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هموطن سالم؛
لذت کمک به هم نوع، کمکی فارغ از جنســیت، 

ملیت، دین، رنگ، نژاد و ... 
در آن هنــگام که به نیاز فطری خود پاســخ می 
دهیــم و لذت های زندگی خود را با دیگران تقســیم 
می کنیم، احســاس خوبی به ما دست می دهد. همه 
ما روزی و روزگاری این حس را داشــته ایم، مثل این 
که احساس می کنیم از نردبانی باال می رویم که ما را 
هر لحظه به خدا نزدیک تر می کند،  مثل این که راه 

رسیدن به خدا از میان توده های مردم می گذرد ... 
حتماً شــما هم برایتان بارها اتفاق افتاده ... تجربه 
صبحــی که با بازکردن پنجره آن هم در هوای بهاری، 
نه سرد و نه گرم ،از عطر دل انگیز گل های تازه شکفته 
،دلتان باز شده ، سرشــار از نشاط می شویم از نسیم 
مالیمی که گونه هایمان را می نوازد، سرمســت شده 
ایم و...اینجاســت که نعمت های خدا را با همه وجود 

شکر می گوییم و... اما ...
با صفاتر از گل، مالیم تر از نســیم، خوش آهنگ 
تر از ندای پرندگان حســی است که همه ما روزی آن 
را تجربه کرده ایم، لــذت کمک به هم نوع، کمک به 
کــودکان یتیم، کمک به کودکان معلول و ...نه نه این 
کمک به آن ها نیست، کمک به خودمان است، پاسخ 

به نیاز فطری مان.» نیکوکاری«  
 هست شیرین تر زمعنای عسل   نغمــه حی علی 

خیــــرالعمل

و اما چرا پنجره نشریه احیاء مجددا گشوده 
شد؟

یک ســازمان غیردولتی، شــخصیتی غیرانتفاعی 
که اعضای آن، شــهروند یا مجموعه ای از شهروندان 
هستند که نوع فعالیت آن از جنس خدمات داوطلبانه 
اســت، رایگان و بی مزد و منت، به منظور پاسخگویی 
بــه احتیاجات فرد یا افرادی از جامعه و یا جوامعی که 

سازمان مذکور با آن همکاری می کند .
برخی از این سازمان ها به عنوان گروه فشار عمل 
می کنند، مســئولند تا با شناســایی نقاط آسیب در 
جامعه، صدای گروه آســیب دیده جامعه را به گوش 
دولــت وطبقات توانمند جامعه برســانند . برای ادای 
این مســئولیت، نیاز به افراد داوطلب و نیکوکاری که 
با عشــق، ایثار و جان و دل کار کنند و در مؤسســه 
حضورفعال داشــته باشند، هست. همان گونه که قباًل 
هم گفتیم؛ نیکوکاری، نیاز فطری انســان ها است؛ به 
عبارت دیگر این نیازمندان نیســتند که احتیاج دارند 
ما دســت آن ها را بگیریم تا بلند شــوند، بلکه این ما 
هستیم که نیاز داریم آن ها دست پاکشان را در دست 
ما بگذارند تا ما بلند شــویم. الزم نیست فرزند معلول 
یا یتیم داشته باشیم تا به تأسیس و مدیریت سازمانی 
بپردازیم برای توانبخشی رایگان کودکان معلول جامعه 
و ارائــه خدمات حمایتی، مشــاوره ای و مددکاری به 

کودکان یتیم حاصل از ایدز.
حضور کنشــگران داوطلب و نیکــوکاران در این 

مؤسســات، فضای آن را به محیطی سرشــار از انرژی 
تبدیل کرده اســت؛ چراکه حضور با ایمان و عشــق و 

ایثار برهر درد بی درمانی دواست.  
در راســتای ارتقای کیفیت خدمات توانبخشی، 
حمایت های اقتصادی، فرهنگی، مددکاری اجتماعی، 
مشاوره ای به اقشار آسیب پذیر جامعه، برآن شدیم 
تا بار دیگر چرخ وامانده از حرکت نشــریه انجمن را 
دوباره با دست های پاک شما دردآشنایان، به سوی 
مردم خوبمان بگشائیم. پنجره دل های عاشق، پنجره 
خیــر و خدمت و همدلی با کــودکان معلول و ایتام 
ایــدز، پنجره ای که بتــوان از آن به بیرون نگاه کرد 
... همه و همه را دید، حتی زنان خودسرپرســتی که 
ابتال به بیماری ایدز را در رابطه  زناشــوئی از طریق 
همسرانشــان دریافت نمودند. برخی از کودکانشان 
نیــز با این ویروس زندگی می کنند ، زنانی که چند 
کودک یتیم ایدز روی دستشــان مانده ، نه کار، نه 
خانه، نه خرجی و ...  پنجره نشریه احیاء را که چند 
سال به دالیل مختلف بسته مانده بود، بازگشائیم  تا 
از این پنجره از یک سو، تجربیاتی را  که طی چندین 
دهه فعالیت NGOئی در زمینه توانمندسازی، ایجاد 
ظرفیت و آمــوزش مهارت های زندگی ، ماهیگیری 

آموختن به جای ماهی دادن . 
درخاتمه دســت همه عزیزانی را که ما را در این 
زمینه یاری نمودند و می نمایند به گرمی می فشاریم 
 تهمینه یگانه

چرا پنجره نشریه احیاء مجددا گشوده شد؟
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چگونگی تأسیس انجمن احیاء ارزشها    
 چرا N.G.O ؟

در جهان امروز فعالیت ســازمان های غیردولتی به عنوان 
روشــی نو برای مشارکت و سهم پذیری شهروندان در تعیین 
سرنوشــت خویش و اثرگذاری فعال در روند توسعه و چالش 
هــای حاصل از آن اهمیت ویژه ای یافته اســت. در ایران نیز 
کنشــگران داوطلب و پیشــگامان خدمات مردمی در نقش 
بازیگران و حامالن توسعه ملی، عهده دار انجام مسئولیت های 
خطیری گردیدهاند. سازمان های غیردولتی با کارکردهای ویژه 
خود، زمینه مشارکت سازمان یافته نخبگان را در امر مدیریت 
جامعه تسهیل کرده و به محدود شدن حوزه مسئولیت و نقش 

آفرینی دولت ها کمک می نمایند. 
در حقیقت N.G.O یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی 
اســت بدون وابســتگی به دولت و نه اثری از حاکمیت درون 
آن پیدا میشــود و نه بودجه ای از دولت میگیرد؛ با این وجود 
دارای اساســنامه مدون است و تشکیالتش از قبل ثبت شده 
است. یکی از مهمترین خصوصیات N.G.O داوطلبانه بودن 
آن اســت؛ چند نفــر دور هم جمع میشــوند و به این نتیجه 
میرســند که به طور مثال با مصرف یــا پخش مواد مخدر به 

صورت داوطلبانه و خودجوش مبارزه کنند. 
ســازمان های غیر دولتی، گروه های شهروندی داوطلب، 
گروه های نفع عامه یا خیریه هیچ کاری به مســئولیت دولت 
ندارند و در برخی موارد از مطالبات مردم در مقابل دولت دفاع 

میکنند، یعنی مجاز به انتقاد از دولت میباشند. 
 چرا احیا؟

چه نیازها و اهدافی اندیشه تشکیل »انجمن احیاء ارزشها« 
را در ذهن کنشگرانش احیا کرد؟ پاسخ را باید در دغدغه ها و 
خطراتی جستجو کرد که در جامعه ملموس و محسوس است 

و آن را به محدوده نگرانی های هر شهروندی وارد می کند:
چالش های روز افزون حاصل از آنومی اجتماعی درجامعه

کاهش سن اعتیاد، خودکشی، رفتارهای پر خطر جنسی 
و ...

گسل رو به فزونی روابط اعضای خانواده

لزوم توجه به ابعاد روانی-اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی آسیب های اجتماعی در جامعه

رواج باورهای نادرست در مورد داروهای روانگردان، طالق، 
چند همسری، خودکشی و فرار از خانه 

ناکارآمدی برخوردهای شــکلی بــا معضالت اجتماعی و 
منکرات و...

روند روبه رشــد آســیب های فوق در چند ســاله اخیر، 
توجه تخصصی جمعی از هموطنان که نســبت به ارزش های 
اجتماعی، احساس مسئولیت کرده و به کرامت انسانی توجه 
نمودند را به خود جلب کرد، زیرا آسیب های اجتماعی در اثر 
روابط متقابل اجتماعی و شــیوه برخورد با آنها بوجود آمده و 
تا زمانی که عناصر و اجــزاء نظام اجتماعی ما اقدام به رفع و 
طرد عناصر مولد نکند، این پدیده ها همچون دیگر پدیده های 
اجتماعی موجود به صورت مخفــی و در لباس های مختلف 
به اشکال گوناگون حیات اجتماعی جامعه را تهدید میکنند. 

در صورتیکه اصالح نابهنجاری های اجتماعی جدی گرفته 
نشود توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تحقق نخواهد یافت. 
چون انسان ها با احترام متقابل به یکدیگر، فضای امن و فارغ 
از دغدغه را برای یکدیگر ایجاد میکنند. لیکن بیتوجهی به این 
امر بسیاری از توانمندی ها و خالقیت ها را صرف مرتفع کردن 
نقش هایی میکند که دیگران میآفرینند.با نظرداشــت به این 
حقایق و تهدیدها، سازمان غیردولتی انجمن احیاء ارزشهادر 
سال 1378 طی شماره 11201 ثبت و مجوز فعالیت خود را 

از مراجع ذیربط دریافت نموده است. 
ایدز، اعتیاد، فساد اخالقی، طالق، خودکشی، فرارجوانان از 
خانه و... همه حاصل فعالیت اجتماعی است و بیگمان به علت 
نیاز بخشــی از عناصر اجتماع بوجود آمدهاند که پاسخگوی 
پاره ای از خواســته های آنان اســت. حال اگر مسیر رشد یا 
موضوع آن ها تغییر یابــد و به ضد ارزش تبدیل گردد، قطعا 
در مجموع بر روی عناصر دیگر اجتماع تأثیر گذارده، موجب 

تغییر و تصحیح روند توسعه میگردد. 
 ماموریت انجمن:

چه نیازها و اهدافی اندیشه تشکیل 
»انجمن احیاء ارزشها« را در ذهن 
کنشگرانش احیا کرد؟ پاسخ را باید 
در دغدغه ها و خطراتی جستجو کرد 
که در جامعه ملموس و محسوس است 
و آن را به محدوده نگرانی های هر 
شهروندی وارد می کند

اهداف انجمن: آگاهی رسانی، 
پیشگیری و ارائه خدمات مشاوره و 
مددکاریاجتماعی به اقشار آسیب 
پذیر و حمایت از نهاد خانواده

ما براین باوریم که کاهش، کنترل و 
مهار آسیب های اجتماعی با ادامه 
فعالیت خطوط تلفنی ارتباط مستقیم 
دارد.
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)Hot Line( برقراری خط مشاوره تلفني رایگان
در خصــوص مواجهــه علمی و عملی با آســیب های 

اجتماعی
حمایت مستمرمالي از زناني که همسرانشان در اثر 
بیماری ایدز فوت شده و خود با بیماري ایدز زندگی می 

کنند و فرزند یتیم حاصل از ایدز دارند. 
تشــکیل جلسات آموزشي، مشــاوره اي براي زنان 
مذکــور و بازپروري روحي ایشــان جهت حضور فعال 

درجامعه به عنوان یک شهروند عادی
فرهنگ سازي، اطالع رساني و آشــنا نمودن مردم 
جامعه در زمینه بیماري ایدز، عواقب و آثار مترتب بر آن 
اهداف انجمن: آگاهی رســانی، پیشــگیری و ارائه 
خدمات مشــاوره و مددکاریاجتماعی به اقشار آسیب 

پذیر و حمایت از نهاد خانواده
وظایف و فعالیت ها: انجمــن احیاء، به عنوان یک

NGO  ایرانی متعهد است که با در نظر گرفتن منافع 
عالیه کودکان متأثر از ایدز، اهداف، راهکارها و اقدامات 
زیر را با توجه به شرایط خاص کشور، بومی سازی نموده 

و به گروه هدف ارائه نماید. 
اطالع رسانی جهت کاهش ابتالی نوزادان به عفونت 
اچ آی وی ازطریق انتقــال از مادر به کودک در دوران 

بارداری، زایمان و شیر دهی. 
ارائه خدمات مــددکاری اجتماعی برای زنان مبتال 
به عفونت اچ آی وی شــامل: خدمات مشاوره، تشویق 
به انجام آزمایــش داوطلبانه و محرمانه، بسترســازی 
بهنگام برای دسترســی به درمان، بخصوص درمانآنتی 

رترووایرال . 
پرداخت مســتمری ماهیانه به کوکان یتیم ایدز به 

منظور رفع نیازهای حیاتی آنان.
حمایــت حقوقی ازکودکان یتیــم حاصل از ایدز و 
آســیب پذیردرمقابل تمام اشکال بدرفتاری، خشونت، 

استثمار، تبعیض، قیمومیت و حضانت.
حضورفعــال درمجامــع ذیربط بــه منظوراطالع 
رســانی،آموزش به ویژه برای نوجوانان، جوانان، زنان و 

اقشار در معرض خطر. 
برگزاری کالس های هفتگی مادران حامی سالمت 
)مادرانی که با ویروس HIV/AIDS زندگی می کنند( 
در زمینه های:آموزش  بهداشــت، تغذیه، روانشناسی، 
تعلیــم و تربیت کودک، گــروه درمانی  و ...  به منظور 

توانمندسازی و ظرفیت سازی آن ها
تالش در جهت تأســیس ســازمان هایی مشــابه 
برالگوی انجمن احیاء ارزش ها در شهرهای مختلف از 

جمله: تبریز، مشهد، شیراز، قم، کرج، کرمان و ...
بازدید منزل مددجویان به منظور بررسی ، آشنایی 

با شرایط و رسیدگی به مشکالت آنان.
خط مشاوره احیاء به شماره 66935524 )با ظرفیت 
5 خط( مشاوره رایگان از نوع گوش سپاری تخصصی به 
افراد در معرض بحران، ارائه خدمات کارشناسی، مشاوره 
و روانشناســی به مددجویان در خصوص فائق آمدن بر 
مشکالتشان در زمینه های اطالع رسانی ایدز و هپاتیت، 
ازدواج- طالق، مهارت های زندگی، مشکالت و مسائل 
روانی، مشکالت تحصیلی و شغلی، اختالفات خانوادگی، 

هم وابستگی متقابل، اعتیاد، خودکشی و...
خط مشــاوره احیاء،بــه معنای ایجــاد یک رابطه 
قراردادی و مداوم تلفنی با رعایت اصول مشــاوره ای، 
بین یک مشاور متخصص و یک تماس گیرنده می باشد. 
باید اذعان نمود که مشــاوره هم علم است و هم هنر، 
علمی که از راه آموزش تخصصی و در راســتای کاربرد 
عملی شــکل می گیرد و هنری که عــالوه بر فنون و 

مهارت های خاص اکتسابی، استعداد فطری و آمادگی 
های ویژه  را می طلبد. 

 مزایای مشاوره تلفنی:
1- سهولت دسترســی )این نوع مشاوره نیازی به 
مراجعه حضوری نــدارد و فرد می تواند از هر مکانی با  
مشاور خود تماس گرفته و برای حل مشکلش مشاوره 

بگیرد(.
2- رایگان بودن  )برای  کسانی که امکان پرداخت 

هزینه نسبتاً زیاد مشاوره را ندارند(.
 3- ناشــناس بودن )یکی دیگــر از ویژگی های 
مهم مشاوره تلفنی است.( افراد جامعه ما در بسیاری 
مواقع حتی در صورت احســاس نیاز به مشــاوره از 
مراجعه حضوری اجتناب میکنند؛ زیرا نگران افشــا 
شدن اســرار زندگی شان هستند یا از این بیم دارند 
که آشنایانشــان آنها را در مراکز مشاوره ببینند و به 
مشکلشــان پی ببرند. اما متقاضیان انجام مشــاوره 
تلفنــی  HOT LINE این امکان را دارند که خود 
را به مشاورشــان معرفی نکنند. از یک سو، مشاوره 
تلفنی )ناشــناس بودن(این امکان را برای مراجعانی 
که رفتارهای پرخطر و روابط خارج از چارچوب وعرف 
جامعه  دارند را فراهم می کند تا از مزایای مشــاوره 

تلفنی بهره مند شوند.
ازســوی دیگــر باعث می شــود که درخواســت 
کنندگان مشاوره بســیار سریع تر و راحت تر از آنچه 
در مشــاوره های حضوری اتفاق می افتد، مســائل و 
احوال شــخصیه خود را مطرح کنند. مشاوره تلفنی، 
در بسیاری مواقع حتی باعث می شود که نگرش های 
منفی تماس گیرندگان درخصوص مشاوره تعدیل شود 
و آنان آمادگی انجام مشــاوره چهــره به چهره را پیدا 

کنند.
ما براین باوریم که کاهش، کنترل و مهار آســیب 
های اجتماعی با ادامه فعالیــت خطوط تلفنی ارتباط 

مستقیم دارد.
نتایــج یک بررســی آمــاری از وضعیت معضالت 
اجتماعی در ایران )فصلنامه رفــاه اجتماعی، بهار84( 
نشــان دهنده افزایش روز افزون بسیاری از  ناهنجاری 
های اخالقی-رفتاری و ســیر صعــودی ارتکاب بزه و 

جنجه است: 
1-اعتیاد و سوءمصرف مواد: 

شواهد بسیاری در مورد افزایش شیوع مصرف مواد 
مخــدر طی  دهه های اخیر وجود دارد. طی ســالهای 
1360تا1377 تعداد افراد بازداشــت شــده در ارتباط 
با جرایم مواد مخدر روبــه افزایش بوده و از 16630به 
191615 نفر رســیده اســت. همچنین میزان رشــد 
متوسط تزریقی در طی 10 سال تا سال 1377، ساالنه 
33 درصد برآورد شده اســت. در بررسی دیگردر سال 
1380 بــر وجود حداقل 3761000 نفر مصرف کننده 
مواد افیونی اشــاره  می کند. بررسی دیگر نیز در سال 
1382 میزان کل مصرف مواد افیونی را 4387000 نفر، 

اعالم می کند.
2- خودکشی: 

در فاصله ســال های 1360 تا 1380 تعداد پرونده 
های تشکیل شده اقدام به خودکشی در کشور افزایش 
قابل توجهی داشــته و از 206 مورد بــه 3275 مورد 
رسیده اســت . تعداد خودکشی منجر به فوت نیز طی 
سال های گذشته از 922 مورد در سال1373 به 3143 
مورد در ســال 1387 رسیده اســت. در یک بازنگری 
که بین ســال های 1373 تا 1380 در آمار خودکشی 
در کشــور به عمل آمــد افزایش حــدود 4250 مورد 

خودکشی مالحظه شده اســت. طی سال های پس از 
جنگ و خصوصا از از آغاز دهه 1370 شیوع خودکشی 
در برخی استان های بسیار محروم کشور از جمله ایالم 
، کهکلویه و بویر احمد و کرمانشــاه به مرز خطرناکی 

رسیده است. 
 ضرب و جرح:

تعداد پرونده های تشکیل شده در حوزه استحفاظی 
نیروی انتظامی در فاصله ســال های 1360 تا 1380 
از 24398 به 80468 فقره رســیده است. همچنین در 
فاصله ســال های 1374 تــا 1380 تعداد پرونده های 
مختومــه در محاکم دادگســتری از 232781 فقره به 
404937 فقره رســیده اســت  که نشان دهنده 73/9 

درصد رشد است. 
 قتل:

درسال 1370 تعداد وقوع قتل در کشور 998 فقره 
گزارش شده اســت، که در سال 1377 به 1358 فقره 
رسیده است و گاه تعداد آن تا 2700فقره هم می رسد. 
در سال 1380 تعدادپرونده های تشکیل شده به دلیل 
قتل به 1577 فقره رســیده اســت. به عبارت دیگر در 
فاصله یــک دهه اخیر تعداد این پرونــده ها 1/5 برابر 

شده است. 
 اختالالت روانی:

در مطالعه ای که در ســال 1378 درکشــور انجام 
شده اســت 35014 نفر افراد 15 ســال و باالتر مورد 

ارزیابی قرار گرفتند. 
نتایج این مطالعه نشان داد که در مجموع 21 درصد 
افراد مورد مطالعه به نوعی از اختالالت روانپزشکی رنج 
مــی برند. در افریقــا مطالعه ای که در زمینه شــیوع 
اختالالت روانی صورت گرفت نمونه ای افراد 18 سال و 
باالتر در سراسر کشور مورد معاینه قرار گرفتند. مطابق 
نتایج به دست آمده 10/87 درصد جمعیت 18 ساله و 
باالتر کشــور از بیماری های روانی رنج می برند. میزان 
شیوع اختالالت مذکور به ترتیب در افراد مطلقه )22/3 
درصد(، بیــوه )20/16( و افراد متأهل )11/34 درصد( 

بیش از دیگر گروه ها بوده است.
این آمار زنگ خطری است برای جامعه و بیدارباشی 
برای باورمندان به مشارکت جمعی در جهت اصالح امور 
و بهبود شرایط اجتماعی؛ هدف سیاه نمایی شرایط برای 
متهم کردن و محاکمه اولیای امور نیست، بلکه خواست 
و هدف ترغیب دولت به پذیرش ناتوانی خود در حل و 
فصل کلیه معضالت و اعتماد به ورود بخش غیردولتی 
و نیز تشویق سازمان های غیردولتی به تحکیم موقعیت 
خویش و افزایش نقش خود در مواجهه با ناهنجاریهای 

پیش گفته است.
انجمن احیاء ارزشها با اعتقاد به این امر کار خود را 
آغاز کرده و راه خود را ادامه می دهد. باشــد که ایران 
فردا، ایران امیدها و گســترش ارزشها و ایران متکی بر 
وظیفه شناسی تک تک آحاد جامعه در قبال مشکالت 
پیرامونی خویش باشد که کس را یارای چشم و گوش 
بستن از واقعیات نیست و این معضالت همچون ابری بر 
فراز سپهر جامعه، در جایی توقف نخواهد کرد و اگر به 
چتر آگاهی و خرد و مشارکت جمعی باورمند نباشیم، 
خدای ناخواسته زیر باران این مشکالت و ناهنجاریها تر 

دامن خواهیم شد.
خسرو منصوریان، مددکار اجتماعی،موسس 
و عضو هیات امنای انجمن احیاء ارزشها و توان 
یاب  و بنیان گذار انجمن نیکوکاری توان یابان 
مشهد و مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد تهران 
و یزد.
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بیماری ایدز به یک سونامی بزرگ تبدیل شده 
است که با هدف گرفتن جوامع انسانی بویژه جوانان 
و زنان از عوامل بزرگ  مرگ در جهان امروز شــده 
اســت برای کنترل و مهار ایــن خطر بزرگ عزمی 
بزرگ نیاز اســت.نتیجه بررسی های علمی نشانگر 
این اســت که  برای مهار این بحرانتغییر نگرش در 
زندگی اجتماعی به ویژه در نسل جوان از ضروریات 
است گســترش شــاخصهای زندگی سالم و قبول 
مسئولیت در قبال خانواده و جامعه و افزایش امید 
بر زندگــی از محور های بنیادین این تغییر نگرش 

محسوب می شود.
در این راستا سازمان ملل متحد در سال 1988 
اول دسامبر)10آذر ماه(هرسال را روز جهانی مبارزه 
با ایدز قرارداده اســت و تصویــب چنین روزی  را 
در جهــت  اعتال و آگاهی وآموزش، افزایش بودجه 
و مبــارزه با تبعیض ها در جهــت مقابله با ایدز و 
گسترش آن تعیین نموده است و برای هر سال نیز 
شعاری را اختصاص می دهد برای نمونه شعار سال 
2010دسترســی به آموزش، پیشگیری، مراقبت و  
درمان ایدز حق هر انســان استو شعار سال 2011 
نیز دسترســی جهانی و رعایت حقوق بشر تعیین 
شده اســت.در این برهه از زمان شــاید بیشترین 
مسئولیت بر دوش اصحاب رسانه  و خبرنگاران پر 
تالش حوزه ی اجتماعی اســت تا با روشن  نمودن 
چراغ آگاهــی و روشــنگری در جامعه مطبوعاتی 
مخاطبان خود به ویژه  جوانان و خانواده های ایرانی  
را در خصوص ابعاد بســیار خطرناک و پیش رونده 
این بیماری مهلک و خانمان براندازهشــدار داده و 
نشان دهند  که ایدز  بنیان های اجتماعی را هدف  
قرار داده و به صورتی مرموز و خاموش ریشــه های 

زندگی خانوادگی را نابود می سازد.
شایســته اســت این مهم را در نظر بگیریم که 
این بیماری برای اولین بار در کشور در سال 1366 
در کودکی 6 ساله شناسایی شده است که به علت 
بیمــاری هموفیلی از فراورده هــای خونی وارداتی 

استفاده و مبتال شده است.بر اساس آمار اعالم شده 
توسط مسئولین ذیربط در وزارت بهداشت و درمان 
آمار مبتالیان شناسایی شــده در ایران تافروردین 
ماه امســال  24201 نفر  بوده کــه بیش از %90 
آنان مردان و کمتر از 10% ایشــان را زنان تشکیل 
میدهند و این در حالی اســت که آمار ثبت شــده 
در ســال 1385، 14544 نفر بوده که تا  آن تاریخ  
1827 نفرشــان فوت کرده بودند.و اینک  آمار در 
گذشتگان از این بیماری تا سال 1390، 4311 نفر 
اعالم می شــود که 47% آنان بین 25 تا 34 سال 

داشته اند.
نکته ی مهم در این آمار اعالمی، عدم تناســب  
میان مبتالیان شناسایی شــده ی زن و مرد است 
که ایــن حاکی از وجود یک تــرس پنهان و اعالم 
نشده  یا عدم اگاهی گستردهدر میان زنان جامعه 
اســت که حتی از بیان بیماری خود واهمه داشته 
یا قــادر به علنی کردن آن نیســتند تا در معرض 

درمــان و حمایت قرار گیرنــد و به گونه ای خود و 
فرزندانشان و جامعه  از رنج این بیماری مهلک و از 
آسیب بیشتر در امان بمانند. اگر بر اساس وضعیت 
جهانی  و برابر نســبی امــار  اعالمی  مبتالیان زن 
ومرد،این رقم را در جامعه مان تصحیح کنیم به این 
واقعیتمی رســیم که حد اقل17 هزار زن مبتال به 
ایدز در جامعه ایران وجود دارد که یا از بیماریشان 
بی اطالع هســتند و یا اقدام بــه پنهان نمودن آن 
کــرده اند و اگر از این تعــداد هر زن 1 فرزند ناقل 
اچ-آی-وی داشته باشند. آمار مبتالیان ثبت نشده 
زن و کودکانشــان در جامعه ما به بیش از 40 هزار 
نفر افزایش می یابد که با احتســاب مردان و زنان 
ثبت شده  بالغ بر 65 هزار نفر خواهد بود بر اساس 
پروتکل سازمان ملل باید این عدد را در 4/5 ضرب 
نمــود که کف آمار واقعی جامعه ی مبتالیان  را در 

جامعه نشان خواهد داد .
اگــر  به برخــی از واقعیات اماری توجه شــود 
مشــاهده خواهد شــد کــه اچ آی وی  رفته رفته  
میرود که به مهمترین عامل مرگ و میر در جهان 
امروز تبدیل شــود.تا ســال 2010 نزدیک به 25 
میلیــون کودک  در اثر این بیماری  بیسرپرســت 
شده اند.در سال های اخیر هر ساله  5 میلیون نفر 
به این بیماری مبتال شــده اند که نیمی از انان زیر 

24 سال داشته اند.
امروزه به درستی انتظار از رسانه ها ی فراگیرو 
جامعه ی مطبوعاتی مسئول در کشورمان این است 
که بی درنگ به خطرات روز افزون این بحران بزرگ  
بیش از پیش و با اســتمرار بپردازند و ابعاد نگران 
کننده ماجرا را  برای مســئولین کشور.خانواده ها 
و جوانان از یک ســوو بیماران و مبتالین از ســوی 
دیگر بشکافند وبه سواالت اساسی  در این خصوص 
پاسخ دهند شاید تالش برای پاسخ گویی به برخی 
از پرســش ها که به ذکر نمونه هایی از انها اشــاره 

 نقش رسانه در مهار ایــدز 
و باید از میان شما گروهی ]مردم را[ به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و آنان همان رستگارانند.

قرآن کریم

شعار سال 2010دسترسی به آموزش، 
پیشگیری، مراقبت و  درمان ایدز حق 
هر انسان استو شعار سال 2011 نیز 
دسترسی جهانی و رعایت حقوق بشر 
تعیین شده است

سونامی ایدز در راه است و یادمان 
باشد این خطر در کنار گوش همه ی 
ماست آن را جدی بگیریم
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می شود بتوان بخشی از کوتاهی ها را جبران نمود 
و دیــن  خــود را به جامعه بزرگ ایــران که با این 
بحران بزرگ در زیر پوســت خود دست به گریبان 

است ادا نمود:
 1.اچ ای وی چیست؟

2.بیماری ایدز دارای چه مشخصاتی  است؟
3. چرا این بیماری خطرناک است.؟

4. ایــن ویــروس از چه راههایی ســرایت می 
کند؟این بیماری از چه راه هایی سرایت نمیکند؟

5.ایا این بیماری درمان پذیر اســتو میزان تاثیر 
دارو در کنترل آن چه قدر است؟

6.ایا مسئوالن ذیربط در کشور به اندازه ی کافی 
برای مهار ایدز تالش نموده اند؟

7. چگونــه میتــوان از ایــن بیمــاری مهلک  
پیشگیری نمود؟

8.اشــاعه ی این بیماری در کشور بیشتر از چه 
طریقی بوده است؟

9.زمینه های اجتماعی  فرهنگی  گسترش این 
بیماری کدام است ؟ برای مقابله با آن چه باید کرد؟

10.چه نهاد ها  و سازمان هایی در این خصوص 
می توانند مثمر ثمرباشند؟.

11.ایا کشــور از تمامی ظرفیت ها برای کنترل 
ومهار این بیماری استفاده نموده است؟

12.رسانه ها در این حوزه چه وظایفی دارند .
13.نقش نهاد خانواده در کنترل  و پیشــگیری 

این بیماری چیست ؟
 چگونــه میتوان از این نهاد در راه مبارزه با این 

بیماری کمک گرفت؟
14. چگونــه میتوان طرز فکر جامعه  را در این 

خصوص اصالح نمود
 که دیگر به مبتالیــان  بیماری  ایدز به عنوان 

یک گناهکار ننگرند؟
15. چگونــه میتوان  جامعــه را  برای کمک و 
ارائه ی خدمات تخصصی به این بیماران بسیج نمود
 و خدمت رسانی  به این عزیزان را  از محدودیت 

خارج کرد؟
16.جامعه چگونه می تواند  از گسترش رفتار پر 

خطر بیماران در امان بماند ؟
17.چگونه می توان امید بــه زندگی را در این 
بیماران و خانواده هایشــان  افزایش داد و حضور با 
ارامش ایشان را در جامعه و خانواده تضمین نمود؟

  به نظر میرســد پاسخ گویی به این پرسش ها 
و دهها پرســش کوچک و بزرگ  به منظور اگاهی 
دادن بــه آحاد جامعــه وپر رنگ کــردن نحوه ی 
خدمات رســانی نهادها ومقامات مسئول امروزه در 
صدر وظایف رســانه است  نهاد هایی چون مجلس  
شورای اســالمی، وزارت بهداشت و درمان، سازمان 
بهزیستی، هالل احمر وســازمانهای مردم نهاد و... 
همه و همه می تواننــد به کمک جامعه در مرحله  
اول و بیمــاران و مبتالیان وخانواده هایشــان  در 
مرحلــه ی دوم کمــک کنند وبه گســترش این 
مفهوم همــت بگمارند که ایدز یــک ننگ و گناه 
نابخشودنی نیســت و جامعه بداند که بیماران ایدز 
بیــش از هر چیز به باور و فهم درســت از موضوع 
نیاز دارند تــا بتوانند همچون فردی ار آحاد جامعه 
به زندگی خــود بدون عار و ننگ و بــا امید ادامه 
دهند که اگر غیر از این باشــد این جامعه است که 
از رشــد پنهانی و زیر پوستی ایدز آسیب می بیند 

چرا که بیماران ایدز چه پنهان و چه آشــکار به این 
بیماری مبتال شده اند و راهی جز همراهی صبورانه 
و بردبارانه  با این بیماری ندارند .اگر جامعه ســالم 
نتواند با عوارض این بیماری در مبتالیان کنار بیاید 
 خود بیش از پیــش در معرض انهدام و ویرانی قرار

 می گیرد.
وســخن پایانی انکه بنا بر هشدار وتصریح خانم 
دکتــر وحید دســتجردی وزیر محترم بهداشــت 
ودرمان و اموزش پزشکی سونامی ایدز در راه است و 
یادمان باشد این خطر در کنار گوش همه ی ماست 

آن را جدی بگیریم.
با استفاده از کتاب ارزشمند" ما روحانیون برای 
مواجه با ایدز چه می توانیم بکنیم؟ "نوشــته دکتر 

حسام الدین اشنا
دکتر محمد جواد حق شناس، عضو هیات 
علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد 
تهران – مرکز،
دکترای روابط بین الملل و عضو هیات 
مدیره و هیات امناء انجمن احیاء ارزشها

صبح روز چهارشــنبه 13 آبان ســاعت 8:00 مادران حامی ســالمت به همراه 
مسئولین انجمن به سمت پارک جمشیدیه حرکت  کرده و کالس آموزشی خود را 
در این پارک تفریحی برگزار نمودند. درابتدا کلیه مادران در یک آالچیق زیبا ساکن 
شــدند و پس از گذراندن یک کالس تفریحی – آموزشی به پیاده روی و ورزش در 
طبیعت مشغول شدند. در ادامه مادران حامی سالمت زباله های مسیر حرکت خود 
را با هدف احترام به طبیعت جمع آوری کردند و درانتها پس از صرف نهار به طرف 

انجمن رهسپار شدند.

تاریخ 3 آبان 1391 مادران حامی سالمت کالس 
آموزشی خود را در طبیعت برگزار کردند

انجمن احیاء ارزشها  و انجمن توان یاب  پاییز 91 
در روستای قلعه حاج موسی تهران

انجمــن احیاء ارزشــها  و انجمن توان یاب  در ســال تحصیلــی 91، نه تنها  
مددجویان تحت پوشش خود را حمایت کرد، بلکه تعدادی از خانواده های نیازمند 
اطــراف تهران را مورد حمایت خود قــرار داد. با حضور اعضای هیات امنا در محل 
روســتای قلعه حاج موسی، واقع در اتوبان بهشــت زهرای تهران،  باعث دلگرمی 
اهالی این محل شــد. اهداء  لوازم التحریر مانند؛ دفتر، کیف، کفش، مداد و دیگر 
اقالم نوشت افزار و سبد غذایی که شامل ؛ گوشت، مرغ، برنج، حبوبات، ماکارونی و... 
بــوده،  از جمله کمک های غیرنقدی انجمن به  خانواده های نیازمند بود. عالوه بر 
اهداء لوازم التحریر و سبد غذایی، کارشناسان انجمن کارگاههای آموزشی در جهت  

تغذیه مناسب برای خانواده های کم درآمد، رابرگزار کردند.
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افراد در شرایط زندگی  فردی و اجتماعی خویش 
در تمامی جوامع امروزی در معرض مخاطرات متعدد 
و متنوعی قرار می گیرند و نابسامانی های اقتصادی و 
فرهنگی می تواند شرایط درگیر شدن ایشان را به انواع 
آســیب های اجتماعی فراهم یا تسهیل کند. هنگامی 
که صحبت از  آســیب های اجتماعی به میان می آید، 
بی درنگ ذهن افراد متوجه ی مواردی چون  حاشــیه 
نشینی، اعتیاد، روسپیگری،  فقر و تکدی گری،  طالق 
، خودکشی و این گونه موارد می شود.  سوالی که قابل 
طرح اســت این اســت که ابتال به ویروس اچ آی وی/ 
ایدز چگونه در  زمره ی اسیب های اجتماعی تلقی  یا 
مطرح می شود؟  بنا به شواهد تحقیقاتی و مشاهدات 
علمی رابطه هایی میان برخی آسیب های اجتماعی و 
ابتال به ایدز  وجود داشته است، به این ترتیب که بروز 
و گسترش آسیب های اجتماعی،  توانسته است زمینه 
ســاز انتقال و گسترش بیماری ایدز بشود کما این که  
دو عامل اصلی گسترش این بیماری را اعتیاد تزریقی 
و  گســترش رفتارهای پرخطر جنسی شناسایی کرده 
اند،  اما در عین حال باید توجه داشت که   ساختارهای 
اجتماعی و کاستی هایی چون عدم وجود حمایت های 
اجتماعی و قانونی در مورد افرادی که به دالیل مختلف 
ناخواسته  و نه الزاماً در نتیجه ی  درگیری در رفتارهای 
پرخطر  یا درگیری در آسیب های اجتماعی به نحوی 
با این بیماری درگیر شــده اند،  و این ابتال به بیماری 
ایدز، نیز خود می تواند باعث شــود تا فرد مبتال به این 
بیماری در مقایســه با دیگران آسیب پذیری بیشتری 
پیــدا کند و درگیری با این بیماری خود عاملی شــود 
که افراد  ناخواســته  و ناگزیر، صرفا بنا به فشــارهای 
اجتماعــی و محرومیت از ادامــه ی زندگی فعاالنه در 
اجتماع،  به سمت و سوی آسیب های اجتماعی سوق 
داده شوند. در اینجا، تاکید نگارنده بر این است که در 
بحث از ارتباط دو ســویه میان آسیب های اجتماعی و 
ایدز الزم اســت به تعامل ایندو نیز توجه شود. ممکن 
اســت افرادی بدون هر گونه ســابقه ای در زمینه ی 
آسیب های اجتماعی در نتیجه ی انگ و طرد و تبعات 
اجتماعی  ناشــی از ابتالی به این بیمــاری از مزایای 
زندگی، اشــتغال، ازدواج و فعالیت سالم محروم شوند 
و در نتیجــه با معضالت جدیدی در زندگی خود روبرو 
شوند  که خود  ایشان را به سادگی به  ورطه ی آسیب 
های اجتماعی  ســوق دهد.  این شــواهد و یافته ها، 
به عبارتی موید اهمیت و مســئولیت اجتماعی، چه در 
ســطح خرد یعنی در سطح فرد و خانواده ها، و چه در 
سطح کالن تر در سطح نهادهای اجتماعی و جامعه در 
قبال کاهش آسیب های اجتماعی در مجموع، و کاهش 
روند رشد آمار افراد مبتال به ایدز به طور اخص، است.

 در عیــن حــال، در هر مبحثی که بــه موضوع 
مخاطره ی ایدز  می پردازیم ضرورت دارد تا به شرایط 
متفاوت زنــان و مردان از نظر ابتال و آســیب پذیري 
توجه داشته باشیم. میان زنان و مردان در ابتال به این 

ویروس تفاوت وجود دارد. از دو منظر:
الف-  از بعد جسماني:

به دلیل تفاوت ویژگي هاي جســماني ارگان هاي 
جنسي و سطح مخاطي دستگاه تناسلي، زنان بیشتر از 

مردان در معرض ابتالی به این ویروس هستند.
ب- از بعد اجتماعي اقتصادي: 

زنان در شرایط زندگي از نقطه نظر قدرت اجتماعي 
و اقتصادي و درآمد در شــرایط متفاوتي قرار دارند که 
این نابرابري به فضاي عرصه خصوصي و روابط جنسي 
نیز تســري مي یابــد. بنابراین، زنان بــه عنوان مثال، 
نمي  توانند شــوهران خود را وادار به استفاده از کاندوم 
کنند تا از خود در برابر مرداني که ممکن اســت ناقل 
ویروس باشند حمایت کنند. به همین دلیل در آفریقا 
و بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته، شمار زنان 
مبتال به سرعت افزایش یافته است. در برخي از جوامع، 

عمــده تصمیمات به مــردان منحصر 
مي شود از جمله اینکه در چه سني و با 
چه کسي ازدواج کنند و نیز اینکه آیا به 
یک همسر محدود بشوند یا نه. چنین 
شرایط متفاوتي از نظر توزیع قدرت در 
خانواده، زنان را در جریان محافظت از 
خود ناتوان تر و آســیب پذیرتر مي کند. 
بســیاري از زناني کــه در ایران به این 
ویروس مبتال شده اند، در نتیجه تماس 
جنســي با همسرانشــان که از طریق 
اعتیاد تزریقي ناقل این ویروس بوده اند 

مبتال شــده و حتي به فرزندانشــان نیز منتقل کرده 
بودند. زنان در رابطه جنســي محافظت نشده، 2 برابر 
بیشــتر از مردان احتمال ابتال دارند. در سطح جهاني، 
اچ آي وي/ ایــدز علت غالب مرگ ومیــر زنان واقع در 
ســنین باروري است، هر چند تفاوت هاي چشمگیري 
در نســبت زنان مبتال در سطح مناطق مختلف جهان 
مشاهده مي شود، کما اینکه نسبت کمتري از زنان در 
اروپاي غربي، مرکزي، شرقي و اقیانوسیه درگیرند، در 
حالي که در مناطقي چــون آفریقاي جنوب صحرا و 
کارائیب، نســبت ها به طور معناداري از لحاظ آماري 

باالتر است.
اقداماتي که براي کاســتن از فشــار و تهدید این 
اپیدمي مي توان انجام داد شامل افزایش و ارتقاي حقوق 
اجتماعي و انساني زنان، آموزش و آگاهي رساني به زنان 
در کنــار تــالش همه جانبه براي بهبــود فناوري هاي 

پیشــگیري اســت. بنا بر برآورد هاي برنامه ایدز ملل 
متحــد هم اکنون حدود 5 میلیون فرد بزرگســال در 
آسیا با این ویروس دست به گریبانند که از این میان، 
حدود 34 درصدشــان را زنان تشکیل مي دهند. ایدز، 
زنان را در منطقه آسیا و برخي از کشورها نظیر هند در 
سطوح گسترده تري درگیر کرده است. شیوع خشونت 

در خانواده نیز ابتالپذیري زنان را افزایش مي دهد.
نوع جامعه پذیري جنسیتي متفاوت زنان و مردان 
نیز مزید بر علت مي شود، به این ترتیب که در بسیاري 
فرهنگ ها زنان را مطیع و پذیرنده بار مي آورند که در 
چنین شرایطي قدرت دفاع از حقوق خود و محافظت 
از سالمتشــان را در برابر رفتارهاي آســیب زا کسب 
نمي  کنند و در مقابل، مردان نیز به نحوي جامعه پذیر 
مي شوند که نترس و ریسک پذیر باشند و بنابراین عمال 
به ســمت رفتارهاي پرخطري سوق داده مي شوند که 
آنها را دچار انواع آسیب ها مي کند و عاملي براي انتقال 
ویروس به کانون خانواده شــان مي شوند. برآوردهاي 
برنامــه ایدز ملل متحد همچنین حاکــي از این بوده 
که تا ســال 2009، دو و نیم میلیــون کودک )افراد 
زیر 15 ســاله( در جهان به این ویروس 
مبتال شــده اند که غالب ایشان ویروس 
را از طریق مادرانشــان دریافت کرده اند 
و در شرایط دسترسي نداشتن به امکانات 
درماني، نسبت قابل توجهي از آنها حتي 

به سن بزرگسالي نمي رسد. 
مي دانیــم که در مورد ایــدز در حال 
حاضــر، تنها مي تــوان به پیشــگیري و 
»کنترل بیماري« که به تقویت سیســتم 
ایمني بدن مربوط مي شــود، اقدام کرد و 
درماني برایش شناسایي نشده است. تمام 
تالش افراد مسوولیت پذیر جامعه، معطوف به این است 
که افراد درگیر نشــوند، اما به هر حــال عده اي از افراد 
امروزه درگیر این ویروس شده و در شرایطي که آموزش، 
امکانات رســانه اي و اطالع رساني به شکلي موثر صورت 
نپذیرد، مبتال مي شــوند. این افراد جامعه حق دارند در 
ســطح خرد و کالن، از حقــوق اجتماعي و حمایت هاي 
رفاهي و درماني برخوردار شوند، گذشته از اینکه به انواع 
حمایت هاي گسترده اطرافیان و مسووالن و حمایت هاي 

عاطفي و اجتماعي، حقوقی و قانونی نیز نیازمندند. 
منابع:

احمدنیا، شــیرین)1390(، " ایــدز، همچنان در 
بســتر ناآگاهي ها می تازد؟ )نگاهي جامعه شناختي به 
ایدز با تاکید بر آســیب پذیري زنان("، نشریه سپید- 
نشریه جامعه پزشکی کشور، ســال 6، شماره  280، 

ص 7.

ایدز و آسیب های 
اجتماعی

 شیرین احمدنیا، جامعه شناس، مدیر گروه جامعه شناسی پزشکی و سالمت انجمن جامعه شناسی ایران
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همه گیری اچ آی وی و ایدز پدیده ای است که جنبه های مختلف بهداشتی، اجتماعی 
و اقتصادی دارد و برنامه ریزی برای حل این مشکالت نیازمند رویکردی جامع و مشارکتی 

است. در اینجا به برخی ابعاد این همه گیری در کشور اشاره می گردد.
1- انگ و تبعیض پیرامون ایدز

 بسیاری از افراد مبتال به اچ آی وی حتی در بین خانواده ی خود پذیرفته نمی شوند و 
از کار، تحصیل و معاشرت با دیگران محروم می گردند؛ در حالی که هم نشینی با ایشان 
اصاًل خطر سرایت به دیگران را ندارد. حتی در مواردی کارکنان نظام بهداشت و درمان 
مانند پرســتاران، دندان پزشکان و جراحان از ارائه ی خدمت به ایشان سر باز می زنندکه 
خود منجر به تشدید مشکالت جسمی و روانی آنان و افزایش احتمال سرایت به دیگران 

می گردد. این مسأله لزوم آموزش بهتر را در این زمینه می رساند.
برخــي بخش نامه ها و مقررات براي محافظت از افــراد مبتال به  اچ آي وي در مقابل 

تبعیض وجود دارداما اجرای آن ها پایش نشده است. 
به نظر می رسد شدت مجازات هایی که برای برخی از گروه های در معرض بیشترین 
خطر مثل تن فروشــان درنظرگرفته شده اســت، موجب کاهش دست رسی آنان به این 
خدمات شده اســت. فعالیت نهادهای خیریه و مردمی در کاهش آسیب، توانمندسازی 
مبتالیان و افراد در معرض خطر می تواند در افزایش پذیرش اجتماعی آنان مفید باشد.

2-  گسترش بیماری در بین افراد در معرض خطر کمتر
آمار ابتال به اچ آی وی و ایدز در کشــور پس از وقفه ای موقتی با رشد رو به رو است 
و پیش بینی می شــود بیشتر مبتالیان جدید در سال های آینده از طریق تماس جنسی 
بروز نماید. همســران و شرکای جنســی مصرف کنندگان تزریقی مواد و مردانی که با 
مردان دیگر آمیزش جنسی دارند، مشــتریان تن فروشان و نیز بالغین دارای رفتارهای 
کــم خطر بخش مهمی از موارد جدید ابتال بــه اچ آی وی و ایدز را در برخواهند گرفت. 
این درحالی اســت که آموزش و اطالع رسانی از طریق مدارس و رسانه ها بسیار محدود 

و ناکارآمد است.

3-  کمبود پوشش خدمات بهداشتی در گروه های با رفتار پرخطر
نتایج پایش برنامه ی ملی ایدز در ســال 1388 حاکی از آن اســت که کمتر از یک 

پنجم زنان تن فروش مورد مطالعه در مراکز دولتی مشاوره شده اند.+
مطالعه ی زیستی- رفتاری در مصرف کنندگان تزریقی مواد در سال 1386 نیز نشان 
مي دهــد، فقط 33% در زمان مطالعه تحت درمان نگه دارنده بوده اند.  این افراد در %62 
موارد در بیشــتر اوقات ســرنگ و سر  ســوزن خود را از داروخانه تهیه کرده اند. وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1382 طي دســتورالعملي به داروخانه ها 
ضرورت فروش ســرنگ به همه متقاضیان را براي پیش گیري از ایدز یادآور شد. با این 

وجود هنوز آماري از میزان فروش سرنگ در داروخانه ها در دست نیست.
مطالعات حاکی از آن اســت که در گروه تن فروشــان فقط 20% و در افراد مبتال به 
اچ آي وي، 9% به صورت مستمر و در مصرف کنندگان تزریقی مواد حدود 17% در اغلب 

موارد از کاندوم استفاده می کنند. 
اگر در مصرف کنندگان تزریقی مواد، سطح پوشش برنامه ی استفاده از سرنگ ایمن 
از 80 درصد به 95 درصد افزایش داده شود، بروز اچ آی وی در این گروه یک چهارم تعداد 
فعلی می شود. همچنین با افزایش پوشش مصرف کاندوم از 35 درصد به 95 درصد، نه 
دهم از موارد جدید اچ آی وی در همسران و شرکای جنسی مصرف کنندگان تزریقی مواد 
کاسته خواهد شــد. بخش خصوصی، خیریه و تشکل های مردمی در گسترش پوشش 
خدمات بهداشتی و اجتماعی به گروه های در معرض خطر بیشتر نقش بسزایی داشته اند 

که باید تقویت شود. 
4-  حمایت اجتماعی

در یک مطالعه که در سال 1383 صورت گرفت، 94/6% افراد مبتال به اچ آی وی بعد 
از ابتال به بیماری، شــغل خود را از دســت داده بودند.84/6% این افراد پس از مشخص 
شــدن آلودگی آن ها به اچ آی وی، متارکه کرده بودند.56/5% از آن ها از حمایت ضعیف 
خانواده برخوردار بودند. مطالعه ی دیگری نیز حاکی از آن است که کیفیت زندگی زنان 
مبتال به اچ آی وی در شــهر تهران در سال 1385، در 69 % موارد پایین یا خیلی پایین 

بوده است.
کمیته ی حمایت و توانمندســازی به دبیری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در اواخر 
ســال 1387 تشکیل شد و تصویب کرد همه ی افرادی که با اچ آی وی زندگی می کنند، 
به طور رایگان تحت پوشــش بیمه ی خدمات درمانی قرار گیرند.از میزان پوشــش این 
خدمات در حال حاضر اطالعی در دســت نیســت؛ با این وجود نشانه هایی از مشکالت 

جدی وجود دارد. 
به نظر می رسد برنامه های دولتی برای حمایت مبتالیان و جلوگیری از گسترش 
ایدز در کشــور پوشش کافی ندارند، کندی تصمیم گیری و کمبود تخصیص بودجه 
فراگیر شدن آنها به میزان کافی برای مهار همه گیری را کند و ناکارآمد کرده است. 
همین نکات ضرورت فعالیت گســترده تر ســازمانهای مردم نهــاد در این حوزه را 
می رساند چون هم فارغ از بوروکراسی دست و پاگیر اداری کار می کنند، هم معموال 
منابع خود را بهینه تر مصرف می کنند و هم از نزدیک با مشکالت و دغدغه های مردم 

آشنا هستند.
دکتر امید زمانی پژوهشگر ، پزشک عمومی و عضو هیات امنا و عضو 
شورای ایدز انجمن احیاء ارزشها

نقش سازمانهای غیردولتی 
در حل برخی دشواری های مرتبط با ایدز 
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آن دسته از افراد که مبتال به اچ.آی.وی/ ایدز  تشخیص داده شده اند، در هر گروه 
یا طبقه ای که باشند ، در نهایت هم مشکالت جسمی و هم مشکالت روانیـ  اجتماعی 
خواهند داشــت . این دو بخش از مشکالت ، معموالً دو موضوع مرتبط به یکدیگر 
 هستند و درجه اهمیت آنها متناسب با » ترس از نادانسته ها « کم و زیاد می شود .
زمانی که افراد مبتال به اچ.آی.وی/ ایدز تشــخیص داده می شــوند، مشــکالت 
جسمی و روانی این افراد عموماً افزایش می یابد. بعضی از مبتالیان به ایدز دچار 
افســردگی می شــوند . برخی نه تنها باید با حقیقت بیماری خود روبرو گردند، 
بلکه باید از دســت دادن دوستان نزدیک و شــرکای زندگی خود را نیز تحمل 
 کنند. خطر خودکشــی در میان مبتالیان به ایدز از مردم معمولی بیشتر است .
مشــکل روانی بیماری ایدز ، تحت تاثیر عواملی است که سطح قبلی تطابق فرد 

و حمایت اجتماعی و بین فردی وی را مشخص می کنند . 
بیماران مبتال به ایدز در مقابل طرد شدن آسیب پذیرند و از اینکه رفتارهای 
آنان ) به ویژه رفتار جنســی ( دیگران را به مخاطره می اندازد ، احســاس گناه 

می کنند . احســاس پروراندن یک عامل قابل ســرایت در بدن 
باعث می شود که بیمار خود را فردی رانده شده و مطرود تلقی 
کند.  به دلیل پیش داوری نسبت به این افراد و ترس از سرایت 
بیماری، این بیماران در موارد انتخاب مسکن، شغل مراقبت های 
بهداشتی و حمایت عمومی مورد تبعیض قرار می گیرند. ترس 
غیرمنطقی و واکنش منفی اجتماع، سبب بروز مشکالتی برای 
 بیماران و خانواده ها و گروه های حمایت کننده آنان می شود  .
بیماران مبتال به ایدز، در اثر اضطراب ایجاد شــده در نگهداری 
اطالعــات مشــکل داشــته و آنچه را کــه راجع بــه بیماری 
بــه آنها گفته می شــود، به شــکل دیگری جلــوه می دهند 
و یــا آن را انــکار می کننــد و نمی توانند با ایــن حقیقت که 
به ایــن بیماری مبتال هســتند، کنــار بیایند. ایــن بیماران 
بایــد هر چه ســریعتر از خدمات حمایتی از قبیل مشــاوره ، 
 حمایت قانونی، مالی و درمان روانشناســی برخوردار شــوند .
دستیابی به حمایت اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ 
زیرا بیمار نیازمند حمایت فیزیکی و اجتماعی اســت . ممکن 
است معتادین تزریقی در حالی با بیماری خود مواجه شوند که 
از حمایت کمتری به ویژه از طرف خانواده دلسرد خود برخوردار 

هســتند. ممکن است تکیه بیمار بر دوستانش در این زمینه بسیار مهم باشد. با 
پیشرفت بیماری، ممکن است حمایت ابتدایی به صورت بحرانی برای گروه های 
حمایت کننده و دیگر بیماران مبتال به اچ.ای.وی. در آید شکل اصلی فشار روانی، 
اشــتغال فکری در مورد بیماری است که می تواند به سرعت فرد را به کام مرگ 
 فرو برد، همانند حالتی که در سایر حوادث کشنده مثل سرطان ها دیده می شود .

بیمــاران با بــروز هر عالمــت جدید، دچــار هراس بیشــتری خواهند شــد 
زیــرا ممکن اســت عالمتــی از پیشــرفت بیماری باشــد . در ایــن بیماران، 
عالیــم اضطــراب ممکــن اســت به شــکل حمــالت پانیــک، بی قــراری، 
. کنــد  بــروز  اشــتهایی  بــی  اضطــراب،  و  تپــش  احســاس   بی خوابــی، 

عالیم افسردگی در این بیماران به صورت احساس غمگینی، ناامیدی و احساس 
عدم حمایت بروز می یابد. احســاس گنــاه ، کاهش اعتماد بــه نفس، خجالت،  
بی ارزشــی و ســوگواری با طرد اجتماعی و انزوای بیمار شایع است. با پیشرفت 
بیماری ، افکار خودکشــی در بســیاری از بیماران به ویژه آنها که شــاهد مرگ 
دوســتان خود در اثر ایدز بوده انــد، تقویت می گردد . 
عصبانیت ناشــی از بیماری،  مراقبت پزشکی، تبعیض و 
 پاسخ مردم به بیماری وی، اغلب سخت و طاقت فرساست.

به دلیل اینکه عوارض عصبی، روانی و اجتماعی ایدز شایع 
است، همه بیماران باید به مددکاران اجتماعی دسترسی 
داشــته باشند تا حمایت فیزیکی و مالی آنها برنامه ریزی 
شــده و به مراکز محلی درمان ایدز ارجاع داده شــوند و 
مشاوره روانی برای پایش وضعیت روانی، روان درمانی و 
 درمان دارویی در صورت وجود عالیم روانی انجام شود .

مواجه شــدن با بیماری ایدز یا مــوارد اچ.ای.وی مثبت 
به طور مســتقیم و غیر مســتقیم با صرف هزینه مادی 
همراه است، به خصوص وقتی که درآمد اقتصادی تحت 
تاثیر بیماری قرار گیرد. افراد مبتال به ویروس نارســایی 
ایمنی انسانی ممکن است استرس هایی به صورت نگرانی 
در مورد اســتقالل اقتصادی و وظایف خانوادگی تجربه 
نمایند. مشاوره می تواند به اینگونه افراد، خانواده هایشان 
و بــه نوبه خود به جوامعی کــه در آن زندگی می کنند، 
 کمــک نمایــد تا بــا ایــن مشــکالت مقابلــه کنند .

ابعاد اجتماعی و روانی ابتال به ایدز

بیماران مبتال به ایدز در مقابل 
طرد شدن آسیب پذیرند و از اینکه 
رفتارهای آنان ) به ویژه رفتار جنسی 
( دیگران را به مخاطره می اندازد ، 
احساس گناه می کنند

بیماران مبتال به ایدز در مقابل 
طرد شدن آسیب پذیرند و از اینکه 
رفتارهای آنان ) به ویژه رفتار جنسی 
( دیگران را به مخاطره می اندازد ، 
احساس گناه می کنند

به دلیل پیش داوری نسبت به این 
افراد و ترس از سرایت بیماری ، این 
بیماران در موارد انتخاب مسکن ، 
شغل مراقبت های بهداشتی و حمایت 
عمومی مورد تبعیض قرار می گیرند



12

رفتــار  در  تغییــر  بــرای  نیــاز  مــورد  حمایــت  همچنیــن  مشــاوره 
. می کنــد  فراهــم  را  شــده  ایجــاد  تغییــرات  حفــظ  و  خطــر   پــر 

مشــاوره به افراد مبتال کمک می کند که با مشکالتشان به صورت فعال برخورد 
نمایند تا از این زندگی لذت ببرند . آنان می توانند با یادگیری حل مشکالتشــان 
 و تصمیم گیری توســط خودشــان، بــر زندگی خود کنترل داشــته باشــند .
ایدز یک واقعیت اســت. بیماران و سایر افراد جامعه با این واقعیت مواجهند . از 
 این رو الزم است تا نحوه برخورد صحیح با این واقعیت را بدانند و به کار بندند .

زندگی با ایدز
اگر شما مبتال به ایدز هستید ، بکوشید تا بدن خود را نیرومند نگهدارید .بدین 

منظور الزم است تا :
1 . رژیم غذایی شــما سرشــار از پروتئین، ویتامین و کربوهیدرات باشد زیرا 

بدن برای بازسازی، کسب انرژی و دفاع درمقابل عفونت ها به غذا نیاز دارد ؛ 
2 . به منظور حفظ ســالمت،  تــا حد امکان فعالیت بدنــی را حفظ کنید و 
خواب منظم داشته باشید. ورزش برای جلوگیری از افسردگی و اضطراب به شما 
 کمک کرده و احســاس خوب بودن، ســالمتی و مقاومت کلی را تقویت می کند؛ 

 3 . تا حد امکان به کار ادامه دهید ؛ 
4 . خود را با فعالیت های معنی دار و ، سرگرم کننده مشغول کنید ؛ 

5 . هر هیجان بدنی و عاطفی مخرب را کنار بگذارید ؛ 
6 . با دوستان و فامیل معاشرت کنید ؛ 

7 . درباره بیماری و تشخیص خود با فردی صحبت کنید ؛ 
8 . در روابط جنسی از کاندوم استفاده کنید ؛

 9 . برای حل مشکالت مربوط به سالمتی خود به سراغ خدمات پزشکی رفته 
و توصیه های مراقبتی از جمله خدمات مشاوره ای و اجتماعی را پیگیری کنید ؛

 10. خدمات اجتماعی شامل خدمات پیشگیری چون ایمن سازی کودکان و 
نوزادان در مقابل اچ.آی.وی، ایدزمی باشــد. با شناسایی عوامل استرس زا ، میزان 

فشارهای روانی را کاهش دهید و درباره مسائل محتاط باشید ؛ 
11 . در مصرف ســیگار زیاده روی نکنید، ســیگار برای همه زیان آور بوده و 
به ریه ها و ســایر اعضای بدن آسیب می رساند و آنها را مستعد عفونت می سازد . 
نوشــیدن مفرط الکل نیز به بدن به خصوص کبد آسیب می رساند و از هشیاری 
شــما خواهد کاست. در این صورت شــما در معرض روابط جنسی نامطمئن و یا 

بیماری ها مقاربتی قرار خواهید گرفت؛
 12 . مراقب ابتال به سایر عفونت ها باشید ؛ 

13 . شــما قبل از تصمیم به حاملگی می باید به توصیه های پزشــکی برای 
حفظ ســالمتی خود توجه کنید. در غیر این صورت ممکن است فرزند شما بااچ.

آی.وی متولد شود ؛ 
14 . از داروهای غیر مجاز اســتفاده نکنید. برخی از داروها اعتیاد آور بوده و 
برخی ممکن اســت عوارض جانبی خطرناکی داشته باشند. پیش از مصرف دارو 

، از توصیه مراقبین بهداشتی خود در مورد آن مطمئن شوید ؛
 15 . از منزوی ساختن خود پرهیز کنید .

برخــورد با بیماریبرخــورد افراد با ابتال به اچ.آی.وی، بــه نگرش خود آنها و 
همچنین واکنش های اطرافیان مربوط اســت . اگر فرد مبتالاحساس امنیت کند 
و مــورد حمایت اطرافیان قرار گیرد،  راحت تر قادر خواهد بود که ابتال به بیماری 
اچ.آی.وی را تحمــل نماید و به دیگــر افراد مبتال کمک نمایــد. ولی اگر افراد 

مبتال به اچ.آی.وی به علت برخورد نامناســب اطرافیان منزوی شوند و در هراس 
زندگی کنند، ممکن اســت انگیزه کمی برای مراقبت از خود داشــته باشــند و 
بیماری خود را از اطرافیان ، خانواده و شــریک جنسی خود پنهان کنند. باید به 
خاطر داشــت که افراد مبتال و حامــل اچ.آی.وی قبل از اینکه مورد حمایت قرار 
 نگیرنــد، از دیگران مراقبت نخواهند کرد و می توانند غیر مســئوالنه رفتار کنند.

زمانی که دوست شما مبتال به ایدز است :
1 . حتــی زمانی که دوســت شــما به طور جدی بیمار باشــد و احســاس 
 کنید کاری از دســت شما ساخته نیســت ، هنوز قادرید به او آرامش ببخشید ؛ 
2 . دوســت خــود را لمــس کنید یک فشــار ســاده دســت و یــا در آغوش 
 کشــیدن وی بــه او می فهماند که شــما به ایــن موضوع اهمیــت می دهید ؛
زمانــی کــه  مثبــت دهیــد.  پاســخ  احساســات دوســت خــود  بــه   .  3
می گریــد ،  بــا او بگرییــد و زمانــی کــه می خنــدد ، شــما نیــز بخندیــد . 
 ســهیم شــدن در ایــن اعمــال دوســتانه و صمیمی، عین ســالمت اســت ؛ 

را  آنهــا  شــما  دوســت  کــه  نامه هایــی  بــه  دادن  پاســخ  بــرای   .  4
 مشــکل می یابــد و یــا از آن اجتنــاب می کنــد ، بــه او یــاری دهیــد ؛ 

در  و  بزنیــد  ســری  می کنــد،  مراقبــت  بیمــار  از  کــه  فــردی  بــه   .  5
؛  کنــد  تــازه  نفســی  بتوانــد  تــا  بگیریــد  را  او  جــای  نیــاز   صــورت 
6 . پرســش دربــاره بیمــاری مانع نــدارد . اما دقت کنید آیا دوســت شــما 
مایــل به ســخن گفتــن درباره آن هســت یــا خیــر . می توانید با پرســیدن 
)آیــا می خواهــی درباره احساســات حرف بزنــی؟ ( تمایــل او را درک کنید 
 امــا زمانی کــه پاســخ منفی بود ، دوســت خــود را تحــت فشــار نگذارید .
ایــدز بــه  مبتــال  بیمــاران  بــا  اشــتباه  برخوردهــای   نمونه هــای 

متاسفانه در زمینه  اچ.آی.وی/ ایدز برخی از حقوق انسانی مبتالیان نقض می شود 
برای مثال افراد مبتال به اچ.آی.وی/ ایدزاغلب بد نام می شوند یا مورد تبعیض قرار 

می گیرند. برخی از حقوق انسان های مبتال عبارتند از :
 حق بهره مند شدن از عدم تبعیض و تساوی در برابر قانون

 حق بهره مند شدن از بهداشت
 حق بهره مند شدن از زندگی خصوصی

 حق بهره مند شدن از کار
 حق بهره مند شدن از امنیت اجتماعی

 حق بهره مند شدن از دسترسی برابر به آموزش
 حق بهره مند شدن ازدواج و تشکیل خانواده

 حق بهره مند شــدن از محافظت در برابر ظلم، رفتار تحقیر کننده یا غیر 
انسانی یا تنبیه بدنی

 حــق برخــورداری از همه موارد حقوق کودک بــرای نمونه حق بهره مند 
شدن از آموزش و اطالعات ، حق بهره مند شدن از حفاظت در مقابل بهره کشی 
اقتصادی و جنســی، حق بهره مند شدن از حفاظت در مقابل کار کودکان ، حق 
بهره مند شدن از حفاظت در برابر جداسازی از خانواده یا حق بهره مند شدن از 

باالترین سطح بهداشت و مراقبت پزشکی.
زهرا مرتضوی ؛ کارشناس روان شناسی بالینی  و کارشناس ایدز 
مرکز بهداشت جنوب تهران و عضو شورای ایدز ،  مسئول سالمت 
روانی و اجتماعی اعتیاد جنوب تهران و مدیر عامل انجمن پویندگان 
سالمت

حتی زمانی که دوست شما به طور 
جدی بیمار باشد و احساس کنید 
کاری از دست شما ساخته نیست 
، هنوز قادرید به او آرامش ببخشید
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گاهی دلم می خواست، برای خودم کاری کنم!
مثاًل خودم را به خواب بزنم!
لحاف را روی خودم بکشم!

دست ببرم الی موهایم و خود را نوازش کنم!
حتی برای خودم الالیی بخوانم،

وسط گریه ها و اشک هایم بگویم:
غصه نخور عزیزم!

درست می شه!درست می شه!
تموم می شه...

باالخره تموم می شه...!
باالخره تصمیم گرفتم به زندگی به ظاهر مشــترک با همســر اولم که ســال ها بود 
مهرطــالق عاطفی روی اون ســایه افکنده بــود با وجود 3 فرزند پســر پایان دهم؛ خالء 
عاطفی، فقر مالی و فرهنگی به همراه امید و آرزوهای پوشالی که با گذر زمان رنگ باخته 
بودند، دست به دست هم دادند تا مردی که مونس شب و روزش اعتیاد، فحاشی و سوابق 
متعدد ســرقت بود را به همسری برگزینم. اما خواســتم که برخیزم. ترجیح دادم مستقل 
بودن را تجربه کنم و به قدرت خودم تکیه کنم؛ اما یک تنه با مشــکالت روبه  رو شــدن 
سخت تر از آن بود که تصور می کردم. مأیوسانه در جستجوی روزنه ای به سمت روشنایی 
گرمابخشی که امیدآور محبت باشد؛ بودم. درمسیر رفت وآمدم به محل کار حس جدیدی 
را تجربه کردم که ناخودآگاه هر روز انتظارش را می کشــیدم انتظاری که نمی دانستم در 
پی چیســت؟ پســری به من ابراز عالقه می کرد و برایش مهم بود که هر روز مرا ببیند... 
پســری که از من هیچ نمی دانست. حس وجود داشتن، حس مهم بودن چقدر برایم زیبا 

بود... اما او به دنبال چه بود؟ 
این مرد برای رســیدن به من حرف های شیرین بسیار می زد. همیشه می گفت: 
“قصری رویایی برایت می ســازم، برایم اهمیت نــدارد که قباًل ازدواج کرده ای یا نه، 
وجود توســت که برایم اهمیت دارد، تــو را انتخاب کرده ام، خانواده ام را هم متقاعد 

می کنم" 
حرف هایش زیبا بود، حرف هایی که برایم تازگی داشــت، می خواستم این احساس 
و این حرف های زیبا را تا آخر عمر داشــته باشــم... اما حیف که زود شکســت گذشته را 
فراموش کــردم. ظواهر فریبنده را دیدم؛ اما به جســتجوی حقیقت نپرداختم ... و دوباره 

ازدواج کردم.
هفت ماهه باردار بودم که غیبت های گاه و بیگاه همسر دومم بیش از پیش آزارم داد، 
دیگر از حرف های آغاز زندگی خبری نبود، قصر رویائیمان تبدیل به زرورق هایی شده بود 
که گوشه و کنار خانه به چشم می خورد و بوی مشمئزکننده ای که هروقت استشمام می 
کردم، خبر از طوفانی قریب الوقوع می داد و من تازه فهمیدم همسرم، مردی که او را ناجی 
خود می دانســتم؛ خود در منجالبی به وسعت 12 سالگی دوران نوجوانیش غلت می زند، 
دنیا دورســرم چرخید تنها چیزی که توانســت حفظم کند عشق به لگدزدن های تو بود!! 
عشــق به تو که من را مادر صدا کنی... و تو به دنیا آمدی اما من هر روز ضعیف و ضعیف 

تر می شدم به پزشکان متعددی مراجعه کردم تشخیصی وجود نداشت! عفونت! عفونت!
شبها کابوس می دیدم کابوسی مرگبار... از صخره ها باال می رفتم می خواستم خودم 
را نجات دهم اما به من می گفتند تو ایدزی هســتی، بــرو تو را نمی خواهیم برو تو از ما 
نیســتی ... می دویدم ... از بلندی به پائین سقوط می کردم به پائین دره ... و باز هم گریه 

یگانه امیدم به زندگی بود که من را به زندگی اجباری گره زد... 
اعیاد همسرم بیش از پیش در وجودش ریشه دوانده بود که دیگر جز گوشه ای خلوت 
که بتواند تزریق کند چیزی برایش معنا نداشت ... پزشکان به بیماری ایدز مشکوک شدند 

و من آزمایش دادم ...

مسلســل وار در ذهنم تکرار می شد... “همسرم مبتال به بیماری ایدز بود و این را می 
دانست اما ...اما...به من، منی که ملکه زندگیش می دانست؟!  نگفت؟ ...”باور نمی کردم به 

کدامین گناه آخر؟ آخر به چه گناهی... ؟ 
“ تو را دوست داشتم! اگر به تو گفته بودم ایدز دارم... با من ازدواج نمی کردی!”

 تنها حرف هایی که به دور از خماری و در حالت سرخوشــی از همســرم می شنیدم 
ایــن ها بود! و حاال عذابی دیگر ... یگانه امیدم بــه زندگی ... دخترم چه؟ اگر او هم بیمار 
باشــد دیگر زندگی برایم معنایی ندارد اما قلبم دوباره بهانه ای برای تپیدن یافت... دختر 
شــیرین زبان و باهوشم، سالم است... این ســرابی بیش نیست می دانم ... اما انگار روزگار 
بازی دیگری برایم در پیش رو داشــت... چرایی را از پزشکان پرسیدم، پاسخ شنیدم: چون 
ســزارین شده بودم و به فرزندم شیر نداده بودم دخترم سالم است، حس پرواز در وجودم 
جوانه زد حســی که می خواســت این شادی را با دیگران تقسیم کند با دست خالی اما با 
دلی پر از امید به آینده ... همســرم به جرم حمل مواد مخدر بار دیگر زندانی شــد و من 
درخواست طالق دادم و با ایمان به این که خواستن توانستن است مشغول به کار شدم. 

ایــن بار با امید به قدرتی که خداونــد در وجودم قرار داده حضانت دخترم را بر عهده 
گرفتم. خواستم رنج هایی را که متحمل شده بودم چراغ راه دیگران کنم، دیگر به تنهایی 
گام برنداشــتم... با انجمن "احیاء ارزش ها" همگام شدم و حاال من خودم رو دوست دارم 
، با تمام وجود در پی تحقق رســالتم به عنوان یک انســان، مسلمان، یک شهروند و یک 
مادر حامی ســالمت هستم. حضور مستمر داشــتن توی کالس های اطالع رسانی، همراه 
مردم بودن، تجربه این حس قشــنگ که من مــی تونم به دیگران یاد بدم چطور مبتال به 
ایدز نشــن، یا اگه مبتال هستن چه جوری بچه ســالم داشته باشن، اینا یعنی این که من 
هــم مفیدم ...دیگه از خــودم راضیم... می تونم به دیگران روحیه بدم و بگم که با ایدز هم 

می شه زندگی کرد. 
در لحظــه لحظه زندگی ام  حضوریگانه پروردگار هســتی را با تمام وجودم لمس می 
کنم وباور دارم که با تالش، انتظار کمک از خدا، کمک گرفتن از آن ها که به خاطر خدا، 
دوســتم دارند و لحظه را در یافتن، همانگونه که تا به حال توانسته ام مادری قوی، شاغل، 
صاحب دختری باهوش و شــیرین زبان باشــم  از این به بعد هم می توانم. راستی...بعضی 
وقت ها که تنها می شــم با ویرووس هام حرف مــی زنم، می گم خودمانیم ها ایدز جان، 
درسته که بعضی وقتا میگم ای کاش سالم بودم؛ اما بعدش به خودم میگم؛ اگر تو نبودی، 
من زن مســتقلی که اکنون هســتم؛ نبودم! اگر تو نبودی هیچ گاه نمی توانستم با افتخار 
بگویم من یک اچ آی وی مثبت ای هســتم که به خیلی ها آگاهی داده ام، خانه نشــین 
نشده ام، شغل دارم، زندگی دارم، دوستان زیادی دارم که دوستشان دارم و دوستم دارند. 
االن می تونم با جرات بگم که هر کســی، چرایی و معنایی برای زندگی خودش یافته باشه 

هدف داشته باشه و دیگران را دوست داشته باشه، خیلی کیف داره. 
دخترم که االن 8 سالشه صفحه اول دفترش نوشته،"هر وقت حس کردی مشکل بزرگی 
برات به وجود اومده... نگو خدایا من مشــکل بزرگی دارم بگو ای مشــکل با توام! من خدای 

بزرگی دارم." خوبه که ما هم به این جمله کمی فکر و بعدش عمل کنیم... نظرت چیه؟
مهربان خدای من...

چگونه نا امید باشم در حالی که تو امید منی!
چگونه سستی ورزم ,چگونه خواری پذیرم که تو تکیه گاه منی!

به یاد داشته باش !
هروقت دلتنگ شدی ؛

به آســـــمان نگاه کنی ...
کسی هست که عاشقانه تو را دوست دارد و منتظر توست ،

اشک های تو را پاک می کند !
تو را دوست دارد فقط به خاطر خودت ... !!! 

 من ایدز دارم ولی 
زندگی جاریست 
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هر انســاني براي زندگي موفق و سالم، به اعتماد به نفس 
نیــاز دارد و باالترین موهبتي که والدیــن مي توانند به فرزند 
خود بدهند، اعتماد به نفس اســت. شیوة رفتار پدر و مادر با 
کــودک، مي تواند موجب ایجاد یا از بین رفتن اعتماد به نفس 
شود. شــیوة برخورد، شیوة حرف زدن پدر و مادر با فرزندش 
و انتخاب کلمه ها و جمله هاي مورد استفاده، امکان دارد براي 
همیشــه در ذهن کودک تاثیر بگذارد. شــایان ذکر است که 
افراد جامعــه هم با برخورد و واکنش مناســب، مي توانند به 
افراد اعتماد به نفس بدهنــد. اعتماد به نفس، کلید موفقیت 
و سالمت اســت و نفس یا خود، مرکز اصلي شخصیت است. 
اعتماد به نفس با سالمت رواني و میزان سازگاري رواني رابطة 

مثبت دارد.
درجاتي از اعتماد به نفس در همه ما وجود دارد، اما گاهي 
اوقات میزان اعتماد به نفــس ما تغییر مي کند و گاهي باال و 
گاهي پایین مــي رود. تصور اکثر ما از اعتماد به نفس، اعتماد 
داشــتن به خود در انجام کارهاي خاص است. اگر اعتماد به 
نفس ما بر پایه کارهایي باشــد کــه به خوبي انجام مي دهیم، 
فقط بعضي وقت ها احســاس اعتماد بــه نفس مي کنیم و آن 
موقعي است که آن کار به خصوص را انجام مي دهیم. در عین 
حال عدم اعتماد به نفس مي تواند مانع شــکوفایي قابلیت ها 
و خالقیت ها شــود. افرادي که اعتماد به نفس پاییني دارند، 
دچار مشــکالت زیادي مي شــوند. از این رو، روان شناسان و 
متخصصان تعلیم و تربیت بر ایــن باورند که مهمترین نقش 
و کارکرد اعتماد به نفس این اســت که مي تواند موجب رشد 

و شکوفایي استعدادها شود و عامل حرکت و پویایي است.
 جلوه هایي از شکل گیري اعتماد به نفس 

شیوة برخورد والدین با کودک پنج ساله اي که مي خواهد 
بند کفش خود را ببندد.

شیوة برخورد والدین با کودکي که هنگام راه رفتن زمین 
خورده است.

شــیوة برخورد والدین با کودکي که خودش غذا خورده و 
غذا را روي لباسش ریخته است.

شیوة برخورد والدین با کودکي که اشتباهي مرتکب شده 
است.

شــیوة برخورد والدین با کودکي که وسیله اي را شکسته 
است.

 اعتماد به نفس چیست؟
اعتماد به نفس عبارت اســت از میزان شناخت، اطمینان 
و ارزش و اعتباري که فرد از خود و شایستگي ها و لیاقت هاي 
خــود و توانایي هاي خود در زمینه هــاي گوناگون براي خود 

قایل است. 
اعتماد به نفس، یعني ارزشیابي و قضاوت دربارة خود.

اعتماد به نفس، یعنــي ایمان به خود و توانایي هاي خود 
و تکیه به خود.

اعتماد به نفس، یعني داشتن احساس و شناخت درست و 
واقعي و مثبت از خود و توانایي   ها، استعدادها و محدودیت  ها.

الزمة اعتماد به نفس، خودشناسي است.
الزمة اعتماد به نفس، احســاس اطمینان از توانایي هاي 

خود است.
الزمة اعتماد به نفس، یادگیــري، عمل کردن، تمرین و 

کسب مهارت هاي الزم و مربوط است.
 ابعاد گوناگون خود یا نفس

خــود یا نفــس، ابعــاد گوناگوني دارد و هر یــک از این 
ابعــاد بر یکدیگر تاثیر مي گذارند و با هم در تعامل هســتند. 
اعتماد به نفس در تمام زمینه ها و ابعاد یکســان نیست، زیرا 
که توانایي هاي انســان متفاوت است. براي مثال، ممکن است 
فردي در درس ریاضي اعتماد به نفس خود را از دســت داده 
باشــد، اما در ورزش از اعتماد به نفس باالیي برخوردار باشد. 
از این رو، امکان دارد اعتماد به نفس در ابعاد زیر ایجاد شــود 

و شکل گیرد:
الف: اعتماد به نفس از بعد جسماني 

ب: اعتماد به نفس از بعد عاطفي و رواني 
ج: اعتماد به نفس از بعد شناختي 
د: اعتماد به نفس از بعد اجتماعي 

شــایان ذکر اســت که همواره باید به رشــد همه جانبة 
کودکان توجــه کرد و اعتماد به نفس آنــان را در تمام ابعاد 
تقویت نمود تا انسان هاي رشــید داشته باشیم. بدیهي است 
رشد همه جانبه کودک هنگامي تحقق مي یابد که به نیازهاي 

همه جانبة او توجه کرد و به آموزش همه جانبة او پرداخت.
 نشانه شناسي اعتماد به نفس کودکان

الف: کودکي که اعتماد به نفس دارد، کودکي است 
که:

از خانواده سالم مي آید.
به نیازهاي رواني او توجه شده است.

امنیت رواني او تامین شده است.
با نشاط و با طراوت است.

مشکل رفتاري و عاطفي خاصي ندارد.
به خوبي با دیگران رابطه برقرار مي کند. معتقد اســت که 

خواستن، توانستن است.
کودک انتظارهاي واقعي و مناســب از خود دارد )فرد به 
خودش زور نمي گوید و معتقد نیســت کــه قادر به انجام هر 

کاري است(.
میزان سازگاري اجتماعي او باال است.
خودش را قبول دارد و پذیرفته است.

مایل به خطر کردن است.
توانایي حل مسأله دارد.

به توانایي هاي خود اطمینان دارد.
به تالش و سخت کوشي معتقد است.

از هوش هیجاني باالیي برخوردار است.
به  طــور کلي از زندگي خود راضي اســت و از زنده بودن 

خود لذت مي برد و احساس مفید بودن مي کند.
ب: کودکي که اعتماد به نفس ندارد، کودکي است 

که:
به طور معمول از خانوادة ناسالم مي آید.

به نیازهاي رواني او توجه نشده است.
در درون خود احساس ناامني و آشفتگي مي کند.

احساس پژمردگي مي کند و مضطرب به نظر مي رسد.
مشکل رفتاري و عاطفي دارد.

در برقــراري رابطه با دیگران ضعیف اســت و به دیگران 
اعتماد نمي کند.

اغلب به دنبال تایید دیگران است و به نظر دیگران بیش 
از نظر خود اهمیت مي دهد.

بیش از حد محافظه کار است و از خطر کردن مي ترسد.
از خــود انتظــار موفقیت و پیروزي ندارد و از شکســت 

مي ترسد.
خود را قبول ندارد و دست پایین مي گیرد.

خجالتي و کم رو است.
گوشه گیر و منزوي است.

زودرنج و نازک نارنجي است.
کودکي وابسته است.

به توانایي هاي خود اطمینان ندارد.
هوش هیجاني این قبیل کودکان پایین است.

احساس عدم خود ارزشمندي مي کند.
احساس حقارت و خود کوچک بیني مي کند.

کورکورانه تقلید مي کند.
به طور کلي از زندگي خود راضي و خوشــحال نیست و 

فردي مضطرب و بي قرار به نظر مي رسد.
 چه عواملي در ایجاد یا شــکل گیري اعتماد به 

نفس دخالت دارند؟
هیــچ کس از مادر با اعتماد بــه نفس یا بدون اعتماد 
به نفس متولد نمي شــود و اعتماد به نفس ژنتیکي نیست. 
بلکه عوامل متعــددي در ایجاد اعتماد به نفس افراد موثر 
هستند. بي شــک مهم ترین عامل شــکل گیري اعتماد به 
نفــس، برخورد و واکنش مطلوب والدین اســت و والدین، 
تاثیــر تعیین کننده اي در شــکل گیري اعتماد به نفس در 
کــودکان دارند.اعتمــاد به نفس کــودک در درجه اول از 
اعتمــاد به نفس والدین به ویــژه مادر، نگرش ها و واکنش 
والدین نســبت به خود و نگرش ها و واکنش والدین نسبت 
به فرزندشــان تاثیر مي پذیرد. شایان ذکر است که میزان 
اعتماد به نفس فرزندان وابســته به میزان اعتماد به نفس 

والدین آنهاست.
بدیهي اســت پدر یا مــادري که خود اعتمــاد به نفس 
ندارد، اســتقالل راي ندارد، درست نمي تواند تصمیم بگیرد و 
شخصیتي متزلزل دارد، فرزند آنها نیز اعتماد به نفس نخواهد 
داشــت. همچنین مادري که ناخواســته باردار شــده است و 
مــادري که به وجــود فرزندش افتخار نمي کنــد و او را مانع 
خوشــبختي مي داند و مادري که امر و نهي مي کند، دســتور 
مي دهد و به فرزندش آزادي عمل نمي دهد، موجب مي شــود 
فرزندش اعتماد به نفس خود را از دســت بدهد. بعد از نقش 
پــدر و مادر، باید به نقش و تاثیر خواهر و برادر و اقوام نزدیک 
اشــاره کرد. آنگاه نقش مدیران، معلمان، همساالن و دوستان 
در جهت ایجاد و شــکل گیري اعتماد به نفس شــایان توجه 

است.
دکتر احمد به پژوه دکتري روان شناسي )کودکان 
استثنایي( و دانشیار دانشکده روانشناسي و علوم 
تربیتی دانشگاه تهران و عضو هیات امناء  انجمن 
حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب است و 
نویسنده دهها کتاب در زمینه روانشناسی، مشاوره و 
مددکاری اجتماعی در ایران

اعتماد به نفس در کودکان
حضرت علي )ع(بزرگترین سرمایة انسان، اعتماد به نفس است.  
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برچیدن موانع برای خلق یک جامعه فراگیر و قابل دسترس برای همه
سال گذشته بود که دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام خود به مناسب روز جهانی معلوالن 
آمار ده درصدی افرادی که در جوامع با نوعی از ناتوانی زندگی می کنند، به بیش از یک میلیارد 
نفر، در حدود 15 درصد از جمعیت جهان، افزایش داد. پیش از این ســالها بود که ســخن از ده 
درصــد افراد در هر جامعه ای بود. این تغییر عمده بر میزان توجه به موضوع از ســوی دســت 

اندرکاران هر جامعه ای نیز موثر بوده است.
افراد دارای ناتوانی و معلولیت، به عنوان "بزرگترین اقلیت جهان "، اغلب در جوامع خویش 
با موانعی برای مشــارکت در همه جنبه های زندگی روبرو هســتند. این موانع می تواند به شکل 
های مختلف خود را نشــان دهند. از جمله می توان به کسانی که در ارتباط با محیط فیزیکی و 
یا دسترســی به فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( دچار مشکل هستند تا کسانی که از قانون 
و یا سیاســت، یا از نگرش های اجتماعی و یا تبعیض رنج می برند، اشاره نمود. نتیجه این است 
که افراد دارای ناتوانی یا معلولیت، دسترســی برابر به امکانات جامعه یا خدمات ارائه شده در آن، 
از جمله آموزش و پرورش، اشتغال، بهداشت و درمان، حمل و نقل، مشارکت سیاسی و یا از همه 

مهمتر عدالت را ندارند.
شواهد و تجربه های مکتسبه نشان می دهند، هر زمان که جوامع موانع ورودی خود را حذف 
کنند و افراد دارای ناتوانی و یا معلولیت قادر به مشارکت کامل در وقایع زندگی اجتماعی باشند، 
منافع آن برای کل جامعه خواهد بود.بنابراین موانعی که افراد دارای ناتونی یا معلولیت با آن مواجه 
هستند، ضرری برای کل جامعه محسوب می شود و از این رو رفع موانع و تامین دسترسی برای 
دستیابی به پیشرفت و توسعه برای همه ضروری است. باید توجه داشت موضوع موانع در برداشت 
های جدید محدود به موانع فیزیکی آن هم از نوع معماری نیســت، بلکه توســعه عمیقی در آن 
راه یافته اســت که به گونه ای همه جانبه در برگیرنده تمامی موانعی اســت که بر حضور فعال و 

مشارکت کامل افراد دارای ناتوانی یا معلولیت در جوامع خودشان تاثیر می گذارند.
کنوانســیون حقوق افراد دارای معلولیت )CRPD( وجود موانع را به منزله جزئی مرکزی 
از ناتوانی و یا معلولیت در نظر می گیرد. بر اســاس کنوانسیون، ناتوانی و یا معلولیت یک مفهوم 
در حال تحول است که مبتنی بر نتایج حاصل از تعامل بین افراد مبتال به اختالالت از یک سو و 
موانع نگرشی و محیطی که مانع مشارکت کامل و موثر افراد در جامعه بر مبنای برابری با دیگران 

می شود، از سوی دیگر بوجود می آید.
دسترســی و شمول افراد معلول برای حضور جامعه، از جمله حقوق اساسی است که توسط 
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ) CRPD( به رسمیت شناخته شده است و نه تنها جزء 
اهداف آن، بلکه پیش نیازهایی برای بهره مندی از سایر حقوق می باشند. کنوانسیون حقوق افراد 
دارای معلولیت )ماده 9، در مورد دسترســی(، به دنبال فعال کردن افراد معلول برای دستیابی به 
زندگی مستقل و مشارکت کامل در تمامی جنبه های زندگی و برنامه های توسعه ای در جامعه 
است. کنوانسیون کشورهای عضو را به اتخاذ اقدامات مناسب برای حصول اطمینان از این که افراد 
دارای ناتوانی یا معلولیت به همه جنبه های مختلف جامعه، بر مبنایی برابر با دیگران، دسترسی 

دارند و همچنین برای شناسایی و از بین بردن موانع دسترسی به امکانات فرا می خواند.
با وجود این، در بســیاری از نقاط جهان امروز، عدم آگاهی و درک در زمینه دسترســی به 
عنوان یک مســئله توسعه ای دوگانه، مانعی بر سر راه دســتیابی به پیشرفت و توسعه از طریق 
رســیدن به اهداف توسعه هزاره و همچنین در سطح بین المللی در زمینه پیامدهای مورد توافق 

برای همه است.
بزرگداشــت روز جهانی افراد دارای معلولیت در ســال 2012 فرصتی برای رسیدگی به این 
محرومیت ها با تمرکز بر ارتقای دسترسی و از بین بردن تمام انواع موانع موجود در جامعه است.
بر اســاس شــعار اصلی روز جهانی معلوالن در سال 2012، "برچیدن موانع برای خلق یک 
جامعه فراگیر وقابل دســترس برای همه "،  شــعارهایی مبتنی بر شعار اصلی را می توان برای 
پوشش دادن همه جنبه های موجود در جامعه و برنامه های توسعه، از جمله، از بین بردن موانع 
به آموزش و پرورش، اشــتغال، حمل و نقل، مسافرت و گردشگری یا ورزش انتخاب و اختصاص 
داده شده است، اما نباید بدان ها محدود نمود.البته می توان موضوعی خاص را برای حذف و تامین 

دسترسی در هر جامعه ای با توجه به ویژگی های آن انتخاب کرد.
برگزاری مراسم گرامیداشت در این روز فرصت هایی را برای مشارکت همه ذینفعان – دولتها، 
ســازمان ملل متحد، جامعه مدنی، ســازمان های افراد معلول و نیز مردم برای تمرکز بر مسائل 
مربوط به برچیدن موانع برای خلق یک جامعه فراگیر و در دســترس است که به نفع همه است، 

فراهم می کند.
از جمله اقدامات در این روز می توان به سازماندهی برگزاری همایش ها، برگزاری بحث های 
عمومی و برنامه های آگاه سازی در پشتیبانی از شعارروز جهانی برای پیدا کردن راه هایی ابتکاری 
و نیز امکانات و وسایلی که به وسیله آنها موانع برای  حضور و شمول افراد معلول و خانواده های 
آنها می تواند از میان برداشته شوند، اشاره نمود. همچنین برنامه ریزی و سازماندهی اجرای برنامه 
های گرامیداشــت روز جهانی در همه جا و به نمایش گذاشــتن اقدامات انجام شده توسط افراد 

معلول به عنوان عوامل تغییر و توسعه در جوامعی که در آن زندگی می کنند، مفید خواهد بود.
تمرکز اصلی در روز جهانی، باید بر اقدام عملی که می تواند کمک به حذف موانعی که محدود 
کردن دسترسی و مشارکت افراد معلول را در همه جنبه های جامعه و برنامه های توسعه به دنبال 
دارد باشــد. باید شرایط پیشــرفت و نیز موانع موجود برای خلق جامعه ای در دسترس و فراگیر، 
از جمله شــرایط استفاده از محیط های فیزیکی، اطالعات و فن آوری ارتباطات و سایر حیطه ها 
و همچنین ارتقاء آگاهی عمومی از موانع موجود برای شــمول کامل افراد معلول در جوامع خود 

را برجسته نمود.
آنچه در ایران تاکنون در این زمینه انجام شده است علیرغم حجم انبوهی که دارد، در مقابل 
وســعت جامعه و کارهای انجام نشده و موانع فراوانی که بر جای مانده است، هنوز در ابتدای راه 
اســت. استفاده از فرصت و بکارگیری گسترده شــعار امسال می تواند در طول یکسال آتی برای 
همه دســت اندرکاران حوزه ناتوانی ومعلولیت استراتژی تعیین کننده ای باشد. درک موانع برای 
مســئوالن و مردم – حداقل در ابعاد فیزیکی آن- سریع تر و با وضوح بیشتری می تواند صورت 
پذیرد واین می تواند در اقدام برای برچیدن موانع موثر باشد. خوشبختانه از نظر قانونی هم مشکل 
خاصی تصور نمی شــود چه بواسطه قانون جامع معلوالن و کنوانسیون حقوق معلوالن که هر دو 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده اند و موادی جهت تامین دسترسی در هر دو به چشم 
می خورد) ماده 2 قانون جامع( راه برای اقدامات گشوده است. تنها همتی می طلبد و عزمی که 

انشااهلل با تالش همه قابل دست یافتن است....
دکتر محمد کمالی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران) ایران(، فیزیوتراپیست 
و متخصص آموزش بهداشــت و رئیس مرکز تحقیقات توان بخشــی، دانشکده علو 

توانبخشی

12 آذر روز جهانی معلول 

افراد دارای ناتوانی یا معلولیت، 
دسترسی برابر به امکانات جامعه یا 
خدمات ارائه شده در آن، از جمله 

آموزش و پرورش، اشتغال، بهداشت و 
درمان، حمل و نقل، مشارکت سیاسی 

و یا از همه مهمتر عدالت را ندارند.

موضوع موانع در برداشت های جدید محدود 
به موانع فیزیکی آن هم از نوع معماری نیست، 
بلکه توسعه عمیقی در آن راه یافته است که به 
گونه ای همه جانبه در برگیرنده تمامی موانعی 
است که بر حضور فعال و مشارکت کامل افراد 
دارای ناتوانی یا معلولیت در جوامع خودشان 

تاثیر می گذارند.
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توانبخشــی یک فرایند درمانی گسترده است که جهت 
بازتوانی و نوتوانی کودکان کم توان و ناتوان، در یکی از سطوح 
پیشــگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه با مشارکت تیم درمانی بکار 
مــی رود.اعضای تیم درمانی بر حســب نوع اختالل کودکان 
متفاوت می باشــد لیکن یکی از حلقه های ثابت و مهم این 
تیم کودک دریافت کننده خدمات وخانواده اوســت.خانواده 
به عنوان کوچکترین واحد هر جامعه بوده که یادگیری های 
اولیه کودک در آن شــکل می گیرد. بدیهی است شخصیت 
هر فرد ساختاری از ویژگیهای ژنتیکی و یادگیری های او در 
خانواده می باشــد.کاردرمانگر یکی از اعضای تیم توانبخشی 
است که جهت استقالل فردی اجتماعی کودکان وبزرگساالن 
 دارای کم توانی ذهنی، جسمی، روانی و اجتماعی با استفاده از 
تکنیک هــای درمانی تالش می نمایــد. کاردرمانگر پس از 
ارزیابی و تشــخیص اختالالت بیمار، برنامه ریزی درمانی را 
طراحی نموده و در پروســه درمانی به صورت دوره ای ســیر 
پیشــرفت او را ارزیابی می نماید.گاه علیرغم استمرار فعالیت 
های درمانی و توانبخشی، رشد پیشرفت کاهش می یابد که 
این امر می تواند ناشــی از دو عامل مهم باشد: یکی تغییرات 
فیزیولوژیــک و ارگانیک و دوم وجــود عوامل محیطی مثل 

اختالالتی در سیستم و کارکرد خانواده.
یعنی اختالالت رفتاری کودکان و نوجوانان مبتال به کم 
توانی می تواند بازخوردی از کاربردهای دفاعی والدین نسبت 
به کودک باشد. برخی مکانیزم دفاعی مرتبط با عدم پذیرش 
 مشــکل کودک در تعامل والدین با کودک تأثیر گذاشــته و 

می تواند نوعی ترمز )مانع( درمانی باشد.
لذا توجه به شــرایط کیفی و کمی خانواده و ویژگیهای 
شخصیتی رفتاری والدین در امر مشاوره توانبخشی از اهمیت 
زیادی برخوردار می باشــد.تولد کودکی با ناتوانی اســترس 
زیادی را به خانواده وارد می کند. این کودکان درمان نخواهند 
شد مگر اینکه در بستری سالم و در خانواده ای سالم زندگی 
کنند چون اینها عضوی از خانواده محسوب می گردند. یکی 
از وظایف کاردرمانگران غیر از درمان اختالل کودک، درمان و 

مشاوره خانواده است. 
باید این مساله را در نظر داشت که هر خانواده ای دارای 
شرایطی منحصر به فرد ))unic است، بنابراین درمان منحصر 
به فردی را نیز می طلبد.صرف نظر از شرایط اختصاصی در هر 
خانواده یکسری مشکالت هستند که بصورت اعم در اکثر این 

خانواده ها مشاهده می شود. 
بسیاری از خانواده ها متوجه عمق مشکالت کودک خود 
نیستند و به عبارت دیگر بینش )insight(الزم را نسبت به 
این مســاله ندارند. معموالً در دوسر طیف قرار دارند یا کاماًل 
مشــکالت آتی کودک خــود را انکار می کننــد و در خوش 
بینی مطلق هســتند و یا در ناامیدی مطلق به سر می برند. 
به عبارتــی این خانواده ها واقع بین نیســتند واین زیربنای 
مشــکالت کاردرمانگران در اجرای مداخالت درمانی اســت 
چرا که در هر دو حالت پیگیریهای درمانی که معموالً پروسه 
طوالنی هم خواهد بود انجام نمی گیرد. مدتی به درمان ادامه 
خواهنــد داد و نیمه راه متوقف می شــوند و یــا از ابتدا دیر 
هنگام به مراکز درمانی مراجعه می نمایند که در این صورت 
در وهله اول کــودک و بعد خانواده در آینده متضرر خواهند 
شــد.کاردرمانگران باید در مواجهه با والدین و در پاســخ به 
سواالت ایشان صادق باشند، مشکل کودک را به خوبی توضیح 
دهند چراکه خانواده بخشی از سرمایه درمانی هستند و تا از 
مشکل مطلع نباشند مسلماً نمی توان از آنها انتظار همکاری 
داشت. البته ذکر این نکته بسیار مهم است که درمانگرانی که 
تجربه سالیان متمادی را دارند و از دانش کافی نیز برخوردارند 
نمی توانند با قطعیت از آینــده کودک بگویند. البته ممکن 
است این پاسخ که نمی توان آینده کودک را پیش بینی نمود، 
والدین را نگران کند چرا که آنها می خواهند برای آینده برنامه 
ریزی کنند. بهتر است درمانگر در پاسخ به پرسش والدین به 
موارد مشــابه و آینده آنها اشاره ای داشته باشد .به مرور و با 
گذر زمان و رسیدن به سن مدرسه مسأله دیگری رخ می دهد. 
این لحظه اولین زمانیست که کودک ممکن است برای اولین 
بار احســاس متفاوت بودن کند. آگاهی از این مساله توسط 
خانواده ها و مسئولین مراکز آموزشی بسیار حائز اهمیت است.

 پس از آن دوره بلوغ دوره بســیار پر استرســی برای خانواده ها 
می باشــد. خانواده ها باید از تغییرات هیجانی ، احساسی و 
جنســی نوجوانان کم توان خود آگاهــی کامل یابند و پیش 
از رســیدن به این مرحله باید فرزندان خود را از انواع ســوء 
اســتفاده هایی که ممکن اســت از آنها بشــود آگاه سازند و 
روشهای اجتناب از آنها را آموزش دهند. متاسفانه با رسیدن 
کودکان کم توان به این ســن، والدین به سنی رسیده اند که 
دیگر قدرت و انرژی سابق را ندارند. به نظر می رسد که در این 
مقطع زمانی میزان حمایتهای مالی و فکری توسط سازمانها و 

مراکز درمانی به مراتب باید بیشتر شود.
مسأله دیگری که باید به آن توجه ویژه داشت، عدم توجه 
به کودکان دیگری اســت که در آن خانواده زندگی می کنند  
تمــام انرژی و وقت والدین صرف کودک کم توان می شــود 
 کــه با این کار صدمات جبران ناپذیری به خواهر یا برادر وارد 
می شود. بهرحال داشتن خواهر یا برادری کم توان هر فردی 
را متاثــر می کند و حتی ممکن اســت باعث کاهش اعتماد 
بنفس و مشکالت روانی  شود. ولی تحقیقات نشان می دهد 
که اگر پروسه درمان به گونه ای باشد که فرزندان سالم عهده 
دار بعضی از امورات این موجود دوست داشتنی ولی کم توان 
باشند و همراه با والدین در درمان دخالت داشته باشند  میزان 
مشکالت بسیار کمتر خواهد بود. معموالً ارتباط کودکان کم 

توان با خواهر یا برادر سالمش بسیار قوی و مثبت است. 
بنابراین با وجود چنین مشکلی عادات، فعالیتهای روزمره، 
تفریحات و اوقات فراغت کل اعضای خانواده دستخوش تغییر 
خواهد شــد. معموالً کاردرمانگران تمام اعضــای خانواده را 
یکپارچه در نظر می گیرند و به این مســأله نیز توجه خاص 

دارند.
معضل دیگری که در این خانواده ها مشــاهده می شود 

عــدم درک هر دو والــد از این واقعه اســت. معموالً نه تنها 
در فرهنــگ کشــورمان ایران بلکه در کشــورهای دیگر نیز 
این مورد به چشــم می خورد که مادر بیــش از پدر خود را 
 درگیر مســائل و مشکالت کودک و  سپس درمانهای کودک 
می کند و به همین دلیل است که مادر از مشکالت جسمانی 
و روانی متعددی رنــج می برد. البته در تعدادی از تحقیقات 
نیز پدر بدلیل انزوا و دوری از ماجرا دچار اســترس می شود. 
تولد کودک کم توان حتی می تواند  در روابط زناشــویی زن 
ومرد اختالل ایجاد کند. بنابراین مشــاوره های ایده آل باید 
در حضور هر دو والد صورت گیرد و در صورت لزوم ارجاعات 
درمانی به متخصصان مربوطه صورت پذیرد.بسیاری از خانواده 
 ها اطالعــی از منابع و خدمات موجودی کــه در مراکز ارائه 

می شود ندارند که باید اطالع رسانی مناسب انجام شود.
با کمال تأســف گاهی شاهد این مسأله هستیم که علت 
بروز اختالل در کودک را صرفاً به مادر نســبت می دهند و به 
اشــتباه و به کرات از واژه مادرزادی استفاده می شود و  این 
واژه را اینگونه تعریف می کنند که تمامی مشــکالت ناشی از 
بیماری یا سهل انگاریهای مادر بوده است. یکی از دالیل مهم 
در تک والد شدن تعدادی از این کودکان همین مسأله است. 
کودکان تک والد به مراتب مشکالت بیشتری را نسبت به دیگر 
کودکان چه از نظر مالی و چه عاطفی تجربه خواهند کرد که 

حمایت بیشتری را می طلبند. 
با توجه به اینکه والدین ایــن کودکان بخصوص مادران 
زمان بیشــتری را صرف کودکان خود می کنند و در واقع به 
نوعی از خود می گذرنــد، و هیچ زمانی را به خود اختصاص 
نمی دهند، باید به این افراد توجه خاصی شود و حتی جلساتی 
اختصاصاً برای بهبود روحیه و سالمت آنان در نظر گرفته شود. 
مناسب است که در مراکز و سازمانهای درمانی جلسات گروه 
درمانی برای والدین گذاشته شود. در این جلسات کاردرمانگر 
جلسات را به گونه ای هدایت می کند که والدین استراتژیهایی 
که برای غلبه بر مشــکالت خود بــکار می برند را مطرح می 
نمایند. بهرحال مشکالت مشــابه ممکن است برای خانواده 
های دیگر رخ داده باشد یا در آینده با آن مواجه شوند. شنیدن 
این تجربیات از زبان فردی که دقیقاً با مشکل در حال دست و 

پنجه نرم کردن است به مراتب اثرگذار تر خواهد بود.
متاســفانه در مورد خدمات متعددی که به این قشــر از 
جامعــه تعلق می گیرد هیچ گونــه بیمه ای تعلق نمی گیرد. 
برای مثال اســتفاده از تجهیزات کمکی که اکثر این کودکان 
به نوعی به  آنها نیاز دارند )برای مثال ارتزها و اســپلینتهایی 
که مانع از تغییر شکل اندامها می شود( از نظر قیمت به حدی 
باالست که خانواده ها قادر به تهیه آن نیستند که عدم استفاده 
از چنیــن تجهیزاتی در کنار تمرین درمانی ضروری اســت و 
عدم استفاده از آنها به منزله از دست دادن موقعیتهای متعدد 
است.نتیجه اینکه انسان موجودی چند بعدی است صرف نظر 
کردن از حتی یک جنبه از وجود انسانی ما را در رسیدن به آن 
 Self(( هدف متعالی که طبق نظر مازلو کسب خود شکوفایی
actualization  است متوقف خواهد کرد. برای نیل به این 
 هدف در سرتاســر دنیا کار تیمی یا )team work ( انجام 
مــی گیرد تا هر فردی با توجه بــه قابلیت و توانایی خود این 

مسیر سخت و پرفراز و نشیب را هموار سازد. 
پروین راجی؛عضو هیأت علمی دانشکده 
توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران،دانشجوی 
مقطع دکترای کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، دارای 15 سال سابقه کاری در زمینه درمان 
توانبخشی جسمانی کودکان دارای اختالالت جسمی- 
حرکتی.

 کاردرمانی و خانواده
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در ســالهای اخیــر اصطالح "فلج مغــزی"  تدریجا 
در اذهان توده مردم رســوخ کرده اســت و افراد اجتماع 
فهمیده اند که هســتند کســانی که با دیگران "تفاوت " 
دارند. افرادی که قربانی فلج مغزی شــده اند با شیوه راه 
رفتن ناموزون، گامهای نامتعادل، حرکات نامناسب بازوان، 
دستها و شکلکهای چهره  فورا در میان انبوه مردم نمایان 
و انگشت نما میشوند. این افراد در زمانهای قدیم احتماال 
مورد نفرت یا تمسخر بوده اند. اما امروز هر رهگذری که از 
فرهنگ معمولی و نسبی برخوردار باشد ، به آنها به چشم 
انسانی مینگرد که از فلج مغزی رنج برده و با آنها احساس 

همدردی خواهد داشت.
گاه در خیابان میبینیم که کودک مبتال به فلج مغزی 
با اتوبوس یا ماشین های مخصوص به درمانگاههای ویژه 
بیماران فلج مغزی برده میشوند که غالبا به همت پدران و 
مادران این کودکان و به مدد افراد نیکوکار تاسیس شده و 
پا میگیرند. افزایش تعداد این درمانگاهها نشانگر گسترش 
آگاهی عمومی نسبت به این حقیقت است که کودک دچار 
فلج مغزی نیز باید دست کم از امکانات عادالنه و مناسب 

در مقایسه با دیگر افراد اجتماع برخوردار باشد.
فلج مغزی اختاللی حرکتی اســت که در اثر آسیب 
رســیدن به مغز در مراحل اولیه رشــد ایجاد میگردد. به 
دلیل آسیب مغزی  فعالیت های عضالنی هماهنگ عمل 
نمی کنند و کــودک در حفظ وضعیــت طبیعی بدن و 
انجام حرکات طبیعی ناتوان میشود و در اکثر موارد نیز با 
آسیبهای گفتاری ، بینایی، شنوایی، یادگیری و ناتوانیهای 
درکی و درجاتی از نارســایی ذهنی یا صرع همراه است.  
صدمــات وارده به مغز که منجر به  فلج مغزی می گردد، 
ممکن اســت قبل از به دنیا آمــدن ، در طول زمان تولد 
یا طی ســالهای اولیه زندگی به وجــود آید. عالئم عموما 
قبل از رســیدن کودک به 2 سالگی دیده شده و والدین 
مشاهده می کنند که کودک در رسیدن به مراحل تکامل 
مثل نشســتن، غلت زدن ، چهاردســت و پا  و راه رفتن 

تاخیر دارد.
در زندگی صنعتی معمــوال 2 نفر از میان هر 1000 
تولد به فلج مغزی مبتال میشود و میزان ابتال در افراد مذکر 

بیشتر از افراد مونث است.
هنگامی که نخســتین بار کمر به درمان این کودکان 
بســتند به نظر میرســید که فقط به یک فیزیوتراپیست 
نیاز اســت، چون مبنای معلولیت کودک، جسمی است؛ 
پس چاره کار در دســت "  درمانگر جسم " است. اما به 
تدریج مشاهده شــد کودکی که در سالهای اولیه زندگی 
خود قادر نیست ســرش راباال بگیرد ، به دور و برش نگاه 
کند، همکاری میان چشــم و دست را فرا گیرد ، بنشیند، 
بخزد و در پیرامونش کند و کاو کند،  رشــد فکری او بی 
تردید دچار وقفه خواهد شد.چرا که رشد فکری و بالندگی 

حرکتی گام به گام و شــانه به شانه به دنبال هم به پیش 
میروند.درواقع  ناتوانی کودک در حرکت موجب میشــود 
دامنه تجربیات کودک آنقدر محدود شــود که بلوغ روانی 
وی همواره کمتر از حد ســن عقلــی او باقی بماند. پس 
معلوم شد که نیاز های فکری و روانی کودک دست کمی 
از نیاز های جسمی وی ندارند. این کودکان نیز مانند دیگر 
کــودکان امید ، آرزو و عاطفه دارند و همانند آنها نیازمند 
توانمندی و ارزشمند بودن هستندو برای براورده ساختن 
این نیازها کاردرمان و گفتاردرمان هم به تیم توانبخشــی 
پیوستند تا همه اعضای تیم توانبخشی به نوبه خود امکان 
چیره شــدن بر معلولیت را برای کودک فلج مغزی فراهم 
سازند و حتی المقدور زندگی طبیعی و معمولی را به وی 

ارزانی دارند.
 تیم توانبخشــی ســعی دارد،کودک فلج مغزی را به 

مهارتهای زیر برساند:
بهبود وضعیت حرکتی، تعادلی، و مهارتهای شخصی

افزایش تواناییهای درک و ارائه پاسخ مناسب به محیط
دستیابی به زندگی مستقل تا حد ممکن

فراهم نمودن بهترین و مناسب ترین کیفیت زندگی  
منظور از ارتباط،انتقال افکار، نیازها و احساسات میان 
یکدیگر است. روشهایی مثل گریستن، ناله کردن ، حرکات 
اعضای بدن مثل تکان دادن سر، حاالت چهره، تکان دادن 
دست به هنگام خداحافظی،  اشاره با چشم و ابرو،  نوشتن 
و طراحی کردن هم از روشهای دیگر به حساب می آیند و 
کودک برای ارتباط با دیگران و محیط اطراف خود نیازمند 
فراگیــری این راههــای ارتباطی به طرق مختلف اســت.
پیشــرفته ترین راه ارتباط انسانی نیز، سخن گفتن است 
که از طریق شــنیدن فراگرفته میشــود، بنابراین شنیدن 
و مهارتهــای گوش دادن اولین پیــش نیاز یادگیری زبان 
مادری ست و خوشبختانه اکثر کودکان فلج مغزی میتوانند 

بشنوند، بنابراین میتوانند سخن گفتن را فرا گیرند.
 ایجــاد و بهبود مهارتهای ارتباطی به عهده آســیب 
شــناس گفتار و زبان است. آسیب شــناس گفتار و زبان 
با شناختی که در زمینه اندامهای گفتاری و عملکرد آنها 
دارد، با بکارگیری تخصص و تجربه خود به درمان مشکالت 

ارتباطی این کودکان در سطوح مختلف می پردازد.
مشــکل اصلی این کودکان آســیب مغزی به  مراکز 
کنترل کننده عضالت دهان ، حلق، حنجره و قفسه سینه 
است و در نتیجه اعمالی مانند نفس کشیدن، مکیدن، گاز 
گرفتن، جویدن، بلعیدن و ســخن گفتن آسیب میبیند. 
ضعف و یا اختالل در عملکرد این ماهیچه ها  غذا خوردن 
کودک را مشــکل کرده و در نتیجه موجب کندی رشــد 
کودکان میشــود. این کودکان اغلب به دلیل تغذیه کم و 
همچنین حرکت محدود تِر اندام های آسیب دیده الغرتر 
از حد معمول بوده و اندام های فلج وی نیز نازک تر و کوتاه 

تر از اندام های سالم می شوند.
گفتار یکی از مهمتریــن و پیچیده ترین اعمال مغز 

اســت. خصوصیات گفتاری این کودکان بــه دلیل انواع 
مختلف فلج مغزی بر حســب نوع و شدت و محل ضایعه 
بسیار متفاوت است. چون این کودکان معموال نمیتوانند 
ســر خود را نگه دارند و یا به دلیل مشــکل بلع و ضعف 
عضالت دهان،آبریزش از دهان دارند، مشکالت گفتاریشان 

بیشتر می شود.
معموالرشد شخصیت در کودکی کهنمی تواند به طور 
واضح صحبت کنــدو محدودیت  حرکتی هم دارد، تحت 
تاثیر زیادی قرا میگیرد، بنابراین آســیب شناس گفتار و 
زبانبرای بهبود حرکات دهان و همچنین جنبه های درکی 
و شناختی و بیانی گفتارکودک  تالش میکند.اگر کودک 
بتواند، دستورات کالمی که دیگران به او میدهند را درک 
کند،می تواند با یادگیری ســخن گفتن، ارتباط متقابل با 

محیط برقرار نماید.
گفتار درمانی در درجه اولسعی دارد با تقویت عضالت 
زبان و دهان گفتار کودک فلج راآسانتر نموده وکمک کند 
تا گفتار واضح تر گردد، همچنین تعداد لغات او را افزایش 
داده تا بتواند افکار و احساســات خود را در قالب جمالت 
طوالنی تری بیان نماید. چنانچه اختالل کودک شــدید 
باشــد، به او زبان اشــاره می آموزد و یا استفاده از تخته 
ارتباطی و تصاویر ســاده را جایگزین گفتار مینماید تا با 

اشاره به اشکال مورد نظر، خواسته هایش را بیان کند.
در مورد موارد شدید فلج مغزی که مشکل شناختی 
ندارند، گفتار درمان از ابزارهای تکنولوژیک کامپیوتری در 
درمان استفاده میکند تا تواناییهای ارتباطی کودک را ارتقا 
دهد، صدای ضعیف کودک را تقویت نماید و تولید صحیح 
صداها و کلمات و جمله ســازی را با آنها تمرین کند و یا 

رابط  میان کودک با محیط شود.
گفتار درمان گــر وظیفه آموزش ارتبــاط کودک با 
افــراد خانواده و مراقبینش را در خانــه ، در محیط های 
آموزشــی و در اجتماع بر عهــده دارد و هر چه مداخالت 
درمانی زودتر آغاز گردد، فرصت رشد و پیشرفت مهارتهای 
ارتباطی، کاهش ناکامی و کیفیت زندگی کودک بیشتر و 

بهتر خواهد بود.
مرسده ایمانی شکیبایی، کارشناس ارشد 
گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 نقش گفتاردرمانی 
درتوانبخشی فلج مغزی

گفتار درمان گر وظیفه آموزش ارتباط کودک با افراد خانواده و مراقبینش را در خانه ، در محیط های آموزشی 
و در اجتماع بر عهده دارد و هر چه مداخالت درمانی زودتر آغاز گردد، فرصت رشد و پیشرفت مهارتهای 

ارتباطی، کاهش ناکامی و کیفیت زندگی کودک بیشتر و بهتر خواهد بود
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روز چهارشــنبه 28 تیر 1391 بــا هماهنگی 
قبلی، دیداری با آقای علی اصغر اکبرزاده، مشــاور 
شــهردار در امور معلولیــن و جانبــازان تبریز در 
پارک ائل گلی تبریز داشــتم که به مناسبت هفته 
بهزیستی، مســابقه ویلچررانی در این پارک برگزار 
شد، مســووالن بهزیستی و شــهرداری نیز در این 
مراسم حضور داشتند و به نفرات برتر جوایزی اهدا 

شد.
اکبرزاده اولین مشــاور امور معلولین شهرداری 
در کشــور اســت و عالوه بر این سمت عضو ستاد 
مناسب ســازی، دبیر کمیته پیگیری جامع حقوق 
معلولین، عضو هیات امناء حقوق بشــر اســالمی 
منطقــه 7 کشــوری، رییس هیات مدیــره جامعه 
معلولیــن اســتان، نماینده تشــکل های معلولین 
استان، عضو CBR استان و دبیر کمیته راهبردی 
و مناسب سازی شهرداری کالنشهر تبریز نیز هست، 
اما نباید تصور کرد اینهمه ســمت او را از کارهای 
اجرایی دور کرده اســت، به همت اوست که تبریز 
عنوان برترین شهر مناسب سازی در کشور را کسب 
کرده اســت. گویا تبریزی ها همچنان در پی کسب 

اولین ها هستند.
پیــش از آنکه با آقــای اکبــرزاده بازدیدی از 
پارک ائل گلی داشــته باشیم، گفت وگوی کوتاهی 
با مرضیــه صدیقی )قهرمان پارالمپیک در رشــته 

پرتــاب( و محمد زارعی گــوار )رییس هیات مدیره 
انجمن ضایعات نخاعی استان تبریز( داشتم. کسانی 
که هر کدام درگیر مســاله معلولیت هستند و این 
امر نتوانسته اســت آنها را از فعالیت های اجتماعی 
بــازدارد. به اتفاق آنها گشــتی در پــارک ائل گلی 
زدیم و این پارک را به لحاظ مناسب سازی بررسی 
کردیم. جالب است که ائل گلی به شکل کامل برای 
افراد دارای معلولیت مناســب ســازی شده است و 
کسانی که مشکل جسمی- حرکتی دارند به راحتی 

مي توانند از تمام امکانات پارک استفاده کنند. 
در سرویس های بهداشــتی پارک فضایی برای 
استفاده افراد دارای معلولیت وجود داشت، روشویی ها 
هم به حدی کوتاه طراحی شده است تا افرادی که 
از صندلی چرخدار اســتفاده مي کنند نیز بتوانند از 
آن اســتفاده کنند. در قســمت پارکینگی که برای 
کارکنان پارک وجود داشــت افراد دارای معلولیتی 
که صاحب خودروی شــخصی هستند، مي توانند از 
 آن مکان برای پارک خودروهایشان استفاده کنند.
اما نکته جالب دیگر درباره ائلی گلی! به گفته آقای 
تقی پور، مدیر سازمان فضای سبز شهرداری تبریز، 
قرار اســت قســمتی از پارک برای افراد اوتیسمی 

مناسب سازی شود.
 این طرح در دست بررسی کارشناسان تبریزی 
است تا شــرایطی را که برای اینگونه افراد باید در 

نظر گرفته شــود طراحی کنند. به این ترتیب ائل 
گلی اولین پارک مناسب سازی برای افراد اوتیسمی 
در کشــور خواهد بود.پس از بازدید از ائل گلی به 
اتفاق اکبــرزاده، از پایانه اتوبوس های مســافرتی، 
بهزیســتی و دفتــر جامعه معلولیــن تبریز دیدن 
کردیم. همین گذر کوتاه کافی اســت تا درک کنم 
مناسب سازی در تبریز به نسبت سایر شهرها وضع 
بسیار مناســب تری دارد. مراکز خرید این شهر به 
شکل خوبی برای تردد افراد معلول طراحی شده اند، 
به عنوان مثــال مرکز خرید الماس که وابســته به 
شهرداری اســت برای تردد این افراد هیچ مشکلی 
ندارد و نزدیک آسانســور هم محل پارک خودروی 
افراد دارای معلولیت اســت. هــر چند که همه این 
چیزها هم کامل نیســت و گاه در همین تبریز هم 
مي بینیم که تابلوی محل عبــور نابینایان در کنار 
جوی بزرگی قرار گرفته اســت، اما باید منصف بود، 
تبریز بهترین شهر مناسب سازی کشور است و اغلب 
راهکارهــای آن نیز از دل خانــه ای قدیمی در یک 
محلــه قدیمی که متعلق به دفتــر جامعه معلولین 
اســت بیرون مي آید. از این روســت که ارزش این 
شــهر را بیشتر درک می کنیم و به زحمت اکبرزاده 

و همراهانش آفرین مي گوییم. 
فاطمه تقی زاده اصل /کارشناس امور 
معلولین

تبریز بهشت افراد 
دارای معلولیت ایران
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خانم. م. شهبازی مادر کودک توان یاب می باشد که  دارای دو 
فرزند، یک دختر و یک پســر است. این خانم بیان می کند؛ فرزند 
دومم  را در ســن 34 سالگی به دنیا آورده ام. از حدود ده ماهگی 
متوجه شــدم که فرزندم دچار بیماری فلج مغزی)CP( و شــلی 
عضالت می باشــد که از همان ده ماهگی کاردرمانی، فیزیوتراپی و 
آب درمانی را در مرکز خصوصی شروع کردم. به دلیل هزینه های 
گزاف آن مرکز، به جستجوی مرکزی بودم که هزینه های کمتری 
را جهت توانبخشــی دریافت کند. لذا یکی از کارمندان آن مرکز، 
مرا به انجمن توان یاب جهت دریافت خدمات توانبخشــی ارجاع 
داد. از ســال 88 کودکم خدمات کاردرمانــی، گفتاردرمانی را در 
مرکــز توان یاب آغاز کرد. به مدت چند ماه از خدمات صد در صد 
رایگان توانبخشی این مرکز بهره مند شد، منتهی به دلیل لجبازی 
و بی قراری های فرزندم، توانبخشــی کودکــم را متوقف کردم. تا 
این که بــا پس روی و تحلیل عضالت و افــت عملکرد اندام های 
دخترم مواجه شــدم، لذا مجدداً با مرکز توان یاب تماس گرفتم و 
درخواست توانبخشــی برای دخترم نمودم. مجدداً از سال 1390 
درمان فرزند 4 ساله ام را در مرکز توان یاب آغاز کردم و هم اکنون 
که حدود یک ســال و نیم از مراجعه ام بــه این مرکز می گذرد، 
دخترم با بهره  مندی از خدمــات کاردرمانی، گفتاردرمانی، درمان 
با هنر و بازی توانمندیهای جســمی زیادی را کســب نمود. ضمناً 
باید اذعان کنم در کنار توانبخشــی فرزندم، مشاوره های حضوری 
که از محضر مشاورین و متخصصین روانشناس این مرکز دریافت 
کردم در تغییر رفتار دخترم و اصالح رفتارهای نامناسب از جمله: 

لجبازی و بی قراری که داشت، بسیار مؤثر بود.   

 بعد از ظهر روز دوشــنبه 17 مهرماه 1391 به مناســبت روز جهانی 
کودک، محل انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها میزبان  کودکان معلول 
جسمی- حرکتی، ایتام ایدز)تحت پوشش این دو مؤسسه( به همراه خانواده 
های این کودکان بود. امسال مراســم روز جهانی کودک بسیار متفاوت از 
سال های گذشته برگزار شد. در این مراسم، که از ساعت 16:00 شروع شد 
و تا 19:00 ادامه داشت،  برنامه های متفاوتی از جمله: جنگ شادی)توسط 
گروه هنرمند داوطلب(، ایســتگاه های هنر، بازی، رقص و عکاسی دایر بود 
که کودکان به همراه مربیان پرتالش هنر، بازی و نقاشی انجمن فرشته ها 
)نیروهای داوطلب از گروه ســفیران( که در هر غرفه مستقر بودند به رقص 
و بازی و پایکوبی پرداختند و با نقاشی روی تی شرت و گرفتن عکس ، روز 

قشنگ و به یادماندنی را برای خود رقم زدند.  
ضمناً کــودکان دور کیک روز جهانی کودک ، جمع شــدند و با فوت 
کردن  شمع های روشــن روی کیک و برش آن، لحظات شادی را سپری 

کردند و با کیک، میوه، شیر، بستنی که افراد نیکوکار به انجمن اهداء کرده بودند، پذیرایی شدند.
در ادامه برنامه؛ دندانپزشک و عضو هیأت امناء انجمن آقای دکتر فیلسوفی ضمن اهداء مسواک به تک تک 
بچه های حاضر، بهداشت دهان و دندان را به حضار به ویژه کودکان آموزش دادند و راه های مراقبت از دندان و 
لثه را به آن ها یادآور شدند. در پایان برنامه همه کودکان کادوهایی را که بسیاری از افراد خیر و نیکوکار دیگر 
به انجمن اهداء کرده بودند، دریافت کردند و درحالی که هر یک از کودکان بادکنک هایی را به دســت داشتند 

با شادی انجمن را ترک کردند. 
در این برنامه تعدادی از هنرمندان عکاس و فیلمبردار داوطلبانه حضور داشتند که خاطرات شیرین و زیبای 

روز جهانی کودک را برای آن ها به تصویر کشیدند.

روز جهانی کودک  سال91 در انجمن 
توان یاب و احیاء ارزشها
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انگلیسی:  به  سازمان مردم نهاد یا ان  جی   او 
و   Non Governmental Organization
بــه اختصار: NGO به اشــکال و انحای مختلف در 
سراســر جهان استفاده می شــود و با توجه به بافت 
کالمی که در آن مورد اســتفاده قرار گرفته، به انواع 
گوناگون سازمانها اشــاره می کند. سازمان مردم نهاد 
در کلی ترین معنایش، به سازمانی اشاره می کند که 
مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی شود، 
اما نقش بســیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد 
مردم )اتم های اجتمــاع( و قوای حاکم و حتی خود 

جامعه ایفا می کند.
غیــر  مردم نهــاد  ســازمان های  از  بســیاری 
انتفاعی نیز هســتند. بودجه این ســازمانها از طریق 
کمکهای مردمی، ســازمان های دولتی، توسط خود 
دولت یا ترکیبــی از طرق مذکور تامین می شــود. 
بعضــی از ســازمان های مردم نهــاد نیمه مســتقل 
)QUANGOs( وظایف و کارهــای دولتی را نیز 

انجام می دهند..
از آنجا که اصطالح »ســازمان مردم نهاد« بسیار 
کلی است، بسیاری از این سازمانها ترجیح می دهند 
از اصطالح ســازمان داوطلبانه خصوصی)PVO( یا 

سازمان توسعه خصوصی )PDO( استفاده کنند.
گزارش تهیه شــده توسط سازمان ملل در سال 
1995 در خصوص حکومت جهانی نشان می داد که 
در آن زمان قریب به 29000سازمان مردم نهاد بین 
المللی وجود داشته اســت. تعداد سازمان مردم نهاد 
داخلی کشورها حتی از این رقم نیز باالتر بوده است: 
حدود 2 میلیون سازمان غیردولتی در ایاالت متحده 
فعالیت می کنند که بیشــتر آنها در 30 سال گذشته 
تشکیل شده اند. در هندوســتان 2 میلیون سازمان 
مردم نهــاد وجود دارند. روزانــه چندین مورد از این 

سازمانها ایجاد می شوند. تنها در کنیا، قریب به 240 
سازمان مردم نهاد در هر سال تاسیس می شود.

اکنون، نزدیک به 40 هــزار نهاد غیردولتی بین 
المللی و بسیار بیشتر از آن نهادهای غیردولتی ملی 
و منطقه ای در جهان فعالیت می کنند که بســیاری 
از آن ها بر اســاس فعالیت های داوطلبانه و با کمک 
های مالی اهدا کنندگان اداره می شــوند. در آمریکا، 
نزدیک بــه 84 میلیون نیروی داوطلب بزرگســال، 
گردونه فعالیت های اجتماعی بشردوستانه این کشور 
را می گردانند. ارزش مادی اهدای وقت و نیروی کار 
این داوطلبان که بسیاری از آن ها کارشناسانی ماهر 
در زمینه کاری خود نیز هســتند، 239 میلیارد دالر 

تخمین زده می شود.
تاثیر و نقش فعالیت داوطلبانه تا اندازه ای اســت 
که سازمان ملل متحد، از سال 1985، پنجم دسامبر 
یا 14 آذر را روز جهانــی داوطلبان نامگذاری کرده 

است. 
این اهمیت و نیاز جامعه بشری به کار داوطلبانه، 
تا جایی پیش رفته که به شــکل گیری شــبکه های 
اجتماعی و نهادهایی برای سازمان دهی فعالیت های 
داوطلبانه در جهان انجامیده اســت. اکنون در اروپا، 
آمریــکا و مناطــق دیگر جهان، شــبکه هایی وجود 
دارد کــه فعالیــت داوطلبانه در جامعه را ســازمان 
دهی می کنند. این شــبکه ها، نیازهــا و اولویت های 
ســازمان های غیردولتی را که با کار داوطلبانه اداره 
می شــوند، بازتاب می دهند و نیروهــای داوطلب را 
بــرای یافتن فعالیــت مورد عالقه شــان راهنمایی 

می کنند.
  تاریخچه

اگرچــه انجمن هــای داوطلبانه شــهروندان در 
سراسر تاریخ وجود داشته اند، سازمانهای غیردولتی 
اغلب به همــان منوال که امروزه، بویژه در ســطح 
بین الملل دیده می شــوند، در دو قرن اخیر توســعه 
یافته اند. یکی از اولین سازمان های اینچنینی، صلیب 

سرخ جهانی است که در سال 1863 تاسیس شد.
عبــارت »ســازمانهای غیردولتی« با تاســیس 
سازمان ملل متحد در ســال 1945 که مفاد آن در 
ماده 71 از فصل 10 منشور سازمان ملل آمده است، 

به وجود آمد.
اولیــن تعریفی کــه از »ســازمانهای غیردولتی 
بین المللــی«)INGO( ارائــه شده اســت مربــوط 
می شــود به قطعنامــه ECOSOC )10 (288 به 
تاریخ 27 فوریــه، 1950 : که در آن اینچنین آمده 
است»هر گونه سازمان بین المللی که از طریق پیمان 
و معاهده بین المللی ایجاد نشده است«. نقش اساسی 
ســازمانهای غیردولتی و دیگر »گروههای اصلی« در 
توسعه پایدار در ماده 27 دستور کار 21 به رسمیت 
شــناخته شده اســت، که منجر به توافقات جدید و 
بازبینی شده برای روابط شورایی بین سازمان ملل و 

سازمان های مردم نهاد شد.
فراینــد جهانی ســازی در قرن بیســتم موجب 
اهمیت یافتن ســازمانهای مردم نهاد شد. امکان حل 
خیلی از مشــکالت داخل یک کشور وجود نداشت. 
معاهــدات بین المللی و ســازمان های بین المللی از 
قبیل ســازمان تجارت جهانی بیش از حد بر منافع 
موسســات مالی بزرگ متمرکز بودنــد. در اقدامی 
برای متعادل کردن این روند، سازمانهای غیردولتی 
با تاکید بر مسائل بشردوســتانه، کمک به توسعه و 
توسعه پایدار تاسیس شدند که نمونه بارز آناجالس 
اجتماعی جهان اســت که هر ساله در ماه ژانویه در 
داووس برگزار می شــود و رقیــب اجالس اقتصادی 
جهان محسوب می شود. پنجمین اجالس اجتماعی 
جهان در پورتو آلگر برزیل برگزار شــد و نمایندگان 
بیش از 1000 ســازمان غیردولتی در آن شــرکت 

کردند.
 اهداف 

ســازمانهای مردم نهاد برای رســیدن به اهداف 
گوناگونــی فعالیــت می کنند و معمــوالً در جهت 
پیشــبرد اهداف اجتماعی اعضا در حرکت هستند. 
من باب مثال، به بهبود وضعیت محیط زیســت، باال 
بردن سطح رفاه اقشار محروم و آسیب پذیر یا مطرح 
ساختن یک برنامه مشترک و دسته جمعی می توان 
اشاره کرد. تعداد این قبیل سازمانها بسیار زیاد است 
و اهداف آنها طیف وســیعی از موقعیت های فلسفی 

را در بر می گیرد. 
 روابط عمومی 

ســازمانهای مردم نهاد برای رســیدن به اهداف 
مورد نظر خود نیاز به برقراری روابط سالم با دیگران 
دارنــد. موسســات و انجمن های خیریــه از روابط 
عمومی پیچیده ای برای جمع آوری اعانه اســتفاده 
می کنند .گروه های بزرگ و محبوب به اعتبار تاثیری 
که بر جامعه می گذارند می توانند  اعتبار به دســت 
آورنــد، در مواقع ضروری ســازمانهای مردم نهاد در 

صدد بسیج حمایت مردمی برمی آیند.
 جذب و استخدام کارکنان

ایــن طور نیســت که همــه مردمی کــه برای 
ســازمانهای مردم نهاد کار می کنند داوطلب باشند. 
حقوقی که اعضای نیروهای حقوق بگیر ســازمانهای 
مردم نهــاد می گیرند کمتر از حقوقی اســت که در 
سازمانهای تجارت بخش خصوصی پرداخت می شود. 
کارکنان سازمانهای غیردولتی بسیار زیاد به اهداف و 

اصول سازمان پایبند هستند.
از لحــاظ تعــداد نیروهای اســتخدامی بخش 
سازمانهای مردم نهاد مورد مهمی محسوب می شوند. 
انقــالب اســالمي؛ جامعــه مدنــي و نهادهاي 

غیردولتي
پیروزي انقالب اسالمي در بهمن 1357و تغییر 
در ســاختار سیاسي در ایران، ســرآغاز جدیدي در 

14 آذر روز جهانی داوطلب
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حیات سیاســي معاصر ایران و فراهم شــدن زمینه 
بــراي فعالیــت نهادهــاي غیردولتي در ســاختار 

اجتماعي و سیاسي ایران بود.
با نگاهي به گذشــته میتــوان تکوین، حیات و 
فعالیت نهادهاي مردمــي در خالل این مدت  را به 
ســه دوره تقســیم کرد. دوران نخست مقطع یازده 
ســاله اي که با پیــروزي انقالب آغــاز و با رحلت  
حضرت امــام )ره( در خردادمــاه 1368 پایان مي 
پذیرد. دوره دوم دوران هشــت ســاله )1368-76( 
ریاست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و دوران 
ســوم از خردادماه 1376، زمان برگزاري انتخابات 
ریاســت جمهوري و انتخاب آقاي خاتمي به عنوان 

رییس جمهور، به بعد.
دوران یازده ســاله آغازین بــا پیروزي انقالب و 
تدوین قانون اساســي، که در آن حقوق و آزادیهاي 
فردي به رسمیت و تشکیل اجتماعات و احزاب آزاد 
اعالن گردید، آغاز شــد. در چنین فضایي مشارکت 
مردم در گســترده تریــن شــکل در جامعه وجود 
داشــت. اما این مشارکت نه ســازمان یافته و قاعده 
مند بلکه توده اي و ملهم از اندیشــه هاي مذهبي و 
تحت تاثیر شــخصیت کاریزماي رهبري انقالب قرار 
داشــت. حاکم بودن چنین شرایطي بر جامعه سبب 
گردیــد تا در ماههاي آغارین پس از پیروزي انقالب 
ســازمانهاي غیردولتي بوجود آمده رســالت اصلي 
خود، سازماندهي مشارکت مردم، را یا فراموش کرده 
و یــا مجالي براي تعقیب آن پیــدا نکنند. به همین 
دلیل سازمانهاي اخیر بسیار زود کارکرد اصلي  خود 
را فرامــوش کرده و رویکرد خیریه اي و یا تعقیب و 
تحقق اهداف خاص را دنبال کردند.  اما وقوع جنگ 
تحمیلي و الزمه حفظ بسیج توده اي درجامعه براي 

تداوم جنگ سبب حفظ مشارکت  مردم شد.
پایــان جنگ، رحلــت امام )ره( و آغــاز دوران 
ســازندگی بیانگر ســرآغاز دوران جدیدي در تاریخ 
انقالب بود. لزوم بازســازي ویرانه هاي باقیمانده از 

دوران جنگ، تقدم نوســازي اقتصادي بر سیاســي 
در این دوران هشــت ساله سبب ایجاد تغییراتي در 

ساخت اجتماعي و اقتصادي جامعه گردید. 
پــس از انتخابات ســال 76 انقــالب ایران وارد 
ســومین مرحله از حیات سیاسي خود شد. ویژگي 
بارز ایــن مقطع رویکرد به گفتمــان دموکراتیک و 
تالش براي جایگزین ســاختن جامعه مدني بجاي 
جامعه توده اي بود.در این دوره شاهد گسترش کم و 
کیفی انجمن های مردم نهاد با رویکردهای مختلف 

فرهنگی،اجتماعی و خیریه ای شدیم.
 تشکل های مردم  نهاد در ایران 

بدیهی است هرموسسه یا بنیاد غیردولتی باتوجه 
به نیازاعضای خود، موضوع فعالیت مشــخصی را پی 
می گیرد موضوعاتی مانند: دین، آموزش، بهداشــت، 
محیط زیســت، اشــتغال، فرهنگ، هنــر، جوانان، 
کودکان، زنان، ســالمندان و یا موضوعات تخصصی 

و علمی.
بــه عقیده بعضــی از صاحبنظران، تشــکلهای 
مردم نهاد به چندین دلیل ممکن است شکل بگیرند 

که مهمترین آنها:
دستورات و سفارشــات بزرگان در نیکوکاری و 

حرکتهای انسان دوستانه
اهداف انسان دوستانه

احســاس نیاز یا تجربه شــخصی در برخورد با 
معضالت اجتماعی

تشــکل های غیر دولتی برای ادامه فعالیت خود 
نیازمند ویژگی هایی هستند که ضامن بقا و موفقیت 

آنهاست که می توان به رئوس آن اشاره کرد:
اعضا-  ونیازطبیعی-اهداف مشترک  خودجوشی 
قانونمندی- برنامه وفعالیت مدون- مشارکت وجلب 

مشارکت)عضوپذیری(- استقالل
تشکل ها و قوانین مربوطه

آییــن نامــه تاســیس و فعالیت ســازمانهای 
غیردولتــی مورخه 84/3/29 به اســتناد اصل 138 

قانون اساســی تصویــب و اجرایی شــد. عناوینی 
چــون »جمعیت«، »انجمن«، »کانــون«، »مرکز«، 
»گروه«، »مجمع«، »خانه«، »موسســه« می توانند 
بجای واژه »سازمان« و تشــکلهای غیر دولتی بکار 
گرفته شوند. تشکل ها می توانند با موضوع فعالیت و 
اهداف مشترک با رعایت آیین نامه مذکوربه صورت 
شبکه درآیند و یا به عضویت سازمانهای بین المللی 
درآیند. شبکه ها یا حتی تشکل های فعال در راستای 
تحقق خواسته های مشــروع اعضای خود- بسته به 
اعتباروصالحیت خودوگسترش فعالیت و تعامل آنها 
با دیگرتشــکلها )کار جمعی تشکلها( - قابلیت های 
قانونی بسیار دارند؛ از انتشار نشریه و برگزاری تجمع 
و گردهمایی تا تصمیم سازی و مشارکت در تصمیم 
گیری هــای دولتی وحتی اعطای طــرح و لوایح به 
دولت یا مجلس و حتــی تقاضای اصالح در قوانین 

موضوعه کشور.
 فعالیت های داوطلبانه در ایران

با وجود اینکه فعالیتهای مردمی و خودجوش در 
کشــور ایران، سابقه ای بسیار طوالنی دارد، تا کنون 
این فعالیتها نتوانسته اند که خود را با تعاریف جدید 
منطبق کنند و یا نقش عمده ای را در هدایت و اداره 
کشور ایفا نمایند. در حال حاضر فعالیتهای داوطلبانه 
در ایــران به دو گونه عمده شــکل میگیرد. اولی در 
قالب ســنتی که بیشتر شــامل هیاتهای عزاداری و 
نهادهای مذهبی اســت و دومی فعالیتهایی اســت 
که بر اســاس تعاریف جدید از سازمان غیردولتی و 

بصورت سازمانی شکل میگیرند.
جدای از ماهیت و هدف هر کدام از این فعالیتها 
و نهادها، آنچه که مهم میباشد، توانایی از سازمانها و 
نهادها در بکار گیری توانایی مردم بصورت داوطلبانه 
اســت که در صورت تعریف صحیح میتوانند هدایت 
کننده بزرگترین ســرمایه اجتماعی که مشــارکت 

مردم در شرایط مختلف است باشند.
زهرا صفیاری



22

 زندگینامه
اگنس گونکســا بوجاکسیو« )مادر ترزا( در27 اوت سال 1910 در »اسکوپي« 

یوگسالوی متولد گشت. 
پدرش زمانی که او 9 ســال داشــت درگذشــت. پس از مرگ پدر مادرش او 
را بر اســاس تعالیم کلیســای کاتولیک آموزش داد. اگنس از همان ابتدا مجذوب 
داستان هایی در مورد زندگی مبلغین و خدمات آنها بود.در دوازده سالگی متقاعد 

شده بود که بایدعمر خود را صرف یک زندگی معنوی بکند.
کشیشــان یوگســالوی که در ناحیه ي بنگال هندوستان خدمت مي کردند، 
در مــورد راهبه هایی به  نام »خواهران لورتو »بســیار ســخن مي گفتند و اگنس 
تمایل داشــت برای خدمت به آنها بپیوندد. از این رو پس از گفتگویي با یک مادر 
روحانی که سرپرست این گروه بود، در سن هجده سالگی برای دوره ي کارآموزی 
و فراگیری زبان انگلیسی به کشور ایرلند رفت و در اول دسامبر 1928 پس از سه 

ماه آموزش با چند دختر جوان دیگر رهسپار هندوستان شد.
اگنس در 24 ماه می 1931 و در ســن 21 سالگی، نخستین سوگند موقتی 
خــود را مبنی بر پاکدامنــی و فرمانبرداري یاد کرد. مــدت کوتاهی از این تعهد 
نگذشــته بود که رهســپار شــهر “دارجلینگ« در کوهپایه ي هیمالیا شد تا در 
بیمارســتانی خدمت کنــد. در آنجا بود که فقر و تهیدســتی مــردم، اثر بجای  
ماندنی بر اندیشــه و خدمت او گذاشــت. پس از پایــان دوره اش در دارجلینگ، 
دوباره به کلکته بازگشــت و ســرگرم کار آموزش شد. ســرانجام، اگنس در سن 
27 ســالگی، ســوگند و تعهد همیشــگي خود را یاد کرد و نام خــود را به ترزا 
تغییر داد. ترزا نام یک راهبه ي فرانســوی بود که در زندگی کوتاهی که داشــت، 
خــدا را بــا کارهای کوچک روزمره و خســته کننده با کمال خوشــی و رضایت 
خدمــت کرده و نام خدمــت خود را »طریق کوچک” نامیده بــود. خواهر ترزای 
 جــوان هم به پیروی از قهرمان خــود، روش »طریق کوچک« را در پیش گرفت. 
پس از آن به عنوان یک راهبه ي سوگند خورده در مدرسه ي »مریم مقدس« که 
تنها مدرسه ي کاتولیک کلکته بود سرگرم کار شد. بیشتر دانش  آموزان این مدرسه 
از تبار اروپایی و از خانواده های نسبتاً ثروتمند کلکته بودند، اما در همین رفت و آمدها 
از صومعه به مدرسه بود که با محرومیت ها و فقر و تهیدستی مردم در خیابان های 
کلکته مواجه شــد.رفته رفته می دید که نمی تواند در پشت دیوار های بلند صومعه 
پنهان شود و عمر خود را در آرامش و سکوت آنجا بسر ببرد. او سخنان عیسی را 
بسیار جدی می گرفت و چون می دید که عیسی - با گفتن اینکه »آنچه به یکی از 
این برادران کوچکتر من کردید به من کرده اید”خود را با فقراهمســان می داند، او 
 هم می خواست با خدمت به انسانهاي محروم جامعه ي خود عیسی را خدمت کند.

خواهران روحانی در صومعه ي کلکته هر سال یکبار برای تجدید قوا و دعا و تفکر 
به “دارجلینگ”سفر می کردند.

 در راه این سفر )1946(، در هنگام دعا اتفاقی برای خواهر ترزا افتاد که مسیر 
 زندگی و خدمت او را به کلی تغییر داد. وي در مورد این ماموریت ویژه بیان داشت::

“روزی در یکی از قطارهای محلی نشسته بودم که احساس کردم خدا مرا به محله 
 های کثیف و پرجمعیت می راند، بدین طریق ماموریت جدیدی به من واگذار شد.

خودش می گفت این واقعه در حقیقت، »رســالت اندرون رســالت« بود. در طی 
این ســفر خدا به روشي ســاده، اما در عین حال تکان دهنده، او را براي خدمت 
بــه فقیران کلکته فراخوانده بود. اما این رســالت آنچنان هم عملی و بی دردســر 
نبود. او اکنون مدیر یک مدرســه ي شــناخته شده و برجسته بود. از این گذشته 
به صومعه و جماعت مذهبی خود تعهد داشــت و نمی توانســت و نمی خواست به 
تعهدات و وظایف خود پشــت  پا بزند. از این رو پس از اینکه در مورد این موضوع 
دعا کرد آن را با کشیشی که مورد اعتمادش بود در میان گذاشت و قرار شد وی 
 در فرصتی مناسب آن را با »اسقف اعظم« در میان بگذارد و نظر او را جویا شود.

خواهــر تــرزا این تصمیــم را با آرامی و خوشــی پذیرفت و بر این بــاور بود که 
اگر این ندا و الهام از ســوی خدا بوده  اســت، بدون شــک عملی خواهد شــد. 
ســرانجام پس از حدود دو  ســال انتظار اجازه نامه ای به دســتش رســید که با 
آن می توانســت به عنوان یک راهبــه در محیط خــارج از صومعه خدمت کند، 

ترزاسرگذشت مادر 
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 اما می بایســت پیمــان فقر و پاکدامنــی و فرمانبرداري را وفادارانــه پاس دارد.
روزی کــه خواهــر تــرزا صومعــه را تــرک گفــت، به جــای لباس رســمی 
راهبــه  ها با مــدل اروپایی، یک ســاری ســاده ي ســفید با حاشــیه ي آبی 
پوشــیده بــود که همــه یزنــان فقیر بنگالی می پوشــیدند لباســی مناســب 
 بــا خدمــت و زندگیــش در خیابانهــا و محله هــای کثیــف و فقیــر کلکته.

او کلبه ي کوچکی را در منطقه ي فقیرنشین »موتی جهیل« کلکته برای زندگی 
پیدا کرد. در آن محله ی محروم و با دیدن بچه های ولگرد و تهیدست به این فکر 

افتاد که برای آنها مدرسه ای برپا کند.
او می دانســت کــه خوانــدن و نوشــتن، کلید زندگــی بهتر بــرای آنها به 
شــمار مي رود. در عین حال، ایــن کار فرصتی به او می داد کــه اصول ابتدایی 
بهداشــت را به آنهــا بیاموزد. از ایــن رو زمین متروکی را پیدا کرد و از کســی 
خواســت که علفهاي آن را بزند و ســرگرم کار شــد! نه میزی بود و نه صندلی 
و نه تخته ي ســیاه! تنها شــماري کودک مشــتاق و آموزگاري مشــتاق تر که 
با چوبی بر روی شــنها الفبا را به آنها می آموخت. شــمار بچه ها زیاد شــد و او 
دســت تنها و در فقر به خدمــت فروتنانه ي خود ادامه مــی داد. مادر ترزا مي 
دانســت که تنها راه برای درک نیاز های بینوایان این اســت که خودش هم فقیر 
 باشــد و تنها راه برای اینکه او را بپذیرند این بود که یکی از خودشــان بشــود.

بتدریج چند نفر از خواهران روحانی و شاگردان گذشته اش به او پیوستند و یکی از 
دوستانش به نام »مایکل گومز«، طبقه ي دوم منزلش را در اختیار آنها گذاشت. »مایکل 
 گومز« بر این باور بود که وجود خواهر ترزا در زیر بام خانه اش، یک برکت الهی است.

نیاز هــا زیاد بود و فقر و بدبختی از هر گوشــه بیداد می کرد. خواهر ترزا فروتنانه 
بیان مي دارد:

برای ســنجش اولویت ها هیچ نقشه ای نمی کشــیدیم؛ به محض اینکه درد و 
بدبختی را در جایی می دیدیم، کاری را آغاز می کردیم و خدا به ما نشــان می داد 

که چه باید کرد.
خواهــر تــرزا و همراهانش از هر روشــی برای کمک به تهیدســتان بهره 
مــي گرفتند. مثال برای ســیر کردن فقرا، غذا های اضافی ســازمان های خیریه 
ي هــر ناحیه را جمع کرده و به گرســنگان می دادند. ســاعات کار آنها حد و 
 مرزي نداشــت و تا زمانی که می توانســتند روی پا بایستند خدمت می کردند.
وظایــف آنها هم حد و مرزی نداشــت، از هیچ کاری ابا نداشــتند و مراقبت از 

افــراد در حــال مــرگ و بچه هــای ولگرد و 
مریــض را وظیفــه ی خود می دانســتند. آنها 
به کســانی خدمــت می کردند کــه هیچکس 
دیگر برایشــان ارزشــی قائل نبود. برای آنها 
هر انســانی بــا وجــود مریضــي و کثیفي و 
معیوب بــودن، اهمیت داشــت. بچه های دور 
انداخته شــده در زباله، زنان جوان با بچه های 
نامشــروع ، پیران به حال خود رها شــده در 
انتظار مرگ و رانده شــدگان جامعه برای آنها 
 بی نهایت ارزشــمند بودند. مادر ترزا مي گفت:

هنگامــی که فقیــری از گرســنگی می میرد 
بــه این دلیــل نیســت کــه خــدا از او بي 
خبر مانده اســت، بلکــه از آن رو اســت که 

 مــا از رفــع نیاز های آن شــخص ســر بــاز زده ایم.
در آن زمــان در خیابان های کلکتــه 200 هزار نفر 
بی خانمان زندگی می کردند. بسیاری از آنها مبتال به 
 بیماری های عفونی و خطرناک و در حال مرگ بودند.

این نیاز باعث شــد کــه در ســال 1952 خانه ای 
برای بیمــاران در حال مــرگ بنا کننــد که آن را 

 »نیرمــال هیریدی« نامیدند؛ یعنــی خانه ي قلب پاک.
در ســال 1962 خواهــر تــرزا تابعیــت هندوســتان را پذیرفــت و »بنیــاد 
خیریه ي مبشــرین نیکوکاری« او از ســوي کلیســای کاتولیک به رســمیت 
 شــناخته شــد و کنیــه ي او از خواهــر تــرزا به »مــادر ترزا«تغییــر یافت.

برای آنها بچه های یتیم و ســر راهی، قشر مهمی از جامعه به شمار مي آمدند. 
آنهــا بچه ها را از خیابانها به خانه ي کوچکی که بــرای این کار در نظر گرفته 
بودند می بردند و از آنها پرستاری و مراقبت مي کردند. بسیاری از این کودکان 
بســیار کوچک و ضعیف و مریض بودند و با همه ي کوشش و تالش خواهران، 
باز هم امیدی برای زنده ماندنشــان نبود. اما مــادر ترزا بر این باور بود که آنها 
دســت کم برای چند ساعت کوتاه در زندگی شــان طعم محبت و مالیمت را 

خواهند چشید.
در سال 1982 مادر ترزا در اوج محاصره بیروت توانست 37 کودک را که در 
بیمارستان خط مقدم گرفتار شده بودند نجات دهد. وی همراه با کارکنان صلیب 

سرخ به آن منطقه سفر کرد و توانست کودکان بیمار را نجات بخشد.
مادر ترزا برای همکاری و کمک به جاهای مختلفی ســفر کرد. از جمله برای 
مبارزه با گرســنگی به اتیوپی، در حادثه چرنوبیل برای کمک به آسیب دیدگان 
تشعشات هسته ای، و همچنین برای کمک به قربانیان زلزله در ارمنستان به این 

مناطق سفر کرد.
در ســال 1991 در اولین بازگشت به وطنش خانه خیریٔه برادران مبلغ را در 

تیرانای آلبانی تاسیس کرد
تا سال 1996 او 517 مأموریت را در بیش از 100 کشور جهان انجام داده بود

در ازای خدمــات و کار های بزرگ مادرتــرزا، گروههای گوناگون و دولتها به 
او مدالهــا و جوایز بســیاری اهدا نمودند و در ســال 1979 جایزه ي صلح نوبل 
 به او داده شــد. جالب توجه اینکــه هنگام دریافت نوبل چنیــن بیان نمود که:

“من به نام یک فقیر ایــن جایزه را دریافت می 
کنم.

 مرگ
مادر ترزا در پنجم ســپتامبر 1997 در سن 
87 ســالگی در دفتر مرکــزی جماعت مذهبی 
خود درگذشــت. با پخش این خبر، اندوه فراواني 
سراسر شــهر کلکته را فرا گرفت. هزاران نفر به 
دفتر مرکزی شتافتند تا چهره او را برای آخرین 
بار ببینند و ادای احترام کنند. او در ســیزدهم 
ســپتامبر در شهر »کلکته« به خاک سپرده شد. 
در تمام ادیان الهی از او به عنوان یک »قدیسه« 
یاد کرده اند.  وي در سال 2003 از سوي »پاپ 

ژان  پل دوم« آمرزیده شناخته شد.

سیل بهشهر که در تاریخ 21 مهرماه در حوزه ای به مساحت 7 
هزار کیلومتر به وقوع پیوســت، 4 رودخانه کوچک در این منطقه 
تخریب و  باعث کشته شدن چندتن از شهروندان بهشهری و وارد 

آمدن خسارات سنگین مالی به منازل مسکونی شد. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای مازندران این میزان بارش 
باران در منطقه را طی 40 سال گذشته بی سابقه دانست و افزود:     
متأســفانه به دلیل وجود تنه و شاخه درختان قطع شده جنگلی 
و غیرجنگلی در ســطح حوزه و ورود آن به رودخانه های کوچک 
منطقه از جمله قائم و بروز برخورد آن ها با موانع مســیر، ســبب 
تشــدید سیالب شــد و خسارت جانی و مالی بســیاری را در پی 

داشته است.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: خسارت اولیه سیل بهشهر حدود 30 میلیارد تومان است. 

سیل در بهشهر



24

بنی آدم اعضــای یکدیگرند   که در آفرینش زیک 
گوهرند

نگارخانــه آشــیانه مهر با مدیریت فــروزان رحیم 
دوست با مدرک کارشناسی نقاشی و کارشناسی ارشد 
پژوهش هنر از ســال 1388 با مجوز رسمی از وزارت 
ارشــاد آغاز به کار کرد. این نگارخانه با هدف ارزشمند 
ایجاد پــل ارتباطی میان هنر، هنرمنــد و امور خیریه 
و رســاندن صــدای مظلومانه زنان و کودکان آســیب 
دیده به تمامی اقشــار جامعه و پیشــگیری از روند رو 
به رشد آســیب های اجتماعی و با همیاری و همدلی 
هنرمندان پیشکسوتی همچون: پرویز کالنتری، حسین 
خســروجردی، محمدعلی ترقی جاه، مهدی حسینی و 
... که همیشــه در امور خیر پیشقدم و الگو بودند شروع 

به کار نمود.
این عزیزان در راستای حمایت از توانبخشی رایگان 
کودکان معلول جســمی- حرکتــی و یتیمان ایدز آثار 
نفیس خود را به انجمن احیاء و توان یاب اهداء نمودند 
و افتتاح نگارخانه آشــیانه مهر ســرفصل جدیدی در 
عملکرد فرهنگــی- هنری دو انجمن توان یاب و احیاء 

ارزش ها بود.
در جهان امروز با گســترش فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطی: نهاد ها وســازمان های مختلف درون مرزی 
و فرامرزی، شخصیت های حقیقی وحقوقی،هنرمندان، 
پژوهشــگران، روانشناسان، پزشــکان، مددکاران،همه 
وهمه در چرخه تعامل وهم اندیشــی با هم قرار گرفته 

اند. بسیار ساده انگارانه خواهد بود که باور داشته باشیم 
بدون اســتفاده از تخصص ها و توانمندی های متفاوت 
موجود در جهان می توانیم از اهرم های قوی و نیرومند 
پیشــرفت و ارتقــــــاء بهره مند شــویم. پس یکی از 
قدرتمنــد ترین ابزارهای روابط اجتماعی یعنی : » هنر 
« را به کار گرفته ایم تا با پشتیبانی این نیروی توانمند 
اهداف انجمن های توان یاب و احیاء ارزش ها را جامه 

عمل بپوشانیم.  
در ایــن راســتا تاکنون بالــغ بر 50 نمایشــگاه و 
ورک شــاپ از آثار هنرمنــدان برجســته نظیر جواد 
بختیاری، رضا هدایت، علی تن، ایرج اسکندری، محمد 
اســکندری، رضا بانگیز و ... در داخل و نمایشگاهی در 
خانه هنرمندان و نگارخانه شــیخ هادی و تاالر وحدت 
در داخل و نمایشــگاه هایی در کشور سوئیس و قطر به 

نمایش گذاشته شد.
از دستاوردهای مهم آن: 

 تشــکیل کالس های آموزش هنر )خط نقاشی( 
برای معلوالن جسمی- حرکتی 

 آشــنایی با هنرمندان نیکــوکار و جذب نیروی 
متخصــص انســانی مثل دکتــر فیلســوفی و ارگانی 
دندانپزشــک و انجام خدمات دندانپزشــکی رایگان به 
مادران حامی سالمت )مادرانی که همسران خود را در 
اثر ابتالء به ایدز از دست داده اند و صاحب فرزند یتیم 

حاصل از ایدز می باشند(
 آشــنایی با هنرمندانی همچون: آقای جباری در 

بخش صوت و تصویر و صدابرداری مراســم ها و جمع 
کثیری از هنرمندان و هنرپیشگان صدا و سیما از جمله 
خانم شــقایق فراهانی، پوری بنائــی، محمد جعفریان، 
ســیدجواد یحیوی، گروه فیلمبرداری توســط شرکت 

طاها
 شــبکه تلویزیونی 7 آموزش و ساخت برنامه 10 
قســمتی دوربین 7 در خصوص آموزش و پیشگیری از 

ایدز
 مستند سیما- کوچه پس کوچه های شبکه جام 

جم، برنامه منشور، شبکه 4 
 گروه موسیقی فراق- انجمن مهندسین مشاور 

 آشنایی با نگارخانه های معتبر 
 آشــنایی با وزارتخانه ها و ســازمان های بزرگ 

کشور و سازمان ارتباطات اسالمی و فروش آثار
  تأمین بخشی از هزینه های دو انجمن 

  آشنایی با نشریه معتبر تندیس و چاپ آگهی ها 
به صورت رایگان 

  آشنایی با انجمن نقاشان، انجمن خوشنویسان 
  بیمه کردن هنرمند معلول مهرداد معظمی و ... 
  ایجاد ســایت نگارخانه آشیانه مهر و آشنایی با 
www.ashianehgallery.( انجمن از این طریق

)info@ashianehgallery.ir و ir
با امید به این که روز به روز بیشتر و بهتر از طریق 
نگارخانه در جامعه در خصوص ایجاد فرهنگی متعالی و 

جامعه ائی با سالمت اجتماعی تالش نمائیم.

چگونگی شکل گیری گالری 
آشیانه مهر

از دستاوردهای مهم آن: 
تشکیل کالس های آموزش 
هنر )خط نقاشی( برای معلوالن 
جسمی- حرکتی 
آشنایی با هنرمندان نیکوکار و 
جذب نیروی متخصص انسانی 
مثل دکتر فیلسوفی و ارگانی 
دندانپزشک و انجام خدمات 
دندانپزشکی رایگان به مادران 
حامی سالمت )مادرانی که 
همسران خود را در اثر ابتالء به 
ایدز از دست داده اند و صاحب 
فرزند یتیم حاصل از ایدز می 
باشند(
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آن گاه که باورم شــد با همه ناتوانی ها و نداشتن ها، هیچ راهی برای زیستن 
 بهتــر وجود نــدارد جهان چون، آواری بر ســرم خراب گردیــد؛ لبخندها پوچ و

 بــی معنی می نمودند و عبورها بی فایده و به راحتی باور کرده بودم که زندگی 
فرایندی اســت پوچ که عده ای به ظاهر ســرخوش آن را جــدی گرفته و ادای 
خوشبختی را به نمایش می گذاشتند.آن وقت 16 سالم بود و فقر دانایی، حکومت 
جانانه خود را چنان بر من ادامه می داد که چون برده ای ناچیز و ناتوان و محکوم 

به باور پوچی زندگی وسعت می دادم.
 در روزی کــه چون دیگــر روزهای خوب خدا، بود و مــن هیچ از آن خوبی 
نمی دیدم و درک نمی کردم، پیری فرهیخته و روشــن، انگاره های هستی ام را 
به ویرانی کشید و با ساده ترین جمله ای که می توانست دگرگونم کرد: "زندگی 
زیباست، فقط الزم است 40روز به آن بیندیشی و خود را باور کنی" با آن که هیچ 
امید و اعتمادی در کار نبود اما نمی دانم چرا باورم شده بود و به آن 40 روز دل 
بستم.  نمی دانی چه شور و هیجانی، چه اشتیاقی، چه ... در من ایجاد شده بود ... 
آن وقت دانســتم که بــا همه نواقصی که در وجودم دارم، کســی جز خودم 
نیســتم و کاماًل این خودم هستم که شــادمانی را می توانم بیابم؛ و من نیز یکی 
از آفریدگان خدا هســتم که مشیت حکیمانه و کامل او اقتضا کرده است که من 
چنین باشــم که هســتم. حتماً از این که مرا این گونه آفریده، مقصودی داشته 
اســت و باز دانســتم که حاال وقت آن است که بتوانم زندگی ام را بهبود بخشم و 
بهتر از گذشــته، همواره در پی راه های پنهانی باشم که سعادت های الهی را در 

خود نهفته دارند. 
هنر، به فریادم رســید و با انتخاب هنر بهترین انگاره های هستی رخ نمودند 
و من دیگر، آن موجود رها شــده در تقدیر نبودم. حاال می توانســتم بخواهم و 
حق انتخاب داشتم و بهترین گزینه ای که برای رهایی از حرمان های بی نهایت 

یارایم بود "هنر" بود. فرقی نمی کرد، قطعه ای موسیقی، تکه ای شعر، کاغذی از 
طرح، بومی از نقاشی و رنگ، قصه ای هرجور، نمایشی هرچند، فیلمی هر وقت... 
 همــه ی این ها هوش و ادراک مرا قلقلک می دادند و اندک اندک، دانســته

 می شدم که هوش من نیز می تواند فواره ای باشد.
در آستان 40 سالگی، برای لحظاتی که بی هنر می گذرند، غصه ام می گیرد 
و در کالس های درس، در همایش ها و سخنرانی ها و در اجراهای هنری از همه 
می خواهم که زندگی اشان را به  چاشنی هنر، معطر کنند و این باور را بپذیریم 
که هر کدام از مــا در درون خود هنرمند نهفته ای داریم که نمی دانیم چرا این 

همه از وی غافلیم.
ایــن ها را گفتم تــا بدانید به عنوان فرزندی کمتریــن از این میهن عزیز، با 
"هنر" توانســته ام به جریانی سیال از آرامش برسم، خدای را، همگان را دوست 
داشــته باشم تا همگان لبخند پرشکوه بودنشان را نثار کنند. در نوشته های پس 
از این، رازهای هنرمند درون و چگونگی بیداری و هوشــیاری او را برایتان خواهم 
گفت.مادرم، همیشه باهنر به عنوان شغل اصلی من مخالفت می کرد، روزی پس 
از تدریس در دانشــگاه به منزلشان رفتم، تعدادی نقاشــی با مداد رنگی جلویم 

گذاشت.
قیامتی از خط و رنگ ... در ســن 70 ســالگی هنرمند درونش غوغایی به راه 

انداخته بود و من از دیدن آن همه شور رنگی مبهوت ... 
مادرم با نقاش بودنم مهربان شده است...

منتظر بیداری هنرمند درونتان هستم ...    
محمد استانستی / آبان 1391

نویسنده  و استاد یار دانشگاه در رشته هنر  و مجری بیش از 20 
ورک شاپ خطاطی، نقاشی و خط نقاشی در سراسر کشور

هر انسان، هنرمندی 
است پنهان

آن وقت دانستم که با همه نواقصی که در وجودم دارم، کسی جز خودم نیستم و کاماًل این خودم هستم که شادمانی را می توانم بیابم؛ 
و من نیز یکی از آفریدگان خدا هستم که مشیت حکیمانه و کامل او اقتضا کرده است که من چنین باشم که هستم. حتمًا از این که 
مرا این گونه آفریده، مقصودی داشته است و باز دانستم که حاال وقت آن است که بتوانم زندگی ام را بهبود بخشم و بهتر از گذشته، 

همواره در پی راه های پنهانی باشم که سعادت های الهی را در خود نهفته دارند. 
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پس از بازدید میهمانان از واحدهای مختلف انجمن، گروه، جهت 
برقراری تعامالت بیشتر وارد مذاکره و گفتگو شدند.

در این مذاکره، منصوریان طرح ها ی آتی انجمن را در خصوص 
بیمــاریHIV را مطرح نمودند و ایــن که ای کاش این خدمات در

NGOهای دیگر و مراکز دولتی نیز انجام شــود به ویژه  در دیگر 
نقاط ایران و شــهرهای پرخطر مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و ... . ایشان افزود: ما عالقمند نیستیم در نقاط دیگر ایران یا جهان 
شعبه داشته باشیم بلکه می خواهیم دانش و تجربه خود را در اختیار 
بومیان منطقه قرار دهیم تا آن ها خودشــان این تشــکیالت را راه 

اندازی نمایند.
وی  در حوزه معلولیت اشاره کرد:  باید با انتشار کتاب و ساخت 
فیلــم، زمینه ایجاد فرصت های برابر با  دیگر افراد جامعه را موجب 

شویم و برای همه شهروندان کشور، امکانات قابل دسترسی باشد.
 منصوریان در حوزه ایدز و جامعه و شکســتن ترس و وحشت 
و از بین بردن تابوی ایدز پینشــهادهایی، مطــرح نمود و از رئیس 
یونیسف محمدمنیر صفی الدین درخواست کرد: به عنوان نمایندگان 
بیــن المللی می توانید این مســائل را به مجلس انتقــال داده و یا 
پیشنهادهای مؤثرتری را به نمایندگان بدهید. به طور مثال در حوزه 
اشتغال معلولین می توان با استخدام معلوالن در دستگاه های دولتی 

کمک به رفع مشکل اشتغال آن ها کرد. 
 منصوریــان درخصوص حمایت از افرادی کــه با HIVزندگی

 می کنند گفت: ما نباید فقط به آن ها دارو بدهیم بلکه باید از  آن ها 
انسان هایی بسازیم تا به دیگران اطالعات پیشگیری از ایدز را بدهند. 
زیرا این بیماری از عدم دسترســی به اطالعات گسترش یافته مثل 
عدم آگاهی به این بیماری در زندان ها و خانواده های زندانیان زیرا 
پیشــگیری از ایدز فقط در یک نقطه از جهان عملی نیست و حتی 
خیلی از ســنت هائی که موجب سرایت بیماری می شوند در همه 
جهان مشابه هستند مثل استفاده از قمه مشترک یا زنجیر مشترک 

در مراسم های مذهبی. 
در ادامه مذاکره، دکتر حق شناس یکی از اعضای محترم هیأت 
مدیره اشاره کرد: »آمار مبتالیان  به عفونت اچ .ای .وی /ایدز 24209 
 نفر اعالم شــده ولی بخاطر این کــه جامعه ما این بیماری را پنهان 
می کند آمار خوش بینانه نزدیک به یک صدهزار نفر اســت ولی در 
ایران زنان مبتال به علت مسائل  فرهنگی و آسیب پذیری نمی توانند 
بیماری خود را آشــکار کنند این در محدوده فعالیت های سازمان 
یونیسف می باشد چون تنها و مهمترین حامی کودکان ،مادرانشان 

هستند  نیاز به حمایت های اجتماعی بیشتری دارند «.
صفی الدین ضمن تشکر از کلیه خدمات مؤسسه، افزود؛ مشکل 
اعالم آمار نادرســت در بسیاری از کشورهاست ولی کار انجمن یعنی 
پیشــگیری بسیار مهمتر اســت و پیشــنهاد کرد در جلسات دیگر 
تجربیات شما را مدل و ثبت کنیم و این مدل را به دیگر نقاط جهان 
ارائــه دهیم مخصوصاً تجربیات این انجمــن در خصوص رفع انگ و 
 تبعیــض و از بین بردن اســترس بیماران مبتال به ایدز و در ســایر
 بخــش های حمایتــی و این که افرادی که در ســطح جامعه با این 
بیماران بخوبی رفتار  می نمایند مورد تشــویق قرار گیرند. ســپس 
منصوریان پیشــنهاد داد یونیسف بسته های آموزشی را در اختیار ما 
قرار دهد تا در نشــریاتی که برای دانش آموزان منتشر می شوند ارائه 
نمائیم و ما در زمینه دینی و اطالع رســانی به شما کمک می کنیم 
چون فتواهای مهمی از مراجع مطرح در دست داریم و با توجه به این 
که اکثر ملت ما مسلمانند این از درجه اهمیت ویژه ای برخوردار است.

صفی الدین پیشنهاد کرد: تعامل با دانشگاه مفید، برای آموزش 
و اطالع رسانی به دانش آموزان می تواند مؤثر باشد.

دکترحق شناس اشاره داشــتند: در ایران فقط 16% از جوانان 
در زمینه  پیشگیری از ایدز، اطالعات دارند و اطالع رسانی از طریق 
رسانه ها با آن چه باید باشــد خیلی فاصله دارد و اطالع رسانی در 

شهرستان ها قطعاً کمتر از تهران می باشد.
سفیر حسن نیت یونیســف؛ به همکاری وتعامل با دیگرمراکز 
توانبخشــی و NGOها ی مشــابه به صورت شبکه فعالیت داشته 
باشند اشاراتی داشتند که آقای منصوریان از این طرح استقبال کرده 

و پیشنهاد دادند که محل مالقات NGOها در یونیسف باشد.  

گزارش بازدید یونیسف 
از انجمن ها

ســه شنبه هفتم مرداد ســال 1391 ساعت 9 صبح، مؤسســات توان یاب و احیاء ارزش ها میزبان 
رئیس یونیســف محمدمنیر صفی الدین به همراه سفیر حسن نیت یونیسف، مهتاب کرامتی و چند تن 

از همکارانشان بود.
منصوریــان ضمن خیرمقــدم و خوش آمدگویی به میهمانان به شــرح مختصــری از فعالیت های 
 انجمن پرداخت. ســپس میهمانان از واحدهای مختلف انجمن: ازجمله: اداری، مددکاری، مشاوره تلفنی 
)HOT LINE(، کالس مادران حامی سالمت، کلینیک توانبخشی، گالری و ... دیدن کردند. میهمانان 
در میان جمع کودکان معلول جســمی- حرکتی تحت پوشــش انجمن عکــس گرفتند و با در آغوش 

کشیدن آن ها، مهرو محبت و احساس درونی خود را به آن ها اعالم کردند. 
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زمین لــرزه یا زلزلــه، لرزش و جنبش زمین اســت که 
 به علّت آزاد شــدن انرژی ناشــی از گســیختگی سریع در 
گسل های پوسته زمین در مّدتی کوتاه روی می دهد. محلّی 
که منشأ زمین لرزه است، انرژی از آنجا خارج می شود.هرسال 
 حــدود 500،000 زمین لرزه قابل کشــف درجهان برآورد 
می شود که100،000مورد از زمین لرزه ها قابل احساس و 

100 مورد از آنها خسارت بار هستند.
این قانونمندی الهی این بار روز شــنبه21مرداد ماه 91 
زلزله ای با شدت 6/2 ریشــتر مناطق وسیعی از آذربایجان 
شرقی، شامل: اهر- ورزقان، هریس  و بیش از 180روستای 
کوچک و بزرگ را لرزاند. و به علت فرسودگی بافت روستاها 
و محرومیت  از 10تا 100درصد تخریب به دنبال داشــت و 

ده هانفر از هموطنان آذریمان جان خود را از دست دادند.
در تهران با توجه به ســوابقی که مدیریت انجمن احیاء 
ارزش ها  در سالیان گذشته در کمک رسانی به مناطق زلزله 
زده در مناطق مختلف کشــور بویژه در ســال 1382 در بم 
داشــت و هم چنان فعالیت این انجمــن در بم ادامه دارد،از 
اولین ساعات زلزله کمک های مردمی به دفتر انجمن ارسال 
 می شــد و اعضای انجمن با تشــکیل ســتادی به پذیرش

 کمک های مردمی پرداختند و به منظور تسریع در ارسال و 
توزیع به موقع چند دستگاه کامیون و وانت در روزهای اولیه 

راهی منطقه شدند.
این کمک ها شامل موارد ذیل بودند:

مواد غذایی شامل؛
برنج و روغن ، قند و چای ،

 کنسرو،کمپوت،بیسکویت،چای،شیرینی و آجیل
لباس زنانه و مردانه و بچه گانه و کفش و دمپایی

لــوازم ضروری شامل:شیشــه شــیر و پســتانک،زیر 
انداز،پتو،شیرخشک،ملحفه،موکت و کفپوش

 پالستیکی،پتو،توالت فرنگی،چراغ قوه همراه با باطری 
اضافه،کلمن آب و گاز پیک نیک

لوازم بهداشتی و شوینده
 شامل:شامپو،صابون،مســواک،خمیر دندان،دســتکش 

یکبار مصرف،دستمال کاغذی،پوشک بچه
با توجه به تخریب کامل بیمارستان اهر و تقاضای کتبی 
مدیریت بیمارستان مبنی بر احتیاج مبرم به  اقالم مورد نیاز 
پزشکی بالفاصله از محل وجوهات دریافتی انجمن اقالم  ذیل 

تهیه و ارسال شد:
الف(فیلم رادیوژی

ب(پتو و ملحفه و بالش هرکدام 300 عدد
پ(ست الرنگوسکوپ بزرگساالن و اطفال هرکدام 5 عدد

ت(آمبوبگ بزرگسال و اطفال هرکدام 5 عدد

ث(ست پانسمان و ست بخیه یکبار مصرف هرکدام 500 
عدد

ج(شان و زیر انداز یک بار مصرف 200 عدد
چ(لوازم و داروهای اورژانســی شامل:آتل سیمی،تخته 
پشــتی،پنس مگل،پنست،ســوزن گیر،گلی پات،اســکوپ 
اســتریجر،نخ بخیــه از انــواع مختلف،بانــد ســاده،گاز و 

پنبه،داروهای مربوط به ترالی احیا در حد مقدور
ح(دستگاههای سونوگرافی،اکوکاردیوگرافی،بیهوشی،الکت

روشوک،نوارقلب هرکدام یک دستگاه
خ(کانتینر بزرگ 2 عدد
د(آمبوالنس دو دستگاه

ذ(چادر 50 عدد
اگر چه در آخرین ســاعت روز یکشــنبه 1391/5/29 
بدلیل انباشت و ازدیاد کمک های رسیده طی یک اطالعیه 
فوری با پوزش و سپاس از مردم شریف تقاضای عدم ارسال 
کاال بدون هماهنگی را در ســایت انجمن مطرح ســاختیم، 
لیکن ناباورانه و همچنان مصمم از اولین ساعت صبح تا پاسی 
از شــب همچنان ســیل کمک های مردمی به این سازمان 
غیردولتی – غیرانتفاعی و عام المنفعه  روان بود و بارگیری 
توسط داوطلبان و سفیران زندگی در کامیون ها برای ارسال 

به تبریز همچنان ادامه داشت.
از ســومین روز )دوشــنبه( به بعد مقرر بود فقط چادر 
صحرایی، چراغ خوراک پزی، گازپیکنیکی همراه کپســول 
یدک، پتو، ظروف یکبار مصرف، لوازم بهداشتی- درمانی و… 
ارسال شود، ولیکن به همراه آنان همچنان وسایل دیگری با 

اصرار مردم تحویل انجمن میگردید.
و اما در آذربایجان.....

تنی چند از کنشــگران داوطلب تبریزی ما که حســن 
نیت و مسئولیت پذیری خود را جهت حمایت و یاری آسیب 
دیدگان به اثبات رســانده بودند، این بار در زلزله آذربایجان 
نیز قبول زحمت کردند و پیرو تقاضای مدیریت انجمن احیاء 
ارزشها و توان یاب چند ساعت پس از وقوع زلزله عازم مناطق 
اهر، ورزقان، هریس و… شــدند و با تمام نیرو وامکان ابتدا 
به شناســایی و ارزیابی و برنامه ریزی پرداخته و با همکاری 

نیروهای محلی خدمات خود را به شرح ذیل آغاز کردند:
در ســاعات اولیه پس از زلزله مبلغ 5 میلیون تومان از 
سوی انجمن در تهران به آذربایجان حواله شد و نمایندگان 
انجمــن در آذربایجــان به خرید لوازم و کمــک های اولیه 
بهداشــتی – درمانــی از تبریز و اهر پرداختــه و در حین 
انجام مرحله یکم 250 کارتن کلوچه تا ساعت 12 ظهر روز 

یکشنبه نفربه نفر و چادر به چادر توزیع شد.
دومین محموله از خدمات، شامل 300بسته شش تایی 

آب معدنی و 100بسته 32 تایی کنسرو ماهی و 100 بسته 
کارتن 32 تایی کنسرو لوبیا در بین زلزله زدگان 12 روستا در 

اطراف ورزقان و پنج روستای دورافتاده ارسال شد.
با همکاری یک نهاد غیر دولتی و غیرانتفاعی آلمانی بنام
Humedicaچهارتن پزشک اعزامی به منطقه برای درمان 
و خدمت به بیماران در تبریز و بیمارستان اهر )در چادرهای 
صحرایی( مشغول کار شدند )این NGO بین المللی چند 
سال در شــهر زلزله زده بم با انجمن احیاء ارزشها همکاری 
داشــتند و در کمک به درمان و بازتوانی معلوالن حاصل از 

زلزله خدمات ارزنده ای را ارائه داشتند(.
پــس از زلزلــه آذربایجان،بالغ بــر 150 میلیون تومان 
کمک از ســوی هموطنان به حساب انجمن احیاء ارزش ها 
واریزشــد.که  بخش اعظمی از آن تاکنون  صرف هزینه  های 
ذیل گردید؛فنس کشــی بطول 4000متر درمســاحت 20 
هزارمترمربع و درروستاهای منطقه زلزله زده وایجاد محلی 
موقــت برای نگهداری دام ها،جهــت جلوگیری از حمله ی 
حیوانات وحشی و نیز عدم پراکندگی احشام و دام روستاییان. 
چرا که احشام و دام برای روستاییان مصیبت دیده از اولویت 
اول برخورداربوده و حتی از ســرپناه برایشان مهمتراست، به 
طوری که درموقع سرما پتوهایشان را روی گاو و گوسفندان 

می کشند و خود و خانواده را فراموش می کنند.
ســاخت چند واحد آغــل با ظرفیت هــای مختلف در 

روستاهای صعب العبور زلزله زده.
توزیع روکش پالستیکی بین روستاییان منطقه زلزله زده 

جهت حفاظت چادرها از رطوبت و سرما.
خرید کانکس

خرید پالستیک گلخانه
پرداخت دستمزد کارگران ساختمانی

خرید دارو و لوازم پزشکی
البته کمک های انجمن احیاء ارزش ها فقط به کمک های 

نقدی و غیر نقدی ختم نشد.
در چهلمین روز درگذشــت کشته شدگان حادثه زلزله 
آذربایجان،اعضای انجمن احیاء ارزش ها همراه با گروه سفیران  
زندگی اقدام به برگزاری مراسم یادبود برای هموطنان آذری 
خود کردند.در این مراسم  همچنین گروه موسیقی عاشق لر 

که یک گروه موسیقی سنتی آذربایجان بود شرکت کرد.
هم چنین زوج دوچرخه ســواری در این روز برنامه ای 
را به صورت سفر با دوچرخه با شعار، "زلزله ،سرما،سرپناه"با 
همکاری انجمن احیا ارزشــها از تهــران آغاز کردند و طبق 

برنامه سفر آنها در ورزقان پایان یافت.
چاپ ویژه نامــه که به طور تفضیلی به زلزله آذربایجان 

پرداخته بود، از دیگر اقدامات انجمن احیاء ارزش ها بود.

گزارش عملکرد
 انجمن احیاء ارزشها  
و توان یاب در زلزله 

آذربایجان شرقی
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امروزه کودکان بیشــتر از گذشته، نیاز دارند تا در مورد مهارت های اولیه پولی آموزش ببینند، اما آموزش مباحث پولی به کودکان، در صورتی که خود والدین در این 
زمینه آموزشی ندیده باشند، کار بسیار سختی است. به همان میزان که شناخت در مورد اینکه والدین چه کارهایی را باید در آموزش مهارت های پولی به کودکان انجام 

دهند، انجام ندادن یکسری کارها نیز بسیار اهمیت دارد. 
اگر شما هر یک از اشتباهات زیر را مرتکب شوید، ممکن است آینده پولی و مالی کودکان خود را تغییر دهید. پس بهتر است این 8 اشتباه را به دقت مطالعه کنید و 

حداقل دقایقی به آنها فکر کنید، مطمئن باشید، نتایج آن برای خانواده شما بسیار گرانبها خواهد بود.

8 اشتباه والدین که آینده کودکان را تغییر می دهد
 محسن رجبی

صحبت کردن به صورت منفی در مورد پول

مطمئنا برای شــما بارها اتفاق افتاده اســت که به کودکان خود گفته اید: »این خیلی 

گران است و ما نمی توانیم آن را تهیه کنیم« یا اینکه که » تو فکر می کنی من دستگاه 

پول سازی دارم«.  این عبارات، بار منفی زیادی در ذهن کودکان در مورد پول ایجاد خواهد 

کرد، حتی اگر این شــرایط واقعا برای شما وجود داشته باشد و شما صادقانه آن را بیان 

کنید، این نوع برخورد باعث خواهد شد که یک نگاه منفی در ذهن کودک شما نسبت 

به پول و مباحث مالی ایجاد شود. شاید اولین و کمترین تاثیر بر روی آنها این است که 

فکر کنند آنها نیز نمی توانند هزینه های زندگی خود را در آینده تامین کنند. این باعث 

می شــود آنها دچار استرس و نگرانی در مورد وضعیت مالی خود شوند و این احساس تا 

پایان زندگی همراه آنها خواهد بود. به جای اینگونه رفتار کردن، شــما می توانید به آنها 

بگویید: »آن چیز خــاص را در این هفته یا ماه نمی توانید خریداری کنید. باید برای به 

دست آوردن پول و خرید آن فکر کنیم، تو هم می توانی راهی پیشنهاد کنی«، یا اینکه به 

آنها بگویید: »تو می توانی آن را داشته باشی، اما باید از پول خودت آن را تهیه کنی«. این 

جمالت حداقل تاثیری که بر روی کودک شــما خواهد گذاشت این است که با خودش 

می گویــد: »هر چند من اکنون نمی توانم آن چیز را از طریق والدین خود تهیه کنم، اما 

تالش خواهم کرد تا در آینده خودم آن را خریداری کنم«. این از طرفی یک نقطه شروع 

برای ایجاد حس مسوولیت پذیری پولی و مالی در کودکان خواهد بود و از طرف دیگر او 

یاد می گیرد که می تواند با تالش و برنامه ریزی به آنچه می خواهد برسد. 

دچار شدن به بیماری ولخرجی 
از کــودکان بخواهید خوب فکر کنند که آیا آن چیزی را که می خواهند بخرند، 
ارزش از دست دادن پولشان را دارد یا خیر؟ این یک سوال اساسي در آموزش مباحث 
پولی به کودکان است که باید در ذهن آنها نهادینه گردد. اگر یک کودک 5 ساله از شما 
1000 تومان دریافت کند و 1000 تومان هم خرج کند، در واقع تمام پولش را تمام 
کند، زمانی که او به سن 10 یا 15 سالگی و حتی 20 سالگی نیز برسد، باز هم تمامی 
 مبلغ پول نزد خود را خرج خواهد کرد. این رفتار خرج کردن تمامی پول، تا بزرگسالی به 
 صورت یک عادت همیشگی در کودکان خواهد ماند و فاجعه از همین جا شروع می شود.

در واقــع آنهــا بــه بیمــاری ولخرجــی دچــار شــده اند، کــه اگــر در دوران 
 کودکــی آن را مــداوا نکنیــم، در بزرگســالی دیگــر خیلــی دیــر خواهد شــد.

این قانون را فراموش نکنید که اگر شما روزی یک میلیون تومان درآمد داشته باشید 
و تمامی آن را خرج کنید، باز هم فردی فقیر خواهید بود. ثروتمند شدن به مبلغ پولی 
که شــما به دست می آورید ربطی ندارد، بلکه به میزان پولی است که نگه می دارید و 

سرمایه گذاری می کنید.

ایــن رفتــار و عــادت اشــتباه می توانــد آینــده کــودک شــما را دگرگــون 
کنــد. بــه آنها توضیــح دهیــد که وقتــی در یــک فروشــگاه مشــغول خرید 
 هســتند، در واقــع مالکیــت پــول خــود را بــه فروشــنده انتقــال داده انــد.

که این حالت می تواند برای زندگی مالی آینده شــان بســیار خطرناک باشــد.زحمــت به کودکان باعــث ایجاد توقع و حس طلبکاری در آنها خواهد شــد، مولفه هاي اساســی آموزش مباحث پولی به کودکان است. پرداخت پول بدون کــودکان، بــدون حســاب و کتاب، عملی بســیار مضر و خطرنــاک از لحاظ پرداخــت پــول چه به صــورت پول توجیبی یــا هر گونه پــول دیگر به پرداخت بدون حساب پول به کودکان
 

ایــن واقعیت هر چند تلخ را بــه کودکانتان نیز هر چه زودتــر آموزش دهید.بــرای به دســت آوردن پول و کســب درآمــد، تالش کنید، پس بهتر اســت شــما باید به من پــول بدهید!«. همانطور کــه می دانیم خود شــما نیز باید مطمئنا شــما ایــن جمله را از کودکان خود بارها شــنیده اید: »پــدر یا مادر، 
 

شــود. این درس را هر چــه زودتر کودکان آموزش ببیننــد، بهتر خواهد بود.به دســت نمی آید و برای به دســت آوردن هر چیزی باید کار و تالشی انجام بهتر اســت بــه آنها یاد بدهید که هیــچ چیزی در این دنیــا مجانی و رایگان یــک روش موثــر در آموزش هــای مقدماتــی ارزش پول به کودکان اســت. و ســختی شــوند، در این صورت پول خود را بهتر مدیریت خواهند کرد. این نمی دانند. در عوض اگر برای بدســت آوردن پــول تالش کنند و دچار تحمل وقتی به کودکان پول بدون حســاب و یا پول مجانی می دهید، آنها قدر پول را نمی شــوند و این به خاطر وجود رفتارهای اشتباه والدین در گذشته بوده است. در حــال حاضر بیشــتر کــودکان مفهوم و معنای کســب درآمــد را متوجه 
 

صحبت نکردن با کودکان درمورد پول
از صحبت کردن در مورد پول و نیاز های مالی کودکان فرار نکنید. بهتر است از همان 
دوران کودکــی و مرحله به مرحله، آموزش هــای الزم را در مورد پول به آنها انتقال 
دهید، و کودکان عادت های مالی را در یک فرآیند بلندمدت بیاموزند. این بهتر است 
تا اینکه در دوران نوجوانی و جوانی از آنها بخواهید عادت های بد پولی خود را اصالح 
 کنند، چون از بین بردن عادت های بد، کاری بســیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود.

بهتر اســت قبل از اینکه کودکان شــما به شــناخت کاملــی در مهارت های پولی 
 برســند، شــما پایه های محکم و اســتواری را در اندیشــه مالی آنهــا ایجاد کنید.

در نتیجه آنها برای مواجه شــدن با شرایط سخت اقتصادی که در زندگی آینده آنها 
وجود خواهد داشت، آماده می شوند
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بــه کودکان این قانون طالیی در مورد پس انــداز را بگویید که با پس انداز کردن 
پول، در واقع پولشــان را به خودشــان پرداخت کرده اند. در اکثــر نقاط دنیا، مردم 
بیشــتر از درآمد خود، خرج می کنند، در کشور ما نیز در سال های گذشته با شرایط 
موجود اقتصادی، این مساله به یک امر طبیعی تبدیل شده است. لذا در آینده تمامی 
خانواده های که دچار این وضعیت خواهند بود، دیگر پولی برای دوران بازنشستگی و 
از کارافتادگی خود نخواهند داشت، این نقطه بحرانی و شاید پایانی در سیکل زندگی 
اقتصــادی خانواده ها خواهد بود. در حال حاضر خیلی از مردم ســعی می کنند که با 
بانک ها، ارتباط خود را حفظ کنند، لذا درآمد خود را در حســاب بانکی قرار می دهند 
و هر گاه که به پول نیاز داشــتند، با مراجعه به بانک و حساب خود، هزینه هایشان را 
پرداخت خواهند کرد. هرچند ممکن اســت در نگاهی ظاهری به این کار، افراد، فکر 
کنند که بردن پول در بانک و ســپس خرج کردن آن از طریق سیســتم بانک، کاری 

بیهوده و اضافی باشد، اما همانطور که می دانیم امروز سود 
حساب های بانکی به صورت روزشمار است و هر مقدار که 
شما در بانک پول بیشتری پس انداز کنید و از خرج کردن 

پول خود صرف نظر کنید، پول و سود بیشتری نصیب شما 
خواهد شد. با پیوند دادن کودکان به حساب های بانکی، نه تنها آنها 

از این امتیاز برخوردار خواهند شد، بلکه آنها به پس انداز کردن بیشتر پول خود تشویق 
می شــوند. باید به آنها بفهمانید که هر چند ممکن اســت با پس انداز امروز خود، در 
خرج کردن پول با محدودیت بیشتری مواجه شوند، اما در آینده به نتایج مالی بسیار 
ارزشمندی دست پیدا خواهند کرد. البته امروزه با شرایط فعلی اقتصاد کشور ما باید 
در کنار تشویق کودکان به پس انداز کردن، مبحث مهم تورم و کاهش ارزش پول را 

نیز به آنها آموزش دهیم.

توجه نکردن به ارزش حساب بانکی کودکان

عدم توجه به آموزش اخالق و 
مسئولیت کاری در کودکان

امروزه کودکان دچار بیماری رفتاری پرتوقعی اقتصادی از والدین خود شده اند، 
که از آن به عنوان کودک ســاالری نیز نام برده می شــود. شاید در حوزه امور 
پولی و مالی خانواده ها، این یکی از بزرگترین معضالتی باشــد که والدین در 
مورد کودکان خود با آن مواجه هستند. اخالق و مسئولیت کاری یک ویژگی 
نیست که به صورت ارثی از والدین به کودکان انتقال یابد. ما باید به کودکان 
آموزش دهیم که در جوامع امروزی برای به دســت آوردن یک اســباب بازی 
فکری، وســیله ورزشی و حتی خوراکی های خاص که آنها دوست دارند، باید 
زحمت بکشــند و کار کنند. شما هر چه زودتر اخالق و مسوولیت کاری را به 
کــودکان آموزش دهید، آنها زودتر به وضعیت با ثبات پولی خواهند رســید. 
خیلی از والدین می گویند که کودکان آنها تنبل هســتند و در کارهای منزل 
نیز کمکی نمی کنند. در این شــرایط بهتریــن کار، اجبار کردن آنها در انجام 
دادن کارهای شــخصی خودشان اســت. اگر کودکان امروز در انجام کار های 
منزل به شــما کمکی نکنند، ولی از حمایت مالی شــما برخوردار باشند، در 
آینده با مشــکالت بســیاری روبرو خواهید شد. پس ســعی کنید از همان 
 کودکــی ارزش کار کردن و داشــتن روحیه کاری را به آنهــا آموزش دهید.

ایجاد حس عدم اعتماد به نفس مالی 
در کودکان

امروزه کودکان در خانواده ها از عدم آموزش های مالی ابتدایی رنج می برند. آنها نمی دانند که چگونه باید پول 
به دست آورند و به چه صورت آن پول را خرج کنند. حتی دیگر نمی دانند که چه چیزی می خواهند و در واقع 
دچار یک سردرگمی مالی و اقتصادی شده اند. در به وجود آمدن اینچنین شرایطی، والدین نقش تعیین کننده ای 
دارند. با قرار گرفتن کودکان در این برزخ پولی و مالی، والدین سریعا عکس العمل نشان می دهند و بار مالی زندگی 
کودکان را خود بر عهده می گیرند. این نقطه آغاز مسیری اشتباه خواهد بود که زندگی پولی کودکان را در آینده 
تهدید جدی خواهد کرد. در واقع کودکان ناخواسته می آموزند و عادت خواهند کرد که پدر و مادر بار اصلی و 
 فشار زندگی را تحمل می کنند و متاسفانه این حالت حتی زمانی که آنها ازدواج می کنند، نیز ادامه خواهد داشت.

اکنون در کشور ما کم نیستند پدران و مادرانی که پس از ازدواج بچه های خود، هنوز هزینه های مالی زندگی 
مشترک آنها را تامین می کنند.

شاید ساده ترین راه حل از بین بردن این معضل در محدوده اقتصاد یک خانواده، فراهم کردن آموزش های 
الزم پولی و مالی به فرزندان از همان دوران کودکی باشد. شما به عنوان والدین مسئول هستید که روش های 
کسب درآمد، ایجاد و پیدا کردن شغل و دیگر موارد مربوطه را به آنها آموزش دهید. در غیر اینصورت شما با 
فرزندانی مواجه خواهید شد که حتی نمی توانند از پس ابتدایی ترین کارها و وظایف خود برآیند. مطمئنا در 

این شرایط بیشترین صدمه ابتدا به زندگی شما و سپس کودک شما وارد خواهد شد.

عدم آموزش سرمایه گذاری و کسب سود
 به کودکان

 ســرمایه گذاری برای کودکان یک مفهوم بسیار ضروری اســت. آنها به خاطر دور بودن از این 

واژه، توجهی نیز به آن ندارند. شاید به خاطر اینکه به لحاظ مالی، همیشه به پدر و مادر خود وابسته 
هستند، اصال در مورد سرمایه گذاری نیز فکر نمی کنند. در واقع آنها فکر می کنند که سرمایه گذاری 
یک کار بزرگ و فقط مخصوص بزرگســاالن است. شــما باید این تفکر را از بین ببرید. باید به آنها 
آموزش دهید که با مبالغ ناچیز هم می توان وارد عرصه ســرمایه گذاری و کســب سود شد. با یک 
برنامه ریزی منظم و ســرمایه گذاری های پیوسته، می توان به سود های پیوسته و البته روزافزون نیز 
رســید. این مهارت را باید به آنها انتقال دهید و در این راه اجازه دهید آنها اشتباه نیز داشته باشند. 
با شروع سرمایه گذاری توسط کودکان، آنها فرایند پول سازی را به خوبی فرامی گیرند و عالوه بر این، 
مفهوم و معنای بازنشستگی نیز برای آنها به صورت شفافی مشخص خواهد شد. آنها می فهمند که 
زمان محدودی برای ایجاد شــرایطی مناسب مالی در زندگی دارند و باید از کوچک ترین فرصت ها، 
بیشترین اســتفاده را ببرند. تحقیقات نشان می دهد که شــما با یک دستمزد ناچیز هم می توانید 
میلیونر شوید، اما باید کار را خیلی زود و در دوران کودکی و نوجوانی شروع کرده باشید. به راستی 
اگر توجه به مسائل مالی اینقدر مهم است، و می تواند در موفقیت مالی کودکان نقش بسزایی داشته 
باشــد، چرا ما این آموزش ها را در کودکستان ها و مهدکودک ها به بچه ها انتقال نمی دهیم؟ آلبرت 
انیشــتین در مورد اهمیت سرمایه گذاری و کسب سود می گوید: »به نظر من هشتمین عجایب دنیا 
سود مرکب است«. سعی کنید مفهوم سود مرکب را به کودکان هر چه زودتر آموزش دهید. به آنها 
بگویید سود مرکب مانند یک سیب بر روی شاخه درخت است که در دل خود دانه های زیادی دارد. 
تمامی این عادات برگشــت پذیر هستند، پس سعی کنید هر چه زودتر این رفتار ها را اصالح کرده و 
مدیریت صحیح و خوب پول را به طور مستمر به کودکان آموزش دهید. نباید از اهمیت و ارزش پول 

در زندگی کودکان خود غافل شویم. 

عدم توجه به آموزش 
اخالق و مسئولیت 
کاری در کودکان

امروزه کودکان دچار بیماری رفتاری پرتوقعی اقتصادی از والدین خود شده اند، 
که از آن به عنوان کودک ســاالری نیز نام برده می شــود. شاید در حوزه امور پولی و 
مالی خانواده ها، این یکی از بزرگترین معضالتی باشــد که والدین در مورد کودکان 
خود با آن مواجه هستند. اخالق و مسئولیت کاری یک ویژگی نیست که به صورت 
ارثــی از والدین به کودکان انتقــال یابد. ما باید به کودکان آمــوزش دهیم که در 
جوامع امروزی برای به دست آوردن یک اسباب بازی فکری، وسیله ورزشی و حتی 
خوراکی های خاص که آنها دوست دارند، باید زحمت بکشند و کار کنند. شما هر چه 
زودتر اخالق و مسوولیت کاری را به کودکان آموزش دهید، آنها زودتر به وضعیت با 
ثبات پولی خواهند رسید. خیلی از والدین می گویند که کودکان آنها تنبل هستند و 
در کارهای منزل نیز کمکی نمی کنند. در این شــرایط بهترین کار، اجبار کردن آنها 
در انجام دادن کارهای شــخصی خودشان است. اگر کودکان امروز در انجام کار های 
منزل به شــما کمکی نکنند، ولی از حمایت مالی شما برخوردار باشند، در آینده با 
مشــکالت بسیاری روبرو خواهید شد. پس ســعی کنید از همان کودکی ارزش کار 

کردن و داشتن روحیه کاری را به آنها آموزش دهید.
گزیده ای از مجله دنیای اقتصاد، اقتصاد خانواده، ضمیمه شماره 
2776، 11 آبان 1391
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و آن گاه دهقانی پای پیش نهاد و گفت: اکنون برای ما از کار سخن بگوی.
پیامبر گفت: کارکردن همگام شدن است با زمین و آسمان. 

و بی کار ماندن، بیگانه گشتن است با بهار و تابستان، و خزان و زمستان 
و بازماندن اســت از قافله حیات، که با غروری شکوهمند و تسلیمی سربلند به سوی ابدیت 

پیش می رود.
وقتــی کار می کنی و جودت به نی لبکی ماننده اســت که از مجــرای آن نجوای زندگی به 

آهنگ بدل می گردد.
آیا دوست می داری وقتی همه آواز می خوانند تو نی لبکی گنگ و خاموش باشی؟

پیوسته با تو گفته اند که کار نفرین و لعنت است و تالش، بال و بدبختی است. 
اما من با تو می گویم وقتی کار می کنی، نقشــی از برترین رویای زمین را که در آغاز به نام 

تو نوشته اند، جان می بخشی.
دوستی با کار، به حقیقت عشق به زندگی است.

و عشق به زندگی در کار، دمساز شدن با اسرار حیات است.
اگر به هنگام کار، زمین و زمان را مالمت می کنی و تولد را بال و بدبختی و تحمل بار تن را 
لعن و نفرین می خوانی که در ازل بر پیشانی تو نقش بسته است، من با تو می گویم که این نقش 

لعنت را جز با عرق جبین پاک نمی توان کرد.
همچنین با تو گفته اند که زندگی ظلمت است و تو با مالمت کالم، افسردگان را تکرار می کنی.

اما من با تو می گویم، زندگی به حقیقت ظلم است، مگر شور و شوق در میان باشد، و شور 
و شوق بی هدف است مگر دانش در میان باشد، و دانش پوچ و بی حاصل است مگر کار در میان 

باشد،  و کار تهی و بی جان است مگر عشق در میان باشد؛ 
و هنگامی که با عشق کار می کنی، خود را با خود و با خلق و با خدا پیوند می دهی. 

و اکنون با تو بگویم که کار با عشق چیست؟ 
کار با عشق آن است که پارچه ای با تار و پود قلب خویش ببافی.

بدین  امید که معشوق تو آن را بر تن خواهد کرد.
کار با عشق ان است که خانه ای را با خشت محبت بنا کنی

بدین امید که محبوب تو در آن زندگی خواهد کرد .
کار با عشق ان است که دانه ای را با لطف و مهربانی بکاری 

و حاصل ان را با لذت درو کنی 

چنان که گویی معشوق تو ان را تناول خواهد کرد.
و باالخره کار با عشق آن است که هر چیز را با نفس خویش جان دهی 

و بدانی که تمام پاکان و قدیسان عالم در کار تو می نگرند.
اغلب شنیده ام که در ابهام نیم خواب می گویی،

»آن کس که نقشی را از خیال خویش بر سنگ مرمر تصویر می کند از ان کس که 
زمین را شخم  می زند شریف تر است.

و آن کس که رنگین کمان اسمان را می رباید تا چهره انسانی را بر بوم نقاشی تصویر کند
از ان کس که برای ما پای افزار چوبی می سازد با ارزش تر است«

اما من نه در ابهام نیم خواب، بلکه در بیداری نیم روز با تو می گویم که باد در گوش
بلوط های بلند همان قصه ی شیرینی را حکایت می کند که با تیغه های ظریف و باریک

علف می گوید،
و تنها آن کس شریف و بزرگ است که صدای باد را در ساز وجود خویش به آوازی 

دلپذیر بدل کند.
کار تجسم عشق است
کار عشق مجسم است

اگر نمی توانی با عشق کار کنی، 
اگر جز با مالمت و بیزاری کاری از تو نمی آید، بهتر است کار خود را ترک کنی و بر دروازه 

معبد بنشینی 
و صدقات کسانی را که با عشق کار می کنند بپذیری.

زیرا اگر بی عشق پخت کنی
نان تلخ از تنور به در خواهد آمد که گرسنه را نیم سیر گذارد

و اگر با کینه انگور بیفشاری 
زهری از ان کینه در شراب تو خواهد ریخت 

و اگر با صدای فرشتگان آواز بخوانی 
و تو را به آن اواز عشقی نباشد 

گوش آدمیان را آشفته می کنی 
و انان را از شنیدن آوای روز و نجوای شب محروم می داری.

بر گرفته از کتاب پیامبر اثر جبران خلیل جبران

کار  تجسم عشق است

هر بار که می روی، رسیده ای
پشتش سنگین بود و جاده های دنیا طوالنی می دانست که 
همیشه جز اندکی از بسیار را نخواهد رفت.
آهسته آهسته می خزید، دشوار و کند؛ و دورها همه دور بود
الک پشت تقدیرش را دوست نمی داشت و آن را چون اجباری بر 
دوش می کشید
پرنده ای در آسمان پر زد، سبک؛ و الک پشت رو به خدا کرد و 
گفت: این عدل نیست، این عدل نیست.
کاش پشتم را این همه سنگین نمی کردی، من هیچ گاه نمی رسم. 
هیچ گاه
و در الک سنگی خود خزید، به نیت ناامیدی ... 
خدا الک پشت را از روی زمین بلند کرد. زمین را نشانس داد. کره 
ای کوچک بود
و گفت: نگاه کن، ابتدا و انتها ندارد. هیچ کس نمی رسد!
چون رسیدنی در کار نیست. فقط رفتن است. حتی اگر اندکی
و هر بار که می روی، رسیده ای
و باور کن آن چه بر دوش توست، تنها الکی سنگی نیست، تو پاره 
ای از هستی را بر دوش می کشی، پاره ای از مرا.
خدا الک پشت را بر زمین گذاشت ...
دیگر نه بارش چندان سنگین بود و نه راه ها چندان دور
الک پشت به راه افتاد و  رفت، حتی اگر اندکی؛ و پاره ای از »او« را 
با عشق بر دوش می کشید... 
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