن ــان رقابت ه ــوش قهرم ــد کاک ــن از مجی همچنی
ــته  ــو ۲۰۱۶ در رش ــک ری ــهمیه پاراالمپی ــده س و دریافت کنن
تیرانــدازی بــا کمــان تجلیــل شــد. وی از توان یابــان مجتمــع 
رعــد اســت کــه بــرای نخســتین بــار در رشــته W۱ مــدال آوری 

کــرد.
در ادامــه نمایــش "دل خــوش ســیری چنــد" بــا اجــرای  
ترکیبــی از هنرمنــدان تئاتــر شــامل: توان یابــان و افــراد 
تندرســت بــه کارگردانــی مهــدی بیاتــی برگــزار شــد کــه مــورد 

ــت. ــرار گرف ــران ق ــتقبال حاض اس
ســپس اقــدس کاظمــی از شــاعران برجســته کشــور یکــی از 
ســروده هایش در رســای مراکــز رعــد را دکلمــه کــرد وی کــه 
از اســتان قــم خــود را بــه ایــن مراســم رســانده بــود بــا مرکــز 

رعــد فاطمیــه قــم همــکاری دارد.
در قســمتی از ایــن مراســم برگزیدگان ســومین دوره جشــنواره 

و  مجــازی  فضــای  و  توان یــاب 
معرفــی شــدند کــه بــه ترتیــب بابک 
ایرانشــاهی،  فاطمــه  حیــدری، 
ــرا خــان اف در  ــد صالحــی و زه نوی
بخــش ســاخت اپلیکیشــن موبایــل 
به عنــوان نفــرات برتــر جوایــز خــود 

ــد. ــت کردن را دریاف
مراســم  ایــن  پایانــی  بخــش  در 
معلــوالن  کانــون  برگزیــدگان  از 
شــهرداری تهــران بــا حضــور معاون 

اداره ســالمت تجلیــل شــد.
ــده  ــم نماین ــن مراس ــیه ای در حاش
در  ایــران  در  ملــل  ســازمان 
بــا  اختصاصــی  گفت و گــوی 
خبرنــگار رعــد گفــت: در هیــچ 
انــدازه  بــه  جهــان  از  کشــوری 
ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــی ب کاف
ــاله  ــن مس ــه ای ــود ک ــه نمی ش توج
ــا  ــراد توان ــته اف ــب ناخواس از تعص
ــی  ــأت م ــوالن نش ــه معل ــبت ب نس

گیــرد.
گری لوئیــس گفــت: دلیــل اینکــه در هیــچ کشــوری بــه 
افــراد دارای معلولیــت توجــه نمی شــود آن اســت کــه غالــب 
ــال در کشــور  ــه طــور مث ــردان تندرســت هســتند. ب دولت م
مــن (باربــادوس) کــه ۵۰ ســال پیــش مســتقل شــده، هنــوز 
وی درخصــوص نقــش رســانه ها بــرای رفــع مشــکالت اقشــار 
دارای معلولیــت تصریــح کــرد: رســانه ها از جملــه رســانه های 
دیــداری شــنیداری، مکتــوب و ســینما بایــد توجــه مــردم را به 
معلــوالن جلــب کننــد و در ســریال ها و فیلم هــای تلویزیونــی 
ــن  ــانند. ای ــه برس ــه جامع ــت را ب ــراد دارای معلولی ــام اف پی
یــک حرکــت بزدالنــه اســت کــه کســی مشــکالت معلــوالن را 

ببینــد و صحبتــی در مــورد آنهــا نکنــد.
ــراد دارای  ــی اف ــه شــعار روز جهان ــا اشــاره ب گــری لوئیــس ب
معلولیــت بــا عنــوان "اهمیــت شــمول همــگان؛ دسترســی و 
ــه توانایــی" گفــت: ایــن  ــا هرگون ــرای افــراد ب توانمندســازی ب
شــعار بــا مفهومــی اســت کــه نشــان می دهــد یــک جامعــه از 
اینکــه مــردم را شــامل خــودش قــرار دهد شــناخته می شــود، 
نــه اینکــه مــردم را از خــود دور کنــد. جامعــه ای اهمیــت دارد 

کــه بتوانــد تمــام افــراد بشــر را در خــود جــای دهــد.
وی عملکــرد رعــد را شــناخته شــده دانســت و افــزود: 
فعالیت هایــی کــه مجتمــع رعــد در زمینــه افــراد دارای 
ــل  ــازمان مل ــای س ــا فعالیت ه ــد ب ــام می ده ــت انج معلولی
همــراه اســت. در پایــان ایــن مراســم نماینــده ســازمان ملــل 
ــتر  ــد پوس ــتی رع ــت دوس ــا درخ ــر امض ــالوه ب ــران ع در ای

ــرد. ــا ک ــم امض ــم ۱۲ آذر را ه مراس

گزار ش مراسم روز جهانى معلول در رعد
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گزارش برگزارى مسابقات انتخابى داوطلبان 
مسابقات ابیلیمپیک 2016 فرانسه

مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد بــا پشــتوانه ۳ دهــه 
تجربــه آمــوزش، مهــارت آمــوزی و توان بخشــی توان یابــان 
بــه دعــوت ســازمان  بهزیســتی کشــور و فنــی و حرفــه ای 
بــه منظــور انتخــاب تیــم ملــی ماهریــن دارای معلولیــت و 
فراهــم آوردن زمینــه اعــزام آنهــا بــه مســابقات بین المللــی 

فرانســه بــرای ســومین بــار انتخــاب شــد.
ایــن مســابقات بــرای انتخــاب نفــرات برتــر و اعــزام بــه 
مســابقات ابیلیمپیــک ۲۰۱۶ در کشــور فرانســه برنامه ریــزی 
شــد و بــه پیشــنهاد مجتمــع رعــد و بودجــه ای کــه توســط 
ــون  ــزاری آزم ــرای برگ ــت ب ــاص یاف ــه اختص ــن خیری ای
ــادر  ــی ص ــوان عموم ــور، فراخ ــان کش ــری توان یاب سراس

شــد. 
ــا  ــن رقابت ه ــزاری ای ــؤول برگ ــلی مس ــود توس محم
ــدارک  ــال م ــا ارس ــور ب ــر کش ــان سراس ــت: توان یاب گف

بــه  شــده  طراحــی  فرم هــای  تکمیــل  و  درخواســتی 
ــد. ــام دادن ــود را انج ــام خ ــت ن ــابقات، ثب ــه مس دبیرخان

وی افــزود: در مســابقات انتخابــی تهــران، نفــرات برتــر 
بــرای شــرکت در اردوی نهایــی داوری شــده و بــه ســازمان 
ــه  ــرات اعزامــی ب ــا نف ــه ای معرفــی می شــوند ت فنــی حرف
مســابقات فرانســه بعــد از اردوی توانمنــد علمــی و مهارتــی 
کــه توســط آن ســازمان برگــزار می شــود، انتخــاب شــوند.
ــامی  ــت اس ــی در نهای ــه هماهنگ ــزاری جلس ــا برگ ب
۳۲ نفــر کــه حدنصــاب بــاالی ۶۰ درصــد نمــره قبولــی را 
کســب کــرده بودنــد بــه عنــوان شــرکت کننــدگان اردوی 
آمادگــی علمــی بــه ســازمان فنــی و حرفــه ای معرفی شــد.

بــر اســاس توافقــات انجــام شــده ســازمان فنــی 
ــم  ــامی تی ــی اس ــزاری اردوی پایان ــس از برگ ــه ای پ حرف

اعزامــی را اعــالم  
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همکارى مجتمع رعدر برگزارى مسابقه بین المللى عکس روز جهانى معلوالن
آثار عکاسان ایرانى در میان برترین هاى جهان انتخاب شد

ســازمان ملــل متحــد بــه مناســبت فــرا رســیدن ســوم دســامبر مصــادف بــا 
ــا عنــوان "  روز جهانــی افــراد دارای معلولیــت مســابقه انتخــاب عکســی را ب

ــرد. ــزار ک ــا " برگ ــری از توانایی ه تصاوی
ســازمان ملــل بــه منظــور مبــارزه بــا کلیشــه های متــداول و نادرســت دربــاره 
ــزار  ــا" را برگ ــری از توانایی ه ــگاه عکــس" تصاوی ــت نمایش ــراد دارای معلولی اف
ــان  ــوم عکاس ــی از عم ــی بین الملل ــور در فراخوان ــن منظ ــرای ای ــرد و ب ک
اعــم از حرفــه ای یــا آماتــور دعــوت کــرد بــه منظــور اشــاعه درکــی بهتــر از 
مفهــوم معلولیــت و بــه تصویــر کشــیدن انســان دارای معلولیــت بــه عنــوان 
عضــوی از جامعــه و شــناخت ناتوانــی بــه عنــوان بخشــی از تنــوع انســانی بــه 
عنــوان عاملــی مؤثــر در شــناخت و قدردانــی از تــوان افــراد دارای معلولیــت 

ــد. ــال کنن ــود را ارس ــای خ عکس ه
یــک روز پیــش از فــرا رســیدن ســوم دســامبر روز جهانــی معلــوالن نتایــج این 
ــد  ــه رع ــری از خیری ــای داوود عام ــد. عکس ه ــالم ش ــی اع ــت بین الملل رقاب
ــر منتخــب جهــان  ــی در بیــن ۱۰ تصوی ــج  کار دیگــر عــکاس ایران و امیــن برن

انتخــاب شــدند.
ــه  ــژه جامع ــه وی ــان ب ــه هموطن ــزرگ را ب ــت ب ــن موفقی ــد ای ــع رع مجتم
ــه  ــیدن ب ــدوار اســت در رس ــد و امی ــرض می کن ــک ع ــور تبری ــوالن کش معل
ــق  ــی توفی ــه در ســطوح جهان ــی و چ ــه در ســطح مل ــت چ ــای موفقی قله ه

ــد. ــته باش ــاب داش ــزان توان ی ــه عزی ــانی ب خدمت رس

شانزدهمین جشنواره غذاى خیریه رعد برگزار شد
شــانزدهمین جشــنواره غــذای خیریــه رعــد در اواســط مهــر 
مــاه از ســاعت ۵ تــا ۱۱ شــب بــه مــدت ۳ شــب بــا حضــور 
و مشــارکت شــهروندان نیکــوکار در حــال و هوایــی پاییزی و 
نــزول بــرکات آســمانی در محــل مجتمــع رعــد برگــزار شــد.

در ایــن جشــنواره غــذا عــالوه بــر غرفــه اختصاصی شــیالت 
ــه  ــوب ب ــی جن ــی و غذای ــه عرضــه محصــوالت دریای ــه ب ک
ویــژه اســتان خوزســتان همــت کــرده بــود، عرضــه تولیدات 
ــیار  ــز بس ــامان گلری ــتاد س ــان کالس اس ــی هنرجوی غذای
خودنمایــی میکــرد. ســامان گلریــز در پــی شــرکت در برنامه 
خندوانــه بــه مــردم قــول داد در عــرض ۲ مــاه بــه ۱۰ نفــر 
از معلــوالن آشــپزی یــاد بدهــد و ایــن پــروژه را در خیریــه 
رعــد کلیــد زد در دوران آمــوزش چنــد گــزارش تلویزیونــی 
از مراحــل کارش ضبــط و پخــش شــد تــا اینکــه در مرحلــه 
ــنواره  ــز در جش ــتاد گلری ــاب اس ــان توان ی ــی هنرجوی پایان
شــانزدهم، غرفــه مرکــزی را بــه عرضــه غذاهــای متنــوع و 
ــاب خــود اختصــاص  ــگ و لع شــیرینی های خوشــمزه پررن
دادنــد در افتتاحیــه جشــنواره هــم اســتاد گلریــز بــا حضــور 
در بیــن جمعیــت از همــت و تــالش هنرجویانــش تعریــف 
کــرد و افــزود: ایــن بچه هــا تــوان کار کــردن در معتبرتریــن 

رســتوران ها و آشــپزخانه ها را دارنــد. 
بــارش بــاران اثــری بــر همــت و نیــت خیــر مــردم نداشــت و 

آنهــا بــا عالقهمنــد بر حضورشــان تــداوم بخشــیدند. 
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رعد میزبان سومین همایش ملى پیشگیرى از معلولیت در حوادث طبیعى بود

ــی  ــع آموزش ــوزان مجتم ــی از کارآم جمع
نیکــوکاری رعــد در آســتانه مســابقه تیــم -
هــای ملــی فوتبــال ایــران و ترکمنســتان 
در آخریــن جلســه تمریــن تیــم ملــی 
ــی  ــت مل ــرای موفقی ــدند و ب ــر ش حاض
پوشــان کشــور مــان دعــا کردنــد در ایــن 
مالقــات تابلــوی معــرق خدیجــه عســگری 
ــوس  ــه کارل ــد ب ــع رع ــوی مجتم هنرج
ــی به رســم  ــم مل ــی تی ــر مرب ــروش س کی

ــود اهــدا شــد.  یادب

ملــی  کمیتــه  گــزارش 
در  معلولیــت  از  پیشــگیری 
ــی  ــی رونمای ــوادث در حال ح
شــد کــه در قســمتی از آن 
ــون  ــک میلی ــده ی ــد ش تأکی
معلولیــت  دارای  ایرانــی 
گــزارش  ایــن  هســتند، 
ــی  ــه مل ــوی کمیت ــه از س ک
پیشــگیری از معلولیــت بــرای 
ملــی  همایــش  ســومین 
بــا همیــن عنــوان تهیــه، 
شــده  منتشــر  و  تنظیــم 
صدیقــه  حضــور  بــا  بــود 

اکبــری مدیرعامــل مجتمــع رعــد و جمعــی 
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  مســؤوالن  از 
ــت  ــی مدیری آمــوزش پزشــکی و ســازمان مل

بحــران رونمایــی شــد.
در بخشــی از ایــن گــزارش تأکیــد شــده کــه 
حــدود یــک میلیــارد نفــر در دنیــا بــا شــکلی 
از معلولیــت زندگــی میکننــد کــه ۸۰ درصــد 
آنهــا در کشــورهای در حــال توســعه هســتند 
و بیــش از یــک میلیــون ایرانــی نیــز بــا نوعی 

معلولیــت زندگــی می کننــد.
در ایــن گــزارش آورده شــده کــه بیــش از ۱۲۰ 
ــال ۱۳۹۳ در  ــتثنایی در س ــودک اس ــزار ک ه

ــد. ــام کرده ان مــدارس کشــور ثبــت ن
بــر اســاس نتایــج ایــن گــزارش، نبــود سیســتم ثبــت اطالعات 
اشــخاص معلــول از علــل اصلــی خدماترســانی ناقــص بــه آنان 

در زمــان وقــوع حــوادث غیــر مترقبــه و بعــد از آن اســت.
ارتقــای آمادگــی معلــوالن بــرای مواجهــه بــا حــوادث، 
ارتقــای آمادگــی ســازمان های پاســخگو بــرای ارائــه خدمــات 

مطلــوب بــه معلــوالن در زمان 
ــوالن از  حــوادث، رضایــت معل
ــس  ــت شــده پ ــات دریاف خدم
از  پیشــگیری  و  حــوادث  از 
ــا  ــوادث و بالی ــت در ح معلولی
ــه شــاخص هایی اســت  از جمل
ــا  ــر آنه ــزارش ب ــن گ ــه در ای ک

ــد شــده اســت. تأکی
ایــن گــزارش ملــی با همــکاری 
فراکســیون حمایــت از حقــوق 
شــورای  مجلــس  معلــوالن 
بهداشــت،  وزارت  اســالمی، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثایی کشــور، 
ســازمان بهزیســتی کشــور، جمعیــت هــالل 
احمــر جمهــوری اســالمی و مرکــز تحقیقــات 
مشــارکت  و  شهرســازی  و  مســکن  راه، 
نهــاد  مــردم  ســازمان های  از  تعــدادی 
ــاد  ــردم نه ــکل های م ــون و تش ــد کان مانن
معلــوالن، انجمــن عالــی مراکــز غیــر دولتــی 
انجمــن  کشــور،  معلــوالن  توان بخشــی 
معلــوالن  جامعــه  ناشــنوایان،  خانــواده 
ــع  ــران و مجتم ــر ای ــن آلزایم ــران، انجم ای
آموزشــی نیکــوکاری رعــد پــس از ۲ ســال کار 
ــا ۱۳۹۴ تدویــن  کارشناســی از ســال ۱۳۹۲ ت

ــده اســت. ش
در ایــن گــزارش برنامــه و مســئولیت ۲۳ نهــاد دولتــی و 
ــه  ــت تشــریح شــده ک ــرای پیشــگیری از معلولی ــی ب غیردولت
ــرای کاهــش خســارات ناشــی از حــوادث  افزایــش آمادگــی ب
طبیعــی و افزایــش توانمنــدی و آگاهــی مــردم در مواجهــه بــا 

ایــن حــوادث از جملــه ایــن وظایــف اســت.

دیدار کارآموزان رعد با اعضا تیم ملى فوتبال
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ــوالن همایــش ورزشــی  ــی معل ــا روز جهان ــان ب هم زم
ــدازی  ــه همــت باشــگاه های اســکیت و تیران ــان ب توان یاب
مجموعــه ورزشــی انقــالب بــا همــکاری مجتمــع آموزشــی 
نیکــوکاری رعــد، جامعه معلــوالن ایــران، انجمــن خانواده 
ناشــنوایان ایــران و پایانــه حمــل و نقــل جانبــازان و 
معلــوالن و حضــور جمــع کثیــری از افــراد دارای معلولیــت 

در رشــتههای مختلــف ورزشــی برگــزار شــد.
مناســبت  بــه  آذر  روز ۱۲  ورزشــی  همایــش  ایــن 
گرامی داشــت روز جهانــی معلــوالن در رشــته های ورزشــی 
ــا  ــز و اســکیت ب ــدازی، تنیــس روی می ــان، تیران تیروکم
حضــور قریــب ۱۰۰ توان یــاب بــه صــورت مســابقات تیمــی 
و انفــرادی میــان توانیابــان در مجموعــه ورزشــی انقــالب 

برگــزار شــد.
پــس از برگــزاری رقابتهــای ورزشــی و پذیرایــی از 
شــرکتکنندگان اســامی نفــرات برگزیــده هــر رشــته در تاالر 
مهربانــی مجموعــه فرهنگــی ورزشــی انقــالب قرائــت شــد 
و برنــدگان بــا حضــور در جایــگاه جوایــز خــود را دریافــت 

ــد.  کردن
در آییــن تجلیــل از برگزیــدگان شــاهین احمــدی مدیــر 
باشــگاه تیرانــدازی ضمــن تبریــک روز جهانــی معلــوالن به 
شــرکت کننــدگان در خصــوص ایــن گردهمایی گفــت: این 
یــک رویــداد ورزشــی اســت کــه نشــان مــی دهــد عزیــزان 

ــه در  ــد ک ــای بســیار دارن ــز توانمندیه دارای معلولیــت نی
صــورت فراهــم شــدن شــرایط مناســب میتواننــد از لحظه 

لحظــه زندگــی خــود لــذت ببرنــد.
ــده ادامــه خواهــد  ــن برنامــه در آین وی ادامــه داد: ای
ــه زودی  ــا هماهنگــی مجتمــع رعــد در ب ــا ب داشــت و م
پذیــرای دوســتان      توانیــاب خواهیــم بــود. هم چنیــن 
ــدازی،  ــگاه تیران ــازی باش ــا مناسبس ــم ب ــالش میکنی ت

ــد. ــد از آن اســتفاده کنن ــز بتوانن ــول نی ــزان معل عزی
ســپس رضــا ســخن ســنج مدیــر روابــط عمومــی رعــد 
بــا حضــور در جایــگاه از تالشــهای چنــد هفتهــای مدیــران 
اجرایــی باشــگاه انقــالب قدردانــی کــرد و افــزود: از تــالش 
پیــام دســتیار مدیــر آکادمــی اســکیت و همــکاران ایشــان 
ــازان و  ــل جانب ــل و نق ــامانه حم ــالب، س ــگاه انق در باش
ــم  ــی میکن ــه قدردان ــران صمیمان ــوالن شــهرداری ته معل
کــه ایــن فرصــت را بــرای توانیابــان فراهــم کردنــد تــا در 
روز جهانــی معلــوالن کــه متعلــق بــه خــود ایــن عزیــزان 
اســت در یــک فضــای  شــاد و سرشــار از انــرژی لحظاتــی را 

بــا لبخنــد پشــت ســر بگذارنــد.
وی ادامــه داد: مــا همیــن جــا اعــالم میکنیــم 
ــا  ــاده  همــکاری ب ــه مجتمــع رعــد در طــول ســال آم ک
دوســتان باشــگاه انقــالب بــرای برگــزاری ایــن رویدادهــای 

ــت. ــرر اس ــای مک ــی در نوبت ه ورزش

همایش ورزشى توان یابان در روز جهانى معلوالن

کانــال تلگــرام مجتمــع رعــد بــه منظــور 
ــدازی  ــانی راه ان ــه اطالع رس ــل چرخ تکمی

شــد.
ــر وب  ــد مدی ــان عالقه بن ــدس رحم مهن
ــه  ــی خیری ــبکه های اجتماع ــایت و ش س
ــزود:  ــوق اف ــب ف ــالم مطل ــا اع ــد ب رع

ــه  ــی ب ــبکه های اجتماع ــزون ش ــترش روزاف ــه گس ــر ب نظ
ــل،  ــی های موبای ــب در گوش ــل نص ــای قاب ــژه نرم افزاره وی

خیریــه رعــد به روزتریــن ابــزار ارتبــاط 
اطالع رســانی  بــرای  را  مخاطبــان  بــا 
و  نیکــوکاران  توان یــاب،  عزیــزان  بــه 
گروه هــای همیــاری بانــوان و جوانــان 
فعــال کــرد. بــرای فعال ســازی کانــال 
نشــانی: بــه  رعــد  خیریــه  تلگــرام 
وعضــو  مراجعــه    https://telegram.me/raad_charity  

ــوی د. ــال ش ــن کان ای

وب ســایت مهربانــه وابســته بــه گــروه آتنــا در ادامــه همــکاری 
خــود بــا مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری بــا جمــع آوری کمکهــای 
ــر  ــد یــک دســتگاه باالب ــه خری نقــدی مردمــی بخشــی از هزین
خانگــی را بــرای یکــی از دختــران توان یــاب رعــد و خواهــرش را 

کــه در منــزل بســر می بــرد، تأمیــن کــرد.
بودجــه ایــن پــروژه ۴میلیــون تومــان تخمیــن زده شــده بــود که 

بیــش از ۵۰٪ آن  از طریــق وب ســایت مهربانــه جمــع آوری شــد.
www.mehrabane.ir

راه اندازى کانال تلگرام مجتمع آموزشى نیکوکارى رعد

حمایت وب سایت مهربانه از توان یابان رعد
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عشــق و محبــت بزرگ تریــن راز کامیابــى اســت. از عشــق کلیــد محبــت را مى طلبــم، کــه گویــى جریــان بــرق 
ــه  ــاز ب ــاز انســان نی ــن نی ــردد. بزرگ تری ــان هماهنــگ مى گ ــن جری ــا ای عشــق و محبــت روشــن مى شــود و ب
عشــق و محبــت اســت و هیــچ انســانى بــدون آن نمى تــوان ســرکند. محبــت عظیم تریــن قــدرت روى زمیــن 

اســت عشــق هــم همانطــور. عشــق الهــى بــراى مــن و از طریقــى بــه عالى تریــن کار مــرا ســرگرم مى کنــد. 
عشــق الهــى بــراى مــن واز طریــق مــن ســالمت کامــل و ثــروت فــراوان و ســعادت بیکــران مــى آورد. عشــق الهى 
درتــو همان طــورى کــه بــر مــن اســت بــراى توهــم ســاخته شــده اســتهر چنــد نــا هماهنگــى و نامالیمــت از 

میــان برداشــته مى-شــود و اندیشــه هایى بــا شکســت ســختى روبــرو خواهــد شــد. 
تفاهــم و دوســتى و صمیمــت را مى تــوان بــا عشــق و محبــت برقــرار کــرد. زیــرا همــه ى مــا بــه محبــت و عشــقى 
ــراى شــفا وســالمتى و توانگــرى و ثــروت و شــادمانى و ســعادت در باطــن خــود نیــاز داریــم و عشــق الهــى  ب
یکــى از قــواى ذهنــى و معنــوى خودمــا اســت و عشــق را نبایــد بیــرون از خــود بیابیــم و محبــت را در درون 
خــود کشــف کنیــم و از طریــق اندیشــه، کالم، اعمــال و دعاهاخویــش را تعالــى بخشــیم تــا بــه قــدرت کامیابــى 

محبــت پــى ببریــم.
ــر ممکــن  ــدارد و محبــت را غی ــر می ــد واز ســر راه ب ــر عشــق انســان را ذوب مى کن ــه ظاه ــع ب بعضــى از موان
مى ســازد. عشــق الهــى داروى شــفابخش نیــاز محبــت و افســردگى احســاس عــدم امنیــت اســت و احســاس 

ــان مى شــود. ــا عشــق و محبــت درم ــاز ب ــت از زندگــى و نی ــدم رضای ع
همــه ى انســان ها دیکتــه ى عشــق الهــى هســتند پــس مــا بــه جــز عشــق الهــى بــا هیــچ چیــز دیگــر نمى توانیــم  
ــا  ــا را ب ــا را توانگــر و ارزشــمندتر مى ســازد. عشــق یکایــک م ــوان گفــت عشــق الهــى م ــرو شــویم.   مى ت روب
اندیشــه هاى تــازه، شــهامت، نعمــت و ثروتــى محســوس هــر روز روبــرو مى کنــد کــه در همــه ى مراحــل زندگــى 
محبــت کامیابــى مى-بخشدعشــق الهــى از طریــق همــه آن چــه را کــه بــراى خوشــبختى وتکمیــل زندگــى الزم 

اســت تضمیــن مى کنــد. 
بــه راســتى هــر آن چــه از آن مــن اســت بــراى مــن اســت هــر آنچــه از آن تــو اســت بــراى تــو اســت. هــر کســى 
کــه در ایــن وضعیــت از آن مــن اســت همان قــدر دوســتم دارد کــه مــن هــم او را دوســتش دارم و پــرواز کنــان 
بــه ســوى مــن مى آیــد و مــن ایــن وضــع را بــه دیــده ى عشــق و محبــت مى بینــم و هــر آن چــه کــه در ایــن 
مــورد بــه خیــر و صــالح مــن اســت و مــرا مى جویــد و پــرواز کنــان بــه ســویم مى آیــد، عشــق او را دوســتش 

دارم .
اگــر خــوش بیــن نیســتم و کســى توجهــم را بــه خــود جلــب نکــرد مــن خاموشــم چــون اوهــم توجهــى بــه مــن 
نــدارد و خاطــر نشــان مى کنــد کــه جوانتــر از ســنم نشــان مى دهــم بــى تجربــه ام نــام و فکــر و اندیشــه ام قــادر 
ــا مى بایســتى  بــه حــل مشــکالت زندگــى و اجتماعــى نیســتم. امــا خــودم احســاس مى کنــم کــه مى توانــم ی

بتوانــم .
مــن بــا دیــده ى محبــت نگاهــت مى کنــم و بــا قانــون محبــت زندگــى مى کنــم و عشــق و محبــت را بــا دیــده ى 

بــاز نگاهمى کنــم و بــه محبــت و عشــق اعتمــاد دارم و آگاهانــه عشــق و محبــت را فــرا مى خوانــم.
مــن تــو را بــه خیــر و صــالح مى ســپارم چــون دوســتت دارم امــا مــرا آزادى کامــل وآن ســالمت را مى خواهــم 

کــه بــه یکدیگــر عشــق بورزیــم ، امــا عشــق را بــه بنــد نکشــانیم.

ــف و  ــریح عواط ــان و تش ــراى بی ــه ب ــت ک ــى اس ــه توان یابان ــورى از جمل ــوش کج ــم کیان خان
ــه دیگــران معرفــى مى کنــد و  ــزار کلمــه، خــودش را ب ــا اب ــه ادبیــات روى آورده و ب احساســتش ب

ــد.  ــل مى کن ــق منتق ــن طری ــش را از ای ــاى خوی ــز دریافت ه نی
ایــن دوســت رعــدى مبتــال بــه بیمــارى فلــج مغــزى اســت و در دوران حضــورش در ایــن مؤسســه 

ــت.  ــتفاده کرده اس ــى اس ــى و ماشین نویس ــى ، نقاش ــاى قالى باف از دوره ه
نمونه اى از دل نوشته هاى وى چنین است. 

زمــــزمـــه 
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Conversing with FatemehMoradi who’s in charge of 
Tehran’s neighborhood’s institutes; in this conversation 
she referred to the reason why social health institutes 
were established in Tehran municipality with the goal 
of attracting people’s participation. According to him, 
presently ten institutes are working alongside health 
houses, one of which being the institute of people with 
disabilities. He adds that the institute of people with 
disabilities has been established in order to attract 
people with disabilities’ participation and for the sake 
of their rehabilitation.

◢ People with disabilities’ institutes of the 
municipality’s districts, an effort made to solve people 
with disabilities’ challenges

Conversing with one of the managers of the institute of 
people with disabilities in district 4, in this conversation 
he refers to the goals of neighborhoods’ institutes in 
Tehran municipality’s health house and goes on that 
the most important goal of these institutes would be 
providing a meaningful definition for disability and 
correcting people’s mindsets and how the look upon 
people with disabilities.

◢ This activity is clearly indicative of community-
based rehabilitation

This is a report of the first educational workshop of 
disability in Tehran municipality’s district one which 
was held by TaranehMiladi, secretary general of 
people with disabilities’ institute of Tehran municipality. 
In this workshop-which was attended by the officials 
of neighborhoods’ houses-different forms of physical 
challenges and the way these officials should deal 
with people with disabilities were discussed.

◢ A poem by Saeed Mahamoudi

Murmur

◢ Luminaries with disabilities

Introducing Roosevelt Franklin, who became US 
president despite being paraplegic 

◢ I have always aspired to be independent and lead 
an independent life

Conversing with Hossein Mardani, a successful 
artist active in the field of wood making; having taken 
training courses in Raad institute, Hossein now owns 
his own shop where he works as well.

◢ The basic problem of people with disabilities’ 
marriage is non-adapted housing

Conversing with Hamid Ghasemi and Masoumeh 
Maghsoudi, couple with disabilities who met in 
Raad institute’s training classes and got married; 
this couple move on wheelchairs and believe that if 
houses adapted for couples with disabilities are given 
to them, they can lead independent lives on their own.

◢ We got started with the love for Hazrat Ali(peace 
be upon him) on our minds

Introducing an anthropocentric organization called 
Imam Reza institute which renders its services in 
the city of Shahryar providing training for people with 
disabilities.

Introducing two books on community-based rehabilitation

◢ Foods suitable for alleviating flu

◢ In the media

The news of disability in the media

◢ What’s up in Raad?

The news of Raad institute in past season
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◢ Leading article

◢ World day of people with disabilities

◢ Community based rehabilitation is a democratic 
rehabilitation

Conversing with Dr Ahmad Fotouhi, holder of 
certificate of higher studies from Paris University; 
in this conversation he mentioned how he became 
familiar with the community based rehabilitation 
project through WHO. He referred to launching 
this project tentatively in Iran’s villages at first, but 
nationwide later on. DrFotouhi was the manager of 
this project in Iran for ten years.

◢ Community-based rehabilitation calendar by 
Ahmad Nazari

In this article, he has addressed the history of 
community-based rehabilitation in Iran and the world

◢ Our intention is to lead the society into a direction 
that will move ahead of us!

Conversing with Mohammad Reza Asadi, the deputy 
of rehabilitation of Tehran’s welfare organization 
who has been involved with the community-based 
rehabilitation project in Iran since the launch of it about 
twenty years ago; in this conversation he has referred 
to the history of community-based rehabilitation in the 
world and the path it has travelled in Iran.

◢ Taking care at home, an article

In this article, it is referred to how to take care of 
people with disabilities at home and the benefits of 
doing this

◢ Performing the community-based rehabilitation 
was gradually entrusted to the private sector

Conversing with Mohsen Iravani, head of the 
community-based rehabilitation group in Tehran’s 
welfare organization; Iravani talks about the path this 
project has travelled in Iran and its future plans in 
different cities. He says that in performing this project, 
our country holds the second place in the world after 
India in terms of quantity and interms of quality, it’s 
among the world’s first five countries.

◢ Managing the community-based rehabilitation in 
the suburbs, a report of performing the community-
based rehabilitation project in Shirabaad village of 
SistanBalouchestan province

In this report, it has been referred to how successfully 
the community-based rehabilitation project was 
applied to Afghans under 18 with disabilities in 
Shirabaad. This project was put forth by the UNHCR 
and was performed by SistanBalouchestan province’s 
welfare organization.

◢ Along with you until conquering difficult peaks.

◢ Murmur

◢ In institutes, everything is done voluntarily and in 
a cooperative fashion
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