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روز ناشنوایان ،روز تلنگر جهانی

رقیه بابایی  -سردبیر
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ناشنوایان یکی از گروههای معلوالن هستند که تواناییهایشان
به دلیل محرومیتها و بیتوجهیها مغفول مانده است .این
طیف تقریباً  14درصد از جمعیت معلوالن کشور را تشکیل
میدهند با این حال همچنان در برنامههای مدیران و
دستگاهها جایگاهی ندارند.
آنها گروه مظلوم و فراموش شدهای هستند که نمیتوانند
صدای خودشان را به گوش مسئوالن برسانند و جامعه در
مقایسه با سایر طیفها آگاهی کمتری از مشکالتشان دارد.
در تقویم جهانی ۳۰سپتامبر را روز جهانی ناشنوایان
نامگذاری کردهاند تا انگیزهای شود برای جلب توجهات
جهانی به این گروه و بهانهای باشد برای برگزاری مراسماتی
ت وگوها و
برای ناشنوایان و اختصاص سخنرانیها ،گف 
همایشها به این افراد.
همانگونه که فدراسیون جهانی ناشنوایان هدف خود را از
نامگذاری چنین روزی یادآوری منزلت ،توجه به حقوق
ناشنوایان ،ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان ،حق دسترسی
به زبان اشاره ،حق تحصیل ،کار و زندگی اجتماعی ناشنوایان،
آگاهی سیاستمداران و همچنین عموم مردم از مشکالت
آنها عنوان میکند ،این روز به نام ناشنوایان نامگذاری شده تا
به دولتها ،تصمیمگیرندگان جوامع ،رسانهها و افکار عمومی
گوشزد کند که چالشها و نیازها و از همه مهمتر حقوق آنها
نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
طبق نگرش فدراسیون جهانی ناشنوایان همه دولتها تا

جای ممکن باید مسیر زندگی ناشنوایان را هموار کنند و
آنان را از این موضوع آگاه کنند که هم از نظر نوع معلولیت
و هم از نظر زبانی گروهی اقلیت و خاص هستند و بنابراین
مدیران جامعه در تصمیمگیری برای آنها حتما از خودشان
مشارکت خواهند خواست.
بکارگیری زبان اشاره احترام گذاشتن به حقوق انسانی و
اجتماعی ناشنوایان محسوب میشود که متاسفانه هنوز
بسیاری از جوامع آنان را نادیده میانگارند و همین امر
موجب میشود تا این افراد در فضاهایی نظیر دانشگاهها و
محل کار مورد توجه و حتی پذیرش قرار نگیرند.
در حالیکه به اعتقاد فدراسیون جهانی ناشنوایان زبان اشاره
و فرهنگ ناشنوایی سبب تقویت و گسترش چند زبانگی
میشود و سبب افزایش تنوع زبانی و فرهنگی در تمام جهان
میشود و دولتها باید حمایتهای الزم جهت فراگیری زبان
اشاره در ابتدای کودکی را برای کمشنوایان و ناشنوایان
فراهم کنند.
بنابراین زیادهخواهی نیست اگر بگوییم زبان اشاره باید به
دومین زبان رسمی ملتها تبدیل شود تا ناشنوایان نیز
بتوانند در مناسبات اجتماعی سهیم بوده و مشارکت کامل
داشته باشند.
با این تعریف از دولتها انتظار میرود در جهت تربیت
متخصصان و رابطان زبان اشاره بکوشند و امکانات مالی و
علمی الزم در این زمینه را فراهم کنند.
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شهردار تهران نمره معاون وزیر را جدی نگیرد!

اما جمالینژاد در توضیح علت نمرهای که
به شهرداری تهران داده ،گفت :این نمره
در خصوص اقدامات یکی دو سال گذشته
شهرداری بود که انصافاً قابل تأمل و تشویق
بوده و بودجه۱۹میلیاردی مناسبسازی به
۴۱۴میلیارد ارتقا یافته است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و
روستایی وزیر کشور در فضای مجازی برای

پیـــک توانــا

توضیح یا توجیه؟
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خبرنگار "مردمساالری آنالین" نوشت :البته
خود من هم اذعان دارم شهر تهران برای
مناسبسازی کامل راه طوالنی در پیش
دارد و اگرچه شهرداری تهران در حوزههای
مختلف عمرانی کمتر کار کرده اما در حوزه
مناسبسازی گامهای بلندی برداشته است.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشور همچنین تأکید کرد :من در افتتاحیه
پروژههای مختلف بهعنوان معاون عمرانی
دعوتمیشوم ،در حالیکه در انجام
پروژهها تصمیمگیر و تصمیمساز نبودهام
اما در همان افتتاحیه تأکید میکنم که
حال شهرهایمان با افتتاح صرف پروژههای
عمرانی سخت همچون تقاطع غیرهمسطح
و ...خوب نمیشود.
جمالینژاد مهمان است یا مدیر؟
اینگونه که از صحبتهای جمالینژاد
برمیآید گویا وی مفهوم نمره دادن به
مناسبسازی را با نمره دادن به افزایش
بودجه مناسبسازی اشتباه گرفته و افزایش
بودجه را مبنای نمرهدهی خود عنوان
میکند نه خود اصل مناسبسازی را؛ که در

اینصورت باید برای یافتن فردی حاذق برای
توضیح و تفکیک این دو مورد به معاون
عمرانی وزیر فراخوان بدهیم.
همچنین طبق گفته جمالینژاد اگر افزایش
بودجه مناسبسازی شهرداری تهران از
19میلیارد به  414میلیارد صحت داشته
باشد ،در اینصورت با توجه به وضعیت
کنونی شهر تهران و ضعف شدید شهرداری
در اجرای مناسبسازی آن هم با افزایش
بیست برابری بودجه این حوزه؛ وی نه
مسئول مدافع
تنها باید بهعنوان یک
ِ
حقوق شهروندان ،از کمکاری شهرداری در
تبدیل تهران به «یک شهر تمام و کمال
مناسبسازی شده» انتقاد میکرد ،بلکه باید
به عملکرد شهرداری نمره منفی هم میداد.
وی در بخشی از دالیل خود آورده« :اذعان
دارم شهر تهران برای مناسبسازی کامل
راه طوالنی در پیش دارد و اگرچه شهرداری
تهران در حوزههای مختلف عمرانی کمتر
کار کرده اما در حوزه مناسبسازی گامهای
بلندی برداشته» ،این سخن نیز دچار
تناقض است ،چون نمیشود همزمان هم به
طوالنی بودن مسیر شهرداری برای رسیدن

اجتــــماعـــی

معاون عمران و توسعه امور شهری و
روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان
شهرداریها و دهیاریها با دادن نمره
۱۸به عملکرد شهرداری تهران در زمینه
مناسبسازی ،همه حاضرین جلسه حتی
حناچی را شوکه کرد!
جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور
شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس
سازمان شهرداریها و دهیاریها با دادن
نمره ۱۸به عملکرد شهرداری تهران در
زمینه مناسبسازی ،همه حاضرین جلسه
حتی حناچی را شوکه کرد!
به گزارش پیک توانا ،مهدی جمالینژاد در
دوازدهمین جلسه ستاد پیگیری و هماهنگی
مناسبسازی کشور در حالی به عملکرد
شهرداری تهران در امر مناسبسازی نمره
۱۸داد که مومنسرایی رئیس این ستاد در
همان جلسه نمره شهرداری تهران در امور
مناسبسازی را زیر ۱۰دانست.
جمالینژاد با دادن نمره  ۱۸به شهرداری
تهران در زمینه مناسبسازی در حالی
حاضران در جلسه ستاد مناسبسازی کشور
را شگفتزده کرد که در کمتر از یکسال
گذشته صراحتاً گفته بود :با وجود این همه
پروژه هنوز حال شهرهایمان خوب نیست و
باید جای مدیران شهری ،به دنبال حکیمان
شهری باشیم.
حاال این که چطور کالنشهری مانند تهران
که وسعتش به تنهایی با چندین شهر و
استان برابری میکند و قاعدتاً برای رسیدن
به نقطه مطلوب در زمینه مناسبسازی
مسیر دشوارتر و طوالنیتری در پیش دارد؛
ظرف چند ماه پس از این اعتراف از وی
نمره ۱۸میگیرد ،معمایی است که ظاهرا ً
پاسخ آن پیش خود آقای معاون وزیر است.
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به مناسبسازی کامل اعتقاد داشت و هم با
دادن نمره نزدیک به  20به نزدیک بودن
شهرداری به سرمنزل مقصود صحه گذاشت!
و اما پرسش بعدی این است که چگونه هم
میتوان مسیر پیشروی شهرداری تهران در
حوزه مناسبسازی را طوالنی دانست و هم
معتقد به برداشتن گامهای بلند شهرداری
در این زمینه بود؟
جمالینژاد در ادامه سخنانش گفته« :من در
افتتاحیه پروژههای مختلف بهعنوان معاون
عمرانی دعوت میشوم ،در حالیکه در انجام
پروژهها تصمیمگیر و تصمیمساز نبودهام
اما در همان افتتاحیه تأکید میکنم که
حال شهرهایمان با افتتاح صرف پروژههای
عمرانی سخت همچون تقاطع غیرهمسطح
و ...خوب نمیشود».
در این زمینه هم باید از این مسئول پرسید:
چگونه بر این مسند تکیه زده در حالیکه
در جاانداختن رسالت شهرداریها مبنی
بربهبود کیفیت زندگی شهروندان بر خود
هیچ تکلیفی قائل نبوده و همچنان به
ِ
ضمانت حال
شرکت در افتتاحیههای فاقد
خوب برای شهرها نه نمیگوید؟
جمالینژاد حتی بیتفاوتیاش به عدم انجام
وظیفه شهرداریها در خصوص اجرای
صحیح پروژهها و بهطور اخص بیتوجهی
به مناسبسازی را با بیان این مطلب که:
«من در افتتاحیه پروژههای مختلف بهعنوان
معاون عمرانی دعوت میشوم و در انجام
پروژهها تصمیمگیر نیستم» از خود رفع
تکلیف کرده است.
وی در ادامه ،سر و ته رسالت هدایتگری،

مدیریت و مطالبهگریاش را با این جمله
که «در افتتاحیهها تأکید میکنم حال
شهرهایمان با افتتاح صرف پروژههای
عمرانی سخت همچون تقاطع غیرهمسطح
ِ
و ...خوب نمیشود» هم میآورد و گویا با
گفتن این جمله ،تمام وظایفش را محقق
شده تصور میکند.
شهردار تهران نمره معاون وزیر را جدی
نگیرد!
کمپین پیگیری اجرای قانون جامع حمایت
از معلوالن از شهردار تهران درخواست کرد
تا نمره آقای معاون وزیر را جدی نگیرد.
مدیریت این کمپین در کانال اطالعرسانی
خود در فضای مجازی نوشت :نکته مستتر
در نمره رئیس ستاد پیگیری و هماهنگی
مناسبسازی کشور عمیقتر از یک «نمره
دادن» صرف است و بیانگر این واقعیت است
که در خوشبینانهترین حالت وی و بسیاری
از مسئوالن درک درستی از واقعیت عریان
امور معلوالن و مناسبسازی ویژه آنها ندارند
زیرا مانند معلوالن و سایر اقشار در سطح
شهر تردد نمیکنند و نیاز به استفاده از
حمل ونقل عمومی ندارند.
به زعم مدیریت این کمپین البته از معاون
وزیر کشور ،کسی که رئیس سازمان
شهرداریها و دهداریها و رئیس ستاد
پیگیری و هماهنگی مناسبسازی کشور
است اما از مناسبسازی و دسترسپذیری
و حتی از دبیرخانه وزارت کشور خبر
ندارد ،نباید توقع تسلط به جریان امور

مناسبسازی شهر تهران را داشت.
به گفته مدیریت این کمپین کاش میشد
این افراد را یک هفته وادار به ویلچرنشینی،
بستن چشم و گوش و تردد در سطح شهر
کرد و سپس از آنها پرسید :حاال چه خبر؟!
نمره جمالینژاد به شهرداری موجه نیست
یکی از مدیران شهرداری تهران نیز بیان کرد:
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای
کشور باید مالک و شاخصهای نمرهدهی
خود به عملکرد شهرداری تهران در زمینه
مناسبسازی معلوالن را شرح دهد.
وی که نخواست نامش ذکر شود افزود :اگر
مبنای نمره معاون وزیر مقایسه تهران با
سایر شهرها یا رعایت مواد قانونی و اصول
خاص مناسبسازی است باید بگوید این
شهرها و قوانین کدامند ،در غیر اینصورت
نمره و نظرش موجه نیست.
این مسئول گفت :بیشتر مدیران شهری به
مناسبسازی اعتقاد و در این خصوص دانش
مرتبط را ندارند ،نگاه بسیاری از آنان به این
مقوله از روی رفع تکلیف است و منتهای
اهدافشان برگزاری افتتاحیههای دهانپرکن
پس آن رسیدن به سایر
اما خالی از معنا و از ِ
خواستههایشان است.
وی همچنین ادامه داد :هر وقت معاون
عمرانی وزیر کشور حاضر شد بهصورت
ناشناس در جلسات توزیع بودجه و تعیین
اولویتهای شهرداری شرکت کرده واز نحوه
هزینهکرد بودجه توسط مدیران شهری
باخبر شود ،بعد میتواند از افزایش بودجه
مناسبسازی ابراز خرسندی کند.
رقیه بابایی

دو سوم دارندگان اختالالت شنوایی هرگز درمان نمیشوند
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اشتیاق مدرسه هم افتاد .دیگر به درس
عالقه ای نداشت .من و پدرش چند سالی
به هزار ترفند و وعده به زور به مدرسه
فرستادیمش اما بعد از اتمام کالس پنجم
دیگر زورمان به غالم نرسید .حاال غالم
 24سال دارد .سالهاست رفتارش عوض
شده ،قابل پیشبینی نیست ،گاهی
ساکت است ،گاهی به یکباره داد و فریاد
میکند ،گاهی تا چند روز از اتاقش خارج
نمیشود و گاهی بدون دلیل ساعتها
گریه میکند .اگر مدارک سنجش
هوشش نبود خودم هم باور میکردم
دیوانه است اما شک ندارم این بال را
بیفرهنگی همسایهها و بچههایشان سر
پسر من آورد.
این صحبتها ،درد دل مادر 50سالهای
است که اگر فرهنگ جامعه اجازه
میداد پسر جوانش با تالشهای مادر
میتوانست به توانمندی کامل رسیده و
عصای دست سالهای پیریاش باشد اما دستهای خالی سیستم
افسوس که غالمرضاهای زیادی همیشه آموزشی در برابر ناشنوایان
و هر روز قربانی دیدگاههای غلط مردم و بر اساس آمار فدراسیون جهانی ناشنوایان،
اهمال و بیتفاوتی دستگاههای آموزشی از جمعیت ۷۲میلیونی ناشنوایان جهان
فقط ۳درصد آموزشهای مناسب دو
شده و میشوند.
زبانه ( زبان اشاره و زبان مادری) را
یک داستان تلخ و تکراری
این اولینبار نیست که معلولیت جسمی فرا میگیرند .در ایران مطالعات زیادی
افراد دارای معلولیت در نتیجه ناآگاهی برروی ناشنوایان انجام نشده و در
جامعه به معلولیت اجتماعی آنها منجر نتیجه اطالعات زیادی از وضعیت و
میشود و سرنوشتشان را دستخوش توانمندیهای ناشنوایان در دست نیست.
حدود 2درصد از جمعیت ایران را
تحوالت ناخوشایند میکند.

اجتــــماعـــی

دست روی دست گذاشتهام و روزگار
پسرم را تماشا میکنم .غالمرضا تا سن
مدرسه عادی بود .با اینکه نمیشنید
اما تمام آنچه الزم بود را درک میکرد.
کارهایی مانند نان خریدن را همیشه
به او میسپردم تا بهانهای باشد برای
مرتبط بودن با جامعه .تا اینکه به سن
مدرسه رسید .از آن به بعد همه چیز
تغییر کرد .با اینکه هوش غالمرضا
طبیعی بود اما اجازه نداند در مدرسه
عادی درس بخواند .بچهام را به مدرسه
استثنایی فرستادند و همین موضوع
بهانه بچههای کوچه شد .هر روز بچه را
اذیت میکردند ،دست میانداختندش،
در صف نانوایی بچه را هو میکردند،
گاهی تعدادی از بچهها تمام فاصله
نانوایی را تا خانه دنبالش میکردند و
گاه حتی برخی از بزرگترهای محله هم
سربهسرش میگذاشتند .کمکم نامش را
گذاشتند غالم دیوانه و این اسم هرگز از
روی بچه معصوم من برداشته نشد.
بارها به خانوادههای این بچهها مراجعه
کردم ،حتی با مادر بعضیهایشان دعوا
کردم ،گفتم تربیت بچهها با شماست،
نباید بگذارید این بچه را دیوانه صدا
کنند اما نشد که نشد .غالمرضا به مرور
عصبی و گوشهگیر شد ،دیگر زیر بار نان
خریدن نرفت ،اعتماد به نفس رفتن به
کوچه و بازی با بچههای کوچه را از
دست داده بود .یکی دو سال بعد حتی از

در حالی که در بسیاری از کشورها
تمسخر معلوالن عواقب اجتماعی
باالیی دارد اما در ایران بسیارند افراد
معلولی که در نتیجه نگرشها ،رفتارها
و قضاوتهای به دور از تعقل اطرافیان
برای همیشه از داشتن یک زندگی عادی
محروم میشوند.
این رفتارهای اشتباه صرفِ طیف
خاصی از جامعه نیست و در میان
افراد تحصیلکرده و حتی دارندگان
جایگاههای اجتماعی باال نیز مصداق
دارد و درد گاهی آنقدر عمیق است که
بسیاری از مدیران حتی بیآنکه متوجه
شوند ضربات عمیقی را بر پیکره روح
و روان معلوالن از جمله افراد دارای
اختالالت شنوایی وارد میکنند و با این
تصور که به دادخواهی این جامعه مظلوم
برخاستهاند از آنان توقع رشد و بالندگی
دارند.
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ناشنوایان تشکیل میدهند .علیرغم
پیشرفتی که امروز در زمینههای مختلف
علمی و تکنولوژی دیده میشود متأسفانه
سیستم آموزشی برای اقلیت ناشنوایان
هنوز به شکل سنتی و قدیمی اداره می
شود.
دانشگاهها هنوز برای برقراری رابطه
بین استاد و دانشجوی ناشنوا تمهیدی
نیاندیشیدهاند ،مدارس همچنان از پذیرش
دانشآموزان دارای اختالالت شنوایی
درماندهاند و تا جای ممکن زیر بار آن
نمیروند حتی اگر به قیمت رفتن کودکی
با هوش طبیعی به مدارس استثنایی تمام
شود.
نیروی ناشنوا یا کمشنوا هنوز برای بسیاری
از کارفرمایان معنای نیروی ناکارآمد دارد
و تأسف عمیق اینجاست که هنوز هیچ
مرجعی خود را مسئول فرهنگسازی،
رفع نگاههای تبعیضآمیز و جا انداختن
شخصیت انسانی ناشنوایان نمیداند.

تنها کمتر از یک سوم افراد
ناشنوا معالجه میشوند

محمد فرهادی ،رئیس مرکز کاشت حلزون
شنوایی كشور از وجود  520هزار ناشنوا و
كمشنوا در ایران خبر داده و با بیان این
مطلب که 11مرکز رسمی کاشت حلزون
در کشور وجود دارد ،از انجام 10هزار
جراحی کاشت حلزون گوش در  26سال
گذشته خبر میدهد.
این در حالیاست که به گفته وی ساالنه
هزار و 500نوزاد ناشنوای جدید در کشور
متولد میشود و این یعنی تنها کمتر از
یک سوم نوزادان متولد شده با اختالالت
شنوایی مورد معالجه قرار گرفته و بیش از
دو سوم باقیمانده هرگز درمان نمیشوند.
بهعبارت دیگر سیستم درمان کشور این
گروه را به حال خود رها کرده است.
محمد اجل لوییان ،مدیرعامل بنیاد خیریه
شنواییبخشی شفاء نیز با بیان اینکه هر
خانواده دارای فرزند ناشنوا ساالنه بهطور
متوسط دو میلیون تومان برای درمان
فرزند خود هزینه میکند ،بر ضرورت
پیشگیری از تولد نوزادان دارای معلولیت
تأکید کرده و میگوید :در خانوادههای

دارای سابقه ناشنوایی مادرزادی ،انجام یك
آزمایش كافی نیست و تیم پزشكی باید در
این زمینه وارد کار شوند.
محمد اجل لوییان همچنین سهم دولت را
در تأمین هزینههای کاشت حلزون گوش
 60میلیون تومانی خوانده و میافزاید :باقی
هزینه باید توسط خود خانوادهها تأمین
شود.

ناشنوایان از نگاه ترحمآمیز
جامعه در عذابند

«احمد» جوان ناشنوایی است که میگوید:
ناشنوایان از نگاه ترحمآمیز جامعه در
عذابند و میگویند نهادهای مسئول باید
شیوه مواجهه و رفتار درست با ناشنوایان را
به شهروندان آموزش دهند.
او میگوید :مشکل اصلی ما ،رفتار نادرست
مردم است که روحمان را میخراشد.
خیلیها ناشنوا را دیوانه یا کمتوان ذهنی
میدانند و ریشه این نگرش در این است
که هیچ مرجعی آموزش صحیح در زمینه
شناخت و برقراری ارتباط با معلوالن را به
جامعه ارائه نداده است.
به گفته احمد بسیاری از افراد دارای
اختالالت شنوایی بهره هوشی باالیی دارند
و مردم نباید به دلیل بلد نبودن زبان اشاره
و یا به علت ناآشنایی با این نوع معلولیت،
به خودشان اجازه رفتارهای نادرست با این
گروه بدهند.

هیچ دستگاهی رابط ناشنوایان
استخدام نمیکند

«آرزو طیبی» معلم کودکان استثنایی و
دانشآموزان ناشنواست .او میگوید :هدف
از نامگذاری روز جهانی ناشنوایان ،ارتقای
فرهنگ ارتباط با آنهاست اما حتی این
انگیزه هم نتوانسته تغییر چندانی در سطح
جامعه ایجاد کند.
وی ادامه میدهد :هیچ مدیرکلی در
دستگاه تحت مدیریت خود رابط ناشنوایان
استخدام نمیکند ،این طیف در برنامههای
سیاستمداران و مدیران جامعه اولویت
نیستند ،آموزش زبان اشاره هنوز در جامعه
جا نیفتاده و حتی بسیاری از مدیران ادارات
بهزیستی هم به این زبان آگاهی ندارند.

به گفته طیبی استفاده از انجام جراحی
کاشت حلزون گوش قبل از سه سالگی
میتواند شنوایی را به کودکان ناشنوا
برگرداند اما عدم آگاهی بسیاری از
خانوادهها باعث میشود این کودکان تا
آخر عمر از لذت شنیدن محروم شوند.
وی گرانی و در دسترس نبودن وسایل
پشتیبانی و کمک آموزشی نظیر تبلت و
گوشی تلفن را از عوامل ایجاد خلل در
ارائه آموزش به دانشآموزان کمشنوا و
ناشنوا برمیشمرد و اذعان میکند :آموزش
تصویری در یادگیری کودکان ناشنوا
اهمیت بسزایی دارد اما خانوادههای آنها
عموماً کمدرآمد و کمبضاعت هستند و
بیشترشان قادر به تهیه این لوازم نیستند.
از طرف دیگر هیچ نهادی هم متولی تأمین
اقالم مذکور برای این کودکان نیست و از
همینرو آموزش به این طیف با نارسایی
مواجه است.
صداو سیما بزرگترین نهاد پایمال کننده
حقوق معلوالن است
حیدری ،مدیر یکی از سمنهای فعال در
زمینه ناشنوایان نیز از عدم رعایت قوانین
مربوط به این طیف انتقاد کرده و میگوید:
بسیاری از دستگاهها نه تنها حقوق
ناشنوایان را رعایت نمیکنند بلکه حتی از
حقوق آنها شناخت هم ندارند.
وی از سازمان صداو سیما بهعنوان
بزرگترین نهاد پایمال کننده حقوق افراد
ناشنوا یاد میکند و میافزاید :این سازمان
بهعنوان رسانه ملی میتواند نقش مهمی
در فرهنگسازی داشته باشد و با کار روی
سوژههای مختلف جامعه را نسبت به
تکریم معلوالن ترغیب کند اما متاسفانه به
جز چند برنامه محدود این سازمان حتی
از زیرنویس کردن و ارائه برنامهها همراه با
مترجم زبان اشاره نیز امتناع میکند.
به گفته حیدری خیانت این سازمان و
طیف زیادی از نویسندگان و کارگردانان به
معلوالن آنجا عمیقتر میشود که در پایان
سریالها دارندگان نقشهای منفی را دچار
معلولیت میکنند تا نشان دهنده رسیدن
آن افراد به سزای اعمال خود و عبرتی برای
جامعه باشند.
رقیه بابایی
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اگر افراد دارای معلولیت ،نیاز به وسیله
نقلیه دارند ،این مطلب کمک میکند تا با
این نوع وسیله نقلیه آشنا شوند.
وقتی ماشینی برای افراد خاص دارای
معلولیت خریداری میشود مهم است که
موارد زیر را در نظر بگیرند ،مخصوصا اگر
آنها خودشان میخواهند وسیله نقلیه را
برانند.
ویژگیهایی که ماشینهای ویژه ،برای
افراد با معلولیت دارند:
سیستم استارت :بهتر است روی داشبورد
باشد و یا بدون کلید استارت بخورد.
جعبه دنده :مهم است ماشین جعبهدنده
خودکار داشته باشد .براساس معلولیت
شخص مشکل خواهد داشت که بتواند با
جعبهدنده استاندارد و معمولی رانندگی کند.
کنترلکنندهها :کنترلکنندهها هم بسیار
مهم هستند ،آنها باید بزرگ و برای
دیدن و استفادهکردن آسان باشند .هر چه
بزرگتر بهتر .ممکن است حتی بخواهید
کنترلکنندهای را با صفحه لمسی برای
استفاده راحتتر داشته باشید.
دندهها :اگر ماشین خودکار باشد ،این
موضوع اهمیت دارد .توجه کنیم که
تعویضکننده بتواند بدون دکمهای برای
رفتن به پارکینگ یا دنده دیگر استفاده
شود ،چون این دکمه میتواند برای افراد
دارای آرتروز شدیدا دردناک باشد.

قفلها و پنجرهها :واقعا مهم است قفلها و
پنجرهها خودکار باشند.
صندلیها :احتماالً نظر خوبی است که
صندلی جلویی ماشین یکتکه دونفره باشد
و نه دو صندلی جدا از هم .چون آنها بسیار
جادار و برای شخصی که دارای معلولیت
است ،راحتتر هستند.
آنها همچنین باید صندلیهای خودکار،
برای انعطافپذیری بیشتر داشته باشند.
ورودی :مهم است تا ماشینی تهیه شود که
فرد دارای معلولیت بتواند به راحتی وارد آن
شود .داشتن ورودی بدون قفل برای فرد
دارای معلولیت بسیار آسانتر است.
پدالها و کروزکنترل :وسیله نقلیه باید
پدالهای قابل تنظیم ،همراه با کروزکنترل
داشته باشد .همه اینها رانندگی را بسیار
راحت میکند.
چگونه ماشینی برای افراد دارای
معلولیت بخریم؟
قبل از اینکه دنبال ماشینی برای فرد
دارای معلولیت باشید ،باید همیشه اول با
پزشک یا متخصص توانبخشی و یا فردی
که گواهینامه و تجربه رانندگی چنین
وسیلهای را دارد مشورت کنید .در نتیجه
آنها میتوانند به شما نظر بهتری بدهند
در مورد اینکه شما یا فرد مورد نظر شما در
خانواده به چه چیزی احتیاج دارد.
ماشینهای افراد دارای معلولیت نیمهون

یا ون کامل هستند که با معلولیت شخص
همخوانی دارند؛ این وسایل نقلیه طراحی
شده تا فرد دارای معلولیت را منتقل کند.
ممکن است برای افراد دارای معلولیت،
صندلیهای چرخشی یا باالبر صندلی
چرخدار داشته باشد .در بعضی از این
وسیلهها پدال به صندلی راننده نصب
میشود ،جهت رانندگانی که پای راست خود
را از دست داده اند (یا در بعضی از کشورها
پای چپ) .
پدالهای کنترلکننده دستی برای افرادی
که هر دو پای خود را از دست دادهاند .بر
اساس تجهیزات نصب شده ،این نوع ونها
خیلی گران هستند ،هزینه یک ون برای
فرد با معلولیت ،براساس ویژگی های آن ون
است؛ ساختش ،مدلش و استقامتش.
باالبر ویلچر:نصب باالبر ویلچر میتواند
روند مشکلی باشد ،شکل وسیله نقلیه
اغلب برای فیتشدن ویلچر مناسب نیست.
اسکلتبندی ماشین بایستی تغییر کند ،کف
ماشین پایینتر آورده میشود و سقف آن
باالتر برده میشود تا ویلچر به راحتی در
آن جا بگیرد.
انواع مختلف رمپ و باالبر وجود دارد ،رمپ
ساده تاشو مقدار وزن را زیاد نمیکند،
همچنین باالبرهای خودکار وجود دارند که
برقی هستند و به وسیله سیم به باطری
وسیله نقلیه وصل میشوند.
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وسایل نقلیه برای افراد دارای معلولیت

ترجمه :دنیا صارمی
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بزرگساالنی که از ویلچر استفاده میکنند
کاهش وزن را دشوارتر تجربه میکنند زیرا
در اثر فعالیت کم بدنی تمایل دارند کالری
کمتری مصرف کنند .اما هنوز هم میتوانید
برای رسیدن به یک وزن سالم تغییراتی ایجاد
کنید.
اضافه وزن یا چاقی شما را در معرض خطر
بیشتری از ابتال به بیماریهای جدی بهداشتی
قرار میدهد ،از جمله دیابت نوع  ،2بیماریهای
قلبی و برخی سرطان ها.
چگونه وزن خود را بررسی کنیم
شاخص توده بدن ( )BMIمعیار مفیدی است
که نشان میدهد کسی از نظر قد و وزن سالم
است.
با استفاده از ماشین حساب BMIخود را
بررسی کنید .با این حال ،گاهی اوقات استفاده
از BMIبرای بررسی وزن فردی که روی
صندلی چرخدار است کافی نیست ،زیرا ممکن
است تصویر کاملی را ارائه ندهد.
اگر درباره وزن خود تردید دارید با پزشک
عمومی مشورت کنید .آنها میتوانند به شما
بگویند که  BMIکنونی برای شما مناسب
است یا خیر و آیا در حال حاضر وزن مناسبی
دارید.
از دست دادن وزن روی ویلچر
یک مرد با  BMIمتوسط برای حفظ وزن بدن
خود تقریباً به  2500کالری و یک خانم با
 BMIمتوسط روزانه به حدود  2000کالری
نیاز دارد.
اگر کاربر ویلچر هستید ،احتماالً کالری کمتری
نیاز خواهید داشت .دلیل این امر تا حدی
این است که شما از عضالت بزرگ پا استفاده

نمیکنید و داشتن عضله کمتر به معنی نیاز به
کالری کمتر برای حفظ وزن سالم است.
پزشک عمومی یا متخصص تغذیه میتواند به
شما کمک کند تا کالری مورد نیاز روزانه خود
را تشخیص دهید و برای از دستدادن وزن
اضافه برنامهریزی کنید.
نکاتی برای کاهش وزن
اگر اضافه وزن دارید سعی کنید هفتهای بین
 250گرم تا  1کیلوگرم وزن کم کنید تا به
وزن مورد نظر برسید .یک رژیم غذایی سالم و
متعادل و فعالیت بدنی منظم به شما در حفظ
وزن سالم در طوالنی مدت کمک میکند.
داشتن یک رژیم متعادل از بین گروههای
مختلف غذایی بسیار مهم است زیرا وقتی
کالری کمتری مصرف میکنید ،دریافت
مواد مغذی به ویژه ویتامینها و مواد معدنی
چالشبرانگیزتر خواهد بود.
یک رژیم غذایی سالم و متعادل یعنی:
خوردن روزانه حداقل  5قسمت از انواع میوه
و سبزیجات؛
وعدههای غذایی را بر روی سیبزمینی ،نان،
برنج ،ماکارونی یا سایر کربوهیدراتهای
نشاستهای قرار دهید و
در صورت امکان حبوبات سبوس دار با قند یا
چربی کمتر انتخاب کنید؛
داشتن برخی گزینه های لبنی (مانند نوشیدنی
های سویا و ماست)  -گزینه های کم چرب و
کم شکر را انتخاب کنید؛
خوردن مقداری لوبیا ،حبوبات ،ماهی ،تخممرغ،
گوشت و سایر پروتئینها؛
انتخاب روغنهای غیراشباع مانند آفتابگردان
یا کلزا و خوردن آنها در مقادیر کم؛

نوشیدن مایعات زیاد  6تا  8فنجان و یا لیوان
در روز توصیه میشود .اما سعی کنید قبل از
غذا نوشیدنی نخورید تا احساس سیری زیاد
برای خوردن نکنید.
در صندلی چرخدار فعال شوید
اگر میتوانید سعی کنید حداقل هر هفته 150
دقیقه فعالیت هوازی داشته باشید؛
برنامهای از تمرینات قدرتی برای بیشتر
روزهای هفته یا حداقل  2روز در هفته ترتیب
دهید؛
فعالیت ایروبیک به ویژه هنگام کاهش وزن
بسیار مهم است .این فعالیتی است که ضربان
قلب شما را افزایش میدهد و باعث میشود تا
عرق کنید؛
اگر سالن ورزشی شما را مجذوب خود کند
طیف وسیعی از گزینههای خوب برای کاربران
ویلچر وجود دارد .ماشینهای پارویی مناسب
برای استفاده از صندلی چرخدار و ماشینهای
وزنهبرداری برای تمرینات مقاومتی بخشی از
همین گزینهها هستند .ورزشهایی همچون
بسکتبال ،بدمینتون که با صندلی چرخدار نیز
امکانپذیر هستند نیز از همین دسته هستند.
فعالیت بدنی منظم به حفظ وزن سالم کمک
میکند و همچنین برای سالمتی شما نیز مهم
است .سعی کنید فعالیتهایی را انتخاب کنید
که سالمت قلب و قدرت عضالنی شما را بهبود
بخشد .نگران نباشید و بدانید سطح توانایی
جسمی شما هر چه باشد ،فعالیت یا ورزشی
مناسب برای شما وجود خواهد داشت؛ فقط
کافی است بخواهید و آن را پیدا کنید.

ترجمه :بهناز ضبیحی

چطور تحمل بحران کووید  19را
برای افراد دارای معلولیت آسانتر کنیم؟
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در شرایط فعلی که جهان با بحران کووید
 19مواجه است ،میخواهیم به درصد ریسک
باالتر افرادی که دارای معلولیت یا بیماریهای
مزمن به ویژه در کشورهای کمدرآمد و متوسط
هستند ،تأکید کنیم.
برای مقابله موفقیتآمیز با این چالش،
افراد دارای معلولیت باید در تمام برنامهها
برای مدیریت شیوع ویروس کرونا گنجانده
شوند .این بدان معناست که اطالعات ارائه
شده توسط دولتها و موسسات هم برای
جلوگیری از عفونت و هم برای دانستن نحوه
عمل در صورت بیماری باید در قالبهای
قابل دسترسی از جمله زبان اشاره ،زیرنویس
ویدیو  ،استفاده از متن جایگزین در تصاویر و
گرافیکی که به صورت دیجیتال نمایش داده
میشود در دسترس باشد.
همچنین مهم است موانعی که گروه در
دسترسی به خدمات بهداشتی و محصوالت
بهداشتی با آن روبرو هستند از میان برداشته
شوند و اقدامات اقامتی مناسبی برای اجازه
کار در خانه در نظر گرفته شود و در صورت
عدم امکان ،بابت دریافت مرخصی استحقاقی و
حفظ درآمد به آنها اطمینان داده شود.
به همین ترتیب ،اقدامات قرنطینهسازی باید
متناسب با نیازهای گروههای خاص باشد تا

از رفاه آنها اطمینان حاصل شود .به عنوان
مثال ،افرادی که نیاز به کمک در منزل دارند
باید مدام آن را دریافت کنند و در مورد افراد
دارای معلولیت روانی-اجتماعی باید این نکته
را در نظر گرفت که نمیتوان آنها را در انزوای
کامل نگاه داشت.
در نبرد با  ،19-COVIDپیروی از شعار
کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق افراد
دارای معلولیت نیز ضروری است« :هیچ چیز
درباره ما ،بدون ما» .افراد معلول از طریق
سازمانهای نماینده خود بهتر میتوانند
به مقامات سیاسی توصیه کنند که مسایل
مرتبط با معلولیت را در برنامههای پیشگیری،
کاهش و نظارت بر این بیماری بگنجانند.
افراد دارای معلولیت معموالً بیش از سایرین
نیازهای بهداشتی دارند -هم نیازهای
استاندارد و هم نیازهای مرتبط با اختالالت-
بنابراین در مقابل تأثیر خدمات بهداشتی و
درمانی با کیفیت پایین یا غیرقابل دسترسی
آسیبپذیرتر از دیگران هستند .این احتمال
وجود دارد که افراد دارای معلولیت نسبت
به دیگر افراد در مواردی از سالمتی ضعیفی
برخوردار باشند .آمار بهدستآمده در بین
 43کشور نشان می دهد که  42درصد از
افراد دارای معلولیت ،سالمت خود را ضعیف

میدانند.
برای دستیابی به باالترین استاندارد بهداشتی
برای افراد معلول ،اقدامات زیر باید در نظر
گرفته شود:
تقویت قوانین ملی و سیاستهای مربوط به
مراقبتهای بهداشتی؛
شناسایی و از بین بردن موانع دسترسی به
مراکز درمانی؛
بهبودبخشیدنبهمراقبتهایبهداشتی ،پوشش
بهداشتی و مقرون به صرفه بودن هزینهها
برای افراد معلول؛
آموزش پرسنل مراقبتهای بهداشتی در
زمینههای مربوط به معلولیت و بهبود ارائه
خدمات برای افراد معلول؛
بر اساس رضایت آگاهانه ،توانایی بخشیدن به
افراد معلول در جهت کنترل تصمیمات مربوط
به مراقبتهای بهداشتی خود؛
منع اقدامات تبعیضآمیز در بیمه درمانی و
ارتقا بخشیدن به پوشش بیمه خدمات درمانی
برای محصوالت کمکی و خدمات توانبخشی؛
بهبود تحقیقات و دادهها برای نظارت ،ارزیابی
و تقویت سیستمهای بهداشتی؛
با هم می توانیم با ویروس کرونا مبارزه کنیم.
افراد معلول را تنها نگذاریم.

معلولیت و کرونا
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توجه به حقوق آن دسته از افرادی که دچار نقص ها،
محرومیت ها یا مشکالت خاص اند و به دالیل گوناگون
به حمایتهای مضاعف نیاز دارند ،در فرایندی نتیجه محور
به کیفیت ارائه خدمات عمومی در جامعه از سوی دولت و
سنجش سطح حکمرانی خوب در سیستم حکومتی تاثیر
مستقیم دارد .به تعبیر یان الیاسون ،رئیس سوئدی مجمع
عمومی سازمان ملل ،کیفیت جامعه را با چگونگی رفتار آن با
آسیب پذیرترین شهروندان اندازه می گیرند .حال با توجه به
مشکالتی که بیماری کرونا ایجاد کرده است در این گزارش
ما تالش خواهیم کرد تا با شناسایی الیه های پنهان نیازهای
واقعی و مشکالت معلولین در مواجهه با کرونا ،نشان دهیم
که در راستای حمایت و مراقبت از معلوالن در برابر کرونا
چه اقداماتی باید انجام داد و نظامهای حمایتی در عمل چه
جوابی به این چالش(حمایت از معلولین) داده و یا می توانند
بدهند.
پیامدهای همه گیری کرونا گرچه کمابیش آحاد جامعه را
متاثر می کند ،ولی معلولین را به دلیل سطح باالی آسیب
پذیری بیشتر در معرض خطرات جسمی و اجتماعی قرار می
دهد .شناسایی این اقشار و ارائه خدمات مورد نیاز به آنها در
شرایط مذکور از الزامات یک نظام کار آمد است .بیش از یک
میلیارد نفر در سراسر جهان با معلولیت زندگی می کنند که
همه گیری ویروس کرونا این افراد را هم تحت تاثیر قرار داده
است و خطر مرگ و میر آنان را بیش از سایرین افزایش داده
است .از این رو بهبود خدمات در همه جوانب برای این گروه
از اهمیت زیادی برخوردار است .افراد معلول به دالیلی مانند
مشکل در عملکرد تنفسی ،ضعف سیستم ایمنی ،دیابت و
بیماریهای قلبی و عروقی در معرض ابتال به نوع شدیدتر کرونا
قرار دارند .از این رو در نظر گرفتن مالحظات اضافی برای
افراد معلول در هنگام شیوع کرونا ضروری است .به طوری که
اطمینان حاصل شود که افراد معلول می توانند به خدمات
مراقبت های بهداشتی اطالعات عمومی بهداشتی مورد نیاز
در هنگام بروز کرونا دسترسی داشته باشند .همچنین افراد
معلول کمتر به خدمات بهداشتی دسترسی دارند و نیازهای
بهداشتی بیشتر پیامدهای بدتر و قوانین تبعیض آمیزتری را
تجربه می کنند.
معلولین ممکن است به دالیل زیر بیشتر در معرض خطر
ابتال به کرونا قرار بگیرند:
 .1به علت مشکالت جسمی نیازمند مراجعه مکرر به پزشک
در بیرون از منزل هستند.
 .2کرونا شغل و درآمد معلوالن را تهدید می کند ،بنابراین

دکتر غالمرضا زرینکفشیان

معلولین به علت مشکالت اقتصادی و شغلی مضاعف (برای
معلولین شاغل) ناتوان از ماندن در خانه هستند.
 .3معلولین در انجام اقدامات بهداشتی پایه مانند شستن
دستها و مالیدن دست ها به هم و  ...با مشکل مواجه هستند.
 .4معلولین به علت نیاز به حمایت از سوی دیگران و عدم
استقالل جسمی در دوری جستن از افراد حامی با مشکل
مواجه هستند.
 .5معلولین(اکثر نابینایان) به علت شناخت محیط فیزیکی
و یا کمک گرفتن و تکیه دادن ،نیازمند لمس وسایل اطراف
هستند.
 .6وجود موانعی برای دسترسی به اطالعات و محتواهای
بهداشت عمومی .برای نابینایان و ناشنوایان استفاده از
خطوط مخصوص و استفاده از زبان اشاره و ...
 .7اختالل در سرویس دهی انواع خدمات به معلولین.
 .8عدم آگاهی کادر درمان و مراقبین بهداشتی با نیازهای
ویژه افراد معلول .عدم شناخت مشخصه ها و نیازهای خاص
انواع معلولیت ها توسط کادر درمان و غیره....
بنابراین پاسخگویی به سواالت زیر در راستای حمایت از
معلولین در برابر کرونا قابل تامل و بررسی است:
 .1در راستای حمایت و مراقبت از معلوالن در برابر کرونا چه
اقداماتی بایستی انجام داد؟
 .2نظام حمایتی بر حسب منابع و امکانات موجود چه
اقداماتی را می تواند در حمایت از معلوالن در برابر کرونا
انجام دهد؟

پیـــک توانــا

 .3نظام حمایتی(سازمانهای متولی امر) در راستای
حمایت از معلوالن در برابر کرونا چه اقداماتی انجام داده
است؟
در جواب به سواالت فوق الذکر باید نکات زیر را در نظر
داشت:
نکات دوازده گانه برای حمایت از معلولین در برابر کرونا
 .1به زبان ساده باید اول بدانیم و بشناسیم که معلولین
چه حمایتهایی الزم دارند.
 .2عطف توجه برای انجام پژوهش های وسیعتر و استفاده
از اساتید  ،متخصصان و نخبگان علمی کشور در طراحی
و تنظیم پیشنهادات پژوهشی تشخیصی  ،مداخالتی و
کاربردی و بها دادن به نتایج و یافته های پژوهشی و
استفاده علمی و عملی از آنها در برنامه ریزیها و سیاست
گذاریها.
 .3بازنگری و اصالح سیاست ها و رویه های تخصیص
منابع و فرصت های اجتماعی به گونه ای که منطبق با
وضعیت بحرانی کرونا و معلولیت باشد.
 .4نظام حمایتی اقدامات مثبتی را در جهت تخصیص
منابع  ،موقعیتها و فرصت های ویژه مضاعف به منظور
جبران و ترمیم آسیبهای ناشی از کرونا اتخاذ و اعمال
نماید .در نظر گرفتن اقداماتی برای افراد معلول و شبکه
های حمایتی درون گروهی از معلولین ،بحث حمایتهای
مالی و جبران خسارات مالی معلولین و حامیان و
کارفرمایان آنان مد نظر است .بحث دورکاری و همکاری
محل کار برای انجام دورکاری ،و آموزش های از راه دور
دانش آموزان معلول و ...
 .5سیاستگذاری اجتماعی برای افزایش انسجام اجتماعی
و ارتقا احساس همدلی و مسولیت اجتماعی در شبکه
ها و روابط اجتماعی در سطوح مختلف خانوادگی ،

خویشاوندی ،دوستان و به طور گسترده تر جامعه.
 .6توانمند سازی معلولین در ابعاد اجتماعی و فردی
مانند آگاه سازی در حوزه کرونا  ،سوادآموزی ،کسب
مهارت و حصول اطمینان از اینکه اطالعات بهداشتی در
دسترس همه افراد معلول است .استفاده از صدا و سیما و
رسالت آن سازمان به عنوان یک بازوی مهم  .سایر روش
ها برای اطالع رسانی...
 .7فرهنگ سازی و ارتقا آگاهی های عمومی در زمینه
بهبود و تغییر نگرش به معلولین در این اوضاع بحرانی.
 .8همکاری بین نهادی به منظور کارآمد سازی  ،تنوع
بخشی و بیشینه سازی مساعدتهای اجتماعی با رویکرد
حمایت از معلولین در برابر کرونا.
 .9باال بردن دانش و آگاهی الزم در رابطه با عوامل ،انواع
و اشکال معلولیت و بکارگیری حمایتهای الزم بر حسب
اشکال مختلف معلولیت.
 .10تقویت قابلیتهای الزم برای دسترسی به خدمات
اجتماعی از جمله تعلیم و تربیت ،حمایتهای صحیح
توانبخشی در منزل و کافی بودن خدمات موجود اجتماعی
با در نظر داشتن نیازمندیهای ویژه گروه بندیهای مختلف
معلولیت.
 .11کنترل شیوع قطع زنجیره انتقال و ایجاد فاصله
فیزیکی از طریق اقدامات متعدد مانند کاستن و تعطیلی
موقت برخی فعالیتهاو...
 .12انجام اقدامات هدفمند برای ارائه دهندگان خدمات
معلولین .مباحثی مانند پشتیبانی از آژانس ها و مراقبان
معلولین ،در الویت قرار دادن مراقبت برای در دسترس
بودن لوازم بهداشتی شخصی ،کاستن از مشکالت
بوروکراتیک اداری آنان و غیره ....در این حوزه جای دارند.
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روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن

15
پیـــک توانــا

 .1انعقاد تفاهمنامه همکاری بین کانون توانا و آموزش و پرورش استان
قزوین در راستای طرح توسعه جشنواره دانشآموزی
 .2بازدید قائم مقام و مدیران خیرماندگار بنیاد آالء از مجموعه کانون
معلولین توانا
 .3نشست رئیس هئیت مدیره کانون توانا با قائم مقام و مدیران خیرماندگار
و بازدید از اشتغال معلولین در گروه بهداشتی فیروز
 .4برگزاری ورکشاپ جامع چوب و رزین توسط واحد هنرکده کانون
معلولین توانا
 .5انتشار نهمین شماره الکترونیکی پیک توانا
 .6بازدید مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
قزوین از مجموعه کانون معلولین توانا و کارگاههای صنایع دستی و
آموزشی
 .7تقدیر از تعاونی فراگیر کانون معلولین توانا به عنوان تعاونی برتر استان
در حوزه اشتغال معلولین و اهدای لوح برتر
 .8حضور در جلسات دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی
استان
 .9طراحی و راه اندازی سایت جشنواره دانش آموزی
 www.tavanafestival.comو برگزاری جشنواره دانشآموزی به
صورت آنالین برای اولین بار
 .10برگزاری آزمون فنیحرفهای دوره آموزشی چرم توسط هنرکده توانا
 .11برگزاری مسابقات دارت ،فوتبال روی میزی و تنیس توسط هیئت
ورزشهای جانبازان و معلولین در شعبه تاکستان
 .12به مناسبت هفته دفاع مقدس یک دوره مسابقه دارت توسط هئیت
ورزشهای جانبازان و معلولین و مشارکت سازمان بسیج دانشآموزی
برگزار شد.
 .13برگزاری نشست هماهنگی هیئتهای ورزشی جانبازان و معلولین
با حضور «سید محمد موسوی» رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و
معلولین
 .14برگزاری جلسه آنالین با حضور مدیر عامل شاتل در راستای طرح
توسعه جشنواره دانشآموزی

ممنوعیتکمکبالعوضدرکانونمعلولینتوانا
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هادیپور مدیرعامل کانون معلولین توانا در بازدید کارکنان حوزه
خیرماندگار بنیاد آالء از این کانون گفت :دریافت هرگونه کمک بالعوض از
مردم در این کانون ممنوع است و خیران کمکهای نقدی خود را به صورت
قرضالحسنه در صندوق کانون سپردهگذاری میکنند.
حجتالسالم علی مالنوری قائم مقام مدیرعامل بنیاد آالء در حوزه
خیرماندگار به همراه سیدحسین سیدی مسئول طرح و برنامه خیرماندگار،
محمد طاهانژاد مسئول مدرسه تخصصی خیرماندگار و مهدی توسلی مدیر
روابط عمومی بنیاد آالء از کانون معلولین توانا بازدید و با مدیرعامل این
کانون به گفتوگو پرداختند.
محمدرضا هادیپور مدیرعامل کانون معلولین توانا در این بازدید با اشاره
به تاریخچه شکلگیری کانون معلولین توانا بیان داشت :کانون معلولین
توانا در سال  ۱۳۷۴به همت گروهی از معلولین شهر قزوین با هدف کاهش
خالء عدم وجود یک مرکز مردمی و حامی معلوالن در کشور تأسیس شد.
هادیپور افزود :کانون توانا در گام اول با شناسایی ،جذب و به کارگیری
معلولین نخبه و توانمند شهر قزوین و تشکیل یک تیم قوی و منسجم،
نسبت به ایجاد صندوق قرض الحسنه توانا اقدام و در ادامه نسبت به
سرمایه گذاری و اجرای طرحهایی با درآمدزایی کوتاه مدت و بلند مدت از
محل اعتبارات صندوق اقدام کرد.
مدیرعامل کانون معلولین توانا در ادامه به ممنوعشدن دریافت هرگونه
کمک بالعوض از مردم در این کانون اشاره کرد و بیان داشت :ما در کانون
معلولین توانا به دنبال این هستیم که با تکیه بر توانایی و همت خویش در
راستای اهداف فرهنگی ،اجتماعی و رفاهی خود گام برداشته و برای اولین
بار در کشور موسسه ای را ایجاد و سرپرستی کنیم که در آن معلولیت
ابزاری برای جلب ترحم و برانگیختن عواطف پاک و انسان دوستانه مردمان
ایران زمین نباشد.
وی تصریح کرد :با توجه به این که دریافت هرگونه کمک بالعوض از
مردم در این کانون ممنوع است ،خیران برای کمک به این کانون ابتدا در
صندوق قرضالحسنه کانون حسابی را باز میکنند و مبلغی را به عنوان
قرضالحسنه با این شرط که هر زمان خواستند میتوانند این مبلغ را
برداشت کنند ،در آن سپردهگذاری میکنند.
هادیپور افزود :هر چند کانون معلولین توانا فعالیت خود را از یک مکان
استیجاری  ۴۰متری آغاز کرد اما به پشتوانه نیروهای تخصصی و صندوق
قرضالحسنه امروز تعداد کثیری مراکز صنعتی و اشتغالزایی را در شهر
قزوین تاسیس کرده که زمینه اشتغال بسیاری از معلوالن شده است.

وی تصریح کرد :ما در این کانون به دنبال ترویج این اندیشه هستیم که
معلولیت محدودیت است و ناتوانی نیست و محدودیت عامل سازندگی
است و معلوالن چون محدودتر هستند سازندهتر هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از افتخارات این کانون اشاره
کرد و بیان داشت :ﮐﺴﺐ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻘﺎم ﻣﺸﻮرﺗﻰ وﯾﮋه اﮐﻮﺳﻮک ،ﻋﻀﻮﯾﺖ
در دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ایفای نقش موثر در تدوین،
تصویب و اجرای قوانین مربوط به معلوالن و رفع محرومیتهای زندگی
آنان ،انجام ۱۰۰درصد فعالیتهای مدیریتی و  ۸۰درصد فعالیتهای
اجرایی توسط نیروهای کارآمد معلول و کاهش چشمگیر بار اجرایی،
عملیاتی و مراجعاتی از دوش دستگاههای دولتی استان به ویژه سازمان
بهزیستی بخشی از افتخارات و دستآوردهای این کانون بوده است.
هادیپور در ادامه ضمن قدردانی از فعالیتهای بنیاد آالء و به خصوص
حوزه خیرماندگار در تولید دانش و نشر و اشاعه فرهنگ نیکوکاری و ارائه
مشاوره و مدلهای مطلوب حوزه امور خیر بر لزوم همکاری دو مجموعه با
یک دیگر تاکید کرد.
همچنین حجتاالسالم علی مالنوری قائم مقام مدیرعامل بنیاد آالء در
حوزه خیرماندگار در این نشست ضمن ارائه گزارش مبسوط از فعالیتها و
برنامههای بنیاد آالء و به ویژه حوزه خیرماندگار ،از آمادگی این مجموعه
برای ارائه بسته آموزشی مدرسه تخصصی خیرماندگار ویژه شبکه ملی
سازمانهای مردمنهاد افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی ایران خبر داد.

تفاهم نامه همکاری کانون معلولین توانا و آموزش و پرورش قزوین منعقد میشود
مشاور فرهنگی کانون توانا قزوین از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین کانون
معلولین توانا با آموزش و پرورش استان قزوین خبر داد.
به گزارش پیک توانا؛ سید قاسم هاشمی مشاور فرهنگی کانون توانا قزوین
گفت :تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش استان قزوین با کانون معلولین
توانا با حضور حسنعلی اصغری مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین
و محمدرضا هادی پور مدیرعامل کانون معلولین توانا همزمان با برگزاری
۲۲مین جشنواره تجلیل از دانش آموزان ممتاز امضا میشود.
وی افزود :این تفاهم نامه در راستای انسجام هرچه بهتر طرحها و برنامههای
استعدادیابی کانون توانا در حوزه کودک و نوجوان برنامهریزی شده است.

مسئول برگزاری ۲۲مین جشنواره تشویق دانشآموزان ممتاز کانون توانا
تصریح کرد :آموزش و پرورش میتواند در زمینه اطالعرسانی اهداف و
رسالتهای ما به ویژه در حوزه جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز و
تشکیل تیم کارشناسی و ارزیابی در حوزه استعدادیابی به عنوان یک
کارشناس مرجع به یاری کانون معلولین توانا بیاید.
وی افزود :شناسایی استعدادهای دانش آموزان و حرکت در مسیر پرورش
و شکوفایی آنها یکی از مهمترین رسالتهایی است که کانون توانا در قالب
این تفاهم نامه به آن میپردازد .
شهاب ربیعی

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان قزوین

برای حمایت از فروش اینترنتی تولیدات صنایعدستی معلوالن آمادگی داریم

به کاهش بار اجرایی مسئوالن منجر میشود ،از همینرو رشد و اعتالی
این مجموعه رشد دستگاههای اجرایی و عقبگرد آن عقبگرد مسئوالن
محسوب میشود.
آموزش صنایعدستی به نابینایان از اولویتهای هنرکده توانا است
مدیر واحد هنرکده توانا نیز نابینایان را از مهمترین گروههای هدف در
آموزش صنایعدستی برشمرد و افزود :ما در کانون توانا این طیف را به دلیل
نوع محدودیتی که دارند در معرض آموزشهای جدیتر قرار دادیم و آنها
اکنون از ماهرترین هنرجویان ما در رشتههای گلیمبافی و قالیبافی هستند.
زینت بریانی همچنین از استقبال پرشور مردم از تولیدات معلوالن خبر
داد و افزود :این اشتیاق در سالهای گذشته بهگونهای بود که ما از
تمام نمایشگاههای صنایعدستی در استانهای مختلف دعوتنامه دریافت
میکردیم.

اهداء نشان بنیاد آالء به سید محمد موسوی کارآفرین و فعال اجتماعی
حجتاالسالم علی مالنوری قائم مقام مدیرعامل بنیاد آالء در حوزه خیر
ماندگار ضمن بازدید از گروه بهداشتی «فیروز» نشان بنیاد آالء را به سید
محمد موسوی کارآفرین و فعال اجتماعی اهدا کرد.
حجتاالسالم علی مالنوری قائم مقام مدیرعامل بنیاد آالء در حوزه خیر
ماندگار به همراه جمعی از مسئوالن این حوزه ضمن بازدید از گروه بهداشتی
«فیروز» با سید محمد موسوی دیدار و به گفتوگو پرداختند.
موسوی در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای خیرخواهانه و
دانش بنیان بنیاد آالء در حوزه امور خیر و نیکوکاری بر ضرورت توجه هر
چه بیشتر به این حوزه تاکید کرد.
الزم به ذکر است در این بازدید نشان بنیاد آالء به پاس سالهای تالش
نیکاندیشانه در حوزه رفع و کاهش محرومیتهای معلوالن به سید محمد
موسوی اهدا شد.
پیش از این در نخستین جشنواره خیرماندگار از موسوی به عنوان کارآفرین کشورهای افغانستان ،عراق و  ...نیز صادر میشود.
برتر حوزه خیر و نیکوکاری تجلیل شده بود.
در این کارخانه حدود  ۱۰۰۰نفر مشغول به کار هستند که با رویکرد حمایت
گروه بهداشتی فیروز به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده محصوالت از معلولین و حذف ابزار آالت صنعتی حدود  ۵۰۰نفر ( ۹۲درصد خط تولید)
بهداشتی کودک در حال فعالیت در کشور است و کاالهایی این مجموعه به آن را معلولین تشکیل میدهند.
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مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان قزوین از
آمادگی سازمان تحتمدیریت خود در راستای حمایت از فروش اینترنتی
تولیدات صنایعدستی کانون معلولین توانا خبر داد.
به گزارش پیکتوانا؛ علیرضا خزائلی صبح امروز در نشست مشترک با
مدیرعامل و جمعی از مدیران کانون توانا با تأکید بر پتانسیل و توانایی
کانون توانا در زمینه کارآفرینی برای معلوالن گفت :آماده حمایت از فروش
اینترنتی تولیدات کانون توانا در همه رشتههای صنایعدستی هستیم.
وی این روش را راهکار خوبی برای درآمدزایی ،رفع اشتغال معلوالن ،ایجاد
مشاغل خانگی و توسعه تولیدات صنایعدستی معلوالن دانست و افزود:
توسعه صادرات صنایعدستی معلوالن برای کانون توانا ضروری است.
این مسئول در بازدیدی که در حاشیه این نشست از واحد هنرکده توانا
داشت با اشاره به ظرفیتهای ملی کانون توانا بر ضرورت حضور این واحد
در سرای سعدالسلطنه تأکید و بیان کرد :این اقدام میتواند معرف توانمندی
کانون توانا و رافع بخشی از دغدغههای این مجموعه در زمینه کارآفرینی
برای افراد دارای معلولیت باشد.
کانون توانا نمونه بارز اجرای حقوقبشر در ایران است
مدیرعامل کانون توانا نیز در این نشست مطرح کرد :کانون توانا همواره
سکاندار تغییر نگرش جامعه بینالمللی به افراد دارای معلولیت بوده است.
محمدرضا هادیپور ادامه داد :چهار سال پیش در جریان برگزاری یک
همایش بینالمللی در زمینه ایجاد کسبوکار برای معلوالن در ترکیه،
نمایندگان  ۳۰کشور شرکتکننده با شنیدن گزارش بخشی از عملکرد
کانون توانا از این مجموعه بهعنوان یک نهاد موفق در زمینه توجه به
شهروندان معلول و نمونه بارز اجرای حقوقبشر در ایران یاد کردند.
اعتالی کانون توانا ،رشد دستگاههای دولتی است
قائممقام بنیانگذار کانون توانا نیز در این نشست اظهار کرد :افراد دارای
معلولیت صاحب توانمندیهای بیشماری هستند که باید مورد توجه
مسئوالن قرار بگیرد و زمینه شکوفایی آن فراهم شود.
حجتاله یوسفی کانون توانا را یک نهاد مدنی و اجتماعی خواند و بیان کرد:
فعالیتهای این مجموعه که بهصورت داوطلبانه وارد عرصه فعالیت شده
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زندگی افراد معلول ،به خصوص نابینایان و ناشنوایان کمک کند .او بعد
از فارغالتحصیلی ،عضو حزب سوسیالیست شد و مقاالت بسیاری در این
زمینه چاپ کرد .او در تحوالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی قرن ۲۰
نقش بسزایی داشت و مسائل بسیاری از جمله حقوق و مشکالت بانوان،
صلح طلبی ،رفاه معلوالن ،سوءتغذیه ،کنترل بارداری ناخواسته و ...را
مورد بحث قرار داد .هلن ،نویسندهای با آثار فراوان بود که دوازده کتاب
و مقالههای بی شماری در زمینهی نابینایی ،ناشنوایی ،مسائل اجتماعی
و حقوق زنان در طول زندگیاش به رشتهی تحریر درآورده است .اولین
کتابش شرح حال زندگی خودش بود به نام «زندگی من» که اولین بار
در سال  ۱۹۰۳چاپ شد.
معلم هلن ،سالیوان در طول زندگی خود یک بار ازدواج کرد ،اما از هلن
جدا نشد و او را به خانه خود آورد که این وضعیت مدتی بعد باعث جدایی
سالیوان از همسرش شد .سالیوان که تا آخرین سالهای زندگی خود هلن
را همراهی میکرد ،در نهایت بر اثر مشکالت سالمتی در سال ۱۹۳۶
میالدی از دنیا رفت .هلن نیز در سال  ۱۹۶۱میالدی چند بار دچار
سکته مغزی شد و سالهای پایانی عمر خود را در خانه اش واقع در ایالت
کانتیکت گذراند .او سرانجام در تاریخ  ۱ژوئن  ۱۹۶۸میالدی فقط چند
هفته قبل از تولد  ۸۸سالگی اش هنگام خواب درگذشت.
   مترجم :دکتر رامین رحمانی
     استاد دانشگاه (دارای معلولیت ضایعه نخاعی)
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هلن آدامز کلر در  ۲۷ماه ژوئن سال  ۱۸۸۰میالدی در ایالت آالبامای
آمریکا به دنیا آمد .خانواده هلن از طبقه متوسط جامعه بودند و مخارج
خود را از کاشت پنبه به دست میآوردند .هلن در  ۱۹ماهگی به یک
بیماری عفونی با تب باال مبتال شد .همان زمان بود که مشخص شد
هلن بینایی و شنوایی خود را به طور کامل از دست داده است .علت
این بیماری تا امروز نامشخص مانده است .پزشک هلن آن را «تب مغز»
نامیده بود .هلن کلر بسیار باهوش بود و با محیط اطراف خود از طریق
حس المسه ،بویایی و چشایی ارتباط برقرار میکرد .او همراه فرزند آشپز
خانواده ،نوعی زبان اشاره لمسی ابداع کرده بود و تا  ۷سالگی از حدود
 ۶۰نشانه برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده میکرد ،اما با باال رفتن
سن به تدریج متوجه شد دیگران به جای استفاده از زبان اشاره لمسی از
صحبت کردن و حرکت لبها استفاده میکنند .این موضوع او را عصبی
و خشمگین میکرد چرا که نمیتوانست در صحبتهای آنها مشارکت
داشته باشد .والدین او همواره دنبال یک راه چاره برای آرام کردن،
تربیت و تحصیل فرزند خود بودند .به توصیه پزشک ،والدین هلن او
را نزد الکساندر گراهام بل کاشف تلفن میبرند .گراهام بل که آن زمان
مشغول کار با کودکان ناشنوا بود ،آنها را به موسسه آموزشی نابینایان
پرکینز در شهر بوستون ارجاع میدهد .مدیر این مؤسسه به والدین هلن
پیشنهاد میدهد او توسط یکی از فارغالتحصیالن اخیر مؤسسه ،یعنی آن
سالیوان تحت آموزش قرار بگیرد .از آنجا بود که رابطه  ۴۹ساله این معلم
و دانشآموز آغاز شد .آن سالیوان ،معلم  ۲۰ساله هلن که خود نابینا بود،
در تاریخ سوم مارچ سال  ۱۸۸۷میالدی به خانه هلن نقل مکان کرد.
وجود سالیوان در زندگی هلن به قدری تأثیرگذار بود که او بعدها این
تاریخ را روز تولد روح خود نامید .سالیوان بالفاصله بعد از آشنایی با هلن
 ۶ساله ،حروف کلمه عروسک را روی کف دست او هجی کرد و بعد یک
عروسک به او هدیه داد .هلن آن زمان هنوز نمیدانست که هر شیء با
نامی خاص شناخته میشود .هلن به تدریج نسبت به بازی با انگشتها
روی کف دست عالقهمند شده بود ،اما هنوز از هدف آن آگاهی نداشت تا
اینکه یک روز سالیوان او را کنار شیر آب میبرد و یکی از دستهایش را
زیر آب میگیرد .همزمان نیز روی کف دست دیگر هلن کلمه آب را هجی
میکند .درست همان لحظه بود که هلن متوجه رابطه بین هجیکردن
حروف روی دست و دنیای اطراف خود میشود.
او با نویسنده مشهور آمریکایی ،مارک تواین نیز دوستی صمیمانهای
داشت و از طریق او با فردی آشنا شد که مخارج دانشگاهش را برعهده
گرفت .کلر ،سال  ۱۹۰۰در کالج رادکلیف پذیرفته شد و چهار سال
پس از آن ،به کمک «آن سالیوان» معلم خود ،که سخنرانیها را در
کف دست او مینوشت ،از آنجا فارغالتحصیل شد؛ بنابراین اولین فرد
نابینا ناشنوایی بود که فارغالتحصیل شد .او مدرک لیسانس هنر را کسب
کرد .هلن در  ۲۴سالگی از دانشگاه فارغالتحصیل شد .سپس تصمیم
گرفت با دنیای بیرون ارتباط بیشتری برقرار و از این طریق به بهبود

موسیقی
ادبیات
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موسیقی و ادبیات به عنوان دو فصل جدا نشدنی از دیرباز مورد توجه
ی که نمیتوان مرزی واقعی بینشان قرار داد و
خاص قرار گرفتهاند تا جای 
این در حالی است که این دو مقوله با توجه به بسترهای گوناگون دارای
استقالل و شخصیتهای خاص خود هستند.
از پیش از اسالم که شعر به صورت هجایی بود نوعی هماهنگی میان
هجاها وجود داشت که شعر را از نثر متمایز میکرد سپس با پدیدآمدن
شعر موزون ،قواعدی نیز برای برابر ساختن هجاهای شعر با موسیقی
متداول گردید.
برابرکردن هجاها یا سیالبهای کالم را با اصوات در قدیم تقطیع
میگفتند و معروف است که برای اولین بار این رسم توسط نکیسا یکی
از خوانندگان و نوازندگان نامدار عصر خسرو پرویز ساسانی معمول گشته
است.
شعر و موسیقی هر دو بر وزن و تخیل و آهنگ استوارند و بر روح تاثیری
مشترک دارند .دستگاههای موسیقی ایرانی یا به شکل خالصه دستگاه
اصطالحی در موسیقی سنتی ایرانی است که به مجموعهای از چند نغمه
(گوشه) اطالق میشود که با هم در گام ،کوک ،و فواصل نت همآهنگی
دارند .بیشتر منابع معاصر هفت دستگاه را بر میشمرند و عالوه بر
آن ،پنج آواز نیز مطرح میکنند که هر کدام زیرمجموعه یکی از این
هفت دستگاه هستند .اصفهان یا بیات اصفهان یکی از آوازهای پنجگانه
موسیقی سنتی ایرانی است .گوشههای دستگاه اصفهان  :درآمد اول،
درآمد دوم ،جامهدران ،بیات راجه ،عشاق ،بیات شیراز ،سوزوگداز ،نغمه،
مثنوی ،صوفی نامه یا ساقی نامه .
در ادبیات بح ِر ُم َتقا ِرب در اصطالح عروضی ،به بحری گفته میشود که در
آن « َفعولُن» (  )- -یا یکی از حروف آن بهکار رفتهباشد
پرکاربردترین نمونه بحر متقارب ،بحر متقاربِ ُمث ََّم ِن َمحذوف (فعولن
فعولن فعولن َف َعل) است که آثاری چون شاهنامهفردوسی ،بوستان
سعدی و گرشاسبنام ه اسدی توسی بدین بحر و در وزن یادشده سروده
شدهاند .ساقینامهها نیز بر این وزن هستند که وزن فعولن برابر با گوشه
اول دستگاه اصفهان است خرد گر سخن برگزیند همی همان را گزیند
که بیند.
سر مایه کرد آهن آبگون کزان سنگ خارا کشیدش برون  /ز ایران بشد

تا به توران و چین گذر کرد ازان پس به مکران زمین
وزن رمل فاعالتن(  )--یکی از پر کاربرد ترین وزن هاست که با دستگاه
اصفهان همخوانی های بسیاری دارد
یکی دیگر از اوزان شعری فعالتن است به عنوان مثال رباعی نقطه عطف
که از اشعار خودم است در همین وزن است:
تو نگاهم که کنی زنده شود این دل ما میدانی
بنویسم ز غم پنهانی که کند خنده من ویرانی
چه کنم هر نفسی یاد تو آرام کند جان مرا
بارالها تو همان نقطه عطفی که به ما پنهانی
در اشعار رودکی و فردوسی شاهد تسلط بر دستگاه موسیقی اصفهان
هستیم چراکه وزن های رمل (فاعالتن ) و متقارب (فعولن ) به بهترین
شکل مطابق دستگاه موسیقی است.
بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی  /ریگ آموی و
درشتی راه او زیر پایم پرنیان آید همی
به طور کلی میتوان گفت که موسیقی و ادبیات با هم ارتباط نزدیک
دارند و مکمل یکدیگر هستند
  علی ذوالفقار پژوهشگر هنر و ارتباطات

دلنوشتــه

سحر بابایی ،دارای معلولیت جسمی-حرکتی از تهران
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درخت انگوری که از لب دیوار سرک کشیده ،کمکم شروع کرده به خبردادن
پاییز ،آخر میدانی پاییز ،دستانم رابه مهر می فشارد و مرا به دنیای آرزوها می
برد .آرزوهایم را مانند برگان زردرنگش می تکاند و مرا چون درخت پیری
که از سرما وحشت دارم به زمستان دعوت می کند .آنچنان که برگ های
رنگارنگش درهیاهوی باد بیتابی می کنند ،مرا برای رسیدن به آرزوهایم
بیتابتر می کند.
پاییز ،هر لحظه مرا به سمت رویاهایم می خواند و می خواهد که مرا همسفر
باد کند تا سراسیمه در میان برگ ها به دنبال گمشدههایم بگردم و در آخر
خود را در میان گمشدگانم بجویم.
پاییز! ای دوست بیآالیشم .هرگاه نسیمت را به دنبال من فرستادی به او بگو
تا به جای صدای هوهویش صدای خشخش برگ هایت را برای من به هدیه
بیاورد ،تا مرا هر ثانیه به یاد آرزوهایمبیاندازد و در هر صدم ثانیه برای رسیدن
به آنها پریشانترم کند.
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زندگی خودت باش
نقاش
ِ
ِ
مهدیه برنگ
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وقتی می گوییم نقاشی ،اولین چیزی که به ذهنمان خطور میکند ترکیبی از
رنگهایی است که به زیبایی در یک بوم قرار میگیرند .در واقع هنر نقاشی با
استفاده از رنگ معنا پیدا میکند .از رنگ به عنوان روح نقاشی میتوان استفاده
کرد ،رنگ یک ماده جادویی است که به اشکال مختلف به وجود میآید ،از
رنگهای متفاوت در هنر نقاشی میتوان در درک بهتر مفاهیم نقاشی استفاده
کرد.
از بُعد دیگر ،نقاشی در واقع هنر به تصویرکشیدن مفاهیم مختلف است حال این
هنر چه با دست کشیده شود و چه با دهان و چه با پا مهم نیست بلکه مهم این
است آثاری ارزشمند خلق شود و ببینده را محو تماشای اثر خود کند.
ما در ایران با افراد بسیاری رو به رو میشویم که با وجود معلولیت از هنرمندان
خوب کشورمان هستند از جمله مهرناز بهرامی که خالق نقاشیهای بسیار زیبا
با موضوعات عمیق و مفهومی است.
مهرناز از همان کودکی نقاشی میکند و در بزرگسالی این کار را به طور جدی
ادامه میدهد.
او دارای معلولیت جسمی-حرکتی و ساکن زاهدان است.
این هنرمند  ۲۷ساله موفق به خلق تابلوهایی بسیار زیبا و هنرمندانهای شده
است که توانسته ساالنه بسیاری از افراد را به خود جلب کند.
هر کدام از نقاشیهای او به نوعی بیانگر ایده و احساسات درونیاش است که
با ذوق و شم هنری فراوان آنها را ترسیم کرده است .خالقیت بسیار زیاد ،دید
دقیق هنری ،شناخت خوب از رنگها ،آشنایی با تمامی ابزارهای نقاشی ،صبر و
پشتکار از جمله مواردی است که او به عنوان یک نقاش خالق دارد.
او اولین فرزند خانواده است و برای اثبات خود به اطرافیان و خانواده ،با فروش
نقاشیهایش توانسته است به استقالل مالی و رضایت از خود دست پیدا کند.
حضور در نمایشگاههای تهران و زاهدان و همچنین شرکت در مسابقات
پارالمپیک معلولین ژاپن  ۲۰۲۰از افتخارات اوست.
مهرناز زندگی را همانند یک نقاشی تصور میکند و میگوید زندگیات را خودت
نقاشی کن با هر رنگی که خودت آن را میپسندی اگر رنگهای تیره به کار
ببری زندگیات نیز تیره خواهد بود پس سعی کن رنگهای شاد وروشن انتخاب
کنی تا زندگیات آنطور که دوست داری به چشمت زیبا نمایان شود.
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درباره کتاب

کتاب «قلم ،قلمم را فریاد کن» از انتشارات پارسیان البرز کرج ،اثری از
شاعر دارای معلولیت به نام حمیده محمدپور از شاعران روزگار ما است که
با پشتکار و تالش چندینساله پا به عرصه شعر سپید گذاشت .شاعر در
این کتاب کلمات را به زیبایی به تصویر می کشد و با سرودن اشعار لطیف
و روان توجه همگان را به شعر معطوف می دارد.

درباره نویسنده

حمیده محمدپور در شهر بابل به دنیا آمده است .او از بدو تولد دچار
معلولیت می شود .به دلیل عدم وجود امکانات تحصیلی ،نهضت سوادآموزی
ش رو و برخالف
را برای تحصیل انتخاب می کند اما به دلیل مشکالت پی 
میل باطنی از ادامه تحصیل منصرف می شود .در طی سال هایی که به
اجبار از درس و مدرسه عقب می ماند شروع به خواندن کتاب های مختلف
می کند که همین موضوع او را به نوشتن ترغیب می کند .در نوجوانی و
ابتدای ورودش به دنیای نویسندگی داستاننویسی را به صورت مبتدی و
سپس به طور حرفهای آغاز می کند و موفق به چاپ داستان کوتاه به نام
«من و پدر بزرگم» در مجله استانی می شود .همچنین در زمستان  98در
جشنواره داستاننویسی کشوری صاحب رتبه می گردد.
حمیده از روزی یاد می کند که خواهرش کتاب اشعار شاملو را به عنوان
هدیه به او می دهد کتابی که تکتک شعرهایش خال تنهایی او را پر می
کند و هر زمان که دلش می گیرد این شعرها مرهمی می شوند بر درد
هایش .تا اینکه رفتهرفته و با مرور هر روز شعرهای این کتاب یک حس
درونی او را به سرودن شعر تشویق می کند .او میگوید هیچوقت تصور

نمی کردم روزی برسد که کتابم به چاپ مجدد برسد  ،اما با استقبال مردم
به این نتیجه رسیدم که شعرها پلهایی هستند میان احساسات درونی و
بروزدادن آن که به لطیفترین شکل ممکن اتفاق میافتد.
در آخر نویسنده با این جمله صحبت هایش را پایان میدهد :من معتقدم
هنر داستاننویسی به بنای ساختمان شباهت دارد که با زاویه دید مختلف
نوشته می شود که گاهی با دیالوگ و گاهی با فضاسازی مسیرش را طی
می کند.از نظر من نویسنده باید اشخاص داستانش را خوب و محکم
اسکلتسازی کند تا بتواند خواننده را جذب و به داخل داستان بکشاند
زیرا داستان خوب داستانی است که خواننده را به فکر وادار کند و به
چرایی بکشاند.

من تشنه ام
برای معلمان نجیب وطنم
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از زنگ اولي كه نشستم در اين كالس
گل بود و سبزه بود و خدا با کمی سپاس
در دفترم هنوز ،مدادي  نميدويد
در شاخ و برگ باغچه بادي نميدويد
من بودم و شكستهترين مدادها
24
خطی سفید و خستهترین مدادها
وقتي كه گرگ ها همگی همقسم شدند
همدست روزهای پر از درد و غم شدند
دهقان چشم هاي تو آمد به داد من
آخر صداي پاي تو آمد به داد من
من مولویترین غزل ماجرا شدم
در بلخ چشم های تو آخر رها شدم
اي كاش باز رودكيام راغزل كني
دوران پاك كودكيام را غزل كني
من تشنهام كه فصل بهاري بياوري
ساراتر از هميشه اناري بياوري
از تختههاي سبز و سياهي كه روبهروست
باران و برف وپنجره ،باري بياوري
حتي  برای ریزعلیهای خستهمان
از ریلهای دور قطاری بیاوری
بر تكدرخت تشنه اين دشت ناگزير
يك استكان صداي قناري بياوري
از دود و از روايت آهن دلم گرفت
اي كاش باز اسب و سواري بياوري
از جام و از هزار اساطير اين ديار
من تشنهام كه چنگ و دوتاري بياوري
چيزي شبيه كودكيام در كالسها
از اين قبيل باز نداري بياوري؟
اي شمس حال مولويام را غزل بده
تكبيت هاي مثنويام را غزل بده
من تشنهام كه فصل بهاري بياوري
ساراتر از هميشه اناري بياوري
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موسی عصمتی،
شاعر و معلم نابینا از سرخس

رنگ ها
وجودم را نجوا میکنند
و عشق
مرا فرا می خواند
مسخ می شوم
در گرمی و سردی رنگ ها
سرپنجه نقاش
نوازش می کند
صورت معشوق را
چه دلنواز است
نقش میان رنگ
و عشق روح نقاش
و چه زیبا
نقش می زند و روح می نوازد
می رقصد و می رقصاند
روح نقاش
صورت معشوق را

نگاهت را می خوانم
و ترجمه می کنم
سکوتت را
و صفحه های ذهنت را مرور
اما...
 یار مهربانم نیستی
نجمه شیخ،
شاعر دارای معلولیت (شنوایی) از اصفهان

شاعر دارای معلولیت
مریم اسمعیلی از کرج

خیابان یک طرفه
نام دیگر من است همیشه از من
عبور می کنند
نفیسه خطیبی ،شاعر دارای معلولیت
سی پی از البرز

نازنینا ناز با مایت چراست
در کدامین دم نگاهت رو به ماست
عاشقم اندوه هر دم با من است
غم به قلب عاشقان آیا سزاست؟
هر چه زاری کردمت کو یک نظر
اینچنین با من ستمکاری رواست؟
گفتهاند عاشق به مقصودش رسد
روز وصل من به ماهم پس کجاست
گر قصیده سازد از عشقم کسی
چوب جنگل کاغذ این ماجراست
یوسف آزادمنش ،شاعر دارای معلولیت جسمی-
حرکتی از مشهد
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همیشه با آغاز فصل پاییز زندگی رنگوبوی
دیگری پیدا میکند؛ انگار پاییز با خودش
یک نظم و ترتیب خاصی به خانهها میآورد
که هیچ جور دیگری نمیشود آن را انقدر
زیبا و دوست داشتنی ساخت ،و من این
زیبای دوست داشتنی را دوست دارم.
مهرماه فصل آغاز مدرسههاست ،هر کس از
ماه مهر خاطرهای شیرینی دارد که تا آخر
عمر از ذهنش پاک نمیشود.
اول مهر بود و تازه مدارس باز شده بود ،دوم
دبستان بودم .مدرسه از خانهمان دور بود
و من که از وبلچر استفاده می کنم مجبور
بودم برای رفتن به مدرسه از سرویس
مدارس استفاده کنم ،آن روزها سرویس
مدرسه ما پر بود از جمعیت دانش آموزانی
که با شور و نشاط و هیاهو در کنار هم آرام
و قرار نداشتند.
یک روز که مثل همیشه سوار سرویس
مدرسه شدم ماشین به قدری از جمعیت

ادب و هنر

پاییزآمده ...
پر بود که جای سوزن انداختن هم نبود،
در میان هیاهوی بچه ها ناگهان درب مینی
بوس باز شد و یکی از بچه ها به بیرون پرت
شد و سرش به جدول کنار خیابان برخورد
کرد ،راننده که گوشش از هیاهو و شیطنت
های بچه ها پر بود ابتدا متوجه حادثه نشد
اما لحظه ای نگذشت که با جیغ بنفش بچه
ها محکم پاهایش را روی ترمز فشار داد.
راننده که دست و پایش را گم کرده بود بچه ها
را به سرعت پیاده کرد تا آن دانش آموز را به
بیمارستان برساند و تمام بچه ها را به مادرم
سپرد تا به مدرسه برساند ،من ماندم و مادرم
و  30تا  40دانش آموز بازیگوش و سربه
هوا که باید به مدرسه می رسیدن ،ماموریت
سنگینی بود که آن حادثه هم به سنگین تر
شدن آن اضافه کرده بود.
استرس این ماموریت برای مادرم به حدی
باال بود که تا مدت ها همیشه به آن استناد
می کرد و از آن روز با هیجان خاصی حرف

می زند ،خوشبختانه آن ماموریت علی رغم
بازیگوشی بچه ها با موفقیت به پایان رسید
و ما به مدرسه رسیدیم و هنوز زنگ اول
به پایان نرسیده بود که خبر رسید برای
دوستمان اتفاق جدی رخ نداده و فقط کمی
آسیب سطحی به سرش وارد شده است.
خوشبختانه آن بچه صدمه جدی ندیده بود
فقط سرش کمی آسیب دیده بود ولی در
کل به خیر گذشت و فقط مادرم اذیت شد
چون رساندن  30یا  40بچه به مدرسه کار
راحتی نبود ولی انجام شد.
و این گوشه ای از خاطرات من از مهر و
مدرسه و لذت ها و مشکالتی بود که امروز
هم یادآوری اش تلخی ها وشیرینی های
فراوانی را به یاد من می آورد .امیدوارم
که همه از این ماه خوب و دوست داشتی
خاطرات فراموش ناشدنی داشته باشند.
راحیل رحمان  ،نویسنده دارای معلولیت
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خواهر و برادر یک کودک معلول چه احساساتی را تجربه میکند؟
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ترجمه :بهناز ضبیحی
خواهر و برادرهای کودکان دارای معلولیت
هم مانند همه آدمها ،اوقات خوب و نه چندان
خوبی دارند .طبیعی است که کودک شما
احساسات مختلف زیادی در مورد وضعیت
خانوادگیاش داشته باشد.
گاهی اوقات ممکن است کودک از اتفاقات
خوبی که تجربه میکند احساس خوشبختی
کند .به عنوان مثال ،هنگامی که خواهر یا
برادرش که دارای معلولیت است توانایی تازهای
پیدا میکند احساس خوبی به آنها دست
میدهد .در مواقعی دیگر هم ممکن است از
اتفاقاتی که رخ میدهد احساس غم ،عصبانیت
یا گیجی کند؛ مثل وقتی که خواهر یا برادر
معلولش به بیمارستان فرستاده میشود.

کند خواهر یا برادرش با معلولیتی که دارد بیش
از حد مورد توجه قرار میگیرد و یا احساس
کند وقت زیادی از شما گرفته میشود و باعث
میشود نتواند آنچه را که میخواهد انجام دهد.
ممکن است فکر کند که قوانین و مسئولیتهای
خانواده عادالنه نیستند .به عنوان مثال ،اگر
خواهر یا برادرش کاری انجام ندهد یا کارهای
کمتری انجام دهد ،یا اگر به نظر برسد خواهر
یا برادرش رفتارهای چالش برانگیزی دارد،
ممکن است احساس عصبانیت کند و اگر فرزند
نوجوانی دارید ،ممکن است از اینکه خواهر و
برادرش آزادیاش را محدود میکند احساس
ناراحتی کند ،خصوصاً اگر برای مراقبت از
خواهر و برادرش احساس فشار کند.

ممکن است فرزند شما از اینکه خواهر یا برادر
یک کودک معلول است احساس غرور کند
و وقتی برادر یا خواهر وی مهارت جدیدی
مانند باالرفتن از نردبان در زمین بازی را یاد
بگیرد خوشحال شود و یا حتی از عضویت در
سازمانهای معلولیت احساس افتخار کند.

کودک شما ممکن است از نحوه نگاه و رفتار
دیگران نسبت به خواهر و برادرش ،نظرات
دوستانش و یا پاسخدادن به سواالت مربوط به
او خجالت بکشد ،خصوصاً اگر ناتوانی و علت
ناتوانی او را درک نکند.

غرور

خجالت

غم

فرزند شما ممکن است از اینکه خواهر یا
خشم
گاهی هم این احتمال وجود دارد که دچار برادرش نمیتواند با او وقت بگذراند و یا
خشم ،غم و یا حسادت شود .ممکن است فکر نمیتوانند بازیها و فعالیتهای مشترک دیگر

خواهر و برادرها را با هم انجام دهند احساس
غم و اندوه کند .شاید هم تنها از اینکه زندگی
خانوادگیاش مانند گذشته نیست ناراحت
باشد.
خوب است بدانید که نکات مثبت بسیاری برای
فرزند شما در داشتن یک خواهر یا برادر دارای
معلولیت وجود دارد .کودکانی که خواهر یا
برادر معلولی دارند ،غالباً مراقبتر و مهربانتر،
حساستر ،مدارا و دلسوز ،بالغ ،مسئولیتپذیر،
مستقل ،همدل و پاسخگوی نیازهای دیگران
هستند.
با وجود تمام این مسایل گاهی الزم میشود
پدر و مادر برای شناخت احساسات کودک
و کمک به او در جهت بروز آنها از شخص
دیگری یاری بگیرند و راهی را پیش بگیرند
که کمترین آسیب به فرزندانشان وارد شود.
مشاورههای روانشناسی منظم و فردی کودک
با روانشناس یا روانپزشک به او این امکان را
میدهد تا خود و احساساتش را بهتر بشناسد
و با مشکالت خانواده برخورد مناسبی داشته
باشد .پس اگر گاهی احساس میکنید که
کنترل امور از دستتان خارج میشود ،از کمک
متخصصان بهره بگیرید ،زیرا هدف آنها کمک
به شماست.

چگونه معلولیت بر روی سالمتی تاثیر میگذارد؟
ترجمه :دنیا صارمی

پیـــک توانــا

زخم بستر
زخم بستر ناشی از فشار مداوم بر روی
پوست است .معموال قسمتهای بدن
مانند آرنج ،پاشنه و ران و شانه و پشت
سر را درگیر میکند .افرادی که از ویلچر
استفاده میکنند در معرض ابتال به زخم
بستر هستند.
سرطان
تحقیقات نشان داده زنان افراد دارای
معلولیت کمتر برای سرطان رحم و
سینه غربالگری میشوند و برای این
افراد امکانات و تجهیزات غیرقابل
دسترس وجود دارد.
آنفلوانزا
افراد دارای معلولیت با انواع خاص
معلولیت خطر ابتال به عوارض مرتبط
با آنفلونزا مانند ذاتالریه را دارند .زیرا
برخی معلولیتهای جسمی بر چگونگی

29

سالمـــت

مطالعات مربوط به معلولیت و شرایط
سالمتی نشان داده افراد دارای معلولیت
نسبت به افراد فاقد معلولیت به علت
دسترسی کمتر به مراقبتهای بهداشتی
کافی و عدم فعالیت جسمانی بیشتر در
معرض خطر هستند؛ این افراد مانند
همه انسانها به مراقبتهای بهداشتی
و برنامههای بهداشتی نیاز دارند تا سالم
و فعال باشند .سالمبودن برای همه ما
یک معنی را میدهد .یعنی داشتن
اطالعات مناسب برای سالمماندن و
دانستن نحوه پیشگیری بیماری .برای
افراد دارای معلولیت همچنین به این
معناست که میتوانند مشکالت سالمتی
خود را درمان کنند .به این مشکالت،
شرایط ثانویه گفته میشود .این افراد
اغلب بیشتر در معرض خطر بیماریها
هستند و مشکالت جسمی و فیزیکی
ممکن است برای این افراد رخ دهد و
به بیماریهایی مانند آسیب ،درد ،اضافه
وزن ،کوفتگی و زخم بستر ،افسردگی
و ناتوانی در یادگیری ،التهاب مفاصل
دچار شوند.
چگونه این بیماریها در افراد دارای
معلولیت تاثیر می گذارد:
کوفتگی
یکی از مشکالتی که افراد دارای معلولیت
ممکن است داشته باشند ،احساس
خستگی  ،فقدان انرژی و کوفتگی
است که میتواند بر روی فکرکردن و
احساس تاثیر بگذارد .همچنین میتواند
فعالیتهای روزانه افراد را تحت تاثیر
قرار دهد.
آسیب
معلولیت گاهی اوقات باعث خانهنشینی
میشود و پیامدهای آسیب میتواند
شامل پیامدهای جسمی ،عاطفی و مالی
شود که بر روی زندگی افراد ،خانواده و
جامعه تاثیر میگذارد.
ورم مفاصل
یکی از رایجترین دالیل معلولیت ورم

مفاصل است که میتواند فعالیتهای
روزمره را محدود کند و مطالعات نشان
داده افراد دارای معلولیت بیشتر در
معرض قرارگیری این بیماری هستند.
افسردگی
افراد دارای معلولیت میزان اضطراب و
افسردگی باالتری نسبت به افراد بدون
معلولیت دارند .روشهای مختلفی برای
درمان افسردگی وجود دارد که یکی از
این راهها ،ورزشکردن است و همچنین
میتوان از مشاور هم استفاده کرد.
اضافهوزن
معلولیت بر وزن هم تاثیر گذاشته و
افراد دارای معلولیت نسبت به افراد
بدون معلولیت اضافهوزن دارند و چاقتر
هستند.
درد
معموال افراد دارای معلولیت درد دارند
که درد می تواند روی عملکرد و
فعالیتهای روزمره آنها تاثیر بگذارد
که میتواند بلندمدت یا کوتاهمدت
باشد.

مبارزه بدن با عفونت تاثیر میگذارد.
ناتوانی در یادگیری
این بیماری اختاللی است که ممکن
است بر توانایی فرد برای درک یا استفاده
از زبان نوشتاری و محاسبات فکری و
ریاضی تاثیر بگذارد .این ناتوانایی ممکن
است مادامالعمر باشد یا کوتاهمدت و
ممکن است بعضی از افراد چند اختالل
یادگیری را با هم داشته باشند یا یکی از
این اختالل ها را داشته باشند.
بیماری قلبی
بیماری قلبی علت اصلی مرگومیر
است ،ولی هر ساله افراد زیادی در
سرتاسر جهان به دلیل مبتالشدن به این
بیماری جان خود را از دست میدهند.
همچنین مطالعات نشان داده که این
بیماری عامل اصلی معلولیت است.
تغذیه و بهداشت دهان نیز اهمیت دارد.
زیرا روی سبک زندگی و سالمتی افراد
تاثیر می گذارد .منظور از بهداشت
ن ها نیست،
دهان تنها سالمتی دندا 
بلکه منظور سبک زندگی است و مواد
غذایی است که می تواند روی سالمتی
تاثیر بگذارد  ،پس مراقب سبک زندگی
و مواد غذایی خود باشیم.
آسم
آسم نوعی بیماری است که روی
ششها تاثیر میگذارد .یکی از
بیماریهای طوالنیمدتدر بچههاست
ولی بزرگساالن هم میتوانند دچار این
بیماری شوند .آسم یکی از رایجترین
بیماریها در بچههاست که باعث
معلولیت بچهها میشود.
خشونت
خشونت یکی از مشکالت جدی در
جامعه است؛ افراد دارای معلولیت 4
تا 10برابر افراد بدون معلولیت قربانی
خشونت ،سوءاستفاده و یا غفلت
میشوند .همچنین کودکان دارای
معلولیت بیشتر در معرض آزار جسمی
و جنسی قرار میگیرند.

علــــمی
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رانندگی با ویلچر
در کشور چک ،یک شرکت اتومبیل کوچکی ویژه افراد دارای
معلولیت طراحی کرده است .راننده از در رمپدار جلو که دارای
کنترل از راه دور است با ویلچر وارد وسیله نقلیه میشود،
پشت سرش ایمن است و قبل از رانندگی مستقیم با ویلچر در
را میبندد .کوتاه سخن اینکه ،این مینیون فقط یک مسافر را
حمل میکند .البته تمام استانداردهای ایمنی را دارد .به یک
موتور کوچک مجهز شده تا بتوان بدون گواهینامه رانندگی کرد،
با این حال ،امکانات این خودرو تصریح میکند که فقط قادر به
حمل یک فرد دارای معلولیت است که مجهز به ویلچر برقی با
چند صد کیلو بار باشد ...بنابراین مهندسان نه تنها برای وزن کم،
بلکه برای اتصاالت داخلی و بدنه  از پلیمرها استفاده کردند :آنها
به اندازه کافی مقاوم هستند تا استانداردهای ایمنی را برآورده
کنند .نتیجه شگفت آور است ،و یک بار هم که شده سرها به
دالیل خوبی به سمت افراد دارای معلولیت میچرخند.

31
پیـــک توانــا
علمـــی

صندلی پلهنورد

به کمک این صندلی میتوانیم به سرعت و ایمن هر فرد مبتال به اختالل
حرکتی را به ویژه در شرایط تخلیه اضطراری از طریق راهپله جابجا
کنیم.

فناوریهای نوین

ترجمه معصومه آمِدی

صفحهی انتقال
صفحهی انتقال برای کمک به انتقال بیمار ،به ویژه افرادی است که
بلند کردن آنها سخت است .این صفحهی  32اینچی یک راه حل عالی
برای شرایطی است که بازوی صندلی چرخدار قابل جابجایی نیست یا

چرخ مانع است .شکل هاللی صفحه ،جابجایی فرد را راحت میکند و
وی بدون تالش زیاد از نقطهای به نقطه دیگر منتقل میشود :از تخت
به ویلچر ،از ویلچر به توالت یا از ویلچر به خودرو.
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باالبر توالت

این باالبر برای افرادی که به دلیل محدودیت حرکتی به سختی از
روی صندلی توالت برمیخیزند ،بسیار مناسب است .متشکل از یک
صندلی است که دستههایش با استفاده از کنترل دستی پایین و باال
میشود .توسط باتریهای شارژشدنی کار میکند و نیاز به پریز برق
ندارد .نصب این باالبر آسان است و فقط صندلی باید برداشته شود.
روی پایههای پالستیکی محکم قرار میگیرد و نیازی به پیچ مهره
نیست .حداکثر وزن  160کیلوگرم را تحمل میکند.

