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 دستی معلوالن را تمام و کمال اجرا کنیدقوانین باال 

 

   ای امیر سرمدی: فعال رسانه

 مشکالت با خواهد آمد، کار سر مرداد بر ۱۳از  که دولتی و رسید پایان به حواشی یهمه با جمهوری ریاست انتخابات ٔ  دوره سیزدهمین

 بانکی مبادالت نبود و نفت فروش عدم و آمریکا هایتحریم فعلی، مرداندولت گفته به. کند برطرف را آنها باید که است مواجه فراوانی

 معلوالن جامعه دیدند، بسیاری آسیب بین این در که اقشاری از یکی طبیعتاً و کرده روبرو جدی بحران با را کشور ارزی ذخیره دنیا، با

 به دیگر سوی از و شد قبل هایسال از ترکوچک آنها سفره گسیخته افسار تورم وجود با و نداشتن شغل علت به کهآن چه. بودند کشور

البته پیش از انتخابات، . است شده تحمیل آنها به بسیاری هایهزینه نگهداری لوازم و توانبخشی کمک تجهیزات آورسرسام افزایش علت

 معلوالن با ارتباط در مردم منتخب عنوان به رئیسی آقای شخص و جمهوری ریاست هایکاندیدا سوی از مشخصی یبرنامه هیچ شوربختانه

 آقای تیم میان جدی تفاوت یک اما باشد، واهی امیدی شاید معلوالن با ارتباط در ترمثبت نگاه و بهتر روندی داشتن انتظار لذا. نشد ارائه

 این آینده مردان دولت نگاه. است تحریم دوران در کشور اداره به نسبت آنها نگاه هم آن و دارد وجود روحانی دکتر مدیران با رئیسی

 داخل تولید به تکیه با توانمی را کشور نه، برجام احیا شود یا وین مذاکرات در کهاین از فارغ و ندارند چندانی تأثیر هاتحریم که است

 تا کنیممی صبر و گذاریممی کنار را هنگامزود قضاوت فعالً اما است، شده رد فرضیه یک ادعا این نگارنده اعتقاد به چند هر. کرد اداره

 هاینهاد با دولت شدن یکصدا حاکمیت، شدن یکدست با رودمی البته انتظار. باشد ادعا این گویای خود آینده دولت مدیران عملکرد

 همین و باشد کنون تا 97 سال از بهتر کشور شرایط المللی،بین مبادالت در آینده دولت عمل آزادی و هاتحریم وضعیت ثروت، و قدرت

 اندازچشم و آینده دولت مدیران نگاه از که تحلیلی با. کندمی ترخوشبین آینده سال چهار در کشور مالی شرایط به نسبت را ما امر

 جمعیت به نسبت ایویژه توجه رودمی انتظار سیزدهم دولت مدیران و هاسازمان معاونین وزرا، جمهور، رئیس از شد، ارائه هاتحریم

 را معلوالن دستیباال قوانین نیاز مورد بودجه رودمی انتظار آینده دولت مدیران و جمهور رئیس از. باشند داشته کشور در معلوالن میلیونی

 تحریم شرایط در حتی کنیدمی ادعا که حال. کنند برطرف را معلوالن حقوق از حمایت قانون اجرای موانع و دهند تخصیص کمال و تمام

 گوی این اهلل،بسم است، فعلی مدیران مدیریت حال حاضر ناشی از سوء مشکالت تمامی و کرد اداره مشکل بدون را کشور توانمی هم

 .میدان این و

 سوی از ناچیز مستمری پرداخت دیگر آنها انتظار. است شده بیشتر بسیار هاسال این در کشور معلوالن مطالبات جناب آقای رئیسی، سطح

 که دانندمی نیک امر اندرکاراناما دست باشد، شده 92 سال برابر 7 آن میزان ارقام و اعداد نگاه از شاید که مستمری. نیست مسئوالن شما

 است. 92 سال تومان هزار 5۳ از کمتر امسال تومانی هزار ۳50 مستمری ریالی ارزش
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 ایران در 87 سال که معلولیت دارای افراد حقوق کنوانسیون قانون مواد به رودمی انتظار آینده دولت مدیران شما و جناب آقای رئیسی، از

 از واقعی غیر تصویری المللیبین هایرویداد بخواهید در ساختگی و غلط گزارشات با اینکه نه. باشید پایبند عمل در است، شده مصوب

 شهید بنیاد ،(کشور بهزیستی سازمان) اجتماعی رفاه و تعاون کار، وزارت کنوانسیون، مواد از ۱ تبصره در. کنید ارائه دنیا به ایران معلوالن

 نسبت یکدیگر هماهنگی با تا اند شده تعیین معلولیت دارای افراد حقوق کنوانسیون ۳۳ ماده موضوع ملی مراجع عنوانبه ایثارگران امور و

. کنید استفاده معلوالن حوزه در منددغدغه و توانمند مدیران از هابخش این در داریم انتظار شما از. کنند اقدام کنوانسیون مفاد اجرای به

 قوانین و اسناد اجرای تحقق بدانند که مدیرانی. نباشد دنیا و آخرت ثواب برای و آمیزترحم معلوالن، به نسبت نگاهشان که مدیرانی

 مدیرانی که نگاه. است جامعه افراد سایر با معلوالن شهروندی حقوق برابر حق راستای در و آنها کاری وظیفه صرفاً معلوالن، دستیباال

شاید . عاجل کنند فکری اند،دیده را آسیب بیشترین اخیر هایسال در که قشری برای بگذارند و کنار و شهروند درجه دومی را مَآبانِهخیر

اصالح ساختار سازمان بهزیستی کشور، شروع این تحول باشد. ساختار فعلی بهزیستی که شرح وظایف آن بسیار فراتر از یک چارت 

توانست، شاهد این همه تواند زندگی بهتری را برای معلوالن کشور به ارمغان آورد که اگر میتردید نمیسازمان در ایران است، بی

لوالن نبودیم. رسیدگی به امور اعضای تحت پوشش بهزیستی به جز معلوالن را به یک نهاد و سازمان دیگر واگذار نارضایتی در میان مع

 یک وزارتخانه ارتقاء دهید. ٔ  کنید و یا امکانات، بودجه و اختیارات سازمان بهزیستی را به اندازه

 کمال و تمام را بودند آن اصالح منتظر هاسال قشر این که را معلوالن حقوق از حمایت قانون رودمی انتظار شما از رئیسی، آقای جناب

 هنوز گفت توانمی جرأت به که بود ناچیز آنقدر قانون این اجرای برای بودجه چکانیقطره توزیع اخیر، هایسال در متأسفانه. کنید اجرا

 کامل اجرای کشور، بهزیستی سازمان وقت رئیس دانا قبادیوحید  دکتر یگفته به. است نشده اجرا هم حمایت قانون مواد از درصد 5

 ماده تحقق برای تنها آن تومان میلیارد هزار ۱0 قریب به که دارد نیاز تومان میلیارد هزار ۳8 معادل ایبودجه به جاری سال در قانون این

 است. معلوالن حقوق از حمایت جامع قانون 27

 از و بگیرید جدی بسیار را پذیریدسترس ٔ  حوزه در معلوالن حقوق از حمایت قانون 2 ماده داریم انتظار شما جناب آقای رئیسی، از

 افراد سالمت بیمه پوشش کنید مکلف را خود دولت بهداشت وزیر. باشند کوشا آن اجرای در بخواهید خود امر تحت مدیران و وزرا

 خدمات افراد، این نیاز مورد درمانی خدمات تأمین بر عالوه که کنند تأمین ایگونه به را بهزیستی سازمان پوشش تحت معلولیت دارای

 حمایت صندوق تر،سریع چههر دهید دستور خود تعاون و کار وزیر به. دهد پوشش هم را معلولیت دارای افراد روانی و جسمی توانبخشی

 باشد متعهد آن هایتبصره و هابند تمامی همراه به جامع قانون ۱4 تا ۱0 مواد به و کند ایجاد را معلولیت دارای افراد شغلی هایفرصت از

 قانون 27 ماده نیاز مورد بودجه رودمی انتظار شما از تر،مهم همه از. سازد برطرف را معلولیت دارای افراد اشتغال حوزه در موجود موانع و

 دارای افراد معیشت هزینهکمک است کرده مکلف را دولت صراحتاً قانون که جایی. کنید فراهم را معلوالن حقوق از حمایت جامع

 سنواتی بودجه قوانین در را الزم اعتبارات و تعیین ساالنه دستمزد حداقل میزان به را درآمد و شغل فاقد شدید یا و شدید بسیار معلولیت

 قدم یک را آنها و بخشدمی تحقق را معلوالن با ارتباط در اجتماعی عدالت از ایعمده بخش قانونی، ماده این اجرای. کند منظور کشور

 وجود نیز معلوالن حقوق از حمایت جامع برنامه جامع، قانون و کنوانسیون کنار در. کندمی نزدیک شهروندی حقوق برابر حق به دیگر
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 ها،سازمان سوی از باید که است قوانینی از دیگر یکی معلوالن، از حمایت جامع برنامه. است فعلی دولت هیئت ایماده 28 مصوبه که دارد

 .بردارند گام مواد این از برخی اصالح جهت در هم و شود اجرا هم آینده دولت مدیران و وزرا

 یمطالبه. کنید اعدام را معلوالن جامعه بر حاکم فقر و تبعیض بار، این و بیایید ایران، اسالمی جمهوری محترم رئیس رئیسی آقای جناب

 را معلوالن دستی باال قوانین و مالی تحقق اسناد اعتبارات دارند تقاضا شما از و نیست حداقلی هایخواسته شدن برآورده دیگر معلوالن

 کنید. به طور کامل اجرا را آن مختلف مواد و تأمین

 مانیم.القضّات فعلی و رئیس جمهور آتی میپس تا آن روز، منتظر ایجاد عدل و داد از سوی قاضی

 

 1400 خرداد :ایران نابینایان انجمن هایفعالیت گزارش

 

 ایران نابینایان انجمن مقامقائم: شادکام منصور

 چه گذشته ماه یک طول در انجمن این که شنویممی ایران نابینایان انجمن مقامقائم شادکام، منصور از مانا، نشریه ماه هر روال به

 شما همچنین. بخوانید را گزارش این شرح ادامه در. است بوده نابینایان جامعه مطالبات از بخش کدام پیگیر و داده انجام هاییفعالیت

 .بشنوید هم را آن صوتی فایل گزارش، این انتهای در توانیدمی

 پیگیری خردادماه، در انجمن اقدامات از یکی. کنم تشکر مانا یماهنامه در مفیدشان مطالب استمرار بابت تحریریه اعضای از دارد جا ابتدا

 هایفعالیت حوزه در که بود گرفته ایراد انجمن نامهاساس از ارشاد وزارت بودم، گفته ترپیش که همانطور. بود مانا مجله مجوز اخذ برای

 اول روز را انجمن دوم نوبت العادهفوق مجمع راستا، همین در لذا. است نشده اشاره پادکست تولید و مطبوعاتی کارهای به فرهنگی،

 را جلسهصورت و الزم مدارک. شد اصالح انجمن نامهاساس 9 ماده و رسید تصویب به آرا اکثریت با مسئله، این و کردیم برگزار خرداد

 ها،شرکت ثبت اداره سوی از نامهاساس تأیید محض به. شود ارسال نیز هاشرکت ثبت برای آنها سوی از که فرستادیم کشور وزارت به

 .شود گرفته سر از مجدداً مانا ماهنامه برای مجوز اخذ روند تا کنیممی ارسال ارشاد وزارت به را آن

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به نامه ماه، این در شده انجام کارهای از دیگر یکی: افزود ادامه در شادکام منصور مهندس

 علت به کرونا واکسن نامثبت وبسایت شدیم متذکر همچنین. بود کرونا واکسیناسیون بحث در نابینایان گرفتن قرار اولویت با ارتباط در

 وزارت بهداشت معاونت رئیسی علیرضا آقای نخست، مورد خصوص در. نیست دسترسپذیر نابینایان برای تصویری کبچای داشتن
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 تزریق 2 و ۱ اولویت در نابینایان جهانی، بهداشت سازمان هایپروتکل طبق کردند اعالم ایران، نابینایان انجمن به اینامه طی بهداشت،

 بیشتر جامعه در تردد با معلوالن و نابینایان اینکه بر مبنی ما استدالل رغمعلی لذا. بمانند منتظر مردم سایر مانند باید و ندارند قرار واکسن

 خصوص در اما. شد مخالفت ما درخواست این با شوند، گرفته نظر در پذیرآسیب افراد گروه در باید گیرندمی کمک خود المسه حس از

 بحث تر،سریع چه هر دادند قول ما به بهداشت وزارت آوریفن اداره سوی از واکسیناسیون، نامثبت الکترونیکی سامانه سازیمناسب

 .شود داده قرار  salamat.gov.irوبسایت در تصویری امنیتی کد کنار در نیز صوتی کبچای

. است اخیر سال یکصد در نابینایان نامهدانش تدوین بحث کنم، اعالم نابینایان به باید که اخباری از دیگر یکی: کرد بیان شادکام منصور

 نخبگان بینایان،کم نابینایان، ویژه المعارفدایرة و نامهدانش معلولین، فرهنگ دفتر همکاری با دارد قصد ایران نابینایان انجمن: افزود وی

 حوزه در که نویسندگانی یا بودند خدمات منشأ نابینایان برای که خیرانی و پزشکان نابینایی، هایانجمن و مراکز نابینا، فرهیختگان و

 این در آنها هایفعالیت و اطالعات هستند مندعالقه که مراکزی یا افراد از لذا. کند منتشر را اندکرده تدوین اثری بینایی آسیب با معلوالن

 مهندس. کنند ارسال معلولین فرهنگ دفتر برای را خود هایفعالیت کامل شرح و درخواست دارم رزومه شود، داده بازتاب نامهدانش

 .شد خواهد آوریگرد اندکرده زندگی حاضر قرن در که نابینایان از نفر هزار سه اطالعات و پرونده طرح، این در: کرد بیان شادکام

 معاونت به را اینامه مانا، مجله بریل ینسخه انتشار بر مبنی مانا خوانندگان درخواست به توجه با: بیان کرد ایران نابینایان انجمن مقامقائم

 کمال در اما. داشتیم را مانا بریل ینسخه انتشار برای کاغذ تأمین درخواست آنها از و کردیم ارسال کشور بهزیستی سازمان توانبخشی

 جداً  کشور، بهزیستی سازمان توانبخشی مدیران سوی از هم آن حرف این بیان. خوردنمی نابینایان درد به بریل کردند اعالم ما به تعجب،

 سواد بریل دانندنمی که مدیرانی. ندارند قشر این رسمی خط و نابینایان شرایط به نسبت صحیحی درکِ که مدیرانی. دارد تأسف جای

 زمینه در افتاده پا پیش مشکالت اندکرده تحصیل دکتری مقطع در که کسانی حتی نابینایان از ایعمده بخش امروز اگر و است نابینایان

 .است بریل صورت به مکتوبات نداشتن اختیار در خاطر به دارند، امالیی اغالط

 بحث برای: گفت و داد خبر نابینایان زاییاشتغال  حوزه در هاشرکت از برخی با مکاتبه از خود هایصحبت ادامه در شادکام مهندس

 نامه،تفاهم انعقاد و نهایی مرحله برای متأسفانه اما دارندمیبر خوب هم را اول هایقدم داشتیم؛ نگاری نامه نهاد و شرکت چندین با اشتغال

 .هستیم نیز مسئله این پیگیر ما حال هر به. شودمی متوقف کار

 حق در را زیادی ظلم اخیر، سال دو در آنها. داریم بیشتری انتظار بهزیستی سازمان از: کرد تصریح پایان در ایران نابینایان انجمن مقامقائم

 که مدیرانی. کنند استفاده بهزیستی سازمان رأس در تریتوانمند و ترقوی مدیران از آینده، مردان دولت امیدواریم. اندکرده نابینایان

 .باشند پاسخگو هدف یجامعه اعضای به و باشند داشته را معلوالن یدغدغه

 .بشنوید را ایران نابینایان انجمن مقامقائم شادکام، منصور هایصحبت توانیدمی ،ادامه در

 

http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/06/گزارش-انجمن-۶.mp3
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/06/گزارش-انجمن-۶.mp3
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 گوشی آیفون ها به کمکهای ایستادنِ نابینایان در صفرفع دشواری

 

 ایامید هاشمی: فعال رسانه

شود. البته جای نگرانی نیست؛ شنیده می1« جودی دیکسون»صدای شمارش معکوس از گوشی آیفون خانم —،«نُه، هشت، هفت، شش...»

است که آیفون به دست راهی مرکز تزریق واکسن 2« اکسِس وُرلْد»نویسِ نشریه فناورانه قرار نیست جایی منفجر شود. جودی، ستون

های تازه آیفون برای کاربران نابینا را آزمایش و گزارشش را برای انتشار در این ماهنامه مکتوب کند. کووید شده تا یکی از فناوری

به معرفی یک فناوری  این گزارشزمانی بود سراغی از آن نگرفته بودیم در جودی در آخرین شماره از ماهنامه اکسس ورلد که ما دیر

 کند.های علمی تخیلی نزدیک میبسیار جالب توجه رفته که زندگی نابینایان را به مدل

زار مبتنی بر این فناوری در افاس مورد توجه اپل قرار گرفته و چند نرماوعامل آیسیستم 1۴.2به تازگی و از ویرایشِ 3« الیدار»فناوری 

هایی افزاردهد که به کمک این فناوری و یکی از نرمها در نظر گرفته شده است. جودی در نوشته خودش اینطور توضیح میاین گوشی

م با نگارنده کرده توانسته راهی مرکز تزریق واکسن شود و با رعایتِ کاملِ صف، به محل تزریق برسد. حتماً شما هکه از آن استفاده می

تر از خودمان را به سادگی تشخیص دهیم و هم توانیم نفر جلونظرید که رعایتِ صف برای نابینایان کاری دشوار است؛ چه، ما نمیهم

مان را با او حفظ کنیم و هم از حرکت کردنش خبردار شویم و همراهِ بقیه با صف پیش برویم. ابزاری که جودی استفاده کرده فاصله

تواند به  همین کار را برایش آسان کرده است. الیدار قادر است حضور یک فرد در دو متری را تشخیص دهد و در صورت نیاز، میدقیقاً

شما اطالع دهد که در حین حرکت، چند قدم دیگر مانده تا به او برسید. به این ترتیب دیگر برخوردی میان شما و فرد جلویی به وجود 

ها در دسترسمان بود، در روزگاری که انگار ون برایمان حکم خرمای سرِ نخیل را دارد اما اگر یکی از این گوشینخواهد آمد. ما که آیف

گذاری اجتماعی را به درستی رعایت توانستیم به چنین ابزاری اتکا کنیم تا فاصلهمان به حساب بیاوریم، میکرونا را باید عضوی از جامعه

باره تاریخچه و نحوه عملکرد این فناوری و چگونگی های آیفون استفاده شده است. دردو سه تا از اپلیکیشن کنیم. از تکنولوژی الیدار در

 استفاده اپل از الیدار در آیفون و خدماتی که به کمکش توانسته به نابینایان ارائه دهد، در نسخه صوتی پیشخوان به تفصیل خواهید شنید.

                                                           
1 Judy Dixon 
2 Accessworld 
3 LiDAR  واژهای برساخته از عبارتlight detection and ranging.به معنای محاسبه فواصل به کمک نور است  

https://www.afb.org/aw/22/5/17555
https://www.afb.org/aw/22/5/17555
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 در خانه نمانید

ه اسیر چنگال ویروس تاجدار توانیم باید در خانه بمانیم وگرنعجب کنید و نه به خودتان بگیریدش. ما همچنان تا میاز این شعار نه ت

لورانس »اند. خواهیم شد. این شعارِ یک نابینای کانادا نشین است که احتماالً خود و بسیاری از اطرافیانش هر دو دُزِ واکسنشان را زده

است. او یک نابینای ماهیگیر، فیلمساز و ماجراجو است. پنجاه و چند سال 2« آیْز آن ساکْسِس»مهمانِ آخرین شماره از پادکست  1،«گانثر

شکار و امثالهم. نوردی و اش را تجربه کرده است. از ماهیگیری بگیر تا کوهها و تفریحاتِ خارج از خانه، همه جورهدارد و از میان ورزش

هایش، که معرفی پادکستی است که اخیراً دست به کارِ ساختش اما بهانه حضورش در این شماره از این پادکست، نه مرور ماجراجویی

رای را منتشر کرده است. او این پادکست را ب3« تفریحاتِ بیرون از خانه با لورنس گانثر»شده است. او تا به حال دوازده شماره از پادکست 

هایی توانند انجام چنین تفریحاتی را شروع کنند و چه مهارتدهد که چطور میسازد و در آن برای این گروه توضیح میمخاطبان نابینا می

هایی حضور مؤثر و مثبت داشته باشند. این، دومین پادکستی است که لورنس تولیدش را را باید تقویت کنند که بتوانند در چنین فعالیت

که البته مخاطبان آن لزوماً نابینایان نبودند و او آن را  کردهگیرد. پیش از این، او پادکست دیگری را به مدت نُه سال تولید میده میبه عه

کرده است. ویژگی پادکست تازه لورنس که مجری آیز برای مخاطبان عالقمند به مسائل گوناگون دنیای وحش و طبیعتِ بکر تولید می

کند که های معمولِ پادکستی که میزبان گفتگو یک نابینا را دعوت میخالف گفتگوکند این است که بره آن اشاره میآن ساکسس هم ب

ها را انجام داده و قادر است باره تجربیاتش صحبت کند، لورنس خودش همه این فعالیتخواهد درفعالیت خاصی انجام داده و از او می

شنویم که او همه ترین شکل ممکن در اختیار شنونده نابینایش بگذارد. در کمال تعجب از لورنس میتجربیات و احساساتش را به دقیق

ها و دیگر ها و قطبنمادهد. از راندن قایق تا مدیریت کردن قالب. او از انواع مسیریابفرآیند ماهیگیری را خودش به تنهایی انجام می

های درازی را دور از سر و صدای کند و ساعتند. قایقش را به وسط دریاچه هدایت میکهای گویا برای مسیریابی استفاده میابزار

هایی که به ماجراجویی کند. لورنس مدعی است در طول سالسپارد و این میان ماهی هم صید میزندگیِ انسانی، به آوای وحش گوش می

ها برنده شده است. او از تلفیق بینا برگزار شده شرکت کرده و بارمشغول است، بیش از دویست بار در مسابقاتی که با حضور ماهیگیران 

انجام برساند. لورنس در پادکستی اش را به سرجویانههای ماجراگیرد تا پروژهسگِ راهنما، عصا و در برخی مواقع همراهان بینا کمک می

های مختلف زندگی لورنس . در نسخه صوتی پیشخوان به جنبهدهدها هم توضیح میباره این تکنیککند، درکه برای نابینایان تولید می

باره اندازی کرده و در آن دررا هم به منظور آشنا کردن نابینایان با ماهیگیری راه وبالگیایم. همچنین گفتنی است لورنس بیشتر پرداخته

اش باره نحوه استفادهدر این ویدئودهد. او همچنین در برای انجام این کار و حواشی دیگر این رشته برای نابینایان توضیح می تجهیزات الزم

 کند.های غیر معمول، توضیحاتی را ارائه میهای راهنما و چگونگی تربیتشان برای انجام برخی کاراز سگ

                                                           
1 Lawrence Gunther 
2 Eyes on sucess 
3 Outdoors with Sawrence Gunther 

https://lawrencegunther.com/
https://lawrencegunther.com/
https://blindfishingboat.com/BlindFishingBoat/
https://blindfishingboat.com/BlindFishingBoat/
https://www.youtube.com/watch?v=uzOAkCeBPgg
https://www.youtube.com/watch?v=uzOAkCeBPgg
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 ران در فدراسیون ملی نابینایان آمریکاهای خودپیگیری پروژه اتومبیل

باره چالشی به ابتکار فدراسیون ملی نابینایان آمریکا نکاتی را با شما در میان گذاشتیم؛ ای که از پیشخوان منتشر شده بود دردر دومین شماره

ین ران را به این نکته جلب کند که اگر قرار است چنهای خودچالشی به نام رانندگی نابینایان که قرار است توجه تولید کنندگان اتومبیل

شان لحاظ شود که برای نابینایان هم قابل استفاده باشد. حاال در شماره ای به تولید انبوه برسند، حتماً باید تمهیداتی در طراحیوسایط نقلیه

ود. دهند که قرار است در پاییز امسال، رکورد سرعت رانندگی نابینایان شکسته شمتولیان این طرح توضیح می1، «بریل مانیتور»ماه ژوئن 

اکنون را در نظر گرفته است؛ او که هم2« دَن پارْکِر»های الزم با گینس هم صورت گرفته است. فدراسیون برای این کار، ظاهراً هماهنگی

خواهد با اش را از دست داده است و حاال میرانی در اثر یک تصادف سنگین بیناییدر یک مسابقه اتومبیل 2۰12سال دارد، در سال  ۵1

را به راه  وبسایتیرکورد گینس، آن فاجعه را به یک موفقیت بزرگ برای خودش تبدیل کند. دن برای تأمین مخارج این کار، شکستن 

خودش به عهده دارد، هایی را هم که صفر تا صد تولیدش را کند و در کنارش خودکارانداخته که در آن گزارش پیشرفتش را منتشر می

 اش حمایت کنند.خواهد با خرید خودکار، از پروژهرساند. او در این وبسایت از مردم میبه فروش می

های جهتیابی و حرکت پرداخته ای به طور مفصل به یک موضوع جالب در خصوص آموزشبریل مانیتور در شماره ماه ژوئن در مقاله

های جهتیابی و حرکت طوالنی ضمن مرور یک خاطره از فرآیندی که خودش برای یادگیری تکنیکدر این نوشته 3« لورا میلِر»است؛ 

کند که داشتن آگاهی و رضایتِ کامل نسبت به جزئیات فرآیند آموزش از سوی فرد یاد گیرنده، نقشی طی کرده، به این مسأله اشاره می

از شروع آموزش، نکاتی درباره مسیری که قرار است پیموده شود و خطرات کند و حتماً الزم است پیش حیاتی در پروسه آموزش ایفا می

هایی که فرد نابینا قرار است با آنها مواجه شود، به اطالع فرد برسد. قصه تجربه لورا میلر و تأثیرش بر دیدگاه احتمالی آن مسیر و دشواری

 د شنید.او در خصوص آموزش جهتیابی و حرکت را در نسخه صوتی پیشخوان خواهی

 ، کارزاری به منظور برگشتن نابینایان به میان جامعه«پاشو تکون بخور»

اش کند، برای هر شمارهآن را منتشر می۵« شورای نابینایان آمریکا»ای که ماهنامه۴، «بریل فُروم»قبالً در پیشخوان خوانده و شنیده بودید که 

کند. در شماره ماه ژوئن این ماهنامه، سالمت جسمی های گوناگون واکاوی میگیرد و آن را از دیدگاهیک موضوعِ محوری در نظر می

دیده بینایی به عنوان موضوع محوری در نظر گرفته شده و مباحث جالبی به قلم نویسندگان متعدد در این باره مطرح شده افراد آسیب

این شورا است که قرار است در نتیجه این کارزار، نابینایان اندازی یک کارزار ملی در ترین موضوع، خبر راهاست. اما شاید جالب توجه

گذاشته 6« پاشو تکون بخور»نشینیِ ناشی از پانْدِمی، دوباره به میان جامعه باز گردند. شورا نام این کارزار را بتوانند با عبور از دوران خانه

                                                           
1 Braille Monitor 
2 Dan Parker 
3 Laura Millar 
4 Braille Forum 
5 American Council of the Blind 
6 Get Up & Get Moving 

https://theblindmachinist.com/
https://theblindmachinist.com/
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ژوئیه همزمان با کنوانسیون ساالنه شورا خواهد  1۷روز است. کارزاری که به مدت سه سال به طول خواهد انجامید و شروعش هم در 

های دیگر شرایطی های مالی یا انواع کمکشود، افراد قرار است با کمکجمعی آغاز میروی دستهبود. در این کارزار که با یک پیاده

انواع و اقسام اختالالت را در حوزه سالمتی تجربه  نشینیِ طوالنی سالمتیشان به خطر افتاده یارا فراهم کنند تا نابینایانی که به خاطر خانه

اند بتوانند اختالالت را اصالح کنند و به آغوش جامعه برگردند. شورا در این پروژه تالش خواهد کرد دسترسی نابینایان به تجهیزات کرده

نسخه ن را شکل داده بیشتر بدانید، با من در ای که آخواهید از جزئیات این کارزار و ایدهکمکی در حوزه سالمت را تسهیل کند. اگر می

 همراه شوید. صوتی پیشخوان

 

 والدین با آسیب بینایی و پیچ حساسی به نام نوجوانی

 

 فاطمه جوادیان: کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیالن

 هااستخوانهای تحول انسان است. دوران گذار از کودکی به جوانی. دورانی که دوران نیتردهیچیپهمراهان عزیز! دوران نوجوانی یکی از 

. دردهایی که کنندیمبه جنس مخالف تمایل دارند. دورانی که در آن دخترها دوره پردرد عادت ماهانه را تجربه  هابچه؛ کنندیمرشد 

در آن، بیش از هر زمان دیگری آنها را به توجه، محبت و مهربانی نیازمند  هاسالکه تا ای دوره. کندیمهای عصبی را فراهم موجبات فشار

؛ در کنندیمو برای تحقق تمایالت خود تالش  دانندیم. از سویی دیگر پسرها با ظاهر شدن تغییرات فیزیکی از درون خود را بالغ داردیم

 .شوندیمهمچنان به عنوان فردی نابالغ مخاطب واقع  ترهابزرگ حالی که از سوی

را در این مسیر پر از بحران  فرزندانشان اندتوانستهبنشینیم تا ببینیم آنها علیرغم مسئله نابینایی چگونه  دوستانمانخوب است پای صحبت  

 همراهی کنند.

 دیمی و صمیمی ستون زندگی با معصومه نیز همراه خواهیم بود.در این شماره عالوه بر الهام و پروانه دو تن از همراهان ق

معصومه حدوداً سی سال است که با همسر نابینایش ازدواج کرده و همواره تالش کرده راهنمای مناسبی برای دوستان خود در مسیر  

 دو فرزند دختر دارند.  هاآنزندگی باشد. 

http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/06/پیشخوان-۶.mp3
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/06/پیشخوان-۶.mp3
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/06/پیشخوان-۶.mp3
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امیدوارم بهتر اطالع رسانی شود تا بیشتر از تجربیات یکدیگر استفاده  را انتخاب کردید. به عنوان مقدمه باید بگویم مبحث خوبی»معصومه: 

 « کنیم. همه ما کامل نیستیم.

خود، خانواده، ارتباط با اجتماع، ارتباط والدین و مدرسه با یکدیگر  ها نسبت بهنوع برخورد: دوره نوجوانی دوره بسیار حساسی است. بچه

 شکل بگیرد. تشانیحدی دارند. توجهشان به خود و خانواده شدید است تا زمانی که خودشان را پیدا کنند و شخصبیش از های تیحساس

به نظر من، برای این که بتوانیم با  های بیشتری مواجه هستند.هایی  که پدر و مادر آسیب دیده دارند، به مراتب، با چالشدر این میان، بچه

عادی و درست باشد تا وقتی به دوره او رین برخورد را داشته باشیم، بهتر است از ابتدا نوع برخوردمان با مشکالت فرزند نوجوانمان بهت

؛ رودیمی گویم از ابتدا یعنی از همان دوره نوزادی. از زمانی که چهار دست و پا راه م با یک فاجعه مواجه نباشد. شودینوجوانی وارد م

 های ما عادی باشد، در نوجوانی با مشکالت کمتری مواجه هستیم.؛ اگر در تمام این موارد برخوردودری؛ به پیش دبستانی مشودینوپا م

؛ یا از اولیای کنندیبرخی از والدین مشکالت ناشی از نابینایی خود را یا با کودکان خود و یا در حضور آنها با دوستان خود مطرح م

و خود را در پرانتزی به  میکشی. وقتی ما به این شکل خطی دور خودمان مکنندیممدرسه توجه بیش از حدی را برای فرزندشان طلب 

های بسیاری عالوه بر مسائل نوجوانی که در نوجوانی چرا شودی، فرزندمان متوجه این تفاوت و فرق داشتن ممیدهینام استثنایی قرار م

 «. اندازدیکه او را به دردسر م کندیذهن او را مشغول م

ما به عنوان فرد نابینا در بسیاری از مسائل نیاز به کمک داریم اما هرگز طوری برخورد نکردیم که فرزندانمان احساس »کمک گرفتن:  

ر اداره ای دکه هر کس به گونه میدادیتوضیح م شانیاین طور برا میگرفتیها کمک ماگر هم از بچهk ند.نعجز و ناتوانی را در ما ببی

یکی از مواردی که اآلن به خاطر دارم این است که فرزندان من در مدرسه با تکیه بر دانش و نظارت ما،  د.به کمک دار زندگی احتیاج

؛ ما هم آنها را راهنمایی دادندیها به طور مستقل کارها را انجام م. بچهگرفتندینقش را در انجام کار گروهی بر عهده م نیترسخت

 مانهایهرگز این اتفاق نیفتاد که اولیای مدرسه ما و بچه .میگرفتیو در صورت لزوم مستقیم یا غیر مستقیم از سایرین کمک م میکردیم

هرجا که الزم بود از  .کندیها را فراهم مجدا کنند. چرا که همین جداسازی موجبات ناراحتی بچه نشانیرا از سایر دانش آموزان و والد

 .میگرفتیمک ممشاوران مدرسه ک

تمام مسائل جسمی و روحی خود را به  میدوستی مادر و پدر با دختر نوجوان است. دخترها رسدییکی از مهمترین نکاتی که به نظرم م

ها های عاطفی بچهبسیاری از خأل توانستی. از طرفی، پدرشان به عنوان یک دوست از جنس مخالف مگذاشتندیراحتی با من در میان م

من معتقدم فرزند نوجوان ما هرگز نباید فکر کند مسئولیت والدین نابینای خود را بر عهده دارد. وقتی با او رفیق باشیم،  را پوشش دهد.

های ما ست دوستان بچهممکن ا اگر زمانی از او کمک بگیریم، او مثل یک رفیق در کنار ما خواهد بود و از این بودن لذت خواهد برد.

ای دیگر مدیریت امور روزمره را به گونه میتوانیما م .کندیها برای آنها ایجاد مسئولیت نمبه والدین خود کمک کنند اما این کمک
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مک کنیم نه ما والدین آنها هستیم در هر شرایطی. این ما هستیم که باید به آنها ک ها کمک بگیریم.کنیم. طوری که از کسی غیر از بچه

 آنها به ما.

ای را به نابینایی ربط پررنگ نکردم. هر مسئله هایام ولی هیچ وقت نابینایی را در روزمرگم را انکار نکردهامن هرگز نابینایی»نگاه مردم:  

چه باقی ماند مادر بودن و انسان  ندادم. به هر دلیلی از جمله من نابینا هستم استفاده نکردم. تا این که این مسئله کم کم به حاشیه رفت و آن

 نوعی.بودنم بود. و این که محدودیت برای همه وجود دارد؛ هر کس به 

های استفاده کنیم. هرگز بچههای مرتب و اتو شده پوشش ما باید مناسب باشد. لباس یاد بگیرد و بشناسد.چهره ما را رفتار خیلی مؤثر است. چهره به چهره با او صحبت کنیم. تا او بتواند عالئم مختلف 

در این مورد کاری کنیم  میتوانیمن بیشتر است. نمهر کاری کنیم، توجه افراد به فرزند  .گذاشتمیما با لباس نامرتب به مدرسه نرفتند. همیشه برایشان غذای خانگی به عنوان تغذیه م

 .دهدی. وقتی او مرا باور کند، توجه دیگران او را آزار نمندیبیآسیب مکمتر و او  خواهد بود تریاما اگر رفتار ما درست باشد، این توجه منطق

سر گذاشته و دخترم به تازگی وارد این دوران سخت شده. یکی از مواردی که در مورد پسرم دچار پسرم دوران نوجوانی را پشت» الهام: 

ها در سن بلوغ بیشتر باید نکات بهداشتی را رعایت کنند؛ اما به چالش بودم، نحوه صحبت کردن و لحن برخورد بود. به عنوان مثال، بچه

شوند بیشتر تذکر بدهند و درست رعایت نکنند. مادرها مجبور می، میخواهیمآن طور که ما نکات را  هر دلیلی ممکن است این

ها در دوران نوجوانی به راحتی پذیرای تذکر و نصیحت . در این مسیر به نتیجه رسیدم که بچهشودیجاست که ارتباط دچار چالش مهمین

حاال در مورد دخترم این چالش را  های کمتری سپری شود.کند این دوران با تنشهای دوستانه است که کمک مینیستند و فقط رفتار

ای که به دست آوردم و دوم به این دلیل که دخترها در بسیاری موارد به مادرشان احساس کنم. اول به دلیل تجربهکمتر احساس می

 نزدیکی بیشتری دارند.

را که از وقتی چشم باز کرده بود، آنچه دیده بود، جدیت مادرانه من بود. به همین دلیل در مورد مسأله نابینایی مشکلی باهم نداشتیم؛ چ

 ای داشت.ها برخورد قاطعانه، با آنشدیساالنش مواجه مای نامناسب در مورد شرایط من از طرف همهم اگر با جمله یا کلمه

خودمان هستیم. اختالف نظرهایی که میان هر والد و فرزند نوجوانش راستش را بخواهید، ما در این دوران بیشتر به فکر حل مسأله میان 

 در ویژگی یک مانند و رفته حاشیه به دیگر نابینایی که است این. …گیری برای آینده و. مثل انتخاب رشته، شغل، تصمیمدیآیپیش م

 «.است شده پذیرفته خانواده

 هایآزاد، کامالً با یکدیگر متفاوت است. به این گونه که کندیممن دو پسر دارم. شرایطی که جامعه برای دخترها و پسرها ایجاد »پروانه:  

من های بچهدر دوره ابتدایی در حال شکل گرفتن است.  هابچه. شخصیت شودیمپذیرفته  ترراحتدر مورد پسرها از نظر عرف و شرع 

 هاآن. شدندیممشغول  فشانیتکالو بعد از مدرسه هم در اداره کنار پدرشان به انجام  رفتندیمان به همراه پدرشان به مدرسه در این دور
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به پدرشان بسیار  هابچه. همین مسئله سبب شد تا کردندیمبیشتر اوقات خود را در این دوران حساس شکل پذیری، با پدرشان سپری 

 مختلف از او بپرسند.های نهیزمخود را در های سؤالنزدیک و با او بسیار راحت باشند و 

با هم فرق داشته باشد. پسر اولم خیلی پاستوریزه  هابچهمتفاوتی دارند. ممکن است در یک خانواده هم شخصیت های تیشخص هابچه

های شان را با کار هابچههای امروزی را داشت. پسرهای طنتیشاما یک پسر عادی بود که . پسر دومم کردینمبود؛ دست از پا خطا 

ممکن بود کار آنها خالف عقیده پدرشان باشد اما چون از پدرشان همراهی و توجه الزم را  هاوقت. گاهی گذاشتندیمپدرشان در میان 

که  دانستندیم هاآن. دادندینمار را نکنی بهتر است، واقعاً آن کار را انجام به نظر من این ک گفتیم، چنانچه پدرشان کردندیمدریافت 

نظرم را در مورد دوست جدیدی  خواستندیمکه از من  آمدیمپدرشان به رعایت اصول اخالقی بسیار پای بند است. گاهی وقتها پیش 

 «نسبت به تجارب من و پدرشان اعتماد داشتند. هاآنبه آنها بگویم. خصوصاً اگر این دوست از جنس مخالف بود.  اندکردهکه پیدا 

کنترل پسرها با توجه به این همه آزادی که از سوی جامعه به آنها »: دیگویم، در نهایت تواضع و قدرشناسی شهایصحبتاو در پایان 

ما این دوران را به سالمت پشت سر گذاشتند، حاصل همراهی، راهنمایی و قاطعیت های بچهاگر نیست. ای سادهداده شده، اصالً کار 

 «پدرشان بوده است.

مندانه تجربیات خود را در اختیار ما گذاشتند تا انعکاس آن در جامعه راه شناسانه از دوستان عزیزمان سپاسگزاریم که سخاوتما نیز قدر 

 د.گشای زندگی افراد بیشتری باش

 در زمان انتخاب خانه مورد توجه افراد نابینا قرار گیرد. ستیبایمکه  میپردازیمهایی  در شماره بعد به معیار

 هایتان پر از شوق زندگیروز
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 خوانی و بهزیستی روانی بزرگساالن نابیناارتباط بین پیشینه بریل

 

 

 

استثنایی شهر تهرانشناس و آموزگار آموزش و پرورش زهرا همت: روان  

، فدراسیون ملی نابینایان امریکا۲۰۱۸آریل میشل سیلورمن، ادوارد سی بل،  ای از بر اساس مقاله  

های انجام شده در سال روگردانی از بریل به عنوان ابزار اصلی خواندن و نوشتن در بین نابینایان، بسیار قابل توجه است. بر اساس پژوهش

درصد بوده است. یک بررسی  ۵۰میالدی،  1۹6۰توانستند بریل بخوانند در حالی که این میزان در دهه نابینایان میدرصد از  12تنها  2۰1۰

آموزان پایه دوازدهم از خط بریل به عنوان ابزار خواندن و نوشتن استفاده درصد از دانش ۹نیز نشان داده است که تنها  2۰1۵در سال 

های گویا و محتوای ضبط شده استفاده آوریدهند به جای بریل از فناند بیشتر ترجیح مینابینا نبوده کنند و افرادی که در بدو تولدمی

دهنده کاهش های بسیار دیگری نیز در زمینه استفاده از خط بریل توسط نابینایان انجام شده است که همگی نشانکنند. همچنین پژوهش

از این شرایط به عنوان بحران  راسیون ملی نابینایاننگاه منفی جامعه به خط بریل هستند و فد میزان آشنایی و استفاده از بریل و در نتیجه

 سواد بریل یاد کرده است. 

متخصصان آموزش نابینایان معتقدند که ابزار مناسب خواندن و نوشتن برای افراد نابینا از فردی به فرد دیگر متفاوت است و حتی ممکن 

تر از خط بریل باشد. برای این که چنین تصمیماتی به صورت علمی و آگاهانه گرفته شود، ط چاپی مناسباست برای برخی افراد، خ

 انجام پژوهشی در زمینه آثار استفاده و عدم استفاده از خط بریل ضروری است. 

نفر، مورد مطالعه قرار  6۰مجموع نفره و در  1۵گروه  ۴های نهم تا دوازدهم انجام شده است؛ آموزان پایهدر پژوهشی که بر روی دانش

جلسه در هفته، آموزش به خط بریل را دریافت کرده  ۵تا  ۴آموزان نابینا بود که  در دوره ابتدایی حداقل گرفتند. گروه اول شامل دانش

گروه سوم متشکل از افراد جلسه در هفته، آموزش بریل داشتند؛  3تا  2بودند؛ گروه دوم شامل نابینایانی بود که در دوره ابتدایی حداقل 

ل نابینا بود که در دوره ابتدایی آموزش بریل ندیده بودند و گروه چهارم متشکل از نوجوانان بینا بود که در دوره ابتدایی، خط چاپی معمو

 ۵یا  ۴یده بودند؛ یعنی را یاد گرفته بودند. نتایج این پژوهش نشان داده است که افراد نابینایی که در دوره ابتدایی، آموزش بریل کامل د

آموزان بینا بودند؛ در حالی که جلسه در هفته، خط بریل را آموزش دیده بودند، از نظر پیشرفت و موفقیت تحصیلی، همانند گروه دانش

بینا و یا آموزانی که تا حدی خط بریل را آموخته بودند و یا هیچ آموزشی ندیده بودند به طور معناداری در مقایسه با همساالن دانش

 همساالن نابینایی که خط بریل را به میزان کافی آموخته بودند، عملکرد ضعیفی داشتند. 
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نشان داد که افرادی که از کودکی به  2۰13نفر نابینای بزرگسال امریکایی در سال  1۰۰۰پژوهش دیگری نیز از طریق مصاحبه با حدود 

تر از افرادی بودند که از بریل ال و کسب درآمد، به طور محسوسی موفقغنه اشتطور کامل از خط بریل استفاده کرده بودند، در زمی

 کردند. استفاده نمی

های قبلی به مطالعه ارتباط بین سواد بریل و بهزیستی روانی که موجب بهبود کیفیت زندگی افراد است در بین نابینایان اما پژوهش

اند، آن پژوهش کیفی نشان داد که افراد نابینایی که از کودکی از خط بریل استفاده کردهنتایج یک  2۰13اند. تا این که در سال نپرداخته

اند و افراد نابینایی هم که در بزرگسالی با خط بریل را عامل مهمی در خودپنداره مثبت، عزت نفس و پذیرش نابینایی خود توصیف کرده

 ، احساس پذیرش نابینایی و استقالل بیشتری در آنها ایجاد شده است.آشنا شده بودند؛ اظهار داشتند که پس از آشنایی با بریل

دانیم که پذیرش شرایط و رشد هویت با نگرش مثبت نسبت به آن های مختلف معلولیت، میهای انجام شده در گروهبا توجه به پژوهش 

رسیم که اری دارد. بنابراین به این فرضیه میبا بهزیستی روانی که مشتمل بر رضایت از زندگی و عزت نفس است ارتباط مثبت معناد

 آموزش زودهنگام خط بریل با بهزیستی روانی در ارتباط است. 

گروه از افراد نابینا انجام شد. گروه اول شامل افرادی بود که در دوره ابتدایی در مدرسه،  3یابی روی برای بررسی این فرضیه، مطالعه زمینه

کردند گروه دوم متشکل از افراد نابینایی بود که در نوجوانی و یا ان ابزار اصلی خواندن و نوشتن استفاده میخط بریل را آموخته و به عنو

کردند و گروه سوم شامل افراد نابینایی های گویا استفاده میآوریسنین باالتر، خط بریل را آموخته بودند ولی بیشتر از منابع صوتی و فن

ها از نظر رضایت از زندگی، عزت نفس و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفتند. یل نداشتند. این گروهبود که هیچ آشنایی با خط بر

در مقایسه با دو گروه دیگر، بهزیستی  در ابتدا این فرضیه در نظر گرفته شد که افراد گروه اول که از کودکی از بریل استفاده کرده بودند

م که افرادی که در نوجوانی با بریل آشنا شده بودند در مقایسه با گروهی که این فرضیه رسیدی در مرحله بعد بهروانی باالتری دارند و 

 بریل را نیاموخته بودند، بهزیستی روانی باالتری دارند.

بودند،  نفر که جنسیت را تعیین نکرده ۹مرد و  16۸زن و  266سال، شامل  6۴تا  1۸فرد نابینای بین سنین  ۴۴3ها برای آزمون این فرضیه

 ها پرداختند.نامهبه صورت آنالین به تکمیل پرسش

های پژوهش بود. به این صورت که افرادی که از دوره ابتدایی تحصیلی با خط بریل آشنا یابی، مهر تأییدی بر فرضیهنتایج حاصل از زمینه

رادی که در نوجوانی اندکی با خط بریل آشنا شده بودند نمرات باالتری در بهزیستی روانی کسب کردند و همچنین بهزیستی روانی اف

باالتر بود.  این پژوهش همچنین نشان داد که آمار اشتغال در افرادی که از  شده بودند در مقایسه با افرادی که اصال بریل نیاموخته بودند

ل آموخته بودند و چه افرادی که در کردند، چه افرادی که از ابتدا بریخط بریل به عنوان سیستمی برای خواندن و نوشتن استفاده می

 دانستند به طور معناداری باالتر بود. نوجوانی با بریل آشنا شده بودند، در مقایسه با افرادی که بریل نمی
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اند و همچنین دهنده ضرورت آموزش بریل به نوجوانان و بزرگساالنی است که در کودکی این خط را نیاموختهنتایج این پژوهش نشان

اند قرار بخشی افرادی که در بزرگسالی بینایی خود را از دست دادههای توانکند که آموزش خط بریل باید در مرکز برنامهمی اثبات

 گیرد. 

رسد که نظام آموزش به نابینایان نیازمند با وجود محاسن آشکار خط بریل، آموزش این خط به نابینایان رو به افول است و به نظر می

که نگاه آموزگاران به خط بریل، در موارد  نتایج مطالعات گوناگون معتقدند با توجه به الح است. همچنین نویسندگانزنگری و اصبا

ها هنگام آموزش و ند که دانشکدهنکآموزان فراهم کنند. بنابراین پیشنهاد میکند که چه نوع آموزشی را برای دانشبسیاری تعیین می

 آموزان نابینا، راهکارهایی جهت ایجاد نگرش مثبت نسبت به خط بریل در نظر بگیرند. ا دانشسازی معلمان برای کار بآماده

 

 هایی از یک متخصص توانبخشی بیناییآموزه

 

 

 

 نابینایان ویژه زبانفارسی وبسایت اولین گذاربنیان و مترجم: خادمی مجتبی

 درخواست به را است کرده تهیه پادکست یک قالب در بینایی بخشیتوان خصوص در ۱هدلی مدرسه که محتوایی از اول بخش ماه، این

 .امدیده تدارک برایتان ماهنامه، سردبیر

 اد قسمت، این در بودیم، کرده صحبت بینایانکم سنجیبینایی متخصص یک با دیدار خصوص در ترپیش که همانطور: 2انگر ریکی

 این به شما دوی هر. کندمی مصاحبه 5بینایانسنجی کممتخصص بینایی 4ویلکینسون مارک دکتر با هدلی، هایبرنامه ارشد مدیر ،۳هینز

 !آمدیدخوش برنامه

 .ممنونم: ویلکینسون مارک

                                                           
1 Hadley 
2 Ricky Enger 
3 Ed Haines 
4 Mark Wilkinson 
5 low vision optometrist 
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 .ریکی ممنونم: هینز اد

 و خودتان درباره کمی مختصر طوربه برویم، اد العادهفوق سواالت سراغ کهآن از پیش کنممی خواهش ویلکینسون، دکتر: انگر ریکی

 .دهید توضیح کارتان

 مدیریت. هستم پزشکیچشم بالینی استاد ،۱آیووا دانشگاه پزشکیچشم گروه در ضمن در و سنجمبینایی یک من خب،: ویلکینسون مارک

 به چون گوییممی بینایی بخشیتوان آن به امروزه ولی گفتیممی بیناییکم آن به سابقاً. است من با جاآن در بینایی بخشیتوان خدمات

 .دهممی توضیح بیشتر بعداً که کنیممی رسیدگی وسیعی هایطیف در بینایی مشکالت با بیماران

. کندمی فعالیت ۳بینایی ملی مؤسسه نظر تحت که هستم 2چشم سالمت آموزش ملی به برنامه متعلق بیناییکم فرعی کمیته رئیس همچنین

 .ایستالعادهفوق گنجینه دارند، بینایی مشکل که کسانی تمام برای این منابع واقعاً کنم.می استفاده هدلی در موجود منابع از مدتیست

 کنیم دعوت برنامه این به را شما گفتیم خودمان با. ممنونیم شما از و خوشحالیم بوده مفید مانمطالب کهاین شنیدن از واقعا: انگر ریکی

 کارو چه باید بروند کجا دانندنمی که دارند قرار موقعیتی در هستند، شانبینایی دادن دست از حال در که کسانی از ظاهراً بسیاری چون

 این. افتدمی اتفاقی چه دارد دقیقاً بفهمند و بهتری ببرند بهره خودشان بینایی از بتوانند هم و کنند حفظ را شانفعلی بینایی هم تا بکنند باید

 توانیدمی چطور بگویید و کنید صحبت تانکار درباره بیایید شما خواستیم که شد این و هستند وارنگورنگ هایتخصص با پزشک همه

 .کنید کمک افراد این به

 خودم از کمی هم من بدهید اجازه چیز هر از قبل ممنونم. تانحضور بابت مجددا هم شما از ویلکینسون، دکتر. ریکی ممنونم: هینز اد

 یا بیناکم افراد به متعلق نشیمن هایاتاق و هاخانهآشپز در را عمرم بیشتر اما دارم؛ فعالیت هدلی مدیریتی هایجنبه در من که البته. بگویم

 کنم:می مطرح امآورده دست به که بینشی همین با را دارم که سواالتی پس. امگذرانده بینایی بخشیتوان گراندرمان

 دالیل یا زرد لکه تباهی یا سیاهآب دلیل به خواه را شانبینایی و دارند قرار باال سن در که بزرگسالی افراد خصوص در دانیدمی مطمئنم

 قبالً  هاآن. بروند دیگر پزشک یک سراغ به هم باز کنید متقاعد را هاآن بخواهید که است این کار ترینسخت اند،داده دست از دیگر

 شودنمی دیگری کار اندگفته من به قبالً همه وقتی»: گویندمی که افرادی برای بدانم دارم دوست. اندشده ویزیت پزشک چندین توسط

 .دارید صحبتی چه ،«بروم؟ دیگر پزشک یک سراغ به باید چرا داد انجام

                                                           
1 Iowa 
2 chair of the Low Vision Subcommittee of the National EYE Health Education Program, or NEHEP 
3 NEI 
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 کاری شودنمی گویندمی مردم که است این مواجهیم، آن با که هاییامیدینا ترینبزرگ از یکی نظرم به. بله خب: ویلکینسون مارک

 و بخشیتوان مراکز به را او کهاین جایبه باشد، شده قطع پایش یا دست مثالً  بدنش اعضای از یکی کسی وقتی کهاین مثل دقیقاً کرد،

 .داد انجام تو برای کاری هیچ شودنمی راستیاتش: بگوییم او به کنیم، معرفی مصنوعی اعضای ساخت

 یک سراغ به نیست نیازی خوب، هم خیلی هستید، ببینید دارید نیاز چهآن دیدن به قادر اکنون اگر: است این مردم برای من حرف پس

 از یکی سراغ به باید دارید، مشکل روزمره هایفعالیت و رانندگی مطالعه، مانند بصری هایکار انجام برای اگر اما بروید؛ دیگر پزشک

 .داد انجام شودمی کاری چه شما بینایی رساندن اکثرحد به برای کنند بررسی تا بروید بینایی بخشیتوان و مراقبت خدمات مراکز

 .دهید توضیح بینایی بخشیتوان و سنجیبینایی متخصص یک توسط شدن ویزیت خصوص در کمی لطفا: هینز اد

 صورت چه به شخص بینایی تاریخچه بدانیم باید پس. کنیممی شروع بینایی عملکرد تاریخچه با ابتدا همیشه ما خب،: ویلکینسون مارک

 بوده، چه اشبینایی خصوص در پیشبینی شده، داده تشخیص چیز چه مشکلش شده، گفته هاییچیز چه اشبینایی خصوص در او به بوده،

 مشکالتی چه با روزمره بصری هایکار رساندن پایان به برای اکنونهم و کرده، استفاده یا امتحان را هاییابزار نوع چه گذشته در

 .روستبهرو

 اغلب. کنیممی ارزیابی را نوشتاری خطوط خواندن برای بینایی هم و بینینزدیک و بینیدور هم یعنی شخص بینایی ما مرحله، این در

 متفاوت کمی شود،می انجام هاحوزه سایر در پزشکیچشم متخصصان توسط چهآن با دهیم،می انجام ما که ارزیابی است ممکن اوقات،

 بررسی و دهیم،می انجام معاینه مرتبه دو باشد، نشده انجام هاسال است ممکن که تجویزی عینک صحت آزماییراستی برای ما. باشد

 .کرد تجویز بینینزدیک و بینیدور نوشتاری، خطوط خواندن جهت بینایی بهبود برای بهتری جایگزین عینک شودمی آیا کنیممی

 واقعی، دنیای. کندمی بازی مهمی بسیار بسیار نقش بهتر، عملکرد برای کنتراست، که چرا کنیم،می بررسی را شخص کنتراستی هاینیاز ما

 نور میزان چون باشید؛ توانیدمی که جاییست ترینطبیعیغیر چشم، معاینه اتاق: گویممی بیماران به همیشه من و نیست سفید و سیاه کامالً

 بتوانند که هاییراهبرد و هادستگاه مرحله، این در. نیست شکل این به واقعی دنیای و شده رعایت کمال و تمام طوربه آن در کنتراست و

 .کنیممی بررسی کنند، برطرف را فعلی بصری هایدشواری و بهتر را فعلی بینایی میزان

 این سعیم. دهیدمی اختصاص خود بیمار به تریزیاد بسیار وقت معمولی، معاینه یک به نسبت شما که کردم برداشت اینطور من: هینز اد

 از کنید،می صحبت آن از که ایمعاینه این آیا. کنم زدهشگفت را هاآن مسئله، این گفتن با کنم،می صحبت بیماران با وقتی است

 ناظر و شود شریک او تجربه در نحوی به که باشد بیمار کنار در کسی اگر آیا بیاورند؟ خود با همراه یک باید بیماران که هاییستآن

 است؟ مفید بیمار برای باشد، اتفاقات
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 برای تواندمی دوم شنونده عنوان به دیگر نفر یک وجود قطعاً اما بیاورند، خود با را کسی بیماران نیست نیاز مشخصاً : ویلکینسون مارک

 بیناییکمک هایابزار از استفاده و هاراهبرد اجرای برای و شود تلقی بیمار مربی نحوی به تواندمی دوم نفر آن همچنین. باشد مفید بیمار

 خیلی خیلی تواندمی بیمار، کنار در دوم نفر وجود که است این نظرم نهایت در پس. کند کمک بیمار به دهیم،می قرار بررسی مورد ما که

 .باشد مفید

ای فروشگاه زنجیره از که هاییبینذره از مختلفی انواع کنم،می مالقات شانخانه در بار اولین برای را بیناکم افراد من که زمانی: هینز اد

 افراد این به آیا. آورندمی بیرون کشو از را است داده هاآن به کسی که وسایلی یا اندخریده 2اسویداروخانه اینترنتی سی یا ۱والمارت

 بیاورند؟ معاینه جلسه به خود با را کنندمی استفاده حاضر حال در که وسایلی کنیدمی توصیه

 چه با ببینیم ما تا بیاورند خود با را اندکردهمی استفاده که وسایلی است مهم خیلی نظرم به. است طورهمین قطعا: ویلکینسون مارک

 هاآن برای را گزینه بهترین مرحله، آن در و داده، جواب هاآن به گذشته در حتی یا حاضر حال در چیزی چه اند،کرده کار هاییچیز

 .کنیم مشخص

 با وسیله این از من»: گویدمی بیمار لذا اند،خورده برچسب نادرست طوربه خرند،می اینترنتی صورت به مردم که هاییچیز اوقات اغلب

 بیمار که وسایلی بر ما نظارت نتیجتاً نماییست.درشت ۱.5 معادل یعنی ۳دیوپتر شش که صورتی در ،«کنممی استفاده نمایی ششدرشت

 .است مهم بسیار نداده، یا داده جواب او به که ایو وسیله کرده، استفاده

مبتال بود  4دیابتی به رتینوپاتی که بزرگممادر برای بینذره یک کسی مناسبتی، هر یا پاک عید یا مادر روز برای هست یادم همیشه

 استفاده هابینذره آن از کدام هیچ از هرگز و گذاشت،می کشو در را آن انداخت،می بینذره به نگاهی فقط بزرگمادر. فرستادمی

 تجویز پزشک که نیستند وسایلی چون کنند،نمی کار اما دارند، وجود مفیدی بسیار وسایل رسدمی نظر به تبلیغاتی، لحاظ به پس. کردنمی

 .باشد کرده

 کنیدمی ویزیت مرتبه یک از بیشتر را بیمار هر آیا. آورندمیدرسر کشو یک از وسایل این تمام معموالً و. گوییدمی درست کامال: هینز اد

 دارد؟ بستگی شخص هر نیاز به یا است، ساالنهدو یا ساالنه مثال دائمی روتین یک این یا

. ندارند نیاز ساالنه حتی یا ماههچند روتین هایویزیت به همه وجود، این با اما است، جریان در دائماً مراقبت من، نظر از: ویلکینسون مارک

 استفاده که وسایلی و مانده ثابت شما بینایی که معنیست این به چون خوبیست نشانه بیایی، من نزد نیستی مجبور اگر گویممی بیمارانم به من

                                                           
1 Walmart 
2 CVS 
3 diopter 
4 diabetic retinopathy 
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 شرایط به بسته بدانیم تا کنممی تنظیم بیمار هر با که دارم ایبرنامه گفتم، چهآن به توجه با اما. اندازندمی راه را کارت خوبی به کنی،می

 از ترزود حتی شد، نیاز که زمان هر گوییممی بیماران به همیشه. ببینیم را دیگرهم مجدداً است قرار زمانی چه آنان، شخصی هاینیاز و

 .بیایی من نزد مجدداً  توانیمی مقرر، موعد

 هر یا رانندگی با اگر مثالً. هستم دسترس در همیشه قطعاً اما کنم، ویزیت منظم طوربه را نفر یک حتماً که نیست کار در اجباری نتیجتاً 

 زود به زود قبل، به نسبت باید است، آمده پیش که جدیدی مسئله خاطر به شده، ایجاد برایشان ایروندهپیش شرایط یا دارند، مشکلی چیز

 برای ویزیت مرتبه یک صرفاً بگوییم توانیمنمی اما دخیلند، زیادی عوامل نهایتاً،. دارد بستگی نیز بیماران سن به البته. کنیم ویزیت را هاآن

 .کافیست همیشه

. کنیم صحبت کنندمی امیدینا ابراز هاآن خصوص در شما با شانمالقات اولین طی افراد که مواردی ترینرایج خصوص در بیایید: هینز اد

 کنید؟می کمک هاآن به چطور شما و درگیرند هاییچیز چه با

 طوریبه باشند مستقل نتوانند اگر پس. است خواندن توانایی درگیرند، آن با مردم که چیزی اولین بگویم باید خب،: ویلکینسون مارک

 شانامیدنا بسیار بخواند، برایشان را چیز هر یا تولد کارت تا شوند کسی منتظر باشند مجبور اگر بخوانند، خودشان را شاننیاز مورد موارد که

 تا کنند بیشتر یا دارند نگه ثابت را شانبینایی هستند تقال در مردم که است واضح پر. کندمی صدق افراد کلیت مورد در این. کندمی

 از یکی. دهند ادامه شانعالقه مورد ساز نوازندگی به بتوانند و باشند، داشته فعالیت موسیقی زمینه در کنند، کار کامپیوتر با بتوانند

 .خیر یا دهند ادامه کار این به توانندمی آیا که مسئله این و رانندگیست افراد، از بسیاری برای عمده هاینگرانی

 مشکالت چه با شخص بدانیم تا کنیممی بررسی دقت با را بیمار سابقه ما دلیل همین به. است متغیر بسیار مختلف، افراد در قضیه این نتیجتاً 

 .کنیممی بررسی را اندازراهکار هایراهبرد و هاابزار سپس و روستبهرو عملکردی

 بعدی شماره در آن پایانی و دوم بخش مطالعه به را شما. است رسیده خود آموزنده و حساس بسیار هایجا به تازه گفت، و گپ این

 .کنممی دعوت ماهنامه

 یزدان پناه در
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 عملکرد بررسی و شهری مبلمان پذیریدسترس خصوص در اسالمی هایشورا قانونی ابزارهای

 حوزه این در پنجم شورای

 

 شهری مدیریت و معلولیت یحوزه در اجتماعی فعال و دانشگاه مدرس صادقی مهدی سید

 را هاشهر تکنولوژی، و دانش همچون بشری جامعه گوناگون تحوالت شاید و دانست بشر تمدنی عناصر عینی نماد باید را شهرها شکبی

. است کرده ناشدنیوصف سرعتی با شگرف تحوالت دچار اجتماعی و فرهنگی و محتوایی همچنین و شناسیریخت و شکلی ابعاد در

 منوط آن را و بدانیم اجتماعی تعامالت برای مناسب بستر ایجاد را شهری فضاهای کلمه یک در و معابر، اماکن ویژه و اصلی عملکرد اگر

 حضور مطلوب شرایط آوردن شهری، فراهم مدیران وظیفه مهمترین: گفت بایستمی کنیم، آن جایجای در شهروندان حضور امکان به

 فضاهای. است جامعه فردفرد زندگی کیفیت بردن باال برای نشاط و سرزندگی و اجتماعی حیات ایجاد هدف با جامعه مختلف اقشار

 در اساسی تعامالت، ضرورتی و ها، برخوردهاواکنش و هاکنش وجود واسطه به شهر از دیگری عنصر هر و اماکن و معابر شهر عمومی

 در باید را است بالنده و پویا و سالم زندگی نیازهایپیش که آسایش و نشاط و آرامش شاید و رود می شمار به شهری توسعه های برنامه

 نه؟ یا است محدودیت بدون جامعه اقشار همه نیازهای شهر، پاسخگوی آیا که دانست سؤال این به پاسخ

 به اجمالی نگاهی با تا شد خواهد تالش معلولیت دارای شهروندان به ویژه نگاهی با اخیر سؤال به پاسخگویی مقام در و مقال این در

 عملکرد به کوتاه تحلیلی در و کرده بررسی کلیدی سؤال این به پاسخگویی در را پنجم دوره شهری مدیریت عملکرد موجود، وضعیت

  بپردازیم. تهران شهر پنجم شورای

: است آمده رسید تصویب به معلولیت دارای افراد حقوق خصوص در ملل سازمان عمومی مجمع در که ای قطعنامه در ۱975 دسامبر در

 ۱982 دسامبر در و کنند زندگی و کرده پیدا حضور جامعه در مستقل طور به بتوانند که باشند برخوردار امکاناتی از هستند محق معلولین

 در امروز به تا دنیا در روند این و رسید تصویب به توسعه حال در کشورهای در هافرصت برابری عنوان با  ترجدی نگرشی با موضوع این

  است. معلولیت دارای افراد خصوصاً جامعه اقشار تمام برای برابر فضایی ایجاد درصدد همچنان شتابپر مسیری

 دارای شهروندان حقوق به رسیدن برای قانونی مفاد ترینجدی ۱۳97 اردیبهشت مصوب معلوالن حقوق از حمایت قانون نیز ایران در

 شهروندان همه برای برابر شرایط ایجاد و پذیریدسترس موضوع به ویژه صورت به آن از هاییبخش در که رودمی شمار به معلولیت



 

21 
 

 به هاشهرداری است، گرفته نظر در شهری مدیریت خصوصاً هاسازمان از بسیاری برای را الزاماتی که قانون این طی. است شده تأکید

 .اندگرفته قرار مخاطب پذیریدسترس و سازیمناسب همچون عناوینی با ویژه صورت

 شهر شوراهای اختیارات و تکالیف آیا و چیست شهروندان و شهر قبال در شهری مدیریت وظایف که دهیممی پاسخ پرسش این به حال

 دارند؟ منطقی تناسبی خصوص این در

 فرهنگی، شهرسازی، و عمرانی شهری، موضوعات در خدمات ارائه و مدیریت ریزی،برنامه کلی نگاه یک در شهری مدیریت وظیفه

 تعریف اختیارات و وظایف طبق شهر، هایشورا خصوص در. است نقل و حمل همچنین و اطالعات آوریفن ایمنی، رفاهی، اجتماعی،

 یابیممیدر آنها بر مروری با که شده ذکر اختیاراتی 7۱ ماده ذیل «کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت،» قانون در شده

 در و داشته وجود شورا نظارتی وجه ذیل آنها بر نظارت و قانونگذاری شأن ذیل مصوبات قالب در راهکارها ارائه برای الزم پتانسیل که

 تقریباً  که دارند هااستان عالی شورای طریق از را الیحه قالب در پیشنهاد ارائه امکان هاشورا باشد، داشته وجود خأل قانونی که مواردی

 حدود و قانون از شوراها مندیرضایت بیانگر خود نکرده، که استفاده جدی صورت به قانونی امکان این از گاههیچ گفت توانمی

 هستند. خود اختیارات

 «نشد برآورده که انتظاری پذیریدسترس حوزه در شوراها عملکرد»

 است فرهنگی و اجتماعی و محیطی عوامل محصول بلکه نیست خود فیزیکی نقص و اختالالت قربانی معلولیت دارای فرد بگوییم اگر

 و محیط که معلولیت، محدودیتی از بیش کرد اذعان بایستی اوست، اجتماعی تعامالت و روابط کاهش عامل موجود نقص ورای که

 در شهری پذیریدسترس عدم بین این در و برد می پیش خمودگی و افسردگی گیری،گوشه ورطه به را او اندکرده ایجاد او برای اجتماع

 است. مؤثر پذیرزیست فضاهای و اماکن پیرامون، محیط

 و تعامالت مسیر در قطعاً است مواجه مشکل با شهری امکانات از برابر استفاده و شهر در تردد برای معلولیت یک دلیل به که شهروندی

 .شد خواهد مواجه بسیاری مشکالت با بالندگی و شکوفایی و رشد نتیجه در و ارتباطات

 درک عدم عنوان تحت ایپدیده با شهر هایشورا خصوصاً  و شهری مدیریت در ۱400 سال در و جدید قرن به ورود آستانه در و امروز

 و هاتوانمندی با آشنایی برای ایاراده نه و هستند آشنا معلولیت موضوع با نه متأسفانه شهر هایشورا اعضای اکثر. هستیم مواجه معلولیت

 قابل جدی صورت به شهری هایپروژه اجرای و ریزیبرنامه شکل در عینهبه موضوع این که دارند معلولیت دارای شهروندان نیازهای

 .است مشاهده

 یابانتوان کارگروه عنوان با کارگروهی قالب در معلولیت موضوع به تا کرد سعی خود کار به شروع ابتدای در که تهران شهر پنجم شورای

 شهرداری و ساختاری هایمقاومت و موانع با برخورد از پس و کار ابتدای همان در متأسفانه بپردازد، فرهنگی و اجتماعی کمیسیون ذیل
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 اما نمود مجدد ورود در سعی حوزه این فعالین و هاانجمن فشار با و مقاطعی در گرچه. گذاشت مسکوت را موضوع این و کشید پس پا

 از معلوالن خصوص در قبلی مصوبات پیگیری در توانایی عدم. نمود رخ ناکارآمد و نگذاشت به جای خود از خوبی عملکرد متأسفانه

 و نیازسنجی برای روندی نبود و حوزه این فعالین و هاانجمن با ارتباط جهت شورا در توانمند و شده تعریف ساختاری نبود و سو یک

 داد. جلوه ناموفق پذیریدسترس و سازیمناسب خصوص در را پنجم شورای دیگر، سوی از قشر این موجود مشکالت رصد

 حقوق تضییع از نشان که کرد خواهیم برخورد بسیاری موارد با تهران در پنجم شهر شورای سالهچهار عملکرد به اجمالی نگاهی با

 دارد. معلولیت دارای شهروندان

 قبل دوره یمصوبه وجود رغمعلی معلولین نقل و حمل سامانه تجهیز عدم*

 کارآمد و منطقی جایگاه به عمرانی هایپروژه سازیمناسب خصوص در ناظر و علمی تایید مرجع عنوان به سازیمناسب ستاد ارتقاء عدم*

 پذیریدسترس خصوص در شهری مدیریت عملکرد خصوص در رسمی گزارش انتشار*

 شهری هایپروژه صحیح اجرای هدف با ناظرین و کاران، کارکنان، پیمان مدیران برای آموزش فرآیند ایجاد عدم*

 ورزشی اماکن از رایگان استفاده خصوص در معلوالن حقوق از حمایت قانون تحقق عدم*

 معلولیت دارای شهروندان از انسانی نیروی جذب برای شده مشخص درصد اختصاص*

 ذینفعان با تعامل و گفتگو برای فضایی ایجاد عدم*

 ...  و معلول داردوست و آلایده شهر به رسیدن برای بلندمدت ریزیبرنامه و استناد قابل و مدون راه نقشه وجود عدم*

 .دارد معلولیت دارای شهروندان مندیرضایت جلب در پنجم دوره شهری مدیریت موفقیت عدم از نشان همه و همه

 که شهروندانی نیستند. برخوردار دسترسی طبیعی حق از مردم سایر مانند اما کنندمی پرداخت عوارض شهروندان، دیگر همانند که قشری

 .اندآزردهدل و سرخورده برابر، دسترسی حق در عدالتیبی از و آیندنمی شمار به گاهی

 در معلوالن جامعه مطالبه تهران، در ششم شهر شورای جمله از کشور هایاستان تمامی در هاشهر اسالمی شورای اعضای رودمی انتظار

 نخبگان را آن شاکله که تخصصی هایکارگروه ایجاد همچنین. دهند قرار خود کار دستور در جدی طور به را پذیریدسترس حوزه

 از و باشند داشته ویژه توجه آن به باید ششم هایشورا اعضای که است مواردی جمله از دهندمی تشکیل حوزه این به آشنا افراد و معلول

 .کنند استفاده هاکارگروه این در معلول مشاوران حضور
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 دست در دست مرد موسیقی

 

 های  قرآنیزاده: دانشجوی دکتری پژوهشمیرهادی نائینی

کرد. سالگی و با زدن ساز آکاردئون فعالیت موسیقایی خود را آغاز  7داوود جعفری، موسیقیدان نابینا، از سن      

بپردازد، از سال تواند در رشته موسیقی کالسیک به تحصیل که میهای ویولن و کمانچه و با دانستن اینوی پس از نواختن ساز

نوازندگی پیانو وارد دانشگاه هنر تهران شد و پس از  ٔ  در رشته ۱۳79سوم دبیرستان خود مبادرت به آموختن پیانو کرد. در سال 

تحصیل خود به خاطر بورس  ٔ  التحصیلی در دوره کارشناسی، در رشته آهنگسازی موفق به اخذ کارشناسی ارشد شد. در میانهفارغ

دانشگاه موتزارتیوم سالزبورگ در اتریش دریافت کرد راهی آنجا شد و پس از یک ترم تحصیل به ایران بازگشت. تحصیلی که از 

بعد از مدتی کار توانست به کنسرواتوار ترینیتی البان در شهر لندن راه یابد و پس از اخذ  ۱۳97این موسیقیدان فرهیخته از سال 

 کند.دکتری خود را در همین رشته آغاز می ٔ  زی، از شهریور ماه دورهآهنگسا ٔ  دومین کارشناسی ارشد خود در رشته

 گو بسیار ممنونم.و*جناب آقای جعفری، از حضورتان در این گفت

 گوی سازنده و مفیدی داشته باشیم.وکنم. امیدوارم گفتاندرکاران و مخاطبین مجله مانا سالم عرض میمن هم خدمت تمام دست

 علمی به این مقوله با ما صحبت کنید.های نگاه آکادمیک به موسیقی و نگرش غیرباره تفاوتدر*به عنوان سؤال اول، 

شروع مناسبی را برای بحث انتخاب کردید. موسیقی  ٔ  رسد نقطهمن در تدریس موسیقی، به نظر می ٔ  بیست ساله ٔ  با توجه به تجربه

عملی موسیقی که همان ساز زدن باشد، با  ٔ  و کار داشتن با مقوله آکادمیک دارای چند ویژگی است: در وهله اول ما عالوه بر سر

دهند. دومین تفاوت میان تشکیل می -ها اساس کار موسیقی آکادمیک را مانند هر علم دیگریهای موسیقی مواجهیم؛ این تئوریتئوری

آ به  ٔ  رو به رو هستیم که از یک نقطه این دو رویکرد به موسیقی این است که در رویکرد آکادمیک ما با یک روند مشخص تحصیلی

تواند دوباره آغازگر حرکت به سمت نقطه پ باشد. از لحاظ اقتصادی نیز کنیم و همان نقطه ب ما میسمت یک نقطهه ب حرکت می

 توان درآمد این دو نگرش به موسیقی را از نظر من با هم مقایسه کرد.نمی
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شوند؛ اما تعداد کسانی که این رشته را به صورت آکادمیک مختلف، به سمت موسیقی کشیده میبسیاری از افراد نابینا، با داشتن دالیل 

 شوند.دهند بسیار کم است. شاید بشود گفت دو درصد افرادی که به موسیقی گرایش دارند وارد آکادمی میادامه می

کردید. چه عواملی باعث شد تا این ساز برای شما انتخاب *آقای جعفری گفتید که با ساز آکاردئون فعالیت موسیقایی خود را آغاز 

 شود؟

ای هستم من معتقد بود من به خاطر این که دارای شرایط ویژه ٔ  باید صادقانه بگویم: این انتخاب را خانواده برای من انجام داد. خانواده

سدی که در مدرسه شوریده گروه سرودی تشکیل داده بودند باید توانایی بیشتری نسبت به همساالنم داشته باشم. اینجا جا دارد از استاد ا

 نواختم.کمال تشکر را داشته باشم. وقتی کالس آمادگی بودم در این گروه سرود آکاردئون می

ای کودک نابینای خود را برای تحصیل موسیقی پیش شما بیاورد، آیا شما همان خواستم بپرسم اگر خانواده*در ادامه سؤال قبل، می

 کنید؟ها پیشنهاد میآکاردئون را به آن ساز

. ایجاد عالقه کار دشواریست و شاید خواهد موسیقی یاد بگیرد وجود داشته باشدابتدا باید بگویم: باید عالقه در وجود کسی که می

های وز دارد؛ او باید صدای سازآمنشود این کار را به خوبی انجام داد. پس از این مرحله به باور من انتخاب ساز کامالً بستگی به خود نو

 ها را برای خود انتخاب کند.ها را لمس کند و یکی از آنمختلف را بشنود و آن

خود هنرجو باید باشد، من به عنوان یک معلم موسیقی یک استثنا را برای هنرجویان قائل هستم. به نظر  ٔ  با اینکه انتخاب ساز به عهده

عمومی پیانو را پشت سر بگذارند تا  ٔ  ای برخورد کنند بهتر است یک دورهوسیقی به طور حرفهخواهند با مکسانی که می ٔ  من همه

 هایی که در کاربرد موسیقی وجود دارد نشوند.دچار بسیاری از پیچیدگی

ند برای نابینایان توانید میان این فرآیهایی را می*آقای جعفری: با توجه به سابقه و تجربه شما در تحصیل و تدریس موسیقی، چه تفاوت

 و سایر هنرجویان قائل باشید؟

توان در میان این دو قشر مطرح دانست. من خودم وقتی از نظر من اگر مسائل تکنیکی از طرف معلم دانسته شود، تفاوت زیادی نمی

 دهم.های پیانو را نمینگاه کردن به کالویه  ٔ  ها اجازهشاگرد بینا دارم به آن

نویسی به خط تواند آنچنان که باید پیش برود، لزوم آموزش نتمهم که اگر وجود نداشته باشد از نظر من کار نمی ٔ  اما یک الزمه

ای امکان تحصیل تا مقطع بریل است. من به عنوان یک معلم موسیقی بر این باور هستم که اگر در عصر حاضر و با وجود امکانات رایانه

نویسی بریل موسیقی بدون مسلح بودن به سالح خط بریل چنین امکانی وجود ندارد. نت ٔ  در رشتهای میسر باشد، دکتری در هر رشته

های نت نگاه کنم. این خورم باید به دیکشنریدرصد آن را بلدم و هر وقت به مشکل بر می 70کنم فرآیندی پیچیده است و من اقرار می

که شاید به خط بریل -بینا های علم موسیقی است. من به ویژه از افراد نیمههنویسی مبتنی بر نظریشود که نتسختی از آنجا ناشی می
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آن دچار مشکالت فراوان  ٔ  کنم حتماً خط بریل را برای ورود به موسیقی بیاموزند تا در مراحل پیچیدهخواهش می -نیازی نداشته باشند

 نشوند.

 آورد بیشتر توضیح بدهید؟بریل به وجود مینویسی *آیا امکان دارد در باب مشکالتی که عدم یاد گیری نت

شوند که امکان ندارد بدون خط بریل ها آنقدر زیاد میهای غربی، هارمونی، و سولفژ، از یک جا به بعد پیچیدگیبرای یادگیری ساز

زند و هم از مشان آسیب میها دارند؛ این کار هم به چشها برای خود سعی در یادگیری آنبینا با درشت کردن نتپیش رفت. افراد نیمه

موسیقی آکادمیک بشوند تقاضا  ٔ  خواهند وارد عرصهکسانی که می ٔ  پذیر نیست. پس باز هم از همهیک جایی به بعد دیگر امکان

 کنم خود را به سالح بریل مجهز کنند.می

دمیک را برای ادامه زندگی موسیقایی ای شما. در سال سوم دبیرستان چه عاملی باعث شد تا رویکرد آکا*برگردیم به زندگی حرفه

 خود انتخاب کنید؟

نظری برای یادگیری فنون -عملی ٔ  شخصی من به دوگانه ٔ  دو عامل مهم وجود داشت که مرا به این سمت رهنمون کرد. ابتدا عالقه

شوند و به خاطر شرایط میهایی که افراد نابینای دیگر وارد آن موسیقی به سایر رشته ٔ  متفاوت و عامل دوم ترجیح اقتصادی رشته

 توانند از توانایی آکادمیک خود بهره کافی اقتصادی را ببرند.اجتماعی کشور نمی

کردند؛ لطفاً از موانع و مشکالتی موسیقی شدید که بیشتر نابینایان این مسیر را برای ادامه تحصیل انتخاب نمی ٔ  *شما زمانی وارد رشته

 خاطبین ما صحبت کنید.که بر سر راهتان وجود داشت برای م

من با رفتار خوبی از سمت سازمان  ۱۳78رو بودم، عدم مناسبسازی کنکور هنر برای نابینایان بود. در سال بهاولین مشکلی که من با آن رو

خدا  شوی بایدسازی وقت سازمان مستقیماً به من گفت: همین که از کنکور هنر محروم نمیسنجش مواجه نبودم؛ ریاست بخش آزمون

خواهم به کسانی که قصد شرکت در توانیم کار خاصی انجام دهیم. در همینجا میسازی آزمون نمیرا شکر کنی. ما برای مناسب

 دروس جدی بگیرند. ٔ  های مربوط به موسیقی در این رشته را بیش از همههای عمومی و درسآزمون هنر را دارند توصیه کنم درس

ای پیش روی من بود. مثالً این مشکل که چگونه شدم مشکالت عدیدهموسیقی می ٔ  در ایران وارد رشته به عنوان اولین نابینایی که

 -بتوانم به خط بریل هارمونی بنویسم. باید از تمام اساتید بزرگوار دانشگاه هنر تهران قدردانی کنم؛ به عنوان نمونه استاد بزرگ سولفژ

خواستند تا اجازه دهند من ها میاشین پرکینز در کالس به همراه خود ببرم و از تمام دانشجودادند مبه من اجازه می -استاد شریف لطفی

 شود آن را به خط بریل تعریف کرد.بار خواندن هارمونی تازه کشف کردم چگونه می 9آنچه باید را بریل کنم. من بعد از 

ها شوند کاهش داشته است؛ اما هنوز هم برخی از آندمیک میموسیقی آکا ٔ  خاطر حضور نابینایان بیشتری که وارد عرصهمشکالت به

های خود را در اختیار عالقه مندان نابینا قرار ای هستم تا بتوانم تجربهبه قوت خود باقی هستند. من در وبسایت خود در حال تدوین برنامه

 آکادمیک شوند. ٔ  ها بتوانند با اطالع بیشتری وارد این عرصهدهم تا آن
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 طلعید هنوز موانع مذکور در آزمون هنر به قوت خود باقی هستند؟*آیا م

شود. من از بله همچنان وجود دارند و اگر وجود نداشته باشند جای تعجب است. این مشکالت در آزمون کارشناسی ارشد بیشتر هم می

های موسیقایی و خط ود ببرند که بتواند ظرافتخواهم یک منشی به همراه خاند وارد این دوره شوند میافراد نابینایی که تصمیم گرفته

موسیقی را درک کند و سؤال را به درستی برایشان بخواند. باید توجه کنیم ما نابینایان فقط خودمان یاریگر خودمان هستیم و کسی قصد 

 همکاری بیش از چیزی که باید را برای ما ندارد.

هایی که دارید، آیا سازمان سنجش منشی خود را انتخاب کنند: با توجه به تجربه ها خواستید کههای خود از بچه*شما در خالل صحبت

 دهد؟ای را به ما میچنین اجازه

باید اشاره کنم: به طور قانونی در دوره کارشناسی چنین امکانی وجود ندارد؛ اما با مساعدت انسانی رؤسای حوزه و دادن این تضمین 

 خواند این اتفاق افتاده است.های موسیقی را برای من میسشکه این فرد تحت نظارت شما فقط پر

اقل آشنا به فن موسیقی آزمون کارشناسی ارشد باید بگویم سازمان سنجش مجبور به پذیرش استفاده از منشی متخصص یا ال ٔ  درباره

ها مساعدت بیشتری برای شد؛ زیرا خواندن سؤاالت موسیقی از عهده سایرین خارج بود. این نکته نیز شایان توجه است که در سایر رشته

هنر از سوی مسئولین امر،  ٔ  موسیقی و عدم توجه صحیح به مقوله ٔ  گیرد؛ اما ماهیت رشتهجش صورت مینابینایان از طرف سازمان سن

 دارند.دو عاملی هستند که همچنان وجود بسیاری از مشکالت را پابرجا نگه می

 ت کنید؟گیرد صحبشما انجام می ٔ  های بیشتری که از طرف سازمان سنجش نسبت به دورهباره همکاری*امکان دارد در

خبرم. همانطور ها اتفاق می افتد بامن به خاطر ارتباط کاملی که با مقوالت دانشگاهی و کنکوری دارم از ریز جزئیاتی که برای آزمون

 ها اتفاق مثبت این بوده است که امکان حضور منشی منتخب، با مذاکرات پیشا کنکوری برای افراد نابینا فراهم شده است.که گفتم تن

دانشگاه پیش  ٔ  موانع تحصیلی که در دوره ٔ  خواهم در بارهباره همکاری برخی اساتید در دانشگاه صحبت کردید: اما میدر*شما 

 انداخت با ما گفت و گو کنید؟روی شما بود و احیاناً شما را از سایر همکالسان غیر نابینایتان عقب می

های بریل نت و پارتیتور ستفاده برای ما در حد صفر نبود؛ زیر صفر بود. کتابترین مانع ما این بود که دسترسی به منابع قابل ابزرگ

های المللی میسر شده و کتابمطلقاً وجود نداشت. البته اکنون هم فضا خیلی تغییر نکرده است؛ به استثنای مکاتباتی که با مراکز بین

مندان به ای به تمام عالقههمی نیفتاده است. در اینجا قصد دارم مژدهاند، اتفاق خیلی مناکافی که به خط بریل در این زمینه تولید شده

استاندارد را دادم و تعداد قابل  ٔ  موسیقی بدهم: من به سهم خود به یکی از هنرجویان بینای خود آموزش ضبط نت به شیوه ٔ  حوزه

نویسی بریل همگام هستند، امکان های نتدهای ضبط شده با استاندارتوجهی کتاب نت به کمک او ضبط شد؛ از آنجا که این کتاب

های عمومی برای نابینایان قادر نیستند چنان که باید ها به خط بریل کامالً میسر است. باید توجه کرد که مراکز تهیه کتاببرگرداندن آن
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ردم تسلط کافی به مبانی موسیقی را کتب تخصصی موسیقی را برای افراد نابینا ضبط یا تولید کنند و این کار همانطور که پیشتر اشاره ک

 طلبد.می

 ای در زمان ورود شما به دوره کارشناسی ارشد برایتان پیش آمد؟*آیا مشکل تازه

دهند، مشکالت من آهنگسازی شده بودم و تعداد کمی از نابینایان در سراسر دنیا به این رشته اقبال نشان می ٔ  از جایی که من وارد رشته

های موسیقی داشته باشم. ما باید هم توانایی خود در باب تئوری ٔ  مندان ورود به رشتهای به عالقها قصد دارم توصیهدوچندان شد. اینج

 موسیقی را دو چندان کنیم و هم از توانایی گوش خود در تشخیص صحیح موضوعات مورد بحث بیشتر استفاده کنیم.

رسد. به عنوان یک موسیقیدان، آیا با د، یک پرسش عمومی به ذهن من میکنی*وقتی از تأثیر گوش بر روند کار موسیقی صحبت می

 کند موافقید؟این فرضیه که گوش افراد نابینا نسبت به سایرین بهتر کار می

کند؛ گوش ما نابینایا، به های خود را با ممارست قوی میتوانم بگویم: این دقیقاً مانند ورزشکاری است که بازودر پاسخ شما می

علمی ندارد. باید تر میشود و این هیچ ربطی به مسائل فراکنیم، نسبت به گوش افراد بینا قویبیشتری که از آن می ٔ  استفاده ٔ  واسطه

گوش بگذاریم صحیح نیست. گوش خوب مانند زمین  ٔ  نشان کنم این هم که تمام بار فعالیت موسیقایی خود را به عهدهخاطر

 های موسیقی توسط معلمین کارآمد کاشته شود.در آن بذر نظریهحاصلخیزی عمل میکند که باید 

توانم صدای سازی را در بیاورم و از آن کسب درآمد هم داشته باشم، چرا باید تن به آموزی از شما بپرسد که: من وقتی می*اگر نو

 های آموزش آکادمیک موسیقی بدهم، پاسخ شما چیست؟دشواری

به مراتب  د این است که میزان درآمدی که از طریق حضور در آکادمی برای من داوود جعفری متصور استاتفاقاً پاسخ من به این افرا

کدام از شاگردان خود را تواند باشد. من در دوران کرونا هیچبیش از داشتن یک شاگرد مبتدی یا ساز زدن در یک مجلس مشخص می

ایست. این در حالی است که اگر شما بخواهید م که نگاهشان به موسیقی حرفهگذاری کرده بوداز دست ندادم؛ زیرا روی کسانی سرمایه

ها باشد. از طرف دیگر، نگرش آکادمیک من به های آنتواند جزء اولین اولویتشاگردان مبتدی داشته باشید حذف معلم موسیقی می

عی و میزان درآمد تدریس دانشگاهی با نوازندگی رسد شأن اجتماموسیقی مرا به سمت تدریس در دانشگاه رهنمون ساخت. به نظر می

 در یک مجلس عروسی قابل قیاس نباشد.

های ها و گروهیکی دیگر از امکانات درآمدی که نگرش آکادمیک به موسیقی برای من فراهم آورده است، شرکت در کنسرت

 برای من داشته است. های موسیقی است که میتوان گفت عایدی قابل توجهی همآلبوم ٔ  موسیقی برای تهیه

*شما چند سال است که مشغول به درآمدزایی از راه موسیقی هستید و چه مشکالت و موانعی پیش پای شما برای رسیدن به جایگاهی 

 که اکنون دارید قرار داشته است؟
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شخصی که به تدریس داشتم از همان ترم اول دانشگاه این کار را شروع کردم؛ از طرفی باید توجه داشت فرآیند  ٔ  من به دلیل عالقه

های زیادی متقبل شد. من دانشجوی دانشگاه موسیقی در همه جای دنیا به صورت خصوصی دنبال میشود و برای آن باید هزینه  ٔ  مطالعه

دولتی برای این کار هزینه کرده ام. ممکن است این پرسش های غیراز یک دانشجوی دانشگاهتوانم اقرار کنم بیش دولتی بودم ولی می

دهم دو بخش دارد: یکی اینکه موسیقی داریم؟ پاسخی که من می ٔ  پیش بیاید که: پس چه نیازی به حضور در دانشگاه برای مطالعه

وم اینکه علم موسیقی آنقدر سخت هست که نشود در کنار های خصوصی آموخت. دنظریات موسیقی چیزی نیستند که بشود در کالس

 یک علم دیگر آن را تجربه کرد.

موسیقی بگویم: باید بدانید که قدم در  ٔ  خواهم به تمام متقاضیان حضور در عرصهتدریس را دارم می ٔ  سالی که تجربه 20من طی این 

ای شما درآمد خوبی داشته باشد. به این کار به چشم یک حرفه نگاه کنید و تواند برگذارید که البته میهزینه میراهی طوالنی و البته پر

خواهید دزد شوید، این کار را به بهترین نحو ممکن آن را به درستی پیگیری کنید. من برای شاگردانم مثالی دارم: میگویم حتی اگر می

 انجام دهید.

موسیقی شود تقریباً چقدر باید هزینه  ٔ  خواهد تازه وارد عرصهکه می توانید بگویید کسی*به عنوان یک معلم خبره در موسیقی، می

 کند؟

تار با یک پیانو تفاوت چشمگیری خرید یک سه ٔ  پسندد؛ طبعاً هزینهای که باید متحمل شود ابتدا به سازی بستگی دارد که میهزینه

دار باشد. این امکان وجود دارد دریس موسیقی را عهدهخواهد تدارد. دومین موردی که باید مد نظر باشد انتخاب معلمی است که می

 ٔ  توانید از او انتظار زیادی داشته باشید. باید بگویم هزینهاندک به شما تدریس کند؛ اما شما نمی ٔ  ای با هزینهحرفهکه یک معلم غیر

 تومان نیست. 250000ای موسیقی کمتر از ساعتی یک معلم حرفه

 کاریتان در ماه چقدر است؟ ٔ  ؤال پاسخ ندهید. میزان درآمد شما با توجه به سابقه*اگر دوست داشتید به این س

میلیون تومان درآمد  ۱7تا  ۱۶توانم ماهانه بین وقت داشته باشم و با دو روز و نیم کار میتوانم کار تمامتحصیل نمی ٔ  من به واسطه

های زیادی به دست آمده و پایداری و ممارست راوان و تحمل هزینهداشته باشم. باز باید تأکید کنم این میزان درآمد با ممارست ف

توان آورم. میموسیقی است. این مجموعه درآمدی است که من از تدریس به دست می ٔ  کسب هر گونه درآمدزایی در عرصه ٔ  الزمه

 ها خودداری کردم.از بیان آن هاها و سفارش آهنگسازی را نیز افزود که به دلیل ناپایداری آنبه آن درآمد حضور در کنسرت

 *جناب جعفری گرامی: اگر در پایان مطلبی هست که من از آن غفلت کردم، به عنوان سخن پایانی آن را مطرح فرمایید.

دوستان  ٔ  تمام حاضرم تجارب خود را در اختیار همه ٔ  خواهم دو نکته عرض کنم: اول این که من با عالقهبه عنوان سخن پایانی می

خواهند کار جدی موسیقی بینایی که میافراد نیمه ٔ  قرار دهم و به آنها در هر کجای دنیا که باشم، مشاوره دهم. دوم این که از همه نابینا

کنم حتی اگر صرفاً برای این کار باشد مبادرت به یادگیری خط بریل کنند. تجربه نشان داده است که درشت را دنبال کنند خواهش می
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ها به عنوان نمونه وقتی نور سالن چنان که باید نیست، آن تواند راه مناسبی برای این افراد باشد؛طور که پیشتر گفتم نمیها همانکردن نت

 ها را ببینند و ساز بزنند.توانند به درستی نتنمی

جعفری را بشنوند.  کنم یکی از قطعات ساخته شده توسط آقایشنوندگان دعوت می ٔ  گو از همهو*به عنوان حسن ختام این گفت

زیبا پادکست این شماره را از دست  ٔ  های زهی است. برای شنیدن این قطعهبهار که یک کوارتت برای ساز ٔ  ای به نام مرثیهقطعه

 ندهید.

 

 هاها از روزگار پهلویهای کتاب صوتی: از پیانیست نابینا تا ناگفتهتازه

 

 های عمومی کشورنهاد کتابخانه بخش نابینایان رقیه شفیعی: کتابدار

ای به آوری است که فهرست مراکز ارائه دهنده خدمات کتابخانهپیش از معرفی کتب در نظر گرفته شده برای این شماره الزم به یاد

فی شده این ماه های معردهنده خدمات، در پایان سیاهه کتابنابینایان در سراسر کشور همراه با آدرس، شماره تلفن و مسئول بخش ارائه

 تان را درخواست دهید.توانید از طریق ارتباط با مرکز معرفی شده در استان خود کتب مورد نیازشود و شما میقرار داده می

 کنیم:های این ماه را با کتاب پیانیست نابینا شروع میو اما معرفی کتاب

انگیزد. میوجود نابینا بودن تحسین همگان را براو در نوازندگی پیانو با ماریا تنها دختر منشی دربار اتریش دختری نابغه است، استعداد*

طلب  -درمانییکی از مدعیان هیپنوتیزم-پدر ماریا اما از وضعیت جسمانی دخترش راضی نیست و برای بهبود او از فرانس آنتوان مسمر 

 گناهی.یقی از حس شجاعت، لذت، کمبود و درد بیکند. ورود مسمر به زندگی ماریا همراه اتفاقات شگرفی است؛ تلفکمک می

زاده که نشر کتاب مرو ی علی ستارو ترجمه هالبرستادت شلیمداستانی واقعی، مهیج و سرشار از عشق است به نویسندگی  « پیانیست نابینا»

 صفحه به چاپ رسانده است. ۱5۶در  ۱۳97سال 

زبان یسال به دست مخاطب فارس ۶0به  بیقر یریبا تأخشود همان اثری است که موجب تکفیر هانا آرنت شده و معرفی میکه  یکتاب*

از مأموران  یکی- شمنیآدولف آ یکه هانا آرنت در گزارش خود از محاکمه ییهاندارد. اغلب پرسش یکهنگ یاما رنگ و بو رسد،یم

 است.  افتهین یماست و پاسخ درخور یرو شیپ نوزه گذاردیبه بحث م ییحل نهاراه استیس یدر اجرا -یناز میارشد رژ
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که نه از  دیگویسخن م یظهورکتاب از شر نو نیمطرح کرده بود، در ا تریتوتال یهاکه قبالً در خواستگاه یاتینظر یبه پشتوانه آرنت

قانون  تیتحت حما یهولناک که خالف  جرائم عاد اتی. جناردیگیمدرن سرچشمه م یبروکراس یفرد بلکه از هزارتو نتطیخبث 

 یالحظه یآنکه حت یبزند ب تیدست به جنا تواندیم یهر فرد عاد طیشرا نی. در اکندیم یشان را از وجدان تهوجود و شوندیانجام م

 به آثار هولناک عمل خود فکر کند.

را تنها مرجع و دادخواه  لیاسرائ یناز میبه عنوان مغز متفکر دستگاه کشتار رژ شمنیقصد داشتند با ربودن و محاکمه آ لیرهبران اسرائ

در  شمنیآ یمحاکمه یدهیاو از ا یبانیو پشت یشیدادگاه نما نیا یاساس راداتیآرنت بر ا دیجهان جلوه بدهند. اما تأک انیهودی یقیحق

 . ختیاز هم گس یدایرا تا حد ز لیاسرائ یبرنامه یرازهیش یالمللنیدادگاه ب کی

در هولوکاست ارائه کرد که به رغم گذشت  هودی یهارا از نقش شورا یاعد نسبتاً ناشناختهآرنت در خالل گزارش خود بُ نیبر ا عالوه

 قرار بدهد.  یزیستهودی جیرا در مظان اتهام را ندهیگو تواندیاست و اشاره به آن م یقرن همچنان جنجال میاز ن شیب

تحقق اهداف  تیتثب یبرا سمیونیقرار داد. صه هاستیونیصه یموضوع آرنت را آماج حمالت گسترده به خصوص از سو نیبه ا پرداختن

 یهودیان را قربانیان ازلی و ابدی نشان بدهد. بود که خیاز تار یتیروا یرایمدت خود الجرم تنها پذدراز

به  ۱۳99صفحه در سال  ۳7۶ی زهرا شمس انتشارات برج در آرنت را با ترجمه اثر هانا« آیشمن در اورشلیم گزارشی در باب ابتذال شر»

 چاپ رسانده است.

خواهیم به خاطر جلب دانیم آنچه را میآید و میمان میدانیم که احساس نارضایتی به سراغافتیم. میدانیم که همیشه به تله می*ما می

توانند ما را از لحاظ عاطفی استثمار کنند و به ما باید بکنیم! چرا برخی از افراد می دانیم چهدهیم. اما نمیرضایت دیگران از دست می

شان کنند استثمارگران ماهری هستند که هر زمان به خواستهافرادی که ما را همواره وادار به تسلیم میاحساس بازنده بودن ببخشند. 

کنند. معموالً زنند و یا ما را زیر بار سنگینی از گناه مدفون میت به تهدید میکنند و اگر نرسند دسشان را به ما نزدیک میرسند خودمی

کشند که فراموش مان ما را آن چنان مصرانه به زنجیر استثمار مییک شخص خاص، مانند همسر، پدر یا مادر، خواهر یا برادر و یا دوستان

هایی که منجر به آن تاری رفچرخانند. این جدال قدرت و دایرهان میشسالی هستیم. آنها ما را روی انگشت کوچککنیم آدم بزرگمی

کند فرایند انکار و سردرگمی را که بر بسیاری گیری عاطفی. برّندگی این کلمه به ما کمک میگیری خالص است. یعنی باجشود باجمی

هایی هستیم که موجب یازمند شناسایی و اصالح رفتاررو شویم. در این حالت ما نبهمان حاکم است بشکافیم و با حقیقت رواز روابط

 شود.مان میرنج

 صفحه روانه بازار کرده است. ۳89در  ۱۳9۳جوادی نشر پیکان سال ی منیژه شیخی سوزان فوروارد را با ترجمهنوشته« گیری عاطفیباج»
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گیری پذیر هستیم. روانشناسی باجی از ما در مقابل آنها لطمهکنند و چرا برخها چگونه عمل میگیرشود که باجدر این کتاب نشان داده می

کنند و همچنین در خواهید یافت که هایشان استفاده میها از مهر و سایر ابزارگیرشود که چگونه باجشود و نشان داده میتوصیف می

 شود.ها دیده میگیریی باجی مشترکی است که در همهچگونه ترس زمینه

 دایپ ویشهر توک یساکت واقع در حومه یاها در محلهبوته کیخورده نزدو سر گره یکیدر پوشش پالست دهیچیپ یجسدکه  یزمان*

 یاند. قربانقتل شده یپرونده نیدار ااش، عهدهکاوا و جوخه مهیه کویآغاز شده و ستوان ر زین «یفرنگپرونده شب توت»داستان  شود،یم

 .ستیآگاه ن رحمانهیب تیجنا نیا ییهم از چون و چرا چکسیبر بدن دارد و ه یبیعج یهاشده و زخم یسالخ یاانهیبه طرز وحش

انتخاب شده؛  ویکالنشهر توک سیاداره پل ییبه عنوان ستوان و سرپرست بخش جنا برد،یبه سر م یسالگ 29کاوا که در سن  مهیه کویر

است؛  توجهیمحکم بوده و نسبت به خطر ب اریبس یبر سر راهش او از نظر روان یجوان است، با وجود موانع یلیپست خ نیا یاما او برا

 دیایهم برب «یپرونده شب توت فرنگ»از پس  تواندیکه م دید دیدارد. حال با ییجنا یدر حل معماها زیبرانگ نیتحس ییتوانا کی نیهمچن

 .ریخ ای

 ریجنازه غ نیچند تیکند. هو دایپ کیرا با همان جنس پالست گرید یجنازه ۱۱ س،یپل شودیکه سبب م کندیم دایپ ییهاسرنخ کویر

 کیاز  ییهاندارند. تنها سرنخ دور از ذهن، به زمزمه گریکدیبه  یارتباط چیهم معلوم است ه تشانیکه هو ییهااست اما آن صیتشخ قابل

 .«یتوت فرنگشب »با نام  نترنتیا کیتار یفضادر  یزیچ رسد؛یم ینترنتیا تیوبسا

 است. «یپرونده شب توت فرنگ» یبعد یکه خود او قربان رسدیبه دنبال اوست و به نظر م زیهمچنان که او به دنبال قاتل است، قاتل ن اما

داران دوستصفحه تقدیم  ۳52در  ۱۳98حسنی سال پشتی با ترجمه سارا پوری تتسویا هوندا را نشر کولهنوشته« فرنگیی شب توتپرونده»

 ادبیات پلیسی کرده است.

سال  ۳5ها طی بیش از ی اینهایی از میان آنچه نویسندههاست. مقالهی شخصیتای دربارهی دانشنامه*محتوای این اثر شصت مقاله

هایی که در خصیتقاجاریان. شامل ش -۱اند. های کتاب در سه بخش تنظیمشدههای مختلف نوشته است. مقالهنگاری در زمینهدانشنامه

هایی که بخشی از زندگی آنان در عصر قاجار و بخش دیگری در قاجاری معاصران. شخصیت -2اند. گذشتهعصر قاجار زاده شده و در

 بوده است. ۱۳00شان پس از ی رشد و حیاتهایی که دورهمعاصران. شخصیت -۳بوده است.  ۱۳00ی پس از دوره

 صفحه منتشر کرده است. 5۳9در  ۱۳98تألیف عبدالحسین آذرنگ را نشر کتاب بهار سال « معاصران شصت چهره از میان قاجاریان و»

تبعیدی در های بعد از انقالب بسیاری از رجال رژیم گذشته که در جریان انقالب یا بعد از آن از ایران خارج شده و به حال خود*در سال

هایی نظیر تاریخ شفاهی ایران خاطرات خود را از اند. یا با مصاحبه با برنامهطرات زدهکنند دست به نوشتن خااروپا یا آمریکا زندگی می

اند. یکی از این اشخاص عبدالرضا انصاری از مقامات سرشناس دوره پهلوی است. وی در مقام کار و زندگی در رژیم گذشته بیان کرده
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یت داشت. انصاری در بیان خاطرات خود در عین حال که به اقدامات وزارت، استاندار و سرپرستی و مدیریت آب و برق خوزستان فعال

ها و کند، عدم توجه به وضع معیشت مردم به خصوص در شهرستانمثبتی که در جهت عمران و آبادی صورت گرفته است، اشاره می

های بزرگ مشاهدات او در یکی از شهر کند. شرح پریشانی و نارضایی مردم وها را با شرح آنچه به چشم خود دیده است بیان میروستا

 دهنده است.برد به راستی تکانخوزستان که از آن به نام شهر کوران نام می

صفحه  482در  ۱۳9۳با مقدمه و ویرایش محمود طلوعی را نشر علم سال « ها )خاطرات عبدالرضا انصاری(ها از روزگار پهلویناگفته»

 دوستان کرده است.تقدیم تاریخ

کنند و با شان پیدا میها در گذشتهی آدمگردانی که همههای سررفت! از آن کاشر بار آرزو کرد کاش ماجرا این طوری پیش نمی*هزا

 کنند.ی برگشت ندارد باز هم آرزویش میدانند زندگی دکمهاینکه می

 دوستان کرده است.انصفحه تقدیم رم 400در  ۱۳97لو را انتشارات روشا سال ی تکین حمزهنوشته« کارما»

های شود به تمام رانندگان تاکسیگوید: این کتاب تقدیم میی کتاب در مقدمه می*در این اثر طنز که جز برای سرگرمی نیست نویسنده

ن این شااینترنتی، غیر اینترنتی، زرد، سبز، نارنجی قدیم، شخصی، دربستی و درباز، خطی و غیر خطی، آژانس و نیز تمام آنان که شغل

ی عزیزانی که جهت فراموش کردن شود به همهکنند. تقدیم مینیست ولی در مسیر خانه تا محل کار و بالعکس مسافر توراهی سوار می

ای جز راه انداختن چنین آور جایی که قرار بود شهر باشد، چارهها و برای تحمل ترافیک سرسامدردها و کمردردها و پامشکالت و اندوه

 یابند.ایی نمیهبحث

 صفحه به چاپ رسانده است. 77در  ۱۳99علی نبویان را نشر خوب سال اثر طنز امیر« نکُیَکأن لم »

ها به پایتختی *شهر اصفهان در طول تاریخ پر نشیب و فراز خود به علت موقعیت جغرافیایی پیوسته مورد توجه حاکمان قرار گرفته و بار

م بیگانگان نیز بوده است. با این حال پیوسته پایدار مانده و توانسته است بر اعتبار خود بیفزاید. چونان انتخاب شده و هرزگاهی مورد هجو

های که امروز نیز این شهر به لحاظ اهمیت باالی فرهنگی، تاریخی، هنری و اجتماعی خود از غنای خاصی برخوردار بوده و یکی از الگو

های بزرگ تاریخی، شود. آنچه موجب شهرت جهانی این شهر شده عالوه بر یادمانمیی فرهنگی در جهان اسالم محسوب برجسته

اند و با تفکر و فرهنگی و هنری وجود اندیشمندان بزرگ علمی، فلسفی و اجتماعی، هنری و دینی است که در این شهر پرورش یافته

های دف اصلی این کتاب شناخت اصفهان و معرفی جاذبهاند. هساز خود موجبات اعتالی این شهر را فراهم آوردهی فرهنگاندیشه

 گری آن است.گری این شهر در ابعاد مختلف و بررسی جایگاه صنعت گردشگردش

صفحه منتشر  ۱88در  ۱۳8۶محمدی است که سازمان فرهنگی تفریحی شهر اصفهان سال ی حسن بیگنوشته« گریاصفهان و گردش»

 کرده است.
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زاد بود. ها بر این نکته تأکید شد که او فرزند فروغ فرخزندگی را ترک کرد، در اغلب خبر ۱۳97پور در سال *پس از آنکه کامیار شا

های تهران سپری کرد. کتاب حاضر نوازی در بوستان پارکی پایانی عمرش را به گیتارعمری را به رنج و نومیدی گذراند و حدود دهه

 مندان قرار دهد.های دقیق یا به نسبت دقیقی در اختیار عالقهآگاهی کوشد از زندگی شخصی، ادبی و هنری اومی

صفحه به چاپ  ۱8۶در  ۱۳99را کامیار عابدی و فرناز تبریزی توسط نشر مروارید سال  «تاریشاپور؛ شاعر، نقاش و نوازنده گ اریکام»

 اند.رسانده

ی پدر و مادرش را پردازد و همچنین خاطرات و آراء او دربارهیفصل است که به بررسی زندگی و آثار کامیار شاپور م ۱0کتاب شامل 

های پایانی هم به تحلیل آثار نقاشی آوری شده و فصلهای دیگران به او در کتاب جمعهای او به پدرش و نامهکند. نیز متن نامهبیان می

 او از سوی سه تن از کارشناسان اختصاص یافته است.

صفحه  20۶در  ۱۳۶۳آوران سال علی صفریان را نشر پدیدی محمدی پل گالیکو با ترجمهنوشته« از برفیکتاب عشق هفت عروسک و غ*»

 منتشر کرده است.

 شود:این کتاب شامل دو داستان است. یکی عشق هفت عروسک و دیگری غاز برفی که داستان نخست چنین آغاز می

ای بود با دهان گشاد قوارهخودش را در رود سن بیندازد. دختر موجود الغر و بیخواست در پاریس در بهار عمر ما دختری در پاریس می

هایی در هر جا که باید برجستگی باشد و فربهی. صورتش جذاب بود اما با گرسنگی و موی سیاه کوتاه. بدنش همه استخوان بود و گودی

کردند. امیدی. اسمش مال هیکز بود اما مچ صدایش میو ماالمال از ناقرار بود و درشت، براق، سیاه و رنج از شکل افتاده بود. چشمانش بی

آمیز اش هنوز چیزی از رمز و راز این سرزمین اسراربختیی شورآرگ نزدیک سنبریو. با همهی پلویتیم بود یک بریتانیایی از اهالی دهکده

 را با خود داشت.....

هایش سؤاالتی طرح آید؟ سقراط در آموزهای پر ابهت است. اما فلسفه به چه کار میهها واژی فرهنگها و همهی کشورفلسفه در همه*

کرد که با زندگی، شخصیت و خصایل افراد ارتباط داشت. ما نیز نیازمند درک معنای زندگی و آشنایی با هنر زندگی هستیم. لذا به می

گویند با نور تاباندن بر مان سخن میی مسائل زندگیندگی با ما دربارههای فلسفی که نه فقط با صدای عقل بلکه با شعور زانتشار کتاب

ی های زندگی و دعوت از خود ما برای تفکر بیشتر یعنی فکر کردن به هنر زندگی با مدد گرفتن از تجربهزوایای تاریک پیچیدگی

 ف آن در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.های مختلی زندگی تنهایی است که جنبهدیگران نیاز داریم. یکی از مسائل پیچیده

 صفحه روانه بازار کرده است. 2۳9در  ۱۳97ی خشایار دیهیمی فرهنگ نشر نو سال را با ترجمه الرس اسونسناثر « فلسفه تنهایی»

کند که مبتنی بر منابع روانشناسی، علوم اجتماعی و فلسفه فصل تنظیم شده است، فصل اول گزارشی از تنهایی را بیان می 8کتاب در 

گوید که چه کسانی تنها هستند. فصل چهارم کند. فصل سوم میی احساسی تنهایی را تبیین میاست. فصل دوم ماهیت احساسات و جنبه
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کند. فصل ششم آدم مدرن را که چجور آدمی ها بیان مید. فصل پنجم نقش عشق و دوستی را در زندگی آدمبه اعتماد اختصاص دار

تک ی مسئولیت تکشود. فصل هشتم هم به بحث دربارهگزینی و انزوا به بحث گذاشته میکند. در فصل هفتم خلوتاست معرفی می

 شود.افراد در مدیریت تنهایی پرداخته می

 یو سهولت دسترس ییبا آنها جهت آشنا یارتباط یهاو راه یسراسر کشور از جمله نشان انینایناب یهاکتابخانه یات تماممشخص ریدر ز

 اعمال خواهد شد. یبروزرسان ستندین ستیل نیکه در ا ییهاخواهد آمد. در صورت کثب اطالع از کتابخانه انیشما گرام

 04۱۳44۳5۶5۱. تلفن: ی. مسئول: روح اهلل ساعانینایبخش ناب زیتبر یراه الله کتابخانه مرکز چهار یآزاد ابانیخ زیتبر یشرق جانی. آذربا۱

 یهنر-یجنب چاپ ناصر مؤسسه فرهنگ رانیساختمان کاچ یباال حمام روبرو ستگاهی)ره( ا ینیامام خم ابانیخ زیتبر یشرق جانی. آذربا2

  ۳تا  04۱۳۳۳55552تلفن:  info@bassir.ir: یکیپست الکترون bassir.ir: ینترنتیا ی. نشانییرضا دی. مسئول: حمریبص

. مسئول: انینایبخش ناب یامراغه یاوحد یکتابخانه یبانک مل یروبرو یمعلم شمال ابانیپاسداران خ دانیمراغه م یشرق جانی. آذربا۳

 7 یداخل 04۱۳7228777تلفن:  یمحمد نجف

. تلفن: انینایبخش ناب یمرکز یکتابخانه ینیامام خم مارستانیب یارشاد روبرو ابانیبلوار مدرس خ هیاروم یغرب جانی. آذربا4

 یدآبادیمج دای. مسئول: آ4 یداخل 044۳۳485085، 044۳۳485084

. مسئول: سجاد فداکار. تلفن: انینایبخش ناب لیاردب یکتابخانه مرکز لیشوراب یفرهنگ-یحیمجتمع تفر یدانشگاه ورود ابانیخ لی. اردب5

045۳۳52074۳ 

: یکی. پست الکترونییاصفهان. مسئول: رسول رضا انینایناب ی)عج( کتابخانه عموم عصریول ابانیاحمدآباد خ دانی. اصفهان م۶

ble1386@gmail.com  :0۳۱۳22۶۱090تلفن . 

 0۳۱۳۳۳7۳۱۳۶. تلفن: یعابد دی. مسئول: سعانینایکتابخانه فاطمه زهرا بخش ناب یفروغ ابانی. اصفهان خ7

 0۳۱۳۶۶۱8599. تلفن: یجبار نی. مسئول: حسیسامان دیمدرسه شه 40سجاد کوچه شماره  ابانی. اصفهان خ8

تلفن:  bcui1395@gmail.com: یکی. پست الکترونیمیکر هی. مسئول: سمانینای. اصفهان دانشگاه اصفهان مرکز امور ناب9

0۳۱۳79۳55۶5  

 0۳۱42۶۱0۶۶۶. تلفن: یقربعل داهللی. مسئول: انینایالجنان بخش نابفتاح دانیکتابخانه شه یقدس غرب ابانی. اصفهان نجفآباد خ۱0
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: لیمی. ایسبز ای. مسئول: ثرانینایطبقه همکف بخش ناب ریرکبیام یکتابخانه عموم یدانشکده جنوب ابانی. البرز کرج چهار راه دانشکده خ۱۱

alborzblindspl@gmail.com  :02۶۳2207990تلفن 

  02۶۳4۱825۱۳زاد تلفن: . مسئول: محمدرضا گورابانینایناب ژهیواحد کرج کتابخانه و یالبرز دانشگاه آزاد اسالم .۱2

: لیمی. ایعیشف هی. مسئول: رقانینایبخش ناب یبلوار دانشجو میدان دفاع مقدس جنب اداره آب و فاضالب کتابخانه مرکز المی. ا۱۳

ilam.blind.library@gmail.com  :084۳2247۶94تلفن 

 077۳42۳0080. تلفن: ی. مسئول: فاطمه کاووسیبهشت دیکتابخانه شه ریهفت ت ابانی. بوشهر دشتستان خ۱4

بخش  ینیخم یمصطف دیاسالمشهر کتابخانه شه یستیجنب بهز ینیخم یبلوار مصطف یابتدا ضیباغ ف یمتر ۱5 ابانی. تهران اسالمشهر خ۱5

 02۱5۶۶94۶0۳. تلفن: ی. مسئول: جمال لطفانینایناب

 یشاهمراد ونی.  مسئول: هماانینایپارک شهربخش ناب یپارک شهر کتابخانه مرکز 4بهشت در  ابانیخ یوحدت اسالم ابانی. تهران خ۱۶

  02۱55۱۶۳۶8۶تلفن: 

: انینایناب یاطالعات علم گاهی. پایزدی. مسئول: محبوبه اانینایبخش ناب یی. تهران دانشگاه تهران اداره کل امور دانشجو۱7

blind.ut.ac.ir  :02۱۶۱۱۱2920تلفن  

. مسئول: شهرزاد دهقان. انینایحضرت فاطمه بخش ناب یکتابخانه عموم یجنب مسجد جامع المهد کیبلوار المپ کی. تهران دهکده المپ۱8

 02۱447248۳5، 02۱44720۳74تلفن: 

.  انینایدکتر باهنر بخش ناب دیکتابخانه شه ۱797باغ فردوس پالک  نیجنب پمپ بنز شیتجر دانیبه م دهینرس عصریول ابانی. تهران خ۱9

 02۱22728۱۶4. تلفن: یمسئول: فرزانه شاهمراد

زاده. تلفن:  نی. مسئول: محمد خوانیرودک انینایمجتمع ناب 5۳االسالم پالک  ریظه ابانیخ یجمهور ابانیبهارستان خ دانی. تهران م20

02۱۳۳۱۱2۱52 02۱۳۳۱۱2۱90 . 

مسئول: پرستو ولدخان.  ان،ینایارشاد بخش ناب یهینیحس یعموم یباالتر از سه راه ضرابخانه  کتابخانه یعتیشر یدکتر عل ابانی. تهران خ2۱

 02۱22894004تلفن: 

. تلفن: یبروجن یجوادپور هی. مسئول: راضانینایناب ژهیکتابخانه فجر و ییوفا دیبروجن بلوار ملت مجتمع شه یاری. چهارمحال و بخت22

0۳8۳422۶70۱ 
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. مسئول: یرودک انینایناب یکتابخانه عموم 9پالک  44کوچه  یو مولو یسعد ابانیشهرکرد حدفاصل خ یاری. چهار محال و بخت2۳

 0۳8۳2225۳09. تلفن: یاریبخت یاسیال مهیحک

 05۶۳22۱۱559. تلفن: پورمیکر یتقمسئول: محمد. رجندیکتابخانه ب ۱7 هیکاظم هیکاظم ابانیخ رجندیب ی. خراسان جنوب24

. تلفن: یریبش ی. مسئول: علانینایبخش ناب یسبزوار یکتابخانه حاج مالهاد فینظ دیشه ابانیکارگر خ دانیسبزوار م ی. خراسان رضو25

05۱4444۱449 

. تلفن: ینور رهی. مسئول: منانینایببخش نا ینیامام خم یکتابخانه مرکز وریشهر 8 دانیم ریت 7مشهد بلوار  ی. خراسان رضو2۶

05۱۳89۱55۶0 

 05۱422۱۱۱22. تلفن: انیخوارزم دی. مسئول: ناهانینایبخش ناب یعتیدکتر شر یکتابخانه عموم شابورین ی. خراسان رضو27

 یمرکز یکتابخانه عموم( یرازیش ادینبش چهارراه کتاب )تقاطع ص یاسدآباد نیالددجمالیس ابانیخ یبجنورد انتها ی. خراسان شمال28

 058۳22287۶۳. تلفن: یآبادیحاج ی. مسئول: علانینایبو کم انینایمهمان نواز بخش ناب اهللتیآ

. مسئول: محمدحسن احساندوست. انینایبخش ناب یپارک دولت کتابخانه مرکز یپارس رو به رو انیک ی. خوزستان اهواز جاده ساحل29

 0۶۱۳۳۳۶۱0۱7تلفن: 

.  مسئول: فاطمه اسودزاده. تلفن: انینایبخش ناب یبهشت دیارشاد جنب اداره فرهنگ و ارشاد کتابخانه شه ابانیخ هیدیام. خوزستان ۳0

0۶۱52۶2۶00۱ 

  024۳۳558880. تلفن: ی. مسئول: فاطمه محسندیسپ شهیاند یکتابخانه عموم ییرجا دیبهمن جنب پارک شه 22. زنجان بلوار ۳۱

. انینایبخش ناب یاستان سمنان کتابخانه مرکز یعموم یبهمن اداره کل کتابخانه ها 22استخر  یرو به رو جیوار بسمعلم بل ابانی. سمنان خ۳2

  ۱09 یداخل 02۳۳۳4۳99۱8تلفن:  blind.kms1395@gmail.com: یکی. پست الکترونانیمسئول: مهرداد فؤاد

. مسئول: انینایبخش ناب یمراد نیمع یکتابخانه مشارکت یاستان مجتمع امام عل یستیبهز ینیامام خم ابانیو بلوچستان زاهدان خ ستانی. س۳۳

  054۳۳44۳470. تلفن: یاصغر یعل

. یمحمد سای. مسئول:  پرانینایبخش ناب یسیرئ ینعلیحس یکتابخانه عموم 2بلوار هجرت نبش کوچه  یقائم ابتدا دانیم رازی. فارس ش۳4

  07۱۳227۶9۳8تلفن:  plblind30@gmail.com: کیپست الکترون
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 07۱۳8۳۱88۱5تلفن:  mntk.ir: ینترنتیا ی. نشانیغزنو الی. مسئول: لایکتابخانه گو نیتوانگران کارآفر انینایمؤسسه ناب رازی. فارس ش۳5

  2 یداخل 7تا 

. تلفن: یمیابراه. مسئول: فاطمه دیکتابخانه کودکان ام ۶۶متری پالک  ۱2ولی عصر جنوبی کوچه  ابانی. فارس ارسنجان خ۳۶

07۱4۳5279۱۱ 

 028۳۳۳۶۳292. مسئول: محمود ارجمند. تلفن: انینایشهدا بخش ناب یبخش بوستان شهدا کتابخانه عموم اضیف ابانیخ نی. قزو۳7

 025۳77555۶۶. تلفن: ی. مسئول: حسن عبدلانینای( بخش نابی)مرکز یاخامنه اهللتیآ ی. قم کتابخانه عموم۳8

 087۳۳28575۱. تلفن: یاسد زی. مسئول: کامبانینایبخش ناب یفردوسی جنب مخابرات کتابخانه فردوس ابانیخ . کردستان سنندج۳9

. تلفن: زادهییرضا مانیکرمان مسئول: پ یکتابخانه مرکز نیبه پمپ بنز دهینرس ییرجا دیشه ابانیعصر خ یول دانی. کرمان م40

0۳4۳22۳۱۶47 

. تلفن: یزی. مسئول:: فروزان عزانینایبخش ناب ایاالنبدبیرستان عالمه مجلسی کتابخانه خاتم. کرمانشاه شهرک بهداری جنب 4۱

08۳۳8۳۶9۱99 

 08۳۳429۳920. تلفن: ی.  مسئول: ندا نورانینایبخش ناب ییبستان پشت فروشگاه رفاه کتابخانه عالمه طباطبا. کرمانشاه بلوار طاق42

بخش  اسوجیاهلل سید کرامت ملک حسینی)ره( آیت یکتابخانه مرکز یکاشان اهللتیباد بلوار آسالم آ اسوجی. کهگیلویه و بویر احمد 4۳

 074۳۳2۳2498. تلفن: ی. مسئول:: جواد اسدانینایناب

 0۱7۳۳222024. تلفن: میحک دی. مسئول: مجیمختوم جنوبی کتابخانه مختومقلی فراغ ی. گلستان گنبدکاووس خیابان گلشن غرب44

 0۱7۳22۶4۳4۳. تلفن: یروح دهی. مسئول: حمانینایبخش ناب یفندرسک ریآذر کتابخانه م 5 ابانیخ عصریول دانیگرگان م. گلستان 45

 ۱5 یداخل

 0۱۳۳۳245858. تلفن: ی. مسئول: زهرا خسروانینایبخش ناب ایخاتم االنب یهنر یمجتمع فرهنگ یسعد ابانیخ یرشت ابتدا النی. گ4۶

. تلفن: یمقدس ی. مسئول: مهدانینایبخش ناب یدیجنب پارک مادر کتابخانه عالمه شه جیبس یمتر 45 ابانی. لرستان بروجرد خ47

0۶۶424۶5800 

. انینایرودکی رو به روی پارک قدس کوچه رضی اداره کل استان مازندران بخش ناب ابانیبلوار امیرمازندرانی خ ی. مازندران سار48

 0۱۱۳۳۳۶99۱۶. تلفن: یمسئول: عادل اکبر
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 0۱۱۳45۳۳499. تلفن: ییبابا یعل. مسئول:: عباسنژادیهاشم میعبدالکر دیس دیکتابخانه شه نژادیهاشم دی. مازندران بهشهر بلوار شه49

 الی. مسئول: لانینایبخش ناب یسلمان ساوج یفجر کتابخانه عموم یجنب سالن ورزش یبلوار دادگستر نیفلسط دانی. مرکزی ساوه م50

 08۶42247۶72. تلفن: فریدیسع

بخش نابینایان دکتر محمد خزائلی. مسئول: ابوالفضل  ۱اراک خیابان امام رو به روی زایشگاه طالقانی کتابخانه عمومی شماره  ی. مرکز5۱

 08۶۳278۶7۱0. تلفن: یدریح

. تلفن: ی: هما خانجان. مسئولانینایهمدان بخش ناب یبلوار قلم کتابخانه مرکز انیسازتیچ دیبلوار شه ی. همدان فلکه فردوس52

08۱۳2۶4۶747 

 ۱05 یداخل ۱8 50. تلفن: ی. مسئول: سمانه فتاحانینایبخش ناب زدی یکتابخانه مرکز جی. یزد بلوار بس5۳

 0۳5۳۱2۳۳۳۶۶. تلفن: ی. مسئول: احمد نظرزدیدانشگاه  یکتابخانه مرکز هیساختمان علوم پا زدی یدانشگاه سراسر زدی. 54

 

 یخال یسیتنمایشگاه سایت یجایادداشت میهمان: 

 

 وله چهیو خبرنگار رسانه دو سندهی: نویآباد اسکندر

و  یکاربرد ،یفن یهاتازه یبرگزار شد و جا یبینایان به صورت مجازنابینایان و کم یهاسازترین نمایشگاه آسانبزرگ امسال

 بود. یدر آن خال باًیساله تقرمعمول هر یهاسازیبهینه

خاطر شد، امسال بهفرودگاه شهر فرانکفورت آلمان برگزار می "شراتون"( در هتل مجلل 200۳) ۱۳82که از سال  یسایت سیت نمایشگاه

 برپا شد. ی(، به صورت مجازیمِ 2۱تا  ۱9اردیبهشت ) ۳۱تا  29کرونا از  یهامحدودیت

برگزار نشد و  ۱9ید وکو یهانمایشگاه در این ارتباط گفت: سال گذشته نمایشگاه به خاطر محدودیت یهنگامرکل سرپرست هم خانم

برگزار کردیم. ما  یبینا به ما رسید. این شد که امسال نمایشگاه را دست کم مجازمندان نابینا و کمعالقه یاز سو یبسیار یهاهیگال

ها را لمس و ها و آسانسازجالب و جذاب است که کاربران بتوانند شخصاً دستگاه ینها هنگامنابینایان، ت ویژهنمایشگاه  یدانیم برگزارمی
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 یمجاز ینمایشگاه در بستر فضا یخود داشته باشند، به برگزار یعرضه تازه ها یبرا یمیدان ،دارانکه الاقل غرفه این یتجربه کنند. اما برا

 شدیم. یراض

 یتیستیسا شگاهیاز نما یاتاریخچه

اما هربار  "را انتظار داشت. یامسال نباید ابزار تازه ا"کردم ینمایشگاه، هر سال شاهد آن بودم و همیشه گمان م یاز نخستین دوره برگزار

 شدم.غافلگیر می دیجد یها یاز تکنولوژ

 بودند. یتاً بیشترین آنها آلمانکننده داشت که طبیعدیبازد ۱500و حدود  یدیشرکت تول 40بیش از  ،یدر نخستین سال برگزار نمایشگاه

میدیدم که شرح آنها در اینجا مطلب را به  یکوچکتر، سبکتر، سریعتر و دقیقتر یهاسازکردم، آسانیسال که از نمایشگاه دیدار م هر

بود و یاب تبدیل کرده از کانادا یک کامپیوتر کوچک را به یک دستگاه جهت "Humanware"نمونه، شرکت  یبرا درازا میکشد.

 نمایشگاه را مشخص میکرد. یگنجید که آن دستگاه حدود نشاننگارنده از ذوق در پوست نمی

 یهاآخر، همه گوشی یهامبدل شد و سال یگِرم 400هوشمند  یاندازه یک گوشمه یبعد آن کامپیوتر کوچک به دستگاه یهاسال

 یاب داشتند.هوشمند جهت

ها کشور جهان آمده بودند و ایرانی ۱5دو برابر شده و از  یتوانبخشکمک زاتیکنندگان تجهدیولت ،یتیستیدهمین دوره نمایشگاه سا در

 ها داشتند.ها و آسانسازدستگاه یدر معرف یهم سهم کوچک

عرضه خدمات  یهاکرد، افزایش غرفهگذشته جلب نظر می یهاآنچه بیش از سال یمیالد 20۱7پانزدهمین دوره نمایشگاه در سال  در

 ءنخست جز یهابود که در سال یپزشک یو حت یویژه نابینایان و خدمات کاریاب یهاآموزشی، ترتیب گردشگری یهادر رشته

 آمدند.ها به شمار میبرنامهفوق

مندان تشریح عالقه یجایگزین، برا یپزشک یها گرفته تا دوره ینویساز کامپیوتر و برنامه یآموزش یهاها دورهاز این غرفه یبرخ در

 شدند.می

بیش از  یکشور جهان پذیرا 25شرکت از  ۱20برگزار شد که در آن  20۱9در سال  یو حضور یکیزینمایشگاه به صورت ف آخرین

عرضه کرده  ینگارآن نمایشگاه، شرکت مِتِک از اشتوتگارت آلمان برجسته در خواهان بودند.ویژه توان یهاسازمند به آسانعالقه ۳500

 یحت یاها و تا اندازهها و نمودارنگار همزمان متنتوانستند با این برجستهیم انیناییک رایانه ویندوز نصب شده بود. ناب یبود که بر رو

 کار با کامپیوتر نداشتند. یبه چند دستگاه برا یها را لمس کنند و نیازفایل یهاتصویر

کاغذ یا یک  یساده را رو یهاتوانست تصویرروبوتیک ساخته بود که نابینا توسط آن می یاز هلند یک بازو "thinkable" شرکت

صدا و ساده دستگاه ما سریع، کم"گفت: برِیدِر که خود نابینا و از سازندگان این دستگاه است می یاپ ویژه چاپ کند. یبرگه پالستیک

 ."جان میدهد یکار در مدرسه و با شاگردان دبستان یاست و برا
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 2021در سال  یتیس تیبه آخرین نمایشگاه سا ینگاه

 کشور جهان شرکت داشتند که بیشترین آنها از آلمان بودند. ۱0غرفه از  78این نمایشگاه  در

با اشاره انگشت دهد را ارائه کرد که به نابینا امکان می یابردار تازهاشتوتگارت آلمان یادداشت یهِلپتِک از شهر هورب در نزدیک شرکت

هوشمند، همزمان میتواند  یهابه سرعت بخواند. این دستگاه افزون بر امکان اتصال به گوشی یپس از دیگر ییک مطلب را یک یهاسطر

 پذیر کند.نابینایان دسترس یسه دستگاه را برا یهانگار صفحهدستگاه گوناگون متصل شود و از طریق برجسته سهتوسط بلوتوث به 

مانند  یپیرامون یپذیر بود، برنامه ها دسترس "زوم"مانند  یو نرم افزارهای یاجتماع یهاآنجا که حضور در نمایشگاه تنها از طریق شبکه از

 یکامپیوتر یهانصب چیپ یپزشکان برا یهاو تالش یکرونای یهانابینایان در رابطه با محدودیت یهاها و تنگنادرباره نارسایی یسخنران

 آمدند.نمایشگاه به شمار می یهاترین بخشاز بینایی، از زنده یبخش یبه منظور بازیاب بینایانز نادر مغ

یک  هِ یاز کاربران نمایشگاه را تنها شب یبسیار کرد.می یاز کاربران را تداع یکم حضور برخدست ،یو پاسخ پس از هر سخنران پرسش

 کردند و به عنوان نمایشگاه به رسمیت نشناختند. یوبسایت ارزیاب

در  یجهان یهانمایشگاه ی، نمایشگاه را در محل دائم2022 یمِ 20تا  ۱8سال آینده از " نمایشگاه به نگارنده گفت: یهنگاهم سرپرست

 ."برگزار خواهیم کرد یفرانکفورت به صورت واقع

 

 «گِیتدِ »نجات پاتریک از قلعه مرموز در بازی ویندوزی 

 

 علیرضا نصرتی: گیمر نابینا

اندازه وخیم دهد حال و روزش بیهایش هم به شماره افتاده و شواهد نشان مییک مادر که سه روز است کالمی بر زبان نیاورده. نفس

ای تالش اقل اسم او را بر زبان بیاورد تا کمی خیالش از بابت سالمتی مادر آسوده شود اما دریغ از ذرهکند مادرش الاست. پسر التماس می

در برای انجام این کار. هر کسی در چنین موقعیتی قرار بگیرد، طبیعتاً تصمیمش این خواهد بود که بپرد توی اولین اتومبیلی که از سوی ما

پرد روی اسبش گیرد. میدم دستش است و خودش را به اولین طبیب برساند و به بالین مادر بیاورد. پاتریک هم اتفاقاً همین تصمیم را می

تر بتازاند. در این کوبد تا او را سریعشناسد. شالق را به گرده اسب میترین طبیبی که در آن ناحیه مید به طرف نزدیکروو به تاخت می

هوش است، خود را در یک شود و بعد از مدت کوتاهی که بیمیان بخت اما با او یار نیست و پاتریک به ناگاه از روی اسب پرتاب می
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اند. او در یک قلعه اش کردهبیند که احاطههایی را میخیزد تا اسبش را پیدا کند و به مسیر ادامه دهد اما میلهمییابد. برشناخته میمحیط نا

 زندانی شده است.

در این بازی قرار است پاتریک بعد 1«. دِگِیت»انگیز در ژانر وحشت و ماجراجویی است به نام آنچه خواندید، آغاز قصه یک بازی هیجان

هایی که در اختیارش قرار دارد، خود را از آن مخمصه برهاند تا مادرش را نجات دهد. فهمید در قلعه گرفتار آمده، به کمک ابزار از اینکه

ای که ما در ر بستهطراحی کرده و صرفاً محض اطالع کاربران، قیمتش حدود سی دالر است اما د 2«استُرْمجیوی»این بازی را گروه 

ایم، امکانات تبدیل بازی به نسخه دائمی هم در نظر گرفته شده است. کافی است پرونده را از حالت فشرده خارج و اختیارتان گذاشته

سپس  اف در همان بسته قرار دارد شوید و ابتدا نام کاربری وتیبازی را نصب کنید. بعد از نصب، وارد پرونده دیگری که با پسوند آر

 های خواسته شده الصاق کنید تا بتوانید از نسخه کامل بازی لذت ببرید.رمز را کپی و در مکان

اند. با وجود اینکه این بازی سه چهار سال پیش طراحی ها زحمت کشیدهبازی را که اجرا کنید خواهید دید که طراحانش انصافاً برای صدا

اند کیفی اوضاع کامالً قابل قبولی دارند و بازیگرانی هم که برای این بازی انتخاب شده های صوتی از نظرها و جلوهشده اما موسیقی

هایی نظیر شروع یک بازی جدید،  بارگذاری دهند. فهرست ورودی این بازی شامل گزینهکارشان را به بهترین شکل ممکن انجام می

گذاریم که قصد یا پایین، گزینه مطلوب را انتخاب کنید. فرض را بر این میهای باال توانید با جهتنماشود که شما میبازی قبلی و... می

پرسد که آیا اولین بارتان است این بازی را انجام افزار از شما میکنید و سپس نرمانجام بازی جدید را دارید؛ گزینه مربوطه را انتخاب می

دهد. شما همچنین قادر خواهید بود های بازی را برایتان شرح میمیانبر دهید؟ چنانچه پاسختان مثبت باشد، صدایی به تفصیل مراحل ومی

 ترین، پنج سطح پیچیدگی دارد.ترین تا سختسطح دشواری را هم انتخاب کنید. این بازی از آسان

. دکمه فاصله، هرجا که های چپ و راست برای راه رفتن و جهتنمای باال برای پریدن استفاده کنیدتوانید از جهتنماشما در حین بازی می

الزم باشد به شما امکان حمله خواهد داد. در این بازی با سی نوع مانع و خطر برخورد خواهید کرد که عبور یا خنثی کردن هر کدام، 

سی کنید تان را برردهد وضعیت سالمتیهایی هم در نظر گرفته شده که به شما امکان میطلبد. میانبرابزار و روش مختص به خود را می

پذیرد و باید برای خروج از قلعه مرموز، برایتان باقی مانده خبردار شوید. کار شما در سطح یا لِوِل اول پایان نمی هایی کهیا از تعداد جان

« دِگِیت»اثر کنید. اگر بعد از خواندن این توضیحات مختصر، به بازی گیرد، بیخطراتی را که در سطوح مختلف سر راهتان قرار می

را بارگیری کنید و هدفون را بر گوش بگذارید و به توضیحات علیرضا گوش کنید. او در این  بازپرونده صوتی بازیشدید، عالقمند 

های گوناگون ها و موقعیتهای بازی را معرفی کرده و آن را یک مرحله پیش برده تا به خوبی مخاطبانش را با صداباز، میانبرشماره از بازی

                                                           
1 The Gate 
2 VGStorm 

https://vgstorm.com/
http://ibngo.ir/wp-content/uploads/2021/06/بازیباز-۶.mp3
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دانلود و  از اینجاای که در آن گیر افتاده کمک کنید، بازی را ک برای خروج از قلعهاین بازی آشنا کند. چنانچه قصد دارید به پاتری

 نصب کنید.

 

 به قلم شما

کند و ها اعمال نمینوشته هایی به قلم مخاطبان مانا. مانا هیچ ویرایش و دخل و تصرفی بر رویاین صفحه، مکانی است برای انتشار نوشته

 ها هم به عهده نویسندگان خواهد بود.طبعاً مسؤولیت محتوای نوشته

سفیدی خواهیم خواند. او مسؤولین را مخاطب گرفته و از مشکالت نابینایان برایشان نوشته ای را از عباس خاکدر این شماره، ابتدا نوشته

نابینا، خوانندگان مانا را به یک غزل ناب و تازه مهمان کرده است. این غزل از سوی شاعر ، شاعر جوان «مبینا موسوی»است. در ادامه هم 

 به طور اختصاصی در اختیار ماهنامه مانا قرار گرفته است. 

 سخنی با مسئولین

 

 سفیدیعباس خاک

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

قانون بر شما مقرر  که برای نابینایان چه فعالیتهایی که دیادهیشیاندساله خود هستید به این  ۴با درود! آیا حاال که در آستانه پایان دو دوره 

 ؟انددهیگردنابینایان در مراکز تلفن  ملزم به جذب هاوزارتخانه؟ آیا با دستور شما دیاداده انجام کرده است

انجام شده است؟  اه که حامی و مجری قانون حمایت از معلوالن هستید! در وزارتخانه شما برای نابینایان چه کاریجناب وزیر محترم رف

؟ شما که روی دیانمودهزدایی آیا این نبوده که با حذف پستهایی مانند اپراتوری تلفن و مربی تحرک و جهتیابی در اداره بهزیستی اشتغال

نابینایان مشاوره دهند  توانندیمکه از طریق تلفن  هایی نظیر مشاوره خانواده. در اورژانس اجتماعی یا بخشدیاکردهسایر ادارات را سفید 

 ؟کندینمچه مسائلی وجود دارد که این افراد از این پست هم در اکثر مراکز بهزیستی از این عزیزان استفاده 

از نابینایان در  دیکنیمکز مثبت زندگی که به قول خودتان کارها را تخصصی مسئول محترم سازمان بهزیستی کشور! آیا با راه اندازی مرا

 توانندیمنمایند مشغول به کار شدند؟ آیا نابینایان  این مراکز را اداره توانندیمفقط کسانی که از نظر شما  این مراکز استفاده شده یا نه،

http://ibngo.ir/anjoman/The%20Gate.zip
http://ibngo.ir/anjoman/The%20Gate.zip
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دهی هستند مشکالت معلولین جسمی حرکتی در آن مشغول به خدماتباب مثال مرکزی که مشکالت همنوع خود را درک کنند یا مِن

تخصص کسب کنید. در مورد  دیتوانینمبا چند کتاب و مقاله  صرفاً؟ جناب ریاست محترم بهزیستی کشور کنندیمنابینایان را درک 

 ابینایان دارند.نابینایان تا کنون ثابت شده که تجربه باالتر از علمی است که مراکز مثبت زندگی شما از ن

که قدری به آن آب و تاب  ندینمایمیا گزارشاتی را مطالعه  کنندیمریاست محترم بهزیستی! متاسفانه مسئولین رده باال به آمار اکتفا 

 دیادادهواردات خودرو را  جامعه هدف مشکلی ندارد. شما با قوانین موجود برای معلولین جسمی حرکتی مجوز کنندیمو فکر  اندداده

. درست است که مشکالت آنها زیاد است اما برای نابینایان در عوض چه امتیازی قائل شدید؟ بجز شودیمکه این امتیاز بزرگی محسوب 

شهریه دانشجویان را پرداخت  دیکنیماعالم  هارسانهناچیز بوده و شما در  واقعاًشهریه دانشگاه که در مقطع دکترا که  پرداخت نصفه نیمه

 که چه تفاوتهایی وجود دارد. شودینماما به این قسمت مساله اشاره  میکنیم

واردات تجهیزات نابینایان هم که نیازی به گفتن نیست خودتانمرور بفرمایید. در بحث پرداخت مستمری که بعضی از نابینایان دریافت 

بهزیستی چند برابر شده اما از مبلغ ناچیز اولیه سخنی به  ویانمستمری مددج شودیماعالم  هارسانهکه در  دیاکردهآیا به این فکر  کنندیم

 .؟دیآینممیان 

بویژه  در مورد معلولین هاوزارتخانهکاری های  اما سخنی با دو قوه مقننه و قضائیه که نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارند! آیا به کم 

. رسدیمثبت نام کنند بعد شعار برابری طنز به نظر  توانندینمن نماینده مجلس ؟ در قوانین حتی معلولین به عنوادیاکردهنابینایان ورود 

ی سفید بدهد؟ یعنی این طرح یا الیحه اجرا بشود یا نشود برای او فرقی رأمثل نمایندگان  تواندیمیعنی یک معلول وارد مجلس اگر بشود 

 .دیآیمندارد؟ از یک معلول این کار که بر 

 نابینایان در مراکز تلفن باری از دوش این عزیزان بردارید. با جذب دیتوانیم؟ شما هم دیانمودهدر مراکز تلفن خود استفاده آیا از نابینایان 

! آیا اینقدر صرفه جویی برایتان دیینمایمسخنی با وزرای محترم که در ادارات خود به جای اپراتور از سیستم گویا یک طرفه استفاده 

داشته باشد آن را حذف کرده و کسانی که تماس  بهتری خدمت را برای اداره شما تواندیماهمیت دارد که یک فرد نابینا که در این پست 

. گردندیماداره شما  هو ناچار به مراجعه ب مانندیماپراتور گویای شما سرگردان  و به سیستم اداری شما وارد نیستند در پشت رندیگیم

صرفه جویی نمایید وقتی یک نابینا در اداره شما مشغول بکار  دیتوانیمی دیگر هاراهمسئولین محترم اگر صرفه جویی مد نظرتان است از 

اگر  لذا؛ شودیمو این فرد از چرخه مستمری و سایر خدمات ناچیز بهزیستی خارج  شودیمباری از دوش وزارت رفاه برداشته  شودیم

 .دیاکردهنهاد دولتی دیگر  کسی را جذب کردید باز هم خدمتی به یک

 نمایید قید همه ابعاد مساله را دیدهیمشعار  که هارسانهامید که اندکی بیندیشید و عمل نمایید و در 

 بعمل کار برآید مسائل بارها به گوش مسئولین رسانده شده اما شایان ذکر است که این
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در امور معلولین چند سال قبل درمیان گذاشتم و همانجا هم مطرح کردم که این  نابینایان را با مشاور مدیر کل بهزیستی کشورمشکالت 

گرفت و این سخن اکنون محقق گردیده که مشاور مدیر کل بهزیستی کشور  مشکالت در حد یادداشت است و عملی صورت نخواهد

 . در دنیاردیپذینمو در عمل کاری صورت  ابدییمت یادداشت برداری در جلسات حضور جه صرفاً کندیمهم که در جلسات شرکت 

 .شودینمبیشترین جلسه را مسئولین ما دارند اما چه جلساتی که مشکلی حل 

 مسئولین محترم از اکثر شما خیری نیست شر مرسانید و با جلسات بیحاصل وقت خود و ما را تلف ننمایید.

و از مسئولین امیدی نیست شاد زندگی کنید این چند صباح عمر  همان روال زندگی جاری است کنمیمن نابینا توصیه در پایان به دوستا

 ارزش غم ندارد.

 اگر در خانه کس است یک حرف بس است.

 تا درودی دیگر بدرود

 غزلی تازه از مبینا موسوی، شاعر نابینا

 

 امواِج آغوشت مرا، این سویُ آن سو می کشد.   دستِ تو رب بومِ دلم، عکسِ دو ات قو می کشد

 دل شب هب شب عطرِ تو را، رد خواب هم بو می کشد.   مجنونِ خود کردی مرا، عیسی دمِ یوسف لقا

 بادِ صبا چون قلب من، از هجر هوهو می کشد.   سوداییِ روی تو ام، سرگشته ی کویِ تو ام 

 گو چه دیدی؟ کارِ دل، دارد هب کو؟ کو؟ می کشد. وا    از چه دلم زددیده ای؟ دوری ز من بگزیده ای

 چشمانِ مستت صد فسون، رب چشمِ آهو می کشد.   باز آی و هوش از سر ببر، با چشمکی کن شور و شر

 خود نآمدم دنبالِ تو، عشقت! مرا او می کشد.   ای منترینم، ای تو من، عشقت چه می آید هب من

 قلبم چو داوینچی تو را, خوش خنده خوش رو میکشد.   لبخندِ توهستم ز جان پا بندِ تو، صیدِ تو وان 
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 خواهیمجمهور جدید چه میما نابینایان از رئیس

 

 نویسنده: یخ نکنی نمکدون

آن نیز مشخص شد، در این مطلب قصد داریم تا به طور خالصه بخشی  ٔ  با توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و نتیجه

نابینایان به گوش جناب رئیس جمهور برسانیم. البته جا دارد قبل از هر چیز،  ٔ  هایمان را به نمایندگی از جامعهاز مطالبات و درخواست

ابتدا در وجنات ایشان رئیس جمهور شدن را دیدیم. پیروزی در انتخابات را به جناب رئیس جمهور تبریک بگوییم. اصالً ما در همان 

اصالً رئیس جمهورهای قبل از شما سوء تفاهم بود. ای رئیس جمهور، ای توانمند، ای حالل مشکالت، ای همه چیز دان، ای که بی تو 

 کنیم.وفقیت میبینیم، ای یاور همیشه مؤمن، ما شما را خیلی دوست داریم و برایتان آرزوی مخودمان را تک و تنها می

های هایمان را به گوش شما برسانم باید بگویم که در کل ما نابینایان بسیار آدمجناب رئیس جمهور. اگر بخواهم خیلی خالصه درخواست

الم کند و حتی شاید کمتر هم باشد. البته پرایدی که سکم توقعی هستیم. اصالً میزان توقعات ما با میزان مصرف سوخت پراید برابری می

ها را باور نکنید. با این حال کمی بیشتر برایتان باشد و نقص فنی نداشته باشدها! اگر توقعات زیادی از طرف ما به گوشتان رسیده، آن

 کنیم..دهیم و برخی از این توقعات کذب را برای نمونه مطرح میکنیم و برای همیشه به برخی از شایعات پایان میمطلب را باز می

خواهیم که قانون حمایت از معلولین را جدی نگیرید. اصالً چه کاریست که این همه پول خرج شود و در نتیجه چیز از شما می اول از هر

اش بیرون بیاید! شما همان ابتدا بگویید من مثالً یک پیاده رو برای معلولین و نابینایان مناسب شود. اصالً چه معنی دارد که معلول از خانه

 کنیم.کنم. ما خودمان از شما حمایت میاز معلولین را اجرا نمیقانون حمایت 

اند در شود که اخیراً برخی از نابینایان پر توقع که به فکر مصلحت کشور هم نیستند، خواهان اجرای پیمانی به نام مراکش شدهگفته می

ها توجه نکنید. اگر نابینایی دوست دارد کتاب بخواند، فکنم به این حرها برای نابینایان. من از شما خواهش میمورد مناسب سازی کتاب

مشکل خودش است. خب کتاب را بدهد خواهری، برادری، دوستی چیزی برایش بخواند. چرا حل مسائل شخصی خود را به دوش دولت 

ملی، بعد اینها پای بیگانگان را اند؟ ما مدام می گوییم تولید اندازد؟ اصالً این نام مراکش را چرا روی این پیمان گذاشتهزحمتکش می

اش را استفاده کنید، ال اقل خواهید خارجیکشند. اگر راست می گویید یک پیمان ایران بنویسید تا اجرا شود. یا اگر هم میوسط می

 دوم. ٔ  کمی سلیقه داشته باشید! آخر چرا مراکش! مگر ترکیه و تایلند چه مشکلی دارند؟ به خصوص گزینه
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ها برایشان توضیحدار شوند. خواهند فیلمتوقعات بیجای نابینایان، مناسب سازی محتوای فرهنگی برای آنهاست. مثالً مییکی دیگر از 

های غیر واقعاً زشت است. خب شما عالقه به سینما دارید، یک همراه با خود ببرید سینما تا فیلم را برایتان تعریف کند! دیگر چرا هزینه

 اندازید؟ضروری به دوش دولت می

ها و اپلیکیشن ها را برایشان دسترس پذیر کنید. اصالً چه لزومی دارد که یک نابینا گوشی یا خیلی از نابینایان توقع دارند که شما سایت

رد! اصالً کامپیوتر داشته باشد. اصالً چه لزومی دارد که یک نابینا از خانه بیرون برود، چه برسد به این که بخواهد تاکسی اینترنتی هم بگی

اش خواهد چه کار؟ اصالً چرا یک نابینا باید خودش خرید کند؟ خب هرچه الزم دارد بگوید خانوادهیک نابینا حساب بانکی را می

 خرد دیگر!برایش می

به کار؟ مگر نابینا صالحیت اند که به فکر اشتغالشان باشید. به هیچ وجه این کار را نکنید. اصالً نابینا را چه برخی از نابینایان از شما خواسته

خواهد چه کار! یک لقمه نان و پنیر باشد که به او داده شود تا زنده بماند کافیست که آن پذیرفتن مسئولیت را دارد! اصالً نابینا کار را می

شما خواستید که فرزند  ها مسئولیت مشکالتشان را به دوش شما بیندازند! مگرکشند. چرا این خانوادهاش زحمتش را میرا هم خانواده

کنم نابینایان شاغل را نیز برکنار کنید تا عبرتی شود برای دیگران که دیگر شاهد افزایش تعداد نابینایان نابینا بیاورند؟ حتی توصیه می

 نباشیم.

ینایان را تا حد زیادی جلب کنید. ناب ٔ  خواهم نکاتی را به شما پیشنهاد کنم تا با به کار گرفتن آنها بتوانید رضایت جامعهاما در ادامه می

 مطمئن باشید که اگر این نکات را رعایت کنید، چهار سال دیگر هم نابینایان با دل و جان به شما رأی خواهند داد.

اولین کاری که الزم است انجام دهید این است که سفارش کنید در اولین کنفرانس خبریتان که قرار است برگزار کنید، هیچ خبرنگار 

شتید ابینایی را راه ندهند. این کار را رئیس جمهور قبلی کرد و خیرش را ندید. نابینایان هم متقابالً خیرش را ندیدند. اگر هم چاره ای ندان

و مجبور شدید راهش بدهید، قبلش پذیرایی مختصری از وی به عمل آورید و کمی تحویلش بگیرید تا احتمال خطر اتفاقات گذشته به 

 .حد اقل برسد

حد اقل هر یکی دو ماه یک بار، با جمعی از نابینایان یک مالقات یکی دو ساعته داشته باشید. این قرار مالقات اگر به صرف ناهار و 

 پذیرایی مفصل باشد تأثیرش روی نابینایان چندین برابر خواهد بود. اگر می خواهید حمایت حد اکثری نابینایان را داشته باشید، همیشه در

های نابینایان را نیز لحاظ بفرمایید و آنها را بیشتر از بقیه تحویل بگیرید. اگر هم راه داشت، در پایان جلسه، انان خود مدیران انجمنبین مهم

پارسیانی چیزی به آنها بدهید تا با رضایت کامل به خانه هایشان برگردند. البته اگر سرویس رفت و برگشت هم  ٔ  کارت هدیه ای، سکه

 نظر بگیرید که دیگر حرف ندارد. برایشان در



 

47 
 

های حمایتی بفرستید. اگر می خواهید تأثیرش بیشتر باشد، گوشت و مرغ را به هیچ وجه فراموش نکنید. با در سال چند بار برای آنها بسته

ما حمایت جمعیت قابل های آنها نیز پشت شما خواهند بود و شاین کار نه تنها حمایت خود نابینایان را خواهید داشت، بلکه خانواده

 توجهی را خواهید داشت.

ا اگر خدای نکرده، زبانم الل، برخی از نابینایان پر توقع تجمعات اعتراضی برگزار کردند، اصالً نگران نشوید. بگویید سازمان مربوطه آنه

ی هم هزینه بر نیست. چرا که تعداد را به داخل دعوت کند و یک پذیرایی ساده از آنها به عمل آورد. قول می دهیم مشکل حل شود. خیل

 نابینایان در تجمعات هیچ وقت خیلی زیاد نمی شود.

به آنها هرچند کم مستمری بدهید. مبلغش خیلی مهم نیست. مهم این است که یک مبلغی بدون هیچ تالشی سر ماه وارد حسابشان شود. 

هم به این مبلغ اضافه کنید. مطمئن باشید که هیچ نابینایی از شما برای این که بیشتر رضایتشان جلب شود، سالی ده بیست هزار تومان 

 ناراضی نخواهد بود.

های مختلف به طور رایگان بگذارید. مثالً مجانی ببریدشان شمال یا مشهد. های تفریحی به شهردر طول سال، سه چهار باری برای آنها تور

فریحی یک روزه برگزار کنید. البته تأکید می کنم رایگان باشدها! در پذیرایی های تحتی می توانید در شهر خودشان برایشان گاهی تور

هم کم مگذارید. ترجیحاً این تورها مختلط باشد بهتر است و بگویید از این نظر خیلی به آنها سخت نگیرند. اگر هم برایشان در طول 

 برگزاری تور بساط قلیان فراهم کنید که دیگر فوق العاده می شود.

نجات آنها تبدیل خواهد کرد. شما اگر مستمری  ٔ  های ازدواج معرفی کنید. اصالً این یک مورد شما را به فرشتهنابینایان مجرد کیسبه 

حمایتی بدهید و تور تفریحی برگزار کنید، دیگر مشکلی برای ازدواج نابینایان باقی نمی ماند. فقط ممکن است مشکل  ٔ  بدهید، بسته

آن هم فوقش با خانواده هایشان زندگی می کنند. تازه بهتر هم هست. دیگر خیلی از مسئولیت ها از روی دوش  مسکن داشته باشند که

 شما برداشته می شود.

های خوب و درخشانی را پیشبینی می کنیم و قول در پایان پیشاپیش در صورت رعایت کردن نکات باال، برایتان در هشت سال آینده روز

این جانب  ٔ  کوچک می ماند و آن هم حق مشاوره ٔ  بینایان از عملکرد شما به راحتی جلب شود. فقط یک نکتهمی دهیم که رضایت نا

حساب بنده نزد مدیر مسئول ماهنامه موجود است. فقط مبلغش انصافاً طوری باشد که نه سیخ بسوزد و نه کباب. ما هم به  ٔ  است. شماره

 ی و تور و این حرفها ما را فراموش نکنیدها! ما هم هستیم.هر حال زندگیمان خرج دارد. راستی موقع مهمان

 امضا: یخ نکنی نمکدون.
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 ماناویترین صوتی 
 ای از محتوای این ماهنامه راتوانند خالصهویترین مانا جایی است که مخاطبان می

               
 و تدوین اشکان آذر ماسوله   اجرای صنم اوشلی         به قلم شهروز حسینی،       

از اینجا بارگیری کنید مگابایت 28دقیقه و حجم تقریبی   27ا به مدت توانید ویترین ربشنوند. شما می



 


