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معلوالن،   علیه  دولت  اشتباه  تصمیمات 

 پایان ماراتنی بی

 مسؤول امیر سرمدی: مدیر

ای مهمتر از معیشت، بهداشت و درمان  چه حوزه 

را از این حوزه    ۱۴۰۲معلوالن که بتواند بودجه  

اقشار   این  و  حمایتآسیب دور  از  را  های پذیر 

 تر کند؟اجتماعی محروم 

و   معلولیت  دارای  افراد  کنشگران  از  بسیاری  سؤال  این 
اختصاصی  خانواده  بودجه  ردیف  حذف  از  پس  آنها  های 

برای   مجلس  به  دولت  ارسالی  در الیحه  معلوالن  قانون 
شعارزدۀ   سخنان  از  روز  چهل  از  کمتر  است.  آینده  سال 

ذشته است که ابهامات بر سر بودجه  رئیس قوه مجریه نگ 
آورد.  دولت، صدای همه را در می 1402معلوالن در الیحه  

جمهوری که در روز جهانی معلوالن گفته بود: »همۀ  رئیس 
دولتمردان باید اجرای کامل قوانین مصوب حمایت از افراد  
تعارضی   جایی  اگر  بدانند،  خود  وظیفه  را  معلولیت  دارای 

وجود دارد، باید سریعاً برطرف شود؛  میان قوانین مختلف  
اما اجرای قانون نباید متوقف بماند،« حال با یک بودجه  

شفاف برای سازمان بهزیستی و حذف ردیف مستقل  غیر 
قوانین   اجرای  عمالً  حمایت،  قانون  اختصاصی  بودجه 

های جدی  مرتبط با معلوالن برای سال آینده را با چالش 
قانون حمایت از حقوق افراد    30مواجه کرده است. در ماده  

»به  است:  شده  تأکید  معلولیت  شفاف دارای  سازی  منظور 
یافته برای اجرای این قانون و حمایت  منابع مالی اختصاص 

از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه مکلف است  
نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی،  

ای فصول  عناوین  با  بودجه  متناسب  لوایح  در  قانون،  ن 
، دویست میلیارد تومان؛  97سنواتی اقدام کند.« بودجسال  

، یکهزار  99، یکهزار و صد میلیارد تومان؛ در سال  98سال  
، یکهزار و هفتصد  1400و سیصد میلیارد تومان؛ در سال  

جاری   سال  برای  و  تومان  تومان    2870میلیارد  میلیارد 

تنها یک ماه به پایان سال    کهحالی بینی شده است. در پیش 
درصد  40ها حاکی از آن است که هنوز  باقی مانده، شنیده 

امسال   برای  معلوالن  حقوق  از  حمایت  قانون  بودجه  از 
 محقق نشده است. 

توجهی به منابع اختصاصی قانون، معلوالن را  بی 

 راهی بهارستان کرد 

 

 

دارای   افراد  حقوق  فعاالن  فراوان  هشدارهای  از  پس 
ردیف  معلول حذف  بر  مبنی  بهزیستی  تأیید  با  و  یت 

بهمن  دوم  یکشنبه  روز  حمایت،  قانون  به اختصاصی  ماه 
ها نفر از افراد دارای معلولیت  دعوت کمپین معلوالن، صد 

های آنها دست به تجمع مقابل مجلس شورای  و خانواده 
تدریج از ساعت هفت و سی  اسالمی زدند. این تجمع که به

ه بود، تا ساعت چهارده و سی دقیقه  دقیقه صبح آغاز شد
ادامه داشت. معلوالن که جمعیت آنها در این تجمع بین  

شد، در هوای سرد و آلوده تهران  نفر برآورد می   400تا    300
دنبال دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی بودند  به

تا اعتراض خود را نسبت به الیحه ارسالی دولت به گوش  
پارلما ساعت  نمایندگان  تا  برسانند.  با    11ن  تجمع  این 

سکوت همراه بود و مأموران نیروی انتظامی نیز از ملحق  
جمعیت   داخل  به  غیرمعلول  افراد  و  خبرنگاران  شدن 
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ای حاضر به  کردند. پس از آنکه هیچ نماینده جلوگیری می 
در   راهپیمایی  به  دست  حاضرین  نشد،  معلوالن  با  دیدار 

زدنروپیاده  بهارستان  شعار های  و  را  د  خود  صنفی  های 
شعار  دادن  سر  کردند.  ساعت  مطرح  تا  ادامه    13ها  ظهر 

کرد  داشت تا آنکه به پیشنهاد یکی از مأموران که ادعا می 
با نمایندگان کمیسیون تلفیق هماهنگ کرده است، مقرر  
از سایرین به داخل   از معلوالن به نمایندگی  شد تعدادی 

تلفیق دیدار کنند. پس   مجلس بروند و با رئیس کمیسیون
از آنکه نمایندگان معلوالن داخل رفتند، بخشی از جمعیت  
مقابل   به  نیز  معلوالن  از  دیگری  بخش  و  شد  پراکنده 
سازمان برنامه و بودجه رفتند و در آنجا تجمع کردند. در  

های مختلف  نهایت نمایندگان افراد دارای معلولیت به بهانه
لس را پیدا نکردند. نکته قابل  اجازه دیدار با نمایندگان مج 

های فعال و مدیران  تأمل در این بین، عدم حضور انجمن 
مردم سازمان  بود.  های  تجمع  این  در  معلوالن  نهاد 

تشکل طوربه آسیبخاص،  بسیار  های  سهم  بینایی  دیده 
 رنگی در این مطالبه عمومی داشتند. اندک و حضور کم 

ر گسترده آن، توجه  به دنبال این تجمع و با انتشار تصاوی 
خبرگزاری  روزنامه اکثر  رسانهها،  و  این  ها  به  جمعی  های 

جناح تمامی  و  شد  جلب  به  موضوع  راست  و  چپ  های 
نمایندگان مجلس و   از طریق  پیگیری مطالبات معلوالن 

های فراوانی را در این  ها و تحلیل دولت پرداختند و مصاحبه 
والن مقابل  ارتباط منتشر کردند. اگرچه صرف تجمع معل 

انعکاس   اما  نداشت؛  دستاورد مشخصی  ظاهر  به  مجلس 
رسانه این  ها حساسیت گسترده  به  نسبت  را  فراوانی  های 

موضوع جلب کرد. البته اخبار ضد و نقیض در این ارتباط  
 فراوان است که در ادامه، به تحلیل آن خواهیم پرداخت. 

بودجه   برای    ۴5افزایش  بهزیستی  درصدی 

 سال آینده

ها حاکی از آن است که منابع و مصارف عمومی بودجه  خبر
بودجه   الیحه  در  رشد  47حدوداً    1402بهزیستی  درصد 

جاری   سال  در  بهزیستی  بودجه  است.  و    12داشته  هزار 
میلیارد تومان بود که این میزان برای سال آینده به    300
میلیارد تومان افزایش یافته است. اعتبارات    334هزار و    18

هزینهبهزیستی   بخش  سه  ستادی،  به  عمومی،  های 
هزینه  سایر  و  تقسیممستمری  می ها  اعتبار  بندی  شود. 

مستمری  اهمیت  بخش  حائز  بسیار  معلوالن  برای  که  ها 
دهد؛ اما در  درصدی را نشان می 58است، در نگاه اول رشد  

تا شهریور  واقعی نیست.  این میزان  ماه سال جاری  عمل 
ها به صورت میانگین  خانوار   مستمری پرداختی بهزیستی به

هزار تومان بود که در شش ماه دوم سال با افزایش    600
هزار تومان رسید. اگر    800درصدی به رقمی در حدود  30

مستمری  واقعمیانگین وزنی این مبالغ مدنظر قرار گیرد، در 
سال   در  حدود    1402معلوالن  جاری  سال  به  نسبت 

مستمری معلوالن    درصد رشد خواهد داشت؛ لذا افزایش38
را   آن  تلفیق  کمیسیون  پیش 40که  نیز  کرده  درصد  بینی 

نرخ   حتی  دولت،  کارمندان  حقوق  افزایش  همانند  است، 
نمی  پوشش  نیز  را  به  تورم  نسبت  حساسیت  همین  دهد. 

  27)حق پرستاری و یارانه مراکز غیردولتی( و ماده   7ماده  
دارد.  وجود  نیز  معلوالن  حقوق  از  حمایت  قانون  نکته    از 

قانون   از  ماده  دو  همین  اجرای  که  آنجاست  تأمل  قابل 
هزار میلیارد   34ای معادل حمایت برای سال آینده، بودجه 

نیاز دارد که قریب به دو برابر کل بودجه سازمان   تومان 
قانون حمایت از حقوق معلوالن    27بهزیستی است. در ماده  

معلول دارای  افراد  به  است  مکلف  »دولت  است:  یت  آمده 
شدید و خیلی شدید که فاقد شغل و درآمد هستند، به میزان  

پرداخت کند.«  حداقل حقوق کارگران به  عنوان مستمری 
بودجه   الیحه  در  آیا  که  است  این  سؤال    1402حال 

این افراد متناسب با حداقل حقوق کارگران در   مستمری 
بینی شده است؟ نسبت این رقم با حداقل  سال آینده پیش 

ران چیست؟ نسبت مستمری فعلی معلوالن با  حقوق کارگ
میلیون تومانی اعالم شده، چه میزان    18خط فقر مطلق  

 هزار نفر    220است؟ درواقع چنانچه دولت بخواهد تنها به 
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از معلوالن شدید و خیلی شدید که در دهک یک تا سه  
طبق ماده    14بهزیستی قرار دارند، از محل مصارف تبصره  

قانون حمایت از معلوالن معادل حقوق رسمی وزارت    27
هزار    17کار برای سال آینده پرداخت کند، چیزی در حدود  

میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. این در حالی است که همین  
جه نیز سایر معلوالن شدید و خیلی شدید فاقد شغل در  بود

شود. بودجه مورد نیاز  های چهار تا ده را شامل نمی دهک 
افزایش    7ماده   فرض  با  حمایت  حق  50قانون  درصدی 

به   تومان  میلیون  از یک  واصله  اخبار  پرستاری که طبق 
  6500هزار تومان خواهد رسید و بودجه    500یک میلیون و  

روزی  انی که برای یارانه مراکز روزانه و شبانه میلیارد توم
در سال آینده در نظر گرفته شده است، مستلزم چیزی در  

 میلیارد تومان نقدینگی است.   700هزار و  16حدود 

آینده،   برای سال  بهزیستی  بودجه  ابهامات  از  دیگر  یکی 
ردیف  است.  تجمیع  بودجه  الیحه  در  اعتباری  های 

اند اعتبارات این حوزه را رهگیری  توتعبیری، کسی نمی به
در  توان کند.  حوزه  اعتبارات  نیست  معلوم  در  واقع  بخشی 

سال آتی در کدام بخش هزینه خواهد شد یا اینکه یارانه  
است. در  مراکز بهزیستی به چه میزان در نظر گرفته شده 

تواند اعتبارات این  این شرایط عمالً سازمان بهزیستی می 
های نظارتی  ی تخصیص دهد و دستگاه حوزه را به هر نحو

توانند بر میزان و نحوه تخصیص اعتبارات مزبور  نیز نمی 
عالوه  کنند.  ذی برنظارت  نمی این،  نیز  سهم  نفعان  دانند 

ها از بودجه کلی کشور در سال آتی چقدر خواهد بود.  آن 
خدمات   کردن  مشخص  نیز  مشکل  این  رفع  راهکار 

مرتبط با هرکدام از این  بهزیستی و شفاف شدن اعتبارات  
ویژه اجرای قانون حمایت از    خدمات ذیل ردیف اعتباری 

 است.  1402حقوق معلوالن در قانون بودجه  

هزار میلیارد به قانون معلوالن تا    ۱3اختصاص  

 چه اندازه واقعی است 

های  های کنشگران دارای معلولیت و رسانه دنبال فشار به
سالمت   امور  رئیس  سرانجام  اجتماعی  جمعی،  رفاه  و 

ردیف   حذف  خبر  به  نسبت  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
اختصاصی بودجه معلوالن واکنش نشان داد و بیان کرد:  

نسبت    1402»اعتبارات سازمان بهزیستی کشور در سال  
بودجه سال   قانون  با    1401به  رشد  65کل کشور  درصد 

افزود:    900هزار و    37معادل   میلیارد تومان است.« وی 
میلیارد تومان برای    650هزار و    15مبلغ مشتمل بر »این  

سازمان   پوشش  تحت  مددجویان  به  مستمری  پرداخت 
بهزیستی که سهم جامعۀ معلوالن از اعتبار مذکور معادل  

و    12 سایر    520هزار  به  آن  مابقی  و  تومان  میلیارد 
 یابد.« مددجویان بهزیستی اختصاص می 

میلیارد    250هزار و    22پور با بیان اینکه از مجموع  عوض 
مانده بهزیستی برای سال آینده، بالغ  تومان اعتبارات باقی 

هزار میلیارد تومان به اجرای مواد قانون حمایت از    13بر  
کرد:   تأکید  است،  یافته  اختصاص  معلوالن  حقوق 

میلیارد تومان    520هزار و    25دیگر در مجموع  عبارت »به
بهزیستی کشور    درصد از کل اعتبارات سازمان67معادل  

سال   بودجه  الیحه  جامعه    1402در  به  خدمات  ارائه  به 
 معلوالن اختصاص یافته است.« 

پور با اشاره به اینکه در سال جاری بخشی از منابع  عوض 
از حقوق معلوالن در جدول تبصره   اجرای قانون حمایت 

سال    14 بودجه  گفت:  پیش   1401قانون  بود،  شده  بینی 
محدودیت  »با به  یارانهتوجه  هدفمندسازی  و  منابع  ها 

بینی منابع پایدار برای اجرای قانون مذکور،  ضرورت پیش 
یاد  با  اعتبار  به  20شده  رشد  تومان    3444درصد  میلیارد 

ربط در جدول  افزایش و در ردیف اصلی دستگاه اجرایی ذی 
 منابع عمومی الیحه بودجه سال آتی قرار گرفته است.«   7
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فوق  ارقام  و  آمار  رفاه    ارائه  و  امور سالمت  رئیس  توسط 
  براساس اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در حالی است که  

  بودجه   الیحه  (141  )صفحه  7  جدول  در  مندرج  اطالعات
  اعتبارات   است،   شده  منتشر  ها رسانه  در   که   1402  سال

  و   هزار   81  معادل  آینده  سال  در  کشور  بهزیستی  سازمان
  معادل   اعتبار   این   از  ست.ا  شده   پیشنهاد   تومان   میلیارد   334
  تملک   های طرح   اعتبار   به  مربوط   تومان   میلیارد   328

  به   مربوط  تومان   میلیارد  6  و   هزار  18  و  ایسرمایهدارایی 
  پرداخت   از  غیر  به  بهزیستی   خدمات   سایر   اعتبارات 
  پوشش   تحت  اعضای  مستمری  مبلغ  است.  مستمری
  ست. ا  شده  پیشنهاد   تومان   میلیارد   هزار   13  نیز  بهزیستی 

  برنامه  سازمان  سالمت امور رئیس مصاحبه  در که اینکته
  برای   شدهگرفتهنظردر   اعتبار  کند،می   نظر   جلب  بودجه   و

  رشد   همچنان  که  است  معلوالن  حقوق   از  حمایت  قانون
  بودجه   آید،برمی   مصاحبه   این   از  چنانکه  دارد.  چکانیقطره
  بتنس  افزایش   درصد   20  با  معلوالن   حقوق   از  حمایت  قانون 

  میلیارد   4344  رقم  به  م.ت(   2870)  جاری   سال   بودجه  به
  میلیارد   هزار  13  افزایش  ادعای   با  که  است  رسیده  تومان
  طبق   که  است   حالی   در   این  است.   آشکار   تناقضی   در   تومانی 

  اجرای   برای   نیاز  مورد  بودجه  بهزیستی،   سازمان  رئیس  گفته
  هزار   61  جاری  سال   در   معلوالن   حقوق   از   حمایت   قانون

  تورم   گرفتن  نظر  در   با  که  است  بوده  تومان  میلیارد 
  قانون   نیاز  مورد   واقعی  بودجه  آینده،   سال   در  درصدی 40

  میلیارد   هزار  85  از  بیش  1402  سال  در   معلوالن  از   حمایت
 است.  تومان 

  30ماده   با  مطابق   باید  بودجه  و  برنامه  سازمان  آنکه  نتیجه
  با   مستقل   اعتباری   ردیف   معلوالن،   حقوق  از   حمایت  قانون 

  مهم   این   انجام  از  متأسفانه  که  نماید   لحاظ  را  مشخصی   رقم
  در   صراحتاً و کرده  حذف را  آن   بودجه ردیف و کرده امتناع
  قانون   بودجه   رقم  به  ایاشاره  ایتبصره   و   بند  ماده،   هیچ 

  بر   مبنی   سازمان   این  پاسخ  است.  نکرده  معلوالن   از   حمایت
  سازمان   اعتبارات  عسرجم  به  مذکور   قانون  اعتبارات  افزودن

  استنکاف   و  مسئولیت   از   فرار  برای   ایبهانه   تنها  بهزیستی، 
  و   برنامه  سازمان   ادعای   آنکه  ضمن   است.  قانون   اجرای   از

  سازمان   بودجه  درصدی  65  افزایش  بر  مبنی  بودجه
 ندارد.   خوانیهم   بودجه  الیحه  در  ذکرشده  ارقام  با  بهزیستی

  هرچه   عامدانه  ا ی  انگاریسهل   با   دولت  آنکه   کالم   مخلص
  حقوق   از   حمایت  قانون   بودجه   ردیف  حذف   با   باشد،   که

  گذاری بدعت   آشکار،   تخلف  یک  انجام   ضمن   معلوالن،
  مجلس   نمایندگان   تمامی   بر   است.   داده   ترتیب   را   خطرناکی 

  نیاز   مورد  بودجه  امر،  این  اصالح  ضمن  که  است  واجب
  ر د  کنند؛  ترنزدیک   نیاز  مورد  واقعی   مبلغ  به  را   معلوالن 

  معلوالن  درصدی، 50  تا  40  تورم به توجه  با  صورتاینغیر 
  و   اجتماعی   های چالش   با  باید   همچنان   نیز   آینده   سال   در 
   کنند. نرم پنجه  و  دست  اقتصادی های بحران  ابر

  را   معلوالن  سفره  کردن  بزرگ   توانایی   اگر

 نکنید  کوچک   را آنها  سفره  الاقل ندارید،
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انجمن   عملکرد  ایران  گزارش  نابینایان 

 ( ۱۴۰۱)بهمن 
گذرد، گزارشی  آنچه در ادامه از نظر مخاطبان نسل مانا می 

فعالیت  از  در طول یک  کوتاه  ایران  نابینایان  انجمن  های 

انجمن   نماینده  ادامه،  در  همچنین  است.  گذشته  ماه 

های این  نابینایان آذربایجان غربی هم به اختصار به فعالیت 

ی پرداخته است. فایل صوتی این  انجمن در طول سال جار

در   مانا  نسل  وبسایت  در  نوشته  همین  ذیل  هم  گزارش 

 اختیار عالقمندان قرار گرفته است.

 مقام انجمن نابینایان ایران منصور شادکام: قائم

مخاطبان   خدمت  احترام،  و  ادب  و  سالم  عرض  ضمن 

ویژه  محترم نسل مانا، حلول ماه رجب و اعیاد این ماه، به 

ر و مبعث پیامبر )ص( را خدمت شما تبریک عرض  روز پد 

درگاه  می مقبول  شما،  عبادات  و  طاعات  امیدوارم  و  کنم 

 خداوند قرار گیرد.  

هایی که پیش از این داده بودیم؛ در روز ششم  مطابق وعده 

کوه بهمن  مراسم  یک  تا  ماه  جمشیدیه  پارک  از  پیمایی 

افراد نابینا  چال برگزار کردیم که تعدادی از  کلک   3ایستگاه  

های قبلی،  ریزی به برنامهبینا در آن حضور داشتند. بنا و کم

 بار برگزار خواهد شد. هفته یک  3پیمایی هر این کوه 

به  مراسمی  حضور  همچنین  با  پدر  روز  زوج    40مناسبت 

نفر از نیکوکاران، جمعا با حضور    20بینا و حدود  نابینا و کم 

پاسداران تهران برگزار  نفر در تاالر یاس سپید    100حدود  

شد. هنرمندان نابینا در این مراسم، آثار خویش را ارائه دادند  

قرار گرفت و   توجه خیّرین و سایر حضار  که بسیار مورد 

کنندگان در این برنامه اهدا شد.  هدایایی نیز به تمام شرکت 

ای نیز برگزار شد و جوایز نقدی به  در این برنامه، مسابقه 

د. برنامه مولودی خوانی نیز توسط حاج  برندگان هدیه ش 

قرار   دوستان  اقبال  مورد  بسیار  و  شد  اجرا  هادی  داوود 

برنامه  برگزاری  انجمن،  اهداف مهم  از  های  گرفت. یکی 

فرهنگی و مناسبتی است تا بتواند دوستان نابینا را دور هم  

جمع کند تا ضمن بهبود روحیه دوستان، بتوانیم از نزدیک  

م و مسائل و مشکالت را با یکدیگر در میان  هم آشنا شویبا

بگذاریم. البته بابت محدودیت فضا و منابع مالی که موجب  

شد نتوانیم تمام دوستان را دعوت کنیم، از اعضای محترم  

خواهیم و برنامه ما این است تا در هر برنامه بتوانیم  عذر می 

تعدادی از دوستان را دعوت کنیم و همه اعضای گرامی  

 ها حضور داشته باشند. بت در برنامه نوبه

 

  50-عالوه بر این، برنامه توزیع سبد کاال به تعداد محدود  

قصد    - عدد  انشااهلل  و  داشتیم  را  شرایط  واجد  اعضای  به 

داریم در آینده نزدیک، به مناسبت عید نوروز و ماه رمضان،  

تعداد بیشتری سبد کاال به دوستان تقدیم کنیم. انشااهلل با  

بتوانیم این  کمک خیّرین عزیز، شرمنده دوستان نباشیم و  

 مهم را به انجام برسانیم.  

جلسه  ماه،  این  دبیر در  در  مناسب ای  ستاد  سازی  خانه 

وضعیت   آن  در  و  داشتیم  کشور  بهزیستی  سازمان 

سازی شهری و مواردی که مطابق قانون حمایت از  مناسب
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ری کردیم. رئیس  گیشده را پیحقوق معلوالن باید انجام می 

همکاری و پیگیری موارد را  خانه قول مساعد  محترم دبیر 

دادند. ما نیز مجدّانه پیگیر مسائلی از جمله: مبلمان شهری،  

ها و هر جایی که  ها، وبگاه ، فرودگاه، بانک آهن، ترمینال راه

می  مناسباحساس  نیازمند  ارتقای  کنیم  و  سازی 

این  دسترس  تسریع  با  امیدواریم  هستیم.  است؛  پذیری 

داراسازی مناسب دوستان  مشکالت  ها،  با  معلولیت،  ی 

 کمتری مواجه باشند.  

  660ماه، ارسال  های مهم دیگر انجام شده در بهمن از کار 

دی  هر ویحلقه  برای  کتاب دی  از  تحت  خانهیک  های 

کنون ارسال شده  ها تا نظارت انجمن بود که بخشی از آن 

نگه انجمن  در  که  دیگر  بخش  می و  آینده  داری  در  شود 

شود و در نهایت، حدود  ها ارسال می هخاننزدیک به کتاب 

ها  خانه یک از کتاب عنوان کتاب صوتی به منابع هر   700

 اضافه خواهد شد.  

ها و مطالبات  همچنین، مطابق روند همیشگی، پیگیر نامه 

ردیف   حذف  موارد،  این  از  یکی  بودیم.  محترم  اعضای 

بودجه اجرای قانون حمایت از معلوالن و ادغام آن با بودجه  

ازمان بهزیستی بود که اعتراض افراد دارای معلولیت را  س

در   ایشان  انشااهلل  رساندیم.  مجلس  نمایندگان  گوش  به 

داشته   ویژه  توجه  این موضوع  به  بررسی جزئیات الیحه 

باشند و با در نظر گرفتن ردیف خاص بودجه و مشخص  

کرد این بودجه  کردن میزان آن، ما بهتر بتوانیم نحوه هزینه 

عنوان بازوی دولت  توانند به ها می یری کنیم. انجمن را پیگ

و سازمان بهزیستی، به کاهش مشکالت و مسائل جامعه  

 هدف کمک کنند.  

در اینجا از حامیان محترم نسل مانا که بدون حمایت ایشان  

هزینه نمی  ماه توانستیم  این  چاپ  اساس  های  بر  که  نامه 

شود  تومان می   هزار   180تا    170آوردها هر نسخه آن بین  بر

یک  حدود  تنها  محترم  و  مشترکین  توسط  آن  چهارم 

 کنم.شود؛ را تأمین کنیم؛ تشکر و قدردانی می پرداخت می 

 

نبی  انجمن  بهروز  مدیره  هیأت  عضو  زاده، 

 نابینایان استان آذربایجان غربی 

های زیادی داشته  در طول سال گذشته، این انجمن فعالیت 

ها اشاره  خشی از این فعالیت که ذیالً به طور مختصر به ب

 شود: می

های  در ابتدای سال جاری و به مناسبت آغاز سال نو، بسته 

ریالی   ارزش  به  اعضا  میان  در  ریال    500معیشتی  هزار 

توزیع شد. همچنین دو بسته حمایتی دیگر هم به مناسبت  

نفر از    200عید سعید قربان و هفته دولت در بین حدود  

توزیع گردید. توزیع بسته حمایتی دیگری  اعضای انجمن  

فعالیت  دیگر  از  هم  یلدا  شب  مناسبت  حمایتی  به  های 

انجمن در طول سال جاری بود. با توجه به اینکه برخی از  

برند  اعضای انجمن در شرایط سخت اقتصادی به سر می 

کمک به  زندگی  گذران  برای  و  و  یارانه  و  دولتی  های 

انجمن می اهزینه بهزیستی وابسته کمک این  با  ند،  کوشد 

 هایی باری از روی دوش این افراد بردارد. تأمین چنین بسته 

ای است که این انجمن تالش  حوزه اشتغال، دیگر حوزه 

دارد در آن فعال باشد. در همین راستا در طول سال گذشته  

انجمن توانسته شرایط جذب دو نفر از نابینایان را به عنوان  

نابینای بخش  کتابخانهکتابدار  نهاد  در  در  ان  عمومی  های 

های ارومیه و خوی تسهیل کند و همچنان هم سعی  شهر

 تری را بردارد. های مؤثر کند در همین راستا قدممی

ای است که انجمن در آن فعال است.  ورزش، دیگر عرصه 

ورزش  هیأت  با  را  تنگاتنگی  همکاری  انجمن  های  این 

ص در طول سال جاری  نابینایان استان دارد و به طور مشخ
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های  در زمینه برگزاری مسابقات کشوری بابلسر در رشته 

نابینا،   مردان  و  زنان  میان  در  و  گلبال  و  میدانی  و  دو 

 هایی را انجام داده است.همکاری 

های درمانی هم فعال بوده و در  انجمن در حوزه حمایت 

نفر از اعضای این انجمن که فاقد    26طول سال گذشته  

هایی  نامهدرمانی بودند توانستند با دریافت معرفی های  بیمه

به   درمانی  امور  پیگیری  جهت  انجمن،  این  جانب  از 

 ها و سایر مراکز درمانی مراجعه کنند. بیمارستان 

اعتبار   تأمین  زمینه  در  غربی  آذربایجان  نابینایان  انجمن 

ها و تسهیالت ضروری به اعضا هم  جهت تخصیص وام 

به است؛  بوده  در  ری طوفعال  گذشته  سال  طول  در  که 

نفر از اعضا از    48های مختلف، بیش از  همکاری با بانک

و...   مسکن  کاال،  خرید  زمینه  در  گوناگونی  تسهیالت 

الحسنه مهر ایران  مند شدند. در این زمینه، بانک قرض بهره

ها را با انجمن نابینایان استان به عمل  بیشترین همکاری 

 آورده است. 

های آموزشی و فرهنگی هم  نین در زمینه این انجمن همچ

دوره   دو  توانسته  در طول سال جاری  و  است  بوده  فعال 

آموزش بریل و سه دوره آموزش مقدماتی رایانه را برگزار  

های گذشته از  ای همچون سال کند. ارائه خدمات کتابخانه 

فعالیت در  دیگر  است.  بوده  جاری  سال  در  انجمن  های 

با انجمن نابینایان ایران در زمینه  همین راستا این انجمن  

برگزاری یک مسابقه کشوری در هفته کتاب و کتابخوانی  

و   استان  نمایندگان  با  دیدار  است.  داشته  همکاری  نیز 

های شهر و روستا، از دیگر اقداماتی بوده است  اعضای شورا 

عامل صورت پذیرفته است. مشکالت و  که در سطح مدیر 

مودغدغه  نابینایان،  دیدار های  این  است.  ضوع  بوده  ها 

بتواند به گونه  نیز  ادامه مسیر  ای  انجمن امیدوار است در 

 هایش ادامه دهد. پویا و مؤثر به فعالیت 

پادکست بر  مروری  و پیشخوان:  ها 

زبان ویژه افراد با آسیب  نشریات انگلیسی

 بینایی

 امید هاشمی: سردبیر 

ژاپن خواهیم  در این شماره از پیشخوان سفری مفصل به  

داشت، از یک ساعت گویا رونمایی خواهیم کرد که آن را  

خوانند و بعد به سراغ فناوری  ها« می »رولِکسِ ساعت گویا 

ها برای تسهیل مسیریابی  ای خواهیم رفت که ژاپنی تازه 

اند. در پایان هم به سراغ یک جهانگرد  نابینایان ابداع کرده 

اف دنیا خواهیم گفت.  نابینا خواهیم رفت و از سفرش به ن

همچنین اگر شنونده نسخه صوتی پیشخوان باشید، راجع  

پر  از  یکی  کلید بحثبه  یعنی  واژهترین  آیتی  دنیای  های 

جی  جَت  دریافت  پی پدیده  را  اولی  دست  اطالعات  تی، 

 خواهید کرد. 

 ها در دستان والگر نابینا رولِکسِ ساعت گویا 

ات ویژه افراد با آسیب  ها نگاه تولیدکنندگان تجهیزتر قدیم

کردند، این بود که چون  بینایی به محصوالتی که تولید می 

جنبه مشتری با  قاعدتاً  پس  هستند،  نابینا  های  هایشان 

برایشان  زیبایی  و  ندارند  کاری  هم  محصوالت  شناسانه 

تولید   زیبایی. محصوالتی که  تا  بیشتر کارایی مهم است 

زیبایی بصری بود و  شد در بیشتر موارد فاقد هرگونه  می

انداخت کافی به حساب  همین که کار نابینایان را راه می 

مثل  می نابینایان هم  و  متفاوت شده  ماجرا  اما  آمد. حاال 

آمدی، هنگام خرید تجهیزات  بر کار سایر مشتریان، عالوه 

گیرند. برای نمونه،  نیازشان، زیبایی را هم در نظر می مورد 

آورند  ی گویایی را به یاد می هاها حتماً ساعت دهه شصتی 

که یک بند پالستیکی داشت و یک توری به نشانه بلندگو  

بود؛ ساعت آن نصب شده  روی  زیبا  بر  تنها  نه  هایی که 

کردند که  نبودند؛ بلکه توجه هر مخاطبی را هم جلب می 
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خودنمایی   نابینا  فرد  مچ  روی  بر  که  چیست  بلندگو  این 

ها و هم  هم مشتری   کند. حاال اما قصه عوض شده ومی

کارایی  کننده تولید  و  زیبایی  دنبال  به  همزمان  هردو  ها، 

والگر    1اش هم ساعتی است که سَم سیوی اند. نمونه رفته

 نابینا در کانالش در یوتوب معرفی کرده است. 

« است.  2نام ساعتی که سم معرفی کرده، »وُیس گراس 

این ساعت   ژاپنی  یک شرکت 

با  و  بهترین  از  ترین  یفیتکرا 

در   است. سم  تولید کرده  مواد 

عنوان   اینطور  معرفی  ویدئوی 

کند که صفحه ساعت به دو  می

با نوشته  های تیره  شکل سفید 

نوشته  با  تیره  سفید  و  های 

کم  تا  شده  هم  بیناطراحی  ها 

بتوانند بسته به نیازشان یکی را  

انتخاب کنند. همچنین کاربران  

این  می سلیقه،  به  بسته  توانند 

بند    45ساعت   با  را  میلیمتری 

چرمی یا فلزی خریداری کنند.  

ترکیبی   ساعت،  بدنه  جنس 

است از استیل و شیشه. کاربران باید این نکته را هم در  

نظر بگیرند که جانمایی اقالمی همچون باتری و تجهیزات  

صوتی درون بدنه ساعت باعث شده این ساعت نسبت به  

ضخیمساعت معمولی،  مچی  باهای  اندازه  تر    45شد. 

بزرگ   نسبتاً  ساعت  یک  به  را  آن  هم  میلیمتری صفحه 

قابل   کامالً  و  درشت  به شکلی  اعداد  است.  کرده  تبدیل 

شده  طراحی  روی صفحه  بر  برای  خواندن  را  کار  که  اند 

 کند. بینا بسیار آسان می کاربران کم 

 
1. Sam Seavey 

اس هم  پی ها در طراحی وُیس گراس، از قابلیت جی ژاپنی 

برده  طریق    اندبهره  از  ساعت  که  معناست  بدان  این  و 

به پی های جی ماهواره  را  زمان و تقویم  کند و  روز می اس 

کاربران دیگر حتی نیازی به تنظیم ساعت نخواهند داشت.  

امکان   دیگر  کاربران  که  نیست  آن  معنای  به  این  البته 

تنظیم دستی را ندارند. برای اعالم صوتی زمان، سه سطح  

توانند بسته  گرفته شده که کاربران می بلندی صدا در نظر 

را   یکی  دارند،  قرار  آن  در  که  محیطی  صدای  و  سر  به 

روز   تاریخ  دریافت  برای  انتخاب کنند. دکمه دیگری هم 

 تعبیه شده است. 

های جالبی که در این ساعت گنجانده  یکی دیگر از کاربرد 

شده، امکان تشخیص وجود نور در محیط است که به درد  

خورد که قادر به تشخیص  ز کاربران نابینایی می آن دسته ا

ای که برای این کار  نور نیستند. به محض فشردن دکمه

در نظر گرفته شده، ساعت با پخش بوق، وجود نور را به  

دهنده وجود نور زیاد  دهد. سه بوق، نشان کاربر اطالع می 

در محیط است؛ دو بوق، نشان از نور کمتر دارد و یک بوق  

به کا تاریک است.  ربر خبر می هم  دهد که محیط کامالً 

دکمه تک داشته  تک  نگه  و  فشرده  چنانچه  ساعت  های 

شوند هم کارایی متفاوتی خواهند داشت. مثالً با نگه داشتن  

اس پی دکمه اعالم زمان، اطالعات مربوط به ماهواره جی 

شود و چنانچه دکمه تقویم را نگه داریم، سیستم  روز می به

بینا  شود و کاربران کم فعال میبه کل غیر صوتی ساعت  

همچنین  می کنند.  استفاده  ساعت  صفحه  از  فقط  توانند 

توضیح   باال  در  که  نور  وجود  اعالم  دکمه  طوالنی  فشار 

دادیم، ما را به بخش تنظیمات ساعت هدایت خواهد کرد؛  

ساعته بودن    24یا    12توانیم میزان صدا و  جایی که می 

ین دست را تغییر دهیم. آنچه گفته شد،  اعالم و مواردی از ا

گیرد؛  های این ساعت را دربر نمی تمامی امکانات و ویژگی 

2. Voice Grus GPS Talking Watch 
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بسیاری نکات دیگر هم وجود دارد که آن را به یک ساعت  

ساعت بی میان  در  می نظیر  تبدیل  گویا  به  های  اگر  کند. 

ساعت  صوتی  موضوع  نسخه  دارید،  عالقه  گویا  های 

ت  کنید  دنبال  را  ویژگی پیشخوان  و  نکات  سایر  با  های  ا 

  180ساعت وُیس گراس آشنا شوید و صدای این ساعت  

 دالری را هم بشنوید. 

از نوع ژاپنی برای کمک به مسیریابی   خالقیت 

 نابینایان

حاال که به بهانه ساعت گویا گذرمان به سرزمین آفتاب  

تابان افتاده، سری هم به وبسایت خبری »هوندا گلوبال«  

هایی برایتان بنویسیم  ترین پروژهز یکی از جالب زنیم تا امی

ایده  اش فقط ممکن است در ذهن خالق یک ژاپنی  که 

تسهیل   برای  پوشیدنی  گجت  یک  طراحی  بزند:  جرقه 

 مسیریابی نابینایان. 

جوره  را همه  اش 

شنیده بودیم اال اینکه  

مسیریابی   گجت 

کفش   درون  نابینایان 

کاربران جانمایی شود؛  

به نتیجه برسد، تو گویی یکی از رؤیاهای    طرحی که اگر 

های ژاپنی محقق شده است. ابزاری که از آن صحبت  انیمه

»اَشیرِیز می یک  3کنیم،  شامل  گجت  این  دارد.  نام   »

شود  اپلیکیشن است که بر روی گوشی کاربر نابینا نصب می 

گیرد.  بعدی که درون کفش او جا می و یک ابزار لرزشی سه 

می  اپلیکیشن  تواکاربران  در  را  مقصدشان  و  مبدأ  نند 

دل  نصب به  بزنند  و  کنند  مشخص  گوشی  روی  بر  شده 

خیابان. ابزاری که در کفش کاربر قرار دارد قادر است با  

قسمت در  لرزش  ایجاد  از  کناره استفاده  و  جلو  های  های 

 
3 Ashirase 

چپ و راست پای فرد، مسیر حرکت را به او اطالع بدهد.  

مست است  قرار  فرد  که  در  زمانی  ویبره  کند،  حرکت  قیم 

شود و در هنگامی که الزم است  قسمت جلوی پا حس می 

کاربر به چپ یا راست بپیچد، لرزش گجت این موضوع را  

می  اطالع  او  درون  به  گجت  داشتن  قرار  همچنین  دهد. 

می  سامانه  این  به  هم  را  مزیت  این  که  کفش،  دهد 

کند پیغام  تنظیم  فرد  حرکت  سرعت  مبنای  بر  را  .  هایش 

های قبلی آن است  دیگر برتری این روش نسبت به روش 

راحتی  تواند بهکه در این روش، دست کاربر آزاد است و می 

ها به شکل  عالوه چون پیاماز عصای سفید استفاده کند. به

شوند، شنوایی کاربر هم درگیر نخواهد  غیرصوتی ارائه می 

 د. تواند بی هیچ مزاحمتی صدای محیط را بشنو بود و می 

ای  گونه توانند آن را بهاند که می طراحان این ابزار وعده داده 

پای   لحاظ شود و  آن هم  ارگونومیک  بسازند که مزایای 

بتوانند   امیدوارند  آنها  نشود. همچنین  آزار  نابینا دچار  فرد 

این سامانه مسیریابی را تا پایان سال مالی شرکتشان یعنی  

وانه بازار کنند. تعداد  آخرین روز از ماه مارس سال جاری، ر

بینایان در ژاپن  افراد با آسیب بینایی شامل نابینایان و کم

حدود   به  حاضر  حال  می   1.64در  بالغ  و  میلیون  شود 

می  تا سال  پیشبینی  تعداد  این  میلیون    2030شود  دو  به 

می  ابزاری  چنین  طراحی  برای  برسد.  را  مسیریابی  تواند 

نقاط   سایر  و  ژاپن  در  قابل نابینایان  طرز  به  توجهی  دنیا 

 تسیهل کند. 

 های دانشمند نابینا در ناف دنیاماجراجویی 

اند. هر گروه و قومی  برای دنیا چندین ناف در نظر گرفته

اند این عنوان را به نام خودشان سند بزنند؛ از  سعی کرده 

المقدس. پرو یکی  ای در بیتمسجد ایاسوفیه گرفته تا نقطه 

 به عنوان ناف زمین شناخته   دیگر از نقاطی است که 
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ای است تا سری به  شود. سفر یک دانشمند نابینا، بهانه می

 این کشور بزنیم و با حال و هوایش آشنا شویم. 

آمریکایی  نابینای  دانشمند  مینکارا«،  »مونا  لبنانی  -درباره 

اما بهانۀ ما   بار  پیشتر هم در پیشخوان نوشته بودیم. آن 

اش بود. مینکارا عالقه  های علمی فعالیت برای نوشتن از او  

عجیبی به سفر کردن دارد. این خانم دکتر که در دانشگاه  

کند، یک کانال هم در یوتیوب دارد که  شیمی تدریس می 

هایی که  کند؛ فیلم هایش را در آن بارگذاری می فیلم سفر 

اند و از توضیح صوتی  ای تدوین شدهبه شکلی کامالً حرفه

هایش کشور پرو و  ند. مونا در فصل دوم سفر هم برخوردار

ای  دقیقه  18شهر لیما را برگزیده است. او در یک ویدئوی  

تنهایی توانسته راهش  دهد که چطور به برای ما شرح می 

را در فرودگاه جان اف کندی پیدا کند و خود را به هواپیما  

راننده آنجا  برساند؛  لیما  به  در  و سپس  پیدا کند و  را  اش 

هایش برای  که رزرو کرده مستقر شود. از گرفتاری   هتلی 

گوید و از اینکه چطور توانسته در این سفر با  مخاطبان می 

ها درگیرش بوده مقابله کند.  اختالل ترس از ارتفاع که سال 

راه  از  هدفش  »هواپیما مونا  کانال  قطار اندازی  و  ها،  ها 

چنین  « را تهییج نابینایان به کسب استقالل و هم4ها عصا 

پذیری  جلب توجه متولیان بینا نسبت به موضوع دسترسی 

کند. در نسخه صوتی پیشخوان  سازی عنوان می و مناسب 

ماجرا و  مونا  شد.  با  خواهیم  همراه  پرو  به  سفرش  های 

مندید،  چنانچه به موضوعاتی که در باال اشاره شد عالقه 

توانید نسخه صوتی پیشخوان را ذیل همین نوشته در  می

پیام وبسا در  نشریه  این  کانال  در  یا  مانا  نسل  رسان  یت 

 واتساپ یا تلگرام دریافت کنید. 

 
4 Planes Trains and Canes 

 

های مجازی، مهمانی که  آموزش بر بستر 

 صاحبخانه شد 

روان  همت:  و  زهرا  آموزش  آموزگار  و  شناس 

 پرورش استثنایی شهر تهران

 

روز  در چنین  پیش  سال  بیماری  درست سه  شیوع  هایی، 

های مدارس را بست  وس کرونا در گیری ویرناشی از همه 

آموزان را از مدرسه راهی خانه کرد. در ابتدای شیوع  و دانش 

آن  19کووید با  مبارزه  به  جامعه، همدالنه  اعضای  همه   ،

هایشان ازجمله  آموزان و خانواده برخاستند. معلمان، دانش 

تحصیلی،   وقفه  از  ممانعت  هدف  با  که  بودند  افرادی 

نحو  اینمجازی تشکیل دادند و به هایی را در فضای  گروه 

مان را روشن نگه  چراغ آموزش و پرورش کودکان سرزمین 

نقل   مجازی  کالس  اصطالح  مدتی،  از  پس  داشتند. 

با گذشت  سخنرانی  و  آموزش شد  گرانقدر  های مسئولین 

برنامه  هفته،  اجتماعی  چند  شبکه  عنوان  تحت  ای 

به دانش  )شاد(  کالآموزان  منظم  برگزاری  های  س منظور 

 خالف نام زیبایش، کام  ای که بر مجازی طراحی شد؛ شبکه 
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آموزان، والدین و معلمان با آسیب بینایی  ویژه دانش همه به

رسانی  روز تر از زهر کرد. البته از افتخارات آخرین به را تلخ 

دسترس  ایجاد  شبکه،  آسیب این  افراد  برای  دیده  پذیری 

ترجیح نوشتار  این  در  که  است  این  می   بینایی  به  دهیم 

پذیری شبکه  موضوع نپردازیم و قضاوت در زمینه دسترس 

شاد برای افراد با آسیب بینایی را به شما مخاطبان گرامی  

چرا میوا   بررسی  گذاریم؛  نوشته  این  از  ما  هدف  که 

بلکه   نیست؛  دیگر  مجازی  بستر  یا  شاد  شبکه  مشکالت 

مجازی   آموزش  معایب  و  محاسن  به  داریم  قصد 

 دیده بینایی بپردازیم.  آموزان آسیب دانش 

های بسیاری برای تعطیل کردن  ها بهانه متأسفانه این روز 

شود: یک  حضوری پیدا می مدارس و جایگزینی آموزش غیر 

رسند و روز دیگر آلودگی  روز کرونا و آنفوالنزا به قله می 

کند و روزی دیگر کمبود  هوا، یک روز برف هوا را سرد می 

های  رسد که رانندگان سرویس می   یا روزی فرا   منابع انرژی

ها دست به اعتصاب  مدارس به دلیل عدم پرداخت هزینه 

شوند.  ها می تدبیری زنند و کودکان معصوم، قربانی بی می

ایران  کودکان  آموزش  دردناک  قصۀ  این  ماست؛  و  زمین 

مادر،   پدر،  از  آموزگار،  از  آموختن  از  بیش  که  کودکانی 

آموزند که در اطراف باشد و  هر کسی می دوست و آشنا و  

وقتی برای کودک بگذارد؛ کودکانی که تا با فضای مدرسه  

نشین  شوند، بنا به دلیلی دوباره خانه و مقررات آن آشنا می 

چیز  گردند، همه میشوند و چند روز بعد که به مدرسه باز می

کنند  برایشان نو و تازه است و دوباره از نقطه صفر شروع می 

                                ادامه حکایت افتادن دانۀ مورچه... .  و

 

 

 

هایی هستند که  آموزان سرزمین ما، گروهاما در میان دانش 

ها ندارد.  کس توجه تخصصی و صحیحی به آن شاید هیچ 

اند و  های ویژه بسیار مظلوم واقع شده گروه کودکان با نیاز 

در  هیچ  آنان  مسائل  و  مشکالت  به  چشمی  گوشه  کس 

حضوری ندارد و شاید  هنگام تعطیلی مدارس و آموزش غیر 

برخ  نیاز در  با  کودکان  آموزش  موارد،  با  ی  ویژه،  های 

آسیب دلیل  سایر  پذیری تراشی  از  زودتر  جسمانی،  های 

می همساالن  تعطیل  آسیب شان  نیز  ما  های  پذیری شود. 

کنیم؛ ولی مسلماً  جسمانی این گروه از کودکان را درک می 

دانش  سالمت  حفظ  از  راه  ایشان  کردن  محروم  آموزان، 

ن یادگیری  ایم که همه ما بر این عقیده   یست.  آموزش و 

های ویژه یک کار تخصصی است  آموزش کودکان با نیاز 

آن   عهده  از  آشنا  و  دوست  و  عمو  و  خاله  و  والدین  که 

نیاز نمی بر با  های ویژه، آموزش به  آیند. در میان کودکان 

دیده بینایی، بیشتر نیازمند افراد متخصص  کودکان آسیب

آموزش   مثال،  برای  ابتدایی است.  از  که  بریل  ترین  خط 

آموزان با آسیب بینایی است، کاری  های آموزشی دانش نیاز

به بتوانند  والدین  که  به نیست  کالس  راحتی  معلم  جای 

های ویژه،  درس انجام دهند. در آموزش کودکان فاقد نیاز 

از  پیش  از والدین  فرض آن است که درصد بسیار باالیی 

ن برخوردارند و گروهی که از  سواد ابتدایی خواندن و نوشت

بی  سواد  اطرافیان بهره نعمت  از  به  اند،  آموزش  برای  شان 

می  کمک  درخواست  در فرزند  اما  با  کنند؛  کودکان  مورد 

از دانش  بینایی، چند درصد  اطراف خود  آسیب  در  آموزان 

شناسند که قادر به خواندن و نوشتن خط بریل  کسی را می 

 ود آموزشی که توسط  شباشد؟! این مسئله موجب می 
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کالس  در  می آموزگار  ارائه  مجازی  در های  واقع شود، 

آموزش به اولیا باشد. پدر و مادر و اطرافیان، ابتدا باید خط  

بریل را بیاموزند و سپس به کودک آموزش دهند. اینجاست  

عکس نوشتن بریل، نوشتن از چپ  که با مشکالتی مانند بر 

فاصله  عدم  راست،  بینبه  حروف    گذاری  نوشتن  کلمات، 

به  پدیدهصورت جدا کلمات  و حتی  مانند  جدا  های غریبی 

ها با این هدف که  برعکس کردن کلمات برای نوشتن آن 

به چپ   راست  از سمت  کلمات  کاغذ،  برگرداندن  از  پس 

شویم و تجربه نگارنده  درستی خوانده شوند، مواجه می به

گام  بهگام  نشان داده که ارسال فیلم آموزشی و راهنمایی 

نمی  نیز  بریل  خط  نوشتن  و  را  خواندن  مسائل  این  تواند 

کند. به برطرف  آموزش   درستی  و  از  مرسوم  های 

بخشی  های درسی که بگذریم، به توان های کتاب سرفصل 

هایی  رسیم. آیا آموزش مهارت کودکان با آسیب بینایی می 

جهت  بهمانند  حرکت،  و  امکان یابی  مجازی  پذیر  صورت 

ها نیازمند تماس مستقیم مربی  آموزش این مهارت است؟  

آموزشی و تماشای  و دانش  آموز است و ارسال یک فیلم 

از تحمل دشواری  بار آن پس  تواند نقش  گیری، نمی های 

از   یکی  مثال،  برای  کند.  ایفا  آموزش  در  مؤثری  چندان 

مهارت مهم آموزش  در  اتفاقات  جهتترین  و  های  یابی 

و مربی  همکاری  بر  دانش   حرکت،  غلبه  جهت  در  آموز 

هاست و یقیناً این اتفاق با شنیدن صدای یک کلیپ  ترس 

 پذیر نیست.  آموزشی امکان 

های روزمره زندگی به کودکان با  در زمینۀ آموزش مهارت 

ها از طریق لمس و تماس  آسیب بینایی، تقریباً تمام آموزش 

دانش  و  مربی  دست  می مستقیم  انجام  این  آموز  و  شود 

ان از طریق کالس مجازی و راهنمایی از راه دور فراهم  امک

های از راه دور یا  شود. در موارد بسیاری این آموزش نمی 

هایی که با واسطه والدین و اطرافیان  شاید بگوییم آموزش 

شود که قطعاً  هایی را موجب می آموزی شود، کژ انجام می 

می  ما  گویی  بود.  خواهد  دشوار  بسیار  آن  و    مانیماصالح 

گردیم و پایه  دیواری که تا ثریا کج باال رفته! پس باید باز 

را از ابتدا بگذاریم که کاری بس دشوار و حتی در مواقعی  

 ناممکن است. 

ایم و باز  از نواقص آموزش مجازی هرچه بگوییم کم گفته 

ناگفته  باقی می هم،  اما متأسفانه  های بسیار دیگری  ماند؛ 

 ای جز توقف نداریم.  چاره   فضای این نوشته محدود است و

بر  مجازی  آموزش  برای  که  اشکاالتی  بهبا  نظر  شمردیم، 

آموزان  رسد که تنها حسن آن، عدم توقف آموزش دانش می

می  نیک  ما  همه  حضور  است.  از  هدف  که  دانیم 

تنها  دانش  استثنایی،  مدارس  در  بینایی  آسیب  با  آموزان 

سرفصل  توان آموزش  و  نیست  درسی  ا های  ین  بخشی 

بخشی  آموزان از اهمیت باالیی برخوردار است و توان دانش 

این از متولیان  بردر فضای مجازی، چندان معنایی ندارد؛ بنا 

رود  های ویژه انتظار می آموزش و پرورش کودکان با نیاز

راه چاره  اولین  را  مدارس  بستن  و  بیندیشند  تمام  ای  حل 

ارس استثنایی  مشکالت ندانند و تا حد امکان از تعطیلی مد

غیر  دانش و  این  آموزش  جلوگیری  حضوری شدن  آموزان 

 کنند.  
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 کنده با پدر نابینارک و پوست

کارشناس   جوادیان:  و  فاطمه  آموزش  نابینایان 

 پرورش استثنایی گیالن 

ایم که از تجارب  این بار به سراغ یکی از پدران نابینا رفته 

و   دوستان  سایر  و  خود  سخن  زندگی  ما  برای  اطرافیان 

هاست که در بخش روابط عمومی  گوید. همایون سال می

های دولتی مشغول به فعالیت است، او با  یکی از سازمان 

دوره  تمام  دارد،  فرزند  دو  و  کرده  ازدواج  بینا  های  فردی 

صورت تلفیقی گذرانده  تحصیلی را در مدارس همگانی به

را گرفته. برای عبور  است و خط بریل را از معلمان نابینا ف

می  استفاده  عصا  از  خیابان  عرض  بینایی از  را  کند،  اش 

دهد. از وقتی  رفته به علت آسیب شبکیه از دست می رفته

که بینایی چشم راستش را از دست داد، عصا گرفت. او در  

 گوید. همین ابتدا یک خاطره می 

آمده به خانه جدید  برای  »از وقتی که  ایم، هر روز صبح 

به محل کار باید از عرض یک بلوار عبور کنم. روز    رفتن

اول با عصا کنار خیابان ایستاده بودم تا در فرصت مناسب  

حرکت کنم. از دور صدای خانمی را شنیدم که گفت آقا  

لطفاً همانجا صبر کنید. او به این طرف خیابان آمد و مرا  

تا آن طرف همراهی کرد. روز دوم و سوم هم همین اتفاق  

مرا  افتا خانم  این  روز  هر  چطور  که  بود  عجیب  برایم  د. 

آید. از او پرسیدم. گفت که  بیند و برای همراهی من می می

های  ایستید، یکی از فروشگاه روی جایی که شما می بهرو

این  زنجیره  هستم.  فروشنده  آنجا  در  من  و  دارد  قرار  ای 

می  بر  من  از  که  انسان کاریست  چنین  آید.  این  هایی 

 کنند برای زندگی.«  پذیر، دنیا را جای بهتری می ت مسئولی

»چند وقت پیش فیلمی تماشا کردم که در آن پدری نابینا  

می  مدرسه  به  را  بینایش  فرزند  روز  زمانی هر  که رساند. 

می  جدا  پدرش  از  تکان  کودک  دست  که  همانطور  شد، 

کرد تا پدر بتواند مسیر  داد، کلمه خداحافظ را تکرار میمی

با فرزندانتان چگونه  دور شد را دنبال کند. حاال شما  نش 

 اید؟« ارتباط برقرار کرده 

ها به فراخور سنشان صحبت  هایم با بچه »از میزان توانایی 

هم  کرده من  رفتار  چگونگی  شاهد  آنها  اینکه  ضمن  ام. 

اش را  اند. دخترم پیش از آنکه به مدرسه برود، نقاشی بوده 

می  نزدیک  صورتم  مبه  از  و  می کرد  را  ن  آن  تا  خواست 

ببینم. در همان دوران او یاد گرفته بود که من از نزدیک  

نقاشی می بچه توانم  و  من  ارتباط  در  ببینم.  را  ها  هایش 

توانیم  مشترکاتی هست که به کمک همین مشترکات می 

هم زبان مُفاهِمِه داشته باشیم و با هم تعامل کنیم. یکی  با  

دخترم به کالس موسیقی  از این مشترکات موسیقی است.  

زنیم و با هم  کنیم، ساز می هم تمرین می   رود. وقتی با می
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شود. پسرم  تری میانمان برقرار می خوانیم، ارتباط عمیق می

کند. با او هم در این  تی فعالیت می در زمینه موسیقی و آی 

شدن  زمینه عمیق  سبب  که  دارم  فراوانی  مشترکات  ها 

می رابطه پمان  وقتی  می شود.  رانندگی  همیشه  سرم  کند، 

ای رخ دهد،  من یا مادرش در کنارش هستیم تا اگر مسئله 

مسائل   دربارۀ  همیشه  ما  کنیم.  مدیریت  را  آن  بتوانیم 

کنیم. من هرگز خودم را  وگو می اجتماعی روز با هم گفت 

کنم هرچه  دهم. فکر می جدا از آنها و در حاشیه قرار نمی 

با نکته عمیقارتباط میان پدر و فرزندان   باشد،  سنجی  تر 

می  توجه  خود  پیرامون  به  مادر  بیشتری  و  پدر  کنند. 

می کم را  می بینایی  تالش  که  فرزندشان  شناسم  کنند 

صورت صحیح ادا کند و همچنین  ها را بهها و جمله کلمه

شناسم که سخنران است؛ اما به دلیل ارتباط  پدری را می 

رزند از قدرت کالم  کند، فکمی که با فرزندش برقرار می 

ای نبرده است. پدران نابینا برای پر کردن خألیی  پدر بهره 

ها بییشتر ارتباط برقرار  آورد، با بچهوجود می که نابینایی به

می می سبب  که  رفتار  کنند  موارد  بیشتر  در  آنها  شود 

تری داشته باشند. با اینکه در برقراری ارتباط بسیار  سنجیده 

ای  یابم که هنوز فضاهای خالی ر می کنم، باز د تالش می 

پر کنم. بچه  تدبیر  با قدرت  را  آنها  باید  دارد که  ها  وجود 

 ادامه خود ما هستند.«  

 »نظرتان دربارۀ چگونگی مدیریت خانواده چیست؟« 

»فرد نابینا باید بتواند کسی را انتخاب کند که با او همراه  

ازدواج    کرده نابینایی دارم که پیش ازباشد. دوست تحصیل 

توانایی  تمام  همسرش  محدودیت با  و  قالب  ها  در  را  ها 

وگو در میان گذاشت؛ اما در عمل بیش از چهار ماه  گفت 

شناسی  نتوانستند با هم زندگی کنند. وقتی مسئله را آسیب 

بینیم انتخاب درستی نبوده است. ممکن است  کنیم، می می

اشتراک  پارامترها  برخی  باشددر  داشته  وجود  اما  هایی  ؛ 

های بینا  ها کافی نیستند. در بسیاری موارد ابتدا خانماین 

کنند بینایی در این ازدواج  در ازدواج با آقایان نابینا، فکر می 

می  باالیی  امتیاز  آنها  را  به  نابینا  مرد  آنها  همچنین  دهد. 

بینند. البته در طول  عرف می مصون از گناه یا رفتارهای ضد 

به ویژگی  از  یتی فرد پی می های شخصزندگی  آنها  برند. 

گیرند. در  ها را برعهده می همان ابتدا بسیاری از مسئولیت 

چنین مواردی اگر فرد نابینا به دلیل ندیدن قادر به انجام  

کردن مسئله، این را  کاری نباشد، همسر بینا ضمن برطرف 

می  خود  به حق  که  را  بیند  خانواده  مسئولیت  کلی  طور 

این اتفاق تعادل یک خانواده را به هم  برعهده داشته باشد.  

شود  زند. تعادل که به هم بخورد، یا فرد نابینا منفعل می می

های خود دفاع کند که  آید از توانایی یا اینکه درصدد بر می 

شود حکایت همان دوست ما. البته از تأثیر نقش خانواده  می

  طرفین هم نباید غافل شد. اگر از همان ابتدا مرد خانواده 

خواه نابینا به همسرش بقبوالند که تصمیم  خواه بینا باشد  

گیرد و  او می   -های خرد و کالن در همۀ زمینه -نهایی را  

تعادل در زندگی برقرار    حال زن هم آن را بپذیرد،عیندر 

های فراوان  شود. شخصاً در چندین مورد شاهد تعارض می

ای که در  اده ام. ازجمله خانوساالر بودههای مادر در خانواده 

البته این را هم اضافه کنم که مادران  آن بزرگ شده  ام. 

مدبری هستند که سیاست خانواده را از طریق پدر خانواده  

می  مادر پیش  خانواده  یک  از  من  هستم.  برند.  ساالر 

برادرانم متحمل شدیم،  شکست هایی که من و خواهر و 

تر درآمد  گونه که بیشساالری بود. به این حاصل همین مادر 

شد و پدر کمتر حق  پدرم صرف نیازهای خانواده مادرم می 

های پدر همواره منجر به آشوبی  اظهار نظر داشت. اعتراض 

ها موج سهمگین این آشوب زندگی ما را  شد که هفته می
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می  می متالطم  نه  مشقمان  ساخت.  و  درس  به  توانستیم 

گر!  برسیم و نه هیچ کار دیگری انجام دهیم. مادر است دی

هوایی داشته باشد،  ومادر ستون خانواده است. مادر هر حال 

هوا خواهد بود. شخصاً شاهد آثار  وخانه هم در همان حال 

مادر  بودهمخرب یک زندگی  بر همین اساس  ساالرانه  ام. 

های خرد و کالن باید از طریق  گویم تصمیم است که می 

نده باشد.  گیرپدر خانواده اعمال شود؛ حتی اگر مادر تصمیم 

کند.  این به استحکام و حتی به آرامش خانواده کمک می 

می  از  چرا  مختلف  مسائل  که  وقتی  چون  آرامش؟  گویم 

های مربوط به فرزندان بر مادر فشار مضاعف  جمله چالش 

تواند  گاهی وجود دارد که می داند که تکیه کند، می وارد می 

رها بکاهد.  فکری با او تدبیر کند و از این فشا در سایه هم 

که اگر  ایگونهمرد نابینا باید با همسرش هماهنگ باشد. به 

در مورد خاصی از او کاری ساخته نباشد، این تصمیم پدر  

امر   این  در  او  ناتوانی  نه  است  کرده  پیدا  نمود  که  باشد 

هماهنگی،   سایه  در  که  خانواده  قانون  بشود  این  خاص. 

عهده پدر  ر بر انجام بعضی امور برعهده مادر و برخی دیگ

است. بهتر است یک پدر از نظر اطالعات عمومی از جمله  

روز باشد تا هرگز خود را نسبت به  تی به مسائل روز و آی 

تر احساس نکند. وقتی  فرزندانش در سنین مختلف عقب

پدر به قدر کافی مطلع باشد و از این اطالعات در موارد  

عنوان یک  را به   ها حتماً این ویژگیالزم استفاده کند، بچه 

می  خاطر  به  او  از  بارز  روزی  ویژگی  هست  یادم  سپارند. 

سالش در حال بازی بود. من که  وسندخترم با کودکان هم 

ها گفت آن آقای نابینا دارد  وارد کوچه شدم، یکی از بچه 

دخترم  می بودیم.  کرده  مکان  نقل  آنجا  به  تازه  ما  آید. 

چیز  گفت:  عالمه  یه  منه،  بابای  خیلی  »این  من  بلده. 

اجتماعی باشد که  دوستش دارم.« پدر نابینا هرگز نباید ضد 

این  منتقل  اگر  فرزندانش  به  را  حالت  همین  باشد،  گونه 

ها  خواهد کرد. او باید تا جایی که ممکن است در مهمانی 

 حضور داشته باشد.«  

نابینا   فرد  استقالل  بر میزان  بینا چقدر  با همسر  »ازدواج 

 تأثیر دارد؟« 

»میزان استقالل نابینایانی که با همسر بینا زندگی می کنند  

ترین کارها مانند  بستگی به خودشان دارد. بعضی افراد ساده 

باز کردن بسته بیسکویت را هم به همسرشان می سپارند  

کنند تا جایی که ممکن است در  اما بعضی دیگر تالش می 

فعالیت  ازدواج انجام  بعضی  باشند.  اثربخش  بها  این  ها  ه 

افتد که خانواده فرد نابینا برایش همسری  صورت اتفاق می 

کنند تا او امور شخصی فرزندشان را انجام دهد؛  انتخاب می 

را  همان  کار  این  خودشان  ازدواج،  از  قبل  تا  که  گونه 

ماند با این همه نیاز و ناتوانی که از  کردند. فرد نابینا می می

می  بدخلق  موجودی  نیازه انسان  آنها  سازد؛  همۀ  که  ایی 

توانایی  برابر  در  ندیدن نیست. مقاومت  از  های فرد  ناشی 

گیرند  ای نیست. دو نفر در کنار هم قرار می بینا، کار ساده 

تا یکدیگر را کامل کنند؛ نه صرفاً از لحاظ روحی؛ بلکه از  

های هم را بشناسند،  لحاظ کاری هم. وقتی طرفین ظرفیت

یایند. آگاهی از شرایط سخت  توانند با هم کنار ببهتر می 

زندگی بعضی افراد نابینا که البته خودشان این شرایط را  

اند، سبب شده است با دقت بیشتری به مدیریت  ایجاد کرده 

بهتر زندگی و رفتارهای خود بپردازم. اینکه تا چه حد موفق  

ها در آینده،  ام، گذشت زمان و چگونگی عملکرد بچه بوده 

 کرد.« به من اثبات خواهد 

نیک و  بهروزی  آرزوی  مخاطبان  »با  شما  برای  روزی 

 تان پر از شوق زندگی!« گرامی، روزهای 
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دسترس و  بررسی  تماس  برنامه  پذیری 

 وگوی دیسکورد گفت

 مترجم: میثم امینی 

های همراه و رایانه است  دیسکُورد، یک برنامه برای تلفن 

اجازه   شما  به  که 

دوستان  می با  دهد 

کنید  گفت خود   وکو 

تماس   آنها  با  و 

های مشابهی  مندی بگیرید و همچنین با دیگرانی که عالقه

های  با شما دارند، ارتباط داشته باشید. این برنامه در سال 

های ارتباطی تبدیل شده  اخیر به یکی از فراگیرترین پلتفرم

روی دسترس  برنامه  این  تمرکز  افزایش  با  پذیری،  است. 

برا هم  موضوع  مخاطبین  این  هم  و  عادی  مخاطبین  ی 

 بینا صادق است. نابینا و کم 

با توجه به اهمیت دیسکورد در فرهنگ عامه و استفاده روز  

رسد وقتش  بینایان از آن، به نظر می افزون نابینایان و کم

 باشد یک شماره را به این برنامه اختصاص دهیم. 

ویندوز   روی  دیسکورد  برنامه  بررسی،  این  با    10برای 

از صفحه  اِن استفاده  است.  دیویخوان  آزمایش شده  اِی 

ایم؛ زیرا این نسخه  خصوصاً نسخه رایانه را آزمایش کرده 

تقریباً با واسط وب برنامه یکسان و مستقل از مرورگر است.  

سیستم  روی  برنامه،  همراه  تلفن  مخصوص  عامل  نسخه 

 اُوِر آزمایش شده است. خوان وُیس اِس با صفحه اُوآی 

کات مثبت ن  

دیسکورد، خصوصاً نسخه رایانه آن، نمونه الگویی است از  

برای   را  وب  تحت  پیچیده  برنامه  یک  باید  چطور  اینکه 

پذیر کرد. در هر دو نسخه  ها دسترس خوان کاربران صفحه 

رایانه و تلفن همراه برنامه تقریباً هیچ عنصر بدون برچسب  

تنها برای  نه   یا با برچسب نامناسب وجود ندارد. این موضوع

دکمه  و  پیوندها  مثل  پراستفاده  عناصر  عناصر  بلکه  ها؛ 

مثال در هر دو نسخه  عنوان کند. به تر نیز صدق می پیچیده 

به سربرگ  برچسب ها  شده درستی  بهگذاری  و  شکل  اند 

شود که کدام سربرگ در  مناسبی به کاربر اطالع داده می 

لغزنده نوارهای  همچنین  است.  فعال  حاضر  مثل  حال   ،

تماس   در  کاربران  صدای  حجم  تنظیم  برای  که  آنهایی 

گذاری  طور مناسبی برچسب گیرند، به مورد استفاده قرار می 

دهیم،  اند و وقتی مقدار این نوارهای لغزنده را تغییر می شده

ارائه می  بدون برچسبی  بازخورد مناسب  تنها عنصر  شود. 

ن برخوردیم،  که در هنگام آزمایش نسخه رایانه برنامه به آ

رسد لوگوی  یک تصویر در صفحه ورود بود که به نظر می 

دیسکورد باشد. به لوگوها باید یک متن معادل ساده مثل  

 »لوگوی دیسکورد« یا چیزی مشابه آن نسبت داده شود. 

روبات  با  مقابله  برای  امنیتی  کدهای  از  و  دیسکورد  ها 

کد  کند. این وبسایت خدمت های مخرب استفاده می حمله 

اِچ  می امنیتی  کار  به  را  اچ کَپچا  گذشته  در  کپچا،  گیرد. 

کم و  نابینا  کوکی  کاربران  یک  نصب  به  ملزم  را  بینا 

کرد که در بسیاری از موارد  پذیری می مخصوص دسترس 

کردن تنظیمات  برای کارکردن، آنها را مجبور به غیرفعال 

از   جلوگیری  به  مربوط  تنظیم  مانند  خصوصی  حریم 

کپچا  کرد. خوشبختانه اخیراً اچ وبسایتی می ن  رهگیری بی

سازی کرده است که  یک گزینه کد امنیتی متنی را پیاده 

برای حل آن کاربر فقط نیاز دارد به یک سؤال بله و خیر  

صوتی   امنیتی  کدهای  به  نسبت  روش  این  دهد.  پاسخ 

تری  بینا کاربری آسان سنتی هم برای کاربران نابینا و کم

های حریم  دهد محافظ این کاربران اجازه می  دارد و هم به 

خصوصاً در نسخه رایانه،    خصوصی خود را فعال نگه دارند. 

دیسکورد اطالعات زیادی را در هر صفحه به کاربر ارائه  

پیمایش کاربران صفحه می برای کمک در  ها،  خوان دهد. 
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به عناصر  از  می برنامه  استفاده  استراتژیک  تا  شکلی  کند 

طور  طور بهینه در برنامه پیمایش کند. همان د بهکاربر بتوان

می  انتظار  هدینگ که  از  مثل  رود،  مهمی  موارد  برای  ها 

بر این، در  محتوای اصلی صفحه استفاده شده است. عالوه 

برای   خصوصی،  مکالمه  یا  کانال  یک  در  رایانه  نسخه 

پیاممشخص شده  کردن  استفاده  هدینگ  از  کاربر  های 

یک پیام را ارسال کنم، نام کاربری من    است. مثالً اگر من

آید. اگر من به ارسال  صورت یک هدینگ قبل از پیام میبه

های بعدی زیر  ها ادامه دهم، پیام سرهم پیام سریع و پشت 

شوند. حاال اگر فرد  پیام اصلی من بدون هدینگ ظاهر می 

عنوان  دیگری پیام خود را ارسال کند، نام کاربری آن فرد به 

 گیرد. نگ پیش از پیام او قرار می یک هدی

در نسخه رایانۀ برنامه، حتی وقتی برای ارائه پیمایش سریع  

ها استفاده نشده است، استفاده از انواع مختلف  از هدینگ 

بخش   در  است.  کرده  ایفا  را  نقش  همان  اغلب  عناصر 

شود؛  عنوان یک دکمه ارائه می بندی به تنظیمات، هر دسته 

دسته حالی در  هر  به که  بهبندی  سربرگ  تنهایی  عنوان 

هایی که  شود. در سرورها، برخالف دکمهنمایش داده می 

کانال گرفته برای  قرار  استفاده  مورد  صوتی  و  های  اند 

کانال کنترل دارند،  قرار  آنها  اطراف  که  دیگری  ها  های 

شده به ارائه  پیوند  صفحه عنوان  کاربر  یک  اگر  خوان  اند. 

یدهای میانبر مربوط به عناصر مختلف  راحتی از کلبتواند به 

می  کند،  بهاستفاده  که  بگیرد  یاد  برنامه  تواند  در  سرعت 

 حرکت کند. 

برنامه  از  برخالف  استفاده  تلفن همراه که در هنگام  های 

ها فقط یک روش پیمایش اصلی موجود  خوان آنها با صفحه 

صفحه  می خوان است،  اجازه  کاربر  به  رایانه  دهند  های 

عنوان »حالت مرور« شناخته شده است  عموماً به روشی که  

به  می را  کاربر  آن  در  حالت  این  در  بگیرند.  با  کار  تواند 

میانبر  جهت کلیدهای  با  و  کند  حرکت  صفحه  در  نماها 

ها  ها و لیستمربوط به عناصر، بین عناصری مثل هدینگ 

شده  سرعت حرکت کند. »حالت تمرکز« پیمایش بهینه به

صفحه  ربا  می کلید  ارائه  مرور  حالت  که  غیرفعال  ا  کند، 

کنترل می تعامل،  و  متن  ورود  برای  عموماً  و  های  کند 

می  قرار  استفاده  مورد  خاصی  از پیچیده  که  آنجاگیرد. 

توان از آن هم  دیسکورد یک برنامه تحت وب است، می 

کاربر   کرد.  استفاده  تمرکز  حالت  هم  و  مرور  حالت  در 

در می حالت  حالی تواند  همه  که  به  است،  فعال  مرور 

های برنامه دسترسی داشته باشد و وقتی کاربر حالت  کنترل

کلید خود  کند، امکان پشتیبانی از صفحه تمرکز را فعال می 

می  قرار  او  اختیار  در  بهبرنامه  کاربر  گیرد.  مثال  عنوان 

جهتمی کلیدهای  با  پیام تواند  بین  و  نما  کند  حرکت  ها 

سرور  یک  در  وقتی  جهت   همچنین  با  دارد،  نماها  قرار 

ای  ها را مرور کند. دیسکورد همچنین لیست گسترده کانال

وقتی کاربر از    از کلیدهای میانبر برای کار با برنامه دارد. 

می صفحه  استفاده  وبسایتخوان  برنامه کند،  و  غالباً  ها  ها 

صفحه  تمرکز  کنترل  باشد،  الزم  به وقتی  را  دست  خوان 

کامی تمرکز  و  هدایت  گیرند  مهم  محتوای  به  را  ربر 

یک  می آن  اشتباه  هدایت  یا  تمرکز  هدایت  عدم  کنند. 

هاست. در نسخه رایانه  ها و برنامهمشکل رایج در وبسایت

به  هدایت  این  موارد  اغلب  در  انجام  دیسکورد،  درستی 

می می باز  را  محتوا  منوی  کاربر  وقتی  تمرکز  شود.  کند، 

میبه محتوا  منوی  به  خودکار  در  طور  کاربر  وقتی  و  رود 

کلید  ها قرار دارد، اگر یک حرف را روی صفحه لیست پیام

 رود. فشار دهد، به کادر ویرایش پیام می

زمینه   در  را  ضعفی  نقاط  هنوز  برنامه  هرچند  کل  در 

تلفن دسترس  نسخه  در  خصوصاً  که  چیزی  دارد؛    پذیری 

می  مشاهده  برنامه  برنامه  همراه  این  که  است  این  شود، 

 بینا کامالً قابل استفاده است. وب برای افراد نابینا و کم محب
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به    ها: بریل در ایران و ضرورت گذار از دوگانه

تجمیعی راهبردی  کاربست  تلفیقی  -سوی 

 )بخش دوم(

 گری: پژوهش حسین عبدالملک 
 در اولین یادداشت از این سلسله نوشتار اشاره رفت که: 

»کمرنگ شدن«، »افول« و »به حاشیه رفتن تسریعی  -1
ایران« نه تنها امری طبیعی و همسان روندهای  بریل در 

ای آنی، البته به شکلی  جهانی نیست؛ بلکه مستلزم مداخله
اتخاذ   طریق  از  جوانب  همۀ  نظرداشت  با  و  کارشناسی 

   هاست. ای از سیاستمجموعه 
تصمیم -2 هرگونه  و  جهت  اتخاذ  و  زمینه  این  در  سازی 

ها در نگاهی حداقلی، توجه  ای از سیاست کاربست مجموعه 

؟«  در حوزه بریل فارسی چه رخ داده»به دو سطح  

ضروری  ؟«  در حوزه بریل فارسی چه باید کردو »

به  می باید  ابتدا  فارسی چه رخ  نماید که  بریل  »در حوزه 
 داده؟« بپردازیم. 

چه در بُعد  در ایران در این راه، اگر هر آنچه حول بریل -3

بوم  زیست افزاری شکل یافته را »افزاری و چه نرم سخت

  بوم در ابتدا، توان حفظ « بنامیم، این زیستبریل فارسی

و ارتقاء جایگاه بریل فارسی در تأمین نیازهای اطالعاتی  
دهه اخیر،  ویژه در دو  تدریج و بهنابینایان را داشت؛ اما به

شدت   به  دالیلی  به  آن  حمایتگری  توان  و  مانور  قدرت 
 تحلیل رفته است.  

ها،  ترین دلیل در این زمینه ایجاد برخی دوگانه مهم   -4و  
آن  از  گذار  نشان  عدم  در  فارسی  بریل  ناتوانی  البته  و  ها 

آن  به  نسبت  مقتضی  واکنش  به  دادن  باعث  که  هاست 
تی نابینایان شده است  حاشیه رفتن »بریل« در سبد مطالعا

آسیب و  بررسی  تبیین،  شایسته  معضل،  این  شناسی  که 
است تا از این رهگذر به »در حوزه بریل چه باید کرد؟«  

 برسیم.

 و اما:

شکل  نحوه  حول  که  تئوریکی  مباحث  از  یابی  فارغ 
ها  ها، انواع آن و چگونگی کنش و واکنش بین آن دوگانه 

  هایی که در این سلسله قابل طرح است، در تمامی دوگانه
شود، از یکسو، »بریل« بازیگر  نوشتار محل بحث واقع می

ها بوده و بر وجه متناظرِ خود  یابی تمامی آن اصلی شکل 
دوگانه هم  با  می که  شکل  را  موردنظر  تقدم  های  دهند، 

داشته است و از سوی دیگر، نکته مهم آنجاست که فاصله  
  زمانی ورود بریل به ایران و ابداع بریل فارسی تا پیدایش 

دهی  و عمومیت یافتن هر یک از وجوه متناظر جهت شکل 
ها، بسیار طوالنی بوده و حتی به چند دهه  هر یک از دوگانه 

(  1304مثال از زمان ورود بریل به ایران )عنوان رسد. بهمی
شکل  درنتیجه  و  گویا  کتاب  یافتن  عمومیت  آغاز  یابی  تا 

«، قریب به چهار دهه فاصله  گویا-بریلتدریجی دوگانه »

 است.  
گذاشتن  پرانتز جهت تبیین اهمیت این نکته باید ابتدا با در 

امکان  عدم  و  امکان  و  مترتب  شرایط  انواع،  های  تمامی 
متصور برای ایجاد هر دوگانه، به زبانی ساده سازوکار کلی  

 حاکم بر آن را تشریح کرد.   
به   که  جدیدی  امکان  دوگانه،  هر  ایجاد  زمان  در  اساساً 

نم  و  رشد  آمده،  بهمیدان  و  کرده  پیدا  وجوه  و  تدریج 
افزاری مترتب بر آن شکل یافته است.  افزاری و نرم سخت

یابی و سپس سیطره یافتن بر  در گام بعد جهت عمومیت 
حوزه فعالیت خود، رقیبی که اتفاقاً بازیگر اصلی یا یکی از  

بیند؛  بازیگران مهم آن حوزه است را پیش روی خود می 
ها،  د و انگشت گذاردن بر آن لذا ضمن عرضه نقاط قوت خو 

می  نیز  سعی  را  اصلی«  »بازیگر  ضعف  نقاط  نماید 
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بهبرجسته و  کند  بین  سازی  زورآزمایی  نوعی  عبارتی 
ظهور  جدید  به »امکان  و  یافته«  متناظر«  »وجه  عنوان 

به  موجود  بازیگران  یا  شکل  بازیگر  اصلی«  »وجه  عنوان 
 گیرد.  می

شده،  ه و دوگانه ایجاد یافتدر قالب این چالش فراگیر شکل 
واکنش مجموعه  و  از کنش  زنجیره ای  و  و  ها  تأثیر  از  ای 

اگر   یکسو  از  است.  متصور  و  محتمل  چندوجهی  تأثرات 
بازیگر اصلی دارای قدرت مانور و انعطاف کافی بوده و در  
امتیازات   خود،  ضعف  نقاط  نمودن  کمرنگ  یا  رفع  عین 

آن  و  چالش کشیده  به  را  جدید«  به شکل  ها  »امکان  را 
امکان  بهینه نقاط ضعف  البته  و  دهد  نشان  خود  در  تری 

تواند آن را از میدان  جدید را نیز نمایان و برجسته سازد، می 
عبارتی »امکان جدید  به در کرد یا به گوشه رینگ راند و به

شود.  یافته«، رشدش متوقف یا حتی افول آن آغاز می ظهور 
رویه   همین  برعکس  نیز  دیگر  سوی  صادق  می در  تواند 

باشد که در نتیجه آن، بازیگر اصلی جایگاه و اعتبار خود را  
تدریج از دست خواهد داد. حالت سومی هم وجود دارد  به

یابی  آمده و سیطره اصطالح توان مدیریت چالش پیش که به
یک از  کامل یا نسبی بر حوزه فعالیت موردنظر برای هیچ 

قوق مختلفی است  دو وجه حاضر ممکن نبوده که دارای ش
علت عدم ارتباط با بحث حاضر، پرداختن و تشریح این  و به

 شقوق ضرورتی ندارد. 
باال آمد آنچه در  بیراه نیست که  پر  نکته  این  ،  البته ذکر 

و   دوگانه  یک  ایجاد  از  متصور  کلی  نمود  یک  صرفاً 
پیش  تمهید  جهت  آن  بر  حاکم  نیازهای  سازوکارهای 

حا  نوشتار  موضوع  به  وگرنه  پرداختن  والغیر؛  است  ضر 
تبیین جامع ابعاد و شرایط مترتب بر ایجاد هر دوگانه حتی  

طلبد؛  صورت گذرا، فرصتی به وسعت چند یادداشت را می به
بوم  بنابراین با توجه به توضیحات باال، اگر بریل و زیست

های  عنوان بازیگر اصلی در تمام دوگانه متصور برای آن به 
افی و انعطاف الزم جهت نشان  محل بحث، دارای قدرت ک

»امکان  از  هریک  به  نسبت  مقتضی  واکنش  های  دادن 

ها را متوقف  جدید ظهور یافته« بود، باید حتی اگر رشد آن 
نمود و  شده خود را حفظ می کرد، حداقل جایگاه تثبیتنمی 

به تأمین  همچنان  در  کانونی  و  مهم  بازیگر  یک  عنوان 
باق  نابینایان  اطالعاتی  می نیازهای  به  ی  آنکه  نه  و  ماند؛ 

 حاشیه برود و آن هم به حاشیه رفتنی تسریعی!  
اشاره   به آن  باال که  در  اهمیت نکته دوم مطروحه  دقیقاً 

زیست که  ازآنجاست  تا  رفت،  فارسی  بریل  متصور  بوم 
ای تجربه کردن اولین دوگانه، زمان کافی و حتی چند دهه 

های  رفع ضعف یابی، تثبیت، نهادینه شدن و  را برای شکل 
 خود داشت و حال آنکه چنین نشده و به حاشیه رفته است. 

ها و تشریح و  بر این مبنا قبل از ورود به هر یک از دوگانه 
ها، باید با نگاهی موشکافانه به  تبیین سازوکار مترتب بر آن 

یابی و تثبیت و  بوم بریل فارسی، کیفیت شکل خود زیست 
 آن نگریست. های موجود برای البته امکان 

و  به ایران  به  بریل  ورود  درباره  موجود  ادبیات  طورکلی 
های نخست، صرفاً حاوی نکاتی بسیار  گسترش آن در دهه 

نبودن منابع  دستگذرا و محدود  بوده که بیشتر ناشی از در 
های متقن و البته روشن و جامع در این  قابل اتکا و داده 

 زمینه است. 

توان  وجه نمی هیچموجود، به   های براساس اطالعات و داده 
شمای کامل و جامعی از »آنچه بر بریل فارسی رخ داده«  

نقصان  آن،  رهگذر  از  و  کرد  ترسیم  آسیب را  و  های  ها 
محتملی را شناسایی نمود که بر »به حاشیه رفتن بریل«  

های دسترسی نابینایان به منابع  در مواجهه با سایر روش 
 اطالعاتی، اثرگذار بوده است.  

که   کلی  شمای  از  و  درانداخت  نو  طرحی  باید  بنابراین 
دهه  از  فراتر  تاکنون  تصویر شده،  فارسی  بریل  اول  های 

گیری از برخی از  رفت. بر این اساس تالش دارم با بهره 
به پژوهش دست اسناد  و  سال آمده  در  از  هایم  اخیر،  های 

دریچه جدیدی به این بازه زمانی )چند دهه اول حیات بریل  
بوم بریل فارسی را  رسی( بپردازم. از این منظر اگر زیستفا

یابی و نهادینه شدن بریل  صرفاً باعث گسترش، عمومیت 
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در ایران بدانیم، حق مطلب ادا نشده است؛ چراکه دقیقاً در  
ها،  آمده، برخی نارسایی دستهمین برهه براساس اسناد به

هادمند و  یابی ارتباطی نویژه عدم شکل عدم استمرارها و به
بوم رخ داد که بذر  فراگیر بین اجزای مختلف این زیست

ها را کاشت که اتفاقاً در مواجهه با  ها و آسیب برخی نقصان 
ها، موجبات عدم توان تثبیت جایگاه بریل و درنتیجه  دوگانه 

 به حاشیه رفتن آن را فراهم ساخت.  
ها و  بوم مذکور ایجاد شد؛ اما ساختهرچند ظاهراً زیست 

توازن  نجیره ز »ایجاد  بخشی«،  »تعادل  جهت  الزم  های 
تراکم و  »انباشت  بروندادها«،  و  دروندادها  پذیری«،  بین 

گذاری تجربیات« و... در  اشتراک»ارتباط بین اجزاء«، »به 
 آن تمهید نشد.  

( بازه زمانی  این  این میان در طول  (،  1350  –   1304در 
که   دارد  وجود  حساس  بسیار  البته  و  کوتاه  برهه  یک 

طبع، بریل  تحوالت و اتفاقات حول آموزش نابینایان و به 
گیرد و از رهگذر تأثیر و تأثرات مابین این  بسیار شتاب می 

شود و حساسیت نسبت  ر می اتفاقات، شرایط جدیدی پدیدا
به آموزش این قشر به شکل روزافزونی در قیاس با قبل  

ها به شکل مستقیم یا  کند؛ اتفاقاتی که ردپای آن رشد می 
ضمنی هنوز در حیات آموزشی نابینایان و البته بریل، قابل  
از   یا هرگونه تغییر در هر یک  ردیابی است و عدم وقوع 

توانست روایت جدیدی  وز میاتفاقات و تحوالت مزبور، امر
رقم   ما  برای  نابینایان  آموزشی  حیات  از  بهرا  زعم  زند. 

پیچ حساس حیات آموزشی توان »نگارنده، این برهه را می 

 « نامید.  نابینایان و ازجمله بریل فارسی

ایجاد تغییرات تدریجی  1334»درگذشت کریستوفل )  ( و 
»شکل  کریستوفل«،  سازمان  تالش در  تدریجی  ها  یابی 

از   استفاده مکفی  و عدم  تبریز  در  نابینایان  آموزش  برای 
(،  »ایجاد  1337تجربیات مدرسه کریستوفل در این راه« )

امکانگرش  بودن  ناکافی  در  بودن  هایی  نامناسب  و  نات 
به و  تربیت  و  آموزش  کانون  در  آموزشی  عبارتی  شرایط 

( آن«  تعطیلی  و  آموزش  و  کار  »گسیل  1339کانون   ،)

آموزش   حوزه  در  تحصیل  جهت  مینایی  و  بقایی  آقایان 
(، »ایجاد انجمن هدایت و حمایت  1339نابینایان به اروپا« )
( ایران«  عبد1344  -   1336نابینایان  »بازگشت  العزیز  (، 

روز در حوزه  های متعدد و به واحدی به ایران با اخذ آموزش 
( بین 1341نابینایان«  فعالین  برخی  »حضور  در  (،  المللی 

(، »انتخاب رساله  1345-1342حوزه نابینایان در ایران« )
نامه نمونه کشور و گرفتن  عنوان پایان دکترای یک نابینا به

فعال در محافل    دکترایی دیگر در چهار سال بعد و حضور
تعداد   تألیف  البته  و  وقت  فرهنگی  و  ادبی  علمی، 

از کتاب قابل ایجاد  توجهی  در  ادبی که  های درسی رشته 
حساسیت نسبت به آموزش نابینایان و توجه به این قشر  

( بود«  تدریجی  1332- 1340مؤثر  »تأسیس   ،)
های ویژه نابینایان در تهران و برخی شهرهای  آموزشگاه

( و... ازجمله اتفاقاتی است که  1345-1342)  بزرگ کشور« 
در این برهه کوتاه رخ دادند و هر یک به سهم خود چه به  
آن   جایگاه  و  فارسی  بریل  بر  و چه سلبی،  ایجابی  شکل 

ها خواهیم  مؤثر بودند که در جای خود به شکلی گذرا به آن 
 پرداخت.  
قریب  و  بهاما  شدت  با  تحوالت  و  رخدادها  این  اتفاق 

های متفاوت در حوزه بریل فارسی دارای یک وجه  ضعف 

بوم خودبسنده زیستاند و آن هم تأثیرپذیری از »مشترک

یابی و  «، که تا اوایل دهۀ سی موجبات شکل بریل فارسی

تثبیت حداقلی بریل فارسی را فراهم ساخته بود و بسیاری  
فوق  تحوالت  قالب  در  که  مشکالت  به از  و  ویژه  الذکر 

ها شکل یافت،  گذاری تجربیات و ارتباط بین آن اشتراکبه
زیست  نخستین  صورت  خودبسندگی  همین  بریل  از  بوم 

ازاین  شد؛  ناشی  خودبسندگی  فارسی  بعد،  شماره  در  رو 
بر آن که در  زیست فارسی و مشکالت مترتب  بریل  بوم 

مختلف  گام  اشکال  به  نابینایان  آموزش  بر  بعدی  های 
دهه  در  و  بوده  نموده  تأثیرگذار  رخ  آن  اثرات  بعدی  های 

 است، تشریح خواهد شد.   
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 از یک چشم دیگر:  

گوی نشریه نسل مانا با حدیثه  وگفت

نابینا و  اسدزاده و خانم بازیاری، کارمند 

 مدیر مرکز مشاوره ناحیه چهار شیراز 

نایینی دکتری میرهادی  دانشجوی  زاده: 

 های قرآنی پژوهش 

 مصاحبه اول 

گو  و»سرکار خانم اسدزاده به خاطر حضور شما در این گفت 

آن   به  که  کاری  درباره  کمی  لطفاً  سپاسگزارم.  شما  از 

 مشغول هستید با مخاطبین ما صحبت کنید.« 

و آرزوی موفقیت برای شما و همۀ کسانی  »ضمن سالم  

کنند، باید در  گو را به هر طریقی دنبال می وکه این گفت 

و   پذیرش  بخش  در  اکنون  من  که  بگویم  شما  پاسخ 

مصاحبه اولیه مرکز مشاوره ناحیه چهارم شیراز مشغول به  

شود: بخش اول  کار هستم. کار ما از چند بخش تشکیل می 

بار با مرکز  نی است که برای اولینارتباط تلفنی با مراجعی

گیرند؛ بخش دیگر کار من شامل ثبت سیستمی  تماس می 

می  مراجعین  به  اسامی  مراجعین  ارجاع  برای  شود. 

گران مرکز، ما باید اسامی آنها را در اختیار داشته  درمان روان 

 های ثبت آنها را انجام دهیم.« باشیم و کار 

ز دانشگاه تا رسیدن به  »از مراحل پس از فارغ التحصیلی ا

 شغلی که اکنون دارید برای مخاطبین ما صحبت کنید.« 

و پس از فراغت تحصیلی، در آزمون    1396»من در سال  

استخدامی آموزش و پرورش شرکت کردم. تقریباً یک سال  

طول کشید تا مراحل مقدماتی کار مهیا شود و من بتوانم  

به  مراحل  این  بشوم.  کار  دنیای  موارد  شامل  طور  ختصر 

های  های کاری، معاینات پزشکی و شرکت در دوره مصاحبه 

ماه  مهارت  مهر  در  وقتی  بود.  فرهنگیان  دانشگاه  آموزی 

برای تعیین محل خدمتم مراجعه کردم، یک    1397سال  

از  آمد.  وجود  به  و  آنجامحدودیت  آموزش  وارد  من  که 

یابی مناسب برای من با فراز  پرورش عادی شده بودم، جا 

رو  و از بهنشیب  بود.  مسئولین  اینرو  همکاری  با  جهت 

مربوط توانستم وارد بخش مشاوره شوم و کار خود را در  

 این قسمت ادامه دهم.« 

هنگام   متعددی  مشکالت  با  ما  مخاطبین  از  »بسیاری 

رو  گزینش  و  می بهمصاحبه  بدو  رو  در  هم  شما  آیا  شوند. 

در کار شما هم  استخدام چنین مسائلی را تجربه کردید؟ آیا  

اشکاالت مرسوم آموزش و پرورش برای افراد نابینا پیش  

 آمد؟« 

به  اولیه و  تأکید  »در مراحل  خصوص در بخش مصاحبه، 

توانایی انجام  مصاحبه  نابینایی من روی  از  کنندگان بیش 

کارم معطوف بود. من در رشتۀ آموزگاری ابتدایی پذیرفته  

برای افراد بینا    شده بودم. از نظر من این صحیح است که

عهده  بینا  آموزگار  یک  باید  ابتدایی  مقطع  تدریس  در  دار 

آموزان را لحاظ  باشد تا بتواند بهتر مسائل این سن دانش 

خاطر وجود این محدودیت از من خواسته شد که  کند. به

توانم با توجه به رشتۀ تحصیلی خودم به  هایی که می کار

یم اداره آموزش و  صورت درخواست تقد عهده بگیرم را به 

 پرورش ناحیه کنم. بعد از حدود دو ماه و به پیشنهاد خودم،  
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، به مرکز مشاوره معرفی شدم و کار خود  97در آبان سال  

با   البته  مرکز  به  ورود  ابتدای  در  کردم.  آغاز  آنجا  در  را 

هایی هم مواجه بودم؛ این تصور وجود داشت که  مخالفت 

رای بخش پذیرش مفید باشد  تواند بیک کارمند نابینا نمی 

و حتماً باید کار خود را در آموزش و پرورش استثنایی دنبال  

کند. از سوی دیگر، عدم آشنایی همکاران با وضعیت کاری  

شد که مسائلی برایم  ما نابینایان در ابتدای امر باعث می 

مثال یک بار یکی از همکاران وقتی  عنوان اتفاق بیفتد. به 

بمی در  زیادی  دید که من  فعالیت  کاری  از ساعات  رخی 

توانی برای مطالعۀ آزاد برای خودت  ندارم، به من گفت می 

کتاب بیاوری. این صحبت برای من خیلی جالب نبود؛ زیرا  

ابتدای کار   در  افراد  برای تمام  امکان وجود دارد که  این 

گمی وجود داشته باشد و این به دیدن یا ندیدن  در قدری سر 

 ارد.  اصالً بستگی ند

از سال بعد همکاری من با سرکار خانم بازیاری آغاز شد.  

عنوان یک همکار بخش مصاحبه در کنار  ایشان در ابتدا به 

من قرار گرفتند و از همان زمان تمام تالش خود را کردند  

سازی محیط کاری کمک کنند. شایان  تا به من در مناسب 

م  ندیدن  ما،  همکاری  ابتدای  همان  از  که  است  ن  ذکر 

 کمترین تأثیر را در ایجاد یک ارتباط کاری صحیح داشت.« 

 سازی محیط کار چیست؟« »منظور شما از مناسب 

هایی وجود دارد که حتماً باید آنها را یک  »در مرکز ما کار  

توانستند   ایشان  ساده  کار  تقسیم  یک  با  دهد.  انجام  بینا 

آمد را به من محول کنند  هایی که از عهدۀ من بر می کار

هایی مثل ثبت دفاتر و از این قبیل را خود انجام دهند.  و کار 

 من انجام   سازی برای تری که در جهت مناسبکار مهم 

 

 

از من   از عهدۀ من خارج نبود را  دادند این بود که آنچه 

بهمی می عنوان خواستند.  ایشان  سرعت  نمونه  با  توانستند 

ها را به هم منگنه کنند؛ اما این  بسیار بیشتری از من کاغذ 

خودم   و  بگیرم  یاد  را  کار  این  که  دادند  من  به  را  اجازه 

ام آن را دارم. شایان ذکر  دار کاری باشم که توان انج عهده 

هایی بود که  است که مثال منگنه یک مورد کوچک از کار 

 ایشان برای من انجام دادند.  

نکتۀ پایانی اینکه با ارتقای ایشان به سمت مدیریت مرکز،  

ها برای من بسیار بیشتر شد و  ایجاد امکانات و تسهیل کار 

می  اکنون  بیشمن  بال  فراغ  با  که  کنم  ادعا  تری  توانم 

 دهم.«  های جاری مرکز را انجام می کار

 مصاحبه دوم 

»سرکار خانم بازیاری: از اینکه وقت خود را به ما اختصاص  

بی  شما  دادید،  شغلی  عنوان  ممنونم.  شما  از  نهایت 

 چیست؟«

 »من مدیر بخش مشاورۀ ناحیه چهار شیراز هستم.« 

»پیش از همکاری با نابینایان، چه تصوری از آنها در ذهن  

 داشتید؟« 

گردد. تا  می »آشنایی من با نابینایان به دوران دبیرستان بر 

تر از  کردم آنها بسیار محدود پیش از این آشنایی تصور می 

اکنون می  نقطۀ عطف  چیزی هستند که  اولین  این  بینم. 

من در آشنایی با نابینایان بود. دومین نقطۀ عطف زمانی  

رسه عادی مشغول  عنوان آموزگار در یک مدپیش آمد که به

آموزان نابینا را از نزدیک لمس  به کار شدم و توانایی دانش 

 ای که به کشف توانایی آنها انجامید،  کردم. آخرین بارقه
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آنها کار   با  اکنون  نابینایی بود که  با همکاران  کار کردن 

به  می نابینایان را جدی گرفت و  باید  کنم و فهمیدم که 

 شغلی حمایت کرد.« های درستی از آنها در عرصه 

»از منظر شما چرا با وجود این توانایی، موانع زیادی در راه  

 ویژه در آموزش و پرورش وجود دارد؟« استخدام نابینایان به

می  تصور  مهم»من  کامل  کنم  آگاهی  عدم  عامل  ترین 

مدیران و سایر افراد از مجموعۀ توانایی افراد نابیناست. این  

باعث   آگاهی  می عدم  غلطی  به  تصورات  اجازۀ  که  شود 

دهد. من  دست دادن یک تصور صحیح را به مدیران نمی 

توانم بگویم که با حضور دو همکار نابینایی  به جرئت می 

از بابت انجام کار  ها راحت است و  که دارم، خیالم کامالً 

توانم حتی بعضی اوقات به مرکز نیایم. من  دغدغه می بی

با  به نابینا کار کرده عنوان مدیری که  ام، همواره در  افراد 

جلساتی که با سایر همکاران و حتی آموزش و پرورش کل  

کوشیده داشته کیفیت  ام،  و  کار  از  صحیحی  تصور  تا  ام 

حضور افراد نابینا به دست دهم و امیدوارم در آینده بتوانم  

 بیشتر به این مهم مبادرت داشته باشم.« 

بینا در شغل شما ضروری  »چه چیزی برای موفقیت افراد نا 

 است؟«

ترین داشتۀ نابینایان برای  »مسئولیت و وجدان کاری مهم 

شوند.  تواند باشد که به آن مشغول می توفیق در کاری می 

عنوان سخن پایانی باید بگویم که همکاران نابینایی که  به

می  کار  من  من  با  و  هستند  ویژگی  دو  این  دارای  کنند، 

همکارانم بخواهم که با استخدام افراد  راحتی از  توانم به می

 بها را از دست ندهند.« نابینای توانمند این تجربۀ گران 

توانند مشروح این دو  مندان به موضوع اشتغال، می عالقه

وگو را در قالب یک فایل صوتی، ذیل همین نوشته  گفت 

 در وبسایت نسل مانا بشنوند. 

یک   یا  هدف  یک  بینایی  آسیب  پذیرش 

 خش دوم( مسیر؟ ) ب

کودکان   آموزگار  و  روانشناس  عرب:  امین 

 استثنایی 

مسیر   در  مراحل سوگواری  از  مرحله  دو  قبلی،  در شمارۀ 

رسیدن به پذیرش را بررسی کردیم. چنانچه مطلب پیشین  

اید، همین حاال خواندن این نوشته را رها کنید و  را نخوانده 

ادامه به سه مرحله  ابتدا بخش قبلی را از نظر بگذرانید. در 

سپس  باقی و  پرداخت  خواهیم  سوگواری  مراحل  از  مانده 

تبیین معلولیت بینایی با نظریه ذکر شده  قابلهای غیر بخش 

 را بررسی خواهیم کرد. 

 

 زنی . چانه 3

اندازد  در این مرحله فرد به آخرین روزنه امید خود چنگ می 

اطرافیان و حتی   با خانواده و  وارد معامله  شود.  خدا می و 

خواهد دو سال دیگر هم بتواند ببیند یا اینکه  مثالً از خدا می 

پذیر باشد.  حداقل بخشی از بینایی خود یا فرزندش بازگشت 

کنیم: کاش عروسی پسرم را  برای بیشتر دیدن معامله می 

ببینم بعد نابینا شوم. کاش خدا دید یک چشم مرا بگیرد و  

 به دخترم بدهد. 
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ا دیگر خشمگین نیستیم؛ اما هنوز دلمان  در این مرحله م 

خواهد موقعیت را کنترل کنیم؛ موقعیتی که هنوز هم  می

خواهیم بپذیریم که قابل کنترل نیست. هنوز به شکل  نمی 

کنیم؛ اما این بار از موضع انفعال،  یک مبارزه به آن نگاه می 

با همه زنیم. می فقط چانه می  ازای دیدن  خواهیم  چیز در 

ف یا  با  خود  پزشک،  با  خداوند،  با  کنیم:  معامله  رزندمان 

 دوستان و... . 

می  فکر  گاهی  مرحله  این  به در  پزشک  که  خاطر  کنیم 

نمی پرخاشگری  ما  به  درست  قبل،  مرحله  در  رسد.  مان 

شویم تا با مداوای بهتر، آسیب  راه می بهخاطر سر همین به

می  سازگارتر  بردارد.  سرمان  از  دست  شویم،  بینایی 

کنیم و  تر برخورد می کنیم، آرامپیچ نمی مان را سؤالپزشک

حتی ممکن است با خدا وارد معامله شویم: بیشتر صدقه  

اخالقی  و  کنیم  عبادت  کنیم،  نذر  اما  بدهیم،  باشیم؛  تر 

بینایی در  بدهد  اجازه  بخواهیم  خدا  از  برگردد!  عوض  مان 

می در  چانه  فروشنده  با  نوعی  به  داریم  ما  اواقع  تا  و  زنیم 

 کمی بیشتر به ما تخفیف بدهد. 

ما   به  باشیم،  داشته  خوبی  پزشک  اگر  مرحله  این  در 

حال او تالش خودش را خواهد کرد و  هر فهماند که بهمی

های  بیمار خوب بودن فقط به معنای رعایت فعاالنه توصیه 

است فرزندمان    .پزشک  یا  ما  بینایی  آسیب  چنانچه 

خوب  قابلغیر  پزشک  یک  باشد،  می درمان  با  سعی  کند 

 آرامش حقیقت را برایمان شرح دهد. 

کوبلر راس معتقد است که مطالعه و بررسی این مرحله به  

و خداوند صورت می  فرد  میان  اغلب  دلیل که  گیرد،  این 

مرحله   این  شرح  در  وی  است.  پیچیده  و  سخت  امری 

باشیم  گوید:  می نشده  موفق  نخست  مرحله  در  »چنانچه 

را هضم کنیم و در مرحله دوم بر خدا    انگیز های غم واقعیت

گوییم شاید  و مردم خشم گرفته باشیم، آنگاه به خود می 

بتوانیم به نوعی به توافق برسیم تا شاید این واقعۀ محتوم  

یا   من  بینایی  تا  است  آن  بر  خداوند  اگر  افتد.  تعویق  به 

آلود من وقعی  های خشم فرزندم را بگیرد و به درخواست

روم بلکه ترتیب اثر  می  ا زبان خوش پیشنهد، پس بنمی 

نیاز  و  نذر  شکل دهد.  انواع  در  بستن ها  دخیل  ها،  ها، 

نمونه  و  مختلف  مراکز  به  پزشکی  پرونده  های  فرستادن 

 زنی است. هایی برای مرحله چانهمشابه مثال 

 . افسردگی ۴

های قبلی  کدام از راهکار شود که هیچوقتی فرد متوجه می 

اش چیره  احساس عدم کنترل بر زندگی   ای ندارند، نتیجه

شود  امیدی تبدیل می شود؛ امید فرد به نا شده و افسرده می 

شویم و برای  یابد. افسرده می و درد و رنج وی فزونی می 

داده  دست  از  می آنچه  سوگواری  بینایی  ایم  برای  کنیم: 

رفته، برای معلولیت فرزندمان، برای تصاویری که  دستاز

فرزن آینده  ساخته  از  چالش دمان  برای  که  بودیم،  هایی 

که   آنچه  برای  شد،  خواهد  مواجه  آن  با  فرزندمان 

تجربیات  می برای  دید،  نخواهیم  دیگر  و  ببینیم  توانستیم 

دریغ کرد،  بهمنحصر  ما  از  آنها را  بینایی  فردی که آسیب 

های بر باد رفته و... . این غمگینی و  ها و آرزوبرای امید 

قدر شدید شود که ما کامالً افسرده  است آن امیدی ممکن  نا

حرف   و  حرکات  بگیریم،  کناره  دیگران  از  یعنی  شویم؛ 

تصمیم  نتوانیم  شود،  کند  خیلی  ساده  زدنمان  های 

بریزد،  روزمره  هم  به  اشتهایمان  و  خواب  بگیریم،  را  مان 

همه  به از  بدتر  و  کنیم  گناه  احساس  چیزها  خیلی  خاطر 

 .اغمان بیاید اینکه افکار خودکشی به سر
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دارو   پزشک  برایمان  مرحله  این  در  است  های  ممکن 

افسردگی تجویز کند. در این مرحله بهتر است با یک  ضد 

شناس یا روانپزشک صحبت کنیم؛ چراکه فرو رفتن  روان 

هایی برای  در افسردگی به ما اجازه نخواهد داد به فکر راه 

. یک  سازگاری با شرایط و تالش برای زندگی بهتر باشیم

تواند به ما کمک کند تا بدانیم  شناس یا روانپزشک می روان 

امکان  است،  نشده  تمام  راه زندگی  و  با  ها  های سازگاری 

سر   پشت  را  افسردگی  و  کنیم  درک  را  جدید  شرایط 

 بگذاریم. 

صورت مقطعی هم ممکن است برای  تجربه افسردگی به 

د ممکن  هر کسی از جمله افراد با آسیب بینایی بروز کند. فر 

به زمینه است  در  شکست  تجربه  تحصیلی،  خاطر  های 

شغلی، ارتباطی و هر موضوع دیگر متأثر از آسیب بینایی  

های قبلی همین ستون به  دچار افسردگی شود. در شماره

های مقابله با استرس و حفظ سالمت روان در افراد با  راه

این  ایم که برای یافتن پیشنهاداتی در  آسیب بینایی پرداخته 

 توانید به آنها مراجعه کنید. شرایط می 

 . پذیرش 5

فرد کامالً آسیب بینایی خود یا فرزندش را پذیرفته و فاقد  

هرگونه خشم و افسردگی و یا اضطراب است. هنگامی که  

این مرحله عبور می  پویایی و تحرک  از  کند، زندگی وی 

آورد و  کند. احساس آرامش به او روی می بیشتری پیدا می 

ای سازگاری با این شرایط و داشتن زندگی بهتر تالش  بر

 کند. می

پذیرش راس،  کوبلر  نظریه  اساس  از   بر  مرحله  آخرین 

مرحله   این  به  فرد  زمانی  تنها  و  است  سوگواری  فرآیند 

خواهد رسید که توانسته باشد با کمک دیگران از مراحل  

خوش  را  مرحله  این  نباید  البته  کند.  عبور  آیند  پیشین 

احساسی    محسوب  هر  از  تهی  زمانی  بازه  این  بلکه  کرد؛ 

های خود  است؛ گویی دیگر درد به پایان آمده و فرد زخم 

 اش پذیرفته است. عنوان بخشی از زندگی را به

بسیار   مرحله  این  تبیین  در  راس  توضیحات کوبلر  اگرچه 

رسد که وی میان تسلیم و  نماید؛ اما به نظر می مبهم می 

می  قائل  تفاوت  آن پذیرش  است  معتقد  و  از  شود  دسته 

افرادی که تا آخرین لحظه در جهت انکار شرایط با خود  

انتها به واقع تسلیم این وضعیت می می شوند.  جنگند، در 

اما گروهی دیگر با پذیرش شرایط، به سوی لذت بردن از  

 روند. شان می های زندگی دیگر جنبه 

به را  مرحله  پنج  این  راس  دفاعی  وساز عنوان  کوبلر  کار 

با شرایط سخت و خبر  بار  های مصیبت انسان در مواجهه 

می  می معرفی  بیان  و  اگر کند  که  مراحل  دارد  این  چه 

صورت جدای از یکدیگر مطرح شدند؛ اما در بسیاری از  به

دارای   این مراحل  دارند؛ همچنین همۀ  مواقع همپوشانی 

به  مشترک  امید عنصری  این نام  در  وی  چنین  بار  اند.  ه 

ای ترین افراد هم روزنه ترین و پذیرندهبینگوید: »واقعمی

 اند.« برای امید باز گذاشته 

افتند  باید بدانیم که این مراحل لزوماً به ترتیب اتفاق نمی 

تواند متفاوت  و بسته به شخصیت فرد و عوامل دیگر می 

رخ دهند و نکته بسیار مهم دیگر این است که این نظریه  

بحر انسان ان برای  همۀ  که  زندگی  دیگر  آنها  های  با  ها 

 .شوند نیز قابل تعمیم و استفاده استدرگیر می 

تأکید   راس خودش  کوبلر  که  است  این  مهم  نکته  دیگر 

ای برای همۀ افراد ثابت  مرحله کند که این توالی پنج می

عبور   مراحل  این  تمام  از  مردم  همۀ  الزاماً  یعنی  نیست؛ 
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ممکن نمی  گروهی  و    کنند.  رفت  مراحل  این  بین  است 

برگشت کنند؛ یعنی مثالً بعد از مرحله دوم )خشم(، دوباره  

ها  به مرحله اول برگردند و آن شرایط را انکار کنند. بعضی 

ممکن است فقط یک یا دو مرحله را تجربه کنند و اصالً  

نکنند  پیدا  راه  نهایی  مراحل  است    .به  ممکن  هم  برخی 

سند. موارد نادری هم هستند که  زودتر به مراحل پایانی بر

)منظم و دقیق( طی  مرحله را با همین توالی   دقیقاً این پنج 

به می فقدان هر کنند.  با  رویارویی  نظر  -ها  حال  از  الاقل 

 گانه نیست. خارج از این مراحل پنج  - کوبلر راس

 پذیرش، یک نقطه یا مسیر؟

با    های دیگر کهتفاوت آسیب بینایی با بسیاری از فقدان 

شوند این است که فرد دائماً با  ای تبیین می مرحله مدل پنج 

های  این شرایط درگیر است. این مواجهه دائمی در موقعیت 

شود که فرد همواره در مراحل پذیرش  مختلف باعث می 

ای متفاوت از  حرکت کند و شاید در یک جنبه در مرحله 

جنبه  آسیب  سایر  علت  به  که  مثال کسی  برای  باشد.  ها 

داده، ممکن  بینایی فرصت  از دست  را  زیادی  های کاری 

است دچار خشم یا افسردگی شود؛ حال آنکه وضعیت کلی  

با   فرد  هر  است  الزم  لذا  است.  پذیرفته  را  بینایی  آسیب 

های مختلف ارزیابی کند  آسیب بینایی خود را در موقعیت 

پذیرش   به سمت  برای حرکت  تالش  حال  در  همواره  و 

 باشد. 

 منابع 

 وبالگ روانشناسی هاشملو .1

بریتانیا  .  2 نابینایان  ملی  سلطنتی  مؤسسه  وبسایت 

RNIB 

 
5. Retinitis Pigmentosa 

 سوسوی فانوس دریایی در مه 

پرورش    و  آموزش  سازمان  خدمات 

 بیناآموزان نابینا و کماستثنایی برای دانش

مددکار   طاهریان،  از  مسعود  حمایت  موسسه 

 5بیماران چشمی آرپی 

 مقدمه

آموزانش  خواند که بیشتر دانش می در مدرسۀ شلوغی درس  

نمی  بند  جا  ساده یک  و  شوخی شدند  زیر ترین  پا  هایشان 

چند  ساختمان  بود.  دوستانشان  برای  مدرسه  گرفتن  طبقه 

که   بود  الزم  زیادی  احتیاط  نداشت.  چندانی  تعریف  هم 

ها نماند و از بین  دست پسرها الی درهای آهنی کالس

دانست چطور  معلمش هم نمی ها پایین نیفتند.  های پله نرده 

مطالب درسی را به یک شاگرد نابینا آموزش بدهد. این شد  

اش را از دست داد، مدیر و ناظم مدرسه به  که وقتی بینایی 

چون   ببرند؛  مدرسه  این  از  باید  را  او  که  گفتند  والدینش 

آموز  توانند مسئولیت آموزش و حفظ امنیت یک دانش نمی 

دانستند که حاال او  درست هم نمی   نابینا را برعهده بگیرند. 

تواند به تحصیل خود  با شرایط جدیدش، کجا و چطور می 

 ادامه بدهد. 

 

http://jafarhashemlou.blogfa.com/
https://www.rnib.org.uk/your-eyes/navigating-sight-loss/resources-for-mental-wellbeing/guides-to-good-mental-health/good-mental-health-sight-loss-five-stages-grief/
https://www.rnib.org.uk/your-eyes/navigating-sight-loss/resources-for-mental-wellbeing/guides-to-good-mental-health/good-mental-health-sight-loss-five-stages-grief/
http://iran-rp.ir/
http://iran-rp.ir/
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 آشنایی با آموزش و پرورش استثنایی 

کم  سن،  افزایش  می با  بیرون  خانواده  محیط  از  آییم،  کم 

می  مدرسه  گروه وارد  و  را  شویم  خودمان  دوستانه  های 

می  مختلفینهاد دهیم.  تشکیل  افراد    های  ما  از  که  است 

های  کند تا در جامعه و انواع گروه بینا حمایت می نابینا و کم

داشته   فعالی  نقش  و  باشیم.  اجتماعی،  آموزش  سازمان 

های حمایتی است که تا  یکی از این نهاد   پرورش استثنایی 

کند تا مسائل تحصیلی  تحصیلی به ما کمک میپایان دوره  

 خودمان را با وجود آسیب بینایی، پیگیری کنیم.  

 خدمات آموزش و پرورش استثنایی  

اگر به هر دلیلی قبل از ورود به مدرسه یا در طول تحصیل،  

توانیم در سراسر کشور تا  مان را از دست بدهیم، می بینایی 

و   آموزش  سازمان  خدمات  از  مدرسه،  دوره  شدن  تمام 

می  ادامه  در  کنیم.  استفاده  استثنایی  با  پرورش  توانیم 

و    آموزان نابیناهای این سازمان در رابطه با دانش حمایت 

 بینا بیشتر آشنا شویم.  کم

 آموزان  تشخیص و جایدهی دانش -۱

های سنجش  آموزش و پرورش استثنایی با کمک مکانیزم 

های قبل از  درست و از نظر علمی پایا و روا در غربالگری 

دهد و با  مان را تشخیص می ورود به مدرسه، آسیب بینایی 

آموزشی  شرایط  به  مدتوجه  در  را  ما  داریم،  که  ارس  ای 

جای  می استثنایی  مورد دهی  خدمات  و  در  کند  را  نیاز 

گذارد. اگر در طول تحصیل در مدرسه هم به  اختیارمان می 

مان را از دست بدهیم، این سنجش را در  هر دلیلی بینایی 

می  تکرار  خود  استانی  جای مراکز  و  با  کند  را  دهی 

 دهد.  های جدید انجام می گرفتن نیاز نظردر 

 
6. magnifier 

 منابع مطالعاتی و درسی  سازیمناسب-۲

آموزان نابینا  های درسی را برای دانش سازمان تمام کتاب 

کند و موظف است که امکانات  سازی می بینا مناسب و کم

سازی  افزاری الزم را برای این مناسب افزاری و سختنرم

می  نتیجه  در  نماید؛  آموزشی  فراهم  منابع  ،  بریلتوانیم 

این  درشت  کمک  با  را  خود  الکترونیکی  و  صوتی  خط، 

 سازمان تهیه کنیم.  

امکانات  فراهم-3 و  تجهیزات  کردن 

نرم سخت  و  و  افزاری  آموزشی  افزاری 

 توانبخشی 

 الف. تجهیزات شخصی 

سازمان به ما کار با انواع وسایل، خواندن و نحوۀ ارتباط  

دانش  کممخصوص  و  نابینا  می آموزان  یاد  را  دهد.  بینا 

طور دائمی یا امانت در  همچنین تجهیزاتی را به رایگان به 

از کاغذ، لوح و  اندگذارد. این تجهیزات عبارت اختیارمان می 

افزار، لوح  قلم، دستگاه پرکینز )ماشین چاپ(، لوح حساب  

بین  جبر، چرتکه، دستگاه دیجیتال ضبط و پخش صدا، ذره

کننده متن به گفتار در  )تبدیل   خوانهای صفحه افزارنرمو  

 پیوتر و تلفن همراه(. کام

 ب. امکانات مراکز آموزشی 

آموزان نابینا  در مراکز آموزشی و مدارس مخصوص دانش 

کم امکانات  و  سازمان  پشتیبان(،  و  متمرکز  )مدارس  بینا 

آموزان بینا را )مانند سایت کامپیوتری(  رایج مدارس دانش 

سخت  افزودن  نرمافزاربا  و  )مانند  افزارها  کمکی  های 

صفحه افنرم بزرگ زار  و  بریلیا    6نماخوان  (  نمایشگر 

می مناسب هم سازی  تا  با  کند  بتوانیم  همساالنمان  پای 

http://csdeo.ir/
http://csdeo.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84
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این از  داریم،  که  بینایی  آسیب  استفاده    وجود  امکانات 

 نماییم.  

همچنین در این مراکز، انواع تجهیزات برای رفع نیازهای  

تجهیزات   این  از  برخی  است.  شده  فراهم  ما  آموزشی 

انداز چاپگر بریل و برجسته، اسکنر و پرینتر بینایی،  عبارت 

نگار هوشمند  (، برجسته7OCR)   خوان نورینویسه افزار  نرم

. با  (9CCTV)نمای دیجیتال  ( و بزرگ 8همراه )نوت تِیکِر 

مان را به خط  توانیم منابع مطالعاتی کمک این تجهیزات می 

بریل یا درشت بخوانیم، تصاویر را برجسته کنیم و مطالب  

های الکترونیکی قابل خواندن تبدیل  کاغذی را به فرمت 

خود  برنماییم. عالوه کارشناسان  با کمک  مرکز  این  این، 

های آموزشی عمومی فراهم  ها را در محیط برخی انطباق 

نگرش می و  ساختارها  با  بیشتر  بتوانیم  ما  تا  های  نماید 

 آموزان بینا هماهنگ بشویم. وجود در مدارس دانش م

 ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی -۱

می تربیت  را  معلمانی  آموزش  سازمان  در  که  کند 

توانیم بینا متخصص هستند و می آموزان نابینا و کم دانش 

ها در  های آموزشی و عالئقمان، با کمک آن با توجه به نیاز 

تحصیل کنیم. در سیستم    سیستم آموزش متمرکز یا فراگیر 

دانش  ویژه  مدارس  به  ما  کممتمرکز  و  نابینا  بینا  آموزان 

آسیب  می با  افراد  برای  کامالً  مدارس  این  محیط  رویم. 

دسترس  و  ایمن  شده  بینایی  از  پذیر  یک  هر  و  است 

آموز دارد. در سیستم  ها حد اکثر ده دانشهای آن کالس

دانش  بین  عمومی  مدارس  در  هم  بینا  آفراگیر  موزان 

مان  کنیم و با کمک معلم رابط که به مدرسه تحصیل می 

های آموزشی ویژه  آید یا معلم مرجع مراکز پشتیبان، نیاز می

کنیم. معلم رابط در همان مدرسه خودمان،  خود را رفع می 

 
7. Optical character recognition 
8. Note taker 

می آموزش  ارائه  ما  به  را  الزم  جبرانی  منابع  های  دهد، 

دسترس آموزشی  را   می مان  در  پذیر  برای  کند،  امتحانات 

جواب نوشتن  و  سؤاالت  مسئوالن  خواندن  کنار  در  ها 

تسهیل  نقش  ارائهمدرسه  مراکز  و  دارد  خدمات  گر  دهنده 

کند.  ویژه به افراد دارای آسیب بینایی را به ما معرفی می 

مدارس   کنار  در  پشتیبان  آموزشی  مراکز  دیگر،  از طرفی 

می  فعالیت  استثعمومی  مدارس  بین  رابط  و  و  کنند  نایی 

معلمان   و  تجهیزات  کمک  با  بتوانیم  تا  هستند  عمومی 

زمینه آن  در  را  نواقصمان  دروس  ها،  )مانند  مختلف  های 

های خارجی( جبران کنیم. همچنین سازمان  ریاضی یا زبان 

آموزان  انواع امکانات جانبی توانبخشی در اختیار ما، دانش 

کم و  خانواده نابینا  و  می بینا،  قرار  فرایند    دهدهایمان  تا 

تر  پذیرش و سازگاری با آسیب بینایی را هرچه بهتر و سریع 

این امکانات عبارت  از  از مشاوره و  اندسپری کنیم. برخی 

گفتار روان  کار درمانی،  برای  درمانی،  تاریک  اتاق  درمانی، 

های آموزش کار با کامپیوتر  تقویت باقیمانده بینایی، دوره 

از    یابیهای جهت و فراگیری مهارت  با استفاده  و حرکت 

 عصای سفید. 

شرایط  -۲ با  متناسب  کنکور  برگزاری 

 بینا  آموزان نابینا و کم دانش 

آموزان نابینا  ای که سازمان در رابطه با دانش آخرین وظیفه 

بینای خود برعهده دارد، برگزاری کنکور با همکاری  و کم

سازمان سنجش کشور متناسب با شرایط این افراد است.  

عنوان  منظور در آزمون کنکور، فرد متخصصی را به ین همبه

می  اختیارمان  در  به  منشی  را  سؤاالت  برایمان  تا  گذارد 

و جواب  بخواند  نماید. سازمان  درستی  ثبت  با دقت  را  ها 

همچنین سؤاالت کنکور را به خط بریل و با خط درشت  

می  چاپ  مستقالنه  هم  را  مطالب  بخواهیم،  اگر  تا  کند 

9. Closed circuit television 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
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ن فرصت در رابطه با سؤاالت دروس ریاضی،  بخوانیم. ای 

های خارجی بسیار مفید و حائز اهمیت است.  ادبیات و زبان 

وقت بیشتری هم نسبت به افراد بینا، برای خواندن و پاسخ  

 دهد.  دادن به سؤاالت به ما می 

 *** 

 فانوس دریایی من، ساحل کجا و من کجا 

 من غرق دریای غمم، در انتهای ناکجا 

 ام ت آنچنان، تازید بر اندیشه طوفان عشق

 جا جای خدا و ناخدا، در ذهن من شد جابه 

 خبر از اینکه تو، هم ناخدایی هم خدا من بی 

 جایی نابجا از روز اول تا کنون، این جابه 

 داند وفا کشتی رها کن یوسفا، دریا نمی 

 تا کی تحمل بر جفا، فارغ شو از خوف و رجا 

 ... 

 )شعر فانوس دریایی از یوسف محمدی( 

 

 

 

 

مدیریت روزنامه  تعطیلی  تنها  شده 

 نابینایان کشور 

 مدیرمسئول ایران سپید پاسخگو نیست 

 رویا بابائی، خبرنگار حوزه معلوالن 

با   گذشته  مؤسسه  سال  جدید  مدیریت  آمدن  کار  روی 

نامعلومی   به دالیل  ایران سپید  روزنامه  ایران،  مطبوعاتی 

تعطیل شد. کسی در این رابطه روشنگری نکرد؛ اما آنانی  

آگاهی داشتند، گفتند که مدیران   به ماجرا  نزدیک  از  که 

مؤسسه،  تازه  این  رسیده  راه  را    از  سپید  ایران  انتشار 

اهمیت است، تنها  نابینایان برایشان بی   تابند، مسائل برنمی 

دانند و اگرچه  بر می روزنامه ویژه نابینایان کشور را هزینه 

مدعی کار فرهنگی هستند؛ با وظایف فرهنگی، اجتماعی  

اند. به هر روی ایران سپید را سیاه کردند،  و انسانی بیگانه 

اش را تعدیل و نیروهای ثابتش را  التحریری نیروهای حق 

ترین نیروی این روزنامه که  کردند و برای قدیمی   منتقل 

به   تا  زدند  مأموریت  پایان  بود،  مدیرمسئول  دراز  سالیان 

 خبرگزاری ایرنا برگردد. 

کمی بعد ماجرا خبری و صدای اعتراض نابیانایان بلند شد.  

عقب   کمی  ظاهراً  دادند.  موضع  تغییر  مؤسسه  مدیران 

ایران تعطیلی  از  کردند  اعالم  و  منصرف    نشستند  سپید 

که این تصمیم، انصراف نبود؛ تغییر تاکتیک  اند؛ درحالی شده

بتوان   هم  آن  توسط  که  روش  بهترین  اتخاذ  یعنی  بود. 

روزنامه را تعطیل نگاه داشت و هم با ادعای عدم تعطیلی،  

 صدای اعتراضات را خاموش کرد. 

 درویش جواب نداد 

سئول  به هر راه و روشی که متوسل شدیم، درویش، مدیرم

گفت به  حاضر  سپید،  ایران  به  فعلی  پاسخگویی  و  وگو 

قول   اگرچه  و  نشد  روزنامه  این  دربارۀ  موجود  ابهامات 

دادن   جواب  به  حاضر  حتی  بود؛  داده  تلفنی  صحبت 

https://shereno.com/53883/48697/382695.html
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مسئول با سابقۀ  های ما نشد. اما سهیل معینی، مدیر تماس 

 باره برایمان مفصل توضیح داد. ساله ایران سپید، در این   25

 ان سپید روزنامه تجاری نیست ایر

مدیره جدید مؤسسه  سهیل معینی گفت: سال گذشته هیئت

ابتدا نشان دادند  کارایران به محض روی  از همان  آمدن، 

دالیل   ندارند.  سپید  ایران  روزنامه  انتشار  به  اعتقادی  که 

،  سنگینی دارد   مدیریت جدید این بود که ایران سپید هزینه 

مقرون  را  صرفبهانتشارش  آن  موردنیاز  هزینه  و  نیست  ه 

 که انتشار این روزنامه  که واقعیت این استحالی نداریم؛ در 

 اش نامشخص باشد. چیز جدیدی نیست که هزینه 

سال این  تمام  در  داد:  ادامه  ایران معینی  مؤسسه  به  ها   ،

ایران  به   روزنامه  نگاه  سپید  تجاری  روزنامه  یک  عنوان 

نامه انتظار درآمدزایی نداشته بود؛  نکرده بود و از این روز

و ایران سپید    چون این مؤسسه یک مجموعه دولتی است 

؛ بنابراین دولت  تنها روزنامه دولت در فضای نابینایان است

به  همواره  روزنامه  این  خاص    عنوان به  پدیده  یک 

 انسانی نگاه کرده است. فرهنگی 

با  افزود:  ایران اینوی  نه   حال  هزیسپید  فاقد  نه تنها  و  زا 

بلکه تحت حمایت وزارت ارشاد قرار دارد و    درآمد نیست؛

های آن از طریق  های گذشته نیز بخشی از هزینه در سال 

   .شده استسازمان بهزیستی تأمین می 

وی تأکید کرد: این حرف که ایران سپید درآمد ندارد، حرف  

چرا  است؛  خاص  غلطی  نشریات  جزو  سپید  ایران  که 

وزارت ارشاد به مؤسسه    دلیل همین ود و به شمحسوب می 

می   ایران  مالی  کمک  اصلی  ساالنه  روزنامه  اتفاقاً  و  کند 

ایران نسبت به ایران سپید، از وزارت ارشاد کمک محدودتر  

کند؛ ولی ایران سپید  و در حد سایر مطبوعات دریافت می 

خاص تلقی    به دلیل اینکه طبق تعاریف وزارت ارشاد نشریه 

گیرد و چاپ ایران سپید برای  ساله بودجه می ، هر شود می

 ای ندارد.  مؤسسه مطبوعاتی ایران هزینه 

همچنین  قدیمی  کشور  نابینایان  روزنامه  تنها  عضو  ترین 

شود و در  منتشر می   1375بیان کرد: ایران سپید از سال  

سال  این  دولت تمام  تغییر  وجود  با  به  ها  آن  افتادن  و  ها 

که طبعاً محتوای سیاسی روزنامه   های مختلفدست جناح 

ها به استثای مدیریت  کرد، همه دولترا هم دگرگون می 

 فعلی مؤسسه ایران، به انتشار ایران سپید متعهد بودند. 

محض   به  ایران  مؤسسه  جدید  مدیریت  وی،  گفته  به 

، پایان  مسئول ایران سپید مدیر  استقرار، برای من در سمت

بر حال من عالوه ایرنا برگشتم؛ با این ماموریت زد و من به  

فایل صوتی    مکاتبه با مدیرعامل مؤسسه، حتی برای او یک 

یک روزنامه    و توضیح دادم که این روزنامه   ارسال کردم

است تجاری،    فرهنگی  سیاسی،  روزنامه  چشم  با  نباید  و 

برای   آنها  عزم  متأسفانه  اما  نگریست؛  آن  به  اقتصادی 

با من که    بود   م تعطیلی روزنامه جز و برای همین ایشان 

سال پیش    25ترین نیروی مؤسسه ایران هستم و از  قدیمی 

و از ابتدای کار ایران سپید با این روزنامه همکاری دارم،  

حتی به منظور تشکر یا اعالم پایان همکاری هم حاضر به  

 دیدار نشد. 

 ایران سپید از آغاز تا پایان

ز فعالیت ایران سپید، توضیح داد:  معینی با اشاره به روند آغا

آغاز فعالیت روزنامه، ایران سپید سه روز    زمان 1375سال  

شد. پس از  های چاپ عادی چاپ می در هفته و با ماشین 

رو  چاپ صفحات آن یک  یکسال به چاپ روزانه رسید. ابتدا

های چاپ بریل چاپ  با ماشین  کمدو رو و کم  و به مرور 

ری بهزیستی و پرداخت حق اشتراک  کم با همکا شد و کم 

نود درصد از مشترکین ایران سپید توسط بهزیستی، ایران  

 سپید توسعه یافت. 

افزود: زمان ریاست انصاری در بهزیستی و مدیریت   وی 

ایرنا، وردی  ایران سپید به    نژاد در  این شد که  از  صحبت 

یک مؤسسه مطبوعاتی مستقل تبدیل شود و به جز ایران  
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نیز منتشر کند و انتشار ماهنامه ویژه    جانبی   یات سپید، نشر 

نامه تخصصی  نامه ورزشی نابینایان، هفته بانوان نابینا، هفته 

را   آنها  انتشار  که  بودند  نشریاتی  جمله  از  و...  ادبی 

 ریزی کردیم. برنامه

مدیرمسئول قدیمی ایران سپید بیان کرد: حتی حوالی سال  

رایزنی   1380 به با  اولین عمل آمدههای  برای  بار  ، مجلس 

به  ویژه  بودجه  سپید  ایران  به  کمک  ارشاد    برای  وزارت 

تخصیص داد و مقرر شد تا دو سال این کمک تداوم یابد  

برای ایران سپید ردیف اختصاصی بودجه معین    و پس از آن 

 شود. 

وی اضافه کرد: حتی بحث توسعه روزنامه ایران سپید را به  

های  ماشین   شد برای چاپ آن   این مرحله رساندیم که قرار 

چاپ بریل وارد کنیم و ساختمان جدا بگیریم؛ بنابراین در  

وردی، در اندیشۀ ششم دفتر گرفتیم. دیگر یک  سهر   خیابان 

و   دفتر  بلکه  نبودیم؛  ایران  روزنامه  از  سرویس  یا  بخش 

هویت مستقل داشتیم و ایران سپید تا جایی اهمیت داشت  

وقت   وزیر  مسجدجامعی،  را  که  آن  دفتر  شخصاً  ارشاد، 

 افتتاح کرد. 

به زمانی  بازه  آن  در  داد:  ادامه  روزانه  معینی  انتشار  جز 

آوردیم که هم  روزنامه، یک شماره ویژه نیز در هفته درمی 

هدفمان  رنگی.  چاپ  با  بینا  افراد  ویژه  هم  و  بود    بریل 

هم    ها بود که بسیار برقراری ارتباط بین نشریه و خانواده

اس سال مورد  آن  در  گرفت.  قرار  زیادی  تقبال  امکانات  ها 

را طی    برای ایران سپید گرفتیم و روزنامه مسیر رشد خوبی 

  20به    12کرد. یک سال حتی تعداد صفحات روزنامه از  

های چاپ بریل  صفحه رسید که اقدام مهمی بود. ماشین 

اما اگر وارد می هیچ  شدند تیراژ ما در آن  وقت وارد نشد؛ 

 رسید.  هزار نسخه می  15به ها سال

سال   از  سپید  ایران  وی،  گفته  سایت    1392به  صاحب 

از آن طریق برای افراد    اختصاصی شد و مطالب روزنامه 

توانستند آن  افزار می شد و نابینایان هم با نرم بینا منتشر می 

کاهش یافت و روند    ها کم حمایترا بخوانند تا اینکه کم 

شد.  آهسته  روزنامه  خاصی    رشد  توسعه  دیگر  روزنامه 

می  عوض  دولت  که  بار  هر  اما  سپید    ،شدنداشت؛  ایران 

کرد و تحریریه خود را داشت  همچنان برقرار بود، کار می 

و مدیران فعلی مؤسسه نشان    تا اینکه تیم فعلی از راه رسید 

جامعه   در  آن  نقش  و  روزنامه  این  به  اهمیتی  دادند 

 دهند. نمی 

 مندم له از نابینایان کشور گ

مندی از جامعه نابینایان کشور گفت:  معینی همچنین با گله 

در توقف فعالیت ایران سپید، جامعه نابینایان را هم مقصر  

روزنامه تالش کافی نکردند،    برای بقای   دانم. این گروه می

خودشان   اختصاصی  روزنامه  تنها  تعطیلی  به  اعتراض  در 

  فظ این سرمایه صدای محدود کردند؛ اما برای حیک سرو

که  وقت یک حرکت جمعی انجام ندادند؛ درحالی مهم هیچ 

رفت قدر این سرمایه را بدانند، حرکتی بکنند و  انتظار می 

 نگذارند این اتفاق بیفتد. 

افزود:   به وی  نتوانستم  من  تنهایی  به  مدیرمسئول  عنوان 

جلوی عدم انتشار روزنامه را بگیرم؛ چون هم تنها بودم و  

شبهه  شخصی   هم  گمان  منافع  برخی  و  بود  میان  در  ام 

به من  پیگیری  کردند  را  مسئله  این  خودم  منافع  خاطر 

این می و  از  کنم  پس  سپید  ایران  که  شد  سال    25گونه 

 .فعالیت، تعطیل شد

 حفظ ظاهر برای بستن دهان معترضین

یکی از همکاران سابق ایران سپید که از نابینایان است نیز  

ی روزنامه، صدای جامعه نابینایان ایران  اعالم کرد: تعطیل 

را درآورد. همکاران ایران سپید در داخل مجموعه و جمع  

زیادی از افراد نابینا از بیرون فشار آوردند و نسبت به این  

ایران  مدیران مؤسسه  برای همین  اعتراض کردند.    اقدام 

 کاری هستند، در ظاهر موضع خود را تغییر  که افراد محافظه 
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انتشار   گفتند  و  شدند  تسلیم  فشارها  این  تحت  و  دادند 

که این منظور واقعی آنها  دهیم؛ درحالی روزنامه را ادامه می 

ها و ساکت کردن  نبود؛ بلکه راهی بود برای بستن دهان 

 ها. اعتراض 

که   سپید  ایران  فعلی  مدیرمسئول  افزود:  آگاه  منبع  این 

منشی مدیران  گذراند،  های انتهایی خدمت خود را میسال

سال  داشت  تالش  چون  و  بود  ایران  مؤسسه  های  سابق 

منظور دریافت مزایای بهتر  اش را )به نزدیک به بازنشستگی 

در دوره بازنشستگی( با حکم مدیرمسئولی به پایان برساند؛  

ظاهر سرپا اما در واقع  شده و بهبنابراین ایران سپیدِ تضعیف 

 به این مقصود دید.  شده را بهترین فرصت برای نیلنابود 

برقرار است؛   وی گفت: بنابراین ایران سپید اکنون ظاهراً 

شود،  ای یکبار منتشر می جای هر روز، هفته واقع بهاما در 

تعداد صفحات هفتگی آن حتی به اندازه صفحات یک روز  

مشخص   آن  شمارگان  تعداد  حتی  و  چاپ  محل  نیست، 

در سراسر کشور    ای که قبالً هر روز چاپ ونیست و روزنامه

شود و حتی  می  اکنون با تعداد محدود چاپ   شد،توزیع می 

 توزیع آن در سطح تهران هم محل تردید است. 

این همکار سابق ایران سپید اضافه کرد: انتشار ایران سپید  

است و    سمبلیک  نکند  انتقاد  آن  انتشار  عدم  از  کسی  تا 

رود؛ وگرنه  ریالی ارشاد نیز از دست ن   بر آن حمایتعالوه

 ایران سپید عمالً از بین رفته است.

سال  در  گفت:  همچنین  منبع  و  این  کرونایی  های 

چاپ و توزیع روزنامه، یک پادکست دو ساعته    محدودیت 

طریق از اخبار روز مطلع  کردیم تا نابینایان از آن تولید می 

پادکست را به   ایران سپید همین  اما مدیران فعلی  شوند؛ 

اند و تمام دستاوردهای روزنامه را از  هش داده پنج دقیقه کا

 اند.  بین برده 

 مدیریت فعلی مؤسسه ایران فقر دیدگاهی دارد 

یکی دیگر از افراد نابینا که تا سال گذشته در همکاری با  

ایران سپید بود نیز با بیان این مطلب که مسائل سیاسی  

دارد که دیگر    آنقدر  اولویت  برای مدیریت جدید مؤسسه 

می ت گفت:  ندارند،  نابینایان  مسئله  به  گفت  وجهی  توان 

مدیریت فعلی مؤسسه فقر دیدگاهی دارد و قادر به درک  

از راه  یک پدیده فرهنگی این  چنینی نیست؛ برای همین 

 نرسیده، ایران سپید را متالشی کردند. 

روزنامه از جمله سردبیر   های اصلی اینبه گفته وی، مهره

، نیروهای  روزنامه ایران فرستادند   را به سرویس اجتماعی

همکاری  حق قطع  همکاران  باقی  با  و  تعدیل  را  التحریر 

 کردند. 

طور ثابت  ماه سال گذشته، هشت نفر به وی ادامه داد: تا آذر 

می  کار  روزنامه  این  حق کردند در  نیروهای  نیز ،   التحریر 

می  ماهانه  ثابت  ثابت  حقوق  قراداد  مؤسسه  با  و  گرفتند 

التحریر  . از نیروهای ثابت سه نفر و از نیروهای حق داشتند

 اند. ثابت نیز سه نفر نابینا بودند که اکنون همه پراکنده شده 

 ایم...به امید زنده 

شده تنها روزنامه  اکنون بیش از یکسال از تعطیلی مدیریت 

گذرد. با وجود تأکیدات دولت بر توجه  نابینایان در کشور می 

معلوالن؛ اما در این یک سال هنوز از مسئوالن  به حمایت  

فعلی   مدیران  بازی  و  روزنامه  این  انتشار  عدم  به  کسی 

اعتبار   با  ایران  نداده    25مؤسسه  آن واکنشی نشان  ساله 

 است.

اما از آنجا که روزگار هنوز بخش مهمی از روزهای خود را  

راه   در  بسیاری  خوب  روزهای  معتقدیم  ما  و  نداده  نشان 

ایم برای روزهای آفتابیِ در  میدمان را ذخیره کردهاست؛ ا

راه؛ برای روزی که دوباره مدیریتی دلسوز روی کار بیاید  

 و باز ایران سپید عزیزمان را روسفیدتر از پیش احیا کند. 

 ایم... ما از همیشه تا هنوز امیدواریم و به امید زنده 
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 بعدی در مسیر توسعه یافتگیمدیریت چند 

هیئت  :ممتازیاحمد   انجمن رئیس  مدیره 

  معلولین بینایی گیالن

 

 

 

های موفق، بیانگر این است که آنها برای  نگاهی به سازمان 

اند تا ابعاد مختلف  برخورداری از این میزان موفقیت کوشیده 

سازمان خود را مدیریت کنند و در سایه این نگاه اثرگذار،  

پله روزبه از  های ترقی را طی کرده و  روز  الگوی بسیاری 

ویژه  اند. یکی از مشخصات مدیران موفق به اشخاص شده 

اند سازمان  نهاد این است که توانستههای مردم در سازمان 

همه  توسعۀ  مسیر  در  را  از  خود  آنها  کنند.  هدایت  جانبه 

به  ضمن  قرار  خدمتطرفی  و  متخصص  نیروهای  گرفتن 

زمینۀ الزم را  اند تا  های مربوط، کوشیده دادن آنها در پست

برای آموزش و نگهداری آنها از طریق جذب منابع مالی  

با  ها سعی داشته نیاز فراهم سازند. این سازمان مورد  تا  اند 

ساختن   فراهم  و  الکترونیک  دنیای  به  پیوستن 

سخت ساختزیر  نرم های  و  مورد افزاری  نیاز،  افزاری 

ا  ارتباطات خود را سرعت ببخشند و حجم بیشتری از کاره

 افزارها انجام دهند.  واسطۀ این نرمرا با حداقل نیروها به

 

 

شفاف آن  اطالع ها  و  آحاد  سازی  سایر  و  اعضا  به  رسانی 

دغدغه  جمله  از  را  داده جامعه  قرار  خود  در  های  و  اند 

نمی  دریغ  تالشی  هیچ  از  مهم  این  این  پاسداشت  کنند. 

به سازمان  را  مالی  مدیریت  موفق،  پیش  گونههای  ای 

بحران برده  با  مواجه  برای  ذخایری  که  مختلف  اند  های 

های جدی  داشته باشند تا در مواقع لزوم بتوانند از آسیب 

از برجستگی به این سازمان دور باشند. یکی دیگر  ها  های 

ایجاد تفاهم بیشتر بین همکاران و همچنین همکاران و  

بحران  اوقات  در  همدلی  طریق  از  مدیریت  های  حوزۀ 

ها  جتماعی و همچنین مشارکت و تدوین برنامه شخصی و ا

های سازمانی  و توضیح کافی در خصوص اهداف و برنامه 

است. درک متقابل در سطوح مختلف سازمان و بررسی آن  

دوره  بهدر  مختلف  شادابی  های  و  توانمندی  حفظ  منظور 

 هاست.های کلیدی این سازمان جمله فعالیت مجموعه، از 

های  های اثرگذار سازمان از فعالیت  ایآنچه بیان شد پاره

می  که  است  ارزیابی  موفق  برای  مناسبی  وسیله  تواند 

نهاد باشد.  های مردم جمله سازمان ها، از بسیاری از مجموعه 

تشکل  مدیران  از  بعضی  مردم شاید  از  های  بسیاری  نهاد 

گفته را برای مجموعه خود ضروری ندانند؛ اما  موارد پیش 

برداشت عقب  دقیقاً همین  که سبب  است  ماندگی  اشتباه 

یافتگی شده است. لذا  های مربوط در مسیر توسعهسازمان 

های  ها با پیوستن به فعالیت طلبد مدیران این سازمان می

های موفق و دریافت  گروهی و استفاده از تجربیات تشکل 

آموزش به دوره موقع  ارزیابی  و  مسیر  ها  خود،  های 

وتوسعه  آگاهی  با  را  پیش    یافتگی  در  بیشتری  روشنی 

خدمات  مسیر  در  بیشتری  اطمینان  با  و  به  بگیرند  رسانی 

 های استوارتری بردارند. گروه هدف خود گام 
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گفت در  کتاب  نوای  با  نواک:  وگو 

 صاحبنظران نابینا

نهاد  نابینایان  بخش  کارشناس  شفیعی:  رقیه 

 های عمومی ایالمخانهکتاب

تهرانی،    های علی تینای صحبت در این ماه با هم پای  

فارسی  نابینایان  برای  برلین  و  مؤسس کتابخانه  زبان 

سال  بین  صوتی  کتب  تولیدکنندگان  از  های  یکی 

بینایی،    1400تا    1391 آسیب  با  افراد  ویژه 

 ایم.نشسته

گیری و ادامه کار  تهرانی ابتدا گزارش کوتاهی از شکل

پس وارد  دهد و س کتابخانه صوتی برلین برایمان می 

و   خاطرات  کتب  به  راجع  که  نواک  اصلی  بحث 

شود. علی تهرانی  نویسی در ایران است می سرگذشت

نویسی چگونه شکل گرفته  دهد که خاطره توضیح می 

و چگونه وارد ادبیات  فارسی شده و راجع به کتبی  

افراد مختلف   که در دوران صفویه و قاجاریه توسط 

دهد  توضیح می   کند. وی اند صحبت می نگاشته شده

می  شرایطی  چه  طی  و  کسانی  چه  به  که  توانستند 

 نوشتن خاطرات مبادرت ورزند.

اشاره   ادامه  در  تهرانی 

نویسی  کند که خاطره می 

انقالب   از  بعد  به  بیشتر 

ویژۀ   و  یافته  اختصاص 

اند؛ هرچند کسانی افرادی بوده است که از ایران رفته 

ری  آقای  ایرانمانند  داخل  در  هم  کتاب    شهری 

سه نوشته خاطرات  توضیح  جلدی  تهرانی  علی  اند. 

شده همگی توسط کتابخانه  دهد که کتب معرفی می 

قرار   نابینایان  اختیار  در  و  شده  برلین ضبط  صوتی 

اند؛ با این توضیح که مخاطبان اصلی کتابخانه  گرفته 

 برلین خواستار کتب درسی و آکادمیک نیستند. 

به برلین  صوتی  کتابخانه  نوع  مسئول  ترین 

صورت  نگاری را خاطرات امیر اسداهلل علم که به خاطره

است جلد  می  روزنوشت  هفت  در  کتاب  این  داند. 

نوشته شده و بدون سانسور در ایران به چاپ رسیده  

با   افراد  برای  نیز  رودکی  نابینایان  مجتمع  توسط  و 

آسیب بینایی ضبط شده است. علم تأکید داشته که  

او و تا جایی که ممکن است  خاطراتش بعد از مرگ  

 بعد از سلطنت محمدرضا پهلوی پخش شود. 

گفت  این  عبداهلل در  خاطرات  کتاب  به  راجع  وگو 

می  روزمره  مستوفی  جزئیات  از  کتاب  در  شنویم. 

مندان به  دوران زندگی خود گفته و این برای عالقه 

های  دانستن راجع به شرایط روزمره و غذاها و عادت

دوره   آن  در  نیز  می مردم  باشد.  اهمیت  حائز  تواند 

شبه  منابع  کتاب  دیگر  از  بهزادی  علی  خاطرات 

نام  معرفی  به  دربارۀ کتابی که شخصی  و  شده است 

ذبیح  به  راجع  نوشته  جمشیدی  منصوری  اهلل 

 شنویم.توضیحاتی می 

تهرانی در پاسخ به این سؤال که آیا کتاب خاطراتی  

سیر مشخص   یک  آن  در  بتوان  که  است  از  موجود 

کند و در  تاریخ یا هر چیز دیگر را دید، صحبت می 

سال   کودتای  برای  رضاخان  انتخاب    1299باب 

گوید: »هنگامی که دولت انقالبی روسیه از ایران  می 

انگلیسیمی  و  اشغال  رود  نیز  را  کشور  شمال  ها 

 کنند، یکی از افسرهای انگلیسی شروع به صحبت  می 
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هم کشور را سر و  توانیم با کمک  کند که ما می می 

سامان دهیم. در این حین یکی از افسرهای قزاق بلند  

و می می  دولت شاهنشاهی  شود  قزاق  افسر  ما  گوید 

کنیم.  ایران هستیم و ما کامالً از شاهنشاه اطاعت می 

شنود، خودش حرف  آیرونساید که این سخنان را می 

می  شروع  را  روان  فارسی  به  می زدن  و  گوید:  کند 

حضرت  هم این است که ما هم به اعلی »منظور من  

اعتماد کامل داریم و پیرو نظر ایشان هستیم و زیر  

دهیم. بعد از  نظر شاهنشاه ایران این کار را انجام می 

دهد و خودش را  این اتفاق با تمام افسران دست می 

رسد که بلند شده بود.  کند تا به افسری میمعرفی می 

نامد و آیرونساید  افسر خودش را رضاخان میرپنج می 

گوید که این افسری  کند و می نامش را یادداشت می 

است که به درد ما خواهد خورد. این جریان گرچه  

بیست تاریخ  در  اما هم  دارد؛  ابراهیم  مخالفانی  ساله 

 مکی و هم در خاطرات آیرونساید ذکر شده است.«

خاطره  جالب  تهرانی  گرچه  را  افراد  برای  نویسی 

ممی  اما  است  ی داند؛  ممکن  حتی  کار  این  گوید 

خطرناک هم باشد. وی معتقد است که هر چقدر فرد  

تر باشد، احتمال درگیری  اش نزدیک به زمان زندگی 

هم  افراد  با  را  خاطرات  بیشتر  دارد.  خویش  عصر 

زند و  نگاری در ایران را مثال می سال روزنامه شصت

گوید: »گرچه کتاب خوبی است؛ ولی اطالعاتش  می 

عصر ماست و  واند دقیق نباشد؛ زیرا نویسنده هم تمی 

 خودش را باید از بسیاری از مشکالت محفوظ بدارد.«  

خاطره  انواع  تهرانی  تینای  علی  ادامه  را  در  نویسی 

شمارد و خاطرات شفاهی و دو گروهی را که به  برمی 

کند  اند را معرفی می این نوع خاطرات مبادرت ورزیده

های  دو گروه حاصل پژوهش دهد که این  و توضیح می 

 اند.خاطرات خود را در کجا منتشر کرده 

پسندد،  تهرانی دربارۀ اینکه چه نوع خاطراتی را می 

می  اطالعات  توضیح  خاطرات  سری  یک  که  دهد 

ها راجع دهند و بعضی کتاب جزئی راجع به افراد می 

مکان به  به  مربوط  جزئیات  و  مدارس  نوع  و  ها 

کشورهاسفارتخانه  در  جزئیات  ها  دیگر  و  مختلف  ی 

اند. او این نوع نگارش و کتب خاطرات را  اشاره کرده 

می جالب نشانتر  زیرا  که  داند؛  راهی هستند  دهنده 

 توانند نقطه شروع را نشان دهند. می 

مفید   زمانی  را  خاطرات  خواندن  پایان  در  تهرانی 

طرفه خاطرات  داند که راه مقایسه باز باشد و یک می 

آگاهی از صدق آن مبنای واقعیت قرار  یک نفر بدون 

می  توصیه  وی  خاطرات  نگیرد.  نابینایان  که  کند 

پاستور کریستوفل، پدر نابینایان، یعنی کسی که خط  

مناسب را  فارسی  برای  بریل  را  است  کرده  سازی 

 آشنایی بیشتر با مسائل نابینایان بخوانند. 

علی وگوی نسل مانا را با توانید مشروح گفتشما می

فایل صوتی ذیل همین   قالب یک  در  تهرانی  تینای 

کنید. همچنین   دریافت  ماهنامه  وبسایت  در  نوشته 

کتاب  گفت تمام  در  آنها  از  اسمی  که  وگوی  هایی 

در   نابینایان  ویژه  مراکز  طریق  از  شده،  برده  صوتی 

کتابخانه کتابخانه  نهاد  به  وابسته  عمومی  های  های 

 رار دارد. مندان قکشور، در دسترس عالقه 
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 پادشاهان بی تاج و تخت: مشدی اکبر

 محبوبه اسکندری

ام! آی قوری، بیا ببر برای حوری!  دار، جهاز آورده آی دختر 
آی پول نداری یا خبر نداری؟ آی مگه دختر نداری؟ بیا ببر  

 پاش. کاسه، بیا ببر بشقاب، بیا ببر گالب
ق،  های مشتا است. هنوز برای گوش «  اکبر  مشتی »  این آواز

روح  نسیم  و  چونان  ابراهیمی  فامیلش  آشناست.  پرور 
 همسرش شادروان نساء ابراهیمی بود. 

تک ابراهیمی  بیگم  مریم  آن  خانم  یادگار  تنها  و  فرزند 
مرد ارسنجانی است و ساکن شیراز است. عامو  اکبر  بزرگ 

و   درشت  نسبتاً  صورتی  و  بلند  قدی  بود،  چهارشانه 
گذاشت  مشکی بر سر می استخوانی داشت و کاله بافتنی  

تن می  بر  تمیز  و  مرتب  لباسی  تابستان و  و  کرد.  گیوه  ها 
دَبیت  زمستان  جنس  از  شلواری  و  داشت  پا  به  چکمه  ها 

پوشید. نابینا بود و از چشم سَر محروم. در سن هشت  می
چشم  عارضه  به  می سالگی  مبتال  از  درد  استفاده  شود، 

می  شدت  را  او  بیماری  نامناسب  پزشک  بخدارویی  شد. 
می  برطرف  را  او  چشم  از  عفونت  دیدگانش  نور  اما  کند؛ 

کند و چونان پرنده، صحن معصوم  ظاهر به باطن سفر می 
شتابد،  کند و به طواف خانه قلبش می چشمانش را ترک می 

 شود. گردد و او »نابینا« می مقیم آن حرم می 
»نور چشم  :  نابینا بود و نور خورشید بر دلش رقم خورده بود 

های  ها حاصل است.« چشم باطنش سرشار از آیه ز نور دل ا
نور و مهربانی بود. هر روز خورشید را به مهمانی خانۀ قلب  

»دیده نابینا و دل چون آفتاب.« تمام    کرد:خود دعوت می 
شناختند و در انتظار نبض موسیقی  های شهر او را می کوچه

وچه  کردند. با آمدنش تمام کشماری می نوای گرمش لحظه 
می  می چشم  دل  قدم شد،  یمن  به  و  مرحبا  شد  هایش 

ها  گفت و او دست در چشم، شوق در قلب تمام کوچه می
کرد یک دانه سبدش، سرشار از سفر بود؛ سفر سبز  سفر می 

 شدن و شکفتن و خندیدن. 
بافته از ترکهگیره یا سبدش  بادام  شده  های نازک درخت 

آن ظر بود. در  اَلوک  یا  )بُرشیک(  وف چینی چون  کوهی 
بشقاب  و  گلدان  کاسه،  نعلبکی،  استکان،  های  قوری، 

ای نامهکرد، گویی آن سبد فرهنگ گری می سرخی جلوه گل 
از نان حالل بود. عامو اکبر اهل دلنوازی و مهرورزی بود،  

کردند؛ گویی  مردم شهر او را دوست داشتند و از او خرید می 
می  مهر  چراغ  شهر  آن  مهربان در  گل  و  هدیه  کاشت  ی 

 گرفت. می
حاضر شوخ و  بود  در  طبع  و  بود  دادن  نسیه  اهل  جواب. 

محاسبه دقیق و منظم. میزان پول و سکه و اسکناس را به  
ها بودند  داد. اغلب طرف معامله او خانم خوبی تشخیص می 

دادند.  مرغ می جای پول به او برنج، کشک و تخمو گاه به
بود و دستانش   بزرگوار مؤمن  از  آن  نان حالل.  به  معطر 

االسالم حکم شرعی این معامله را جویا  مرحوم آقای ثقه 
ها برای امور  دهند که چون خانم شود و ایشان جواب می می

از شما خرید می  تأمین جهیزیه  یا  معامله  خانه  این  کنند، 
 اشکالی ندارد. 

مشدی اکبر چشم و چراغ شهر بود. کیمیای صدای گرم و  
کرد. گلبرگ  ها را به شادی تبدیل می غمآرام و لطیف او  

ها در بوستان گرما و محبت او عطر و طعم گالب  لحظه
کوچه می دلگرفت.  حضور  با  مردمان  ها  و  آسمانی  های 

های سبز روشن او، هر روز حسن  خاکی و ساده، در پرتو گام
باران مهر و  ای دیگر می و طراوت و جلوه  یافت. هر روز 

خو از  برخاسته  سینه محبت،  تابناک  به رشید  شروع    ها، 
های سرخ  کرد؛ گویی باد صبا مبشر شکفتن گل باریدن می 

های سبد او بود. آب و باد و خاک و آتش، در یک  بشقاب 
می  غوغا  عشق،  و  شور  ستاره کالم  درخشان  کرد.  های 
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آور شور و حیات  صدای او برای سنگ و گیاه و انسان، پیام
شد.  گِل تبدیل به دِل می   های سنگ و و زندگی بود. کوچه 

با چهرۀ گل  او، دختران  با  با شنیدن نوای  انداخته و شاد، 
های الکی )قرمز( دار قالی  های رنگی، دقایقی از گل لباس 

کندند و باشوق و امید به مالقات آن پیر گلرنگ  دل می 
می  سبدش  یکرنگ  جام  در  که  گلرنگی  پیر  رفتند؛ 

ن هنوز آن حجم  سرخی شکفته داشت و مهای گل چینی 
کشم. به مادر بزرگم  شور و هیجان را به یاد دارم و نفس می 

نگریستم.  های ناب و پایدار را می دادم و آن لحظهتکیه  می 
عمه  برای  می مادربزرگم  جهیزیه  زمانی ها  و  که  خرید 

گرداند،  سرخی را در خورشید دستانش می های گل بشقاب 
کردم.  تالوت می   های نور و سرور را در چشمانشمن آیه 

های رنگینی بود. زنان کوچه، یکدل چون  ها بهانه آن لحظه 
می گلبرگ  جمع  هم  دور  به  غنچه  گل  های  و  شدند 

می می گل  و  تکیه  گفتند  خداحافظی  هنگام  و  شنیدند 
« بود:  این  کوچه    خداکالمشان  و  بخواد.«  خوش  برایت 

 گرفت... . رنگ خدا می 
داشت وارسته  و  پاک  روحی  مرحوم  آقای  آن  دامادش   .

او  حسین اسکندری نقل می  به  کرد که روزی به شوخی 
چشم  می گفتم  هزار  پزشکی  پنجاه  با  را  چشمانت  تواند 

»اگر هم مجانی    تومان معالجه کند و او بالفاصله گفت: 
این چشمانم   با  نیستم؛ من  این کار  به  عمل کند، راضی 

نکرده دلگناه  شادروان  آن  تقدیر ام.«  دست  به  و    سپرده 
دل   اسارت  که  بود  دریافته  نیک  او  بود.  الهی  رضایت 
برخاسته از اسارت دیده است. به قول شاعر: »ز دست دیده  
و دل هر دو فریاد/ که هرچه دیده بیند دل کند یاد/ بسازم  

 خنجری نیشش ز فوالد/ زنم بر دیده تا دل گردد آزاد.« 
شانه   بر  سنگینی  بار  هرگاه  داشت.  عجیبی  طبع  مناعت 

ترحمداش نگاه  نبود؛  دیگران  کمک  به  حاضر  آمیز  ت، 
تر از حمل آن بار سنگین بود. هوش  دیگران برایش سنگین 

خرد و ناچار  سرشاری داشت. روزی از بازار وکیل لباسی می 
شود. روز بعد دقیقاً به سراغ همان  به تعویض آن لباس می 

رود؛ گویی در آسمان دستانش هزاران کبوتر بال  مغازه می 
پر  گاممی   و  آوای  در  و  ستاره چشمک  زد  هزاران  هایش 
 دادند.  زد؛ کبوترها و ستارگانی که  راه را به او نشان می می

عاقل و هوشیار و شجاع و مزین به پشتوانه تقوا بود؛ انسانی  
های  که اسیر چاه هوای نفسانی نگشت و از چراغ استعداد 
مقنی  خود در مسیر درست زندگی بهره برد. یک روز کارگر  

حفر   متر  هشت  طول  به  چاهی  قرارداد  طبق  کن(  )چاه 
کند و سنگی به انتهای  کند. عامو اکبر طنابی تهیه می می

اندازد و سپس آن را بیرون  بندد. طناب را در چاه می آن می 
کند. حتی با شجاعت به  آورد و با دستان خود متر می می

رزیابی  شده درون آن را اهای حفررود و پشته درون چاه می 
 کند. می

آن بزرگوار مردانه زندگی کرد. به قول ابو سعید ابوالخیر:  
آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و    مرد »

بخسبد و بخرد و بفروشد و در بازار در میان خلق داد و ستد  
کند و زن خواهد و با خلق در آمیزد و یک لحظه از خدا  

 غافل نباشد.« 
ب کوچه  راستی  قدم به  طنین  نهاد،  ا  پاک  راهرو  آن  های 

شد. هنوز از باغ نگاه کوچه  سرشار از چشم خرد و ادب می 
پادشاهی بود که    او شود یک سبد از میوه خورشید چید.  می

های  های چینی بر سر داشت و کوچه تاجی از سبد سرخ گل 
 سنگی و خاکی ارسنجان تخت او بود. 

 خوانند: گرم می   ها روشن واگر گوش بسپاریم، هنوز کوچه 
 ...آی قوری/ بیا ببر برای حوری 

 ام ... دار/ جهاز آورده آی دختر 
 روحش شاد، یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. 

راهنمایی  از  فوق  مطلب  نوشتن  این  در  ارزنده  های 
برده  بهره  محمد بزرگواران  مهندس  شیرازی  ام:  حسین 

  حسن شیرازی، حاج محمد شفیع فرزند مرحوم حاج محمد 
محمد  مرحوم  فرزند  اسکندری  اسکندری،  )حسین(  علی 

محمد  حاج  فرزند  رحیمی  صمد  حاج  آقای  رحیمی،  علی 
 حبیب رحیمی فرزند مرحوم حاج اکبر رحیمی. 
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 خاطرات آقای موشکاف 

 بست ویران است  خانه از پای 
اش  ایم؛ همه ما در چند ماه اخیر، بسیار انسان مهمی شده 

خوانند و ما هم برای اینکه  فرا می ور  ور و اون ما را به این 

ای است، به همۀ این  نگویند فالنی چقدر آدم غیرمردمی

می دعوت  لبیک  زبل ها  مثل  و  همه گوییم  حاضر  خان  جا 

خدا می نمیشویم.  کم  هم  آنجا  هرچه  وکیلی  و  گذاریم 

کنیم تا مگر بیدار شوند  صحبت زیبا داریم نثار دوستان می 

 مردگان. 

نیز   ما  معلولیت  دارای  دوستان  دیدیم  پیش  هفته  چند 

های  اند و در گروه دهندگان پیوسته باالخره به خیل فراخوان 

شان با  های معاند که خدا را شکر همه رسان مختلف در پیام 

پیام می  دهند که چه  ذکاوت مسئوالن گِل گرفته شدند، 

  اید که بودجه معلوالن هاپولی شده و عنقریب استنشسته

بیچاره شویم. خالصه به مدت یکی دو هفته وارد هریک  

پیام  این  دیدیم به یک گروه  شدیم، می ها که می رسان از 

شده  اضافه  قداره جدید  معلوالن  گروه  گروه  بهایم:  دست، 

دار و هزار  بهپوشان دارای معلولیت، گروه معلوالن سر کفن 

  و یک گروه دیگر که اسمشان یادمان نیست. مباحث درون 

شکل بود و از این همه ظلم و  ها هم تقریباً یک این گروه

ستمی که امریکا و انگلیس در حق ما افراد دارای معلولیت  

از   را هم  بودجه  بودند و حذف  آمده  به ستوه  بودند  کرده 

پیر می خدعه  استعمار  قرار می های  گذاشتند در  دانستند و 

ی داشته  اللحن مقابل خانه ملت به این ماجرا اعتراض شدید 

عنوان یک انسان موشکاف قسمت ظلم و  باشند. ما نیز به 

را می  باید  جورش  اینکه چرا  اما  داشتیم؛  باور  و  فهمیدیم 

را   کنیم  اعتراض  ملت  خانه  درب  جلوی  برویم 

 اند که ما برویم  فهمیدیم. ملت بدبخت چه کار کرده نمی 

 

خانه انگلیس ظلم کرده درب  و  امریکا  باید  شان.  ما  و  اند 

برویم آنجا را گِل بگیریم. راستش پیشنهاد ما این بود که  

ملعون  این  پرچم  عکس  یا  یا  بکشیم  آتش  به  را  ها 

روان   شود  آرام  مگر  تا  کنیم  لگدمال  را  رهبرانشان 

 مان.  پریشان 

داستان رجزخوانی و هَل من این  دن  مبارز طلبی خالصه، 

های هزاران نفری به مدت چند هفته ادامه  دوستان در گروه 

گفت من به سبک کشاورزان فرانسوی با  داشت. یکی می 

می  می تراکتورم  شخم  را  ملت  خانه  و  یکی  آیم  آن  زنم، 

شرقی می همسایه  برادران  شیوه  به  من  یک  گفت  مان، 

گذرانم. آنقدر تعداد  بندم و همه را از دم تیغ می کمربند می 

گروه ا رجزخوانی ین  شدت  و  پیش  ها  ما  که  بود  زیاد  ها 

کردیم همین روزهاست که ساختارهای  خودمان تصور می 

 سیاسی جهانی دچار تحول شود!

علی  ما  و  رسید  فرا  موعود  روز  معتقد  باالخره  اینکه  رغم 

بودیم این موضوعات ربطی به ملت مظلوم ندارد و ما باید  

انه ملت، برای همراهی  درب خانه دشمن برویم و نه درب خ

پوش راهی بهارستان شدیم.  دست و کفن بهبا دوستان قداره 

ایم؛  وقتی رسیدیم، ابتدا تصور کردیم آدرس را اشتباه آمده 

چون انتظار داشتیم صدای شعارهای کوبنده و اعتراضات  

را   اینجور چیزها  و  مردم  خانه  شدیداللحن و شخم شدن 

همهمه  جز  اما  کبشنویم؛  اندک  ترافیک  ای  صدای  در  ه 

ماشین  بوق  و  دیگری  خیابان  صدای  بود،  شده  گم  ها 

که   بودیم  واج  و  هاج  که  حین  همین  در  نشنیدیم. 

سواران را پیدا کنیم،  پوشان و تراکتور ها و کفن دستبهقداره

ناگهان شخصی جلو آمد و گفت: »آقای موشکاف سالم و  

   اید، ارادت. اگر برای تجمع اعتراضی تشریف آورده 
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تشریف  دوستان  طرف  این  از  هستند.  جلوتر  کمی  تان 

 بیاورید.« 

فکر   واقعاً  اما  هستیم؛  معروف  بسیار  که  بودیم  مطلع  ما 

بزرگوار  نمی  آن  از  باشد.  شده  جهانی  شهرتمان  کردیم 

 شناسید.«  پرسیدیم: »شما که هستید و ما را چطور می 

در   را  شما  و  هستم  دودو  گروهبان  »بنده  فرمودند: 

 شناختم.«  های پیشین دیده بودم و می دعوت 

بان دودو! شما که در وضعیت حساس  گفتیم: »آقای گروه 

کنونی که به درازای عمر ما بوده، باید مانع تجمع ما بشوید؛  

ست که دارید ما را به سوی تجمع اعتراضی  این چه حکمتی 

 کنید؟«  راهنمایی می 

تان  . دوستان دودو فرمودند: »بنده خدا شما که آزاری ندارید

اش دویست نفر هم نیستند و گویی تجمع سکوت  که همه 

خدا چند تا شعار بدهید که ما هم  اند. شما را به  برگزار کرده 

اگر  دلخوش باشیم که برای کار مهمی گماشته شده  ایم. 

فرستم خدمتتان کمک کنند شعار  ها را می خواستید من بچه 

ما هم تعداد  ببخشید خیلی  البته  نیست؛ من    بدهید.  زیاد 

ایم  شان را فرستاده هستم و دو تا سرباز وظیفه که فعالً یکی 

 نان بخرد برای صبحانه.« 

به هر ترتیبی بود وارد تجمع شدیم و دیدیم اگرچه برخی  

با  از شهر دوستان  به عهد خود وفا کرده و  مرام  های دور 

ها و  کش اند؛ اما خبری از قدارهخودشان را به اینجا رسانده 

تا به خاطر لطف  فن ک از دوستان خواستیم  پوشان نیست. 

گروهبان دودو هم که شده کمی شعار بدهند. بزرگواران  

تایید کلیه   به  از قبل  را که  اقدام کردند و شعارهایی  هم 

 مقامات مربوط و نامربوط رسانده بودند سردادند. 

 

 نه شرقی نه غربی، خانه ملت دقت کن. 

 اداده. ای خانۀ آزاده، چرا بودجه و

 نماینده عاشق، به بودجه بزن عایق

همه شعارهای تند و ساختارشکنانه حیرت کرده  ما که از این 

بودیم، از خجالت آب شدیم. رفتیم خدمت گروهبان دودو  

خیلی   ظاهراً  بزرگواران  این  دودو!  »جناب  گفتیم:  و 

خواهند شما را دچار زحمت کنند. ممکن است شما که  نمی 

ها  به هستید و عمری در این تجمع در این خصوص باتجر

اید، چند تا شعار مناسب برایمان فراهم  حضور فعال داشته 

این وضعیت، شما خود   »با  فرمودند:  کنید؟« جناب دودو 

رهبر آمریکا را هم مستقیماً فحش فانوسی بدهید، ما کاری  

به  اما  خوراکی نداریم؛  حوزه  وارد  بهتر  نظرم  بشوید  جات 

می  مردم  جواب  شکم دهد.  از  بگذرند،  هرچه  شان  از 

 گذرند.« نمی 

ما نیز به توصیه گروهبان دودو عمل کردیم و چند شعار  

 غذایی فراهم کردیم که شاید جواب بدهد.  

 پلو با کوکو، حق و حقوق من کو سبزی

 پلو با سویا، این حق ماست آیا؟ عدس 

 چلو کباب کوبیده، بودجه چرا مالیده؟

از   بعد  جز    هاساعت خالصه  چیلی،  و  فلفلی  و  تند  شعار 

وظیفه سرباز  دو  و  دودو  هیچ  گروهبان  ما  تجمع  اش، 

نداشت و هیچ  به مخاطبی  از    جا  آخر  نیامد. دست  حساب 

از بچه بنده به  بامروت  عنوان موشکاف جمع و یکی  های 

که صاحب جمع بود، خواستند به نمایندگی داخل خانه ملت  

 ه گوش کسی برسانیم. ما که  برویم تا شاید دادمان را ب
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اعتقادی به این دادرسانی نداشتیم؛ اما چون اصرار دوستان  

 بود، پذیرفتیم و با جناب بامروت داخل شدیم. 

دانستیم برای  ورودی خانه ملت هم بسیار جالب بود. ما نمی 

این  باید  خودمان  خانه  به  و  ورود  بشویم  جیم  سین  همه 

 جواب پس بدهیم.  

 

بعد از کلی انتظار و ارائه دادن شماره حساب و کارت ملی  

دودمان  و  خودمان  مشخصات  گیت  و  به  باالخره  مان، 

امنیتی رسیدیم. دوستان محافظ خانه ما که بسیارکار بلد و  

ای بودند، به محض دیدن بنده و عصایم گفتند که  حرفه

شما به دلیل مشکل امنیتی حق ورود ندارید. گفتیم کدام  

در دستتان    مشکل این عصایی که  اوالً  فرمودند  امنیتی! 

است از کجا معلوم که مثل عصای موسی تبدیل به اژدها  

های  اید ما از نقشه نشود و همه را نخورد! شما فکر کرده 

نابینا   شما  که  معلوم  کجا  از  ثانیاً  غافلیم!  خبیث  اسرائیل 

می  خوب  ما  عدههستید.  که  جاسوسی  دانیم  برای  ای 

شوند و تمام  زنند و وارد اینجا می ا به کوری می خودشان ر

آن  به  را  ما  می اطالعات  آب  کرده ور  فکر  اید  دهند. 

های کشورهای غربی از کجا حاصل شده؟ از راه  پیشرفت

 ها!  همین جاسوسی 

ما واقعاً از این همه هوش و درایت دوستان امنیتی متحیر  

مک و  زمان  چنین  در  بابت حضور  را  خداوند  و  انی  شدیم 

که   فرمودیم  امنیتی  دوستان  به  کردیم.  شکر  بار  هزاران 

دادرسانی  با نمایندگی  ما  به  دوستان  سایر  اینکه  به  توجه 

اند، حاضریم عصایمان را همینجا پشت در بگذاریم و  داده 

مان را هم از حدقه در بیاوریم تا دیگر مانعی برای  چشمهای 

علی  هم  ایشان  نباشد.  بو ورود  مرغم  بودن  به  دار  وضوع، 

علت مرتبط بودن ماجرا به حوزه معلولیت، رأفت به خرج  

 دادند و پذیرفتند.  

محافظان   نشد.  ختم  همینجا  به  البته  امنیتی  مشکالت 

کف بالفاصله با رویت ویلچر برقی دوست  بر هوشمند و جان 

مان فهمیدند که ساخت استعمار پیر است و کشف  با مروت 

ع برای  آن  قطعات  تمام  که  و سرقت  کس کردند  برداری 

اطالعات خانه ملت طراحی شده است و اجازه ورود ندارد.  

پیشنهاد دادیم برای تامین امنیت، ویلچر را هم کنار عصا  

اگر   برگشتنی  و  کنم  کول  را  دوستمان  بنده  و  بگذاریم 

هوشمند   محافظان  بگیریم.  تحویل  بود،  مانده  وسایلمان 

ر بودار است، باید  توجه به اینکه موضوع بسیافرمودند که با 

تمام قطعات مصنوعی از ما جدا بشوند و سپس اجازه ورود  

های بنده،  ترتیب، عصا، ویلچر، چشم این خواهیم داشت. به 

و یک دست   سُند، عینک طبی، کمربند  پروتز،  پای  یک 

دندان مصنوعی قطعاتی بودند که از ما جدا شدند و پس از  

درحالی  ما  ساعت،  کولدو  را  دوستمان  بودیم،    که  کرده 

 اجازه ورود یافتیم.  

به محض عبور از گیت، شخصی جلو آمد و گفت: »خانه  

به   رو  که  بود  اینجا  بیرون.«  بفرمایید  تعطیل شده؛  ملت 

دوست بزرگوارمان که بر کولمان سوار شده بود کردیم و  

بست ویران  گفتیم: »برادر عزیز! آخر این خانه که از پای 

د در اندیشه طراحی نقش ایوان  خواهیاست؛ شما تا کی می 

 بمانید! 

 ارادتمند: موشکاف 



 

 


