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ورزشکارانی  پارالمپیک در ایران و جهان: 

 که در سازمان متبوع خود هم غریبه هستند 

 مسئول امیر سرمدی: مدیر

شورای فرهنگ عمومی کشور با درخواست    1392در سال 

مهر مهاه هرسهههال بهه    24کمیتهه ملی پهارالمپیهک، برای  بهت  

نیز  1394عنوان روز ملی پارالمپیک موافقت کرد. در سهال 

بها تهیییهد حسهههن روحهانی، رئی  

رئی  شهههورای   و  وقهت  جمهور 

مهر بهه عنوان    24انقالب فرهنگی،  

یران  روز ملی پارالمپیک در تقویم ا

به بهانه  بت این رویداد  بت شهد. 

مهم در ایران در ماهی که گذشهت،  

تهاریخ هه  بهه  نوشهههتهار  این  در 

گیری پهارالمپیهک در دنیها،  شهههکهل

ههای  چگونگی تهیسهههی  اتحهادیهه

نتهای    در جههان،  ورزش معلوالن 

ورزشهکاران نابینای ایران در تاری   

پارالمپیک و شهههرایع فعلی ورزشهههکاران جانباز و معلول 

 اندازیم.ورمان نگاهی میکش

بریتانیا آغازگر نهضت حضور معلوالن در  

 المپیک 

کلمۀ  در ابتدا باید اشههاره کنم که برخالف تصههور عموم، 

پهارالمپیهک، هیا ارتبهاطی بهه معلولیهت و نهاتوانی جسهههمی  

نهدارد. در زبهان یونهانی پهارا بهه معنهای ربهه همراه یها در کنهار  

ه موازات المپیهک ههایی اسهههت کهه به اسهههت و بیهانگر بهازی

اولین نقطهه شهههروج توجهه بهه ورزش شهههونهد.  برگزار می

جو کرد؛ هر چند وسهال قبل جسهت  74معلوالن را باید در 

ساله دارد.   134تر و قدمتی  ای دیرینهورزش معلوالن سابقه

میالدی  1888برلین اولین شهری در جهان بود که در سال 

سهی  کرد؛ اما  های ورزشهی برای افراد ناشهنوا را تیکلوب

لودویک  ، یک نورولوژیسهههت به نام دکتر  1944در سهههال 

از دولت انگلسههتان درخواسههت کرد که یک مرکز  گاتمن  

جراحات مربوط به سههتون فقرات در بیمارسههتان اسههتو   

ماندویل در بریتانیای کبیر تیسههی  کند. چهار سههال بعد و 

های  ، در مراسههم افتتاحیه بازی1948جوالی سههال   29در 

یک لندن، دکتر گاتمن برای ورزشههکاران روی ویل ر،  المپ

اولین مسهابقات ورزشهی وی ه معلوالن 

های  را سههازماندهی کرد و آن را بازی

 16اسهتو  مندویل نامید. در آن سهال، 

در جنهگ  نظهامی مجروح  زن و مرد 

تیر دوم، در رشهههتهه  انهدازی  جههانی 

این واقعه نقطۀ عطفی  شهرکت کردند.  

المپیهک برای معلوالن ههای  بهازی در

، ورزشهههکهاران 1952بود. در سهههال  

بههازی معلول این  در  نیز  ههها  هلنههدی 

المللی  شهههرکهت کردنهد و جنبش بین

وجود  بهه ههای اسهههتو  منهدویهلبهازی

آغاز شهد؛  1960آمد؛ اما پارالمپیک تابسهتانه رسهماا از سهال 

 23ورزشهههکهار معلول از    400هها میزبهانجهایی کهه ایتهالیهایی

شهههر اورن  سههال بعد،  16دند. درسههت کشههور دنیا بو 

ههای کلهدسهههویهک در کشهههور سهههوئهد میزبهان اولین بهازی

 شد. 1976پارالمپیک زمستانه در سال 

های ورزش  گیری اتحادیهنگاهی به شکل 

 معلوالن در دنیا 

گیری یک نهاد مسهتقل ورزشهی ناشهنوایان در زمینه شهکل

قدم  برای خود به نسهبت سهایر اقشهار معلوالن در دنیا پیش

بودنهد و درسهههت یکصهههد سهههال قبهل، سهههازمهان جههانی  

تیسهی   1922( را در سهال CISSهای ناشهنوایان  ورزش

کردند. البته که این قشهههر با سهههایر معلوالن در دنیا همراه  
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نشههدند و در حال حا ههر نیز مسههابقات جهانی مربوط به 

 کنند.خود را با نام رمسابقات خاموش  برگزار می

 های استو  مندویلالمللی بازیبین ، کمیته1960در سال 

(ISMGC)  این  1972در رم ایتالیا شهکل گرفت. در سهال

 المللی اسهتو  مندویلهای بینسهازمان به فدراسهیون بازی

(ISMGF) المللی  ها به فدراسهیون بینتغییر نام داد و بعد

 شهرت یافت. (ISMWSF)ورزشی با ویل ر  

المللی در ورزش معلوالن نیز به منظور مطالعه  کارگروه بین

و زیر نظر اتحادیه  1960مشههکالت این قشههر، در سههال 

کارگروه در سهال  اینسهربازان شهکل گرفت.  جهانی کهنه

ورزش معلوالن  المللیمنجر بهه ایجهاد سهههازمهان بین  1964

(IOSD) بینایان، افراد قطع عضو، افراد  شد. نابینایان و کم

ارای فل  پا و فل  مغزی، اعضههای تحت عضههو سههازمان  د

ابتهدا،  بین در  معلوالن بودنهد.  کشهههور    16المللی ورزش 

 ورزشهکاران پیوسهتند. این سهازمان به سهختی IOSD به

پهارالمپیهک   و نهابینها در  را  و   1976قطع عضهههو  تورنتو 

 آرنهیم  1980در پهارالمپیهک   را ورزشهههکهاران فل  مغزی

ها و المللی ورزشزمان بینسههها 1978در سهههال  پذیرفت.  

و در سههال   (CPISRA)تفریحات مبتالیان به فل  مغزی 

بین  1981 و المللی ورزشفهدراسهههیون  نهابینهایهان  ههای 

اما دو سههال بعد و در (  تیسههی  شههد. IBSAبینایان  کم

ورزش  میالدی، چههار سهههازمهان مرتبع بها  1982سهههال  

 و   CPISRA, IBSA, ISMGF)مههعههلههوالن  

(IOSD در هم ادغام شهدند وICC (International 

Co-coordinating Committee Sports for 

the Disabled in the World)   .را تیسهی  کردند

 توانان ذهنیالمللی ورزشههی کمهم نین فدراسههیون بین

FIS) -(ID) (INAS کمیته  تیسهی  شهد.  1986در سهال

فهدراسهههیون ورزشهههی   نهاشهههنوایهان والمللی ورزش  بین

 ملحق ICC به 1986در سههال  ذهنی توانانالمللی کمبین

های معلولیتی و مدیریت  متولی منافع گروه ICCشهههدند.  

را بر عههده    1992تها    1982ههای پهارالمپیهک از سهههال  بهازی

المللی  ، کمیته بین1989سههپتامر  22در داشههت. در نهایت،  

انتفهاعی بهه سهههازمهان غیرعنوان یهک  بهه (IPC) پهارالمپیهک

رویههداد بر  نظههارت  شههههر  منظور  در  پههارالمپیههک  هههای 

،  1994در سهال شهد.  آلمان تیسهی دوسهلدورف کشهور  

IPC   های پارالمپیک را بر عهده  های بازیکلیه مسهههیولیت

های  عنوان کمیتهعضههو به 174این سههازمان دارای گرفت.  

 از پن  قاره جهان است.    (NPC)ها  کشور ملی پارالمپیک

بینا آوران نابینا و کم در ایران و مدال  پارالمپیک

 در این تورنمنت جهانی

 1358در سهههال   ههای معلوالن ایرانفهدراسهههیون ورزش

بدنی وقت  تیسههی  شههد و تحت نظارت سههازمان تربیت 

مهاه سهههال کرد؛ امها در هفهدهم بهمن فعهالیهت خود را آغهاز

عنوان یک نهاد مسهتقل یران بهکمیته ملی پارالمپیک ا 1379

تیسهی  شهد. اولین حضهور رسهمی ورزشهکاران معلول ایران 

گردد؛  سهیول برمی 1988در تاری  پارالمپیک به مسهابقات  

جایی که ورزشهکاران جانباز و معلول کشهورمان در چهار  

برداری میدانی، وزنهونشههسههته، دو رشههته ورزشههی والیبال

طال،   4مدال شههامل   8حضههور یافتند و با کسهه    گلبال و

هشههتم قرار گرفتند.  وبرنز در جایگاه بیسههت  3یک نقره و  

دوره دیگر  8پ  ورزشههکاران معلول کشههورمان در آناز

دوره   9پارالمپیک حا هر شهدند که دسهتاورد آنها در طول  

نقره و  48مدال طال،  67حضهور در پارالمپیک در مجموج  

سهههت. در این مدال رنگارنگ ا 160برنز و در مجموج   45

، تها پهارالمپیهک 1988بین ورزش نهابینهایهان پ  از پهارالمپیهک 

آتن توفیقی بهه دسهههت نیهاورد تها آنکهه در پهارالمپیهک   2004

کیلوگرم    75آتن، ههانی عسهههاکره جودوکهار وزن    2004

پکن،  2008کشهورمان موفق به کسه  مدال برنز شهد. در 

کیلوگرم بهه مهدال نقره   60سهههعیهد رحمتی جودوکهار وزن  

پرسهت در لندن، سهجاد نیک 2012سهید و در پارالمپیک ر
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میهدانی بهه مهدال نقره دسهههت یهافهت. ومهاده پرتهاب نیزه دو

نابینای کشهورمان بود که   گر وزنهسهامان پاکباز دیگر پرتاب

ریو، مهدال نقره را از آن خود کرد؛ در   2016در پهارالمپیهک  

تبال  همان سههالی که در مهد فوتبال دنیا یعنی در برزیل، فو 

سهاز شهد و به مدال نقره و نای   پن  نفره کشهورمان شهگفتی

عملکرد   بهترین  یههافههت.  دسههههت  پههارالمپیههک  قهرمههانی 

توکیو   2020ورزشههکاران نابینا در تاری  پارالمپیک اما در  

کهه علی پیرو  در مهاده پرتهاب نیزه مهدال رقم خورد؛ جهایی

نقره، مههدی اوالد در مهاده پرتهاب دیسهههک مهدال نقره و 

مدال طال، امیر خسهروانی در پرش طول مدال   اب وزنهپرت

کیلوگرم   90طال، وحید نوری در رشهههته جودو و در وزن 

زاده در رشهته جودو و در به مدال طال و محمدر ها خیراهلل

کیلوگرم بهه مهدال طال دسهههت یهافتنهد. رههاورد   100وزن +

 6مهدال طال،   4ورزش نهابینهایهان در تهاری  ادوار پهارالمپیهک،  

مهدال رنگهارنهگ   11نقره، یهک مهدال برنز و مجموج  مهدال  

 است.

ورزشکارانی که در سازمان متبوع خود هم  

 غریبه هستند

دیدگاه و نوج نگرش مسیوالن نسبت به ورزشکاران معلول 

در کشهورهای مختل  متفاوت اسهت. فرا اسهت میان آنکه  

 اش بیرونیک شهخ  با معلولیت شهدید را از کن  خانه

بال دهید که جواز حضهههور در وآنقدر به او پربکشهههید و 

کند، یا اینکه با شهعار  های جهانی را کسه  مهمترین رقابت 

گرایی، یهک نفر یها حتی یهک تیم را از حضهههور در کیفی

بزرگترین آوردگاه جهانی محروم کنید. متیسهفانه مسهیوالن  

پارالمپیک کشورمان که اخیراا ریاست کمیته ملی المپیک را 

ههای  د قهدرت خود دارنهد، بها اتخهاذ سهههیهاسهههت نیز در یه 

نادرسهت، شهور و انگیزه برای تالش بیشهتر از ورزشهکاران  

بهاالی کمیتهه ملی پهارالمپیهک انهد. مهدیران ردهمعلول را گرفتهه

تواننهد بهه نتهای  درخشهههان ورزشهههکهاران معلول زمهانی می

افتخار کنند که فضهها را برای حضههور معلوالن شههدید هم 

که مشهخصهاا در ورزش نابینایان حضور  الیحفراهم کنند؛ در

معلوالن خفی  چنان پررنگ شهده اسهت که یک ورزشهکار  

در طی چهار سههال دو بار کالس بینایی خود را از دسههت  

داده اسههت. این امر صههدای اعتراب نابینایان مطلق را به 

دنبهال داشهههتهه اسهههت  گوش اگر گوش تو و نهالهه اگر نهالهه 

رسههد فریاد اسههت(. نابینایان  ماسههت، آن ه البته به جایی ن

میهدانی در وههایی مهاننهد جودو و دودر رشهههتهه  1کالس ب

کنند  فدراسیون متبوج خود هم آن نان احساس غریبگی می

آن   لقهای  بهه  را  دیگری عطهای ورزش  از  پ   یکی  کهه 

بخشههند. فدراسههیونی که باید متولی حمایت از حقوا  می

رای به دیده بینهایی باشهههد، بتمهامی ورزشهههکهاران آسهههیه  

تر کردن رزومه کاری خود، با اسهههتفاده از اصهههطالح قوی

معلوالن بینایی خفی  سهههعی دارد کارهای نکرده بسهههیار  

خود را از طرا دیگری جبران کنهد. بها نگهاهی بهه تهاریخ هه 

بانوان نابینا   شهویمحضهور نابینایان در پارالمپیک، متوجه می

عنوان  هلنهدن کهه ههاجر تکتهاز به   2012انهد بهه جز  نتوانسهههتهه

پنجمی دسههت یافت، جواز شههرکت در این رویداد جهانی  

را کسهه  کنند. این یک  ههع  بزرا برای فدراسههیون 

نهابینهایهان اسهههت کهه اهمیهت چنهدانی بهه بهانوان ورزشهههکهار 

دهد. کمبود امکانات ورزشههی برای بانوان و شههرکت  نمی

المللی عوامل اصهههلی عدم  های بینندادن آنها در تورنمنت 

های اخیر، بانوان نابینا و قشهر اسهت. در سهالپیشهرفت این  

بینها در دو رشهههتهه شهههنها و گلبهال، قربهانی ایهدئولوژی کم

ای و ا رات مثبهت  انهد کهه ورزش حرفههمسهههیوالنی شهههده

المللی، برای آنها های بینحضهور ورزشهکاران در تورنمنت 

کوچکترین اهمیتی نهدارد. از مهدیران کمیتهه ملی پهارالمپیهک 

های درسهت،  با اصهالح سهاختار و سهیاسهت رود انتظار می

سهههوی بهتری  وگهذاری ورزش معلوالن را بهه سهههمهت ریهل

مهرماه، برای تمامی ورزشهکاران معلول  24هدایت کنند تا 

 به معنای واقعی کلمه روز ملی پارالمپیک باشد.
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گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران  

 ( ۱۴۰۱)مهر 

 ایان ایرانمقام انجمن نابینمنصور شادکام: قائم

 ص( و امام جعفر میالد باسههعادت حضههرت رسههول اکرم

ماه، روز ایمنی عصهای سهفید سهوم مهرو ج( و بیسهت صهادا

 گویم.  را خدمت همه مخاطبان گرامی تبریک می

انجمن نابینایان ایران در مهر، ماه بسهیار شهلوغی را پشهت 

ای انجام داد که مختصهری از های ارزندهسهر گذاشهت و کار

 رسانم.را به اطالج مخاطبان محترم می آن

نهامهه بها شهههرکهت آبتین یکی از این اقهدامهات، انعقهاد تفهاهم

توانند از کارت( اسهت که دوسهتان میسهالمت ایرانیان  دارو

شهههده، از های تولیدطریق وبسهههایت انجمن و پادکسهههت 

شههها اهلل بتوانیم بها نهامهه آگهاه شهههونهد. انجزئیهات این تفهاهم

نامه،  اهمانعقاد این تف

بهه  خهدمهات خوبی 

بینهایهان  نهابینهایهان و کم

سهراسهر کشهور ارائه 

 کنیم.  

پیرو نشهههسهههت و 

مکهاتبهاتی کهه قبالا بها  

نهههههاد  کههل  دبههیههر 

های عمومی  کتابخانه

داشهههتهیهم،  کشهههور 

های  ای میان انجمن نابینایان ایران و نهاد کتابخانهنامهتفاهم

اهداف   نامه،عمومی کشههور منعقد شههد. با انعقاد این تفاهم

های  های عمومی در زمینهمشههتر  انجمن و نهاد کتابخانه

خوانی، پیگیری خواههد فرهنگی، آموزش و کتهاب و کتهاب

توانهد منت  بهه ارائهه خهدمهات نهامهه میشهههد. انعقهاد این تفهاهم

 ای خوبی به جامعه هدف شود. خانهکتاب

موزه نیاوران هسههتیم که  نامه با کاخما در حال انعقاد تفاهم

نامه  زودی انجام خواهد شههد. انعقاد این تفاهمشهها اهلل بهنا

های صهنایع دسهتی و تواند در جهت برگزاری نمایشهگاهمی

بینها از آ هار هنری دوسهههتهان نهابینها و بهازدیهد افراد نهابینها و کم

نهامهه بها کهاخ موزه  هها مفیهد بهاشهههد. بها انقعهاد این تفهاهمموزه

بینا از فرصهت برابر با  های مشهابه، دوسهتان نانیاوران و مکان

سهههایر افراد جهامعهه برای بهازدیهد از این امهاکن برخوردار  

 خواهند بود. 

ماه، مصههادف با روز ایمنی عصههای سههوم مهرودر بیسههت 

این ازگونه که پیشسهفید، رویداد مهمی برگزار شهد. همان

آقهای منوچهر ههادی، اطالج رسههههانی کرده بودم، جنهاب 

ههای نیهک و همسهههر کهار  کهارگردان فرهیختهه و عهاشهههق

محترمشهههان، هنرمند عزیز سهههرکار خانم یکتا ناصهههر، از 

امنا و یاران همیشههگی انجمن نابینایان ایران اعضههای هییت 

هستند و با همکاری 

ایشههان، مراسههمی با 

حضهور سهیصهد نفر  

در تاالر تشهههریفاتی 

اقدسهیه برگزار شهد. 

مهحهتهرم  اعضههههای 

ههای  انجمن، خهانواده

خهی هریهن   ایشههههان، 

ها  در، شهرکت قگران

ههایی از و سهههازمهان

جمله ایرانسهههل، سهههداد، پیشهههگامان پویا، امید اروندرود 

تجهارت  مونهاکو(، بهانهک مسهههکن، بهانهک آینهده، گلهدیران،  

حیان، آبتین سهالمت ایرانیان و میهمانانی از شهورای  پارس

شههر و شههرداری حضهور داشهتند که در گزارش ماه آینده، 

ات این عزیزان خواهم  ها و اقدامبیشههتر به شههرح صههحبت 

 پرداخت.
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جا دارد از مدیر تاالر تشهههریفاتی اقدسهههیه و جناب آقای 

منوچهر هادی که موجبات برگزاری این مراسههم را فراهم 

کهههههنهههههم.   تشههههههههکهههههر  کهههههردنهههههد، 

 
 

عنوان یک شهههروند نابینا، خدمت رئی  محترم در اینجا به

کنم که شههما با  جمهوری، جناب آقای رئیسههی، عرب می

دولهت مردمی و جههادی و انقالبی در انتخهابهات شهههعهار  

ریاسههت جمهوری شههرکت کردید و با همین شههعار ر ی 

رغم اینکه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی  آوردید. علی

های  های مهم دولت اسهههت و سهههازمانخانهکه از وزارت

بزرگی چون بهزیسهتی، سهازمان تیمین اجتماعی و سهازمان  

وی ه افراد دچهار معلولیهت و افراد  بههای کهه مردم  حرفههوفنی

کهار دارنهد و از ودیهده بینهایی، خیلی بها آنهها سهههرآسهههیه  

ههای این وزارت اسهههت؛ امها متهیسهههفهانهه این مجموعههزیر

نهدارد. امیهدواریم بها همکهاری رئی  وزارت خهانهه وزیر 

جمهور و نمایندگان محترم مجل ، وزیری شهایسته، جوان  

خانه مهم انتخاب شهود که با  تو نخبه برای اداره این وزار

ای که به شهههعار  کارگیری مدیران و معاونان شهههایسهههتهبه

ها را باشههند، بتواند این شههعارانقالبی بودن اعتقاد داشههته 

ههای بسهههیهار خوبی  عملیهاتی کنهد. مهدیران کنونی، انسهههان

ای که در ارتباط و سهههالهواسهههطه تجربه دههسهههتند؛ اما به

رسهد مدیران کنونی  ام، به نظر میهمکاری با مدیران داشهته

سههازمان بهزیسههتی کشههور، مدیرانی نیسههتند که بتوانند  

ها و مشهکالت معلولین باشهند. برای ا بات  پاسهخگوی نیاز

این اسههتدالل، چند مثال را حضههور خوانندگان گرامی بیان  

 کنم:می

مرکز رودکی، از مراکز بسهههار مهم برای تولیهد کتهاب و -1

ینایان اسههت که در حال حا ههر شههرایع  منابع مطالعاتی ناب

 خوبی ندارد؛

روزنهامهه ایران سهههپیهد، بهه بههانهه شهههیوج بیمهاری کرونها و -2

اسهتدالل خطرسهاز بودن لم  کاغذ توسهع نابینایان تعطیل 

گیری ویروس کرونها،  شهههد و پ  از فروکش کردن همهه

شههود.  نامه و فقع برای نمایش منتشههر میصههورت هفتهبه

ی به نابینایان داده نشهد و این در شهین متیسهفانه هیا اهمیت

هزار  دولت انقالبی نیسههت. در سههراسههر ایران، حدود سههه

حالی اسهت که سههم نابینایان،  نشهریه وجود دارد و این در

ای کهامالا  نهامههتنهها یهک روزنهامهه بود کهه آن هم بهه هفتهه

کیفیهت بهدل شهههد. این رلم در حق نهابینهایهان اسهههت.  بی

ر مورد روزنامه ایران سهپید توسهع  گیری دمتیسهفانه تصهمیم

رئی  سهازمان بهزیسهتی و بدون مشهورت افراد نخبه نابینا  

و شههههههههههههد  انهههههههههجهههههههههام 

 
از رئی  جمهوری محترم خواهشهمندم این رلم بزرا در 

 حق نابینایان را پیگیری کنند؛

مورد دیگر، مراکز مثبهت زنهدگی اسهههت کهه از رئی    -3

دارای پیشههین سههازمان بهزیسههتی به ارت گذاشههته شههد و  

اشهکاالت زیادی بود و قرار بود توسهع آقای قادری، رئی  
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محترم سهازمان بهزیسهتی، پیگیری شهود که متیسهفانه هیا  

 اقدامی انجام نشد؛

متیسههفانه افراد نابینای فاقد شههغل بسههیاری هسههتند که   -4

کنند و در نوبت دریافت مسههتمری  مسههتمری دریافت نمی

که با وجود درآمد   هسهتند و از سهویی دیگر، افرادی هسهتند

کنند  باال، هم نان از سازمان بهزیستی مستمری دریافت می

دهنده نبود آمار و اطالعات و مدیریت صهحی   و این نشهان

در سهازمان بهزیسهتی اسهت و گویای این اسهت که سهازمان  

رسهانی به جای خدماتبهزیسهتی دچار روزمرگی شهده و به

بهه جله  ر ههههایهت مهدیران رده بهاال  مهددجویهان، فقع 

اندیشههد. در کل باید بگویم که بهزیسههتی واقعاا حال و می

 روز خوبی ندارد؛

 
رئی  محترم سههازمان بهزیسههتی، مدعی تیمین صههد  -5

در مراکز  دسهههتگهاه نوت نهابینهایهان  تیکر برای اسهههتفهاده 

ها بودند که متیسهفانه فقع سی دستگاه  ای و انجمنکتابخانه

  از تهیمین مهابقی ههای مختلخریهداری کردنهد و بها بههانهه

کننده مشههکالت نیاز نابینایان و برطرفها که مورددسههتگاه

بخشهی و حال، معاونت توانهرآنان اسهت، سهر باز زدند. به

بایست  دفتر تجهیزات پزشهکی روزانه سازمان بهزیستی، می

کردنهد کهه متهیسهههفهانهه  تهیمین این دسهههتگهاه را پیگیری می

انجمنعلی پیگیری  اقهدامی انجهام ههای متعهدد، هرغم  یا 

کفایتی این مدیران اسهههت و دهنده بینشهههد و این نشهههان

محترم، علی رئی  جمهور  مر ر  اقهدامهات  و  تالش  رغم 

مدیرانی بر سههر کار هسههتند که حتی حا ههر به بازدید از 

های کشهوری نیسهتند. برگزاری مراسهم بزرگداشهت  انجمن

روز ایمنی عصای سفید از ورای  سازمان بهزیستی است؛  

شههود. آقای قادری   لی متیسههفانه هیا اقدامی انجام نمیو

بخش  آقای کارمی  شههما تکیه بر صههندلی شهههید فیاب

ایهد کهه خون خود را در راه میهن فهدا کرد. بهدانیهد کهه در زده

مقابل خدا مسههیولید و باید پاسههخگو باشههید. آقای قادری   

شههما حکمتان را روی سههرتان گذاشههتید و گفتید که خادم 

هسهههتیهد؛ ولی مها پ  از یهک سهههال پیگیری فقع  معلولین

ایم؛ مالقاتی بیسهت دقیقه فرصهت مالقات با شهما را داشهته

که شهما تنها شهنونده مسهائل نابینایان بودید و حتی نگفتید 

های  شهوند یا نه  در پاسه  پیگیریکه آیا مشهکالت حل می

شههود که  ما برای مالقات رئی  محترم بهزیسههتی گفته می

کنهد. کهدام معهاونم همهان کهه  را پیگیری می  معهاون، امور

 داندم ها را نمیتفاوت بین انجمن و شبکه تشکل

جناب آقای رئی  جمهور  به داد برسههید. وزیری انتخاب 

کنید که با انتخاب مدیر شهایسهته برای سهازمان بهزیسهتی  

کشههور، به رفع مشههکالت نابینایان کمک کند. ما در مقابل  

نهمهی مسهههیهولهیهم.  و تهوانه خههدا  خههدا  از  پهیهروی  مههدعهی  یهم 

پیامبر ص( و معصههومین ج( باشههیم ولی در هیا کاری از 

 ایشان پیروی نکنیم. 

ها را با صهدای توانید نسهخه صهوتی این صهحبت شهما می

مهندس منصهور شهادکام، ذیل همین نوشهته، در وبسهایت  

 نسل مانا بشنوید.
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ها و نشریات پیشخوان: مروری بر پادکست

 دیدگان بیناییزبان ویژه آسیبانگلیسی

 امید هاشمی: سردبیر

های پیشهین خود  آن ه این شهماره از پیشهخوان را با نمونه

کند، شههرایع تهیه متن حا ههر اسههت. نیازی به متفاوت می

وجود  گفتن نیسهت که با وجود اتفاقاتی که برای اینترنت به

ایم شههدهاند، همه ما به انحا  گوناگون دچار زحمت  آورده

ترین امور اینترنتی را، کهه هر کجهای دیگر دنیها کهه  و سهههاده

شههود، با مقدار  باشههی با دو سههه کلیک سههاده انجام می

دهیم. گفتیم شهعبده، معتنابهی شهعبده و تردسهتی انجام می

یادمان آمد که در این شهماره از پیشهخوان، البته اگر شهنونده  

ینا هم آشهنا  باز نابنسهخه صهوتی آن باشهید، با یک شهعبده

بازی نابینایان، این ماه با یک خواهید شههد. غیر از شههعبده

آشهپز نابینا هم آشهنا خواهیم شهد که برای خودش یکی از 

آیهد. یهک مرکز ههای بهازار آمریکها بهه حسهههاب میترینمعتبر

ای وی ه نابینایان و یک مسهابقه اسهتعدادیابی آموزش حرفه

، از دیگر به مناسهههبت روز جهانی ایمنی عصهههای سهههفید

مواردی اسهههت کهه در این شهههمهاره از پیشهههخوان بهه آنهها 

 ایم.پرداخته

 ها امید دارم ها هستم؛ اما به بهترینترینمنتظر بد

ههایی کهه برای خوردن غهذا بهه یکی از گویهد: رمشهههتریمی

آیند، انتظار دارند مرا توی آشههپزخانه در هایم میرسههتوران

اینکهه مرا پشهههت میز مهدیریهت  پز ببیننهد؛ امها از  وحهال پخهت 

ها هم توی ذوقشههان  شههوند و بعضههیبینند، متعج  میمی

  یهک آشهههپز نهابینهای آمریکهایی  1خورد.  رکریسهههتین ههامی

های  اسهت که حاال دیگر بعد از ده سهال حضهور در رسهانه

هها و سهههایر مردمهان در نقهاط دیگر متعهدد، اغله  آمریکهایی

آنجل   یتنامی در ل شهناسهندش. از پدر و مادری ودنیا می

 
1 Christine Ha 

سهال سهن دارد. او که این ماه یکی  43به دنیا آمده و اکنون  

بود، قصهه زندگی خود    2کَسهت افساز میهمانان پادکسهت افف

ترین  کند که حتی از پ  پختن سهادهرا از زمانی شهروج می

دهد تا آمده اسهت و این قصهه را ادامه میها هم بر نمیغذا

های متعدد اسهت و کتاب  سهتورانبه آنجا که حاال صهاح  ر

  کند.آشپزی چاپ می

طور که  کریسهههتین در هنگام تولد نابینا نبود؛ در جوانی آن

اش پدید  کند، اشهکالی در سهیسهتم ایمنیخودش تعری  می

آمده در بدن کریسهتین، ابتدا وجودآید و جنگ داخلی بهمی

برد. بینایی چشهم چ  و سهپ  چشهم راسهت را از بین می

اتفاا درسهت در زمانی رخ داد که کریسهتین که در آن  این 

هنگام دانشههجوی رشههته مدیریت بازرگانی بود، به تازگی  

گویهد: راز بهاره میمهادرش را از دسهههت داده بود. او در این

ای  دانسهتم. حتی از عهده انجام کار سهادهآشهپزی هیا نمی

آمهدم. مهادرم از دنیها رفتهه نظیر جوشهههانهدن برن  هم بر نمی

توانستم هر روز از بیرون برای خودم غذا ود و من که نمیب

بخرم، مجبور بودم آشپزی را یاد بگیرم. مادرم مثل بسیاری  

هایی که  هایش، عادت نداشهت دسهتور غذاسهالوسهناز هم

ها مثهل امروز نبود پزد را جایی یادداشهههت کنهد. آن روزمی

خهاطر همینجها در دسهههترس بهاشهههد. بههکهه اینترنهت همهه

ها و سهایر منابع آموزشهی  دسهترسهی به دسهتور پخت غذا

هایی از آشهههپزی یاد  برایم دشهههوار بود. تازه داشهههتم چیز

2 FSCast 
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بینی افتهاد و من نهابینها  قهابهل پیشگرفتم کهه اتفهاقی غیرمی

شههدم. دو قدم به جلو پیش رفته بودم و حاال نابینا شههدنم  

شههد سههه قدم به عق  برگردم و همه چیز را از باعث می

شهههروج کنم.  کریسهههتین یک جملهه معروف دارد که  اول 

ترین اتفاقات هسههتم؛ گوید: رمن منتظر بدجا آن را میهمه

ها امیدوارم . معتقد اسههت زمان به او یاد داده اما به بهترین

که باید منتظر اتفهاقات بد باشهههد اما با تالش و پشهههتکهار، 

 انجامف خوب، امیدوار باشد.تواند به سرمی

افتخارات زیادی را در زمینه آشهپزی از آن خود  کریسهتین،  

جمله، شههرکت او در سههومین فصههل از آنکرده اسههت. از

مسههابقه آشههپزی شههبکه تلویزیونی فاک  آمریکا در سههال  

اسهت که او در این مسهابقه، بعد از آشهپزی کردن در  2012

 250عنوان آشهپز برتر برگزیده شهد و جایزه  قسهمت، به 19

دسهت آورد؛ اتفاقی که مسهیر  بقه را بههزار دالری این مسها

برترین از  یکی  بهه  را  او  و  داد  تغییر  را  او  ههای  زنهدگی 

آشههپزی در ایاالت متحده بدل کرد. او به اعتبار عنوانی که  

اش را منتشهر  به دسهت آورده بود، توانسهت کتاب آشهپزی

اش کند و کتاب دیگری را هم از مجموعه خاطرات روزانه

مریکها کنهد. او هم نین یهک برنهامهه روانهه بهازار کتهاب آ

راه نهابینهایهان  برای  را  آشهههپزی  و آموزش  کرده  انهدازی 

دهد. سهفر به تجربیاتش را در اختیار سهایر نابینایان قرار می

عنوان سهخنران انگیزشهی از دیگر های دنیا بهسهایر کشهور

دههد. اردن، سهههوریهه،  ههایی اسهههت کهه او انجهام میفعهالیهت 

هایی اسهت  گوین، از جمله کشهورکرواسهی و بوسهنی و هرز

حال در آنها سهخنرانی کرده اسهت. یکی دیگر از بهکه او تا

هایی که کریسههتین بعد از قهرمانی در رآشههپز برتر  فعالیت 

دههد، داوری در مسهههابقهات آشهههپزی تلویزیونی  انجهام می

کنون، دو دوره داور مسهابقه تلویزیونی رآشهپز اسهت. او تا

ویتنام بوده اسهههت. قصهههه زندگی   برتر  در تلویزیون ملی

 
1 NSite 
2 Eyes on Success 

وگوی  کریسههتین، فراز و نشههی  فراوان دارد. در این گفت 

ها برایمان  نیم سهههاعته، به تفصهههیل از این فراز و نشهههی  

حکایت کرده که قطعاا ذکر همۀ آنها از حوصهله این نوشهته  

خار  است و بهتر آن است که این مهم را به نسخه صوتی 

 پیشخوان واگذار کنیم.

های آموزشی  به بازار کار با طرح ورود 

 ۱اِنسایت

ای از دنیا که باشههند، دغدغه اشههتغال، نابینایان در هر نقطه

ههای عهده زیهادی از افراد این گروه  همواره از جملهه نگرانی

های  است. نرخ بیکاری افراد با آسی  بینایی حتی در کشور

هایی  توجه اسهت. آمریکا از جمله کشهورپیشهرفته هم قابل

های معیشهتی، سهعی هزینهجای پرداخت کمکسهت که بها

در ههدایهت جهامعهه افراد دارای معلولیهت بهه بهازار کهار دارد. 

رو هم مراکز و مرسهسهات زیادی در این کشهور در همیناز

ای مشهههغول به فعالیت هسهههتند. های حرفهحوزه آموزش

رافنسهههایت  از جمله این مراکز آموزشهههی اسهههت که یک 

سهازی نابینایان برای ورود به ه منظور آمادهنیم پیش بوسهال

کار تیسهی  شهده اسهت. یکی از مدیران این وبازار کسه  

مرکز، مهمهان این شهههمهاره از پهادکسهههت هفتگی رآیز آن  

ههای این مرکز،   بود تها دربهاره دایره آموزش2سهههاکسهههف 

 تو یحاتی را ارائه کند.

ین شههان به اهای  در تو ههی  فعالیت 3رماریان هاگفلی

های الزم  کند که بسهیاری از نابینایان توانایینکته اشهاره می

کار خود را ندارند؛ لذا در واندازی کسهه  برای ایجاد و راه

آموزش پهایههاین مرکز،  مفهاهیم  ای ههایی در خصهههوص 

سههازی و های تصههمیمتجارت، اصههول تفکر خالا، بنیان

  کار در اختیار مراجعان وچگونگی هدایت و مدیریت کس  

ها که در حال حا ههر همگی به گیرد. این آموزشقرار می

3 Marion Haegeli 
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ای معادل بیسههت ایالت آمریکا شههکل برخع و در گسههتره

شهههود، موارد دیگری مثهل چگونگی اسهههتفهاده از ارائهه می

سههازی شههخصههی، نوشههتن  های اجتماعی برای برندشههبکه

گذار و رزومه مناسه ، سهاخت یک پروفایل شهخصهی ا ر

های شهههغلی را دربر صهههاحبهحضهههور موفق و مر ر در م

بر نهابینهایهان، صهههاحبهان  گیرد. بهه گفتهه مهاریهان، عالوهمی

هم میکهاروکسهههه   ههای این مرکز  تواننهد از آموزشهها 

توانند با اصهول برخوردار شهوند. در انسهایت، کارفرمایان می

شهوند و سهازی محیع کار برای کارکنان نابینا آشهنا مناسه  

تواننهد از کهارکنهان کهه چگونهه میگیرنهد  میاین نکتهه را فرا

نابینها در مکهان و زمان درسهههت اسهههتفهاده کنند. انسهههایت  

هم نین در زمینهه ایجهاد ارتبهاط و پیونهد میهان کهارفرمهایهان  

کنهد. هم نین در این بینها و کهارجویهان نهابینها هم فعهالیهت می

شهههود تا نابینهایان بتواننهد تجربه کار  مرکز امکهانی فراهم می

ورود بهه بهازار کهار کسههه  کننهد تها بتواننهد  کردن را پیش از

تصههدی مشههاغلی را به عهده بگیرند که شههرط الزم برای  

اند. راجع  اسهتخدام را داشهتن تجربه کاری قبلی عنوان کرده

ههایی کهه انسهههایهت برای فراهم کردن امکهان کهاروبهه سهههاز

کند، در نسهخه صهوتی پیشهخوان به اشهتغال نابینایان اجرا می

 ایم.و کردهوگ تفصیل گفت 

توانی«، مسابقه استعدادیابی به  »باور کن که می

 مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید 

برگزاری یک مسههابقه اسههتعدادیابی در حوزه موسههیقی، از 

هایی بود که امسهال از سهوی شهعبه پنسهیلوانیای  جمله برنامه

فهدراسهههیون ملی نهابینهایهان آمریکها در روز جههانی ایمنی  

 ، سهومین  1توانیار شهد. رباور کن که میعصهای سهفید برگز

شهههد. تفهاوت دور بهار بود کهه در چنین تهاریخی برگزار می

های پیش، برنامه حامی  سهوم در این بود که برخالف دوره

مالی داشهت و جوایز و هزینه مسهابقه را کمپانی ردَنسهینگ  

 
1 Believe You Can 

شهود در زمینه کرد که سهی سهالی می  پرداخت می2دات 

های موسهیقی از طریق رایانه ینایان به نت ایجاد دسهترسهی ناب

کنهد. این برنهامهه بهه شهههکهل  ههای وی ه فعهالیهت میافزارو نرم

شهد. هم نین از افزار زوم برگزار میبرخع و در بسهتر نرم

ههای این دور از رقهابهت بها ادوار قبلی این بود  دیگر تفهاوت

که متخصهصهان صهدابرداری از طرف دنسهینگ دات  پیش 

گرفتند و تالش کنندگان تماس میبا شهرکت   از شهروج اجرا

کننهده در رایهانهه کردنهد بها همهان امکهانهاتی کهه هر شهههرکهت می

ای انجام شهخصهی خود دارد، تنظیمات صهوتی را به گونه

دهند که شههنوندگان، صههدای مطلوبی را از اجرای هر فرد 

دریهافهت کننهد. در پهایهان این رقهابهت هم بهه نفرات اول تها 

های این هدا شهد. قابل ذکر اینکه میزبانسهوم جوایز نقدی ا

مسههابقه اسههتعدادیابی، در انتخاب نفرات برتر هیا نقشههی 

نداشهتند و تماشهاچیانی که با خرید بلیت در این کنسهرت  

توانسهههتنهد بها امکهانهات آنالین حها هههر شهههده بودنهد، می

گیری کهه در زوم تعبیهه شهههده، نفرات برتر را انتخهاب ر ی

شهخوان درباره نحوه اجرای این کنند. در نسهخه صهوتی پی

مسههابقه اسههتعدادیابی نکات بیشههتری را با شههما در میان  

خواهیم گذاشهت. هم نین به سهرام مرور یادداشهتی از یک 

بهاز نهابینها خواهیم رفهت. این یهادداشهههت کهه در آن  شهههعبهده

دهد، در ماهنامه  باز تو هی  میدرباره روش کار این شهعبده

 ست.ربریل مانیتور  منتشر شده ا

توانید نسهخه صهوتی پیشهخوان را ذیل همین شهما می

رغم  نوشهته در وبسایت نسل مانا بشنوید. هم نین اگر علی

توانید به واتس  یا تلگرام دسترسی  ها، هنوز میمحدودیت 

های ما در این دو داشهته باشهید، پیشهخوان را از طریق کانال

 رسان هم دریافت خواهید کرد.پیام

2 Dancing Dots 
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 آموزان، برای آینده... دانشبرای 

شتتنتاس و آموزگتار آموزش و زهرا همتت: روان

 پرورش استثنایی شهر تهران

دیده  آموزان آسی  یک ماه از سال تحصیلی گذشته و دانش

های  هایشههان در کالسسههالوسههنبینایی نیز مانند تمام هم

اند و مشهغول یادگیری هسهتند. همه از درس حا هر شهده

سهاله برای غربال  آموزان که همهآغازین دانشفیلتر سهنجش  

تر آن باشهد که بگوییم ربرچسه   بینانهکردن یا شهاید واقع

اند که در هنگام ورود به آموزش زدن  به کودکان، گذشههته

آموزان، امری شههود. البته سههنجش دانشرسههمی برگزار می

اسهت که در سهراسهر دنیا مرسهوم اسهت و جهت شهناسهایی  

شهود؛ اما  آموزان انجام میمی و ذهنی نو نیازهای وی ه جسه 

 نگری قرار گیرد.باید کیفیت این فرایند اندکی مورد باز

سههاله جهت شههناسههایی  آموزان همهسههنجش و ارزیابی نو 

شهود که قصهد سهاله برگزار میآموزان شهشهای نو وی گی

نام در پایه اول ابتدایی و ورود به نظام آموزشی رسمی  بت 

و بینایی، شههنوایی و سههط  هوشههی این کشههور را دارند 

پرورش  وتییید آموزشکودکان توسههع کارشههناسههان مورد

درسهتی  شهود. بدیهی اسهت که اگر این فرایند بهارزیابی می

ها توسهع افراد متخصه  و آشهنا  انجام شهود و این ارزیابی

های وی ه انجام شود، با  های متفاوت کودکان با نیازبا گروه

اص هر کود  و جهاگممهاری صهههحی   ههای خه معرفی نیهاز

توانهد نقش بسهههیهار مفیهد و کود  در نظهام آموزشهههی، می

آموزان داشهته باشهد.  مر ری در بهبود کیفیت آموزش دانش

اما متیسهههفانه بر اسهههاس مطالعات میدانی نگارنده، فرایند  

وی ه در مرحلهه اول، توسهههع افرادی  آموزان، بههارزیهابی نو 

های وی ه  کودکان با نیاز  شهود که متخصه  حوزهانجام می

ای با  گونه آشهناییگران، هیانیسهتند. حتی برخی از آزمون

دیهده بینهایی نهدارنهد و در اکثر موارد دقهت کودکهان آسهههیه  

 گردد. الزم در ارزیابی مبذول نمی

سهههاله برای سهههنجش هوش و اسهههتعداد تحصهههیلی همه

شهههده  ههای هوش معتبر و اسهههتهانهداردآموزان، از آزموننو 

حد ازشهود؛ اما متیسهفانه به علت ا هطراب بیشفاده میاسهت

جوی آنهان برای  ووالهدین در مورد نتیجهه این آزمون و پرس

باره  اسهتفاده در سهنجش و اجرای چندینکشه  آزمون مورد

راهر های هوش در منزل توسههع این والدین بهاین آزمون

آزمون هوش  دل تغییر  بهه  مجبور  امر  مسهههیولین  سهههوز، 

بار یا  فاده در سهنجش هسهتند و هر چند سهال یکاسهتمورد

شهاید هر سهال یک آزمون هوش جدیدتر، جایگزین آزمون 

اسههت که در بسههیاری از  شههود و این درحالیپیشههین می

های بسهیاری  کشهورهای پیشهرفته در زمینه آموزش، سهال

تر هوش اسهههتفهاده  ههای قهدیمیاسهههت کهه از همهان آزمون

اسهتفاده برای  ای هوش موردهشهود. تغییر مداوم آزمونمی

ناپذیر بر سهالمت اجرای این آموزان، ا ری انکارسهنجش نو 

کهه زمهان و امکهانهات مکفی برای اجرای  هها دارد؛ چراآزمون

آزمون فراهم نیسهههت. برای مثال، هر آزماینده  اسهههتاندارد

مور  اسهت در محدوده زمانی مشهخ ، تعداد معینی از 

های  توجه به محدودیت معموالا باآموزان را ارزیابی کند و  نو 

اقل زمان تر از حدموجود، زمان بسهیار کوتاهی، حتی کوتاه

العمل اجرایی آزمون، به هر شهده در دسهتوراسهتاندارد ذکر

شود و این از اعتبار نتیجه آزمون آموز اختصاص داده مینو 

از هر کودکی، به  کاهد. این قواعد اجرایی، شههاید بیشمی

که این کند؛ چرادیده بینایی صهدمه وارد می  کودکان آسهی
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شهههوند و مجبور به گروه از کودکان عمالا نادیده گرفته می

آزمونی می آنهان گهذرانهدن  نیهاز وی ه  برای  کهه  شهههونهد 

سههازی نشههده و آزمون مورد بحث برای سههنجش مناسهه  

هوش کود  با آسههی  بینایی اسههتاندارد نشههده اسههت و 

از آزمون به بسهههیهاری  نیز  توانهاییا وی گیگران  هها و هها، 

دیده بینایی آشهنا نیسهتند. این های کود  آسهی  محدودیت 

هها و شهههود در موارد بسهههیهاری، توانهاییامر موجه  می

های این کودکان، کمتر از آن ه هسهههت ارزیابی  اسهههتعداد

 شود.  

شود  دیده بینایی درحالی وارد اتاا ارزیابی میکود  آسی  

گیرنهده ا محیع و فرد آزمونگونهه آشهههنهایی قبلی به کهه هیا

ندارد. کارشهههناس نیز زمان کافی برای اختصهههاص به این 

کود  ندارد و پ  از برقراری ارتباطی مختصهر، شهروج به 

نظر از تی یری که  کند. صهرفپرسهیدن سهراالت آزمون می

گهذارد، بهه علهت عهدم شهههرایع اجرای آزمون بر نتیجهه می

دیده بینایی،  سههازی آزمون برای کود  آسههی  اسههتاندارد

پذیر  بسهیاری از مواد آزمون نیز برای این کودکان، دسهترس

 نیستند.

با توجه به تمام موارد ذکر شههده در باال و مسههائل بسههیار  

دیگری کهه ذکر تمهام آنهها در حوصهههلهه این یهادداشهههت  

آموزان گنجهد، احتمهال بروز خطها در ارزیهابی هوش نو نمی

عهادی دولتی   گونهه کهه معلمهان مهدارسبهاالسهههت و همهان

آموز با  هههری   گویند که در هر کالس، تعدادی دانشمی

های وی ه نیز کودکان با نیازدارند، در مدارس هوشهی پایین

عنوان  شههده بهشههود که کود  معرفیمواردی مشههاهده می

ههای وی ه ذهنی، از هوش طبیعی برخوردار  کود  بها نیهاز

سهنجش و   اسهت که در اینجا باید فرایند دشهوار درخواسهت 

آموز بررسهههی مجدد توسهههع معلم کالس و والدین دانش

 پیگیری شود.

نکته دیگری که باید به آن اشهاره کنیم، نبود مرجع معتبری 

برای راهنمهایی و آموزش والهدین کودکهانی اسههههت کهه 

شهوند. متیسهفانه های وی ه شهناخته میآموز با نیازعنوان نو به

آموزان هیا  ین دانشایم که والدین اهمواره مشههاهده کرده

های  اطالعات صهحی  و معتبری در رابطه با شهرایع و نیاز

اند و خاص کود  خود از واحد سهههنجش دریافت نکرده

که بسهیاری مدعی هسهتند بیشهتر  -کم در اسهتان تهران دسهت 

هیا مشاوره و آموزش   -امکانات در آن متمرکز شده است 

گیرد.  تخصهصهی صهحیحی در اختیار این والدین قرار نمی

شهههود کهه والهدین برای گرفتن راهنمهایی و این موجه  می

آگاه و نامعتبر مراجعه کنند. با توجه به مشهههاوره به منابع نا

درمانی، متیسهفانه های مشهاوره و روانبازار آشهفته این روز

هها بها انگیزج جهذب مراجع و کسههه  درآمهد،  برخی کلینیهک

ده بینایی و دیگونه سههابقه کار با کودکان آسههی  بدون هیا

های  های وی ه از جمله کودکان با نیازسههایر کودکان با نیاز

های آموزشی این وی ه ذهنی و عدم آگاهی از قوانین و نیاز

ههای نهادرسهههتی در اختیهار والهدین قرار کودکهان، راهنمهایی

شهود.  چه بیشهتر او هاج میدهند که منجر به وخامت هرمی

نام فرزند در عدم  بت  برخی نادانسهته والدین را تشهویق به

کنند و برخی با تصهور ناصهحی  از همدلی  مدارس وی ه می

روند با مراجع، با سهتایش شهرایع کود ، تا آنجا پیش می

شهوند. که موج  انکار نیاز وی ه کود  توسهع والدین می

و  آمهوزش  بهرای  مهنهبهعهی  پهزشهههکههان  نهیهز  مهواقهع  بهرخهی  در 

گونهه  هیا  شهههونهد و متهیسهههفهانهه بهدونراهنمهایی والهدین می

های  بخشهی کودکان با نیازآشهنایی با حوزه آموزش و توان

ها بسهیار دشهوار  پی ند که تصهحی  آنهایی میوی ه، نسهخه

پزشهک معال  شهود. برای مثال، چشهمممکن میو حتی غیر

دیده بینایی، برای خوشحال کردن پدر و مادر کود  آسی  

مانده  از باقی تواند با استفادهگوید این کود  میکود ، می

اش، خوانهدن و نوشهههتن بهه خع چهاپی را بیهاموزد و بینهایی

اساس،  نیازی به استفاده از خع بریل ندارد و این تجویز بی
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های خاص کود  توسهع والدین موج  عدم پذیرش نیاز

شهود که اولین گام در مسهیر پیشهرفت کود  اسهت. در می

الهدین این رود کهه وبرخی موارد، انکهار تها بهدانجها پیش می

کود  خواسهههتار جدا کردن فرزندشهههان از گروه کودکان  

شهههوند. بسهههیاری از این والدین با  دیده بینایی میآسهههی  

آگاهانه کود   های مداوم در منزل، موج  تنفر ناصههحبت 

آموزان دوره ابتدایی، شههوند  در بین دانشاز خع بریل می

، از صدای های والدینبینیم که متی ر از گفتهکودکانی را می

 ترسند  شان میلوح و قلم همکالسی

گیری سهههایر  کهارمهانهده بینهایی در کنهار بههاسهههتفهاده از بهاقی

دیهده بینهایی، همواره  حواس در آموزش کودکهان آسهههیه  

مورد تییید و تیکید متخصههصههین بوده اسههت؛ اما این بدان 

مانده  دیده بینایی تنها از باقیمعنا نیسههت که کود  آسههی  

تفاده کند و سهایر حواس مانند شهنوایی و المسهه بینایی اسه 

 کار گرفته نشوند. در آموزش وی به

رسهد باید واحد نظر میشهده، بهبا توجه به مشهاهدات انجام

مشهههاوره تخصهههصهههی برای راهنمایی و آموزش والدین 

که زمان های وی ه در نظر گرفته شهود. ازآنجاکودکان با نیاز

های حسههاس  ه، از دورهکودکی و پیش از ورود به مدرسهه 

رشههد و زمان طالیی یادگیری اسههت و برای جلوگیری از 

علهت نهاآگهاهی والهدین، خوب  رفهت این زمهان طالیی بههههدر

اسههت پ  از تشههخی  آسههی  بینایی هنگام تولد نوزاد، 

والدین او به مراکز معتبر مشهاوره و راهنمایی دولتی ارجاج  

سههنین  شههوند و متخصههصههانی برای همراهی والدین در 

مختل  این کودکهان در نظر گرفتهه شهههونهد و آشهههنهایی بها 

سهههالگی او ههای خهاص کود ، بهه شهههشهها و نیهازوی گی

 موکول نشود.  

 مان آموزان سرزمینای زیباتر برای دانشبه امید آینده

 

پیوستگی در تعامل، از زبان دو دوست،  

 خانه نابیناقدم و همهم

نابینایان آموزش و فاطمه جوادیان: کارشتتناس  

 پرورش استثنایی گیالن

همراهان عزیز  بنا داریم در این شماره از ستون زندگی، به 

نوعی دیگر از پیوسهتگی در تعامل بپردازیم. یک سهاعتی را 

شههویم تا از میهمان خانه گرم و صههمیمی دو یار دیرین می

شهان.  خودشهان برایمان بگویند و هم نین از سهبک زندگی

کنیم بهه تمهام کسهههانی کهه در راه را تقهدیم میاین شهههمهاره  

 کنند.رسیدن به خودباوری تالش می

 کنیدمکار میاین روزها چه

گوید: رما این روزها با یک گروه موسههیقی کار  سههاناز می

رویم. هنگامه  های موسهیقی و اسهتخر میکنیم. به کالسمی

افزار پردازش صهدا و موسهیقی  هم در حال آموختن یک نرم

کنیم و خودمهان هم بهه مهمهانی  مهمهان دعوت می  اسهههت.

خوانیم. از هها قبهل از خواب هم کتهاب میرویم. شههه  می

مهان یهک کتهاب رمهان صهههوتی انتخهاب کتهابخهانهه مجهازی

 کنیم.کنیم و هر بار یک بخش از آن را گوش میمی

 کردیدمکار میقبل از این چه

عصرها هنگامه: رقبل از این، ما هر دو شاغل بودیم. بعضی  

کردیم. پشهههیمانیم که  ریزی میهم برای یک مهمانی برنامه

 ایم. چرا در گذشته به فکر موسیقی و ورزش نیفتاده

خواسهتیم،  ها اگر هم میدهد: رالبته آن وقت سهاناز ادامه می

مهان بهاز نبود کهه کهارههای  از نظر مهالی آنقهدرهها دسهههت 

 برنامه انجام بدهیم. فوا

بهافهت برای  د کهه سهههانهاز بهافتنی میگوینه ههایی میوقهت از آن

رنگ بافته  دوسهتان و آشهنایان. یک بار هم یک ژاکت هفت 
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اسههت برای یکی از دوسههتانشههان که در خار  از کشههور  

کنهد. زمهان بهافتن، روی برچسههه  هر یهک از زنهدگی می

کامواها نام رنگ را به بریل نوشههته اسههت یا برای بعضههی 

د که هر بار با کدام ای گذاشهته اسهت تا بداندیگر هم نشهانه

 کند.رنگ کار می

 از چه زمانی تصمیم گرفتید باهم زندگی کنیدم

کردیم روزی نور آیین زندگی میرما در مرکز شبانههنگامه:  

دادند. ها را آموزش میو مربیان انگلیسی به ما انواج مهارت

بعد از انقالب شهرایع تغییر کرد. دیگر آن مربیان مسهیحی  

اعالم کردند کسهانی که شهاغل  یک روز حضهور نداشهتند.  

اند، دو روز فرصههت دارند تا مرکز را برای همیشههه  شههده

ای بگیریم و تر  کنند. به سهاناز پیشهنهاد دادم تا باهم خانه

گفت مگر ما بلد هسهتیم ترسهید. میزندگی کنیم. سهاناز می

کهه توی یهک خهانهه تنهها بهدون سهههرپرسهههت زنهدگی کنیمم 

تر  دم؛ اما خواسههتم کمی قویراسههتش من هم ترسههیده بو 

باشهم. انگار از همانجا بود که تصهمیم گرفته بودیم یکدیگر 

وقهت نگهذاریم آب در دل آن دیگری را کهامهل کنیم و هیا

تکهان بخورد و حهدود چههل سهههال اسهههت کهه بهه آن تعههد  

دانسهتیم چه کارهایی از ایم. اصهال  نمینانوشهته پایبند مانده

ای اجاره  از بسههتگان خانهبه کمک یکی ما سههاخته اسههت.  

 کردیم. 

خوب یادشهان هسهت که شه  اول را روی زمین سهرد در 

 آن خانه غری  گذراندند. 

گویم هیا، یعنی واقعاا هیا   این گوید: روقتی میسهاناز می

ای  گویهد کهه بها دسهههت خهالی وارد خهانهه اجهارهرا وقتی می

انهد؛ خودشهههان تنهها بها آن هه کهه در آموزشهههگهاه از شهههده

ای نیسههت که  های زندگی آموخته بودند. کار سههادهرتمها

هها بها یکهدیگر زنهدگی کننهد و هم نهان بهه  دو نفر سهههال

 د.های هم احترام بگذارنارزش

مها دربهارج چگونگی   بحهث  اخیر  این چنهد شهههمهاره  در 

هاسههت؛ هر آن ه که سههب  باال رفتن کیفیت زندگی تعامل

شهود. وقتی شهما تصهمیم گرفتید مسهتقل از ها میما انسهان

بهاهم زنهدگی کنیهد، گهام مهمی در زنهدگی خود   خهانواده 

برداشهتید. در آن زمان برای کسهی قابل تصهور نبود که دو 

دختر جوان نهابینها بتواننهد بهه تنههایی یهک زنهدگی را اداره  

 کنند؛ هر دو شاغل باشند و برای ادامه زندگی تدبیر کنند. 

ق و خویمان  لسهختی را شهروج کرده بودیم. خ رما واقعاا راه

کمی باهم فرا داشهت. در مسهیر زندگی متوجه شهدیم که  

توانهایی از مها  دارد کهه دیگری را تکمیهل هر یهک  ههایی 

طور رفته تصههمیم گرفتیم دیگری را همانکند؛ پ  رفتهمی

وگو  که هسهت بپذیریم. گاهی گذشهت کردیم، گاهی گفت 

ای اگر هسههت، آن را حل  هایم مسههیلکردیم. سههعی کرده

 کنیم. 

روند. به آنها ای به بنگاهی میزمانی برای اجاره کردن خانه

توانند برای دیدن ای هسهت که فردا میشهود خانهگفته می

آن بیهاینهد. آنهها بها یکی از همکهاران خود مسهههیلهه را درمیهان 

پذیرد که همراه آنها برای دیدن گذارند. همکارشههان میمی

گیرد  او که کمی کنجکاو شهده بود، تصهمیم می  خانه برود.

شود شاگرد بنگاه  از دور مراقبشان باشد. تا اینکه متوجه می

کند. آنها را به سههمت یک سههاختمان مخروبه راهنمایی می

شههود و آنها را نجات در اینجا جناب همکار وارد عمل می

گیرنهد هر بهار دههد. پ  از این اتفهاا آنهها تصهههمیم میمی

اره خانه یا مسههائلی از این قبیل به همراه فردی به برای اج

 بنگاه بروند که به شرایع موجود افشراف داشته باشد.  

 کنید که از چه کسانی کمک بگیریدمچگونه انتخاب می

گیریم که چند باری با آنها ما معموالا از کسههانی کمک میر

دیگر را هم در یککنیم نظر مواجه شههده باشههیم. سههعی می

هها بها  هها در میهمهانیگهاهی وقهت   م. انتخهاب آن فرد بپرسهههی



  15 

های خاصهی تخصه   شهویم که در مهارتافرادی آشهنا می

دارند. مثالا یک نفر با تکنولوژی آشهههناسهههت، یک نفر در 

وازم خهانگی دقهت فراوان دارد، یهک نفر تنهاسههه  خریهد ل

داند؛ خصهوصهاا در نوج پوشهش و آراسهتگی، ها را میرنگ

یک نفر نگاه تیزبین و بیانی صادقانه دارد، یک نفر به انجام 

امور اداری تسهلع کافی دارد. از هرک  متناسه  با مهارتی  

مان بر این بوده  گیریم. البته همیشهه سهعیکه دارد کمک می

سهامان بدهیم یا از وتا جای ممکن خودمان به کارها سهرکه 

های من باش اسههتفاده کنیم تا مزاحمتی برای  برنامه چشههم

دوسههتانمان ایجاد نکرده باشههیم. در عوب اگر کاری از ما  

دهیم: کسههی را به جایی  سههاخته باشههد، برایشههان انجام می

معرفی کنیم، در حد بضهاعتمان کمک مالی کنیم، چیزی را 

بلهد هسهههتیم بهه دیگرانی کهه بهه آن نیهاز دارنهد بیهاموزیم،  کهه  

البته این آخری را بیشهههتر در مورد افرادی که آنها هم مثل  

 بریم.ما نابینا هستند به کار می

دوام، خاطر سهههبک زندگی متفاوت و بادوسهههتان ما که به

دوسهههتی و محبهت، زنهدگی مسهههتقهل بها وجود محهدودیهت  

رافیهان و آشهههنهایهان خود  بینهایی، الگوی منهاسهههبی برای اط

گویند: رقابل باشهیم به هسهتند، در ادامه بسهیار متوا هعانه می

ایم دو ما تاکنون موفق شهده م. دهیها هم مشهاوره میبعضهی

خهانواده را کهه بها ازدوا  فرزنهدشهههان بها فرد نهابینها موافق  

اند، دعوت کنیم تا با زندگی افراد نابینا بیشههتر آشههنا  نبوده

یت زمانی بود که هر دو زو  با حمهایهت  شهههوند. این موفق

هایشههان ازدوا  کردند. جال  اینجاسههت که چند خانواده

وقهت پیش میزبهان یکی از این عروس و دامهادهها بودیم کهه  

همراه نوزادشهههان بهه دیهدن مها آمهده بودنهد. آنجها هم هرچهه  

  دانستیم باهم به اشترا  گذاشتیم.می

 پرسم.از ارتباطشان با تکنولوژی می

 be my eyes ههای من بهاش  یها همهانرنهامهه رچشهههمب

ای که تعداد زیادی  برایشان بسیار قابل استفاده است. برنامه

از افراد نابینا و داوطلبان بینا عضهو آن هسهتند و هر بار فرد 

نهابینهایی در موقعیتی خهاص، بهه دیهدن نیهاز پیهدا کنهد، دکمهه 

داوطله    زنهد و برنهامهه بهه اولینتمهاس را در این برنهامهه می

شههود تا از دوربین موبایل فرد نابینا، آن  زبان وصههل میهم

 .موقعیت را ببیند و برایش تو ی  دهد

کننهد و  هههمن آنهها از کهامپیوتر و موبهایهل اسهههتفهاده می

مندی از علم آشهپزی سهنتی، ابزارهای مدرن آشهپزخانه  بهره

دهند؛ مانند سوالردوم و زودپز را هم مورد استفاده قرار می

 ه.کارهمه

خریم، راهنمای دسهتگاه  سهاناز: روقتی دسهتگاه جدیدی می

دهیم تها برایمهان بخوانهد و را بهه یکی از نزدیکهانمهان می

وقت الزم باشههد به این فایل  صههدایش را  ههبع کند. هر

شههده در العمل گفتهکنیم و طبق دسههتورصههوتی گوش می

 پردازیم. راهنما، به استفاده از دستگاه می

اینترنتی عالقه چندانی ندارند و بیشهههتر مایل  به خریدهای  

صهورت حضهوری انجام هسهتند که خریدها را خودشهان به

 دهند.

کنیم بیشههتر باهم ربعد از بازنشههسههتگی سههعی میهنگامه:  

بیرون برویم. خرید، ورزش، کالس یا اینکه اصهههالا هوایی  

کنیم. گهاهی هم بنها بهه  هههرورت، بهه تنههایی برای  تهازه می

   .مرویخرید می

آنهها برای مهدیریهت مسهههائهل مهالی زنهدگی هم بها تهدبیر پیش 

گیرند حقوا  طوری که از همان ابتدا تصهمیم میاند؛ بهرفته

یک نفر صهههرف امور روزمره زندگی شهههود و حقوا نفر 

اند انداز توانستهانداز. با همان پول پ دیگر بماند برای پ 

 د.خانه بخرند و یا لوازم بزرا خانه را تهیه کنن

ردر مرکز شهههبهانهه روزی هم کهه بودیم، وقتی  سههههانهاز: 

خواسهههتیم برای کسهههی ههدیهه بگیریم، من بهه هنگهامهه می
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های اندکمان را روی هم بگذاریم دادم که پولپیشههنهاد می

تها ههدیهه بهتری تهیهه کنیم. این اعتمهاد از همهان روزهها در مها  

کردیم و نسهبت به هم ایجاد شهد؛ همان روزها که کار نمی

 جیبی داشتیم .ع پول تو فق

 کنم.درباره تقسیم کار سرال می

هنگامه: رسهههاناز به انجام کارهای خانه عالقه فراوان دارد؛ 

کنم. مانند حسهاب و من اما به کارهای دیگر رسهیدگی می

ها، اسهههتفهاده از تکنولوژی که برای ما نیهاز به زمان و کتهاب

ها مانند سفرها و  بیشتری دارد و تنظیم بعضی برنامه  تمرکز

هها. البتهه هر دوی مها کهارههای آن یکی را هم بلهد میهمهانی

کنم و هسهتیم و هر زمان که الزم شهود من هم آشهپزی می

 دهد. ساناز امور بانکی را انجام می

این سههبک زندگی دو نفره چقدر به شههما احسههاس امنیت  

 دهدممی

کنم کهه مها در آن زمهان بهترین ر می: رهمیشهههه فکسهههانهاز

ایم. هر بهار کهه بهه عقه  برگردیم، بهاز هم تصهههمیم را گرفتهه

  گیریم.همین تصمیم را می

جا باهم باشههیم. ما  : رترجیحمان این اسههت که همههنگامه

مراق  سهالمتی یکدیگر هستیم و ارتباطی بسیار صمیمی و 

فکر و هم  دوسهههتهانهه میهان مها جهاریسهههت. مها در کنهار هم بها

گیریم و تا جایی که ممکن کنیم، تصههمیم میمشههورت می

زنیم. من هر روز به خاطر  ها را کنار میاسهههت محدودیت 

  کنم.این همراهی در زندگی، خدا را از ته دل شمکر می

ها هنگامه کارمیان و  همن سهپاس و قدرشهناسهی از خانم

سهاناز امیدی که وقت ارزشهمند خود را در اختیار ماهنامه  

سهل مانا قرار دادند، برای شهما خوانندگان گرامی موفقیت  ن

 روزی را آرزو داریم.و نیک

 تان پر از شوا زندگی روزهای

  ه،یاقدس یفاتیباشگاه تشر ریگفتگو با مد

در   رانیا  انینایمراسم انجمن ناب زبانیم

 مهر ۲۳روز 

مفتخر اسههت به داشههتن همراهان و  ران،یا  انینایناب انجمن

انجمن  یبه سهو   شهانیاریکه در هر بزنگاه، دسهت   یدوسهتان

  ا یخاطر، از ه   یو با فرام بال و ط  اسهت   دراز  شیو اعضها

 .کنندیگروه، فروگذار نم نینسبت به ا  یکمک

 

 
 

دوسههتان جان   نیاز جمله هم ه،یاقدسهه  یفاتیتشههر  باشههگاه

امکهانهات و   یمهر، تمهام  23اسهههت کهه امسهههال در روز  

 نیهمراه کرد تها ا  رانیا  انیه نهاینهاب  کهارکنهانش را بها انجمن

  ی منیا  یروز جهان  داشههت یانجمن بتواند به مناسههبت گرام

و   نایناب ختهیفره درخور جامعه یمراسههم د،یسههف یعصهها

برگزار کند.  همن  یفاتیباشهگاه تشهر نیکشهور در ا  ینایبکم

 آن ه در  زان،یعز نیا مانهیصهههم یاز همراه  یسهههپاس قلب

ماهنامه نسهل مانا اسهت با جناب    یگفتگو   د،یخوانیم ادامه

 .هیاقدس یفاتیباشگاه تشر ریمهربان، مد یآقا

مراسهم روز   یشهما را به مشهارکت در برگزار  یچه عامل -

  ان ینایبا انجمن ناب یو همراه دیسههف یعصهها  یمنیا  یجهان

 کردم    یترغ رانیا



  17 

   یرا نص قیتوف نیخدا را شاکرم که ا زیاز هر چ  شیپ - -

به عنوان    میکرد که بتوان هیمن و همکارانم در باشهگاه اقدسه 

در کنار جامعه افراد    ستهیبزرا و شا  نیچن یمراسم  زبانیم

 ران،یا  انینایمن با انجمن ناب  یی. آشهنامیباشه   یینایب    یبا آسه 

 یآقا  یعنی  انینایمشههتر  ما و انجمن ناب  دوسههت  قیاز طر

که از کارگردانان محبوب و شههناخته شههده  یمنوچهر هاد

من  کیاز دوسهتان نزد  شهانیگرفت. ا  صهورت کشهور هسهتند

را به من دادند و   یمراسهم  نیچن یزبانیم  شهنهادیهسهتند و پ

 .فتمریرا پذ آن  لیمن هم با کمال م

ها و باشهگاه و مجموعه سهالن نیلطفاا درباره امکانات ا  - -

 یکه در طول سال برا  ییهاموجود و انواج برنامه یهاتاالر

    یتو  شود،یمجموعه برگزار م  نیدر ا یتهران انیهمشهر

 .دیده

 
  ن یتراز شههناخته شههده  ه،یاقدسهه  یفاتیباشههگاه تشههر  - -

تهران و در محدوده   کیدر منطقه   یفاتیتشههر  یهاباشههگاه

  ل یباشهگاه از دو سهالن تشهک  نی. ااسهت  واقع شهده هیاقدسه 

 یهااز مراسههم  یزبانیم  ییشههده و ما در حال حا ههر توانا

طول سهههال، بهه دفعهات از   در  و مینفره را دار  700تها    200

 ریمراسهم نظ  ری. انواج سهامیکنیم  یزبانیها معروس و داماد

 گری... هم از جمله دو  ناریسهم م،یجشهن تولد، ترح ل،یتجل

 .میکنیم  یزبانیمجموعه م نیاست که ما در ا  ییهابرنامه

  ی هها ی گ یو  ریمسهههاحهت و سههها  خ هه،یدربهاره تهار  -  -

 .دیده   یمجموعه هم تو 

  ن یخود را در فرورد  ت یفعال  هیاقدسه  یفاتیباشهگاه تشهر  - -

  ک یه   یرج  بها برگزار  نیو همزمهان بها والدت امهام حسههه  97

آغاز کرد. مجموعه شهامل دو طبقه اسهت    یعروسه   افت ی ه 

شههده  ینفر طراح 350  ت یتاالر با ررف کیکه در هر طبقه 

با    نگیمجلل و سهه طبقه پارک   اریبسه   یسهرسهرا کیاسهت.  

مجموعه   نیا  یهاقسهمت   گریخودرو هم از د 140  ت یررف

 است. یفاتیتشر

   ه یکن وامکهانهات اعم از نمهازخهانهه، رخهت   یتمهام  نیهم ن

 و یطراح  یاو مجهز، به گونه بایو سفن ز یبانوان، پنتر

  ی را برا  یزیانگشهه  خاطره  میشههده که بتوان  یسههازآماده

 .میبگذار  ادگاریبه    همانانمانیم

و   رانیا  انیه نهایبها انجمن نهاب  یدربهاره تجربهه همکهار  -  -

 .دیده   یهم تو  یهمکار  نیا یرو شیپ  یهاافق

  تی که به اتفاا همکارانم توانسهته باشهم ر ها  دوارمیام  - -

را   رانیا  انیه نهایمخهاطه  انجمن نهاب  ینهایبو کم  نهایجهامعهه نهاب

 نهدهیرا دارم کهه در آ دیه ام  نیا  نی. هم نبهاشهههم  جله  کرده

و   نایدر کنار جامعه افراد ناب  هات یموقع ریهم بتوانم در سهها

همکاران شهما    ریشهادکام و سها  مهندس یجناب آقا  نا،یبکم

 باشم. رانیا  انینایدر انجمن ناب

مرات  سههپاس خود را از   گریبار د  رانیا  انینایانجمن ناب -

  ی و برا داردیابراز م هیاقدسهه  یفاتیباشههگاه تشههر  ت یریمد

 .کندیافزون آرزو مروز  قاتیتوف  شانیا
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پذیرکردن نُه ترفند برای دسترس 

 های اجتماعی برای همه های شبکهپست

 مترجم: میثم امینی

های اجتماعی تبدیل به بخشهی جداناپذیر از امروزه شهبکه

زندگی افراد شهده اسهت و ما نابینایان هم از این قافله عق   

های  مختلفی را در شههبکههای  ایم. ما هرروز پسههت نمانده

های خود را نیز کنیم و پسهت اجتماعی گوناگون مطالعه می

این شهههبکهه هها  در 

کنیم. در منتشهههر می

این اسهتفاده روزمره  

شههههبههکههه هههای از 

مهها  اجههتههمههاعههی، 

بههه بهههگههاه گههاه 

ههههایهههی  پسهههههت 

کههه بهرمهی خهوریهم 

اند  اسهتفادهپذیری نامناسه ، برای ما غیرقابلدلیل دسهترسبه

 ز آنها برای ما دشوار است.یا استفاده ا

های  شهاید به این فکر کرده باشهید که با برخی فعاالن شهبکه

شهههان  پهذیری محتوایاجتمهاعی در مورد بهبود دسهههترس

صهههحبت کنید؛ اما اطالج ندارید که دقیقاا چه مواردی یک 

کند. هم نین شهاید خودتان مایل  پذیر میپسهت را دسهترس

های خود  در پسهههت پذیری را های دسهههترسباشهههید نکته

نوعان شهههما بتوانند به نحو احسهههن از رعایت کنیهد تا هم

مطهاله  شهههمها بهره ببرنهد. در ادامهه نمهه ترفنهد مختل  را 

پهذیری ایم کهه رعهایهت آنهها بهاعهث افزایش دسهههترسآورده

شهههود. البتهه وقتی  ههای اجتمهاعی میهها در شهههبکههپسهههت 

یشههنهاد  خواهید این موارد را به یک تولیدکننده محتوا پمی

دهیهد، بهه سهههط  دانش فرد توجهه کنیهد و مواردی را بهه او 

 ارائه دهید که برای او قابل در  و قابل اعمال باشد.

 متن معادل 

های  اصهطالحات متن معادل، تو هی  تصهویر یا برچسه  

معادل، همه به یک چیز اشهاره دارند: متن معادل به افرادی  

دههد بهه می  تواننهد یهک تصهههویر را ببیننهد، اجهازهکهه نمی

توانند آن را ها میخوانتوصههیفی از آن تصههویر که صههفحه

بخوانند، دسهترسهی داشهته باشهند. نبود یا وجود متن معادل 

پذیری ترین مشهکالت در دسهترسنامناسه  یکی از بزرا

وب اسهت. پ  همیشهه به تصهاویر خود متن معادل ا هافه  

کنید؛ خصهوصهاا اگر  

در تصهویر اطالعات 

 مهمی ارائهه شهههده

فهقهع  ایهن  اسههههت. 

ههای معمولی عک 

نیسهههتنهد کهه بهه متن 

دارنهد؛   نیهاز  معهادل 

سههایر انواج تصههویر 

متن نمودارهها،  تصهههویری، شههههامهل  مهاهیهت  بها  ههای 

ها و تصهاویر متحر   گی ( نیز به متن معادل نوشهتهعک 

نیاز دارند. بسهته به اینکه چه چیزی در تصهویر نشهان داده 

 شده، یک تو ی  تصویر خوب باید:

 یزی که در تصویر قرار دارد را توصی  کند؛چ •

 مفهوم تصویر را برساند؛ •

هر متنی که در تصویر قرار دارد را به کاربر ارائه   •

 دهد؛

طنز یا معنای وا هحی که در تصهویر ارائه شهده  •

 را به کاربر منتقل کند؛

انهد، آنهها را هها در در  تصهههویر مهماگر رنهگ •

 توصی  کند؛

ا رعکسههی از  را در عبارتی مثل رتصههویری از  ی •

 خود نداشته باشد.
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های اجتماعی مهم از جمله ففیسههبو ، توئیتفر، همۀ شههبکه

اینسهههتهاگفرام و لینکهدئین، امکهان افزودن متن معهادل را بهه 

 اند.تصویر فراهم کرده

 تضاد رنگ و اندازه فونت 

مطمین شهوید که تصهاویر شهما تضهاد رنگ زیادی داشهته 

تصهاویر شهما دارای متن هسهتند. از باشهند؛ خصهوصهاا اگر 

اسهتفاده از ترکیبات سهبزرقرمز و آبیرزرد پرهیز کنید. تضهاد 

بهاشهههد تها برای افراد مبتال بهه   4٫5:1رنهگ حهداقهل بهایهد  

پذیر باشهد. هم نین برای  بینا دسهترسکوررنگی و افراد کم

متن روی تصههویر باید اطمینان حاصههل کنید که فونت به 

 .اندازه کافی درشت است 

 ها و ذکر نام کاربران هشتگ 

خواهیهد از یهک هشهههتهگ کهه فرد معموالا وقتی شهههمها می

دیگری آن را ایجاد کرده اسهت اسهتفاده کنید، برای پیوسهتن  

توانید شکل نوشتاری آن را تغییر صحی  به آن هشتگ نمی

کنیهد، اگر  دهیهد؛ ولی اگر خودتهان هشهههتگی را ایجهاد می

ندن کلمات به هم و هشهتگ به زبان انگلیسهی اسهت، چسهبا

نوشهههتن حرف اول هر کلمهه بها حروف بزرا، خوانهدن 

خوان استفاده  هشتگ را خصوصاا برای افرادی که از صفحه

کند. اگر هشههتگ فارسههی اسههت، بین تر میکنند، آسههانمی

(  Underlineفهاصهههلهه یها نشهههانهه زیرخع  کلمهات از نیم

 مانا.نسلماهنامه#استفاده کنید. مثالا 

ها در این پذیری پسههت ر برای بهبود دسههترسیک راه دیگ

ها و ذکر نام کاربران در آخر پسهت  زمینه، قراردادن هشهتگ

گذاری  های نقطهها معموالا عالمت خواناست. چون صفحه

سهاین در میانه پسهت  های هش و اَتخوانند، عالمت را می

 کن باشند.پرتتوانند بسیار حواسمی

 ویدئوها 

کردن  کنیهد، بهایهد بها ا هههافههده میوقتی از ویهدئو اسهههتفها

در و  از صهههورتزیهرنهویه   ویههدئهو،  تهو هههیه   امهکههان 

پهذیربودن آن برای همهه اطمینهان حهاصهههل کنیهد. دسهههترس

های مهم ویدئو  برخالف زیرنوی ، تو هی  ویدئو، صهحنه

کند. برای مثال، اگر  که دارای گفتار نیسهتند را توصهی  می

ویهدئو   ویهدئو شهههمها دارای متنی اسهههت کهه در طی پخش

شههود، باید در تو ههی  ویدئو این متن خوانده  خوانده نمی

بینا همان درکی را از ویدئو داشهته شهود تا افراد نابینا یا کم

هها دارنهد. اگر امکهان بهاشهههنهد کهه افراد بهدون این معلولیهت 

صههورت صههوتی برای شههما وجود  تولید تو ههی  ویدئو به

رد ویدئو  توانید حداقل تای  تو هههیحاتی در مو ندارد، می

 را در کادر مربوط به تو یحات مدنظر داشته باشید.

 بندی ویژه ها و قالب نویسه

های چینی و های وی ه مثل نویسهههرچند اسهتفاده از نویسهه

رسههد، بهتر  بندی وی ه جذاب به نظر میسههیریلیک و قال  

اسهت از آنها اسهتفاده نکنید؛ زیرا خواندن آنها برای افرادی  

کمی دارند دشهوارتر اسهت. اسهتفاده از این موارد،  که بینایی  

ها و توانند این نویسهههایی که نمیخوانهم نین با صهفحه

صهههورت متنی بخواننهد، تهداخهل ایجهاد  هها را بههبنهدیقهاله  

 کند.می

 پیوندها

کنید، سههعی کنید اگر در پسههت خود از پیوند اسههتفاده می

ز اینکهه پیونهد متن آنهها را توصهههیفی انتخهاب کنیهد تها افراد ا

اطالج داشته باشند.   ،کندای هدایت میآنها را به چه صفحه

گیرند، از کار میها را بهخوانبسهیاری از افرادی که صهفحه

کنند و بدون پیوندها برای پیمایش در صههفحه اسههتفاده می

بافت مفهومی، یک پیوند مثالا با عنوان راینجها کلیهک کنیهد ، 

 نیست.خیلی برای کاربر معنادار 
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 زبان

شهود پسهت نوشهتن با یک زبان سهاده و روشهن باعث می

در   زمینه و توانایی آنها، قابلشههما برای همه فارم از پ 

بردن مواردی مثهل کهاربهاشهههد. اگر ممکن اسهههت، از بهه

اصطالحات فنی، اصطالحات عامیانه و اصطالحات خاص  

شهمول صهنفی پرهیز کنید. هم نین بهتر اسهت از زبان همه

ک  از خواندن پسهت شهما احسهاس  فاده کنید تا هیااسهت

گرفتن نداشهته باشهد. مثالا از زبانی اسهتفاده  قرارتبعیضمورد

 آمیز نباشد.کنید که نسبت به افراد دارای معلولیت، توهین

 ها طول پست

های خود را کوتاه و خالصههه بنویسههید تا اطمینان پسههت 

دارد و حاصههل کنید که کاربر به پسههت شههما توجه کافی  

سههپارد. هم نین بهتر اسههت طول خاطر میمطال  آن را به

تهان را تها جهای ممکن کوتهاه کنیهد تها خوانهدن و ههایخع

داشههتن یک نگاه کلی از پسههتتان برای افرادی که از امکان 

 تر باشد.کنند، آساننمایی استفاده میدرشت 

 توجه به بازخورد کاربران

و نسهههبهت بهه دریهافهت    نههایتهاا بهه کهاربران خود توجهه کنیهد

بازخورد، ذهن بازی داشههته باشههید. اعمال درسههت همه 

پذیری، در همان اول کار دشهواری اسهت؛ اما  موارد دسهترس

اگر ذهنتهان را بهاز نگهه داریهد و بهه بهازخوردههای کسهههانی  

پهذیری را در زنهدگی  گوش کنیهد کهه مشهههکالت دسهههترس

برای   کنند، این افراد از اینکه شهههماروزمره خود تجربه می

پذیری محتوای تولیدی نهایت تالشهتان را افزایش دسهترس

کنید، قدردان خواهند بود. اشهتباهات خود را بپذیرید و می

سههعی کنید دفعه بعد آنها را اصههالح کنید. هم نین سههعی 

گو و وکنید در این خصهوص پیوسهته با جامعه هدف گفت 

 تعامل داشته باشید.

 

 های پاییز وحشی  کلیشه

دانتش ستتتمتیتعتی:  دکتتترای  ابتوذر  آمتوختتته 

 گذاری فرهنگیسیاست

 خیزید و خز آرید که هنگام خزان است  

قرار بود این ماه متنی امیدبخش دربارج نابینایان و و هعیت  

اجتمهاعی آنهها بنویسهههم؛ امها دسهههت خزان نگهذاشهههت.  

شهود. پاییز آمد. هوا سهرد شد و من دانسهتم این طور مینمی

 هم نتوانسهتم به چیزی بیندیشهم.  مریض شهدم و جز به مر

مهابا  قرار بود به این بپردازم که ما نابینایان چرا این همه بی

خواسهتم بنویسهم  اسهاس داریم. میبه گروه خودمان نقد بی

زنیم هایی به گروه خویش میگاهی اوقات برچسه   که ما

های  که پایه و اسههاس علمی ندارد و برخواسههته از کلیشههه

خواسهههتم بگویم یکی از این ت. میرای  در جهامعهه اسههه 

کنیم نابینایان با  های نادرسهت این اسهت که تصهور میگزاره

یکهدیگر اتحهاد نهدارنهد و در مقهابهل، فالن گروه معلولیتی  

ها  خواسهتم بنویسهم که این حرفبسهیار متحد هسهتند. می

ها نیز چنین  واقعاا ریشههه علمی ندارد و اتفاقاا همۀ آن گروه

خواسهههتم بگویم که افراد دارای آسهههی   فکری دارند. می

شنوایی یا معلوالن حرکتی نیز در درون خودشان تصوراتی 

از مها   از این قسهههم دارنهد و اتحهاد خودشههههان را کمتر 

خواسهههتم همهه اینهها را بنویسهههم؛ امها پهاییز  پنهدارنهد. میمی

مهری ندیدیم. آبان آمد و جز  نگذاشههت. مهر آمد و جز بی

ید همین اسهت. پاییز وحشی است.  عدم ندیدیم. آذر هم بیا

 شود رود این پاییز وحشی. کی تمام میکی می

های رفتاری شهخصهی منفی خواسهتم بگویم که وی گیمی

هم کهه مها افراد دارای آسهههیه  بینهایی بهه خودمهان نسهههبهت  

درآوردی اسهههت و هیا ریشهههه علمی ندارد.  دهیم، منمی

که   ایدخواسهههتم بپرسهههم  چطور به این نتیجه رسهههیدهمی

نابینایان حسههود هسههتند یا بدبین. آیا پ وهش علمی چنین  
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اسهاس مشهاهدات چیزی را  ابت کردهم آیا روانشهناسهان بر 

انهدم اگر بوده کهدام تحقیق و علمی چنین دریهافتی داشهههتهه

خواسهههتم همهه اینهها را بگویم و بگویم کهه  پ وهشم می

پ  هنگهام اسهههتفهاده از چنین عبهارات و زدن چنین  ایناز

هایی، بیشهتر دقت کنیم؛ اما نشهد که بگویم. خزان چسه  بر

انگشت  نگذاشت. خزان آمد و دهقان شری ، به تعج  سر

 گزان شد و اندر چمن و بام، نه گل ماند و نه گلنار.

مهر که روز جهانی ایمنی عصههای    23خواسههتم دربارج  می

ایم  خواسهتم بگویم اگرچه نتوانسهتهسهفید اسهت بنویسهم. می

های حکومتی تی یر های کلی و بخشذاریگ در سههیاسههت 

عنوان یک گروه اقلیت در این بسهزایی داشهته باشهیم؛ اما به

ایم. قرار بود و هعیت  ها رشهد نسهبتاا مناسهبی داشهتهسهال

مان را با ده سهال پیش، بیسهت سهال پیش و پنجاه  اجتماعی

ای امیدبخش بگیرم. سهال پیش مقایسهه کنم و در انتها نتیجه

هها و ه خودمهان نهیه  بزنم کهه در کنهار کهاسهههتیقرار بود به 

تهغهیهیهرات نههامهالیهمهتهی کههه  بهبهیهنهیهم  نهیهز  را  ایهن  مهوجهود،  هههای 

واسهههطهه  گرفتهه در نیم قرن اخیر کهه بههاجتمهاعی صهههورت

ههای اجتمهاعی همهه مها اتفهاا افتهاده، تغییراتی فراوان  فعهالیهت 

خواسهههتم گروه نابینایان را با  قبول بوده اسهههت. میو قابل

های اجتماعی مقایسههه کنم و ببینم آیا واقعاا آن  سههایر گروه

شان تالش دارندم  ها نیز این همه برای بهبود و عیت گروه

شهههان  ههای فعهالیهت آیها آنهها نیز چنین رشهههدی طی سهههال

های  خواسهتم بدانیم اگر ما دسهتاورد فعالیت اندم میداشهته

ها نباشههد، قطعاا از آنها مان بیشههتر از سههایر گروهاجتماعی

کم بگیریم؛ اما مگر ر نیسهتیم و خودمان را نباید دسهت کمت

هها را گهذارد. هی وزیهد و وزیهد و برااین بهاد المهذهه  می

ریخت. وحشهیانه به درختان کوبید و هرچه داشهتند از آنها 

شهد صهحبت کند که  گرفت. کاش زبان داشهت دو کلمه می

ببینیم دردش چیسههت. آخر برای چه این همه وحشههیانه.  

جها کرد و بههبهاد نبود کهه بهذر این درختهان را جهامگر همین  

شههود که بعد از اینکه درخت  باعث تکثیرش شههد  چه می

ههایش را آیهد و برابزرا شهههد و بهه بهار نشهههسهههت، می

شهکند   مردانه میجوانهایش را ناریزد، شهاخهوحشهیانه می

کشهههد. چه اش را هم از خا  بیرون میولش کنی ریشهههه

تواند درخت باشد. چه که خودش نمی  ای دارد این بادکینه

سهار داشهته باشهد و تواند  مر دهد، سهایهای دارد که نمیکینه

 لطافت بیفشاند 

خواسهتم بنویسهم حواسهمان باشهد از آن طرف بام هم می

هایی را که مردم دربارج ما  نیفتیم. حواسهههمان باشهههد دروم

ن ترین قشههر معلوالگویند باور نکنیم: اینکه ما فرهیختهمی

تر از جهان هستیم. هستیم؛ اینکه ما بسیار باهوش و فهمیده

ههای الکی و خواسهههتم بگویم حواسهههمهان بهه تعری می

وقت  ای هم باشهد که یکجا و افکار کلیشهههای نابهترحم

خواسهتم قلم را بردارم و اینها  برتربینی نکنیم. میح  خود

را بنویسهم؛ اما صهدای باد نگذاشهت حواسهم جمع شهود.  

شهوم. دیوانه  رما به درون اسهتخوانم نفوذ کرده، گرم نمیسه 

اند در هزار سهرزمین. ام و مرا پاشهیدهام. هزار تکه شهدهشهده

 زادگاهم کجا بودم چه پاییز تلخی 

دلم طاقت نیاورد در خانه بنشینم. قصد کردم بیرون بزنم و 

خواسهههتم در بهاد قهدم بزنم و پهاییز را از نزدیهک ببینم. می

هها را ریخهت. ن را از نزدیهک ببینم؛ بهادی کهه برانهامردی آ

ها را بشکند؛ کم شاخهخواستم اگر بتوانم، نگذارم دست می

ای گریبانم  های کلیشههام. باز همان نگاهاما گویی خطا کرده

بینی  ها  تو که نه باد میرا گرفت که تو را چه به این حرف

نه باد  فیهت جوی. گفتم که  عانه خزان. بنشهههین در خانه و 

دیدنی اسهت و نه خزان. من این باد و خزان را اگر بیشهتر  

شههناسههم. عمریسههت مریض از شههما نشههناسههم، کمتر نمی

هایم را شههکسههته اما  سههرمای پاییزم؛ عمریسههت باد شههاخه

 ام برسد. ام به ریشهنگذاشته
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آه که پاییز ذهنم را آشهفته کرده. بیایید در این پاییز مملو از 

کنهد، نگهذاریم  داد میهها بیکلیشههههتوحش و نهامردی کهه  

ای بر ما حاکم شهود. ممکن اسهت رقابت در افکار کلیشهه

های اقلیتی، به دلیل کمبود منابع، کمی بیشههتر از میان گروه

توانند انسهجام عموم جامعه باشهد؛ اما به همان میزان نیز می

بیشههتری داشههته باشههند و منافع خاص خود را به همراه  

هایی که  ه باشهیم که بسهیاری از برچسه  آورند. توجه داشهت

نهابینهایهان می ههای  دانیم، کلیشههههمها وی گی طبیعی گروه 

نادرسهتی اسهت که از سهوی فرهنگ اجتماعی به ما تحمیل 

معلولی که همیشه با زبان و ادبیات  شهده اسهت؛ فرهنگ  د

مسهههلع جهامعهه همراه بوده و رسهههانهه مثالا ملی نیز آن را 

که خواسهته یا ناخواسهته ما را  تقویت کرده اسهت؛ فرهنگی

سههرکوب کرده و سههر این مو ههوج، منتی نیز بر سههرمان  

گذاشهته اسهت. مراق  باشهیم ما نیز وارد این چرخۀ معیوب 

های نادرسهتی را که به گروه ما  ها و وی گینشهویم و کلیشهه

دهند، مسههلم نپنداریم. مراق  باشههیم با تکرار نسههبت می

بهازتولیهد فرهنهگ    اسهههاس، موجه  ههای پو  و بیحرف

 هدمعلول نشهویم. بیایید حواسهمان به خودمان باشهد تا ما  

ههای اقلیتی، زیر چکمهه اکثریهت لهه نیز مهاننهد دیگر گروه

 نشویم. بیایید نگذاریم پاییز ما را از پا در بیاورد. 

شههودم رودم کی تمام میپاییز، این فصههل شههوم، کی می

د گرم شهوم؛ آتشهی عظیم درسهت کنید و مرا بسهوزانید؛ شهای

شهاید خاکسهترم بر تمام سهرزمینم نشهسهت و آرام شهدم. مرا 

 بسوزانید؛ شاید سرما از وجودم رخت بربست.  

 آسمانش را گرفته تنگ در آغوش  

 ابر با آن پوستین سردف نمناکش

 برگیبام بی

 روز و ش  تنهاست

 با سکوت پا ف غمناکش

 سازف او باران، سرودش باد

 ستعریانیاش شوالی  جامه

 ای باید    ور جز اینش جامه

 بافته ب  شعلۀ زر تار پودش باد

 خواهدگو بروید، هرچه در هر جا که خواهد، یا نمی

 نیست  اریباغبان و رهگذ 

 بام نومیدان

 چشم در راه بهاری نیست

 تابدگر زچشمش پرتو گرمی نمی

 رویدور برویش برا لبخندی نمی

 یبا نیستمگوید که زبرگی که میبام بی

سهای اینک خفته در های سهر به گردونداسهتان از میوه

 تابوت

 گویدپست خا  می

 برگیبام بی

 آمیزست اشکاش خونیخنده

 چمد در آنافشان زردش میجاودان بر اس  یال 

   ها، پاییزپادشاه فصل



  23 

به بهانه آغاز دهمین سال فعالیت گروه  

 کوهنوردی عصای سفید کردستان

کوهنوردی افراد دارای آسیب بینایی در 

 یک نگاه  

دبیر  صتتالح و  تربیتی  علوم  دکترای  محمتدی،  التدین 

آموزان با آستتیب بینایی آموزشتتگاه شتتهید محبی دانش

 تهران 

 هر که در عشق سر از قله برآرد هنر است 

 همه تا دامنه کوه تحمل دارند

 مقدمه

های ورزشهههی رشهههتههرچند فعالیت کوهنوردی، در زمره 

امها رود؛  وی ه افراد دارای آسهههیه  بینهایی بهه شهههمهار نمی

مندی شهخصهی گروهی از نابینایان و پرداختن به این عالقه

آفرینی در باالترین و دشهوارترین سهط  این رشهته و افتخار

رشههته، باعث شههده اسههت که این فعالیت ماجراجویانه نیز 

ایی و جزو قلمرو  موردتوجه برخی از افراد دارای آسی  بین

رو، پرداختن به مختصههات اینورزشههی آنها قرار بگیرد. از

های  کاروکوهنوردی با تیکید بر کوهنوردی نابینایان، سهههاز

آن و کم و کی  این رشهته دشهوار اما مهی ، مطلبی اسهت  

 پردازیم. که در این جستار کوتاه به آن می

ر، های ورزشههی سههنگین، پر خطکوهنوردی یکی از رشههته

سههاز، خواسههتنی،  حال، مهی ، وابسههتهزا، و در عینآسههی  

سههاز اسههت. هرچند خطرات و پرور و نهایتاا انسههاناخالا

های احتمالی کوهنوردی باعث شهده اسهت که این آسهی  

رشهته ورزشهی مخاطبان خاص خود را داشهته باشهد و هر 

های ورزشههی خود قرار ندهد؛ اما  ک  آن را جزو اولویت 

هایی که برای جامه عمل پوشهاندن بر شهعار هسهتند انسهان

بها وجود مشهههکالت و  اسههههت،  توانسهههتن  خواسهههتن 

های گوناگون، این رشهههته مهی  و ماجراجویانه  محدودیت 

کرده انتخههاب  بزرگی  را  افتخههارات  آن  تههاری   در  و  انههد 

 اند. آفریده

فرسهای کوهنوردی از شهاید انتخاب فعالیت سهخت و طاقت 

افراد دارای آسهههی  بینایی زیاد جان  برخی از معلولین و 

کهه معلولین خود بهه نوعی هر روزه از عجیه  نبهاشهههد؛ چرا

روند و های ناشهی از معلولیت باال میکوه مشهکالت و رن 

کنند.  صهورت مداوم با مسهائل آن دسهت و پنجه نرم میبه

رن ، سهههختی، چهالشعبهارتبهه بها  معلولین  هها و دیگر، 

دلیل اسهت همینیسهتند. بهمشهکالت متعدد و متنوج غریبه ن

که برخی از معلولینف با انگیزه و روحیه باال دسههت به خلق  

زننهد و بهه چنهان  نکردنی میههایی بهاورافتخهارات و فعهالیهت 

رسند که افراد سالم نیز جایگاه و قلل رفیعی از موفقیت می

 اند. در حسرت دستیابی به آن مانده

ن بهه ههدف از نوشهههتهه حها هههر نیز توصهههی  و پرداخت

کوهنوردی افراد دارای آسهی  بینایی و خلق افتخارات آنها 

المللی و وطنی این رشهته ورزشهی سهخت و در سهط  بین

 ساز است.  انسان

اریک وایهنمهایر آمریکهایی اولین نابینهای فات  اورسهههت در 

جهان اسههت. این نابینای آمریکایی با تالش سههتودنی خود  

و با انگیزه و   ها را ممکن سهههاخت ممکنبسهههیاری از غیر

های  صهههفهت خویش، بر بلنهدترین قلهل تمهام قارههمهت کوه

جههان ایسهههتهاد و درس ایسهههتهادگی و آفرینش لحظهات 

های خود را سهاز را به همه ما داد. وی شهرح صهعودتاری 

در کتهابی بهه نهام رلم  بهام دنیها  بهه رشهههتهه تحریر در آورد. 

ین فرد به عنوان اول 2001نویسهنده لم  بام دنیا، در سهال 

نهابینها، پها در جهای پهای بزرگهان جههان گهذاشهههت و گهام بر 

بلندترین قله جهان یعنی اورست نهاد. کسی که در تاریکی 

مطلق به خورشهههید نزدیک شهههد و ارهار داشهههت که من 
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شهانزده سهال وقت صهرف کرده بودم تا یاد بگیرم چگونه  

راهم را بر روی یهک نهاحیهه کوهسهههتهانی بها اسهههتفهاده از 

یتیشههههه اریهک  زده و دیر   ههای  پیهدا کنم.  دراز  ههای 

هایی در مقابل تو گوید: وقتی انتظارات سهایرین به سهدمی

توانی انجام دهی این شهوند، بهترین کاری که میتبدیل می

 است که بر آنها فائق آیی. 

اریک معتقد است که هر ک  تنها در او  بالندگی خویش 

تواند اسهت که می

حقیقی  گوهر  بهه 

خهویهه  ش  وجهود 

دسهههت یابد. این  

مهورد   در  نهکهتههه 

خود او نیز صهدا 

در همین   و  کرده 

خصههوص ارهار  

مهن مهی کههه  دارد 

سهههرانجهام روی  

 قدمگاه هیالری، سرشت حقیقی وجود خود را ح  کردم. 

فت  اورسههت توسههع اریک، باعث شههد که بر بسههیاری از 

تهدری   ههای محهال جهامهه عمهل پوشهههیهده شهههود و بههآرزو

ای ایسهتادن بر بلندای جهان، انگیزه و های دیگر نیز برنابینا

کننهد؛ طوری پیهدا  اریهک  انرژی مضههههاعفی  از  بعهد  کهه 

آمریکایی، اندی هولتسهر اتریشهی و ژانگ هونگ چینی نیز 

پای در راه فت  اورسهت نهادند و با چاشهنی اراده و انگیزه  

موفق شههدند تا بر بام جهان، خورشههید ایمان و امید را در 

 آغوش کشند. 

گوید: رمهم نیسههت معلول باشههید یا نه؛ مهم این ژانگ می 

اسههت که یک ذهن قوی داشههته باشههید تا آن ه که دیگران 

دهند را شما هم انجام دهید. مشکالت و خطرات انجام می

همیشهه وجود دارند و این معنای کوهنوردی اسهت که باید 

 دادم.  ادامه می

زشهی، ابتدا باید بدون تردید برای پرداختن به هر رشهته ور

های آموزشی وی ه آن  اصول و مبانی آن را آموخت و دوره

را گذراند و سههپ  وارد گود شههد. رشههته کوهنوردی نیز 

وی ه اینکه این ورزش، یک رشهههته مسهههتثنا نیسهههت و به

بر این، تخصهصهی و آبسهتن بسهیاری از حوادت اسهت. عالوه

اینجها سهههخن از 

کهههوههههنهههوردی  

و   نههابههیههنههایههان 

ت  بینهایهان اسههه کم

که باید  هههریه   

بههاال  را  آن  ایمنی 

های  برد و صهعود

بهها   را  نههابینههایههان 

خهطهر  کهمهتهریهن 

 ممکن انجام داد. 

بینا باید آن ه که مشههخ  اسههت، هر کوهنورد نابینا و کم

مانند همنوردان بینایش با اصهول فنی این رشهته، مبانی آن،  

گهام مقررات و اصهههول  قوانین،  در کوهسهههتهان،  برداری 

وهنوردی، شهناخت تجهیزات کوهنوردی و های ک اسهتاندارد

نحوه کهار بها آنهها آشهههنهایی عملی و کهافی پیهدا کنهد، در 

هها و ههای واقعی  هههمن مواجهه شهههدن بها چهالشموقعیهت 

ههای رشهههتهه کوهنوردی، لحظهات شهههیرین و دشهههواری

انگیز آن را تجربهه نمهایهد و مهمتر از همهه، فرهنهگ  خهاطره

همنوردان را   خاص کوهنوردی و تعامل سهازنده با گروه و

غروربههه ایمهن،  صهههعهودی  تهها  بگهیهرد  یههاد  و خوبی  انگهیهز 

 ماندنی را تجربه نماید. یادبه

نکته با اهمیتی که در کوهنوردی افراد دارای آسهی  بینایی  

تجربهه و مهمتر از الزم اسهههت، وجود یهک همنورد آگهاه، بها
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همه صهبور در کنار فرد نابینا به عنوان راهنما اسهت که در 

ظات در کنار وی باشهد و  همن راهنمایی دقیق و تمام لح

اسههتاندارد نابینا، محیطی کامالا ایمن از نظر روانی و ذهنی 

که فاتحان نابینای اورسهههت نیز، برایش فراهم سهههازد. چرا

مند از حضههور همنورد  بر اراده فوالدی خویش، بهرهعالوه

اند و چون یک همدلی بودند که آنی آنها را تنها نگذاشههته

 داشتند. ح در دو بدن در فضای کوهستان گام برمیرو

بدون شههک پرداختن تخصههصههی به کوهنوردی نابینایان و 

ملزومات آن، بحثی اسههت که از حوصههله این گفتار خار   

طلبد. لذا  همن محول اسهت و موقعیت و زمان بیشهتری می

کردن این بحهث بهه زمهانی دیگر، الزم اسهههت انهدکی نیز بهه  

 دان نابینای وطنی بپردازیم. های کوهنورفعالیت 

ههای کوهنوردی نهابینهایهان ایران، نگهاهی گهذرا بهه فعهالیهت 

گروهی رسهمی  1392بیانگر این واقعیت اسهت که تا سهال 

های کوهنوردان  ها و صههعودجهت سههامان دادن به فعالیت 

های پراکنده  نابینا تشهکیل نشهده بود و آن ه که بود، فعالیت 

ایان به قلل مرتفع ایران بود. البته های انفرادی نابینو صهعود

 ههع  مسههتندسههازی و  بت وقایعی از این دسههت نیز در 

عدم آشههنایی کافی ما با سههابقه کوهنوردی نابینایان ایران 

مزید بر علت اسهت. برای مثال، آن ه که مشهخ  اسهت،  

صههعود جناب آقای بهمن حبیبی، کوهنورد سههنندجی، به 

دوسههت به نام کا   به همراه یک  1386دماوند در سههال 

 باشد. خالد اسعدی می

های گروهی نابینایان ایران نیز باید گفت  در مورد صههعود 

که به تدری  بعد از تشهکیل گروه عصهای سهفید کردسهتان  

شهههکهل گرفهت و کوهنوردان تهرانی نیز در قهاله  هییهت 

بینهایهان تهران بهه قلهه دمهاونهد و ههای نهابینهایهان و کمورزش

های موفقی را اند و برنامههایی داشهتهسهایر قلل رفیع صهعود

 اند.اجرا نموده

 

، 1392در گرامیداشهت روز جهانی عصهای سهفید در سهال  

جناب آقای خالد اسهعدی با همدلی و انسهی که با نابینایان  

جمله بهمن حبیبی عزیز داشههتند و او را برای صههعود به از

کردنهد، در یهک عمهل ابتکهاری گروه دمهاونهد همراهی می

وردی عصههای سههفید کردسههتان را بنیانگذاری کرد و کوهن

های مالی و بدون چشهمداشهت، پای بدون داشهتن اسهپانسهر

نهابینهایهان کردسهههتهانی را نیز در قهاله  یهک گروه رسهههمی 

های رفیع ایران و عراا  کوهنوردی به فت  بسهههیاری از قله

های بزرگتر  باز کرد و پنجره دل و اندیشههه آنها را به جهان

 گشود.  تری  و تازه

توان به این از افتخارات گروه عصهای سهفید کردسهتان می

(،  1394کوه  ههای علمموارد اشهههاره کرد: صهههعود بهه قلهه

کوه  خانم باران  صهههعود اولین بانوی نابینای ایرانی به علم

( و 1395(، سهبالن  به ادعای فدراسهیون کوهنوردی سهلیمی

ی بهه (، صهههعود اولین بهانوی نهابینهای ایران1396دمهاونهد  

فهدراسهههیون   ادعهای  دمهاونهد  خهانم شههههال عبهدی بهه 

های پیرمگرون در کشهور عراا  کوهنوردی(، صهعود به قله

( و هلگورد بلندترین قله همان کشههور در سههال  1394در  

1398. 

ههای منسهههجم و اسهههتهانهدارد بها امیهد بهه تشهههکیهل گروه 

بینها و فراهم منهدان نهابینها و کمکوهنوردی برای تمهام عالقهه

جانبه از آنها، صهعود به قلل رفیع  های همهحمایت   سهاختن

های نامدار ایران و جهان دور از دسههترس نیسههت و و کوه

ههایی بهه بلنهدای  ای راسههه ، ایمهانی قوی، دلالزمهه آن اراده

 کوه و تیمین منابع مالی و تجهیزاتی است.

پیمانیسهت که بودن  های بسهتهفت  ما، همان عشهق تمام قل  

 خواند.ه میرا به لفظی تاز
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توانند کیفیت چگونه افراد نابینا می

 خوابشان را بهبود دهند 

امین عرب: روانشتتنتاس و آموزگتار آموزش و 

 پرورش استثنایی فارس

توجهی در مقایسههه با  افراد با آسههی  بینایی به میزان قابل

کنند.  جمعیت عادی مشهکالت خواب بیشهتری را تجربه می

جمعیت عادی از انواج اختالالت درصد از    60تا    40حدود  

رنههه   خهههواب 

برنهد. بها در نظر  می

کهودکههان   گهرفهتهن 

خردسههال، نزدیک 

 100تهها    90بههه  

درصههد از کودکان با آسههی  بینایی با مشههکالت مرتبع با  

و  عهلههل  از  بهرخهی  بههه  مهقههالههه  ایهن  در  درگهیهرنههد.  خهواب 

 هایی برای این مو وج خواهیم پرداخت.راهکار

 خوابیم؟چرا ما می 

خوابی مزمن گهذارد. اگر کمر سهههالمتی تهی یر میخواب ب

ههای مرتبع بها داریهد، در معرب ابتال بهه انواعی از بیمهاری

ههای قلبی و انواج دیگری از ایمنی، آلرژی، دیهابهت، بیمهاری

خو،  ومشهههکالت هسهههتیهد. هم نین میزان خواب بر خلق

 توجه دارد.توانایی یادگیری، تمرکز و حافظه ا ری قابل

ای اسههت  دقیقه های نودمعمولی شههامل چرخهیک خواب  

دهد و که بیشهتر آن را چهار مرحله خواب آرام تشهکیل می

های کوتاهی از آن نیز خواب فعهال اسهههت. در طول بخش

شههود یابد، تنف  کند میخواب آرام، دمای بدن کاهش می

ههای  انهد. در طول زمهانهها در حهالهت اسهههتراحهت و مهاهی هه

(،  REMسههریع چشههم  خواب  کوتاه خواب، با حرکت  

جملهه افزایش  یهابنهد؛ ازههای بهدن افزایش میتمهام عملکرد

 تنف  و دمای بدن.

 برای داشههتن خواب خوب، به هر دو دوره نیاز داریم: هم

های  زمان آرامش و هم زمان خواب فعال که در آن فعالیت 

یابند. در مرحله خواب آرام، سهیسهتم ایمنی  مغز افزایش می

کنهد. در مرحلهه خواب  ت از بهدن فعهالیهت میبرای محهافظه 

REMههای حهافظهه و توجهه مها شهههارژ مجهدد  ، توانهایی

 شوند.می

 های خوابتولید مالتونین و الگو

کنند و به میزان های خواب همزمان با رشههد تغییر میالگو 

ای کوچک  مالتونینی بستگی دارد که غده صنوبری که غده

لید مالتونین برای  کند. تو بین دو چشههم اسههت، تولید می

شههود و بار در حدود سههه تا چهار ماهگی شههروج میاولین

ها حفظ های خواب صهرفاا با چرخه فعالیت قبل از آن، الگو 

شههوند. پ  از آن، مغز ما شههروج به تولید مالتونین در می

کنهد و این توانهایی را دارد کهه یهاد  ای مییهک الگوی چرخهه

نهد و چهه زمهانی آن را بگیرد چهه زمهانی مالتونین تولیهد ک 

کاهش دهد. تولید مالتونین به در  نور نیز بسههتگی دارد؛ 

گیرد کهه بنهابراین مغز کودکهانی کهه در  نور دارنهد، یهاد می

 بسته به نور محیع مالتونین تولید کند.

یها چههار تولیهد مالتونین بهه    در سههههه  مهاهگی، چرخهه 

د. سهاالن اطراف فرد و الگوی خواب آنان بسهتگی داربزرا

ههای هورمونی ایجهاد در پن  تها هفهت سهههالگی کهه الگو 

های تولید مالتونین هم به خود شههما و شههوند، چرخهمی

هم به اطرافیانتان بسهههتگی دارد. در دهه سهههوم زندگی که  

کند، کامالا به تولید مالتونین به آرامی شههروج به کاهش می
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های سههالم خواب را حفظ خودتان بسههتگی دارد که الگو 

بها افزایش سهههن، تولیهد مالتونین کهاهش   ا نکنیهد.کنیهد یه 

شهههود.  ههای کوتهاه تبهدیهل مییهابهد و خواب بهه قطعههمی

 زنند.دلیل افراد در سنین باال زیاد چرت میهمینبه

 درک نور و اختالالت خواب

های مختلفی در مشهههکالت خواب افراد نابینا وجود  مرلفه

بر نور  در   تههی یر  آنههها  مهمترین  از  یکی  چرخههه    دارد. 

روزی خواب و بیداری اسهت. بسهیاری از افراد نابینا  شهبانه

روزی، خواب شههبانه خوبی  به دلیل اختالل در ریتم شههبانه

روزی یک سهاعت درونی بدن اسهت که  ندارند. ریتم شهبانه

شهههود در طول کند و باعث میزمینه مغز ما کار میدر پ 

ههای مختل  احسهههاس  سهههاعتهه در زمهان  24یهک دوره  

باشهههیم. افراد مبتال به آلودگی و هشهههیاری داشهههته خواب

سهههاعتهه، بهه سهههختی   24اختالل خواب و بیهداری غیر  

 ها بیدار بمانند.ها بخوابند و روزتوانند بخوابند یا ش  می

کهه در  نور بر افزایش یها کهاهش تولیهد مالتونین آنجهاییاز

نور گذارد، افراد نابینا، خصههوصههاا آنهایی که در   تی یر می

نتیجهه سهههاعهات  نهدارنهد، در چرخهه تولیهد مالتونین و در

 اند.خواب و بیداری، دچار مشکل

کنید اختالل مثل هر مشهههکل پزشهههکی دیگر، اگر فکر می

ساعته دارید، بهتر است به پزشک   24خواب و بیداری غیر  

 مراجعه کنید.

 کمبود تحرک و مشکالت خواب

بینهای خود،    بسهههیهاری از افراد نهابینها نسهههبهت بهه همتهایهان

ههای بهدنی کمتری دارنهد. بسهههیهار رای  اسهههت کهه فعهالیهت 

حد از کود  با آسههی  بینایی مراقبت  ازسههاالن بیشبزرا

نتیجه کود  فرصهههتی برای تحر  و ورزش کنند و درمی

ندارد. کودکان در حال رشههد معموالا از تحر  برای تمایز  

های  کنند و مراقبت حالت فعال و حالت خواب اسهتفاده می

افراطی والدین و در دسههترس نبودن محیع مناسهه  برای  

ورزش موجه  از دسهههت رفتن این امکهان برای کودکهان  

ریختگی همشهههود. کمبود فعهالیهت بهدنی موجه  بههنهابینها می

 شود.چرخه خواب و بیداری فرد می

تواند به شهههمها کمهک کنهد که  تمرینهات ورزشهههی منظم می

و خسهتگی ناشهی از باشهید  احسهاس پر انرژی بودن داشهته  

هم نین  کنیههد.  مههدیریههت  را  خواب  چرخههه  در  اختالل 

خسهتگی ناشهی از تمرینات ورزشهی بر خواب شهبانه شهما  

 تی یر مثبت خواهد داشت.

نهابینها بهایهد بهه فعهالیهت خهانواده ههای بهدنی ههای کودکهان 

اند، باشهند. کودکان عاشهق تحر  فرزندانشهان توجه داشهته  

این هستند که خودشان برای  اند و عاشق عاشق بازی کردن

انجهام کهاری تالش کننهد. اگر بهه کودکهان یهاد بهدهیهد کهه 

جای تحر ، بنشهینند و سهاکت باشهند، در بیشهتر مواقع در به

شهوید. بنابراین داشهتن نگهداری آنان با مشهکل مواجه می

ای شهههلوم و پر از فعهالیهت در طول روز برای حفظ برنهامهه

 ی  روری است.روزی خواب و بیدارچرخه شبانه

 اضطراب و اختالل خواب در نابینایان

انهد کهه افراد بها آسهههیه  بینهایی بهه  هها حهاکی از آنپ وهش

کنند.  نسهبت متوسهع جامعه ا هطراب بیشهتری را تجربه می

توجهی بر کیفیت خواب دارد. سههط  ا ههطراب، تی یر قابل

کننهد، افرادی که سهههط  باالیی از ا هههطراب را تجربه می

انهد و بسهههیهاری  معموالا در بهه خواب رفتن دچهار مشهههکهل

تواننهد بهه  پرنهد و نمیهها از خواب میشههه  اوقهات نیمهه

خوابیهدن ادامهه دهنهد؛ لهذا آن هه برای افراد نهابینهایی کهه دچهار 
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های اختالل خواب هسهتند  هروری اسهت، یادگیری راهبرد

مدیریت ا هطراب اسهت. در دو شهماره قبلی همین سهتون،  

ایی را برای مدیریت اسهترس ارائه کردیم. کودکان  هراهکار

ههای یکپهارچگی  نهابینها نیز بهایهد برای بهبود خواب، راهبرد

ههای  تواننهد راهبردسهههاالن میحسهههی را بیهاموزنهد. بزرا

یکپهارچگی حسهههی را بها کودکهان خردسهههال تمرین کننهد.  

ها این نیسهت که کود  را هر طور که  منظور از این راهبرد

ممکن است؛ منظور دادن ید؛ زیرا این کار غیرهست بخوابان

کهاری برای انجهام در رختخواب بهه کود  اسهههت. راهبرد 

اصههلی آموزش خواب ما این اسههت که به کود  بیاموزیم  

که در رختخواب بماند و از تجهیزات یکپارچگی حسهههی  

تواند فقع توانیم تهیه کنیم اسهتفاده کند. این ابزار میکه می

کند؛ بازی که صهدا تولید نمییک اسهباب  یک بالش باشهد یا

اما برای کود  جذاب اسهت. یا اینکه به او یاد بدهیم سهی  

های خود را بشهمارد. یا اینکه  بار نف  عمیق بکشهد و نف 

راهبرد این  بخوانههد.  ذهنش  در  را  الفبهها  برای  حروف  ههها 

سهاالن نیز مر ر اسهت؛ اما برای کودکان بهتر اسهت با  بزرا

 انجام شود. همراهی والدین

 حفظ ساعت منظم خواب 

تالش برای خوابیدن و بیدار شهدن در یک زمان مشهخ ، 

کند. سهعی کنید  به بهبود چرخه خواب و بیداری کمک می

ها در زمان ها در یک زمان مشهخ  بخوابید و صهب شه  

معینی بیهدار شهههویهد. چنهان هه شههه  قبهل دیرتر از معمول 

ان تغییر نکنهد تها ته ایهد، سهههعی کنیهد زمهان بیهداریخوابیهده

 چرخه خوابتان به هم نخورد.

برای ملزم کردن کودکهان بهه خوابیهدن در زمهان مشهههخ ، 

ای که  توان از یک برنامه تلویزیونی اسهتفاده کرد؛ برنامهمی

 رود.کود  پ  از دیدن آن به رختخواب می

 ها محدود کردن زمان خواب به شب 

از عهادت کهه مییکی  بر هم خههایی  وردن  توانهد بهاعهث 

رهر اسهههت.  ازچرخه خواب و بیداری شهههود، خواب بعد

محدود شهدن زمان خواب به شه ، باعث باال رفتن کیفیت  

 شود.خواب شبانه و نیز حفظ نظم ساعات خواب می

شههوید، با انجام کار  آلودگی میها دچار خواباگر عصههر

تان این زمان را سهپری کنید. خواندن داسهتان یا  مورد عالقه

تواند برای گذراندن زمان با یک دوسهت می  صهحبت کردن

 آلودگی به شما کمک کند.خواب

 چند نکته عمومی در خصوص بهداشت خواب 

 در محیطی ساکت، آرام و خنک بخوابید؛•

 بخش را پیش از خواب انجام دهید؛یک فعالیت آرامش •

نیکوتین پیش از خواب   • الکهل و  از مصهههرف کهافیین، 

 خودداری کنید؛

ول شه  از خواب بیدار شهدید، سهاعت را چک  اگر در ط •

 نکنید؛

 شام سبک میل کنید؛ •

مصههرف مایعات را در حد متعادل نگه دارید تا در طول  •

 باشید؛ش  نیاز به استفاده از دستشویی نداشته 

 در ساعات پایانی روز چرت نزنید. •

 منابع:

 وبسایت پرکینز .１

 بینایان استرالیاوبسایت نابینایان و کم .２

 

https://www.perkins.org/resource/good-sleep-strategies/
https://www.visionaustralia.org/news/2020-08-11/sleeping-tips-people-who-are-blind
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است! داری نابینا، مسئله این مغازه

گوی نسل مانا با محمد شریفی، و گفت

 دار نابینامغازه

هتای : دانشتتجوی دکتری پژوهشزادهمیرهتادی نتایینی

 قرآنی

 هایی مشغول به فعالیت هستیدم ردر چه زمینه

راکنون فعهالیهت اصهههلی من ارائهه خهدمهات فروش و تعمیر 

تاپ به صههورت حضههوری و مجازی اسههت. البته در ل  

 ام. گوشی موبایل هم فعال بودهزمینۀ فروش  

رمنظور از فعالیت حضههوری چیسههتم آیا محل کسههبی  

 داریدم 

شهههر تهران، یک مغازج  18ام در منطقه ربله. من توانسههته

 خدمات کامپیوتری دایر کنم. 

رفکر ایجاد شهغل خدمات کامپیوتری در تو به چه صهورتی 

 رشد کرد و باعث شد تو اآلن به اینجا برسیم 

ن مو هوعی که باید در این رابطه به شهما بگویم این راولی

اسهت که وقتی شهما حمایت مالی نداشهته باشهید، به فکر 

کنید تا منبع  افتید و تمام تالشهتان را میایجاد یک شهغل می

عنوان کسهی  آمد مناسهبی برای خودتان فراهم کنید. من بهدر

بودم، کهه بها عالقهۀ تمهام تعمیر لوازم دیجیتهال را دنبهال کرده  

  YouTubeمسهتقیم از طریقهای غیرپ  از دیدن آموزش

های اجتماعی و به دنبال یافتن یک مغازج و سههایر شههبکه

مناسهه  در شهههر تهران، این ریسههک بزرا را در زندگی 

خود بهه جهان خریهدم: بها مقهداری قرب و تحمهل سهههختی، 

مغهازه مهدنظر خود را اجهاره کردم و تها اکنون هم در همهانجها 

 ه کار هستم. مشغول ب

هایی در این حوزه داشتی  رپیش از اجارج مغازه، چه فعالیت 

 هایی کردیم و چه ریسک

تهاپ ریهک بهار آزمون و خطهای کهار من در بهاز کردن له  

دسهتگاه از وسهع نصه  شهود.   LCDمنجر به این شهد که 

هدفم از بیان این تجربۀ تل  این بود که به شما نشان بدهم  

مند بودم و حتی حا ههر شههدم به قهچقدر به این کار عال

قیمت از بین رفتن یک دسهتگاه و تبعاا جبران خسهارت آن،  

این کهار را ادامهه بهدهم. امها در جواب پرسهههش شهههمها بهایهد  

ههایی کهه پیش از تهیسهههی  بگویم کهه یکی از مهمترین کهار

تر گوشهههی  ام، این بود کهه بهه قیمهت پهایینمغهازه انجهام داده

تلگرامی خود بها سهههود کمتر آن    کردم و در کهانهالتهیهه می

کردم. از این راه توانسهتم  گوشهی را به مشهتریان عر هه می

های خوبی هم به دسهت بیاورم. انجام چنین کاری  مشهتری

نوعی قوت قل  بود که به من کمک کند در مسههیر بعدی 

 خود گام بردارم. 

رشههاید خیلی از مخاطبین ما از اینکه تو کاری غیر از آن ه  

ای، تعج  نابینایان مرسوم است را انتخاب کرده میان سایر

کننهد. برای مها از مشهههکالتی کهه این کهار برای تو بهه وجود  

 آورده و مسائلی که برای تیسی  آن داشتی صحبت کن. 

راولین مشههکلی که اکنون من در کارم دارم این اسههت که  

بتوانهد   نهابینها  اینکهه یهک  بهه  و بهازار، خیلی  افراد کوچهه 

تهاپ آنهها بهاشهههد اعتمهاد نهدارنهد. من برای حهل    کهار له تعمیر

خواهم کهه در یهک ههایم میاین مشهههکهل از تمهام مشهههتری

ویهدیو ر هههایهت خود را از خهدمتی اعالم کننهد کهه من 

ام. این راه، توانسهته اسهت تا حد زیادی  برایشهان انجام داده
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برای من مفید باشهد. از دیگر مشهکالتی که برای شهخ   

ه صههاح  مغازه با این تصههور که  من پیش آمد این بود ک 

یهک نهابینها توان اداره و درآمهدزایی از آن مکهان را نهدارد، بهه 

دادنهد. آنهها معتقهد بودنهد، امکهان اینکهه  من مغهازه اجهاره نمی

های خود  از نابینا دزدی بشهود یا او توان تیمین نیاز مشهتری

را نداشهته باشهد، بسهیار زیاد اسهت. کاری که من برای این 

دم این بود که هم از طریق آشنایان معتمد و البته مشکل کر

از طریق روابع عمومی خوب، توانستم آنها را قانع کنم که  

آیم. الزم اسهههت اینجها بهه از عههدج این کهار بهه راحتی بر می

این نکتۀ بسهیار مهم اشهاره کنم که ابزار کار ما قطعاا داشهتن 

روابع عمومی خوب و ایجهاد یهک ارتبهاط سهههالم میهان 

هاسهت. بسهیار احتمال دارد کسهی در فرمایان و مشهتریارک 

های خود رفتار  کار تعمیر خبره باشههد اما نتواند با مشههتری

درسهتی داشهته باشهد. چنین فردی حتماا در کار خود موفق  

 نخواهد بود. 

ردر نگاه اول بعضهههی از مسهههائلی که سهههایرین دربارج ما  

. راهکهار تو کننهد خیلی هم بیراه نیسهههت نابینهایان مطرح می

های مغازه حفارت کنی و دسهههتبرد از برای اینکه از جن 

 آن را به حداقل برسانی چیستم 

ربسهیاری از دوسهتان نابینا بر این باور هسهتند که با وجود  

تواند محال باشد؛ اما من معتقدم  نابینایی، تنها کار کردن می

همیشهه باید دنبال راهکار بود. برای حل این مشهکل، من با  

نسههه  در و قرار دادن چنهد میز بلنهد پیشهههخوانی جلوی  

که مشههتری فقع با چشههم بتواند از اجناس  ویترین، طوری

 ام. دیدن کند، ریسک سرقت را به حداقل رسانده

رآیا برای تهیۀ اجناس خود از سهایر فروشهندگان مشهکلی 

 نداریم 

ههای خود را ربرای خریهد تجهیزات، از طریق تلفن خریهد

تهاپ غیر نو خواهم مثالا یهک له  م. امها وقتی میدهانجهام می

را بخرم، باید آن را حتمهاا ببینم. به منظور این کار، به کمهک  

یهاب نهابینهایی و افرادی کهه در آن محهل  ههای مسهههیرافزارنرم

تاپ، روم و پ  از بازدید ل  هسهتند، به محل موردنظر می

 گیرم.  برای خرید آن تصمیم می

کهار فروش حضهههوری و فروش از ههایی در  رچهه تفهاوت

طریق فضهههای مجهازی وجود داردم توصهههیهۀ تو بهه افراد  

 مند، شروج از کدام نقطه استم عالقه

ربه دلیل اینکه شههما در فضههای مجازی مجبور به پرداخت  

کرایهۀ مغهازه نیسهههتیهد، تبعهاا کهار در فضهههای مجهازی هزینهۀ  

تر،  زایی بیشه کنم برای اعتمادکمتری دارد؛ اما من توصهیه می

یهک کسههه  و کهار بهایهد از یهک مکهان حضهههوری در نقطهۀ  

های  شهروج اسهتفاده کند و با دادن آدرس مشهخ ، مشهتری

خود را پیدا کند. البته تبلیغات گسهترده در فضهای مجازی 

های آموزشهههی مشهههوا و هزینه کردن برای  و دادن ویدیو 

 تواند شما را در کار یاری کند. خوب می  pageیک

صهنفانت محدودیتی ای تو نسهبت به سهایر همرآیا نابینایی بر

 ایجاد کرده استم 

رتنها محدودیتی که من در کار خود دارم، نصهه  برخی از 

هایی مانند هایی اسههت که نیاز به دیدن دارد. برنامهافزارنرم

فتوشهاپ باید حتماا توسهع یک فرد بینا نصه  شهود. برای  

های  هاز طریق برنام   windowsاین کار من پ  از نص   

اشاره را به کمک یک بینا نص  های موردافزارریموت، نرم

کنم و هزینهۀ نصههه  آنهها را بهه همکهار بینهایم پرداخهت  می

 کنم. می

رفارم از حرفۀ تو، اگر دربارج تیسهی  مغازه صهحبت کنیم،  

 توانند به این کار فکر کنندم چه افرادی می

ظر من هها نیهاز بهه سهههرمهایهۀ خهاصهههی از نردر برخی از کهار

نیسهههت؛ امها برای ورود بهه کهاری مثهل کهار من، مقهداری  
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خواهم بگویم  سههرمایۀ اولیه الزمۀ کار اسههت. هم نین می

ورود به هر کاری ریسک خود را دارد و باید افراد بپذیرند  

که احتمهال اشهههتبهاه در انتخهاب مغهازه یا شهههغهل یا هر چیز  

وج  دیگری در این کار زیاد اسهت. من کار را با یک وام شهر

کردند؛ اما  کردم و بسهههیهاری از افراد مرا از این کار منع می

توانم از دانسهتم که میمن چون به خودم باور داشهتم و می

 عهدج این کار برآیم، کار خود را انجام دادم. 

ههایی از قبیهل کرایهۀ  زایی تو بها توجهه بهه هزینههرنحوج درآمهد

 مغازه چگونه استم 

اقههل   حههد  مههاه  در  اکثر   5.000.000رمن  حههد  و  تومههان 

تومهان درآمهد دارم و این البتهه متغیر اسهههت.    10.000.000

شههما به کرایۀ مغازه اشههاره کردید و من حتماا باید ا ههافه  

هایی اسههت که هر ترین هزینهکنم که تبلیغات یکی از مهم

کسهی باید به آن توجه کند. هم نین نحوج فروش و تنظیم  

اسههت که یک فروشههندج موفق    هاییترین کارسههود از مهم

بینم به این نکته باید در کارش مدنظر داشهته باشهد. الزم می

توانهد از وجهی کهه  هم اشهههاره کنم کهه یهک نهابینها چطور می

کند مطمین باشهههد. وجه از دو طریق به شهههما  دریافت می

شههود: یا به وسههیلۀ پول نقد که شههما البته با  پرداخت می

توانید مبلغ دریافتی را حسههاب  شههمار میهای پولافزارنرم

کنیهد. امها اگر از طریق کهارت بهانکی وجهی برای من ریختهه 

شهود، من به بهانۀ چک گارانتی جن  را از مشهتری تحویل  

افزار کهارتخوان بهانهک ملی، تراکنش گیرم و بها کمهک نرممی

عنوان توصهههیه پایانی به همۀ دوسهههتان  کنم. بهرا چک می

های کارتخوان  دلیل از دسهتگاه کنم که به همینتوصهیه می

 بانک ملی استفاده کنند. 

 ههمن تشههکر از محمد شههریفی برای شههرکت در این 

تواننهد نسهههخهه صهههوتی این منهدان میوگو، عالقههگفهت 

وگو را هم ذیل همین نوشههته در وبسههایت نسههل مانا  گفت 

 بشنوند.

رفع موانع اجرای قانون جامع حمایت از 

یت جامعه  حقوق معلوالن، مهمترین اولو

 نابینایان ایران 

 سهیل معینی: کنشگر حقوق افراد دارای معلولیت

ترین خواسههت جامعه معلوالن از های اخیر، مهمدر سههال

نهابینهایهان و کم بینهایهان ایران، اجرای کهامهل قهانون جملهه 

حمهایهت از حقوا معلوالن بوده اسهههت. این خواسهههت  

ها و نیازمحوری براسهاس تمرکز اکثریت مشهخ  و روشهن

های شههروندان معلول کشهور متجلی در قانون  درخواسهت 

الن اسهههت. هرچنهد این قهانون بها  حمهایهت از حقوا معلو 

در بر از خواسههههت وجود  بسهههیهاری  ههای عمهده  گرفتن 

اجتمهاعی، اقتصهههادی، فرهنگی و در مجموج حقوا افراد  

های جدی اسهت که رفع آنها معلول، هم نان دارای کمبود

ترین  روریات و الزامات رو خود از مهمهای پیشدر سال

ههای مهانجملهه سهههازههای حمهایتی ازعملکردی سهههازمهان

روی این قهانون در هردولتی افراد معلول اسهههت؛ امها بههغیر

تواند شههرایع فعلی در صههورت جامه عمل پوشههاندن، می

های متعدد  ها و رافع نیازپاسهخگوی بسهیاری از درخواسهت 

جامعه افراد دارای معلولیت کشور باشد. در چنین شرایطی 

راد های افطبیعی اسهت که خواسهت عمده بسیاری از تشکل

دارای معلولیت، رفع موانع اجرای این قانون باشهد؛ موانعی 

  1397که بالفاصله پ  از تصوی  و ابالم در سال 
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ای از احکهام منهدر  در هم نهان مهانع تحقق بخش عمهده

توان با  این قانون اسهت. اما این موانع چیسهت و چگونه می

های  رفع آنها ررفیت بزرگی را پیش روی تحقق خواسههته

توان در یهک نگهاه  جهامعهه معلوالن فراهم کرد. می  عمهده

تحلیلی موانع اجرایی قانون را به شهرح زیر برشهمرد و رفع  

 آنها را در دستور کار قرار داد:

عدم تناسب بودجه تخصیصی با بودجه مورد  

 نیاز اجرای قانون 

یکی از بزرگترین نقهای  و مشهههکالت قهانون کهه از همهان 

تخصهی  بودجه متناسه  با    سهال اول خودنمایی کرد، عدم

بر اینکه در سهههال اول ابالم به احکام قانون اسهههت. عالوه

دلیل دیرکرد در ابالم شاهد عدم تخصی  بودجه بودیم و 

اجرایی شهد؛ اما از همان سهال  98عمالا این قانون از سهال 

نیهاز احکهام آن بها  هم هرسهههال تنهاسهههبی میهان بودجهه مورد

های ون بر آنکه برآوردبودجه تخصهیصهی وجود ندارد. افز

دهد،  نیاز ارائه نمینادقیق تصههویر روشههنی از بودجه مورد

هایی  های حمایتی مانند بهزیسهتی، برآوردعبارتی سهازمانبه

اند که البته بسیار فراتر از امکانات اجرایی موجود ارائه داده

هها بهه آمهار دقیق  صهههرفهاا نهاشهههی از عهدم اتکهای این برآورد

هایی مبتنی بر ها برآورددر تمام این سهال  حالهرنیسهت. به

های کارشهناسهی در مورد آمار و گزارش عملکرد و تحلیل

حال  هراحکام مختل  قانون وجود نداشته است؛ هرچند به

ای متناس  را از شده نتوانسته است بودجههای ارائهبرآورد

دنبال آورد. به های مسهیول تصهوی  کند و بهسهوی سهازمان

ر هر سهال مالی، فاصهله بسهیار بعیدی میان بودجه  عبارتی د

تر از این نیاز وجود دارد و مهمتخصههیصههی و بودجه مورد

نقیصههه، مشههخ  نیسههت که با چه مکانیزم و دورنمای  

 مدیریتی قرار است این فاصله بعید پر شود.

 

 

نبود شفافیت در تخصیص منابع مالی در بودجه  

 قانون

فافیت در منابع مالی مشهههکل بعدی در این میان، عدم شههه 

تخصهیصهی به بودجه اسهت. به عبارتی از سهال اول اجرای  

بینی احکهام مشهههخ  در ن  قهانون،  قهانون، طبق پیش

بینی شهد؛ ردی  بودجه مشهخصهی برای اجرای قانون پیش

اما مسهیله ناروشهن و کلیدی در این میان آن اسهت که تنها  

منهابع مهالی برای تخصهههی  بهه قهانون حمهایهت از حقوا  

ای نیسهههت؛ بلکهه این ردی ، معلوالن این ردی  بودجهه

مازاد بر بودجه تخصههیصههی به سههازمان بهزیسههتی و حتی  

های اجرایی اسهت.  های تخصهیصهی به سهایر دسهتگاهبودجه

لذا مشهخ  نیسهت به طور واقعی منابع مالی تخصهیصهی به 

ترین ابهامات و این قانون چقدر اسههت و این خود از مهم

 احکام قانون است که باید شفاف شود.   موانع اجرای تحقق

 بینی نشدن بودجه در احکام دائمی پیش

یکی دیگر از مشههکالت عمده در اجرای قانون حمایت از 

نیاز با  حقوا معلوالن، گذشهته از عدم تناسه  بودجه مورد

بودجه تخصهیصهی و نبود شهفافیت در منابع مالی ذیل این 

احکام دائمی   ها دربینی بودجهبودجه، مو هههوج عدم پیش

از احکهام قهانون در قهاله   مهدیریتی اسهههت. بسهههیهاری 

هها  مهدت میهان دسهههتگهاهسهههالهه و کوتهاهههای یهکنهامههتفهاهم

شهود. مانند اجرای ماده شهش قانون حمایت از اجرایی می

ای خدمات توانبخشهی. حقوا معلوالن، یعنی پوشهش بیمه

از از بزرگترین موانع اجرایی قهانون و مهمتر   و این خود 

های پیش آن، عدم اطمینان از اجرای احکام قانون در سهال

رو اسهههت که از بزرگترین نقای  مدیریت مالی و در کل  

 مدیریت اجرای این قانون است.
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های اجرایی نسبت به  فقدان آگاهی در دستگاه 

 احکام قانون 

یکی از بزرگترین مشهههکالت اجرایی قهانون، عهدم آگهاهی  

ی  خود در چهارچوب قهانون ههای اجرایی از تکهالدسهههتگهاه

اسهت. با وجود گذشت چند سال از ابالم، هنوز بسیاری از 

ها از تکالیفشهان در چارچوب قانون آگاه نیسهتند و دسهتگاه

این البته مشهکل این قانون نیسهت؛ بلکه از مشهکل بزرگتری  

شهود که برخالف وجود قوانین بسهیار،  در کشهور ناشهی می

های اجرایی  ین در دسهتگاهمکانیزمی برای رصهد اجرای قوان

 گوناگون وجود ندارد.

های اجرایی در قبال پاسخگو نبودن دستگاه 

 های نظارتینهاد

ها، مشههکالت بعدی را در قبال طبعاا عدم آگاهی دسههتگاه

آورد و آن پهاسهههخگو نبودن این وجود میاجرای قهانون بهه

ها در قبال تکالی  خود اسهت. اصهوالا در کشهور ما  دسهتگاه

های اجرایی پاسه  روشهنی در قبال قوانین و اسهناد  دسهتگاه

های نظارتی و باالدسهتی ندارند که ناشهی از  هع  مکانیزم

رصهههد اجرای قهانون اسهههت کهه دامنگیر قهانون حمهایهت از 

 شود.حقوا معلوالن نیز می

 بخشیهای میان خأل همکاری 

ترین مشهههکالت اجرای احکهام قهانون، عهدم یکی از بزرا

های اجرایی اسهت  بخشهی در بین دسهتگاههای میانهمکاری

هسهههتنههد.  تکلی   دارای  مشهههخ   یههک حکم  در  کههه 

مثهال، عهدم همکهاری الزم میهان سهههازمهان آموزش و عنوانبهه

پرورش اسهههتثنایی و بهزیسهههتی در احکامی که مربوط به 

 ی مختل  افراد دارای  هاآموزش و توانبخشی گروه

 

 

رغم  وی ه کودکهان و نوجوانهان اسهههت کهه علیمعلولیهت بهه

های الزم را با یکدیگر ها همکاریهمپوشهانی، این دسهتگاه

سهههازی، شهههاهد نبود ندارند. یا در بحهث خطیر منهاسههه  

های  بخشهههی بین بسهههیاری از دسهههتگاههای میانهمکاری

 ربع در این زمینه هستیم. ذی

 قانونیهاد نظارتی درونآمدی نناکار 

گفته در شههرایطی قابل حل اسههت که  تمام مشههکالت پیش

قانونی بتواند مسهیولیت اصهلی خود را در نهاد نظارتی درون

 31رصهههد اجرای قهانون و رفع موانع آن ایفها کنهد. در مهاده  

این قهانون کهه خود جزو نقهاط عط  قهانون محسهههوب  

اول رئی  شهههود، یهک کمیتهه نظهارتی بها نظهارت معهاون  می

جمهوری و با دبیری وزیر تعاون و با حضهور جمع کثیری  

از وزرا و مسههیولین بلندپایه کشههوریف دارای مسههیولیت و 

اش تکلی  در قبال قانون مشهخ  شهده اسهت که وریفه

رصهههد اجرای قهانون و رفع موانع آن از طریق گزارش بهه 

مدخل های ذیدولت، مجل  شهورای اسهالمی و سهایر نهاد

رغم تشههکیل چند جلسههه در این ا متیسههفانه علیاسههت؛ ام

کمیته، هم نان شههاهد هیا خروجی ملموس و ا رگذاری  

کار اداره و شهیوه کار کمیته اسهت که  ونیسهتیم. دلیل آن، سهاز

از کارایی الزم برخوردار نیسههت. کمیته براسههاس دسههتور  

مهدت فعهالیهت انهداز درازجلسهههات موقهت و بهدون چشهههم

بینی نشههده ارتی روشههنی در آن پیشکند و مکانیزم نظمی

اسهههت. به دیگر بیهان، وزرایی که در جلسهههات شهههرکهت  

کننهد، فقع بها گرفتن تهذکرات شهههفهاهی و آن هم در نمی

گیرند. مشهخ  نیسهت  موارد محدود مورد خطاب قرار می

های کمیته چگونه رصهد و گزارش عملکرد آن  که خروجی

 شود که می  شود. همه این عوامل باعث به کمیته ارائه می
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ههای محر  قهانون عمالا کهارایی  ترین موتوریکی از مهم

الزم را نداشههته باشههد. اما خود این امر از چه چیز ناشههی  

 شودممی

 آمد دبیرخانه کمیتهجایگاه نامناسب و ناکار 

یکی از بزرگترین ملزومات یک کمیته نظارتی با جلسههات  

ا جایگاه  محدود در طول سهال، وجود یک دبیرخانه فعال ب

مناسهه  اداری و با تشههکیالت مناسهه  و برخورداری از 

العمهل کهاری ههای الزم برای فراهم آوردن دسهههتورکهادر

ههای آن اسهههت. امها مشهههخ  کمیتهه و پیگیری خروجی

ههای  گهذاری و مقهاومهت متهیسهههفهانهه بهه علهت غفلهت در قهانون

اداری پ  از آن، دبیرخهانهه اجرایی این قهانون در سهههازمهان 

تقر شههده اسههت. این امر موج  شههده این بهزیسههتی مسهه 

دبیرخهانهه عمالا از کهارایی الزم برخوردار نبهاشهههد؛ زیرا 

سهازمان در تشهکیالت خود امکانات و کادر مناسه  برای  

این دبیرخانه را تخصهی  نداده اسهت و مهمتر از آن، این 

که خود باید پاسهههخگوی قانون باشهههد، سهههازمان درحالی

ای بهاشهههد کهه بهایهد از خود  رخهانههتوانهد مهدیر دبیقهاعهدتهاا نمی

سهههازمهان نیز گزارش عملکرد دریهافهت کنهد. این دبیرخهانهه  

ترین سط  مدیریتی یعنی دستکم وزارت تعاون باید در باال

تشهههکیل شهههود، از تشهههکیالت الزم برخوردار باشهههد و 

های کارشناسی  اساس تحلیلالعمل کاری کمیته را بردستور

کهه دبیرخهانهه  حهالید. درتهدوین و خروجی آن را پیگیری کنه 

 های ذکر شده را ندارد.فعلی به هیا عنوان کارایی

 کار نظارتی بیرون از قانون و ضعف ساز

پیشهههبرد قهانون   نظهارتی برای  نههادی  هرچنهد در قهانون 

 بینی شده است؛ اما مهمترین دستگاه نظارتی در کشور  پیش

 

 

بهایهد دبیرخهانهه ههای  مجل  اسههههت و بر این مجموعهه 

هییت دولت را هم بیفزاییم که باید گزارش  تخصهههصهههی  

عملکرد قانون را پیگیری، رصههد و هرسههاله بر اجرای آن  

که تا کنون، مجل  شهورای اسهالمی  حالینظارت کنند؛ در

بهه تنهاسههه  جهایگهاه خود بهه بحهث نظهارتی بر قهانون حقوا  

معلوالن ورود نکرده اسهههت و این خود موجه  تشهههدید  

 ای مختل  شده است.  همشکالت و تداوم آن در سال

آن هه کهه میطوربهه توان در مورد اجرای قهانون ذکر  کلی 

کرد، دو نوج مانع کلی اسهههت. یکی موانعی که کل اجرای  

قوانین کشهور را با مشهکل مواجه کرده اسهت. وقتی قانونی  

های شههود، قاعدتاا باید مکانیزمدر کشههوری مصههوب می

ها این مکانیزم  بینی شود، بایدتخصی  بودجه آن قبالا پیش

ها جاری شود،  در اسناد مالی و بودجه سنواتی همه دستگاه

بهایهد در احکهام مهدیریتی کشهههور جهای خود را بهاز کنهد، 

های رصههد و نظارت بر حسههن اجرای قانون باید مکانیزم

بینی شهود که متیسهفانه این مهم در کشهور ما با مشهکل پیش

های ،  ع رو است. مانع دیگر در تحقق قانونجدی روبه

ترین مربوط بهه حوزه اجرای خود قهانون اسهههت کهه بهه مهم

طور فشرده بر آنها در این نوشته اشاره شد. در پایان باید به

این مسهههیلهه تهیکیهد کنیم کهه بهایهد نظهارت بر اجرای قهانون را 

افزایش داد و این افزایش نظارت، فقع ناشههی از اصههالح 

های کلهای دولتی نیسهههت؛ بلکه تشههه عملکرد دسهههتگاه

ترین عملکرد خود را های آنها، باید مهممعلوالن و شههبکه

بر رفع موانع اجرای قانون، مطالبه منابع مالی مورد نیاز این 

ها، اخذ گزارش  بخشهی دسهتگاهقانون، رفع اشهکاالت میان

بینی در های زمانی مورد پیشها در دورهعملکرد دسهههتگاه

ای اجرای  م و مرحلهکلی، پیگیری قدم به قدطورقانون و به

 قانون حمایت از حقوا معلوالن متمرکز کنند.
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گذاری افراد نابینا  مدیریت مالی و سرمایه 

 بیناو کم

ارشههد روانشههناسههی کودکان  مسههعود طاهریان، کارشههناس

 استثنایی

 مدیریت مالی 

، ربطی به آسهی  بینایی  و چگونگی هزینه آن  آمدکسه  در

تری  هزینههبینها، زنهدگی پرنهدارد؛ ولی مها، افراد نهابینها و کم

توانیم راحت  علت مشههکالت بینایی، نمیداریم؛ چرا که به

ها  داشهتن وسهیله نقلیه شهخصهی یا خرید از برخی فرصهت 

بار(  ها و میادین میوه و ترهفروشهیفروشهان، عمدهاز دسهت 

آمد  ترین در هرورت دارد حتی با کم نتیجهکنیم. دراسهتفاده

هایی آمدکنیم. باید ببینیم چه درمان را مدیریت مسهائل مالی

گذاری،  انداز، سههرمایههای جاری، پ داریم و برای هزینه

فراگیری مهارت و دانش، تهیه تجهیزات، تفری  و امکانات  

مان را مطهابق  مالی  هایکنیم. باید اولویت ریزیرفاهی برنامه

مهان توجهه  مهان تنظیم کنیم و بهه آرامش و امنیهت ههاییهازن

ههای متنهاسههه  بها خهاطر فعهالیهت بهاشهههیم. نبهایهد بههداشهههتهه

( ناراحت باشههیم و رفتن به هتل در سههفرهامان  شههرایع

با سهههایر افراد بینها مقهایسهههه کنیم؛  مان را  هایبنهدیاولویت 

کردن بیشهتر، دیگران مور  هسهتند چراکه معموالا با هزینه

ی پذیرمان را  مانند راهنمایی در محیع، دسهترستا آسهایش

بهار(  چینفضهههها، دسههههت  اقالم خریهدنی و حمهل  کردن 

 کنند. تیمین

برای مهدیریهت بهتر مهالی بهایهد خود را عهادت بهدهیم تها بها 

مان را  منظم  بت کنیم،  یک شهههیوه سهههاده، اطالعات مالی

ایم،  آمهدی داریم، چهه مقهدار هزینهه کردهبهدانیم مهاههانهه چهه در

کجا   از چه کسههی طل  داریم، به چه کسههی بدهکاریم و

های ایم. در نتیجه خوب اسهههت پیامگذاری کردهسهههرمایه

 
1 Envision AI 

داریم و آنها را همراهمان نگهبانکی و قبوب را در گوشهی

مان بفرسههتیم و زیر هر  تلگرامرسههان پیام  به بخش ذخیره

توانیم داشهتی بگذاریم. هم نین میورودی و خروجی، یاد

مان برچسهه  بزنیم و هایها برای تراکنشبانکترنت در این

مان در بازار بورس  تو هی  بنویسهیم. برای مدیریت سهرمایه

هایی مانند های کارگزاریتوانیم به لیسهههت تراکنشهم می

ها  د و زیانمان در این سهایت های سهو و گزارش  آگاهو    مفید

 کنیم.  مراجعه

در   فهانوسدر کهامپیوتر  و اپلیکیشهههن    اکسهههلافزار  نرم

مان را دهد تا اطالعات مالیان میهمراه، به ما امکگوشهههی

بنهدی کنیم و بها انجهام انواج محهاسهههبهات ریها هههی، طبقهه

توانیم از طریق نسههخه تحت های مالی بگیریم. میگزارش

مهان را بهه کهامپیوتر و ههای مهالیوب و وینهدوز تلگرام، پیهام

اکسهل منتقل کنیم و با دسهترسهی دادن به اپلیکیشهن فانوس  

کنیم.  مهان را  بهت ، اطالعهات مهالیههابرای خوانهدن پیهامهک

هها  هها و کهارگزاریبهانهکتوانیم از اطالعهات مهالی اینترنهت می

ها را هم خروجی اکسهل بگیریم و برای دسهترسهی آسهان، آن

ذخیره کهامپیوتر  یهادمیکنیم.  در  برای  زمهان  توانیم  آوری، 

ههای ههایمهان را هم در تقویمهها و بهدهیوصهههول طله  

 ( عالمت بزنیم. تقویم گوگلدیجیتال  مانند 

 های بانکی کار

کنند.  ای برخورد میبینایان سهههلیقهها با نابینایان و کمبانک

رسههانی به خدمت را در زمینه  تمهیدات وی ه بانکیما باید  

را ههای مربوط  نهامههبخشبهدانیم و    افراد بها آسهههیه  بینهایی

مان  توانیم با آشهنایان معتمد کارهای بانکیداشهته باشهیم. می

از کهارترا انجهام   بهانکی عک هها و فرمدهیم یها   ههای 

و    2اینسهههتهاریهدفر،  1آیافیافنوی فنههای  افزاربگیریم و بها نرم

2 InstaReader 
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کنیم و بخوانیم. تصههاویر را به متن تبدیل  1پفالسسههالیوان

فرم تکمیههل  برای  میبعههد  و ههها،  متصههههدیههان  از  توانیم 

ههای  بهانهکبگیریم. مراجعهه بهه    ههای بهانهک کمهکمشهههتری

هم برای خواندن و  خواننگار و صههفحهمجهز به برجسههته

برای  هها مفیهد اسهههت. هم نین  کردن مسهههتقهل فرمتکمیهل

ها  بانککردن از همراهشهناسهایی و اسهتفادهمان، اسهتقالل مالی

اینترنهت  دسهههترسبهانهکو  و ههای  ملهت(  پهذیر  مهاننهد 

بها  کهه  (  تهاپو    آپو    ایواپرداخهت  مهاننهد    ههایاپلیکیشهههن

نظر هماهنگ هسهتند،  هروری بههای نابینایان  خوانصهفحه

بانک    (بملوبانکتوانیم با اپلیکیشههن  رسههد. از طرفی میمی

سهههامهان، تمهام عملیهات بهانکهداری حتی احراز هویهت و 

ههای  درگهاهدهیم. این  انجهام  اینترنتی  کردن حسهههاب را  بهاز

هها، بهه دهنهد تها بهدون مراجعهه بهه بهانهکآنالین بهه مها امکهان می

هزینهه بهدهیم،  یهک کهارت یها حسهههاب دیگر پول انتقهال  

کنیم و مان را پرداخت قسهاطقبوب و اهای خطی، تاکسهی

 شارژ بخریم. 

های  در کامپیوتر صهههفحه کلید فیزیکی داریم و سهههروی 

بها  تر هسهههتنهد؛ درپهذیروب دسهههترستحهت  نتیجهه کهار 

راحههت بههانههکایهنهتهرنههت  نهمهیههها  ولهی  اسههههت  تهوانهیهم تهر 

دیهده هها را هم نهابهانهکپرداخهت و همراه  ههایاپلیکیشهههن

همراه همیشههه کنارمان اسههت و این بگیریم؛ چون گوشههی  

جای کد امنیتی تصویری، احراز هویت با ا ر  ها بهاپلیکیشن

انگشهههت دارنهد. بهایهد در یهک جهای مطمین، نهام کهاربری و 

را بنویسهههیم تها مهان  ههای آنالین مهالیدرگهاهرمز عبور تمهام  

توانیم می 2َکپ اآنتینیم. هم نین از افزونه فراموشهشهان نک

ههای مهالی ههای تصهههویری در تراکنشبرای خوانهدن کهد

 ها استفاده کنیم. بانکوی ه در اینترنت به

 
1 Sullivan+ 
2 anti-captcha 

ها بزنیم و شرایع آنها سرخواهیم، باید به بانکاگر وام می

الحسهنه فامیلی و محیع ی قربهارا بپرسهیم یا در صهندوا

کاری عضههو بشههویم. اگر وام گرفتیم، خوب اسههت امکان 

پرداخت خودکار اقسهاط از حسهاب بانکی را در سهررسهید  

فعهال کلیهدزمهانی  منو و  بهانکی  ههای خودکنیم.  پرداز هر 

متفهاوت اسهههت. بهایهد بها تمرین در کنهار فردی معتمهد در 

یهاد را بهههها  محیطی آشهههنها و خلوت، شهههکهل و ترتیه  آن

ها  پردازنیازمان را از خودتوانیم پول نقد موردبسههپاریم. می

از آشهههنهایهانتهامین بگیریم و بهدهیکنیم  یها  مهان را مهان 

های تشههخی  پول مانند کارت کنیم. با اپلیکیشههنبهکارت

توانیم یها تمهاس تصهههویری بها دیگران هم می  3ریهدفرَکش

 کنیم.  مان را شناساییهایپول

ها و های گویای تلفنی و سهایت توانیم از طریق سهروی می

های (، کدمنهمراه های سهازمانی  مانند سهامانه  اپلیکیشهن

های  گویا و اپلیکیشهن درگاههمراه، تلفن  دار گوشهیسهتاره

مهان  هها قبوببهانهکگویها و همراه و اینترنهت پرداخهت، تلفن

کنیم و شهههارژ بخریم. برای  را تلفنی یها اینترنتی پرداخهت 

های گویای تلفنی سهراسهری یا  گرفتن شهماره این سهروی 

 بزنیم.  زنگ 118اید به سامانه  استانی، ب

 گذاریسرمایه

گهذاری وجود  انهداز و سهههرمهایههههای مختلفی برای پ راه

تجربه  دارد. در این راسههتا باید از متخصههصههان و افراد با

گذاری  های سههرمایهبگیریم، درباره انواج شههیوهمشههورت  

ههای آموزشهههی متنهاسههه  بها نیهازمهان  کنیم، در دورهمطهالعهه

نگیریم قرار  های اجتماعیتحت تا یر جریانکنیم،  شههرکت 

مان را بر اسهاس شهرایع جامعه و گذاریو اسهترات یف سهرمایه

کنیم. خوب اسههت  مان انتخابهای شههخصههیبندیاولویت 

ههای  مهان را برای هزینههآمهد مهاههانههدرصهههد از در  50حهدود  

3 Cash Reader 
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درصهههد را برای امور خواسهههتنی   30تا  25جاری، حدود 

تها   20 مهاننهد تهیهه تجهیزات و امکهانهات رفهاهی( و حهدود  

بگذاریم. گذاری کنار  انداز و سرمایهدرصهد را برای پ  25

گهذاری، بهازدهی  ههای مختل  سهههرمهایههبهایهد بهدانیم کهه راه

یکسهانی ندارند و میزان آن مشهخ  نیسهت؛ حتی معلوم 

ها سهیر صعودی داشته نیسهت در آینده ارزش سهرمایه در آن

نتیجهه بهه علهت کهاهش خطرات احتمهالی بهایهد  بهاشهههد. در

گذاری مختل  با قابلیت نقد  های سهرمایهزمان از حوزههم

های  ها و دورهکنیم. به کمک مقالهشوندگی متفاوت استفاده

ههای آموزشهههی مهاننهد  هها و سهههایهت آموزشهههی کهارگزاری

گهذاری در بورس، توانیم بها نحوه سهههرمهایهه، میفراچهارت

ا بههازارهههای  در  صهههنههدوامعههاملههه  انواج  و  هههای رزی 

گروه تاالر در این راسههتا  گذاری آشههنا شههویم.  سههرمایه

گذاران  ای برای سرمایههای آموزشی وی ههم دوره  ایشیشه

 بینا دارد.نابینا و کم

مهان بهه شهههکهل ههایانهدازبها اینکهه بهه علهت تورم ارزش پ 

کردن  راحتی امکهان نقهدشهههود؛ ولی بهایهد بههریهال، کم می

باشیم تا به حوادت ناگهانی  اندازمان را داشته  بخشی از پ 

های  توانیم از حسهابدهیم. در این راسهتا میواکنش نشهان 

گذاری با  های سهرمایهمدت بانکی و صهندواانداز بلندپ 

ایرانیهان، کمنهد، لوتوس و اعتمهاد(    سهههود  هابهت  مهاننهد یکم

 آوریم. دست آمد ماهانه مشخصی هم بهکنیم و درفادهاست

با توجه به سهیر صهعودی احتمالی بازار طال، خوب اسهت  

گذاری  اندازمان را در حوزه طال سهرمایهحدود نصه  پ 

توانیم دارد: میهای مختلفی وجود  کنیم. برای این کار شیوه

با داشههتن کد بورسههی، نماد گواهی سههپرده سههکه طالی 

هها  ههای مختل  را  مهاننهد رفهاه( از پنهل کهارگزاریبهانهک

بخریم کهه از نظر قیمهت فرا چنهدانی بهاهم نهدارنهد و تنهها  

ههای متفهاوتی نگههداری  هها در بهانهکسهههکهه فیزیکی آن

توانیم سهههکهه شهههونهد. بها پرداخهت هزینهه انبهارداری، میمی

تهحهویههل  فهیهزیهکهی را  بههایههد  مههان  کههار  ایهن  بهرای  بهگهیهریهم. 

هها  بهت کنیم و بهه انبهار ارگزاریدرخواسهههتمهان را در که 

ها،  ههرب بانک مرکزی و کامالا  ها برویم. این سههکهبانک

راحتی ها را بهتوانیم آنخال  هستند و زدگی ندارند و می

های  مان را هم در صههندواتوانیم سههرمایهبفروشههیم. می

های گواهی  دهیم. نماد( قرار  عیارگذاری طال  مانند  سرمایه

گذاری طال،  های سههرمایهسههپرده سههکه و سهههم صههندوا

توانیم مسهههتقالنه شهههوندگی باالیی دارند و میقابلیت نقد

کنیم و الزم  هها معهاملهههها را در پنهل بورسهههیف کهارگزاریآن

توانیم با شهدن آنها باشیم. هم نین می نیسهت نگران دزدیده

ن معتمدمان، شههمش خام، سههکه فیزیکی و کمک آشههنایا

فروشهان بخریم زیورآالت طالی نو یا کارکرده از بازار طال

 داریم. ها نگههای امانات بانکو آنها را در خانه یا صندوا

 بازارهای برخع مالیاگر تخص  الزم را برای فعالیت در 

از  نهداریم، می   گهذاری ههای سهههرمهایههصهههنهدواتوانیم 

کنیم و   انهدازمهان را حفظکنیم، ارزش مهالی پ اسهههتفهاده

های خود را ها داراییباشهیم. این صهندواآمدی داشهته  در

گذاری  در حوزه طال، بازار بورس و اوراا بهادار سهههرمایه

دهند. گذاران میهآمد  ابت یا متغیری به سرمایکنند و درمی

یا اپلیکیشههن    سههامانه مشههاوره آگاههای بورسههی،  با پنل

ای  توانیم بهازدهی و عملکرد دورهمی  ،مفیهدپهذیر  دسهههترس

شهان را بخریم؛ ولی کنیم و سههمها را بررسهیصهندوا این

 گذاری، باید های سرمایهقبل از خرید سهم صندوا

 

https://farachart.com/
https://t.me/+UiSPwdbv50EXY3SE
https://t.me/+UiSPwdbv50EXY3SE
https://learning.emofid.com/ayar-fund
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
https://research.agah.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emofid.rnmofid&hl=fa&gl=US
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سهههایت شهههرکت  ها را در روزانه آنارزش خال  دارایی  

ببینیم. خوب اسهت همزمان  مدیریت فناوری بورس تهران

کنیم  گذاریآمد  ابت و متغیر سهرمایههای با دردر صهندوا

ها، وارد و درخواسههت کنیم قدرت خریدمان در کارگزاری

آمهد  هابهت  مهاننهد صهههنهدوا حهامی  ههای بها درصهههنهدوا

عنوان  کهارگزاری مفیهد( شهههود تها مهاههانهه سهههود بگیریم. بهه

  بیمهه عمر نیم  تواگهذاری، میسهههومین راه مطمین سهههرمهایهه

کنیم. چون افراد بها    بیمهه تهامین اجتمهاعیبخریم و خود را  

های بیمه خدمات پذیر هسهتند، شهرکت آسهی  بینایی حاد ه

دهند که بنابر  میبیمه عمر را برای ما با شرایع خاص ارائه 

های فوت و نق   مان، در ارائه پوشهشو هعیت جسهمانی

دارند.    هاییعضهو یا هزینه پزشهکی در ا ر حاد ه محدودیت 

انهد مها را بهدون تو شهههخ  دیگری مهاننهد پهدرمهان هم می

شهههده، بیمه عمر کند. اگر بیمه برایمان رد مشهههکالت ذکر

درصههدی سههازمان   70حمایت  شههود، خوب اسههت با نمی

 فرما کنیم.خودمان را بیمه خویش  ،بهزیستی

بهرای بههازار دیهگهری  راه  ارزی  مهعههامهالت  و  بهورس  هههای 

باشههند که نیاز به دانش تخصههصههی و گذاری میسههرمایه

ههای  توانیم بعهد از گهذرانهدن دورهزمهان دارد. میصهههرف  

های معامالت برخع  آموزشهی الزم، برای فعالیت در سهامانه

کنیم. این افزونه، اسهههتفاده  1اَسهههیسهههتفنت تیمالی از افزونه  

هها و انهدیکهاتورههای فضهههای تحلیهل تکنیکهال بهازار  نمودار

کنهد. بعهد  آنالین مهالی را بهه فهایهل اکسهههل و اعهداد تبهدیهل می

  2تریدرایزیهای  برای فعالیت در بورس با سامانه توانیممی

 های خارجی و  فروش ارزوو برای خرید 3آساتریدرو 

 

 
1 T-Assistant 

2 Easytrader 

3 AsaTrading 

 

ههای کنیم. در کنهار درگهاه  کهار 4افزار متهاتریهدرنرمدیجیتهال بها  

از  کارتمفیدتوانیم با داشهتن  های بورسهی، میپرداخت پنل

کههارت در بهههطریق  را  قههدرت خریههدمههان  کردن،  کههارت 

  دهیم یا از آن برداشههتسههادگی افزایشکارگزاری مفید به

ههای جههانی و ممنوعیهت  کنیم. هم نین بها توجهه بهه تحریم

ههای معتبری مهاننهد  سهههایهت بهایهد دقهت کنیم از  داخلی،  

 کنیم.  های دیجیتال استفاده  برای معامله ارز  ،5نوبیتک 

سهههامانه  توانیم در  گذاری، میعنوان آخرین راه سهههرمایهبه

کنیم و قسهههطی نام   بهت  های حمهایتی مسهههکنجامع طرح

ههای حمهایتی سهههازمهان  طرحخهانهه شهههویم یها از  صهههاحه  

هزینهه بالعوب  مهاننهد کمهک  بهزیسهههتی در حوزه مسهههکن

کنیم و از آشههنایان معتمدمان برای  تیمین مسههکن اسههتفاده

  ها کمک ی خانههای امال  و بررسهی حضهوررفتن به بنگاه

اگر می در طرحبگیریم.  فروش خودرو  ههای پیشخواهیم 

نامه  کنیم، به علت  هههروری بودن شهههماره گواهی  نام بت 

سهامانه  رانندگی، باید با مشهخصهات آشهنایان معتمدمان در 

هم نین کنیم.   نویسههیاسههم  یکپارچه تخصههی  خودرو

کردن و بررسهی  تواند برای پیدادیوار می  اپلیکیشهنو   سهایت 

  کرده به ما کمک خورده و ماشهین کارمشهخصهات خانه کلید

 کند.

*** 

از بین افراد نابینای   مو ههوعات باالنکته آخر اینکه درباره 

جناب آقای و    کوهیالناز شهکبا سهرکار خانم نظر  صهاح  

اسهت. در انتهای این نوشهته   شهدهوگو  گفت   مهدی اشهتری

  شهان گوش وگویتوانید به گفت می نسهل ماناسهایت  در وب

 بدهید. 

4 MetaTrader 

5 nobitex 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.tsetmc.com/
http://www.tsetmc.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.behzisti.ir/news/27228/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://www.behzisti.ir/news/27228/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://gooshkon.ir/1401/02/%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%90-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B5/
https://easytrader.emofid.com/
https://online.agah.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metaquotes.metatrader4&hl=fa&gl=US
https://learning.emofid.com/mofid-card/
https://nobitex.ir/
https://tem.mrud.ir/
https://tem.mrud.ir/
https://www.behzisti.ir/news/62805/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.behzisti.ir/news/62805/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://sale.iranecar.com/
https://sale.iranecar.com/
https://divar.ir/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.divar&hl=fa&gl=US
http://instagram.com/elnazshakkoohi
https://instagram.com/mahdiashtari30081986
https://naslemana.com/
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وگو با  نواک، نوای کتاب در گفت

 متخصصان نابینا 

رقیته شتتفیعی: کتارشتتنتاس بخش نتابینتایتان نهتاد 

 های عمومی ایالمکتابخانه

با تغییراتی که از این ماه در سههروی  حا ههر شههاهد آن  

هایی  جای ارائه فهرسههتی از کتابپ  بهاینبود، ازخواهید  

اند، در هر شهماره میزبان یکی از که به تازگی  هبع شهده

های مختل  علمی خواهیم بود  متخصهصهان نابینا در حوزه

تا برای ما از چگونگی شههروج مطالعه در آن حوزه خاص  

ایم. این مهاه، در بگویهد. کهار را بها تهاری  معهاصهههر آغهاز کرده

آموخته تاری ،  ن شهماره از نوا ، با جمال لطفی، دانشاولی

های تاری  صهد سهال  وخمشهویم تا ما را با پیاکالم میهم

مندان به این حوزه را در یافتن  اخیر ایران آشنا کند و عالقه

توانید در یک مسههیر مطالعاتی مناسهه  راهنمایی کند. می

 وگو را همانتهای این نوشههته، نسههخه صههوتی این گفت 

 بارگیری کنید و بشنوید.

از کودتای سههید  ههیا    1299دوره مورد بحث، از سههال  

یعنی انقالب اسالمی   1357شود و تا قبل از سال  شروج می

کند به گیرد. در این بحث لطفی اشهاره میایران را در بر می

اینکه بیشههتر آ ار دربارج تاری  پهلوی بعد از انقالب تیلی  

کنهد  زایها و معهایبی دارد. او تالش میدلیهل مهمینیهافتهه و بهه

منابعی را معرفی کند که خوانندگان نسهل مانا و کسهانی که  

دهند با فرب اینکه اطالعات اولیه و پادکست را گوش می

ههایی کهه درسهههتی از دوره پهلوی نهدارنهد، بها خوانهدن کتهاب

جویی و ترسههیم تصههویری شههوند جرقۀ حقیقت معرفی می

 با خود به ارمغان ببرند. درست از دوره پهلوی را

نگاری معاصهههر را تو هههی   لطفی در ادامه، شهههیوه تاری  

های مختل  نگاشهته شهده  دهد و آ اری را که به شهیوهمی

نگاری شهفاهی هاروارد که توسهع  کند. از تاری معرفی می

الهه الجوردی نگهاشهههتهه شهههده تها کتهاب خهاطرات و حبیه  

یغمهایی و   قلیخهان هدایت و خاطرات حبیه  خطرات مههدی

گوید، ارزش ها از شهاهرخ مسهکوب میبزرا علوی و روز

ههایی چون شهههرح زنهدگهانی من را مورد بحهث قرار کتهاب

 کند.دهد و راجع به تاری  تحلیلی نکاتی را ذکر میمی

کت  اسهنادی، از موارد دیگری هسهتند که بالفاصهله پ  از 

آوری کنند  یک رویداد سهعی شهده تا اسهناد مربوط را جمع

ههایی هم کهه رو ارزش وی ه خود را دارنهد. نمونههاینو از

 تواند برای خوانندگان جذاب باشند.شوند میذکر می

ای بهه ههای یهادداشهههت کهه بهدون هیا طرح و شهههیوهکتهاب

انهد، حهاوی نکهات جهالبی هسهههتنهد کهه  نگهارش درآمهده

مخصههوص آن دوران بوده و اطالعات مو قی از حکومت  

جی را در اختیار خوانندگان خود  و دربار و مناسههبات خار

شهههده به شهههیوه  دهند. لطفی از نمونه کت  معرفیقرار می

نگاری روزانه، کتاب خاطرات هاشهمی رفسهنجانی  یادداشهت 

کند که سهه جلد ابتدایی آن، دوران سهاوا  را را معرفی می

آوری شهده و خاطرات خود  رفسهنجانی  اسهاس اسهناد گردبر

سههت. کتاب خاطرات هاشههمی به رشههته تحریر در آورده ا

جلد دارد و هر سههال خانواده ایشههان یک  36رفسههنجانی،  

 رسانند.  جلد را به چاپ می
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جمال لطفی نویسهندگانی چون خسهرو معتضهد را معرفی  

کند و از آ ار ایشهان نظیر راز سهوادکوه تا ژوهانسهبورا   می

و رافسهران حزب توده  و رهویدا، سهیاسهتمداری که به نام 

گوینهد. نیز پیه  و گهل ارکیهده معروف شهههده اسهههت  می

دهند که چرا خواندن آ ار کسهی چون خسهرو  تو هی  می

 د برای اهل مطالعه تاری  مفید باشد. توانمعتضد می

ها از زندگی و در ادامه راجع به کتاب پدر و پسهههر، ناگفته

هها و نویسهههنهده کتهاب، تو هههیحهات جهاله   روزگهار پهلوی

دههد. کتهاب حهاوی نکهاتی راجع بهه برآمهدن  توجهی ارائهه می

ر هاشهاه و پادشهاهی او و هم نین پادشهاهی محمدر ها 

گذراند. اله را از نظر میسهه  57پهلوی اسههت که یک دوره 

ها و دالیل تمایل  نویسهههنده در کتاب، راجع به انگلیسهههی

ها در اقتدار ر ههاشههاه و ها، نقش روسر ههاشههاه به آلمان

صههنعت ملی شههدن نفت و مو ههوعات دیگر تو ههی   

 دهد.می

کتهاب بهازیگران عصهههر پهلوی در ادامهه و بهه عنوان مکمهل  

اب اطالعات شهههود.  این کتکتاب پدر و پسهههر معرفی می

مو قی در مورد افرادی کهه در دوره پهلوی کهاری بر عههده  

دههد تها از این انهد را در اختیهار خواننهدگهان قرار میداشهههتهه

طریق خهدمهت یها خیهانهت آنهان بهه صهههورت  هههمنی برای  

همگان آشکار شود. بعد از آن، مسعود بهنود و ا ر او راجع  

بهه دوره پهلوی و نقهاط  هههع  و قوت کتهابش معرفی 

دهد که نویسهندگانی  گردد. مهمان نسهل مانا تو هی  میمی

چون محمود طلوعی، خسههرو معتضههد و مسههعود بهنود  

نگهار بودن، نثری روان و سهههاده دارنهد؛ لهذا دلیهل روزنهامههبهه

دوسهههتهان آغهازی توانهد برای تهاری خوانهدن کته  آنهان می

 دلپذیر باشد.

آنههایی کهه توسهههع  رمهان پهلوی و  بهه دوره  ههای راجع 

اند،  ویسههندگان زیسههته در دوره پهلوی به نگارش درآمدهن

ههای تهاریخی هسهههتنهد. در این نوج نگهارش، اغله  رمهان

های  داسهتان کتاب و حوادت آن حول حوادت و شهخصهیت 

تر شهههدن چنین  گیرد و برای جهذابتهاریخی شهههکهل می

هایی تعدادی شههخصههیت خیالی نیز حضههور دارند.  کتاب

هها،  جهی از این نوج کتهابتو لطفی بهه معرفی تعهداد قهابهل

خواه توسههع نویسههندگان ایرانی منتشههر شههده باشههند یا  

پردازد. از جمله نویسهنده و کتابی  نویسهندگان خارجی، می

توان نام برد، آتش بدون دود از نادر ابراهیمی اسهت.  که می

صهحرا و داسهتان زندگی گیرنده حوادت ترکمنبرکتاب در

ماز اسهت. داسهتان عشهق این های گاالن و سهولدو نفر به نام

دو و حوادت سیاسی اجتماعی آن دوران و دو نسل بعد از 

 دهد.آن، محتوای کتاب را تشکیل می

بزرا علوی از دیگر نویسهندگانی اسهت که خود و آ ارش 

نفر  بزرا   53شهود. کتاب رتوسهع جمال لطفی معرفی می

طلبهان علوی به اتفهاقات بعهد از مرا تقی ارانی از اصهههالح

 پردازد.  و در دوره پهلوی اول میچ

کتاب کلیدر که به نام کوهی در خراسههان نامگذاری شههده 

اسهت، از دیگر آ ار موردتوجه جمال لطفی اسهت که راجع  

 دهد. به آن تو یحاتی ارائه می

ها، این سهه زن و شهوهر هایی چون همسهایهدر نهایت کتاب

 گردند.آهو خانم معرفی می

تواننهد برای تهیهه و مطهالعهه مهانها میخواننهدگهان عزیز نسهههل  

هایی که اخیراا به آرشهههیو شهههده و هم نین کتابآ ار ذکر

های وی ه افراد با آسههی  بینایی ا ههافه  صههوتی کتابخانه

انهد و در پهادکسهههت معرفی گردیهده و دیگر کته   شهههده

بخشمورد بهه  کمنیهاز خود،  و  نهابینهایهان  بینهایهان  ههای 

ها در سههراسههر کشههور  خانههای عمومی نهاد کتابکتابخانه

 مراجعه کنند.
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 دهه شصتی باشید تا کامروا شوید

 یخ نکنی نمکدون!

این روز بخواهیهد،  را  این همهه برای  راسهههتش  برای  هها 

میغیر همههه  کههه  نمیتکراری  طنزمههان  خیلی  آیههد.  دانیم، 

هایمان هم آب شهده؛ واقع نمکمان تل  شهده و حتی ی در

های روشههن که بازگردند روزاما آمدیم که باشههیم. باشههد 

 ایم.ها خداحافظی کردهست با آنسرزمین من که مدتی

عق  رفتن با سهرعت نور به سهمت  که در حال دندهآنجااز

هایی به شهههما  چند دهۀ پیش هسهههتیم، خواسهههتیم راهکار

پیشهنهاد کنیم که بتوانید در عصهر تکنولوژی، بدون آن نیز 

 آیید.از پ  اموراتتان بر

ی که باید بردارید این است که تلفن همراه پیشرفتۀ  قدم اول

ایهد، در خود را هرقهدر هم کهه برای خریهدش پیهاده شهههده

تصهور کنید و در  1100ترین حالت یک نوکیای  خوشهبینانه

ی بعد،  در مرحله همین حد از نامبرده انتظار داشهته باشهید.

تاپ یا کامپیوتر پرسهرعت خود با اینترنت آن نانیش را ل  

عنوان یهک اینترنهت  آپ را بههاموش کنیهد و اینترنهت دایهلفر

حال که از نظر روانی کامالا   با سهههرعت نور تصهههور کنید.

توانیهد ی پهذیرش شهههرایع جهدیهد شهههد، میذهنتهان آمهاده

بردن آنهها، در همهان کهارههایی را اتخهاذ کنیهد کهه بها بههراهکهار

 گیر نشوید.پیا اول زندگی بدون تکنولوژی زمین

ها، اخذ تاکسههی اینترنتی برای  مسههیله در این روز  مهمترین

نظر اسههت. در حال حا ههر عوامل  رفتن به مقصههد مورد

مختلفی باید دسههت به دسههت هم دهند که شههما به هدف  

خود برسهید. داشهتن اینترنت از سهوی شهما، داشهتن اینترنت  

ها و... که  از سهوی راننده، شهلوم نبودن و امن بودن خیابان

اجزای این پهازل در جهای خود نیسهههت کهه  معموالا یکی از

شهما به هدفتان برسهید. پ  بدون امتحان کردن این راه، به 

کنیم که در ای دیگر باشهید. ما به شهما توصهیه میفکر چاره

شود،  خیال ماجرا شوید و نروید. اگر نمیصورت امکان بی

ها چون کاسههبی کسههاد  آژان  بگیرید که آن هم این روز

آید. پ  یا به هر شهههکل ها گیر نمیحتیشهههده، به این را

سهیم یا امثال اینها را پیدا کنید، یا بروید تاکسهی تلفنی یا بی

ل  خیابان و عصههای مبار  را در هوا چرخانده و سههعی 

 کنید دربست بگیرید.

قهدم بعهدی دادن آدرس اسهههت. البتهه این دادن آدرس فقع 

دن برای ماشههین گرفتن نیسههت؛ برای رفتن سههر قرار یا دا

شههود.  آدرس به مهمان و امثال این امور را هم شههامل می

هها  بهازیدیگر خبری از موقعیهت مکهانی و این سهههوسهههول

نیسههت. یا باید به آدرس پسههتی بسههنده کنید یا اینکه در 

توانیهد بگوییهد برایتهان کروکی مقصهههد را بهترین حهالهت می

بکشهند و به شهما بدهند و شهما هم آن را به راننده بدهید تا 

ایهد بتوانیهد از این راه بهه ههدف خود برسهههیهد. اگر هم شههه 

خواسهتید آدرسهی به کسهی بدهید که نزد شهما بیاید، بگویید  

فروشههی بگیرد و از برود یک نقشههۀ تهران از دکۀ روزنامه

روی آن محل قرارش با شههما را پیدا کند. البته اگر قراری  

می  های عمو توانید مثل پیشینیان که تلفنبا کسهی دارید، می

گرفتنهد، بهه دلیهل نبود این را مال  محهل قرار در نظر می

های عابربانک  ها در زمان حال در سهط  شههر، دسهتگاهتلفن

عنوان محل قرار در نظر بگیرید. در کل سخت نگیرید را به

که زندگی دو روز اسههت و گویا ما در شهه  بین این دو 

 ایم و نگران نباشههید؛ اندکی صههبر، سههحرروز قرار گرفته

 نزدیک است.

چههالش از  دیگر  یکی  هم  اینترنتی  خریههد  این امهها  هههای 

های اینترنتی خیلی هم که این خرید های ما شهده. اوالاروز

دادیم و درسهت و حسهابی نبودند؛ یک چیزی سهفارش می

راه چیز دیگری تحویهل می گرفتیم. ولی بهاز هم کهارمهان 

ای،  و مغازهافتاد. اما حاال باید بلند شوید و بروید بیرون می

فروشهههگهاهی، چیزی پیهدا کنیهد و خریهدتهان را انجهام دهیهد. 

وزنتان کمتر شود و به تندرستی شاید با این کار کمی ا افه

کمی نزدیکتر شهوید. اما اگر باز هم اصهرار داشهتید که برای  

ای، فروشهههگهاهی،  خرید بیرون نروید، باید شهههمهارج مغهازه

بخواهید که آن  چیزی پیدا کنید و تلفنی سههفارش دهید و 
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را بها پیکی، چیزی برایتهان بفرسهههتهد. کهه گرفتن همهان پیهک 

هم باز مشهکالت بند گذشهتۀ این نوشهته را به همراه دارد. 

حتی شهما در انتقال پول آن هم مشهکل خواهید داشهت. اما  

اگر پیهک خریهدتهان را آورد، بر تر  وی سهههوار گردیهد و 

سهانید و پول خود را نزد دسهتگاه عابربانک یا خود بانک بر

نقد را تهیه کنید و به دسهههت پیک بدهید تا به فروشهههگاه  

مورد نظر ببرد و در نتیجه شههما آخرش هم از خانه بیرون  

سهت  تسلیم شوید و تن دهید خواهید رفت. پ  چه کاری

اند: تو سهاده دل کندی ولی راهی به تقدیر که از قدیم گفته

 به جز تقدیر نیست.

های  نگ قصهه و آن هم صهحبت رسهیم به جای قشه اما می

سهت. اصهالا این تکنولوژی آنقدر  ی عموماا یواشهکیعاشهقانه

همه چیز را سهاده  

کرده بود کهه دیگر 

آن روابع عاشهقانۀ  

دیگهر   گههذشهههتههه 

ها  داشت به خاطره

پیوسههت که به می

مسهههیولین،   لط  

این مشهکل هم در قرن جدید حل شهد. البته برای حل این 

مان سهفر کنید و حدود پانزده مشهکل زیاد الزم نیسهت در ز

توانید با پیامک به سهال برگشهت به عق  کافیسهت. شهما می

راحتی با شریک عشقی خود در ارتباط باشید و در مواقعی  

که پا بدهد، حتی تلفنی هم با هم حرف بزنید. به شهههرطی  

که برادر شما یا طرف مقابل سرش گرم باشد و نخود سیاه  

دیگر از مکالمۀ تصهویری و خیلی در دسهترسهش نباشهد. اما  

قربان صهدقۀ ریخت و قیافۀ یکدیگر رفتن خبری نیسهت و 

برای این مسهائل باید قرار حضهوری بگذارید که دیگر در 

مورد چم و خم آن در باال به قدر کافی صههحبت شههد. در 

توانید عاشهق باشهید و اگر  کل نگران نباشهید که باز هم می

تهان راه نهدهیهد؛ چراکهه  هم طرف مقهابهل بههانهه آورد، بهد بهه دل

های عاشهقانه  ها بهانه اسهت و از قضها بهانهتمام این حرف

 هم هست.

هها را ولش کنیهد. مها این همهه نوشهههتیم و تجهارب  حهاال این

بهای یک دهۀ شههصههتی را رایگان ریختیم وسههع این گران

سهههفره که شهههما نوش جان کنید؛ اما ناگهان خودمان این 

مطل  قرار است چگونه به سرال برایمان پیش آمد که این  

دسهتتان برسهد که بخوانیدش  اصهالا این سهرمدی و هاشهمی، 

گویند بنوی ، بنوی ، بنوی . خوب ما  نکرده فقع میفکر

بر آیا باید مطلبمان به دسهت خواننده  نوشهتیم؛ با کبوتر نامه

کنیم مثل سهابق، همه قدم در راه برسهدم  البته ما پیشهنهاد می

ههای نهابینهایهان برویم و آنجها نسهههخهۀ انههبگهذاریم و بهه کتهابخه 

صهههوتی و بریهل نسهههل مهانها را امهانهت بگیریم و بخوانیم و 

دوباره برگردانیمشهههان. فقع انصهههافاا نپی هانیهد و برشهههان  

عنوان زیردسهههتی و سهههفره و دسهههتمال جهت  گردانید. به

آید  گردگیری هم ازشهان اسهتفاده نکنید. خدا را خوش نمی

این همه برای شهما بنویسهیم، بعد  ما بنشهینیم با لوح و قلم 

هایمان را بدهیم پیک ببرد بدهد به هاشهمی و او هم نوشهته

هایی از آن فرود آورد و تصهحی  کند و داسهش را بر بخش

بعد بدهد سهرمدی آن را صهحافی کند و بدهد خانم همت 

با  هبع صهوت سهونی چهل سهال پیش تبدیل به صهوت کند 

ه پست برساند به دست  و برگرداند به سرمدی و او بدهد ب

  کل مدتیسهت در گونه رفتار کنید.مشهترکین و بعد شهما این

رسههد و متیسههفانه تقلبیش داروهای اصههل به دسههتمان نمی

گونهه  آیهد کهه اینخهاطر گهاهی پیش میهمینزیهاد شهههده. بهه

یهان بگوییم. پ  بهتر  ذشهههود کهه مها بهه این روز بیفتیم و هه 

دوسههتان، جمع کنیم و اسههت دیگر ادامه ندهیم و به قول 

 برویم. فقع در پایان این شعر تقدیم به شما:

 خدایا  ایزدف یکتا  ز عرشف کبریا بنگر

 گردد دگر این چرخف بازیگربه کامف ک  نمی

نه جان نه جانانی، نه عشهههق و ایمهانی، که نورف حق در دل 

 افروزَد

 سوزدمینه کفرف انسان را، امیدف پایانی، جهان در این آتش 

 امضا: ی  نکنی نمکدون.
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