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قا ر
آوردگاه پارالمپیـک ریـو در کنار جنبه های ورزشـی و رقابتی آن؛ برای ورزشـکاران 
کشـورمان میدانـی اسـت کـه بـار جامعـه امـروز ایران بـرای کسـب افتخـار و افزودن 
غـرور ملـی به آن چشـم دوخته اسـت. جامعـه ای که به جوانان ورزشـکار خـود بیرون 
از "لبـاس ورزشـی" توجـه ای عدالـت محـور و متکی بـر کرامت انسـانی بـر پایه حقوق 
شـهروندی نـدارد. بـا تاکیـد بـر این کـه ایـن رفتـار البته "نـه به عمـد" بلکه بر اسـاس 

نگرشـی سـنتی و شـاید تنهـا به دلیل نشسـتن بـر صندلی چرخدار باشـد.
گذشـته از هـر تعداد مدال که به کلکسـیون افتخارات ورزشـی ورزشـکارانمان در 
پارالمپیـک ریـو افـزوده شـود، ایـن رویـداد از نقطـه نظر زمانـی در مقطعـی طالیی و 

ویـژه بـرای جامعـه افـراد دارای معلولیت در ایـران قرار گرفته اسـت.
بـه خصـوص حضـور کمانـدار "پارالمپیکـی" خانـم زهـرا نعمتـی در میـان خیـل 
انبـوه ورزشـکاران سرشـناس "المپیکـی" و معطـوف کـردن توجـه جامعـه بـه خـود و 
پیگیـری نتایـج مسـابقات این بانوی پرصالبت توسـط تمـام الیه های اجتماعی نشـان 
از اهمیـت حضـور افـراد دارای معلولیت در کسـب افتخـارات ملـی و بین المللی دارد.
امـروز ورزشـکاران پارالمپیـک ریـو قله هـای افتخـار را قبـل از ورود به مسـابقات 
درنوردیده انـد و نتایـج دور از انتظـار ورزشـکارن المپیکـی؛ چشـم های امیـد جامعـه 
را بـه چرخـش چـرخ ویلچرهایـی دوختـه اسـت کـه بـرای چرخیـدن در کوچـه پـس 

کوچه هـای شـهرخود مسـیری بـرای عبـور آن در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. 
بـا ایـن رویکـرد در جامعه امـروز ایران، نقـش ورزش در ارتقا کیفیـت زندگی افراد 

دارای معلولیـت بیـش از پیـش خودنمایی می کند.
یکـی از شـاخص های کیفیت زندگی، عـالوه بر برخورداری از آموزش و بهداشـت، 
داشـتن شـغل مناسـب بـرای فـرد دارای معلولیت اسـت تا بـه این طریق او در مسـیر 
رشـد و توسـعه توانمندی هـای فـردی گام بـردارد و بـا کسـب اسـتقالل فـردی و 

اجتماعـی چشـم اندازی روشـن بـرای خـود ترسـیم کند.
بـا مصوبـه هیـات دولـت بـرای اسـتخدام مـدال آوران پارالمپیـک، ریودوژانیروی 
برزیـل بـا هـزاران کیلومتـر دورتـر از موطن ایـن عزیـزان، دورنمایی چشـم نـواز را در 
پیـش روی دیـدگان ورزشـکاران کشـورمان قـرار داده اسـت تا پـس از بازگشـت از ریو 

اشـتغال خـود را تضمیـن شـده ببینند.
امیـد بـه این کـه نقـش ورزش در اشـتغال تنهـا با قـول مسـاعد به ۹۶ ورزشـکار 
اعزامـی ختم نشود،نمی شـود بلکه آغازی باشـد تا تمامی فرصت های شـغلی مناسـب 

جامعـه در اختیـار شـهروندان دارای معلولیت قـرار بگیرد.
 در شـرایطی کـه " جامعـه " بخشـی از غـرور ملـی خـود را مدیـون همشـهریانی 
می دانـد کـه در روزهـای پیـش از ایـن قـادر بـه دیـدن ایـن تواناییهـا نبـوده اسـت، 
مطمئنـا پـس از ایـن می توانـد بـر توانمندی هـای نادیـده گرفتـه شـده افـراد دارای 
معلولیـت اعتمـاد کنـد و بر اسـاس توانایی بالقـوه و بالفعل آنـان فرصت هایـی برابر با 
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سـایر شـهروندان در اختیـار آنـان قـرار دهد تا بتوانند بـا اتکا بر تالش و کوشـش خود 
جایگاهـی شایسـته بـرای زندگـی خود بـه دسـت آورند.

ورزشـکاران  روزی  شـبانه  همـت  بـا  کـه  طالیـی  فرصـت  ایـن  دیگـر  سـوی  از 
پارالمپیکـی  و برنامه ریـزی بخشـی از مدیـران آگاه و دانـا به دسـت آمده اسـت باید از 
سـوی جامعه افراد دارای معلولیت در اقصی نقاط کشـور هوشـمندانه "مدیریت" شـود 
و از "دسـتاوردهای" آن بـرای "مطالبـه حقـوق شـهروندی" و "تسـریع در تغییـر نگرش" 

افـراد جامعـه نسـبت بـه معلولیـت بهره بـرداری گردد.
فصلنامـه "توان یاب" مجتمع آموزشـی نیکوکاری رعد به پاسداشـت شـکوهمندی 
افتخـارات تـک تـک اعضـای کاروان اعزامـی کـه از عزیـزان  مجتمع می باشـند، ویژه 
نامـه "پارالمپیـک برزیـلـ  ریـو ۲۰۱۶ " را بـه توانمندی های غـرور آفرین فرزنـدان ایران 

تقدیـم می دارد.
دعای خیر ملت ایران بدرقه راهتان
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 اتفاقی که باعث به دست آمدن 
نتایج فوق العاده در 

مسابقات پارالمپیک شد،  این است که 
از ابتدا این موضوع را 

جدی گرفتیم! 

جنـاب خسـروی وفا مـا هم در مؤسسـه 
رعـد در خدمت هنرجویـان دارای معلویت 
بـا  آشـنایی  می کنیـم.  وظیفـه  انجـام 
تجـارب گران قـدر شـما و انتشـار آن در 
نشـریه توانیـاب کـه مخاطبینـش افـراد 
دارای معلولیـت هسـتند می توانـد الگوی 
خوبـی بـرای زندگـی بهتـر آنهـا باشـد. 
بـه همیـن دلیـل بـرای گفت وگو با شـما 
پافشـاری داشـتیم. چـون کار بـه جایـی 
افـراد  بـرای  پارالمپیکی هـا  کـه  رسـیده 
دارای معلولیـت و سـایر بخش هـای ورزش 

مثـال زدنـی شـده اند. 
 هنـوز خودم باور نکـرده ام که به چنین 
موفقیت هایـی رسـیده ایم و خـدا نکنـد کـه 
کرده ایـم!  کاری  کـه  شـود  باورمـان  روزی 
ولـی باید بگویم کـه کارهایی برای دوسـتان 
دارای معلولیـت ورزشـکار انجام شده اسـت. 
خـاص  ویژگی هایـی  کـه  گفـت  بایـد 
ورزشـکاران پارالمپیکـی، به دلیـل متفاوت 
بـودن شرایطشـان بـا ورزشـکاران المپیکی 
کـه  اتفاقـی  ولـی  اسـت،  متفـاوت  بسـیار 
باعـث به دسـت آمـدن نتایـج فوق العـاده در 
مسـابقات پارالمپیـک شـده ، این اسـت که 

ایـن موضـوع را از ابتـدا جـدی گرفتیـم!
مهنـدس  را  مسـیر  ایـن  در  اول  قـدم 

کارهای نشدنی را انجام دادیم!

محمــود خســروی وفــا کــه رئیس فدراســیون 
جانبــازان و معلوالن ایــران اســت، از مصاحبه 
ــل  ــد، مــن در مقاب ــزان اســت. او می گوی گری
ــر  ــئولم؛ اگ ــده دارم مس ــه برعه ــی ک وظایف
ــل  ــه اش در عم ــود، نتیج ــد ب ــم مفی اقدامات
ــرادی وجــود  ــر هــم ای ــوم می شــود و اگ معل

داشــت، بایــد جبرانــش کنــم. 
بــه همیــن دلیــل او رغبتــی بــه مصاحبــه بــا 
ــردن  ــط کار ک ــرای او فق ــدارد. ب ــانه ها ن رس

معنــا دارد، نــه حــرف زدن!
بــه همــراه مســئوالن روابــط عمومــی 
مؤسســه رعــد باالخــره توانســتیم وقتــی از 
ــای  ــه ای از گفتنی ه ــم و گوش ــان بگیری ایش

ــنویم. ــان را بش زیادش

رئیس فدراسیون جانبازان و معلوالنمحمود خسروی وفا

برجیان در سـال ۱۳۵۸، قبـل از جنگ ایران 
و عـراق برداشـتند و چـون اسـاس ایـن کار 
درسـت پایه ریـزی شـد، قدم های بعـد نیز به 

خوبـی ادامـه پیداکرد. 
در  شـدنم  مجـروح  از  بعـد  کـه  وقتـی 
ابتـدای جنـگ در اواخـر سـال ۵۹، بـه مـن 
پیشـنهاد دادنـد کـه بـه ورزش جانبـازان و 
معلـوالن بیایـم، در ابتـدا مخالفـت کـردم. 
فعالیت هـای  شـدن  مجـروح  از  قبـل  مـن 
ورزشـی زیادی داشـتم و دوسـت نداشتم در 

شـرایط جدیـد بـه ایـن حـوزه برگـردم.

ــت  ــی فعالی ــته  ورزش ــه رش ــًال در چ قب
می کردیــد؟

در اغلـب رشـته ها بـودم. از کوهنـوردی 
گرفتـه تـا کشـتی و موتورسـواری و دوچرخه 
سـواری، بوکـس، ورزش های رزمی و شـنا و 

فوتبـال و ..... فعالیت ورزشـی داشـتم.

فعالیت شما حرفه ای بود یا تفریحی؟
چـون  و  بـود  ماجراجویانـه  بیشـتر 
براسـاس  ماجراجویانـه  فعالیت هـای 
زیـادی  آسـیب های  نیسـت،  اسـتاندارد 
دیـدم. مـن قبـل از مجروحیتـم در جنـگ 
در ۱۴ قسـمت بدنم شکسـتگی داشـتم، لذا 
بـرای خانـواده   ام طبیعـی بـود کـه در جنگ 
هـم مجـروح شـوم! بـه دلیـل این کـه من با 
ورزش آشـنا بـودم مرحوم مصطفـی داوودی 
دوران  در  بدنـی  تربیـت  سـازمان  رئیـس 
نقاهـت ام بـه دیدنم آمـد و پیشـنهاد گرفتن 
مسـئولیت در ورزش معلـوالن را داد. مـن 
جـواب دادم کـه نـه ایـن کار را دوسـت دارم 
و نـه بلـدم. او گفـت: نیـازی نیسـت که این 
کار را بلد باشـی همین که ورزشـکار هسـتی 
کافـی اسـت. او گفـت، فعـًال بـه ورزشـگاه 
بیـا محیـط را ببیـن و با بچه ها آشـنا بشـو. 
رفتم و نخسـتین تیـم بسـکتبال معلوالن را 
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کـه می خواسـتند بـه بازی هـای بین المللـی 
در یوگسـالوی برونـد، دیـدم. در آن موقع در 
زیرپلـه خوابـگاه ورزشـگاه شـیرودی مکانـی 
وجـود داشـت کـه ورزشـکاران در آنجـا کـه 
محیط مناسـبی نبود، تمریـن می کردند. در 
همـان نـگاه اول ذهنیـت منفـی کـه از قبل 
داشـتم افزایـش یافت ولـی باالخره بـا اصرار 
آقـای داوودی، رفتـم ولـی از ابتدای سـفر با 

ایـن بچه هـا بسـیارمانوس شـدم. 

این مسابقه از مسابقات پارالمپیک بود؟
خیـر. مسـابقات بین المللی ورزشـکاران 
آن  در  کشـور   ۴ کـه  بـود  معلولیـت  دارای 
نخسـتین  تیـم،  ایـن  می کردنـد.  شـرکت 
تیمـی بود که بعـد از انقالب برای مسـابقات 
از  می شـد.  خـارج  کشـور  از  بین المللـی 
ابتـدای سـفر با آنهـا مانوس شـدم و متوجه 
شـدم کـه چـه انسـان های خاصـی هسـتند 
و چـه شـخصیت های ویـژه ای دارنـد. همـه 
این هـا باعـث شـد کـه طـی چنـد سـاعت 
بعـد  شـدیم.  دوسـت  و  صمیمـی  هـم  بـا 
معلـوالن  فدراسـیون  مسـئولیت  سـفر  از 
را از مهنـدس برجیـان تحویـل گرفتـم و بـا 
همـکاری همکاران ایشـان، فعالیـت در این 
حـوزه را شـروع کـردم. در آن دوارن با تالش 
داوودی،  مصطفـی  مرحـوم  پیگیری هـای  و 
رئیـس سـازمان تربیـت بدنـی وقـت کلیـه 
امکانات سـالن های سراسـر کشـور به ورزش 
معلـوالن تعلـق گرفـت. ایـن کار نخسـتین 
قدم مثبت در مسـیر رشـد ورزش برای افراد 

دارای معلولیـت بـود. 

مرحـوم داوودی بـا چـه انگیـزه ای تمامی 
بـه  را  بدنـی  تربیـت  سـازمان  امکانـات 
اختصـاص  معلولیـت  دارای  ورزشـکاران 

دادنـد؟
بـا انگیـزه انقالبـی. ایشـان بـا شـهید 
دبیـر  و  همـکار  علـوی  مدرسـه  در  رجایـی 
ورزش مدرسـه بودند. جنگ شـروع شده بود 
و تعـداد زیادی از جوانان سـرباز یا داوطلب، 
مجـروح شـده و معلولیـت پیدا کـرده بودند. 
مدیـون  آنهـا  بـه  نسـبت  را  کشـور  ایشـان 
می دانسـت و می خواسـت کاری کند. شرایط 
جنگـی باعـث شـده بـود کـه همـه امکانات 
کشـور بـه تـدارک جنـگ سـوق داده  شـود، 
حتـی سـالن های ورزش بـه انبـار تـدارکات 
جنگـی اختصـاص یافـت. در آن شـرایط بـه 
دلیـل توجـه به افـرادی که در جنـگ معلول 
شـده بودند، امکانـات مناسـبی در شـروع به 
ورزش جانبـازان تعلـق گرفـت. همـه این هـا 
باعـث شـد که از ابتـدا پایه خوبـی در ورزش 
معلوالن شـکل بگیرد. ما از یک اتاق شـروع 
کردیـم و بعـد بـه فدراسـیون بوکـس که در 
ضلـع جنوبی ورزشـگاه شـیرودی بود منتقل 
شـدیم. بازهـم بیشـترین امکانات بـه ورزش 
جانبـازان رسـید. بـرای جلب نظـر جانبازان 

بـه ورزش، اول بـه آسایشـگاه کهریزک و بعد 
بـه آسایشـگاه جانبازان سـر زدم. 

می پذیرفتنـد  سـخت  خیلـی  جانبـازان 
یـک  به عنـوان  چـون  کننـد  ورزش  کـه 
نمی کردنـد.  نـگاه  آن  بـه  اصلـی  موضـوع 
از طرفـی هنـوز بـرای برگشـتن بـه جبهـه 
انگیـزه داشـتند، می خواسـتند بهبـود پیـدا 
کننـد و دوبـاره بـه جبهـه برگردنـد. بـرای 
همیـن نسـبت بـه ورزش و فاصلـه گرفتـن 
بـا  می کردنـد.  مقاومـت  جبهـه  فضـای  از 
در  آنهـا  کـه  دیـدم  آسایشـگاه ها  از  دیـدار 
شـرایط خوبـی از لحـاظ جسـمی و روحـی 
به سـر نمی برنـد. با مسـئوالن آسایشـگاه ها 
وارد گفت وگـو شـدم و پیشـنهاد دادم کـه 
مسـکن  آنهـا  درد  بـرای  این کـه  جـای  بـه 
از  کننـد.  تشویقشـان  ورزش  بـه  بدهنـد، 
ایـن پیشـنهاد اسـتقبال کردند و رقم بسـیار 
خوبـی کـه اصـال انتظـارش را نداشـتیم بـه 
مـا دادنـد تـا در ایـن مسـیر حرکـت کنیـم. 
در سـال ۶۰ ورزش جانبـازان شـکل گرفت و 
در سـال ۶۲، تیـم والیبال نشسـته جانبازان 
شـد.  اعـزام  بین المللـی  مسـابقات  بـه  مـا 
وجـود  عمومـی  رسـانه های  سـال  آن  در 
در  اطالعاتـی  نمی توانسـتیم  و  نداشـتند 
دارای  افـراد  مخصـوص  ورزش هـای  مـورد 
معلولیـت، بدسـت بیاوریـم. با ایـن وجود از 
شـرکت در مسـابقات بین المللـی اسـتقبال 
کردیـم. یک کتـاب در مورد قوانیـن والیبال 
مبنـای  بـر  مـا  و  داشـت  وجـود  نشسـته 
عکس هـای ایـن کتـاب، والیبـال را شـروع 
کردیم. نخسـتین اعزام تیم والیبال نشسـته 
بـه مسـابقات بین المللـی نـروژ بـه مربیگری 
دکتـر کردبچـه بـود. تیـم مـا بـا یـک تأخیر 
بـه مسـابقات رسـید و بـرای روز اول بـرای 
مـا باخـت اعالم شـد. مسـئوالن مسـابقات 
بـرای این کـه تیـم اعتماد بـه نفسشـان را از 
دسـت ندهند قرار گذاشتند مسـابقاتی که از 

دسـت داده بودنـد را جبـران کنند تـا باخت 
محسـوب نشـود. قرار شـد تیم والیبال ما با 
پنج کشـور در یک روز مسـابقه دهد. مسابقه 
انجـام شـد و بازیکنان ما در بـازی با هر پنج 
تیـم، برنده شـدند! این اتفاق، شـگفتی آفرید 
و سـبب شـد که از همه اعضای تیم، تسـت 

گرفته شـود. دوپینـگ 
بـه  دعوتنامـه ای   ۶۳ و   ۶۲ سـال  در 
ریاسـت جمهـوری (مقـام معظـم رهبـری) 
ورزشـی  جشـنواره  بـرای  تـا  فرسـتادیم 
جانبـازان و معلـوالن از ایشـان دعوت کنیم. 
بـا کمـال تعجـب ایشـان پذیرفتنـد و حضور 
جشـنواره  در  ایشـان  حضـور  کردنـد.  پیـدا 
باعـث شـد کـه همـه ارگان هـای دولتـی و 
مجلـس و خـود جانبـازان، ورزش جانبـازان 

را جـدی بگیرنـد.
 بعـد از ایـن جشـنواره مدتـی کار ورزش 
را رهـا کـردم و بـا معرفی چند نفـر به عنوان 
جانشـین خودم، به سپاه پاسـداران برگشتم. 
در  مـا  تیـم  نبـودم،  کـه  مدتـی  در 
شـرکت  سـئول  پارالمپیـک  مسـابقات 
کرده بـود. بعـد از برگشـتنم، در پارالمپیـک 
بارسـلون شـرکت کردیـم، بعـد در آتالنتـا، 
بعـد سـیدنی، بعـد آتـن، بعـد پکـن، بعـد 
لنـدن و حـاال هـم کـه قـرار اسـت بـه ریـو 
برویـم. نخسـتین حریف هـای ایـران هلند و 
نـروژ بودنـد. ولـی ایـن دو تیـم که همیشـه 
قهرمـان  پارالمپیـک و جهـان بودنـد، حـاال 
دیگـر اصـًال در پارالمپیـک راه پیدا نمی کنند 
و در انتخابـات قـاره ای حذف می شـوند. این 
اتفـاق عجیب، دشـواری عرض انـدام تیم ها 
در حـد پارالمپیـک را نشـان می دهـد و این 
در حالیسـت کـه تیـم ایـران، هـم انتخـاب 

می شـود و هـم روی سـکو مـی رود!

حضور در مسـابقات بین المللـی، باوالیبال 
هـم  بسـیار  کـه  شـد  شـروع  نشسـته 
دیگـر  تیم هـای  بـود.  موفقیت آمیـزی 
چگونـه به این مسـابقات راه پیـدا کردند؟

رشـته های دیگـر به تدریج رشـد کردند و 
مطرح شـدند، مثل دوومیدانی و بسـکتبال. 
بـه  موفقیت هـای  دلیـل  بـه  بعـد  کمـی 
دسـت آمده، تصمیم گرفتیم برای شناساندن 
ایـن قابلیت هـا بـه جامعـه، جشـنواره هایی 
را در سـطح کشـور برگـزار کنیـم. از هیـچ 
کاری نترسـیدیم و کارهـای نشـدنی را انجام 
دادیم! در نخسـتین جشـنواره ای کـه برگزار 
در  داشـتیم.  ورزشـکار  نفـر   ۵۰۰ کردیـم 
دومیـن جشـنواره کـه رئیـس جمهـور هـم 
در آن شـرکت کردنـد، ۲۰۰۰ نفـر ورزشـکار 
مقـام  جشـنواره،  سـومین  در  داشـتیم. 
معظـم رهبـری شـرکت کردنـد، کـه اتفـاق 
بسـیار بزرگـی بـود. رهبـری فقـط در یـک 
جشـنواره ورزشـی شـرکت کردند کـه آن هم 
جشـنواره ورزش جانبـازان و معلـوالن بـود. 
ایـن اتفاقات نقـاط عطفی بود که بـه ارتقای 

اقدام مهمی که دنبال کردیم، 
بحث جوایز بود. 

جوایز پارالمپیک کمتر از جوایز المپیک 
بود ولی حاال برابر هستند. 

ما نخستین کشوری بودیم که 
جوایز المپیک و پارالمپیک را

 یکسان کردیم 
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کـرد.  کمـک  معلـوالن  و  جانبـازان  ورزش 
ورزشـکاران همیشـه از فـرودگاه مسـتقیما 
بـه دیـدار ایشـان می رونـد و ایشـان بـا روی 
بـاز پذیـرای آنهـا هسـتند. بعد از مسـابقات 
آتالنتـا ایشـان در پیامـی از دولت خواسـتند 
کـه بـه ورزشـکاران پارالمپیـک نشـان ویـژه 
داده شـود. همـه اینهـا باعث می شـود که با 
وجـود سـختی کار، روحیـه داشته باشـیم و 
عقب نشـینی نکنیـم. در جشـنواره بعدی در 
سـال ۷۶، حـدود ۴۰۰۰ نفـر ورزشـکار دارای 
معلولیـت شـرکت داشـتند. در جشـنواره ای 
کـه در سـال ۸۱ برگـزار شـد، بیـش از ۵۰۰۰ 
نفـر ورزشـکار شـرکت کردنـد. جمـع کردن 
۵۰۰۰ نفـر ورزشـکار پارالمپیکی در یک مکان 
کار بسـیار بزرگی اسـت که همه کشـور برای 

آن باید بسـیج شـود.
فلیـپ  آقـای  پارالمپیـک،  رئیـس  از 
کـه  کردیـم  دعـوت  همسرشـان  و  کریـون 
بـه ایـران آمدنـد و بـا چشـم خودشـان ایـن 
جمعیـت را در یـک مـکان دیدنـد. افتتاحیه 
ایـن جشـنواره را ایشـان انجـام دادنـد. اگـر 
ایشـان نیامـده بودند شـاید جمع شـدن این 

نمی کردنـد.  بـاور  را  جمعیـت 
آقـای کریـون، کـه در آن زمـان رئیـس 
از  بودنـد،  بسـکتبال  جهانـی  فدراسـیون 
مـا پرسـیدند چنـد تیـم بسـکتبال داریـد؟ 
(در پارالمپیـک ۱۲ تیـم شـرکت می کننـد) 
گفتیـم: صـد تیـم داریـم. پرسـیدند چنـد 
تیـم والیبال نشسـته دارید؟ گفتیـم: صدتا. 
بسـیار تعجـب کردند. آمدند و با چشـم خود 
دیدنـد کـه جشـنواره را مثل المپیـک برگزار 

می کنیـم!

 این جشنواره را کجا برگزار کردید؟
ورزشـگاه آزادی. ۵ هزار ورزشـکار دارای 
معلولیـت، ۳ هـزار هم همـراه دارد. مدیریت 
۸ هـزار نفر بسـیار دشـوار بود. حمـل و نقل 
این جمعیـت، تهیه غذا، تهیه سـرویس های 
بهداشـتی مناسب سـازی شـده و خیلـی از 
اقدامـات دیگـر کار بزرگـی بود که بـرای آنها 
قابـل باور نبـود ولی باالخره فدراسـیون های 
جهانـی بـه مـا اعتمـاد کردنـد و اخبارمـان 
بـه همـه سـایت های جهانی فرسـتاده شـد. 
شـد.  کسـب  ایـران  بـرای  عجیبـی  اعتبـار 
بـه چشـم دیدنـد کـه اتفاقـات بـاور نکردنی 
و نشـدنی در ایـران صـورت می گیـرد و در 
بدترین شـرایط سیاسـی نتوانسـتند ما را در 
عرصـه ورزش نادیده بگیرنـد. در حال حاضر 
مـدال   ۲۰۱۹ و  پارالمپیکـی  مـدال   ۱۱۰-۱۲۰
آسـیایی و بین المللـی در عـرض ایـن چنـد 

سـال بـه دسـت آورده ایم.
بعـد رسـیدیم بـه این کـه هنـوز کافـی 
جهانـی  روز  نـام  بـه  روزی  چـون  نیسـت 
المپیـک وجـود دارد ولـی هنـوز روز جهانی 
پارالمپیـک وجـود نداشـت. به همیـن دلیل 
بـه کمیته بین المللـی پارالمپیک، پیشـنهاد 

روزی بـه نام روز جهانـی ورزش پارالمپیک را 
دادیـم کـه مـورد اسـتقبال واقع شـد. البته 
هنـوز این روز رسـمًا اعالم نشـده ولی بعضی 

از کشـورها آن را برگـزار می کننـد. 

ــا  ــور م ــمی کش ــم رس ــن روز در تقوی ای
ــت؟ ــده اس آم

بلـه آمـده اسـت. نخسـتین جشـنواره 
روز پارالمپیـک را برگـزار کردیـم و از رئیـس 
فدراسـیون پارالمپیـک هـم مجـددًا دعـوت 
نمودیم. در نخسـتین جشـنواره پارالمپیک، 
حدود ۸ هزار نفر ورزشـکار از رده های سـنی 
چهـره  از  داشـتند.  شـرکت  سـاله   ۱۶ ۷تـا 
خانواده هـا و خـود بچه هـا شـادی و هیجان 
احسـاس  و  می دیدیـم  را  بی نظیرشـان 
پیـش  در  طوالنـی  راهـی  هنـوز  می کردیـم 
داریـم. اقدام دیگری کـه دنبال کردیم، بحث 
یکسـان کردن جوایـز بود. جوایـز پارالمپیک 
همیشـه کمتر از جوایز المپیـک بود که حاال 
برابـر شـده اند. ما نخسـتین کشـوری بودیم 
کـه جوایـز المپیـک و پارالمپیک را یکسـان 
کردیـم. مـا تنها کشـوری هسـتیم کـه برای 
حضـور در مسـابقات پارالمپیـک هواپیمـای 
چارتـر اختصاصـی می گیریـم، چـون تعـداد 

شـرکت کنندگان مـا زیـاد هسـتند. 

اولیـن تیمی کـه در پارالمپیک مـدال آورد 
تیـم والیبـال نشسـته بـود. چـه تیم های 
قهرمانـی  سـکوی  در  به تدریـج  دیگـری 

مسـابقات پارالمپیـک قـرار گرفتند؟
در  کـه  نبـود  والیبـال  تنهـا  اول  از 
پارالمپیـک مـدال آورد، دوومیدانی هم بود. 
ولـی اصـوال چندیـن نـوع مسـابقه داریـم، 
شـامل،  کـه  داریـم  منطقـه ای  مسـابقات 
و  هسـتند  آسـیا  و  خاورمیانـه  کشـورهای 
یـک سـری مسـابقات جهانـی هـم داریم که 

دارنـد. را  خـود  خـاص  اسـتانداردهای 

مسـابقات جهانـی با مسـابقات پارالمپیک 
متفاوت هسـتند؟

بلـه متفاوتنـد. پارالمپیک یک سـازمان 
اسـت.  توانمنـد  و  غیردولتـی  بین المللـی 
توانمندیـش در حـدی اسـت کـه غیـر قابـل 
نفـوذ اسـت. مثـًال در پارالمپیـک ریو شـاید 
روسـیه از شـرکت در مسـابقات محروم شود 
چـون تصمیم گیری هـا در پارالمپیـک، زیـر 
هـر  پارالمپیـک،  نیسـت.  سیاسـت  نفـوذ 
۴سـال یکبار برگزار می شـود ولی مسـابقات 
هسـتند.  ۴سـاله  یـا  دوسـاله  جهانـی، 
اسـتانداردهای مسـابقات پارالمپیـک خیلی 
باالسـت. بـد نیسـت بدانید که هر کشـوری 
کـه مسـابقات پارالمپیـک را برگـزار می کند 
ویـزا  شـرکت کننده  ورزشـکاران  بـه  نبایـد 
دهـد. یعنـی هـر ورزشـکاری کـه شناسـایی 
شـد و سهمیه حضور در مسـابقات را گرفت، 
کارت شناسـایی می گیـرد و بـا آن می تواند از 
هـر شـرکت هواپیمایـی که می خواهـد بلیت 
تهیـه کنـد و بـه کشـور مربوطـه سـفر کند. 
ایـن قوانین وضع شـده تا فضاهای سیاسـی 

بـر ایـن مسـابقات سـایه نیندازند.

رشـته های  از  کدامیـک  شـما  نظـر  بـه 
ورزشـی مـا در پارالمپیک مـدال می آورند؟
از ۱۲ رشـته کـه از ایـران در مسـابقات 
شـرکت می کنند، شـش تـای آن قطعًا مدال 
پیش بینـی  اتفاقـات  اگـر  یعنـی  می آورنـد. 
نشـده ای نیفتـد، در ایـن مسـابقات ۶ مدال 

خواهیم گرفـت.

در چه رشته هایی؟
والیبـال نشسـته مـردان، وزنه بـرداری، 
دوومیدانـی، تیروکمان، تیرانـدازی و جودو، 
ایـن شـش رشـته قطعـا مـدال آورنـد. در 
مـدال آوری  احتمـال  هـم  رشـته ها  بقیـه 
داریـم. ولـی در بعضـی از رشـته ها احتمـال 
مـدال آوری وجودنـدارد، فقط شـانس حضور 
پیـدا کرده انـد کـه همیـن حضـور داشـتن 
از  گرفتـن  سـهمیه  اسـت.  مهـم  خیلـی 
المپیـک وپارالمپیـک بسـیار مهم و دشـوار 
اسـت. فوتبـال مـا سال هاسـت کـه بـرای 
گرفتـن سـهمیه المپیک تـالش می کند ولی 

هنـوز موفـق نشـده اسـت. 

در مسـابقات پیـش رو، کشـور مـا چنـد 
دارد؟ کننـده  شـرکت 

در حـال حاضـر کاروان ورزشـی مـا ۹۶ 
کاروان  بزرگ تریـن  یعنـی  دارد،  سـهمیه 
ورزشـی پارالمپیـک بعـد از انقـالب اسـت.

ورزشـکاران زن در این کاروان ورزشـی، چه 
دارند؟ موقعیتی 

در جشـنواره ای که برگـزار کردیم و آقای 
کارا  خانـم  همسرشـان،  بـا  کریـون  فلیـپ 

برای حضور 
در مسابقات پارالمپیک

 هواپیمای چارتر اختصاصی می گیریم، 
آن قدر که تعداد شرکت کنندگان 

زیاد هستند! 
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لدوشـه شـرکت کردنـد، این خانم بـه دالیل 
سیاسـی، نـگاه خوبـی بـه مـا نداشـتند. در 
ایـن دیـدار از مـا سـوال کردنـد کـه بانـوان 
ورزشـکار شـما چنـد نفرنـد؟ پاسـخ دادیم، 
از ۴هـزار نفـر ورزشـکار، هزار نفرشـان خانم 
هسـتند. ایشـان به سـالن رفت تـا از نزدیک 
حضـور زنـان را ببینـد. بـه محـض ورود بـه 
می گویـد،  او  کـرد.  تغییـر  نگاهـش  سـالن 
چیـزی کـه از ایـران شـنیده بودم بـا چیزی 
کـه بـا چشـم دیـدم بسـیار متفاوت اسـت. 
حـاال بـاورم شـده که ایـران کارهای نشـدنی 

را انجـام می دهـد. 
 ۷ لنـدن  پارالمپیـک  بازی هـای  در 
سـهمیه از بانـوان داشـتیم در ایـن دوره ۲۳ 

گرفته انـد.  سـهمیه  ورزشـکار  خانـم 
بـا توجـه بـه اشـرافی کـه از ابتـدای راه 
در  معلولیـت  دارای  افـراد  ورزش  افتـادن 
ایـران داریـد به نظـر شـما بچه هـا اسـتفاده 
یـا  کرده انـد،  ورزشـی  امکانـات  از  درسـتی 

؟ بدرخشـند  ایـن  از  بهتـر  می توانسـتند 
پارالمپیکـی  بچه هـای  مـن  نظـر  بـه 
بسـیار درسـت و به جـا از امکانات ورزشـی و 
قابلیت هـای خودشـان اسـتفاده کره انـد. تـا 
جایـی کـه مـردم می گوینـد اگـر در المپیک 
نتیجه نگرفتیم، حتمـا در پارالمپیک جبران 
پارالمپیکی هـا  حاضـر  حـال  در  می شـود! 
جـای خودشـان را در دل مـردم بـاز کرده اند 
کـه در ایـن زمینـه رسـانه ها خیلـی بـه مـا 

کردند.  کمـک 
 رادیـو و تلویزیـون خیلـی خـوب اخبـار 
مسـابقات پارالمپیـک را پوشـش می دهـد تا 
جایـی کـه مسـابقات فوتبـال را قطـع کرد و 
مسـابقات پارالمپیـک لندن را پوشـش داد! 
چـه اتفاقـی افتـاده کـه ورزش افـراد دارای 
پیـدا  ایـران  در  را  جایـگاه  ایـن  معلولیـت 
کرده اسـت؟ در پارالمپیـک لنـدن بچه هـای 
مـا مقام یازدهـم را بین ۱۶۱ کشـورجهان به 

دسـت آوردند کـه شـگفت انگیز بـود.

بـه نظـر می رسـد که بسـیار تـالش کردید 
که تغییر نگرشـی در افـراد دارای معلولیت 

نسـبت به ورزش ایجاد شـود؟
بسـیاری  تـالش  زمینـه  ایـن  در  مـن 
تـالش  و  اراده  بـا  بچه هـا  ولـی  کـرده ام 
خودشـان به نتیجه رسـیدند. مـن به تنهایی 
کاری نکـرده ام. هیأت های ورزشـی، مربیان، 
عمومـی،  روابـط  بین الملـل،  کارمنـدان 
بودجـه  بـه  کـه  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
مـورد نیـاز ورزش جانبـازان و معلوالن توجه 
دارد و دولـت کـه در بودجه نویسـی این نیاز 
را می بینـد، همـه و همـه دسـت به دسـت 
هـم داده انـد تـا ورزش جانبـازان و معلوالن 
رشـد کنـد. وقتی که رئیس جمهور در سـال 
۹۳ اعـالم می کنـد کـه جوایـز المپیک هـا و 
اتفـاق  باشـد،  یکسـان  بایـد  پارالمپیک هـا 
بسـیار مهمـی اسـت. از سـال ۹۳ کـه ایـن 

قانـون بـه تصویـب رسـید، ۱۳ میلیـارد دالر 
بـه المپیکی هـا و ۱۳ میلیـارد دالر هـم بـه 
پارالمپیکی هـا اختصـاص یافـت. یـک نفـر 
هیـچ وقـت بـه تنهایـی نمی توانـد کارهایـی 
در ایـن سـطح انجـام دهـد. اگـر کمک های 
همـه افـراد و نهادها و... نبـود، ورزش ما به 

ایـن مقـام نرسـیده بودند. 

وقتـی ۴هـزار نفـر ورزشـکار داریـم کـه 
بخشـی از آنهـا بـه ورزش به عنوان شـغل 
و حرفـه خود نـگاه می کننـد، یعنی ورزش 
مسـاله اشـتغال آنهـا را هـم حـل کـرده 
ارتبـاط  از  تعریفـی  بـه  می شـود  اسـت. 

ورزش بـه اشـتغال هـم رسـید؟
رسـیده  تصویـب  بـه  قانونـی  امسـال 

و  المپیکـی  ورزشـکاران  اشـتغال  به عنـوان 
پارالمپیکـی. در مـورد اشـتغال ورزشـکاران 
پارالمپیکـی خـأل قانونی وجـود دارد که خود 
ورزشـکاران دارای معلولیـت اعتراض کرده و 
بـه دنبال اصـالح آن هسـتند. در این قانون 
آمـده کـه فرزنـدان ورزشـکاران پارالمپیـک 
در  شـوند!  دولـت  اسـتخدام  می تواننـد 
پیامـی کـه زهـرا نعمتـی در مراسـم بدرقـه 
ورزشـکاران کـه رئیـس جمهـور هم شـرکت 
داشـتند، در نامـه ای ایـن گله را بیـان کرد. 
البتـه باید گفـت که بسـیاری از مـدال آوران 
چـون بـه تمکـن مالی رسـیده اند خودشـان 
کارآفریـن شـده اند و نیـاز بـه شـغل دولتـی 
ندارنـد. ولـی به هرحـال اگـر بسـتر ایجـاد 

شـود مشـکل حـل می شـود.
 

 بچه های پارالمپیکی، 
بسیار درست و به جا از امکانات ورزشی 

موجود استفاده کردند و توانستند 
قابلیت های خودشان را نشان دهند.

 تا جایی که مردم می گویند اگر در المپیک 
نتیجه نگرفتیم، 

حتما در پارالمپیک جبران می شود!
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بـا تصویـب شـوراى فرهنـگ عمومـى کشـور ۲۴ مهـر مـاه بـه نـام روز ملـى پارالمپیک در 
تقویـم ملـى ایـران ثبـت شـده و هر سـاله به همیـن مناسـبت برنامه هـای متنوعی در سراسـر 
کشـور برگـزار می شـود کـه با اسـتقبال کشـورهای دیگـر و نیـز کمیتـه بین المللـی پارالمپیک 

روبرو شـده اسـت.
بـی تردید فعالیت های بدنی مسـتمر و مناسـب افـراد دارای معلولیت بر میـزان برخورداری 
آنـان از سـالمتی و کاهـش عـوارض ثانویـه معلولیـت تاتیـری محسـوس دارد، امـا برنامه ریزی 

کالن آنـان را ترغیـب بـه ورزش می کند
ورزش نیـز بـه عنـوان یکی از راهکارهایی مهم خروج آنان از انزوا و گوشـی نشـینی در خانه 

ها و بازگشـت به جامعه محسـوب می شـود.
امـروزه ورزش بـه عنـوان تاثیرگذارتریـن عامـل اجتماعـی برای ایجـاد غرور ملـی و افزایش 
سـالمت و شـادابی جامعـه از سـوی تمامـی کشـورها پذیرفتـه شـده و دولتمـردان دنیا سـعی 
دارنـد جـدای از توجه به ابعاد شـادی بخش، اقتصـادی، فرهنگی و سیاسـی آن از حضور مردم 
علی الخصـوص افـراد دارای معلولیـت در ورزش برای افزایش سـالمت روحـی روانی جامعه بهره 

ببرند.
انتخـاب روز ملـی پارالمپیـک به عنوان یک نقطه قابـل اتکا در ورزش معلـوالن و جانبازان 
مطـرح مـی شـود و باعث می شـود ورزش ایـن عزیزان جایگاه و شـان واقعی خـود را پیدا کند.

ایـران در زمینـه ورزش همگانـی به عنوان کشـور برتر به سـازمان ملل معرفی شـده  اسـت 
کـه می توانـد یـک الگوی موفق برای سـایر کشـورهای جهان باشـد.

اگـر چـه تنهـا ۳ درصـد از افـراد دارای معلولیت در کشـورمان به صورت جـدی و با اهداف 
مشـخص و برنامه ریـزی شـده در ورزش فعال هسـتند اما انتظـار آن می رود بـا برنامه ریزی های 

انجام شـده در جهت توسـعه ورزش همگانی اسـتقبال از ورزش بیشـتر شود.
ولـی ایـن نکتـه را باید متذکر شـد که بـرای توسـعه ورزش همگانی که می تواند زمینه سـاز 
پـرورش قهرمانـان ملی و جهانی و پارالمپیکی باشـد؛ باید سـازمان های مرتبـط حوزه معلولیت 
مانند سـازمان بهزیسـتی کشـور و مدارس اسـتثنایی با همراهی شـهرداری های سراسـر کشور، 
فدراسـیون جانبـازان و معلـوالن و فدراسـیون ورزش هـای همگانـی بـا حمایـت رسـانه های 

گروهـی از جملـه سـازمان صدا و سـیما با یکدیگـر همکاری و مشـارکت نمایند.
محمـود خسـروی وفـا رئیـس کمیتـه پارالمپیـک از روز پارالمپیـک در ایـران بـه عنـوان 
بزرگ تریـن رویـداد ورزشـی معلـوالن جهان نـام می بـرد و معتقد اسـت؛ ورزش معلـوالن ایران 
امـروز بـه عنـوان پیشـتاز برنامه هـای توسـعه ای ورزش معلـوالن جهـان؛ الگـوی بسـیاری از 

کشـورها قـرار گرفته اسـت.
کارشناسـان جامعه شناسـی معتقدنـد ورزش در ایجـاد روحیـه همدلـی و اتحـاد و افزایش 
و تقویـت حضـور اجتماعـی انسـان ها در سـطح جامعـه نقشـی اساسـی دارد کـه در واقع یکی 
از نقش هـای مهـم و اساسـی ورزش همگانـی در میـان افـراد دارای معلولیت مـی تواند همین 
موضـوع باشـد. امروزه بر خالف دهه های گذشـته افـراد دارای معلولیت به عنـوان نیروی مولد 
و سـازنده و نه مصرف کننده در جامعه بشـری شـناخته می شـوند و برای داشـتن جامعه بهتر 
بـر توانمندی هـای ایـن افـراد نیـز جایـگاه ویـژه ای در سـطوح تصمصم گیـری جوامـع در نظر 

می شـود. گرفته 
سـازمان بهداشـت جهانـی در آخریـن تعریـف خـود از معلولیـت، محدودیـت یـا نداشـتن 
توانایـی در انجـام فعالیت هـای روزمـره را معلولیـت می داند کـه ورزش و انجام تمرینـات روزانه 
می توانـد در دراز مـدت از کـم تحرکـی و دور مانـدن از فعالیت هـای اجتماعی کاسـته و حضور 

فـرد دارای معلولیـت را در جامعـه پر رنـگ نماید.
در اینجـا نقـش روز ملـی پارالمپیـک برای تثبت جایـگاه و توسـعه ورزش همگانی در میان 

گـروه هـای مختلـف دارای معلولیـت می توانـد قابل اهمیت و توجه باشـد.

محمدرضا دشتى

︀را﹜﹞︍﹫﹉ ﹥ ︻﹠﹢ان روز ﹝﹙﹩︎   ︋︣﹞2۴
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             والیبال نشسته مردان 
تیــم ملــی والیبــال نشســته در بخــش 
ــد  ــی بودن ــش، اولین های ــردان و بازیکنان م
کــه ورزش ایــران در بخــش معلــوالن را برای 
پارالمپیــک  بازی هــای  دوره  پانزدهمیــن 
تیــم  ایــن  کردنــد.  ســهمیه  صاحــب 
شــهریورماه ســال ۹۳ در رقابت هــای جهانــی 
بــا کســب عنــوان ســوم، ورودیــه پارالمپیک 
را بــه دســت آورد. ایــن تیــم کــه پنــج مــدال 
طــال از حضــور در ادوار مختلــف بازی هــای 
پارالمپیــک دارد و در پارالمپیــک لنــدن هــم 
ــی  ــی پارالمپیک ــب قهرمان ــن نای ــه دومی ب
ــم  ــن تی ــت، پرافتخارتری ــت یاف ــود دس خ

ــی رود. ــمار م ــه ش ــا ب بازی ه
یکــی از امیدهــای کاروان مــا بــرای 
مــدال آوری در ریــو همیــن تیــم ملــی 

گزارش کامل 
تمام سهمیه هاى ورزش معلوالن ایران

 براى پارالمپیک 2016 ریو

والیبــال نشســته مــردان اســت. ایــن تیــم 
ــای  ــا تیم ه ــا ب ــن بازی ه ــروه دوم ای در گ
چیــن  و  روســیه  هرزگویــن،  و  بوســنی 
هم گــروه شــده اســت. در میــان ایــن 
تیم هــا، بوســنی رقیبــی مدعــی اســت کــه 

دو قهرمانــی در کارنامــه دارد.

            والیبال نشسته بانوان 
ــوان  ــته بان ــال نشس ــی والیب ــم مل تی
ایــران در بازی هــای پاراآســیایی کره جنوبــی 
ــت.  ــت یاف ــی دس ــب قهرمان ــوان نای به عن
ــره  ــدال نق ــک م ــا ی ــوان تنه ــن عن ــا ای ام
ــوان  ــته بان ــال نشس ــرای والیب ــیایی ب آس
ــه  ــه زمین ــت بلک ــراه نداش ــه هم ــران ب ای
اعــزام پارالمپیکــی ایــن تیــم را هــم موجــب 
ــی  ــه مل شــد. مســئوالن مربوطــه در کمیت
پارالمپیــک بــا توجــه بــه نایــب قهرمانــی در 
اینچئــون و لحــاظ کــردن شــرایط کلــی تیم 
ملــی والیبــال نشســته بانــوان، شــهریورماه 
ــه  ــم ب ــن تی ــزام ای ــا اع ــته ب ــال گذش س
بازی هــای پارالمپیــک ریــو موافقــت کردنــد 
ــار  ــرای نخســتین ب ــم ب ــن تی ــه ای و این گون
ــرار  ــران ق در ترکیــب کاروان پارالمپیکــی ای

گرفــت.

تیــم ملــی والیبــال نشســته ایــران 
ــد در  ــده بای ــام ش ــدی انج ــق گروه بن طب
مرحلــه مقدماتــی بازی هــای پارالمپیــک 
ــا دو  ــا ب ــن رقابت ه ــروه دوم ای ــو، در گ ری
تیــم اول جهــان یعنــی چیــن و آمریــکا 
همــراه بــا روآنــدا دیــدار کنــد. ملی پوشــان 
والیبــال نشســته بانــوان ایــران در حالــی بــا 
چیــن و آمریــکا هم گــروه شــده اند کــه ایــن 
دو تیــم در هــر دو دوره گذشــته بازی هــای 
پارالمپیــک فینالیســت شــدند و در هــر دو 

ــری شــد. ــن صاحــب برت دوره هــم چی

               بسکتبال با ویلچر 
بســکتبال بــا ویلچــر ایــران کــه از ســال 
ــای  ــزاری بازی ه ــا برگ ــان ب ۲۰۰۴ و همزم
ــا  ــن بازی ه ــن، حضــور در ای پارالمپیــک آت

 اتمـام رقابت هـای گزینشـی پارالمپیـک ریـو و همچنیـن 
رشـته های  در  ایـران  اعزامـی  نفـرات  تعـداد  شـدن  مشـخص 
مختلـف، کاروان ورزشـی جانبـازان و معلـوالن کشـورمان بـا 
 ۲۳ و  مـرد  ورزشـکار   ۷۳) ورزشـکار   ۹۶ از  متشـکل  ترکیبـی 
ورزشـکار زن) در ۱۱ رشـته در پانزدهمیـن دوره ایـن بازی هـا 

شـرکت خواهنـد کـرد.
بـه نقـل از سـایت کمیتـه ملـی پارالمپیـک، رقابت هـای 
کسـب سـهمیه بازی هـای پارالمپیـک ۲۰۱۶ ریـو در رشـته های 
مختلـف بـه پایان رسیده اسـت و بر این اسـاس ترکیـب تیم های 
اعزامـی ایـران بـه ایـن دوره بازی هـا در رشـته های مختلـف نیز 

مشـخص شده اسـت.
دو و میدانـی که در سـه مرحلـه برای پارالمپیک ریو کسـب 
سـهمیه کـرد، آخریـن رشـته و تیمـی بـود کـه ترکیـب آن برای 
ایـن دوره بازی هـا نهایـی شـد، با مشـخص شـدن وضعیت این 
تیـم بـه لحـاظ تعـداد نفـرات اعزامـی، ترکیـب کاروان ورزش 
جانبـازان و معلـوالن نیز نهایی شـد. بر این اسـاس ایـن کاروان 
فرهنگـی ورزشـی با ۹۵ ورزشـکار در دو بخش مـردان و زنان در 
پانزدهمیـن دوره بازی هـای پارالمپیـک حضـور خواهد داشـت.

والیبـال نشسـته (مـردان و زنـان)، بسـکتبال بـا ویلچـر، 

فوتبـال پنـج نفـره، دو و میدانـی، تیـر و کمـان، وزنه بـرداری، 
 ۱۱ سـواری  دوچرخـه  و  قایقرانـی  شـنا،  جـودو،  تیرانـدازی، 
رشـته ای هسـتند که در ایـن دوره بازی هـای پارالمپیک نماینده 
خواهنـد داشـت. از ایـن رشـته ها، در دو و میدانی(سـه نفـر)، 
والیبـال نشسـته (۱۲ نفـر)، تیر و کمـان (۳ نفـر)، تیراندازی (۴ 
نفـر) و قایقرانـی (یـک نفـر) رشـته هایی هسـتند که بانـوان هم 

دارند. نماینـده 
پارالمپیـک  بـرای  ایـران  معلـوالن  ورزش  سـهمیه  اولیـن 
ریـو توسـط تیـم ملـی والیبـال نشسـته مـردان به دسـت آمـد، 
سـمیه عباسـپور هـم آخریـن ورزشـکاری بـود کـه با حضـور در 
رقابت هـای تیـر و کمـان جهانـی چـک، بـرای پارالمپیـک آتـی 
به طور مسـتقیم کسـب سـهمیه کـرد. بعـد از آن ۱۴ سـهمیه از 
طـرف کمیتـه بین المللی پارالمپیـک و در قالب سـومین مرحله 
توزیـع سـهمیه های پارالمپیکـی دو و میدانی بـه ایران اختصاص 
پیـدا کـرد و این گونـه ترکیـب پارالمپیکـی ایـران بـرای ریـو بـه 

لحـاظ تعداد سـهمیه مشـخص شـد.
بـه  ایـران  اعزامـی  کاروان  در  کـه  رشـته ای   ۱۱ میـان  از 
پانزدهمیـن دوره بازی هـای پارالمپیـک نماینده خواهد داشـت، 

سـهم و جایـگاه هـر رشـته بـه ایـن شـرح اسـت:
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ــور در  ــس از دو دوره حض ــرد، پ ــاز ک را آغ
ــم  ــوان نه ــا کســب عن ــه ب ــا ک ــن بازی ه ای
و هشــتم پارالمپیــک آتــن و پارالمپیــک 
پکــن هــم همــراه بــود، در پارالمپیــک 
غیبــت  ایــن  داشــت.  غیبــت  لنــدن 
ــم  ــرای تی ــه ب ــود ک ــکالتی ب ــر مش به خاط
ــورمان در  ــر کش ــا ویلچ ــکتبال ب ــی بس مل
پارالمپیــک پکــن پیــش آمــد و محرومیــت 

ــد. ــب ش ــم را موج ــن تی ای
شــدن  برطــرف  دنبــال  بــه  امــا 
مشــکالت و محرومیــت موردنظــر، تیــم 
ــد  ــق ش ــر موف ــا ویلچ ــکتبال ب ــی بس مل
راهیابــی  بــا  گذشــته  ســال  مهرمــاه 
بــه فینــال مســابقات قهرمانــی آســیا و 
ــک  ــتقیم پارالمپی ــهمیه مس ــیه س اقیانوس
ریــو را بــه دســتاورد. ایــن تیــم کــه مــدال 
برنــز بازی هــای پاراآســیایی اینچئــون را 
در اختیــار دارد، در گــروه دوم بازی هــای 
پارالمپیــک ریــو بــا تیم هــای برزیــل میزبان، 
آمریــکا، انگلیــس، الجزایــر و آلمــان همگروه 
ــن  ــا ای ــدوار اســت در رقابــت ب شــده و امی
ــی صعــود  ــه مقدمات ــد از مرحل تیم هــا بتوان

ــرود. ــش ب ــر پی ــل باالت ــا مراح ــد و ت کن

                  فوتبال پنج نفره 
مســابقات فوتبــال پنــج نفــره هم زمــان 
بــا بازی هــای پارالمپیــک ۲۰۰۴ آتــن در 
ــم  ــت. تی ــرار گرف ــا ق ــن بازی ه ــه ای برنام
ــران هــم پــس  ــره ای ــج نف ــال پن ــی فوتب مل
در  بازی هــا،  ایــن  برگــزاری  دوره  دو  از 
پارالمپیــک ۲۰۱۲ لنــدن بــرای نخســتین بار 
ــت  ــتم دس ــوان هش ــرد و به عن ــرکت ک ش

ــت. یاف
ملــی  تیــم  ســهمیه  دومیــن  امــا 
ــرای بازی هــای  ــران ب فوتبــال پنــج نفــره ای
گذشــته  ســال  شــهریورماه  پارالمپیــک 
و از حضــور در مســابقات آســیایی ژاپــن 
ــم  ــم ه ــن تی ــه ای ــد و این گون ــت آم به دس

ــد. ــو ش ــافر ری مس
ــران  ــره ای ــج نف ــال پن ــی فوتب ــم مل تی
کــه مــدال طــال و نقــره بازی هــای آســیایی 
اینچئــون   ۲۰۱۴ و  چیــن  گوانگــژو   ۲۰۱۰
کره جنوبــی را در اختیــار دارد، در گــروه اول 
ــان  ــل، قهرم ــا برزی ــد ب ــو بای پارالمپیــک ری
ــش و  ــای مراک ــدن، و تیم ه ــک لن پارالمپی
ــا را در  ــا و اروپ ــی آفریق ــه قهرمان ــه ک ترکی

ــت داشــته باشــد. ــد، رقاب ــار دارن اختی

                  دو و میدانی 
پرتعدادتریــن رشــته ایــران در پارالمپیک 
ریــو دو و میدانــی اســت کــه با ۲۵ ورزشــکار 
ــداد حاضــر خواهــد شــد. دو و  ــن روی در ای
ــو  ــک ری ــرای پارالمپی ــوالن ب ــی معل میدان
ــرد.  ــهمیه ک ــب س ــه کس ــه مرحل ــی س ط
ــی کاران از  ــی دو و میدان ــهمیه ابتدای ۱۰ س
مســابقات جهانــی قطــر به دســت آمــد کــه 
ــهمیه  ــوالن و ۲ س ــهمیه معل ــامل ۸ س ش
ــای  ــور در رقابت ه ــود. از حض ــان ب نابینای
ــی  ــابقات قهرمان ــارات و مس ــی ام بین الملل
ــه دو  ــهمیه ب ــز ۹ س ــیه نی ــیا و اقیانوس آس
و میدانــی ایــران اختصــاص یافــت. ۱۴ 
ســهمیه شــامل ۱۰ ســهمیه مــردان و ۵  
ــی  ــهم دو و میدان ــم س ــوان ه ــهمیه بان س
معلــوالن ایــران در ســومین و آخریــن مرحله 
ــه  ــود ک ــی ب ــهمیه های پارالمپیک ــع س توزی
ــه  ــط کمیت ــاص توس ــی خ ــاس فرمول براس

ــد. ــام ش ــک انج ــی پارالمپی بین الملل
ــر ایــن اســاس مجمــوع ســهمیه های  ب
ریــو ۳۳  پارالمپیــک  بــرای  دوومیدانــی 
ــی  ــن دو و میدان ــا انجم ــد ام ــهمیه ش س
ــل  ــه عم ــای ب ــه رکوردگیری ه ــه ب ــا توج ب
آمــده از دوومیدانــی کاران و مالک هایــی 
ــان  ــاب ملی پوش ــرای انتخ ــر ب ــه موردنظ ک
کــه مــورد تأییــد کمیتــه ملــی پارالمپیــک 
هــم بــود، در نهایــت تعــداد ۲۵ ورزشــکار را 

ــو معرفــی کــرد. ــه ری ــرای اعــزام ب ب
۱- حمیــد اســالمی، دو ۱۵۰۰ متــر ( 
نابینایــان)، ۲- ســامان پاکبــاز، پرتــاب وزنــه 
ــانی شــکیب،  ــد احس ــان)، ۳-جاوی (نابینای
ــرش  ــا، پ ــی الفت نی ــه، ۴- عل ــاب وزن پرت
طــول، ۵- پیمــان نصیــری دو ۱۵۰۰متــر، ۶- 
ســیامک صالــح فــرج زاده، پرتــاب وزنــه، ۷- 
محســن کائیــدی، پرتــاب وزنــه و نیــزه، ۸- 
ســجاد محمدیــان، پرتاب وزنــه، ۹ - علیرضا 
مختــاری، پرتــاب وزنــه، ۱۰ - جلیــل باقری، 
پرتــاب وزنــه، ۱۱- علــی محمد یــاری، پرتاب 
ــاب  ــت، پرت ــجاد نیک پرس ــک، ۱۲- س دیس
نیــزه ( نابینایــان )، ۱۳- محمــد خالونــدی، 
پرتــاب نیــزه، ۱۴- اســداهللا عظیمــی، پرتــاب 
ــاب  ــری، پرت ــا قلعه ناص ــه، ۱۵- علیرض وزن
ــر،  ــو دو ۱۰۰ مت ــد اجاقل دیســک، ۱۶- احم
ــه، ۱۸-  ــاب وزن ــیفی پور، پرت ــس س ۱۷- یون
عبــداهللا حیــدری، پرتــاب نیــزه، ۱۹-مهــران 
حامــد   -۲۰ وزنــه،  پرتــاب  نکویی مجــد، 
امیــری، پرتــاب وزنــه، ۲۱- جــواد حردانــی، 
پرتــاب نیــزه، ۲۲- محمــد فتحــی گنجــی، 

پرتــاب نیــزه، ۲۳- ســید محســن حســینی 
پنــاه، پرتــاب وزنــه، ۲۴- هاشــمیه متقیــان، 
پرتــاب نیــزه، ۲۵- بتــول جهانگیــری، پرتاب 
وزنــه ترکیــب تیــم ملــی دو و میدانــی را در 

ــد. ــو تشــکیل می دهن پارالمپیــک ری

                      تیر و کمان 
بعــد از دو و میدانــی و البتــه رشــته های 
ــان)  ــردان و زن ــال نشســته (م تیمــی والیب
ســهمیه  کــه  ویلچــر  بــا  بســکتبال  و 
پارالمپیکــی آنهــا ۱۲ ســهمیه محاســبه 
ــم  ــرای تی ــه ب ــهمیه ای ک ــود و ۱۰ س می ش
ــر  ــود، تی ــاظ می ش ــره لح ــج نف ــال پن فوتب
و کمــان دیگــر تیــم پرتعــداد ایــران در 
پارالمپیــک ریــو اســت کــه بــا ۷ کمانــدار در 

ــود. ــر می ش ــداد حاض ــن روی ای
از میــان کمانــداران پارالمپیکــی ایــران، 
ابراهیــم رنجبــر، غالمرضــا رحیمــی، محدثه 
مســابقات  در  نــوری  و هــادی  کهنســال 
جهانــی ۲۰۱۵ آلمــان (شــهریورماه ســال 
۹۴) کســب ســهمیه کردنــد. بــه فاصلــه دو 
ــی  ــرا نعمت ــا زه ــن رقابت ه ــد از ای ــاه بع م
ــی  ــابقات قهرمان ــوش در مس ــد کاک و مجی
آســیا کــه آبــان مــاه ســال گذشــته در 
ــه دو ســهمیه دیگــر  تایلنــد برگــزار شــد، ب
ــم در  ــپور ه ــمیه عباس ــد. س ــت یافتن دس
مســابقات ٢٠١٦ انتخابــی جهانــی چــک 
ــر و  ــن ســهمیه تی ــد آخری در رشــته کامپون
ــه  ــو را ب ــرای پارالمپیــک ری ــران ب کمــان ای

ــام خــود ثبــت کــرد. ن

                    وزنه برداری 
بــا  ایــران  وزنه بــرداری  ملــی  تیــم 
۶ ورزشــکار در پارالمپیــک ریــو حضــور 
در  محمــدی  حمــزه  داشــت.  خواهــد 
ــن در وزن  ــد فرزی ــرم، مجی وزن ۶۵ کیلوگ
۸۰ کیلوگــرم، حامــد صلحی پــور در وزن 
۸۸ کیلوگــرم، ســامان رضــی در وزن ۹۷ 
کیلوگــرم، علــی صــادق زاده در وزن ۱۰۷ 
ــان در وزن ۱۰۷+  ــرم و ســیامند رحم کیلوگ
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کیلوگــرم ۶ وزنه بــرداری هســتند کــه از 
حضــور در مســابقات جهانــی ۲۰۱۴ امــارات 
به عنــوان یکــی از الزامــات فدراســیون 
ــد از  ــهمیه و بع ــب س ــرای کس ــی ب جهان
آن شــرکت در مســابقات ۲۰۱۵ آســیا و 
امــارات   ۲۰۱۶ و  قزاقســتان  اقیانوســیه 

ــدند. ــهمیه ش ــب س صاح

                   تیراندازی 
تیــم ملــی تیرانــدای معلــوالن بــا 
ســاره  از  متشــکل  نفــره   ۵ ترکیبــی 
جوانمــردی و عالیــه محمــودی در دو مــاده 
ــوان،  ــر بان ــادی و تپانچــه ۵۰ مت تپانچــه ب
بانــوان،  بــادی  تپانچــه  در  ارم  ســمیرا 
معصومــه خدابخشــی در تفنــگ ایســتاده و 
مهــدی زمانــی در تپانچــه بــادی مــردان در 

ــرد. ــد ک ــرکت خواه ــو ش ــن ری میادی

                       جودو 
ــرم،  ــری در وزن ۸۱ کیلوگ ــد جعف امی
حامــد علیــزاده در وزن ۱۰۰ کیلوگــرم و 
حمــزه نــدری در وزن ۱۰۰+ کیلوگــرم ترکیب 
ــان در  ــی جــودو نابینای ــم مل ــره تی ســه نف
تشــکیل  را  ریــو  پارالمپیــک  بازی هــای 

می دهنــد.

                      قایقرانی 
شــهال بهــروزی راد از مســابقات جهانــی 
ایتالیــا ســهمیه گرفــت و اواخــر اردیبهشــت 
ــهمیه در  ــب س ــابقات کس ــم مس ــاه ه م

دویســبورگ آلمــان شــرکت کــرد.
ــا  ــته ب ــال گذش ــروزی راد س ــهال به ش
ــی  ــابقات جهان ــم مس ــوان شش کســب عن
ــران  ــوان نخســتین قایق ــا به عن ۲۰۱۵ ایتالی

دارای معلولیــت ایــران جــواز حضــور در 
بازی هــای پارالمپیــک ریــو را بــه دســتاورد. 
مســابقات   LTA کالس  فینــال  در  وی 
ــا  ــا در میــالن و در رقابــت ب ــی ایتالی جهان
ــه،  ــکا، فرانس ــیه، آمری ــی از روس قایقرانان
ــتان و  ــا، انگلس ــترالیا، ایتالی ــی، اس رومان
کانــادا بــا کســب رکــورد ۸۰۱/۵۳ ثانیــه در 
رده ششــم جهــان قــرار گرفــت و موفــق بــه 

کســب ســهمیه پارالمپیــک شــد.
بــرای  راد  بهــروزی  بدین ترتیــب 
ــی  ــخ، قایقران ــار در طــول تاری ــتین ب نخس
ــب  ــران را صاح ــت؛ ای ــراد دارای معلولی اف
ــه  ــرد. ضمــن این ک ســهمیه پارالمپیــک ک
ــه  ــت ک ــی اس ــاروزن ایران ــتین پ وی نخس
از میادیــن جهانــی موفــق بــه کســب 
ــان  ــداد ورزش جه ــن روی ــه بزرگ تری ورودی
قایقرانــان  حتــی  چراکــه  شده اســت 
کشــورمان کــه در ادوار مختلــف بازی هــای 
المپیــک حضــور داشــته اند از میادیــن 
ــیایی  ــان آس ــا حریف ــت ب ــاره ای و در رقاب ق
موفــق بــه کســب ســهمیه المپیــک شــده 

ــد. بودن

                       شنا 
بازی هــای  در  ایزدیــار   شــاهین 
 ۱۰۰ مــاده  در  و  کره جنوبــی  پاراآســیایی 
ــرای  ــاب الزم ب ــد نص ــه ح ــه ب ــر قورباغ مت
کســب ســهمیه پارالمپیــک دســت یافــت. 
البتــه عــالوه بــر وی، علیرضــا جلیلــی هــم 
در همیــن بازی هــا و در مــاده ۲۰۰ متــر 
کــرال پشــت حــد نصــاب الزم بــرای کســب 
ســهمیه پارالمپیــک ریــو را به دســت آورد در 
ــک  ــی پارالمپی ــه بین الملل ــه کمیت حالی ک
بــا توجــه بــه اتمــام مســابقات رکوردگیــری 
و براســاس مجمــوع رکوردهــای ثبــت شــده 
شــناگران کشــورهای مختلــف و کالس بندی 
آنهــا، یــک ســهمیه بــرای ایــران به منظــور 
شــرکت در مســابقات شــنای بازی هــای 
پارالمپیــک برزیــل لحــاظ کــرد. بــر همیــن 
ــت  ــای ثب ــه رکورده ــه ب ــا توج ــاس ب اس
ــی  ــابقات بین الملل ــار در مس ــده از ایزدی ش
ــده از  ــل آم ــه عم ــری ب ــتان، رکوردگی لهس
ــد  ــردن ح ــاظ ک ــن لح ــی و همچنی جلیل
نصاب هــای تعییــن شــده، شــاهین ایزدیــار 
ــا کالس S۱۰ و SB۹ بــرای اعــزام بــه ریــو  ب
ــدن،  ــد از پارالمپیــک لن انتخــاب شــد. بع
ــه  ــو دومیــن تجرب حضــور در پارالمپیــک ری
ــار  ــاهین ایزدی ــه ش ــی در کارنام پارالمپیک

اســت.

                دوچرخه سواری 
بازی هــای  در  گلبارنــژاد  بهمــن 
ــا  ــید و ب ــاب رس ــد نص ــه ح ــیایی ب پاراآس
ــه  ــا ک ــی ایتالی ــابقات جهان ــور در مس حض
ــد  ــزار ش ــال ۹۴ برگ ــفندماه س ــر اس اواخ
ایــن ســهمیه را تثبیــت کــرد. البتــه محمد 
ــود کــه  ــور نیــز دیگــر رکاب زنــی ب ابراهیم پ
ــک را در  ــرای پارالمپی ــاب الزم ب ــد نص ح
اختیــار داشــت امــا رکوردگیــری بــه عمــل 
آمــده از ایــن دو ورزشــکار در نهایــت منجــر 
بــه انتخــاب گلبارنــژاد بــرای اعــزام بــه ریــو 

شــد.
ســواری  دوچرخــه  بدین ترتیــب 
معلــوالن ایــران بــرای ســومین بــار در 
بازی هــای پارالمپیــک نماینــده خواهــد 
داشــت. در پارالمپیــک آتــن و لنــدن هــم 
دوچرخــه ســواری ایــران نماینــده داشــت.

کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسالمی ایران
 ،I.R. Iran National
 Paralympic committee(NPC)
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اگر بخواهیم ورزش را با سایر مسائل 
اجتماعی معلوالن مثل بیمه، ازدواج و 

اشتغال مقایسه کنیم 
می توانیم بگوییم که ورزش عملکرد 

بسیار بهتری نسبت به همه این 
بخش ها داشته است 

لطفـا کمی در مورد سـابقه ورزش جانبازان 
و معلوالن در کشـور توضیح دهید؟

جانبـازان  ورزش  فعالیـت  سـابقه 
 ۱۳۵۸ سـال  بـه  کشـور  در  معلـوالن  و 
برمی گـردد. تشـکیل فدراسـیون ورزش های 
پیشـنهاد  بـه  بنـا  سـال  ایـن  در  معلـوالن 
مهنـدس منصـور برجیان، توسـط سـازمان 
ایـن  و  می شـود  پذیرفتـه  بدنـی  تربیـت 
فدراسـیون به عنوان یک فدراسـیون ورزشی 

می کنـد. آغـاز  را  خـود  فعالیـت 
کـه  سـاله  هشـت  جنـگ  وقـوع  بـا 
تعـداد افـراد دارای معلولیـت افزایـش پیـدا 
کـرد، بسـیاری از آنهـا بـه ورزش ورود پیـدا 
کردنـد. اگـر بـه تاریخچـه ورزش معلـوالن 
در جهـان نـگاه کنیـم می بینیـم کـه ورزش 
افـراد دارای معلولیـت در جهـان هـم بعـد 
از جنـگ جهانـی دوم شـکل گرفـت. بعـد 
گاتمـن  پروفسـور  دوم،  جهانـی  جنـگ  از 
آلمانـی در انگلیـس یـک مؤسسـه ضایعـات 
نخاعـی راه انـدازی می کنـد. او در بازپـروری 
کـه  می شـود  متوجـه  جنگـی  مجروحـان 
فیزیوتراپـی و ورزش درمانـی نقش بزرگی در 
احیـای روحـی و روانـی مجروحـان جنگـی 
عمـًال  معلـوالن  ورزش  زمـان  آن  از  دارد. 
رسـمیت پیـدا می کنـد. در ایران هـم تقریبًا 

مســعود اشــرفی دبیــر کل کمیتــه ملــی پارالمپیک 
اســت. رشــته تخصصی  اش کوهنــوردی اســت و از 

ســال ۱۳۵۸ وارد کار اجرایــی ورزش شده اســت. ۱۵ ســال 
در ورزش کوهنــوردی و بیســت ســال در ورزش پارالمپیک 
و ورزش جانبــازان و معلــوالن مشــغول بوده اســت. 
ــود  ــی خ ــک در معرف ــی پارالمپی ــه مل ــركل کمیت دبي
ــا آقــای  ــد: مــن از طریــق دوســتی مشــترک، ب می گوی
خســروی وفــا کــه ایشــان هــم کوهنــورد بودنــد، آشــنا 
شــدم. ایــن دوســتی ادامــه پیــدا کــرد و باعــث شــد که 
ــازان و  ــه فدراســیون ورزش هــای جانب در ســال ۱۳۵۹ ب
معلــوالن بپیونــدم. تــا ســال ۶۱ در فدراســیون مشــغول 
ــت  ــه عضوی ــا ۱۳۷۱ ب ــال ۱۳۶۱ ت ــودم و از س ــه کار ب ب
هیــأت رئیســه فدراســیون کوهنــوردی درآمدم. از ســال 
ــه ورزش  ــوط ب ــا ۱۳۷۶ در بخــش خصوصــی مرب ۱۳۷۱ ت
ــه  کوهنــوردی فعالیــت کــردم و در ســال ۷۷ مجــددا ب
فدراســیون ورزش هــای جانبــازان و معلوالن برگشــتم. از 
آن بــه بعــد هــم دبیــر فدراســیون و در ســه دوره اخیــر 

دبیــرکل کمیتــه ملــی پارالمپیــک هســتم.

چنیـن اتفاقـی افتـاد. فدراسـیون ورزشـی 
شـده  راه انـدازی   ۱۳۵۸ سـال  در  معلـوالن 
بـود، امـا جنگ باعث فعال تر شـدن آن شـد 
و نـام فدراسـیون ورزش معلـوالن در سـال 
۱۳۵۹، بـه فدراسـیون ورزش هـاي جانبازان 
و معلـوالن تغییـر کـرد. از سـال ۱۳۵۹ تـا 
بـه حـال ایـن مجموعـه موفق تریـن بخـش 
در ورزش  کشـور بـوده و هسـت. در هیـچ 
رشـته ی ورزشـی شـاهد این مقـدار موفقیت 

نبوده ایـم. 

حتـی در رشـته های مطرحی مثـل والیبال 
فوتبال؟ و 

در هیچ کـدام از رشـته ها ایـن اتفاق های 
درخشـان نیفتـاده اسـت. این نشـان دهنده 
خصوصـًا  و  جانبـازان  بـزرگ  ظرفیت هـای 
حـوزه  ایـن  اصلـی  پیکـره  کـه  معلـوالن 
هسـتند، می باشـد. جانبازان تعـداد کمتری 
در  معلولیـت  دارای  افـراد  کل  بـه  نسـبت 
کشـور هسـتند چون معلوالن قبـل از جنگ 
هـم بوده انـد و جامعـه هـدف گسـترده تری 
را شـامل می شـوند. اگـر امـام خمینـی(ره) 
ایـن  مـن  می دانسـتند،  نعمـت  را  جنـگ 
کالم را ایـن گونـه تعبیـر می کنـم کـه اگـر 
جنـگ اتفاق نیفتـاده بود، ورود افـراد دارای 
معلولیـت بـه ورزش در حـد ورزش عمومـی 
و شـاید هـم پایین تـر بـود. یکـی از بـرکات 
جنـگ نـگاه ویـژه دولت های پـس از جنگ، 
بـه ورزش جانبـازان و معلـوالن بـود که حاال 
بـه ایـن موقعیت ممتـاز رسیده اسـت. آمدن 
باعـث  ورزشـی،  حوزه هـای  بـه  جانبـازان 
شـد کـه دولـت، رسـانه ها و مردم بـه ورزش 
معلـوالن توجـه بیشـتری کننـد، در بخـش 
ورزشـکاران  انگیـزه  معلـوالن  و  جانبـازان 
بسـیار قوی  اسـت و ایـن اتفاق خوبی اسـت 
که شـاهد آن هسـتیم. اگر بخواهیـم ورزش 

در طول این ۳۵ سال، بهترين موضوع ورزش بوده که 
توانسته افراد دارای معلولیت را وارد اجتماع کند
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را بـا سـایر مسـائل اجتماعی معلـوالن مثل 
کنیـم  مقایسـه  اشـتغال  و  ازدواج  بیمـه، 
عملکـرد  ورزش  کـه  بگوییـم  می توانیـم 
بسـیار بهتـری نسـبت به همه ایـن بخش ها 

داشته اسـت. 

چـرا حـوزه ورزش عملکرد بهتری نسـبت 
به سـایر بخش ها داشـته اسـت؟

 ورزش بسـتر مناسـبی را بـرای ارائـه 
توانایی هـای افـراد دارای معلولیـت فراهـم 
مناسـب  بسـتر  ایـن  از  هـم  آن هـا  و  کـرد 
بـه خوبـی اسـتقبال کردنـد. ایـن اتفـاق از 
طـرف خانـواده این بچه هـا هم مـورد توجه 
قـرار گرفـت و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه 
نیمـه پرلیـوان را ببینـد، نه نیمـه خالی را. 
مـردم هنـوز بـاور ندارند کـه ایـن بچه ها در 
بسـیاری از زمینه هـا بسـیار توانمندنـد. فقر 
فرهنگـی آن قدر قوی اسـت کـه خانواده ای 
کـه دو فرزنـد یکی معلول و یکـی غیرمعلول 
دارد فرزنـد دارای معلولیـت خود را از خواهر 
می کننـد.  پنهـان  هـم  خـودش  بـرادر  یـا 
اگـر فرهنـگ جامعـه تغییـر کند و شـناخت 
بیشـتری نسـبت بـه توانایی هـای ایـن افراد 
پیـدا شـود پـدر و مـادر بـه جـای خجالـت 

کشـیدن، سرشـان را بـاال می گیرنـد. 
متوجـه  مـادران  و  پـدران  اگـر 
خـود  معلولیـت  دارای  فرزنـد  توانایی هـای 
 شـوند، بـاور غلطشـان اصالح می شـود و از 
فرزند خـود حمایت می کننـد. ورزش زمینه 
معلولیـت  دارای  افـراد  توانایی هـای  بـروز 
سـریع   خیلـی  آنهـا  و  می کنـد  مهیـا  را 
می گذارنـد.  نمایـش  بـه  را  توانایی هایشـان 
در ابتـدا ایـن باور بـا انجام حرکات ورزشـی 
در خـود فـرد ایجاد می شـود و بعـد خانواده 
متوجـه توانایـی فرزنـدی کـه بـه او توجـه 
نمی کـرد می شـود و می بیننـد کـه فرزندش 
در عـرض مـدت کوتاهـی اسـتقالل حرکتی 
پیـدا  کرده اسـت.  شـخصیتی  و  تفکـری  و 
ایـن همـان چیـزی اسـت که مـا بـه دنبال 
آن هسـتیم. وقتـی بچه هـا بـه ورزش ورود 
می کنند، توسـط مراکز ورزشـی سازماندهی 
می شـوند، در مسـابقات شـرکت می کنند و 
توانایی هایشـان توسـط رسـانه های جمعـی 
بـه نمایش گذاشـته می شـود. از ایـن طریق 
اسـتقالل شـخصیتی پیـدا می کننـد و بـاور 
بهتـر  خودشـان  بـه  نسـبت  ذهنیاشـان 
در  حضـور  و  درس  بـه  عالقـه  می شـود. 
جامعـه پیـدا می کننـد، و ماننـد قطـار روی 
ریـل قـرار می گیرنـد و حرکـت رو بـه جلـو 
خواهنـد داشـت. ورزش این نتایـج را در پی 

دارد.

در مـورد فدراسـیون ورزش هـای جانبازان 
و معلوالن بیشـتر توضیح دهیـد. فعالیت 
ایـن فدراسـیون بـا چـه رشـته هایی آغاز 

؟ شد

در سـال ۵۹ کـه فدراسـیون ورزش های 
بـا  گرفـت،  شـکل  معلـوالن  و  جانبـازان 
۵-۶ رشـته شـروع به کارکـرد. این رشـته ها 
شـامل؛ بسـکتبال بـا ویلچـر، دوومیدانـی، 
وزنه بـرداری، تنیـس روی میـز، شـطرنج و 
گل بـال نابینایان بـود. فدراسـیون روی این 
هـدف  جامعـه  بـا  و  برنامه ریـزی  رشـته ها 
کوچکـی کار را شـروع کـرد. وقتـی بچه هـا 
جـذب ایـن رشـته ها می شـوند فدراسـیون 
قهرمانـی  مسـابقات  برگـزاری  بـه  شـروع 
کشـوری در ایـن رشـته ها می کنـد و بعـد از 
دو سـه سـال کـه سـطح فنـی بچه هـا ارتقا 
پیدا کـرد، پس از کالس بندی پزشـکی برای 
ارزیابـی توانایی افـراد در انـواع معلولیت ها، 
آنهـا در کالس هـای خـود شـروع بـه رقابت 
رشـته های  قوانیـن  و  مقـررات  می کننـد. 
سـازمان های  توسـط  ورزشـی  مختلـف 
و  می شـود  تنظیـم  ورزشـی  بین المللـی 
مـا هم کـه عضـو ایـن سـازمان ها هسـتیم 
و  ترجمـه  را  ورزشـی  رشـته های  مقـررات 
در اختیـار مربیـان و داوران ورزشـی قـرار 
تمرینـات  قوانیـن  ایـن  براسـاس  دادیـم. 
ورزشـی نوشته شـد و مورد تأیید فدراسـیون 
قـرار گرفـت. سـپس از وزارت ورزش بودجه 
گرفتیـم و نهایتـا ایـن فعالیت هـا بـه نتیجه 
رسـید. در حـال حاضـر حـدود ۲۵ رشـته 
ورزشـی مختلـف در داخـل کشـور در بخش 
تابسـتانی و دو رشته هم در بخش زمستانی 
می دانیـد  کـه  همان طـور  هسـتند.  فعـال 
و  المپیـک  بازی هـای  کـه  سال هاسـت 
پارالمپیـک چه تابسـتانی و چه زمسـتانی با 
هـم برگـزار می شـوند. فدراسـیون ابتـدا بـا 
پنـج رشـته شـروع به کارکـرد و اآلن پـس از 
۳۵ سـال، حـدود ۲۵ رشـته ورزشـی داریم 
و حـدود ۱۵ هـزار نفـر در ایـن ۲۵ رشـته 
ورزشـی، ورزشـکار قهرمانی کشـور هستند. 
ایـن تعداد به غیـر از بخش جوانان و اعضای 
پارالمپیک اسـت. بنابراین توسـعه ی بسـیار 
مناسـبی هـم درکمیـت و هـم درکیفیت در 
در  کـه  نتایجـی  شده اسـت.  ایجـاد  کشـور 
بـوده  به گونـه ای  گرفته ایـم  پارالمپیک هـا 
اسـت کـه رئیـس فعلـی کمیتـه بین المللی 
پارالمپیـک، آقـای فلیپ کریون بیـش از ده 

سـال اسـت کـه در هـر جـای دنیـا صحبت 
می کنـد، از ایـران به عنـوان الگـوی توسـعه 
ورزش معلـوالن نـام می بـرد. بایـد گفت که 
هـم دولـت، هم مـردم و هم مجلـس و هم 
رسـانه ها در این توسـعه کمی و کیفی نقش 
داشـتند. ایـن قطـار با سـرعت خوبـی روی 
ریـل حرکـت می کنـد و روز بـه روز جامعـه 
هـدف بیشـتری را جـذب می کنـد و نتایـج 

می گیـرد.  بهتـری 

هیچوقـت بـه فکر جـذب کـودکان دارای 
مـدارس  طریـق  از  ورزش  بـه  معلولیـت 

بوده ایـد؟
 ایـن توجـه را همیشـه داشـته ایم. من 
بـه دکتـر قدمـی، رئیـس آمـوزش و پرورش 
اسـتثنایی کشـور و دکتـر بندپـی، رئیـس 
اعضـای  از  کـه  کشـور  بهزیسـتی  سـازمان 
هیـأت رئیسـه مـا نیـز هسـتند، پیشـنهاد 
جامعـه  روی  را  ورزش  تأثیـر  کـه  کـرده ام 
هـدف خـود ارزیابـی کننـد. در حـال حاضر 
مراکـز  در  دانش آمـوز  هـزار   ۸۵ حـدود 
آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی مشـغول بـه 
تحصیـل هسـتند. مـن پیشـنهاد دادم کـه 
آموزش و پرورش اسـتثنایی، نظام آموزشـی 
خـود را بـه سـمت ورزش ببرد. مثـًال اگر در 
برنامـه درسـی ایـن دانش آموزان دو سـاعت 
بـه ورزش اختصاص داده می شـود، آن را به 
شـش سـاعت افزایـش دهنـد. بـا توجـه به 
نقـش مهمـی کـه ورزش در ایجاد اسـتقالل 
شـخصیتی این افـراد می تواند داشته باشـد، 
بایـد بـه آن بیشـتر توجـه کرد. چـون هدف 
ایـن اسـت کـه بچه هـای دارای معلولیت تا 
حداکثـر امـکان از توانایی هایشـان اسـتفاده 
کننـد، باورهـای ذهنی شـان را تغییـر دهند 
و وارد اجتمـاع شـوند. همچنیـن پیشـنهاد 
می کنـم مؤسسـات قدیمـی مانند رعـد، در 
بحـث توانبخشـی جامعـه هـدف خـود، بـه 
ورزش کـه بهترین بسـتر توانبخشـی اسـت، 
بیشـتر توجـه کننـد. اگـر نشـریه ای ماننـد 
توانیـاب هم بـه نقـش ورزش اهمیت دهد، 
مـا می توانیـم به عنـوان منبـع اطالعاتـی به 
کمـک نشـریه بیاییـم و ایـن کار در جـذب 

مخاطبـان نیـز تأثیرگذار اسـت.
جامعـه هـدف دومـی کـه بایـد بـه آن 
توجـه شـود، همیـن کـودکان و نوجوانـان 
در  سـیدنی  پارالمپیـک  از  بعـد  هسـتند. 
سـال ۲۰۰۰، متوجـه شـدیم کـه جمعیـت 
ورزشـکاران جانبـاز مـا در حـال بازنشسـته 
شـدن هسـتند و ایـن یـک زنگ خطـر برای 
مـا بود. بـه همین دلیـل از سـال ۸۲ روزی 
را بـه نـام روز پارالمپیک طراحـی کردیم که 
اآلن در دنیـا هـم مـورد توجـه قـرار گرفتـه 
اسـت. ایـن ایـده از طرف کشـور مـا مطرح 
شـد و از سـال گذشـته بـا حمایـت آقـای 
رییس جمهـور، روز ۲۴مهرمـاه به عنوان روز 
ملـی پارالمپیـک انتخـاب شـد و در تقویـم 

فدراسیون ابتدا با پنج رشته شروع 
به کارکرد و اآلن پس از ۳۵ سال، حدود 

۲۵ رشته ورزشی داریم و حدود ۱۵ هزار 
نفر در این ۲۵ رشته ورزشی، ورزشکار 

قهرمانی کشور هستند
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کشـور منظـور گشـت. هـدف مـا دادن این 
پیـام بـه سیسـتم دولتـی و قانونـی کشـور 
بـود کـه جامعـه هـدف مـا نیـاز بـه توجـه 
خـاص دارد. براسـاس تصویب شـورای عالی 
فرهنگـی کشـور، ۲۴ دسـتگاه و نهاد دولتی 
بـه  سـال  طـول  در  کـه  شـده اند  موظـف 
ورزش خدمـات ارائـه کننـد. در حال حاضر 
دسـتگاه هایی مثـل بنیاد شـهید، سـازمان 
بهزیسـتی، وزارت آموزش و پـرورش، وزارت 
نفـت، وزارت بهداشـت، وزارت امور خارجه 
و سـازمان صداوسـیما موظـف شـده اند که 
در روز پارالمپیـک خدمـات ورزشـی ارائـه 
بدهنـد. بسـتر قانونـی آن فراهـم شـده و 
تـا  می کنیـم  اسـتفاده  مسـئله  ایـن  از  مـا 
منابـع بیشـتری تجمیـع کنیـم و منابعـی 
را بـه سـوی ورزش هدایـت کنیـم. وقتـی 
بـرای دسـتگاه ها تعریـف شـود که چـه باید 
انجـام بدهنـد، دیگـر نیـاز نیسـت کـه مـا 
به عنـوان کمیتـه پارالمپیـک در همـه جـا 
حضـور داشـته باشـیم. مثـًال چنـدی پیش 
از وزارت نفـت عـده ای آمدنـد و اعالم کردند 
بـه  را  منابعـی  قانـون،  ایـن  براسـاس  کـه 
جامعـه هـدف خـود اختصـاص می دهنـد. 
در وزارت نفـت هم پرسـنل جانبـاز و معلول 
مشـغول بـه کارنـد و هـم پرسـنلی دارند که 
معلولیـت  دارای  افـراد  خانواده هایشـان  در 
دارنـد. ایـن اتفاق خوبی اسـت و این بسـتر 
پیـدا  بیشـتری  توسـعه  سـال  هـر  قانونـی 

می کنـد. 

لطفـًا در مـورد کـودکان و نوجوانـان کـه 
به عنـوان جامعه هـدف از آن نـام بردید، 

بیشـتر توضیـح دهید:
 جامعـه هـدف مـا کـودکان و نوجوانان 
در پنـج گـروه معلولیتـی یعنـی کـم توانـان 
قطـع  نابینایـان،  مغـزی،  فلـج  ذهنـی، 
عضوی هـا و افـراد ویلچـری در بخش هـای 
مختلف هسـتند. ناشـنوایان در ایـن برنامه 
فدراسـیون  آنهـا  چـون  نشـده اند  تعریـف 
جهانـی و فدراسـیون ملـی و مسـتقل خـود 
روز  مراسـم  در  هـم  آنهـا  البتـه  دارنـد  را 
پارالمپیـک شـرکت می کننـد. در این روز ما 
از بچه هـای بهزیسـتی و بچه هـای آموزش و 
پرورش اسـتثنایی به همراه خانواده هایشـان 
دعـوت می کنیـم کـه در جایی جمع شـوند. 
بـه همـه ایـن بچه هـا لبـاس فـرم ورزشـی 
ورزشـی  مختلـف  کارگاه هـای  می دهیـم. 
مختلـف  رشـته های  و  می کنیـم  برگـزار 
ورزشـی را بـا حضور قهرمانـان تیم های ملی 

بـه نمایـش می گذاریـم.

این مراسم در کجا برگزار می شود؟
می شـود.  برگـزار  مختلـف  جاهـای  در 
مثًال سـال گذشته در اسـتادیوم دوازده هزار 
نفـری آزادی برگـزار شـد و آقـای پروفسـور 
لمكه مشـاور ورزشـی دبيركل سـازمان ملل 

متحـد آقـای بانکی مـون، در ایـن مراسـم 
شـرکت کرد. این برنامه آن قدر روی ایشـان 
تأثیرگذاشـت کـه در خـارج از کشـور در این 
مـورد تبلیغـات زیـادی کـرد. اصـال بـاورش 
نمی شـد کـه توانسـته ایم ۳۲ هزار نفـر را در 
سـطح کشـور سـازماندهی کنیـم که یـازده 
هـزار نفـر آن در ورزشـگاه آزادی جمع شـده 
بودنـد. در هر اسـتان چنیـن برنامه ای ابالغ 
می شـود و امکانات الزم در اختیارشـان قرار 

می شـود. داده 

بـه  ورزشـکاران  حضـور  از  تاریخچـه ای 
بگوییـد؟ را  ایـران  در  پارالمپیـک 

بین المللـی  کمیتـه   ۱۳۶۷ سـال 
کشـوری  هـر  کـه  کـرد  اعـالم  پارالمپیـک 
می خواهـد عضـو ایـن کمیتـه باشـد بایـد 
کمیتـه ملـی پارالمپیـک خـود را تشـکیل 
دهـد. در همان سـال رئیس ایـن مجموعه، 
آقـای دكتـر اسـتیدوارد بـه ایـران آمـد و با 
کـه  وفـا  خسـروی  و  نـوری  ناطـق  آقـای 
کـرد.  مالقـات  بودنـد  فدراسـیون  رئیـس 
از مراکـز مـا بازدیـد کـرد و رسـمًا موافقـت 
خـود را با تشـکیل کمیتـه ملـی پارالمپیک 
درایـران اعـالم نمـود. در بهمـن مـاه سـال 
۷۹ کمیتـه ملـی پارالمپیک رسـما تشـکیل 
شـد، مجمـع عمومـی آن برگزار شـد و پس 
از رأی گیـری، رئیـس و دبیـر کمیتـه تعیین 
شـدند و کار را شـروع کردند. در سال ۱۳۸۰ 
سـاختمان آن در میـدان ولیعصر آماده شـد 
و در آن مسـتقر شـدند. ایـن کمیتـه تا االن 
چیـزی حدود ۱۵ سـال اسـت کـه در زمینه 

می کنـد. فعالیـت  پارالمپیـک 

آیـا از همـان پانـزده سـال پیش مـا برای 
مسـابقات پارالمپیـک تیم اعـزام کردید؟

تیـم  هـم  تاریـخ  ایـن  از  قبـل  خیـر. 
فـرق  آن  سـطح  منتهـی  می فرسـتادیم 
می کـرد. مـا در چهـار سـطح در مسـابقات 
سـطح  در  داریـم.  اعـزام  بین المللـی 
منطقـه ای یعنـی آسـیا تیم اعـزام می کنیم، 
همین رشـته ها مسـابقات جهانـی هم دارند 
کـه هـر دو سـال یکبـار و هـر چهـار سـال 
یکبـار انجام می شـود. مسـابقات تابسـتانی 

پارالمپیـک را هـم داریـم که هر چهار سـال 
می شـود.  انجـام  یکبـار 

بنابرایـن در چهـار سـطح مختلـف در 
براسـاس  و  ورزشـی  مختلـف  رشـته های 
شـرایطی که کمیتـه بین المللـی پارالمپیک 
تعییـن می کنـد، اعـزام داریم. برای شـرکت 
و  کنیـم  ثبت نـام  بایـد  مسـابقات  ایـن  در 
انتخابـي  مسـابقات  و  تدارکاتـی  اردوهـای 
را برگـزار کنیـم. همـه ایـن مراحـل همانند 
سـایر رشـته های ورزشـی مراحل خـودش را 
دارد. یـک ورزشـکار اول بایـد جـذب شـود 
شـرکت  خـودش  اسـتانی  مسـابقات  در  و 
کنـد و پس از انتخاب شـدن، در مسـابقات 
انتخابـي قهرمانـی کشـور شـرکت می کند و 
پـس از انتخـاب در ایـن مسـابقات، بـه تیم 
ملـی راه پیـدا می کنـد. اعضـای تیـم ملـی 
در اردوهـای مختلـف شـرکت می کننـد تـا 
بگیـرد  قـرار  سـنجش  مـورد  عملکردشـان 
چـه  و  انفـرادی  به صـورت  چـه  نهایتـا  و 
اعـزام  پارالمپیـک  بـه  تیمـی  به صـورت 
می شـود. ایـن اعـزام بسـتگی دارد کـه در 
و  بهتریـن  باشـد،  اعـزام  از  سـطحی  چـه 
باالترین سـطح اعـزام مسـابقات پارالمپیک 
تابسـتانی اسـت کـه هـر چهـار سـال یکبار 
برگـزار می شـود. بـرای اولیـن بـار در سـال 
شـرکت  سـئول  پارالمپیـک  در   ۱۹۸۸
کردیـم. بازی هـای پارالمپیـک کـه در ریـو 
برگـزار می شـود پانزدهمین دوره مسـابقات 
پارالمپیک اسـت و هشـتمین دوره است که 

ورزشـكاران مـا در آن شـرکت می کننـد.

آیـا در این هشـت دوره، تعداد رشـته هایی 
بیشـتر  می شـوند  اعـزام  ایـران  از  کـه 

شـده اند؟
بله. همین طور اسـت. ما در پارالمپیک 
سـئول بـا چهـار رشـته، در پارالمپیـک آتن 
بـا چهـارده رشـته و در پارالمپیـک ریـو بـا 
یـازده رشـته شـرکت خواهیـم کرد. کسـب 
سـهمیه پارالمپیـک در رشـته های مختلـف 
از  و  شده اسـت  حرفـه ای  و  فنـی  خیلـی 
طرفـی، بیشـتر بـه دنبـال ایـن هسـتیم که 
تیم هایمـان را کیفـی اعـزام کنیم نـه کمی. 
اسـتداللمان هـم ایـن اسـت که باید نشـان 
بدهیـم کـه ایـن ورزشـکاران می توانند روی 
سـکو برونـد. اگـر در هـر دوره بتوانیـم ایـن 
کار را بهتـر انجام دهیم، توجـه دولت مردم 

و رسـانه ها را بیشـتر جلـب می شـوند.

پـس انتظـار شـما این اسـت که افـرادی 
کـه در ایـن یازده رشـته اعزام می شـوند، 

حتمـًا مدال بیآورنـد؟
تعریـف  بخـش  سـه  در  افـراد  ایـن 
می شـوند: بخـش اول آنهایـی هسـتند کـه 
مثـل  می آورنـد،  مـدال  هسـتیم  مطمئـن 
هفـت  در  کـه  مـردان  نشسـته  والیبـال 
دوره جهانـی ۵ مـدال طـال و دو نقـره بـه 

در مسابقات لندن ۷ سهمیه بانوان 
در رشته های تیروکمان، تیراندازی و 
دوومیدانی داشتیم و االن ۲۳ نفر از 

بانوان سهمیه حضور در پارالمپیک ریو 
را گرفته اند
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دسـت آورده اند و مـا در دنیـا چنیـن تیمـی 
کـه  هسـتند  رشـته هایی  دوم  رده  نداریـم! 
دارنـد،  گرفتـن  مـدال  شـانس  و  احتمـال 
مثـل والیبال نشسـته بانوان کـه از رنکینگ 
یازدهـم بـه پنجم جهـان رسیده اسـت. تیم 
بسـکتبال بـا ویلچـر و فوتبـال پنـج نفـره 
نابینایـان هـم در ایـن سـطح قـرار دارنـد.
رده سـوم رشـته هایی هسـتند کـه نگاه 
توسـعه ای و حمایتـی و تشـویقی برایشـان 
چـون؛  رشـته هایی  مثـل  اسـت.  مطـرح 
شـنا، قایقرانـی و دوچرخه سـواری که در هر 
یـک از ایـن رشـته ها، یـک ورزشـکار داریم. 
جالـب اسـت بدانیـد کـه در قایقرانـی برای 
اولیـن بار سـهمیه را یک خانم کسـب کرده 
اسـت. بانوان ما با حضور و موفقیتشـان در 
پارالمپیـک می توانند به جامعـه پیام دهند. 
سال هاسـت کـه در پارالمپیـک ایـن بحـث 
مطرح اسـت که ورزشـکاران دارای معلولیت 
کـه در پارالمپیک شـرکت می کنند بیشـتر از 
ورزشـکاران المپیکی می تواننـد الهام دهنده 
دنیـا  مـردم  بـه  ورزش  اهمیـت  مـورد  در 
باشـند. می شـود ایـن ادعـا را کـرد کـه در 
طـول ایـن ۳۵ سـال در کشـور مـا، تنهـا 
دارای  افـراد  توانسـته  کـه  بـوده  ورزش 
بنابرایـن  کنـد.  اجتمـاع  وارد  را  معلولیـت 
بایـد به مسـئله ورزش معلوالن توجه شـود. 
خصوصـا در رده سـنی کـودکان و نوجوانان 
کـه وقتـی بـا ایـن فضـا آشـنا می شـوند، 
اسـتعدادها و توانایی هایشـان بـروز می کند. 

ورزش قهرمانـی بانوان مـا در چه مرحله ای 
است؟

ورزش بانوان در کشور ما در کنار ورزش 
مـردان همیشـه مـورد توجه بوده اسـت. در 
ایـن دوره از بازی ها در پارالمپیک ریو، رشـد 
ورزشـکاران زن نسـبت بـه پارالمپیک لندن 
بیش از سـه برابر اسـت. در مسـابقات لندن 
۷ سـهمیه بانـوان در رشـته های تیروکمان، 
تیرانـدازی و دوومیدانی داشـتیم و االن ۲۳ 
نفـر از بانوان سـهمیه حضـور در پارالمپیک 
ریـو را گرفته اند. برای نخسـتین بـار والیبال 
نشسـته بانوان ما توانسـته کسـب سـهمیه 
می کنـد.  شـرکت  پارالمپیـک  در  و  کـرده 
جالـب این کـه پرچمـدار کاروان پارالمپیـک 
مـا یکـی از بانـوان تیـم والیبـال نشسـته 
اسـت و پرچمـدار کاروان المپیـک هم خانم 

زهـرا نعمتی اسـت. 
بهتریـن موقعیت بـرای تیـم پارالمپیک 
ایـران در دنیـا فراهـم شـده اسـت چراکـه 
در بیـن حـدود دویسـت کشـور جهـان کـه 
پرچمـدار  یـک  می رونـد،  رژه  المپیـک  در 
ویلچـری اسـت کـه ایـن پیـام بزرگـی بـه 
دنیـا دارد. امسـال سـه ورزشـکار اعزامی ما 
جـزو برجسـته ترین نفـرات کاروان هسـتند، 
پرچمـدار  کـه  نعمتـی  زهـرا  خانـم  یکـی 
کاروان المپیـک ایران اسـت، دیگـری خانم 

سـاره جوانمـردی اسـت کـه در تیرانـدازی 
جـزو بهتریـن ورزشـکاران جهـان اسـت و 
قوی تریـن  رحمـان  سـیامند  سـوم،  نفـر 
مـرد جهـان اسـت کـه ۲۹۶ کیلوگـرم وزنـه 
می زنـد. او در پارالمپیـک امسـال تصمیـم 
دارد کـه بـاالی سـیصد کیلوگرم وزنـه بزند. 
در بخـش بانوان مـا در پارالمپیـک پیش رو 
سـه چهره شـاخص داریم؛ خانم هـا نعمتی، 
جوانمردی و کردسـتانی که پرچمدار کاروان 
مـا هسـتند. به هرحـال جمعا ۹۷ ورزشـکار 
انتخـاب  ورزشـی  رشـته  یـازده  در  ایرانـی 
شـده اند کـه ۲۳ نفـر از بانـوان و ۷۴ نفـر از 

هسـتند. آقایان 

بـه نظـر شـما ورزش پارالمپیک در کشـور 
ما بـا چـه چالش هایـی روبه روسـت؟

اولیـن چالـش، نگـرش جامعـه اسـت 
کـه هنـوز بـا آن درگیریـم. در بخـش بانوان 
ایـن مشـکل بیشـتر اسـت. رئیـس یکـی از 
بـا  "فقـط  می گفـت،  اسـتانی  هیأت هـای 
ایجـاد ارتبـاط شـخصی بـا پـدر و مادرهـا 
می توانـم آنهـا را متقاعـد  کنـم کـه اجـازه 
دهنـد دخترشـان بـه محیـط ورزشـی بیاید 
و والیبـال بازی کنـد". در روز پارالمپیک که 
امسـال بـرای بـار دوم برگزار می شـود، قرار 
اسـت کـه قبـل از خطبه هـای نمـاز جمعـه 
ورزش  مـورد  در  کـه  بفرسـتیم  را  فـردی 
حضـور  لـزوم  خصـوص  بـه  و  پارالمپیـک 
بانـوان در ورزش  بـرای مـردم صحبت کند. 
تـا ایـن بـاور در مـردم ایجـاد شـود کـه اگر 
فرزنـد دارای معلولیتشـان در مسـیر ورزش 
قـرار بگیـرد، سـالمت او بیشـتر می شـود و 
نبایـد نگـران امنیـت فرزنـدان  خانواده هـا 
خـود در ورزشـگاه باشـند. همـه مـا بایـد 
کوشـش کنیم که ایـن تغییـر باورها صورت 
بگیرد. چالش دوم، نگاه ترحم آمیزی اسـت 
که نسـبت بـه افـراد دارای معلولیـت وجود 
دارد. مـردم مـا خیلـی عاطفـی و مهربـان 
هسـتند ولـی از عاطفـه خـود بـه موقـع و 
نمی کننـد.  اسـتفاده  صحیـح  به صـورت 
گاهـی بـا دلسـوزی های بیجـا و بـا نـگاه و 
رفتار و زبانشـان این عزيـزان را می رنجانند. 
ایـن تغییـر نـگاه هـم بایـد صـورت بگیرد. 

مسـئله دیگـر تامیـن منابـع الزم بـرای 
ارتقـای ورزش معلـوالن اسـت. هـم منابـع 
مالـی و هـم امکانـات ورزشـی بایـد تأمیـن 
سـالن های  و  اسـتادیوم ها  مثـل  شـوند: 
داوران  و  مربیـان  و  شـده  مناسب سـازی 
آمـوزش دیـده. متأسـفانه ساخت وسـازهای 
شـهری در کشـور مـا شـرایط نامسـاعدی 
پارالمپیـک  روز  برنامه هـای  از  یکـی  دارد. 
در امسـال ایـن اسـت کـه از فرمانـداران و 
اسـتانداران بخواهیـم کـه در ایـن روز نیـم 
سـاعت روی ویلچـر بنشـینند و در سـطح 
شـهر تـردد کنند تـا متوجه مشـکالت افراد 
دارای معلولیـت بشـوند. در روز پارالمپیک، 
اتفاقات خوبـی در فرهنگ سـازی پیش بینی 
ورزشـی،  فعالیـت  کنـار  در  شده اسـت. 
بایـد ایده هایـی هـم بـرای اصـالح در امـور 
مرتبط بـا افراد دارای معلولیت مطرح شـود 
کـه دیـد متولیـان شـهری، شـهرداری ها و 
فرمانداری هـا تغییـر کنـد. اگر کار رسـانه ای 
حتمـًا  کـه  شـود  انجـام  کنـارش  در  هـم 

اتفاقـات بهتـری خواهـد افتـاد. 

دارای  افـراد  اشـتغال  بـه  ورزش،  آیـا 
می کنـد؟ کمـک  نیـز  معلولیـت 

 اتفـاق خوبـی که افتـاده این اسـت که 
در چنـد سـال اخیر یک صنـدوق حمایت از 
ورزشـکاران و پیشکسـوتان در وزارت ورزش 
ایجـاد شده اسـت. ابتـدا فقـط المپیکی هـا 
بـا  ولـی  بودنـد  صنـدوق  ایـن  عضـو 
تالش هـای بسـیاری کـه انجـام گرفـت قرار 
شـد، ورزشـکاران پارالمپیکـی هـم حقـوق 
بگیـر ایـن صنـدوق شـوند. ایـن تسـهیالت 
پارالمپیـک  در  کـه  اسـت  افـرادی  بـرای 
کـه  زمانـی  از  افـراد  ایـن  مدال آورده انـد. 
مدال هـای آسـیایی، جهانـی و پارالمپیک را 
بگیرنـد عضـو این صنـدوق می شـوند و هم 
در زمانـی که فعال هسـتند و هـم در زمانی 
کـه بازنشسـته می شـوند، حقـوق دریافـت 
می کننـد. اتفـاق خـوب دیگـری کـه افتاده 
ایـن اسـت کـه وزارت علوم وآمـوزش عالی، 
مـدال آوران آسـیایی، جهانـی و المپیـک و 
پارالمپیـک را بـدون کنکور جـذب می کند. 
بسیاری از ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی 
و تعـدادی از مربیان از این فرصت اسـتفاده 
کرده انـد. از طـرف دیگـر جوایـز قهرمانـان 
المپیـک و پارالمپیک یکسـان شـده اسـت. 
این اتفاق خوبی اسـت همیشـه بـه دنبالش 
وجـود  تبعیضانه آمیـز  نـگاه  تـا  بوده ایـم 
نداشته باشـد. خوشـبختانه این اتفـاق افتاد 
گرچـه زمـان زیـادی بـرد ولـی باالخـره این 

تبعیض برداشـته شـد. 
  

 یکی از برنامه های روز پارالمپیک در 
امسال این است که از فرمانداران و 

استانداران بخواهیم که در این روز نیم 
ساعت روی ویلچر بنشینند و در سطح 
شهر تردد کنند تا متوجه مشکالت افراد 

دارای معلولیت بشوند
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از چه زمانی نائب رئیسی فدراسیون جانبازان 
و معلوالن را برعهده گرفتید؟

پــس از جــدا شــدن ورزش بانــوان از آقایــان 
ــن  ــال ۶۵ انجم ــالب، در س ــد از انق در بع
ورزش معلــوالن و جانبــازان و نابینایــان 
ــد.  ــکیل ش ــوان تش ــت ورزش بان در معاون
ایــن  مســئولیت  ســال  همــان  از  مــن 
انجمــن را برعهــده گرفتــم. بعــد از این کــه 
فعالیت هــای ورزشــی وســعت گرفتنــد، 
ــن ورزش  ــدن انجم ــتقل ش ــنهاد مس پیش
ــوالن  ــازان و معل ــان از انجمــن جانب نابینای
بــه خانــم طاهــری، معاونــت ورزش بانــوان 
را دادم. ایــن اتفــاق افتــاد و مــن فعالیتــم را 
ادامــه دادم. تــا این کــه درســال ۸۳ ادغــام 
ــیون  ــی در فدراس ــای ورزش ــه انجمن ه هم
ــوالن مطــرح شــد و یکــی  ــازان و معل جانب
فدراســیون  در  کــه  انجمن هــا  ایــن  از 
ادغــام شــد، انجمــن جانبــازان و معلــوالن 
بانــوان بــود کــه از ســال ۸۳ و بــه پیشــنهاد 
آقــای خســروی وفــا مســئولیت آن بــه مــن 

ــذار شــد. واگ

ورزش بانوان جانبازان و معلوالن چه مراحلی 
را طی کرده است؟

از زمانــی کــه انجمــن جانبــازان و معلــوالن 
نخســتین  شــد،  تشــکیل  نابینایــان  و 
به دســت  بانــوان  ورزش  در  کــه  مدالــی 
در  مــا  بــود.  معلــوالن  ورزش  در  آمــد، 
شــرکت  انگلســتان  جهانــی  مســابقات 
کردیــم و نخســتین مــدال ورزش بانــوان را 
ــوالن و چــه در بخــش  چــه در بخــش معل
غیرمعلــوالن به دســت آوردیــم. از ســال 
مــدال  حــدود ۱۷۰  حــال،  بــه  تــا   ۸۳
بین المللــی را در رشــته های تنیــس روی 
میــز، تیرانــدازی، تیروکمــان، دوومیدانــی، 

ــا  ــکتبال ب ــا، بس ــته، بوچی ــال نشس والیب
ــن  ــم. م ــب کرده ای ــی کس ــر و قایقران ویلچ
ــا  ــم کــه ۱۴۰ ت ــم بگوی ــا قاطعیــت می توان ب
از ایــن مدال هــا مربــوط بــه ادغــام بــه بعــد 
بــوده اســت. از زمانــی کــه ادغــام صــورت 
ــدا  ــش پی ــا افزای ــعت کاری م ــت، وس گرف
ــتفاده  ــتری اس ــای بیش ــرد، از ظرفیت ه ک
ــد و از  ــر ش ــا قوی ت ــی م ــم، کادر فن کردی
ــد  ــری بهره من ــتیبانی بهت ــزات و پش تجهی
شــدیم. نگــرش آقــای خســروی وفــا، 
ــوالن،  ــازان و معل ریاســت فدراســیون جانب
ــاص  ــیار خ ــوان بس ــه ورزش بان ــبت ب نس
ــب انجمــن  ــه در قال ــی ک ــی زمان ــود. حت ب
فعالیــت می کردیــم، از حمایت هــای بســیار 
ایشــان، مخصوصــًا حمایت هــای بــرون 
ــه  ــم. گرچ ــد بودی ــی بهره من ــرزی و داخل م
هنــوز بــه ســطح قابــل قبولــی نرســیده ایم 
می رویــم،  جلوتــر  کــه  هرچقــدر  ولــی 
پیشــرفت های قابــل مالحظــه ای را در ورزش 
بانــوان چــه در مســابقات داخلــی و چــه در 
ــم و  ــاهده می کنی ــی مش ــابقات خارج مس
ایــن باعــث افتخــار ماســت. رویــداد مهمــی 
کــه در پیــش داریــم، پارالمپیــک ریــو 
ــه ۲۳  ــار اســت ک ــن نخســتین ب اســت. ای

وضعیت تیم زنان ما در پارالمپیک ریو، 
چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی عالی است! 

ــس  ــب رئی ــوادی، نای ــرف ج ــول مش بت
فدراســیون جانبــازان و معلــوالن در 
امــور ورزش بانــوان کشــور اســت. 
ــش  ــی در گرای ــت بدن ــرای تربی او دکت
مدیریــت برنامه ریــزی ورزشــی را دارد 
ــت.  ــال اس ــی او والیب ــته ورزش و رش
ــکده  ــوادی در دانش ــرف ج ــر مش دکت
کار  معلولیــت  دارای  ورزشــکاران  بــا 
ــه  ــت ورود ب ــد اس ــت و معتق کرده اس
دارای  ورزشــکاران  روحیــه  در  ورزش 

ــت. ــد اس ــیار مفی ــت بس معلولی

دکتر مشرف جوادی

بعد از انقالب 
نخستین مدالی که در ورزش بانوان 

به دست آمد،
 در ورزش معلوالن بود! 
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نفــر از بانــوان پارالمپیکــی در مســابقات ریــو 
در پنــج رشــته شــرکت می کننــد. مجموعــه 
افــراد کاروان ورزشــی مــا ۹۶ نفرهســتند که 
ــم هســتند. در رشــته  ــا خان ــر از آنه ۲۳ نف
والیبــال نشســته و قایقرانــی، نخســتین بــار 
ــرکت  ــک ش ــوان در پارالمپی ــه بان ــت ک اس
می کننــد. در رشــته تیروکمــان در مــاده 
کامپونــد نیــز بــرای نخســتین بــار شــرکت 
کننــده زن داریــم. تیــم والیبــال مــا دوازده 
نفــر، تیــم تیرانــدازی چهــار نفــر، تیروکمــان 
۳ نفــر، دوومیدانــی ۳ نفــر و قایقرانــی یــک 
نفــر ورزشــکار زن وجــود دارد کــه مجموعــا 

۲۳ نفــر می شــوند.

چه پیش بینی از نتایج مسابقات پارالمپیک 
دارید؟

ــابقات  ــرکت در مس ــم. ش ــیار امیدواری  بس
المپیــک و پارالمپیک بســیار مشــکل اســت 
و هرکســی نمی توانــد در ایــن مســابقات 
شــرکت کنــد. ورزشــکاران بایــد حتمــا 
ــد. در بازی هــای پاراآســیایی  ســهمیه بگیرن
نیــز بــه همیــن منــوال اســت، ولــی شــرکت 
در مســابقات پاراآســیایی و گرفتــن ســهمیه 
ــک  ــهمیه در پارالمپی ــن س ــان تر از گرفت آس
ــک  ــابقات پارالمپی ــرکت در مس ــت. ش اس
بســیار ســخت اســت و روزبــه روز هــم 
ــم  ــر می کنی ــی فک ــود. ول ــوارتر می ش دش
ــو  ــا در پارالمپیــک ری ــم م ــه وضعیــت تی ک
چــه از لحــاظ کمــی و چــه از لحــاظ کیفــی 
ــا  ــا تقریب ــان م ــداد بازیکن ــی اســت. تع عال
۴ برابــر تعــداد نفــرات شــرکت کننده در 
ــًال  ــر فع ــدن اســت و از ۶ نف ــک لن پارالمپی
بــه ۲۳ نفــر رســیده اســت و احتمــال 
ــا  ــد. م ــم بر س ــر ه ــاالی ۲۵ نف ــه ب دارد ب
ــال و  ــدال ط ــک م ــدن ی ــک لن در پارالمپی
ــی  ــرا نعمت ــت آوردیم. زه ــه دس ــز ب دو برن
ــان  ــی تیروکم ــت و درتیم ــال گرف ــدال ط م
هــم برنــز گرفتیــم، در تیرانــدازی هــم یــک 
ــان دارم  ــن اطمین ــی م ــم. ول ــز گرفتی برن
ــای  ــهم مدال ه ــو س ــک ری ــه در پارالمپی ک
مــا از لحــاظ کمــی و کیفــی بهتــر از لنــدن 

ــود. ــد ب خواه

چشم انداز شما برای دوره های بعد چیست؟ 
ــه در ورزش  ــه اســتعدادهایی ک ــه ب ــا توج ب
مهم تریــن  از  یکــی  دارد  وجــود  بانــوان 
سیاســت های ورزش بانــوان، تقویــت آن 
اســت. بــا تشــکیل جلســات خــاص، رونــد 
چگونگــی تقویــت ورزش بانــوان برنامه ریــزی 
مــن  می آیــد.  در  اجــرا  بــه  و  شــده 

فکرمی کنــم در آینــده نزدیــک شــاهد حضور 
ــای  بیشــتری از ورزشــکاران زن در صحنه ه
مختلــف داخلــی و خارجــی باشــیم. آقــای 
خســروی وفا بــه ورزش بانــوان نظــر مثبتــی 
دارنــد و تقویــت و توســعه ورزش بانــوان 
در اســتان های سراســر کشــور را مــورد 
ــده  ــن، آین ــد. بنابرای ــرار می دهن ــه ق توج
بســیار خوبــی را بــرای ورزشــکاران زن دارای 

می کنــم. پیش بینــی  معلولیــت 

قصد دارید در سال های آینده چه رشته های 
بانوان  پارالمپیک  مسابقات  به  را  دیگری 

اضافه کنید؟
 درنظــر داریــم رشــته های دیگــری کــه 
ــا  ــس ب ــل؛ تنی ــتند را مث ــر هس امکان پذی
ویلچــر و شمشــیربازی را اضافــه کنیــم. 
ــا  ــای خانم ه ــداد مدال ه ــه تع ــت این ک عل
نســبت بــه آقایــان کمتــر اســت ایــن 
اســت کــه خانم هــا در بعضــی رشــته ها 
تــالش  کننــد.  شــرکت  نمی تواننــد 
می کنیــم در آینــده نزدیــک بــا حفــظ 
معیارهــا و ارزش هــای اســالمی و فرهنگــی 
ــام  ــد مق ــورد تأکی ــه م ــان ک ــه خودم جامع
معظــم رهبــری هــم می باشــد، رشــته های 
دیگــری را هــم راه بیاندازیــم. در مــورد 
ــه  ــم ک ــزی کرده ای ــوان برنامه ری ــنای بان ش
تورنمنت هــای داخلــی برگــزار کنیــم. قصــد 
داریــم بعــد از مســابقات ریــو، از کشــورهای 
ســری  یــک  تــا  کنیــم  دعــوت  دیگــر 
مســابقات شــنای بانــوان برگــزار کنیــم. در 
ــوان  ــم شــنای بان ــی تی مســابقات بین الملل
ــاب  ــی حج ــد. ول ــرکت کنن ــد ش نمی توانن
مــا در بســیاری از مســابقات بین المللــی 
بــرای بســیاری از کشــورهای اســالمی الگــو 
شده اســت. وقتــی بانــوان مــا در مســابقات 
ــورهای  ــد، از کش ــرکت کردن ــی ش بین الملل
اســالمی هیــچ تیمــی از بانــوان وجــود 
نداشــت ولــی وقتــی دیدنــد کــه بــا حجــاب 
ــرد،  ــوان در مســابقات شــرکت ک هــم می ت
از مــا الگــو گرفتنــد و در بعضــی از رشــته ها 
بودنــد.  هــم  موفــق  و  کردنــد  شــرکت 
ــه از  ــا در منطق ــه م ــم ک ــم بگوی می خواه
ــه اول  ــودن در رتب ــو ب ــی و الگ ــر قهرمان نظ

ــم و الگــوی کشــورهای اســالمی  ــرار داری ق
شــده ایم.

تاثیر موفقیت های ورزشی را بر زنان ورزشکار 
دارای معلولیت چگونه می بینید؟

از زمانــی کــه اعزام هــا قــوت بیشــتری 
ــان  ــرای آقای ــه ب ــد و شــاخص هایی ک گرفتن
درنظــر گرفتــه می شــد، انعطــاف بیشــتری 
نســبت بــه خانم هــا پیــدا کــرد، انگیــزه در 
ــد.  ــتر ش ــت بیش ــان دارای معلولی ــن زن بی
ــوالن در  ــکیل ورزش معل ــه اســاس تش البت
فدراســیون خصوصــًا در بعــد قهرمانــی آن، 
ایجــاد نشــاط و شــادمانی و ســالمتی در این 
ــه بحــث  ــد از آن اســت ک ــراد اســت. بع اف
اســتعدادیابی و اعــزام تیم هــا بــه مســابقات 
می شــود.  مهــم  قهرمانــی  و  جهانــی 
خوشــبختانه افــراد دارای معلولیــت بــا 
در  خــود  شایســتگی های  و  توانایی هــا 
ــه  ــا روحی ــد و ب ــرکت می کنن ــابقات ش مس
می گیرنــد.  نتیجــه  دارنــد  کــه  خوبــی 
کنــم  اشــاره  می خواهــم  کــه  نکتــه ای 
ــازان  ــیون جانب ــه در فدراس ــت ک ــن اس ای
وجــود  جنســیتی  تبعیــض  ومعلــوالن، 
ــدارد و هرکــس براســاس شایســتگی هایی  ن
ــد در مســابقات شــرکت  ــه کســب می کن ک
می کنــد. ولــی در بعضــی از رشــته های 
جدیــد، رئیــس فدراســیون آقــای خســروی 
ــا ورزش  وفــا، انعطــاف خاصــی در رابطــه ب
انگیــزه  تــا  می گیرنــد  درنظــر  بانــوان 
بیشــتری در بانــوان ایجــاد شــود و آنهــا در 

ــد.  ــرکت کنن ــتری ش ــابقات بیش مس

نگرش آقای خسروی وفا 
ریاست فدراسیون جانبازان و معلوالن، 

نسبت به ورزش بانوان 
بسیار خاص است
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شما ریاست انجمن والیبال نشسته معلوالن 
که  شد  دارید.چه  عهده  بر  را  جانبازان  و 
ورزش والیبال که رشته تخصصی شما بود را 
در حوزه افراد دارای معلولیت دنبال کردید؟

ــا  ــهد ب ــهر مش ــال ۱۳۶۲ در ش ــن از س  م
ــورت  ــه ص ــت ب ــکاران دارای معلولی ورزش
ــان  ــردم. از هم ــکاری می ک ــه هم داوطلبان
زمــان بــا فدراســیون معلــوالن و جانبــازان 
هــم مرتبــط شــدم. بعــد از نقــل مکانــم بــه 
تهــران، رســمًا بــا انجمــن والیبــال نشســته 
وارد همــکاری شــدم و در حــال حاضــر 
مســئول ایــن انجمــن هســتم. دبیــر انجمن 
ــال نشســته، آقــای شــفقی هســتند.  والیب
رئیــس ســازمان لیــگ، آقــای ترابــی و 
ــوان،  ــته بان ــال نشس ــس والیب ــب رئی نای
خانــم توکلــی هســتند. آقــای رضایــی 
ــان می باشــند.  ــه مربی ــم مســئول کمیت ه
ــرای  ــترکی، ب ــات مش ــا در جلس ــه م هم
ــوان  ــان و بان ــته آقای ــال نشس ورزش والیب
می کنیــم.  برنامه ریــزی  و  تصمیم گیــری 
بعــد از برنامه ریــزی،  اجــرای قســمت آقایــان 
ــم  ــوان را خان ــی و قســمت بان ــای تراب را آق
ــزده  ــدود پان ــد. ح ــال می کنن ــی دنب توکل
ــال نشســته،  ســال اســت کــه ورزش والیب

ــی شــده اســت. قبــل از  وارد لیــگ قهرمان
آن در ایــن رشــته قهرمــان کشــوری بودیــم.

در حال حاضر چند تیم والیبال نشسته در 
سطح کشور وجود دارند؟

 هشــت تیــم والیبــال نشســته داریــم که در 
ســوپر لیــگ بــا هــم مســابقه می دهنــد. در 
اصفهــان تیــم ذوب آهــن، در مشــهد تیــم 
ــوان کاران،  ــم ت ــد تی ــج، در گنب ثامن الحج
ــادان  ــت و گاز، در آب ــم نف ــاران تی در گچس
تیــم نفــت آبــادان را داریــم. در تبریــز تیــم 

گســترش و در ارومیــه هــم تیــم شــهرداری 
ــم. را داری

والیبال،  به  عالقمند  معلولیت  دارای  افراد 
چگونه جذب تیم ها می شوند؟

ــراد  ــذب اف ــرای ج ــف، ب ــای مختل  تیم ه
دارای معلولیــت عالقه منــد بــه والیبــال 
آنهــا  میــان  از  می دهنــد.  فراخــوان 
بهترین هــا را انتخــاب کــرده، بــا آنهــا 
ــتمری  ــان مس ــد و برایش ــرارداد می بندن ق
ــن  ــن هــم تمری ــد. منتخبی ــن می کنن تعیی
ــم  ــد و ه ــابقه می دهن ــم مس ــد، ه می کنن
امرارمعــاش می کننــد و در طــول ســال 

درگیــر ایــن فعالیت هــا هســتند. 

هم  آنها  شغل  نوعی  به  ورزشی  فعالیت   
محسوب می شود؟

ــد  ــا بای ــت. آنه ــم هس ــان ه ــه. شغل ش بل
ــابقه  ــد و مس ــن کنن ــب تمری ــور مرت به ط
دهنــد. بهتریــن بازیکنــان جــذب ۲۴ تیــم 
ــر و دســته اول در ســطح کشــور  لیــگ برت
می شــوند و در مســابقات کشــوری شــرکت 
می کننــد. ایــن ورزش بهتریــن فعالیــت 
بــرای افــراد دارای معلولیــت اســت کــه هــم 

امیدوارم در پارالمپیک 
باز هم مقام اول را کسب کنیم! 

منوچهــر پورحســن متولــد ســال ۱۳۳۰ 
ــت. او  ــلیمان اس ــجد س ــتان مس در شهرس
ــی  ــته  تربیت بدن ــی در رش ــدرک کارشناس م
مــدارس  در  ورزش  دبیــر  ســال ها  و  دارد 
بوده اســت. ایشــان عــالوه بــر دبیــری 
مدیــرکل  ســال هایی  مــدارس،  در  ورزش 
تربیت بدنــی اســتان خوزســتان و مدتــی هــم 
ــزرگ  ــان ب ــی در خراس ــر کل تربیت بدن مدی
ــار  ــد از کن ــین بع ــای پورحس ــت. آق بوده  اس
گذاشــتن ریاســت ســازمان لیــگ فدراســیون 
ــن  ــت انجم ــر ریاس ــال حاض ــال، درح والیب
ــه  ــده دارد. ب ــر عه ــته را ب ــال نشس والیب
ــان  ــال نشســته آقای ــه ایشــان"تیم والیب گفت
ــه  ــاری هســتند ک ــای پرافتخ ــوان تیم ه و بان
در اردوی آمادگــی بــرای حضــور در پارالمپیــک 

ــد".  ــر می برن ــه س ــو ب ری

رئیس انجمن والیبال نشستهمنوچهر پورحسن

تیم ما 
هفت دوره در مسابقات پارالمپیک 

شرکت کرده است که درپنج تای آن 
قهرمان شده است.

 امسال مسابقات در برزیل است که 
انتظار داریم قهرمان شویم
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تیم های والیبال نشسته بانوان در 
دنیا بسیار قوی هستند ولی همین 
که تیم بانوان ما سهمیه پارالمپیک 

دریافت کرده اند، یک قدم رو به جلو 
و شگفت انگیز است

از نظــر جســمانی و روانــی قــوی می شــوند 
ــد. ــت می کنن ــوق دریاف ــم حق و ه

بعــد از مســابقات، بهتریــن بازیکنــان بــرای 
ــم  ــرای تی ــی انتخــاب می شــوند. ب ــم مل تی
ــده ایم  ــل نش ــی قائ ــک، محدودیت ــته ی دس
ــد،  ــس می توان ــه هرک ــم ک ــالم کرده ای و اع
ــاز  ــه ب ــرادی ک ــه اف ــرا ک ــد. چ ــم بده تی
مانده انــد و سطح شــان در حــد بــازی در 
ــت  ــد فعالی ــم بتوانن ــت ه ــوپرلیگ نیس س
ورزشــی کننــد و بــه زندگــی خــود امیــدوار 

باشــند.
کســب آمادگی هــای بدنــی بــه ارتقــای 
کمــک  معلولیــت  دارای  افــراد  زندگــی 
زیــادی می کنــد. مــن کــه از نظــر جســمانی 
ــه  ــادر ب ــا هســتم، ق ــالم تر از آنه ــرًا س ظاه
خیلــی از فعالیت هایــی کــه آنهــا انجــام 
می دهنــد نیســتم. مثــال مــن شــاید نتوانــم 
پنچــری ماشــین را بگیــرم امــا بســیاری از 
آنهــا بــه راحتــی چنیــن کارهایــی را انجــام 

می دهنــد.

یعنی فعالیت های ورزشی حتی اگر به پیروزی 
توان مندتر  به  نیانجامد،  هم  مسابقات  در 

شدن آنها کمک می کند؟
ــی  ــا بازیکن ــت. م ــور اس ــًال همین ط  کام
ــا  ــا ب ــدارد ام ــت ن ــک دس ــه ی ــم ک داری
والیبــال  خوبــی  بــه  مصنوعــی  دســت 
ــا  بــازی می کنــد. بازیکنــی داریــم کــه دو پ
نــدارد، یــک چشــم نــدارد و خیلــی خــوب 
بــازی می کننــد. اگــر ایــن فعالیت هــا و 
مســابقات و تیم هــا نبودنــد شــاید خیلــی از 
آنهــا در کنــج خانــه می ماندنــد و افســرده و 

ناتــوان می شــدند.

نشسته  والیبال  بازیکن  چند  ایران  کل  در   
داریم؟

در کل ایــران حــدود هــزار نفــر در تیم هــای 
مشــغول  نشســته  والیبــال  مختلــف 

هســتند. ورزشــی  فعالیت هــای 

حقوق  فدراسیون  از  نفر  هزار  این  همه   
می گیرند؟

خیــر. تنهــا بازیکنــان تیم هــای برتــر و 
ــوق  ــد، حق ــرارداد می بندن ــه ق ــوپرها ک س
ــر  ــک اگ ــته ی ــای دس ــد. در تیم ه می گیرن
حقــوق بگیرنــد هــم مبلــغ ناچیــزی اســت. 
ــالش  ــی و ت ــی در پ ــات پ ــا تمرین ــی ب ول
می تواننــد بــه تیم هــای برتــر راه پیــدا 

ــد. ــوق بگیرن ــد و حق کنن

 در والیبال نشسته بانوان هم تیم های برتر 
وجود دارند؟

ــت و  ــه صــورت رف ــم ب ــوان اصــًال تی در بان
ــان  ــوپر آقای ــای س ــم. تیم ه ــت نداری برگش
ــابقه  ــنبه  مس ــای پنجش ــه در روزه همیش
می دهنــد. مثــال پنجشــنبه ها تیــم ارومیــه 

بــه تبریــز مــی رود و بــا تیــم تبریــز مســابقه 
گچســاران  در  گنبــد  تیــم  می دهــد. 
مســابقه می دهــد. ذوب آهــن در تهــران 
ــه روزهــای  ــد و... . در هم مســابقه می ده
بازی هــای  منتخــب  تیــم   ۸ پنجشــنبه 
رفــت و برگشــت را در شهرســتان ها انجــام 

می دهنــد.
لیــگ دســت یــک ۲۴ تیــم هســتند کــه بــه 
ــا هــم  طــور مجتمــع در ۴ گــروه ۶ تایــی ب
مســابقه می دهنــد. بعــد در یــک شــهر کــه 
ــج  ــروه در پن ــن ۴ گ ــود، ای ــان می ش میزب
ــم از  ــد و ۲ تی ــا هــم مســابقه می دهن روز ب
هــر گــروه بــاال می آینــد. بعــد ایــن ۸ گــروه 
دوبــاره در یــک شــهر جمــع شــده و بــا هــم 
مســابقه می دهنــد. حســن ایــن مســابقات 
ایــن اســت کــه ایــن تیم هــا در ۵ روز 
هفتــه، در یــک شــهر بــا هــم آشــنا شــده و 
بــا هــم مســابقه می دهنــد. در طــول ســال 
هــم کــه همیشــه مشــغول کســب آمادگــی 
هســتند. ایــن ۸ تیــم، ۵ مــاه بعــد در 
ــد  ــابقه می دهن ــم مس ــا ه ــری ب ــهر دیگ ش
و بعــد درنهایــت ۲ تیــم، قهرمــان اول و دوم 
می شــوند کــه ایــن دو تیــم بــه تیــم دســته 
برتــر صعــود می کننــد. تیــم قهرمانــی ســوپر 
ــوند. ــزام می ش ــیایی اع ــای آس ــه بازی ه ب

 این اتفاق هر سال تکرار می شود؟
بلــه. هــر ســال ایــن اتفــاق در کشــور تکــرار 

می شــود.

تیم بانوان نیز چنین مسیری را طی می کنند؟
ــد  ــوان مانن ــای بان ــابقات تیم ه ــر. مس خی
ــی  ــت. یعن ــان اس ــک آقای ــته ی ــگ دس لی
بــه صــورت مجتمــع بــازی می کننــد. 
ــت و  ــای رف ــکان بازی ه ــا ام ــون خانم ه چ
برگشــت در شــهرهای مختلــف را ندارنــد و 
از طــرف دیگــر کســی اسپانســر تیــم بانــوان 

نمی شــود.

چرا کسی اسپانسر تیم بانوان نمی شود؟
والیبــال  بازی هــای  از  تلویزیــون  چــون 
نشســته بانــوان فیلم بــرداری نمی کنــد و 
ــه  ــرای اسپانســرها تبلیــغ نمی شــود. البت ب
ــر شــده اســت. از  حــاال اوضــاع کمــی بهت

وقتــی کــه تیــم بانــوان ســهمیه پارالمپیــک 
ــرکت  ــو ش ــرار اســت در ری گرفته اســت و ق
کننــد، تلویزیــون بازی هــای تیــم بانــوان را 

ــد.  ــان می ده ــم نش ه

نشسته  والیبال  تیم  پیش رو  مسابقات  در 
بانوان هم به پارالمپیک ریو راه پیدا کرده اند؟

ــرای اولیــن بارســهمیه  ــوان ب ــه. تیــم بان بل
ــو  ــابقات ری ــد و در مس ــک گرفته ان پارالمپی
ــیار  ــاق بس ــن اتف ــه ای ــد ک ــرکت می کنن ش
خوبــی اســت. توقــع داریــم کــه تیــم 
ــه  ــون در هم ــوند، چ ــان ش ــان قهرم آقای
ــدن  ــک لن ــز پارالمپی ــه ج ــا ب پارالمپیک ه
و آتــن کــه دوم شــدیم، ایــن تیــم قهرمــان 
بوده اســت. در همــه پارالمپیک هــا تیــم 
والیبــال نشســته مــردان قهرمــان بالمنــازع 

ــد. بودن

تیم والیبال نشسته مردان در چند دوره در 
مسابقات پارالمپیک شرکت کرده اند؟

مســابقات  در  دوره  هفــت  در  مــا  تیــم 
در  کــه  کرده اســت  شــرکت  پارالمپیــک 
ــال  ــده ایم. امس ــان ش ــای آن قهرم ــج ت پن
مســابقات در برزیــل اســت کــه انتظــار 

داریــم قهرمــان شــویم.

 تیم بانوان در این مسابقات هنوز قهرمانی 
کسب نکرده اند؟

تیــم بانــوان امســال اولیــن ســالی اســت که 
ســهمیه شــرکت در مســابقات پارالمپیــک 
ــن  ــی ای ــار قهرمان ــد. اصــال انتظ را گرفته ان
ــد  ــار اول شــرکت می کنن ــرای ب ــه ب ــم ک تی
را نداریــم. امــا اگــر ایــن تیــم رتبــه ششــم 
بســیار  کننــد،  کســب  مســابقات  در  را 

خوشــحال می شــویم.
 تیم هــای والیبــال نشســته بانــوان در دنیــا 
ــم  ــه تی ــن ک ــتند و همی ــوی هس ــیار ق بس
ــت  ــک دریاف ــهمیه پارالمپی ــا س ــوان م بان
کرده انــد، یــک قــدم رو بــه جلــو و تحســین 

برانگیــز اســت.
فعــًال توقــع بیشــتری نداریــم. چون شــرایط 
کشــورما بــرای بانــوان شــرایط خاصــی 
اســت. اکثــر آنهــا مســئولیت های خانوادگی 
ــد  ــد مانن ــد و نمی توانن ــم دارن ــغلی ه و ش
آقایــان خــود را دربســت در اختیــار ورزش و 
مســابقات قــرار دهنــد ولــی همیــن انــدازه 
کــه بــا وجــود موانــع بســیار بــه ایــن مرحله 

ــی اســت. ــیده اند کار بزرگ رس
تیــم بانــوان مــا بــرای اولیــن بــار در آســیا 
مقــام دوم را کســب کردنــد و ســهمیه 
پارالمپیــک را گرفتنــد. اســتقبال افــراد 
ــاق  ــی، اتف دارای معلولیــت از ورزش قهرمان
بزرگــی اســت کــه بــه دلیــل پیگیری مــداوم 
مســئوالن ورزشــی و عالقمنــدی خــود آنهــا 
ــر  ــطوح باالت ــه س ــرده و ب ــدا ک ــه پی ادام
ــراد  ــزون اف رســیده اســت. اســتقبال روزاف
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 استقبال روزافزون افراد دارای 
معلولیت در ورود به حوزه های 

ورزشی به حدی است که از 
پاسخگویی به همه آنها قاصریم

حوزه هــای  بــه  ورود  در  معلولیــت  دارای 
ورزشــی بــه حــدی اســت کــه از پاســخگویی 

ــم. ــا قاصری ــه همــه آنه ب

 بانوان ورزشکاری که وارد لیگ می شوند هم 
حقوق می گیرند؟

ــی  ــم مل ــه تی ــه ب ــانی ک ــط کس ــر. فق خی
دعــوت می شــوند از فدراســیون حقــوق 

نــد.  می گیر

بازیکنان  همه  نشسته  والیبال   تیم  در 
معلولیت دارند یا هستند افرادی که سالم اند 

اما نشسته بازی می کنند؟
ــق  ــاز نیســت و ح ــن کاری مج اصــال چنی
ــم. همــه  ــراد تندرســت را بپذیری ــم اف نداری
کســانی کــه در والیبــال و یــا در رشــته های 
ــده پزشــکی  ــد، پرون ــر شــرکت می کنن دیگ
داشــته و مســئوالن پارالمپیــک این ســوابق 

را دارنــد.
بــه  را  جدیــدی  فــرد  بخواهیــم  اگــر   
مســابقات ریــو ببریــم، بایــد حتمــًا پرونــده 
ــی  ــا بررس ــم ت ــود ببری ــا خ ــکی او را ب پزش
ــرد تندرســتی حــق  ــچ ف ــد، چــون هی کنن
بــازی در ایــن مســابقات را نــدارد. مــا 
حداقل هایــی کــه بــرای مســابقات نیــاز 
ــای  ــورد پ ــم. در م ــوم کرده ای ــت را معل اس
ــم  ــر در تی ــک نف ــط ی ــم فق ــاه می توانی کوت

ــم.  ــتفاده کنی اس
ــن  ــا ای ــر ب ــک نف ــوان ی ــم بان ــال در تی مث
شــرایط را داریــم کــه البتــه بایــد بگویــم کــه 

ــد! ــازی را هــم دارن ــن ب ایشــان بهتری

پس شما امیدوارید که تیم مردان حتمًا طال 
بگیرد و بانوان هم همین که توانسته اند برای 
کار  کنند،  شرکت  پارالمپیک  در  بار  اولین 

بزرگی کرده اند؟
ــی  ــوند خیل ــم بش ــر شش ــوان اگ ــم بان  تی
بشــوند  پنجــم  اگــر  و  اســت  خــوب 

اســت! فوق العــاده 

تیم های اول بانوان مربوط به چه کشورهایی 
هستند؟

تیــم اول، تیــم چیــن اســت. همــه رقبــای 
اصلــی مــا در آســیا هســتند. آســیا بهتریــن 
ــان  ــوان جه ــال نشســته بان ــای والیب تیم ه
را دارد. چیــن، هــم قهرمــان آســیا اســت و 

هــم قهرمــان دنیــا. 

قهرمانی  مسابقات  دوران  در  که  کسانی 
حقوق دریافت می کنند، بعد از آن هم عایدی 

دارند و بازنشستگی دریافت می کنند؟
بعضــی از ایــن افــراد از بهزیســتی مســتمری 
ــا  ــه ب ــم ک ــانی ه ــد. کس ــت می کنن دریاف
ــا  ــد ت ــرارداد می بندن ــای باشــگاهی ق تیم ه
زمانــی کــه عضــو تیم ملــی هســتند، حقوق 

ــد. ــت می کنن ــت دریاف ثاب

هم بانوان و هم آقایان؟
بله. این افراد همیشه حقوق می گیرند.

 بعد که مسابقات پایان یافت حقوق ها قطع 
می شود؟

تــا وقتــی کــه در تیــم ملــی باشــند، حقــوق 
می گیرنــد مگــر ایــن کــه از تیــم ملــی 

ــد.  برون

 به عقب برگردیم. افراد عالقه مند به ورزش 
شهرستانی  تیم های  جذب  چگونه  والیبال 

می شوند؟
ــازان و  در تمــام اســتان ها هیات هــای جانب
ــا در  ــن هیات ه ــد. ای ــوالن وجــود دارن معل
ــدان  ــد و عالقمن ــغ می کنن ــتان ها تبلی اس
ــا،  ــن هیات ه ــد. راس ای ــرش می کنن را پذی
ــت.  ــوالن اس ــازان و معل ــیون جانب فدراس
خانواده هایــی کــه فرزنــدان کم تــوان یــا 
دارای معلولیــت دارنــد، فرزندانشــان را بــه 
ایــن مراکــز معرفــی می کننــد و هیــات 
ــراد  ــردی اف ــرایط ف ــه ش ــه ب ــا توج ــم ب ه
ــا پیشــنهاد  ــه آنه ــف را ب ورزش هــای مختل
در  متقاضیــان  از  بعضــی  می کننــد. 
ــد  ــوزش می بینن ــی آم ــته ورزش ــد رش چن
بــه  وقتــی  امــا  می کننــد،  فعالیــت  و 
ــد در  ــط بای ــدند، فق ــیون معرفی ش فدراس

ــوند.  ــز ش ــی متمرک ــته ورزش ــک رش ی

آموزش های اولیه را در شهرهای محل زندگی 
خودشان انجام می دهند؟

مجموعه هــای  اســتان ها  اکثــر  در  بلــه. 
ــت را  ــراد دارای معلولی ــاص اف ــی خ ورزش
ــکتبال و  ــال، بس ــامل والیب ــه ش ــم ک داری
دوومیدانــی می شــود. البتــه ایــن ســالن ها 
ــد.  ــرار می گیرن ــراد ق ــه اف ــار هم در اختی

چالش هایی  چه  نشسته  والیبال  رشته  در   
برای افراد دارای معلولیت و برای فدراسیون 
این  در  مشکالتی  چه  با  شما  و  دارد  وجود 

حوزه رو به رو هستید؟
بزرگ تریــن چالشــی کــه بــا آن روبــه رو 

بــه  افــراد  ایــن  رفت وآمــد  هســتیم 
فدراســیون اســت. بــا توجــه بــه محدودیــت 
فیزیکــی آنهــا بایــد افــرادی بیاورنــد و 
ببرندشــان، چــون همــه آنهــا اتومبیــل 
ــت و  ــی رف ــه تنهای ــد ب ــد و نمی توانن ندارن
آمــد کننــد. بایــد تســهیالتی بــرای رفــت و 
آمــد آنهــا مهیــا شــود و تعــداد ورزشــگاه ها 
هــم بیشــتر شــوند کــه ایــن افــراد بتواننــد 
ــه ایــن مراکــز  ــا طــی مســافت کمتــری ب ب
دسترســی پیــدا کننــد. راه هــای دور مانــع 
ــراد دارای  ــرای اف ــز ب ــن مراک اســتفاده از ای

ــت. ــت اس معلولی

استان  در  خود  مسئولیت  دوران  در   
دارای  افراد  برای  تسهیالتی  چه  خراسان، 
ورزشی  فضاهای  از  بهره مندی  در  معلولیت 

ایجاد کردید؟
در آن دوران مجموعه هــای ورزشــی کــه در 
ــراد دارای  ــار اف ــتم را در اختی ــار داش اختی
ــود  ــن کاری ب ــرار دادم. ای معلولیــت هــم ق
کــه از دســت مــن برمی آمــد. مــن متولــی 
بــودم.  خراســان  اســتان  در  ورزش  کل 
حــدود ۴۰-۵۰ هیــات ورزشــی داشــتیم کــه 
ــوالن  ــازان و معل ــات جانب ــا هی یکــی از آنه
بــود. مــن یــک مجموعــه کامــل که شــامل 
اســتخر، ســالن و زمیــن چمــن بــود را 
در اختیــار هیــات جانبــازان و معلــوالن 
ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــن در حال ــرار دادم. ای ق
ســالن  یــک  فقــط  دیگــر  هیات هــای 
ــن  ــادم ای ــم اعتق ــاز ه ــی ب ــودم. ول داده ب
ــا کافــی  ــرای آنه ــات ب ــن امکان ــود کــه ای ب
نیســت چــون تعــداد متقاضیــان، بیشــتر از 

ــود.  ــود ب ــات موج امکان

دارای  افراد  برای  ورزشی  فعالیت های  آیا 
معلولیت منجر به درآمدشان هم می شود؟

شــرکت  قهرمانــی  ورزش  در  وقتــی 
می شــوند  ملــی  تیــم  وارد  و  می کننــد 
ســهمیه می گیرنــد و بعــد از شــرکت در 
مســابقات و کســب مقــام، ماهانــه ۲ تــا ۳ 
میلیــون تومــان حقــوق دریافــت می کننــد. 
بــه  مقــام،  گرفتــن  از  بعــد  ضمــن  در 
ــی می شــوند  شــرکت ها و ادارات هــم معرف
ــا بــر مبنــای ســهمیه ســه درصــدی کــه  ت
در قانــون جامــع معلــوالن بــه تصویــب 

شــوند. اســتخدام  رسیده اســت، 

و  سخن آخر ؟
ــا از ورزش  ــن بچه ه ــه ای ــدازه ک ــن ان همی
ــد  ــتقبال می کنن ــد اس ــن ح ــال در ای والیب
بســیار خــوب اســت. مــا هــم هــرکاری کــه 
از دســتمان برمی آیــد را برایشــان انجــام 
می دهیــم و ســعی می کنیــم بــه آنهــا 
نشــان دهیــم کــه پشتیبانشــان هســتیم و 

تنهایشــان نمی گذاریــم.
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ــن  ــانی از آخری ــالع رس ــی و اط ــج ورزش همگان ــور تروی ــه منظ ــت ب ــراد دارای معلولی اپلیکیشــن ورزش اف
ــران (شــمعدانی) ســاخته شــد. ــوالن ای ــی معل ــگاه اینترنت ــه پای ــه همــت ب رویدادهــای ورزشــی ب

محمــد رضــا دشــتی ســازنده اپلیکیشــن ورزش افــراد دارای معلولیــت بــا اعــالم اینکــه ایــن اپلیکیشــن بــه 
محمــود خســروی وفــا رییــس فدراســیون جانبــازان و معلــوالن بــه پــاس یــک عمــر تــالش بــرای جانبــازان و 
ــردی اســت و جهــت  ــوالن اهــدا شــده اســت گفــت: اپلیکیشــن ورزش افــراد دارای معلولیــت کامــال کارب معل
ترویــج و تشــویق افــراد معلــول بــه انجــام تمرینــات ورزشــی و پاســخگویی بــه ســه پرســش اساســی کجــا بــرای 

ورزش بــرم؟ چــه ورزشــی انجــام بدهــم و چگونــه ورزش کنــم تهیــه شــده اســت.
وی افــزود: در ایــن نــرم افــزار موبایلــی اطالعاتــی پایــه و مهمــی شــامل اســامی بیــش از دههــا ورزشــگاه 
در ساســر کشــور کــه امــکان حضــور افــراد معلــوالن در آنجــا هســت و رشــته هــای ورزشــی فعــال در آنهــا بــه 
تفکیــک اســتانی و شــهری، اطالعــات تمــاس ادارات و هیــات هــای ورزشــی اســتانهای کشــور بــرای راهنمایــی 
ــر ۴۰ رشــته ورزشــی پارالمپیــک تابســتانی و زمســتانی و ورزش هــای  ــغ ب ــوالن و معرفــی بال ــازان و معل جانب
همگانــی قــرار دارد کــه عزیــزان عالقــه منــد در دوره افتــاده تریــن نقــاط کشــور مــی تواننــد از حداقــل امکانــات 

ورزشــی شــهر خــود مطلــع شــوند.
مدیــر پایــگاه اینترنتــی معلــوالن ایــران (شــمعدانی) بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه ایــران جــزو معــدود کشــورهایی 
اســت کــه بــرای ورزش افــراد معلــول خــود اپلیکیشــن اختصاصــی دارد؛ افــزود: در ایــن اپلیکیشــن کــه مبتنــی 
بــر قــدرت پازلــی اســت و از گــوگل مــپ (نــرم افــزار نقشــه خــوان گــوگل) بــرای نشــانی ســازمان هــا و مجموعــه 
هــای ورزشــی و ورزشــگاه هــای تهــران و بیرجنــد بــه عنــوان نمونــه اســتفاده شــده اســت. همچنیــن آخریــن 

اخبــار ورزشــی بــه صــورت آنالیــن در دســترس مخاطبــان قــرار دارد.
دشــتی گفــت: در حــال حاضــر ایــن اپلیکیشــن برای گوشــی هــای دارای سیســتم اندوریــد طراحی و ســاخته 
شــده اســت و محتــوای نســخه هــای بعــدی ایــن نــرم افــزار موبایلــی جامــع تــر و کاملتــر بــا جزییــات بیشــتری 
منتشــر خواهــد شــد کــه شــامل معرفــی کتــب ورزشــی تخصصــی و عمومــی حــوزه معلولیــت، تمبرهای ورزشــی 

ملــل مختلــف، تمرینــات ورزشــی بــا تصویــر و چنــد بخــش دیگــر خواهــد بــود.
وی بــا قدردانــی از مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد ، گــروه نــرم افــزاری پازلی، ســایت مــددکاری اجتماعی 
ایــران و فدراســیون جانبــازان و معلــوالن گفــت: بــه زودی اپلیکیشــن مســابقات پارالمپیــک ریودوژانیــرو برزیــل 

بــه زبــان فارســی بــرای اطــالع رســانی از رویدادهــای ایــن مســابقات منتشــر خواهــد شــد.
عالقه¬منــدان بــرای دانلــود رایــگان اپلیکیشــن ورزش افــراد دارای معلولیــت مــی تواننــد بــه بخــش ورزشــی 
ســایت شــمعدانی بــه نشــانی  www.para.shamdani.com   یــا کافــه بــازار (بــا جســتجوی ورزش افــراد افــراد 

دارای معلولیــت) مراجعــه نمایند.

ساخت اپلیکیشن ورزش افراد داراى معلولیت
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 در آغاز گفت وگو از مدیر فنی تیم والیبال 
شد  چه  که  صائبی  پرسیدم  آقای  نشسته، 
مدیریت فنی تیم والیبال نشسته بانوان به 

شما واگذار گردید؟
پــس از آن کــه تیــم ملــی والیبــال نشســته 
بانــوان در مســابقات آســیایی توانســت 
بــرای نخســتین بــار ســهمیه والیبــال 
نشســته تیمــی پارالمپیــک را کســب کنــد، 
فدراســیون جانبــازان و معلــوالن بــا توجــه 
بــه تجربــه ۱۸ ســاله ی مــن در تیــم والیبــال 
ــا  ــه ب ــن خواســت ک ــان، از م نشســته آقای
تیــم ملــی والیبــال نشســته بانــوان هــم کار 
کنــم. قبــًال چــه در والیبــال ایســتاده و چــه 
در والیبــال نشســته، بانــوان ســهمیه تیمی 
ــار اســت کــه  نداشــتند و ایــن نخســتین ب
ــوان  ــته بان ــال نشس ــی والیب ــهمیه تیم س
از  بعــد  به هرحــال  کرده انــد.  کســب  را 
ــم  ــی تی ــوان مدیرفن ــاق مــن به عن ــن اتف ای
ــود را  ــه خ ــوان تجرب ــته بان ــال نشس والیب
ــا  ــرار داده ام ت ــتان ق ــن دوس ــار ای در اختی
ایــن تیــم بتوانــد در مســابقات پارالمپیــک 
ــد.  ــدا کن ــه نحــو احســن حضــور پی ــو ب ری
از ســال قبــل کار مــن بــا ایــن تیــم شــروع 

شــد و اکنــون حــدود ده مــاه اســت کــه بــا 
ــزه  ــه انگی ــه ب ــا توج ــم. ب ــم کار می کنی ه
بــاال و اســتعدادهای خوبــی کــه در بانــوان 
ــا توانســته اند در  ــم وجــود دارد آنه ــن تی ای
طــول ایــن مــدت، کلیــه تاکتیک هــای الزم 

ــد. ــت آورن ــاال به دس ــطح ب را در س
همان طــور کــه می دانیــد تیــم والیبــال 
اســت  ســال  ســی  آقایــان،  نشســته 
پرافتخارتریــن  از  و  دنیــا  قهرمــان  کــه 
مــدت،  ایــن  طــول  در  تیم هاســت. 
خوشــبختانه توانســتیم بهتریــن تاکتیک هــا 
ــته  ــال نشس ــاب در والیب ــای ن و تکنیک ه
مــردان را بــه تیــم بانــوان آمــوزش دهیــم و 

آنهــا بــا اســتعدادی کــه دارنــد، توانســتند 
را  تکنیک هــا  ایــن  احســن  نحــو  بــه 
ــه در  ــن اســت ک ــد. گواهــش ای ــرا کنن اج
اســفندماه ســال پیــش در مســابقات بیــن 
قــاره ای شــرکت کردیــم. در ایــن مســابقات 
ــه در پارالمپیــک  ــی ک ــام تیم های ــا تم تقریب
ســهمیه گرفته انــد شــرکت داشــتند و تیــم 
ــال  ــم والیب ــت تی ــر هف ــا ه ــا توانســت ب م
ــک  ــت در پارالمپی ــرار اس ــه ق ــته ک نشس
حضــور داشــته باشــند، بــه غیــراز روســیه، 
مســابقه بدهــد و شــگفتی ایجــاد کنــد. بــا 
وجــود زمــان کمی کــه داشــتیم، توانســتیم 
ــای  ــل تیم ه ــار در مقاب ــتین ب ــرای نخس ب
آمریکایــی و اروپایــی کــه از لحــاظ فیزیکــی 
و  بلندتــر  مــا  بچه هــای  بــه  نســبت 
توانمندتــر بودنــد، بــه خوبــی ظاهــر شــده 
و در ایــن مســابقات از رنکینــگ دوازده بــه 

ــم.  ــدا کنی ــا پی ــج ارتق ــگ پن رنکین

چه تیم هایی در این رقابت ها شرکت داشتند؟
ــن و  ــاره ای، قوی تری ــن ق ــابقات بی در مس
تیم هــای  و  قاره هــا  تیم هــای  بهتریــن 
ــک  ــابقات پارالمپی ــده در مس ــرکت کنن ش

خوشبختانه توانسته ایم بهترین 
تاکتیک ها و تکنیک های ناب در والیبال 

نشسته مردان را به تیم بانوان 
آموزش دهیم و آنها با استعدادی که 

دارند، توانسته اند به نحو احسن این 
تکنیک ها را اجرا کنند

در دیـداری که از اردوی تیم والیبال نشسـته در فدراسـیون جانبازان 
و معلوالن داشـتیم با سـعید صائبـی، مدیر فنی تیم والیبال نشسـته 

بانـوان مریـم ایرانمنـش، مربی تیم والیبال نشسـته و عشـرت کردسـتانی، 
پرچمـدار مسـابقات پارالمپیک کـه خـودش از اعضای تیم والیبال نشسـته 
زنان اسـت، گفـت و گو کردیـم و از وضعیت تیـم والیبال نشسـته بانوان که 
بـرای اولیـن بار سـهمیه حضـور در پارالمپیک را کسـب کرده اند پرسـیدیم. 
در کنـار ایـن گفت وگـو، شـاهد بـازی دختران بـا نشـاط و با انگیـزه ی تیم 
والیبـال نشسـته بودیـم که با شـور و جدیت بسـیار زیر نظر مدیـر فنی تیم 

والیبال نشسـته بانوان مشـغول بـازی بودند.
سـعید صائبـی مدیرفنی تیـم والیبال نشسـته بانوان اسـت. او سـابقه ۲۷ 
سـال مربیگری والیبال ایسـتاده را در تیم های سـایپا، اسـتقالل، بانک ملی 
و دخانیـات دارد. هم زمـان از حـدود ۱۸ سـال پیـش بـا تیم ملـی والیبال 
نشسـته مـردان همـکاری کرده اسـت. در طـول ۱۸ سـالی کـه او مربی تیم 
والیبـال نشسـته مـردان بوده، ایـن تیم در سـه دوره مسـابقات پارالمپیک 
شـرکت داشـته و به مقام های قهرمانی و نایب قهرمانی رسـیده اسـت. تیم 
والیبـال نشسـته در سـه مسـابقه جهانی هم شـرکت کرده که بـاز هم مقام 

قهرمانـی و نایب قهرمانی را کسـب نموده اسـت.

امیدواریم که بچه ها در مسابقات پارالمپیک، 
خوب بدرخشند و افتخار بیافرینند

مدیر فنی تیم والیبال نشسته بانوانسعید صائبی
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کــه  چیــن  ازجملــه  داشــتند.  حضــور 
نایــب  کــه  آمریــکا  و  جهــان  قهرمــان 
قهرمــان جهــان اســت. تیــم اوکرایــن 
ــادا  ــم کان ــت و تی ــا اس ــان اروپ ــه قهرم ک
ــرکت  ــابقات ش ــن مس ــم در ای ــل ه و برزی
نشســته  والیبــال  ملــی  تیــم  کردنــد. 
ــن  ــا ای ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــا ب ــوان م بان
بــا  داد.  مســابقه  پرقــدرت  تیم هــای 
ــی  ــالف کم ــا اخت ــا، ب ــان اروپ ــم قهرم تی
تیــم  توانســتند  هم چنیــن  باختنــد. 
کانــادا را کــه تیــم قدرتمنــدی اســت را دو 
دفعــه شکســت دهنــد و مقــام پنجــم ایــن 
مســابقات را به دســت آورنــد. به خاطــر 
پیشــرفت خوبــی کــه بچه هــا داشــتند 
از بعــد از عیــد، فدراســیون جانبــازان 
حمایت هــای  تیــم  ایــن  از  معلــوالن  و 
درخــوری کــرد و مــا اآلن در حــال گذراندن 
ــر اردو  ــتیم. ه ــود هس ــن اردوی خ پنجمی
پانــزده روزه بــود و در ایــن چهارمــاه حــدود 
۶۰ روز در اردو بودیــم. بچه هــای تیــم، 
ــی کار  ــیار خوب ــتکار بس ــرت و پش ــا غی ب
ــن  ــابقات بی ــه مس ــبت ب ــد و نس می کنن
قــاره ای پیشــرفت بســیاری کرده انــد. مــن 
ــک  ــابقات پارالمپی ــه در مس ــم ک امیدواری

هــم بدرخشــند و افتخــار بیافریننــد.

در مسـابقات پارالمپیـک ریـو، تیـم ملـی 
والیبـال نشسـته بانـوان با چـه تیم هایی 

روبـه رو خواهنـد بود؟
تیــم مــا در گــروه قدرتمنــدی قــرار گرفتــه 
ــن،  ــکا، چی ــروه اول شــامل آمری اســت. گ
ایــران و اوگانداســت و گــروه دوم هــم 
شــامل برزیــل، کانــادا، اوکرایــن و روســیه 
قوی تریــن  از  آمریــکا  و  چیــن  اســت. 
رقبــای مــا هســتند وتیــم مــا بــرای 
اول  تیــم  چهــار  جــز  بخواهــد  این کــه 
باشــد بایــد بتوانــد خیلــی پرقــدرت ظاهــر 
ــم را شکســت  ــن دو تی ــی از ای ــود و یک ش
دهــد. بــا توجــه بــه انگیــزه باالیــی کــه در 
ــار نیســت  ــود دارد دور از انتظ ــا وج بچه ه

کــه نتیجــه خوبــی بگیرنــد. درســت اســت 
کــه بــا گــروه ســختی افتاده ایــم ولــی 
ــد  ــزم کنن ــود را ج ــزم خ ــا ع ــاید بچه ه ش

و شــگفتی بیافریننــد!

پیـش بینی شـما به عنـوان مدیرفنـی تیم 
؟ چیست

هــدف هــر مربــی حتــی اگــر آرزوی دور از 
انتظــار هــم باشــد، قهرمانــی اســت. مــن 
می بینــم.  بچه هــا  در  را  توانایــی  ایــن 
ــه  ــه نتیج ــو ب ــک ری ــم در پارالمپی ــر ه اگ
ــه  ــی ک ــزه  و توانایی های ــا انگی ــند، ب نرس
ــای  ــا در پارالمپیک ه ــی آنه ــد قهرمان دارن
بعــدی دور از انتظــار نیســت! درپارالمپیک 
رتبــه  بتواننــد  بچه هــا  چنان چــه  ریــو 
ــوب  ــیار خ ــد بس ــت آورن ــم را به دس شش
اســت و اگــر بــه رتبــه پنجــم دســت پیــدا 
کننــد، کار بســیار بزرگــی کــرده  و شــگفتی 
ــی  ــد تیم هــای اروپای ــد! چــون بای آفریده ان

ــه مقــام  ــا ب ــادا و روســیه را ببرنــد ت و کان
ــر از  ــی اگ ــا حت ــد. م ــت یابن ــم دس پنج
گــروه اول، ســوم هــم بشــویم بایــد بــرای 
مقــام پنجــم و ششــم بجنگیــم. هــدف مــا 
هــدف بزرگــی اســت و بچه هــا نشــان 
داده انــد کــه توانــش را دارنــد. وقتــی تیــم 
ــل  ــاه پیــش و قب ــا را چهارم ــان اروپ قهرم
از ایــن تمرین هــا پنــج گیمــی کردنــد، 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــار نیس دور از انتظ
و  داشــته اند  کــه  خوبــی  تمرین هــای 
ــک  ــک و تاکتی ــه در تکنی ــی ک ــا خوب ارتق
ــی  ــام خوب ــد مق ــد، بتوانن بدســت آورده ان
ورزش  در  به هرحــال  کننــد.  کســب  را 
ــی  ــی دقیق ــوان پیش بین ــت نمی ت هیچوق
ــن  ــی ای ــی منطق ــی پیش بین ــت. ول داش
اســت کــه اگــر بچه هــا خیلــی خــوب 
ــک را  ــی پارالمپی ــام پنجم ــد، مق کار کنن
کــه یــک مقــام اســتثنایی اســت و دور از 

ــد. ــم نیســت کســب نماین ــار ه انتظ

با توجه به انگیزه باالیی که در 
بچه ها وجود دارد دور از انتظار 

نیست که نتیجه خوبی بگیرند. 
درست است که با گروه سختی 

افتاده ایم ولی شاید بچه ها عزم خود 
را جزم کنند و شگفتی بیافرینند! 
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چه پیش بینی برای تیم ملی والیبال نشسته 
بانوان در مسابقات پارالمپیک ریو دارید؟

ــابقات  ــه در مس ــی ک ــه شانس ــه ب ــا توج ب
جــام بیــن قــاره ای داشــتیم و توانســتیم بــا 
ــم  ــازی کنی ــک ب ــود در پارالمپی ــای خ رقب
ــا  ــی م ــن نتیجــه رســیدیم کــه توانای ــه ای ب
ــم  ــر ه ــاید باالت ــا نیســت و ش ــر از آنه کمت
ــکا  ــن و آمری ــای چی ــا تیم ه ــا ب ــد. م باش
و ســایر تیم هــای گــروه اول و دوم بــه 
غیــراز روســیه بــازی کردیــم. روســیه در آن 
زمــان هنــوز ســهمیه پارالمپیــک را نگرفتــه 
ــل از  ــه زودی قب ــه ب ــت ک ــرار اس ــود و ق ب
ــک  ــو، ی ــک ری ــابقات پارالمپی ــروع مس ش

ــته  ــیه داش ــا روس ــم ب ــتانه ه ــازی دوس ب
باشــیم. مــا در گروهــی قــرار گرفته ایــم 
ــن و  ــد؛ چی ــی مانن ــر قدرت ــه تیم هــای پ ک

ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــرار دارن ــکا در آن ق آمری
ــا  ــاره ای ب ــن ق ــام بی ــه در ج ــابقاتی ک مس
ایــن تیم هــای قــوی داشــتیم، یــک ســری 
از نقــاط ضعــف و قــوت خــود و حریفانمــان 
را فهمیدیــم و در اولیــن اردویــی کــه بــرای 
آمادگــی در مســابقات پارالمپیــک در ســال 
۹۵ داشــتیم، توانســتیم نقــاط ضعــف و 
قــوت بازیکنانمــان را بررســی کنیــم. در 
ــاط ضعفمــان را پوشــش  حــال حاضــر، نق
داده  و نقــاط قوتمــان را پــرورش داده ایــم. 
تیــم در شــرایط خوبــی اســت و امیدواریــم 
ــی دســت  ــه ســکوی قهرمان ــم ب کــه بتوانی

ــم.  ــدا کنی پی

در حال حاضر، نقاط ضعفمان را 
برطرف کرده  و نقاط قوتمان را پرورش 

داده ایم

سابقه ورزشی شما چگونه است؟
ــته  ــال نشس ــوش والیب ــون ملی پ ــن اکن م
ــوان یــک  هســتم و افتخــار دارم کــه به عن
والیبالیســت، پرچمــدار کاروان پارالمپیــک 
ایــران در ریــو باشــم. تــا بــه حــال کاروان 
ــان و  ــه از آقای ــال، چ ــم والیب ــران از تی ای
چــه از بانــوان پرچمــداری نداشــته اســت. 
ــم  ــوش تی ــه ملی پ ــال اســت ک ــن ده س م
والیبــال نشســته بانــوان هســتم و اســپکر 
چندســال  آن  از  قبــل  می باشــم.  تیــم 
ــردم و مســابقه  ــز کار می ک تنیــس روی می
مــی دادم. اکنــون دبیرهیــأت جانبــازان 
ــه  ــتم و ب ــان هس ــتان کرم ــوالن اس و معل
ــدم  ــه دارم عالقه من ــئولیتی ک ــل مس دلی

بــا رشــته های مختلــف ورزشــی در اســتان 
کرمــان آشــنا شــوم، بــا اعضــای تیم هــای 
مختلــف در ســطح اســتان کار کنــم و 
ــوالن  ــکالت ورزش معل ــوان مش ــد ت در ح
اســتان را حــل کنــم. مــن از تنیــس روی 
ــدازی  ــال تیران ــردم، دو س ــروع ک ــز ش می
را  تفنــگ  بــا  تیرانــدازی  و  کمــان  بــا 
کار کــردم و در مســابقات هــم شــرکت 
ــا رشــته های مختلــف  ــن ب داشــتم ، بنابرای
ــنایی دارم  ــان آش ــتان کرم ــوان در اس بان
و در بســیاری از ایــن رشــته ها تفریحــی 
ــته  ــال نشس ــی والیب ــم. ول ــم کار می کن ه
کار  تخصصــی  و  حرفــه ای  به صــورت  را 

می کنــم. 

چـه شـد کـه به عنـوان پرچمـدار کاروان 
پارالمپیـک انتخـاب شـدید؟

ــود. بعــد هــم دعــای  ــد ب اول لطــف خداون
دارای  بچه هــای  و  مــادرم  و  پــدر  خیــر 
معلولیتــی کــه مــن در خدمتشــان هســتم. 
از نظــر مســئوالن فدراســیون جانبــازان 
ــون  ــا، چ ــروی وف ــای خس ــوالن و آق و معل
مــن تنهــا بانــوی جانبــاز ملی پــوش در 
ــتم  ــران هس ــته در ای ــال نشس ــته والیب رش
اخــالق  و  وفــاق  بانــوی  به عنــوان  و 
و  شــده ام  شــناخته  هــم  فدراســیون  در 
ــوالن  ــازان و معل ــأت جانب ــان دبیرهی همزم
ــار  ــم و در کن ــز می باش ــان نی ــتان کرم اس
ورزش، تحصیالتــم را در مقطــع کارشناســی 

عشــرت کردســتانی، پرچمــدار مســابقات پارالمپیــک ریــو، والیبالیســت و 
ــد: ــی می کن ــن معرف ــاز اســت. او خــود راچنی جانب

عشــرت کردســتانی هســتم، پرچمــدار تیــم پارالمپیــک منــا در پارالمپیــک 
ریــو و جانبــازی بــاالی پنجــاه درصــد را دارم.

امیدواریم بتوانیم به سکوى قهرمانى دست پیدا کنیم!
گفت وگـوی بعـدی را بـا مریـم ایرانمنـش، مربـی تیـم والیبـال نشسـته بانـوان 

انجـام دادیـم. ایرانمنـش خـود را چنیـن معرفـی می کنـد:
من بازیکن ورزش والیبال نشسـته در لیگ برتر شـهرداری کرمان هسـتم و از سـال 
۸۴ به عنـوان عضـو تیم والیبال نشسـته اسـتان کرمان شـروع به کارکـردم. اکنون 
هم سـه سـال اسـت که در خدمـت تیم ملـی والیبال نشسـته بانوان می باشـم. در 
ایـن مدت دو مسـابقه برون مرزی داشـتیم کـه یکی از آنها، مسـابقات پاراآسـیایی 
این چئـون بـود و دیگـری هم مسـابقات جـام بین قـاره ای بود کـه در چیـن برگزار 
شـد. درمسـابقات آسـیا، اقیانوسـیه که بـه میزبانی ایران، در شـهر مشـهد برگزار 

شـد هم شـرکت داشتم.
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ارشــد مدیریــت ورزشــی ادامــه داده و مــادر 
دو فرزنــد هــم هســتم و مســئولیت های 
مختلفــی را بــر عهــده دارم، بــه همیــن 
دلیــل افتخــار پرچمــداری کاروان پارالمپیک 

ــت.  ــده اس ــن ش ــب م نصی

چگونه جانباز شدید و آیا قبل از جانباز شدن 
هم ورزش می کردید ؟

در سـال ۸۱ در بازدیـد از مناطـق جنگـی در 
منطقـه عملیاتی شـلمچه در اثـر انفجار مین 
دچـار قطـع عضـو شـدم و افتخـار جانبـازی 
نصیبـم شـد. قبـل از جانبازی هم بـه ورزش 
عالقه داشـتم. در دوران دبسـتان، راهنمایی 
و دبیرسـتان بـه ورزش والیبال بسـیار عالقه 
داشـتم و در هـر سـه مقطـع تحصیلـی عضو 
بیـن  درمسـابقات  و  بـودم  مدرسـه  تیـم 
مـدارس شـرکت می کـردم. یکـی از خاطراتی 
کـه  اسـت  ایـن  دارم  جوانـی  دوران  از  کـه 
وقتـی دبیرسـتانی بـودم در مسـابقات بیـن 
در  مـا  تیـم  کـردم.  شـرکت  دبیرسـتان ها 
خوابگاه چمران مسـتقر شـد و این نخسـتین 
اردوی خـارج از خانه بود کـه تجربه می کردم. 
در ایـن مسـابقات تیـم مـا بازنـده شـد و من 
تـا یک هفتـه گریه  کـردم. تحمل ایـن باخت 
برایم بسـیار سـخت بود، ولی هیـچ وقت فکر 
نمی کـردم کـه روزی عضـو تیم ملـی والیبال 
شـوم. والیبال ورزش اول خانواده من اسـت. 
خواهـران، برادر و دایی های مـن همه در این 
رشـته کار کرده انـد. مـا خانـواده پرجمعیتـی 
یـک  در تفریحاتمـان  هسـتیم کـه همیشـه 

تـوپ و تـور همـراه داریم. 

 با مرکز رعد کرمان هم آشنا هستید؟ 
 بلـه مـا در کرمان هـم مجتمع رعـد داریم و 
بچه هـای دارای معلولیت بـه آن مرکز مراجعه 
می کننـد و آمـوزش می بینند. خوشـحالم که 
با شـما از مجتمع آموزشـی و نیکـوکاری رعد 
تهـران صحبـت می کنـم. در توافقـی کـه بـا 
آقـای لشـگری و خانم ذوالفقاری داشـتم قرار 
شـد کـه سرپرسـت تیـم بسـکتبال بـا ویلچر 
بانـوان کرمـان هـم باشـم. بایـد بگویـم کـه 
اسپانسـری تیـم بسـکتبال بـا ویلچـر کرمان 
را مرکـز رعـد کرمـان قبـول کرده اسـت که از 

مسـئوالن ایـن مرکـز سپاسـگزاری می کنم.

چه پیش بینی برای مسابقات پارالمپیک ریو 
در رشته والیبال نشسته بانوان دارید؟

می بینیــد  خودتــان  کــه  همین طــور 
ــی خاصــی در  ــت، انســجام و همدل صمیمی
بیــن بچه هــای تیــم ملــی والیبــال نشســته 
حاکــم اســت و ایــن چیــزی اســت کــه رمــز 

موفقیــت هــر تیمــی می توانــد باشــد. خــدا 
ــال و  ــد اع ــم در ح ــای تی ــه اعض ــکر ک را ش
ــد. از  ــتگی برخوردارن ــن همبس ــل از ای کام
لحــاظ تکنیــک  و تاکتیــک  و از بعــد حرفه ای 
هــم، بــا مشــاوره فنــی آقــای صائبــی 
ــتند،  ــم هس ــرای تی ــی ب ــت بزرگ ــه نعم ک
هســتیم.  پیشــرفت  حــال  در  روزبــه روز 
ــا مدیریــت ایشــان، کامــال  ایــن پیشــرفت  ب
ــزه ای  ــاوری و انگی ــت. خودب ــوس اس محس
کــه در بیــن بچه هــا هســت اکنــون بــه اوج 
خــود رســیده و بــا صحبت هــای ایشــان، بــه 
ــاور رســیده ایم کــه چیــزی از رقبــای  ایــن ب
ــی  ــاید امتیاز های ــم و ش ــم نداری ــی ک خارج
ایمــان،  مــا  ندارنــد.  آنهــا  کــه  داریــم 
ــتوانه  ــک پش ــم و از ی ــل داری ــوکل و توس ت
معنــوی برخورداریــم کــه بــا اســتعانت از آن 
ــم برســیم.  ــه هرچــه می خواهی ــم ب می توانی
بــر ایــن بــاور هســتیم کــه بــه گفتــه آقــای 
ــا  ــم ت ــو می روی ــک ری ــه پارالمپی ــی ب صائب
ــم و  ــه زور، بگیری ــد ب ــر چن ــان را ه حق م
روی ســکوی قهرمانــی بایســتیم. مــا در 
ــکا در  ــن و آمری ــه چی ــتیم ک ــی هس گروه
آن هســتند وایــن دو کشــور در چنــد دوره، 
بنابرایــن  داشــته اند.  را  دوم  و  اول  مقــام 
رقابــت ســختی در پیــش داریــم، ولــی شــاید 
ایــن هــم نشــانه ای از طــرف خداونــد باشــد 
ــم.  ــان را بکنی ــالش خودم ــام ت ــا تم ــه م ک
ــابقات  ــن مس ــه ای ــروزی ب ــد پی ــه امی ــا ب م
می رویــم و بــه فینــال و قهرمانــی فکــر 
می کنیــم  را  تالشــمان  تمــام  می کنیــم. 
ــم و  ــه را به دســت بیاوری ــن نتیج ــه بهتری ک

ــم.  ــذار می کنی ــدا واگ ــه خ ــه را ب نتیج

صمیمیت، انسجام و همدلی خاصی 
در بین بچه های تیم ملی والیبال 
نشسته حاکم است و این چیزی 

است که می تواند رمز موفقیت هر 
تیمی باشد
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ایـن هشـتمین بـار اسـت کـه ایـران در 
می کنـد.  شـرکت  پارالمپیـک  بازی هـای 
به نظـر شـما تیم هـای اعزامی چـه تفاوت 

کیفـی بـا دوره هـای قبـل دارند؟
 نماینــدگان ورزش جانبــازان ومعلولیــن 
ایــران از ســال ۱۹۸۸ در بازیهــای پارالمپیک 
ســئول حضــور خــود را در مهم تریــن رویــداد 
ورزشــی معلــوالن جهــان بــه ثبت رســاندند 
و تــا کنــون پرونــده ای بســیا ر بســیار 
درخشــان از خــود در ایــن رقابت هــا برجــای 
گذاشــتند کــه بازی هــای پارالمپیــک لنــدن 
ــکاران  ــود. ورزش ــر ب ــان ممتازت ــه آن از هم
ــون حضــور  ــا کن ــران ت ــول ای ــاز و معل جانب
پارالمپیــک  بازی هــای  دوره  هفــت  در 
را تجربــه کردنــد کــه بهتریــن رتبــه ( 
یازدهمــی ) را در بازی هــای پارالمپیــک 
ــب  ــد. کس ــت آوردن ــه دس ــدن ب ۲۰۱۲ لن
۲۴ مــدال پارالمپیــک ۲۰۱۲ لنــدن شــامل 
۱۰ مــدال طــال، ۷ مــدال نقــره و ۷ نشــان 
برنــز ارزشــی فراتــر از دیگــر مدال هــای 
کســب شــده ایــن عزیــزان دارد، زیــرا آنــان 
لنــدن   ۲۰۱۲ پارالمپیــک  بازی هــای  در 
ــه در  ــدند ک ــه ای ش ــه کســب رتب ــق ب موف
ــرار  ــا تک ــن رقابت ه ــته ای شــش دوره گذش
نشــده بــود. فیلیــپ کریــون، رئیــس کمیته 

محمـد کشـاورز نوری، مسـئول روابـط عمومی فدراسـیون جانبـازان و 
معلوالن اسـت. در آسـتانه اعزام تیم هـای ملی به مسـابقات پارالمپیک 
ریـو، به دیـدار ایشـان رفتیم تـا در جریان این مسـابقات قـرار بگیریم.

کشـاورز با بیان این که کشـور ما هشـتمین دوره اسـت که در مسـابقات 
پارالمپیک شـرکت می کنـد از مسـاعدت های وزارت ورزش بـه اردوهای 
آمادگـی تیم هـا انجـام دادنـد می گویـد. بـه گفتـه او وزیـر ورزش و 
جوانـان، از اردوهـای پارالمپیک بازدیـد کردند و خانم شـهریان، معاون 
بخـش بانـوان وزارت ورزش نیز به شـکل ویـژه از تیم های بانـوان بازدید 
نمودنـد. این در حالیسـت که تیم والیبال نشسـته بانوان نخسـتین بار 

اسـت که بـه مسـابقات پارالمپیک اعزام می شـوند.
مسـئول روابط عمومی فدراسـیون جانبـازان و معلـوالن ادامه می دهد، 
آقـای سـید مناف هاشـمی، معـاون توسـعه منابـع و پشـتیبانی وزارت 
ورزش و جوانـان نیـز از اردوهـای آمادگـی پارالمپیـک بازدیـد کردنـد. 
معـاون وزیـر از ورزشـکاران پارالمپیکـی بـه عنـوان الگوی شـاخص در 
عرصـه ورزش یـاد کردند. ایشـان در خصـوص پرداخت مبلـغ ده ملیون 
تومـان بـه هر یـک از ورزشـکاران اعزامی در مراسـم بدرقـه کاروان های 
ورزشـی ایران بـه پارالمپیک ریو با حضور ریاسـت جمهور، یادآورشـدند، 
ایـن چنیـن اقداماتـی باعث می  شـود تـا ورزشـکاران با روحیـه بهتری 

اردوهـا را بگذرانند.

با حمایت همه رسانه ها، 
اطالع رسانی خوبی از پارالمپیک ریو خواهیم داشت

مسئول روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالنمحمد کشاورز نوری
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اذعــان  بارهــا  پارالمپیــک  بین المللــی 
نمــوده اســت؛ اگــر بخواهیــم از ســه کشــور 
ــازان  ــعه ورزش جانب ــه توس ــرو در زمین پیش
ــم حتمــًا یکــی از آنهــا  ــام ببری ــوالن ن و معل
ایــران اســت. البتــه کشــورهایی مثــل چیــن 
و برزیــل هــم در ایــن حــوزه تالش هــای 

موثــری کرده انــد. 

در حوزه اطالع رسانی و نشر اخبار پارالمپیک 
توضیح  شده اید.  مشغول  قبل  مدت ها  از 
چگونه  فدراسیون  عمومی  روابط  که  دهید 

اخبار پارالمپیک را پوشش می دهد؟
ــروی وفا  ــای خس ــه آق ــاد دارم ک ــه ی ــن ب م
 ۲۰۱۲ پارالمپیــک  از  برگشــتن  از  پــس 
ــار در مراســم مختلــف از  لنــدن، چندیــن ب
صداوســیما و خصوصــا شــبکه ســوم ســیما 
ــابقات را  ــًا مس ــون واقع ــد. چ ــکر کردن تش
بخوبــی پوشــش دادنــد. خــودم شــاهد 
ــد  ــابقاتی مانن ــه، مس ــبکه س ــه ش ــودم ک ب
ــره...  ــته و غی ــال نشس ــرداری و والیب وزنه ب
را بــه صــورت زنــده پخــش می کــرد. رســانه 
در معرفــی ورزش هــای جانبــازان و معلــوالن 
می توانــد  و  اســت  تأثیرگــذار  بســیار 
افتخــارات ایــن عزیــزان را بــه مــردم نشــان 
دهــد و نــگاه آنهــا را نســبت بــه افــراد 
دارای معلولیــت تغییــر دهــد. جــدا از کاری 
ــش  ــیما در پوش ــداو س ــانه ها و ص ــه رس ک
ــام  ــو انج ــک ری ــابقات پارالمپی ــری مس خب

می دهنــد، فدراســیون و کمیتــه پارالمپیــک 
ــام  ــانی انج ــود اطالع رس ــایت خ ــم در س ه
کــه  اســت  ایــن  تالشــمان  می دهنــد. 
ــرد.  ــام گی ــن انج ــو احس ــه نح ــن کار ب ای
ــورت  ــه ص ــار ب ــیون، اخب ــایت فدراس در س
آنالیــن بارگــذاری می شــوند، ســایت کمیتــه 
ــه همیــن صــورت عمــل  پارالمپیــک هــم ب

و  معرفــی  نــگاه  بــا  هــا  می کند.رســانه 
حمایتــی بــه ورزش جانبــازان ومعلــوالن 
ــم  ــداد مه ــن روی ــو، ای ــک ۲۰۱۶ ری پارالمپی
ورزشــی را از شــبکه ورزش، شــبکه ســه 
هــم  مطبوعــات  و  خبرگزاری هــا  ســیما 

ــد داد.  ــش خواهن پوش

زمانی  چه  از  پارالمپیک  مسابقات  تاریخ   
است؟ 

تاریــخ اعــزام کاروان منــا (کاروان پارالمپیــک 
شــهریورماه  دهــم  روز  ریــو  بــه  ایــران) 
ــه روز  ــم افتتاحی ــت. مراس ــال جاری اس س
هجدهــم  از  بازی هــا  شــروع  و  هفدهــم 
ــا شــعار  ــا ب شــهریور مــاه اســت. کاروان من
تــوکل، اراده و افتخــار و بــا پرچمــداری 
بانــوی ویلچــر نشــین  کشــورمان بــا ترکیبــی 
ــکار در  ــکار (۷۳ورزش ــکل از ۹۶ ورزش متش
بخــش مــردان و۲۳ ورزشــکار در بخــش 
زنــان  و  مــردان  رشــته   ۱۱ در  بانــوان) 
درپانزدهمیــن دوره بــازی هــای پارالمپیــک 

ــت.  ــد داش ــور خواه حض
زنــان)،  و  (مــردان  نشســته  والیبــال 
ــره،  ــج نف ــال پن ــا ویلچــر، فوتب بســکتبال ب
دو و میدانــی، تیــر و کمــان، وزنــه بــرداری، 
و  قایقرانــی  شــنا،  جــودو،  تیرانــدازی، 
ــتند  ــته ای هس ــواری، ۱۱ رش ــه س دوچرخ
ــک  ــای پارالمپی ــازی ه ــن دوره ب ــه در ای ک

نماینــده خواهــد داشــت.

 کاروان منا
 با شعار توکل، اراده و افتخار و

 با پرچمداری بانوی ویلچرنشین 
کشورمان با ترکیبی متشکل از

 ۹۶ ورزشکار
 (۷۳ورزشکار در بخش مردان و
۲۳ ورزشکار در بخش بانوان) 

در ۱۱ رشته مردان و زنان 
درپانزدهمین دوره بازی های 

پارالمپیک حضور خواهد داشت 
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 در مـورد تیـم اعزامـی بـه پارالمپیـک ریو 
توضیـح دهیـد و بگوییـد ایـن تیم شـامل 

چنـد نفر هسـتند؟
تیــم  در  شــرکت کننده  پنــج  امســال   
ــم  ــه شــامل؛ ســه خان ــم ک ــدازی داری تیران
بــه نام هــای ســاره جوانمــردی، ســمیرا 
ــدازی  ــم تیران ــودی در تی ــه محم ارم و عالی
بــا تپانچــه بانــوان و آقــای مهــدی زمانــی در 
ــم  ــن خان ــردان و هم چنی ــادی م ــه ب تپانچ
بــادی  تفنــگ  در  خدابخشــی  معصومــه 
هســتند. بســیار امیدواریــم کــه ایــن عزیزان 
ــن  ــا بهتری ــو ب ــک ری ــابقات پارالمپی در مس
نتیجــه و بــا دســت پــر بــه ایــران برگردنــد.

در مورد جایگاه این ورزشکاران در مسابقات 
پارالمپیک ریو بگویید؟

ــی در  ــالی جهان ــدال ط ــر م ــال حاض در ح
رشــته تیرانــدازی بــا تپانچــه بانــوان در 
دســت ســاره جوانمــردی اســت. ســه نفــر از 
تیــم رشــته تیرانــدازی بــا تپانچــه بانــوان در 
ــتند  ــترالیا، توانس ــابقات کرواســی و اس مس
رتبه هــای اول تــا ســوم دنیــا را کســب 
کننــد. بنابرایــن قهرمان هــای مــا خودشــان 
ــی  ــورد تیم ــتند! رک ــر هس ــب همدیگ رقی
جهــان در تپانچــه بــادی بانــوان، در دســت 
ایــران اســت. مهــدی زمانــی نایــب قهرمانــی 
ــا تپانچــه مــردان آســیا اســت  ــدازی ب تیران

در ابتـدا از سرپرسـت تیـم خواسـتیم خـودش را معرفـی کند. مهرنـوش امینی 
سرپرسـت تیـم تیرانـدازی بـا تپانچـه بـادی، در معرفی خـود می گوید:

 دو سـال اسـت کـه عضو تیم ملـی تیرانـدازی جوانـان جمهوری اسـالمی ایران 
شـده و در ایـن مـدت به صـورت حرفـه ای کار می کنـم. اکنـون هـم، به عنـوان 

سرپرسـت تیـم تیرانـدازی بـا تپانچه بادی مشـغول بـه  فعالیت هسـتم.

بانوان ما (در رشته تیراندازی) 
چه از لحاظ تیمی و چه از لحاظ فردی، 

در سکوهای اول تا سوم جهان
 قرار دارند

با تالشی که می کنیم، 
صد درصد روی سکوی قهرمانی هستیم!

سرپرست تیم تیراندازی با تپانچه بادیمهرنوش امینی

بــرای تهیــه گــزارش از تیــم تیرانــدازی و تپانچــه بــادی کــه در اردوی آمادگــی در 
ــم و  ــن رفتی ــاق تمری ــه ات ــد، ب ــر می برن ــه س ــن ب ــازان و معلولی ــیون جانب فدراس
توانســتیم بــا سرپرســت و دو نفــر از اعضــای تیــم صحبــت کوتاهــی انجــام دهیــم.
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 از مردم می خواهم که برای همه 
ورزشکاران ایرانی دعا کنند تا با 

موفقیت به کشور بازگردیم

و معصومــه خدابخشــی هــم نایــب رئیــس 
ــادی اســت. ــا تفنــگ ب ــدازی ب تیران

تیم های  که  است  بار  چندمین  برای  امسال 
تپانچه و تفنگ بادی در پارالمپیک شرکت 

می کنند؟
ــه حــال در مســابقات پارالمپیــک، در  ــا ب ت
پنــج دوره شــرکت کرده ایــم. در پارالمپیــک 
برنــز  مــدال  جوانمــردی  خانــم  لنــدن 
گرفــت. در پارالمپیــک آتــن، خانــم عاکف و 
آقــای نورافشــان شــرکت داشــتند کــه خانم 
عاکــف مــدال برنــز را کســب نمودنــد. آقــای 
بخارایــی در پارالمپیــک آتــن و ســیدنی 
رتبــه اول را بــه دســت آوردند و مــدال طــال 

گرفتنــد.

 رشته تیراندازی جانبازان و معلوالن شامل 
چه رشته هایی است؟ 

رشــته تیرانــدازی جانبــازان و معلــوالن 
ــت. در  ــده اس ــکیل ش ــته تش ــد رش از چن
تپانچــه دو دســته را داریــم کــه P۱ ، تپانچه 
ــت. در  ــوان اس ــه بان ــردان و p۲ ، تپانچ م
تیرانــدازی بــا تفنــگ بــادی هــم رشــته های 
مختلفــی وجــود دارنــد. بــرای کســانی کــه 
ــان  ــط پاهایش ــد و فق ــالم دارن ــری س کم
مشــکل دارد، رشــته SH۱ را داریــم کــه 
بــرای خانم هــا و آقایــان فــرق می کنــد. 
ــان و R۲ ایســتاده  رشــته R۱ ایســتاده آقای
ــط  ــه مختل ــم ک ــم و R۳ ه ــوان را داری بان
ــا  ــان و خانم ه ــته آقای ــن رش ــت. در ای اس
بــا هــم تیرانــدازی بــا تفنــگ را بــه صــورت 
ــرای کســانی  ــد. ب درازکــش انجــام می دهن
مثــل خانــم خدابخشــی کــه دستشــان 
مشــکل دارد، رشــته SH۲ را داریــم. خانــم 
ــگ  ــی تفن ــته R۴ ، یعن ــی در رش خدابخش
ــش،  ــگ درازک ــی تفن ــتاده و R۵ ، یعن ایس
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــد. ب ــابقه می دهن مس
اســت کــه خانمــی از ایــران در رشــته R۴و

R۵ در پارالمپیــک شــرکت می کنــد. در 
ســال های قبــل آقــای بخارایــی در ایــن 
رشــته ها شــرکت کردنــد کــه قهرمــان 
جهــان هــم شــدند. ولــی بــه مــروز زمــان 
ایــن رشــته را تــرک کردنــد. در تپانچــه 
ــان  ــف قهرم ــم عاک ــال خان ــم قب ــوان ه بان
ملــی بودنــد کــه ایشــان هــم تیــم را تــرک 
کردنــد. در پارالمپیــک ریــو در تیــم تپانچــه 
ســه خانــم داریــم: خانــم جوانمــردی و ارم 
ــدران.  ــودی از مازن ــم محم ــیراز و خان از ش
بانــوان مــا در جهــان چــه از لحــاظ تیمــی و 
چــه از لحــاظ فــردی، در ســکوهای اول تــا 

ــد. ــرار دارن ــان ق ســوم جه

ایـن دوسـتان چگونـه آمادگی حضـور در 
مسـابقات را پیـدا می کننـد؟

ســرمربی تیــم تیرانــدازی مــا آقــای حســین 

امیــری هســتند. قبــل از هــر اردو کادرفنــی 
زیــر نظــر ایشــان جلســه  می گذارنــد و 
ــخ ورود و  ــه تاری ــبت ب ــات الزم را نس تمرین
می کننــد.  برنامه ریــزی  بچه هــا  خــروج 
بــه ورزشــکاران تمرینــات بیــن اردویــی هــم 
داده می شــود کــه در شهرســتان های خــود 
ــای  ــد. اردوه ــه  دهن ــات را ادام ــم تمرین ه
تیــم تیرانــدازی، معمــوال ۱۵ روزه هســتند و 
مابیــن هــر دو اردو یــک اســتراحت ده روزه 
وجــود دارد. بچه هــای تیــم در تاریــخ دهــم 
شــهریورماه بــرای شــرکت در مســابقات 
ــوند و در  ــزام می ش ــو اع ــه ری ــک ب پارالمپی
ــاز  ــور ب ــه کش ــهریور ب ــا ۲۶ ش ــخ ۲۵ ی تاری

می گردنــد. 

برای جذب افراد عالقه مند به این رشته های 
ورزشی چگونه عمل می شود؟

ــه  ــم رقی ــدازی، خان ــن تیران ــس انجم ریی
ــیده اند  ــه اندیش ــری ک ــا تدابی ــی ب اهللا کرم
ــی  ــم مل ــال، تی ــه س ــی س ــته اند ط توانس
ــدان  ــد. عالقمن ــدازی را تشــکیل دهن تیران
ــابقات آزاد و  ــم در مس ــته، ه ــن رش ــه ای ب
هــم در مســابقات جوانــان شــرکت می کنند 
می شــوند.  انتخــاب  بهترین هایشــان  و 
خانم هــا ســمیرا ارم و معصومــه خدابخشــی 
و آقــای مهــدی زمانــی بــا شــرکت در 

و  شــدند  اســتعدادیابی  آزاد،  مســابقات 
بــا انجــام تمرین هــای مقــرر و شــرکت 
شــدند.  ملــی  تیــم  عضــو  اردوهــا،  در 
بعــدًا ایــن افــراد در مســابقات آســیایی 
اینچه ئــون شــرکت کردنــد، مــدال گرفتنــد 
نایــب  خدابخشــی،  معصومــه  اکنــون  و 
ــوان در  ــگ بان ــا تفن ــدازی ب ــان تیران قهرم
آســیا و مهــدی زمانــی هــم نایــب قهرمــان 
تیرانــدازی بــا تپانچــه مــردان در آســیا 
ــران شــرکت  ــن رشــته ها در ای اســت. در ای
ــراد در  ــن اف ــه ای ــم. هم ــاد داری ــده زی کنن
ولــی  می کننــد  شــرکت  آزاد  مســابقات 
آنهایــی انتخــاب می شــوند کــه رکوردشــان 
ــم  ــورد خان ــد. رک ــی باش ــطح جهان در س
خدابخشــی در ســطح جهانــی اســت، ولــی 
ــابقات  ــم در مس ــرکت کنندگان ه ــه ش بقی

آزاد تــالش زیــادی کرده انــد.

برنامه هایی  چه  پارالمپیک  مسابقات  از  پس 
برای این رشته وجود دارد؟

پــس از مســابقات پارالمپیــک ریــو، دوبــاره 
ــه همــان شــیوه  اســتعدادیابی می کنیــم.  ب
یعنــی هــم مســابقات آزاد و هــم مســابقات 
قهرمانــی کشــوری را برگــزار می کنیــم. 
نفــرات برتــر را انتخــاب و در اردوهــای 
شرکتشــان  آموزشــی  و  اســتعدادیابی 
ــیایی  ــابقات آس ــرای مس ــا ب ــم داد ت خواهی
ــر  ــا ب ــی م ــم مل ــوند. تی ــاده ش ــدی آم بع
اســاس انتخــاب افــراد جدیــد، یــک ســری 
تغییــر وتحوالتــی خواهــد داشــت. بنابرایــن 
روی  مــا  تمرکــز  پاراامپیــک،  از  پــس 
ــیایی  ــابقات آس ــوری و مس ــابقات کش مس
ــوری،  ــی کش ــابقات قهرمان ــت. در مس اس
تمامــی تیرانــدازان از سراســر کشــور شــرکت 
ــی  ــابقات انتخاب ــد از آن مس ــد. بع می کنن
برگزیــدگان  بــه  و  داریــم  را  ملــی  تیــم 
بــرای  تــا  می شــود  داده  آموزش هایــی 

ــوند.  ــاده ش ــیایی آم ــابقات آس مس
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یکی از خواسته های این بچه ها از 
مسئوالن همیشه این است که برای 
ادامه تحصیل و استخدام رسمی آنها 

تمهیداتی درنظر گرفته شود

آیا آینده شغلی این قهرمانان تضمین شده است؟
یــک صنــدوق حمایــت از ورزشــکاران وجــود 
ــدال المپیــک  ــه م ــه ورزشــکارانی ک دارد ک
و پارالمپیــک را کســب می کننــد از ایــن 
در  می گیرنــد.  حقــوق  ماهانــه  صنــدوق 
عیــن حــال بعضــی از ایــن دوســتان در 
بــه کار  مشــغول  هــم  دیگــری  جاهــای 
هســتند مثــًال خانــم ســاره جوانمــردی 
ــی  ــت بدن ــازمان تربی لیســانس دارد و در س
شــیراز به صــورت قــراردادی، مشــغول بــه کار 
ــا  ــن بچه ه ــته های ای ــی از خواس اســت. یک

از مســئوالن همیشــه ایــن اســت کــه بــرای 
ــا  ــمی آنه ــتخدام رس ــل و اس ــه تحصی ادام
تمهیداتــی درنظــر گرفتــه شــود. امســال قرار 
بــر ایــن اســت کــه کســانی کــه در مســابفات 
المپیــک ریــو مــدال بگیرنــد، بــه اســتخدام 
رســمی ســازمان های دولتــی دربیاینــد، 
البتــه بــرای پارالمپیکی هــا ایــن قانــون 
هنــوز تصویــب نشــده اســت و تــا آنجــا کــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــرار ب ــم ق ــن می دان م
بــرای فرزنــدان ایــن افــراد امتیازاتــی درنظــر 

ــه شــود! گرفت

ــاد هســتند،  ــا زی در حــال حاضــر تبعیض ه
مثــًال در میــزان حقوقــی کــه قــرار اســت بــه 
قهرمانــان المپیــک و پارالمپیــک از صنــدوق 
حمایــت از ورزشــکاران داده شــود، تبعیــض 
وجــود دارد، بــرای قهرمانــان المپیکــی 
درصــد بیشــتری درنظــر گرفته شــده اســت. 
البتــه قــرار بــر ایــن اســت کــه جوایــزی کــه 
ــک داده   ــک و پارالمپی ــان المپی ــه قهرمان ب
می شــود یکســان شــود. امیدواریــم کــه 
مســئله اســتخدام قهرمانــان پارالمپیــک هم 

بــه زودی حــل شــود. 

  ســمیرا ارم عضــو تیــم ملــی تیرانــدازی 
ــته  ــت. او در رش ــوالن اس ــازان و معل جانب
مســابقات  در  متــر  ده  بــادی  تپانچــه 

پارالمپیــک ریــو شــرکت می کنــد.
ملــی  تیــم  وارد   ۹۴ ســال  از  ســمیرا 
بــه  آن  از  قبــل  ولــی  شــده  تیرانــدازی 
ــه ای  ــورت غیرحرف ــال، به ص ــه س ــدت س م
تیرانــدازی کرده اســت. او بــا شــرکت در 
مســابقات لیــگ کشــوری، مقــام اول را بــه 
دســت آورده اســت. پــس از آن در مســابقات 
انتخابــی تیــم ملــی شــرکت کــرده و موفــق 
بــه کســب مــدال طــالی انفــرادی و تیمی از 
مســابقات جهانی کرواســی شــده و توانســته 
ــد. ــو را دریافــت کن ســهمیه پارالمپیــک ری

ســمیرا بــا ابــراز خوشــبینی در مــدال 
ــا  ــم م ــد: تی ــو، می گوی ــک ری آوری پارالمپی
ــرار  ــی ق ــی خوب ــرایط تمرین ــد در ش صدرص
دارد، وضعیــت روحــی بچه هــا عالــی اســت، 
کادرفنــی، ســرمربی و رئیــس انجمــن از هــر 
لحــاظ از کیفیــت کاری باالیــی برخوردارند و 
بــا تالشــی کــه می کنیــم، انشــااهللا کــه صــد 

درصــد روی ســکوی قهرمانــی هســتیم. 

رقبای شما چه کشورهایی هستند؟
فعــًال خــود ما ســه نفــر بانویــی که در رشــته 
تپانچــه بــادی شــرکت می کنیــم، حــرف اول 
را در دنیــا می زنیــم. در رشــته تفنــگ بــادی 
هــم معصومــه خدابخشــی کــه قهرمان آســیا 
ــته  ــی آورد. در رش ــدال م ــًا م ــت، حتم اس
ــی  ــای زمان ــم، آق ــان ه ــادی آقای ــه ب تپانچ
کــه از قهرمانــان آســیا هســتند و پنــج نفــر 
ــتیم در  ــی هس ــم مل ــو تی ــه عض ــری ک دیگ
ــم  ــرار داری ــی ق بهترین هــای رنکینــگ جهان

و امیدواریــم کــه دســت پــر برگردیــم.

ــتان  ــى، از اس ــه خدابخش   معصوم
ــا  ــدازی ب ــم تیران لرســتان آمــده و عضــو تی
تفنــگ بــادی جانبــازان و معلوالن اســت. او 
ورزش تیرانــدازی را از ســال ۹۰ شــروع کــرده  
ــدازی  ــی تیران ــم مل ــو تی ــال ۹۳ عض و از س

جانبــازان و معلــوالن شده اســت. معصومــه 
کــه بــرای اولین بــار در مســابقات پارالمپیک 
ــرای  ــد: امســال ب ــد، می گوی شــرکت می کن
ــران  ــی از ای ــه بانوی ــار اســت ک ــتین ب نخس
ــه  ــادی ب ــا تفنــگ ب ــدازی ب ــه رشــته تیران ب
ــود.  ــتاده می ش ــک فرس ــابقات پارالمپی مس
ــا  ــه می دهــد: مــن تنه ــن ورزشــکار ادام ای
نماینــده از ایــران هســتم و تمــام تالشــم را 
ــه  ــن نتیج ــه بهتری ــدوارم ک ــم و امی می کن
ــر در دســت  ــم دیگ ــه  اش ه ــرم و بقی را بگی

خداســت.

بـا دو تـن از اعضای تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلوالن هم گفت و گوی کوتاهی انجام دادیم:
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ــای  ــران در رقابت ه ــده ای ــا نماین ــروزی راد، تنه شــهال به
قایقرانــی پارالمپیــک ریــو از تأثیــر مثبــت تجهیــزات جدید 

ــر داد. ــرای بازی هــای پارالمپیــک خب در عملکــردش ب
فدراســیون  عمومــی  روابــط  بــا  گفت وگــو  در  وی   
ورزش هــای جانبــازان و معلولیــن در ایــن خصــوص افزود: 
ــی  ــک و مکاتبات ــی پارالمپی ــه مل ــای کمیت ــا پیگیری ه ب
کــه بــا کمپانی هــای مرتبــط داشــتند، خوشــبختانه 
قایــق کایــاک خریــداری شــده و بــه زودی بــرای تمرینــات 
ــرار خواهــد گرفــت. جــا دارد از مســئوالن  ــارم ق در اختی
محتــرم کمیتــه ملــی پارالمپیــک کــه مقدمــات خریــد این 

ــم. ــی کن ــد قدردان ــم آوردن ــق را فراه قای
بهــروزی راد در ادامــه گفــت: در حــال حاضــر روزانــه 
به صــورت میانگیــن و در اوقــات مختلــف ۴ ســاعت 
تمریــن دارم و دو روز در هفتــه هــم بــه بدن ســازی 

می دهــم. اختصــاص 
ــه رو  ــا روب ــا آنه ــک ب ــه در پارالمپی ــی ک ــت: نفرات وی گف
ــی  ــی هســتند کــه در مســابقات جهان می شــوم همان های
آلمــان و مســابقات ســال گذشــته ایتالیــا حضــور داشــتند 
ــن  ــون م ــتند. هم اکن ــا هس ــر دنی ــر برت ــره ۵ نف و در زم
ــا  ــم ب ــتم و اختالف ــی هس ــگ جهان ــم رنکین در رده پنج
نفــر ســوم جهــان، ۳۳ صــدم ثانیــه و بــا نفــر اول، یــک 
ــا  ــرم ت ــه کار می ب ــه اســت و تمــام تالشــم را ب و نیــم ثانی
در مســابقات پارالمپیــک ایــن فاصلــه را کمتــر و شــانس 

رفتــن روی ســکو را بیشــتر کنــم.
تنهــا نماینــده ایــران در رقابت هــای قایقرانــی پارالمپیــک 
ــر  ــد تأثی ــد می توان ــا قایــق جدی خاطــر نشــان کــرد: قطع

ــردن  ــم ک ــد و در ک ــته باش ــردم داش ــزایی در عملک بس
فاصلــه ام بــا نفــرات برتــر جهــان، کمــک شــایانی بــه مــن 

کنــد.
ــی  ــر قهرمان ــابقات اخی ــزاری مس ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــن ب ــن م ــا راه یافت ــه ب ــحالم ک ــت: خوش ــور گف کش
ــوان  ــرای بان ــدی ب ــیر جدی ــک، مس ــای پارالمپی بازی ه
ــت در  ــه فعالی ــرای ادام ــا ب ــزه آنه ــاد و انگی ــران ایج قایق
ایــن رشــته بیشترشــد. در مســابقات اخیــر شــاهد حضــور 
ــده  ــدوارم در ســال های آین ــم و امی ــوان بودی ــی از بان خوب
مســیر فعالیــت در رشــته قایقرانــی به ویــژه بــرای بانــوان 

ــر شــود. هموارت
ــی دارم  ــاور قلب ــم ب ــه توانمندی های ــزود: ب ــروزی راد اف به
ــث شــد  ــدف باع ــه ه ــردن ب ــر ک ــیر فک ــدای مس و از ابت
ــن  ــم و در ای ــه کن ــختی ها مقابل ــا و س ــا کمبوده ــا ب ت
بــرادرم  به خصــوص  ام  خانــواده  حمایت هــای  مســیر 
و همین طــور مربــی خوبــم، آقــای مهدوی نیــا و نیــز 
همــکاری فدراســیون های قایقرانــی و جانبــازان و معلولین 
بــه مــن کمــک کــرد تــا در ادامــه ایــن مســیر بــا قــدرت 

ــوم. ــته نش ــش روم و خس پی
ــوی  ــتین بان ــه نخس ــر این ک ــالوه ب ــروزی راد ع ــهال به ش
پارالمپیکــی ایــران در رقابت هــای ریــو خواهــد بــود، 
ــای  ــران در بخــش رقابت ه ــده ای ــوان نخســتین نماین عن
ــرده  ــت ک ــود ثب ــام خ ــه ن ــز ب ــک را نی ــی پارالمپی قایقران

اســت.

 http://www.irisfd.ir/ 

تنها قایقران ایران در رقابت هاى پارالمپیک ریو:

فاصله ام تا نفر اول جهان یک ونیم ثانیه است!
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لطفا خودتان را معرفی کنید.
ســال  در  هســتم.  رحمــان  ســیامند 
۱۳۶۷ در شهرســتان اشــنویه در اســتان 
آذربایجــان غربــی  و بــا مشــکل جســمی بــه 
ــنگین  ــردار س ــون وزنه ب ــدم. اکن ــا آم دنی
ــک  ــای پارالمپی ــورددار در بازی ه وزن و رک

می باشــم.

از کی ورزش را شروع کردید و چه شد که به 
وزنه برداری عالقه مند شدید؟

مــن از همــان دوران مدرســه، بــه باشــگاه 
بدنســازی هــم می رفتــم. در اســفندماه 
ســال ۸۵ آقــای قاســم نژاد، رئیــس هیــأت 
وزنه بــرداری اســتان مــرا دیدنــد و بــه 
ــی  ــوالن معرف ــازان و معل ــیون جانب فدراس

ــود شــروع  ــه بعــد ب ــد. از آن موقــع ب کردن
ــاد  ــه ی ــردم. ب ــه ای ک ــرداری حرف ــه وزنه ب ب
ــی  ــای خیل ــان تمرین ه ــه در آن زم دارم ک

ــه  ــر روز فاصل ــن ه ــتم و م ــختی داش س
ــه  ــه ارومی ــنویه ب ــری از اش ــاد کیلومت هفت
ــرکت  ــات ش ــم و در تمرین ــد می رفت را بای
ترتیــب  ایــن  بــه  ســال  دو  می کــردم. 
ــیون،  ــه از طــرف فدراس ــا این ک گذشــت ت
ــهر  ــان ش ــب را در هم ــز مناس ــه و می وزن
ــه  ــتند. از آن ب ــارم گذاش ــودم در اختی خ
ــتم، در  ــه در اردو نیس ــت ک ــر وق ــد ه بع

ــم. ــن می کن ــودم تمری ــهر خ ش

 از چه تاریخی در مسابقات شرکت کردید؟
ــه  ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــال ۱۳۸۷ ب در س
اردوی وزنه بــرداری معلــوالن ایــران دعــوت 
شــدم. ابتدا در مســابقات کشــوری شــرکت 
کــردم. ولــی نخســتین مســابقه خارجــی ام 

سیامند رحمان از اول ورزشکار نبود، 
سیامند رحمان از اول قهرمان نبود، 

ولی من از قبل از این که
 به ورزش روی بیاورم
 روحیه خوبی داشتم 

سـیامند رحمـان قوی تریـن مـرد پارالمپیکـی جهـان اسـت. او کـه ورزش را از 
نوجوانـی و در شهرسـتان کوچـک اشـنویه از توابـع آذربایجـان غربـی شـروع 
کرده اسـت، به عنـوان یـک قهرمـان ملـی توانسـته اسـت بارهـا و بارهـا پرچم 
ایـران را در نقـاط مختلـف جهـان بـه اهتـزار درآورد. او مشـغول آماده شـدن 
بـرای حضـور در مسـابقات پارالمپیـک ریو بود کـه باالخره توانسـتیم گفت وگوی 

کوتاهـی بـا او بـه عنـوان یک چهـره موفـق ترتیـب دهیم.

تالشم می کنم که به رکورد جدیدی 
در پارالمپیک دست پیدا کنم

قوی ترین مرد جهانسیامند رحمان
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ــی  ــان در نیوجرس ــی جوان ــابقات جهان مس
آمریــکا بــود کــه بــه لطــف خــدا توانســتم 
را  طــال  مــدال  بــار  نخســتین  بــرای 

به دســت بیــاورم.

در چه مسابقات دیگری شرکت کرده  و مدال 
طال گرفته اید؟

ــردم.  ــرکت ک ــادی ش ــابقات زی ــن درمس م
ــزی،  ــی مال مــدال طــالی مســابقات جهان
بین المللــی  مســابقات  طــالی  مــدال 
اردن، مــدال طــالی مســابقات بین المللــی 
لیبــی، مــدال طــالی مســابقات بازی هــای 
آســیایی گوانجــو، مــدال طــالی پارالمپیک 
ــی  ــابقات جهان ــدال طــالی مس ــدن، م لن
شــارجه، مــدال طــالی مســابقات جهانــی 
دبــی، مــدال طــالی مســابقات بازی هــای 
آســیایی اینچه ئــون کره جنوبــی و مــدال 
طــالی مســابقات آســیایی قزاقســتان را 
می توانــم نــام ببــرم. در اکثــر این مســابقات 
بــه لطــف خداونــد رکــورد زدم و توانســته ام 

بــا مــدال طــال بــه کشــور برگــردم. 

دوستان  برای  یک جوان موفق،  به عنوان   
خود چه پیشنهادی دارید؟

ــود،  ــکار نب ــان از اول ورزش ــیامند رحم س
ســیامند رحمــان از اول قهرمــان نبــود 
روی  ورزش  بــه  این کــه  از  قبــل  ولــی 
ــن در  ــتم. م ــی داش ــه خوب ــاورم روحی بی
ــا عصــا راه مــی روم و در اردوهــا از  ــه ب خان
ویلچــر اســتفاده می کنــم. از همــان دوران 
ــتم  ــه می توانس ــود این ک ــا وج ــل ب تحصی
از ماشــین اســتفاده کنــم همیشــه ترجیــح 
ــه مدرســه  ــاده ب ــا دوســتانم پی مــی دادم ب
ــه  ــدم ک ــردم. معتق ــروم و برگ ــگاه ب و باش
انســان به خاطــر داشــتن مشــکل جســمی 
ــد و  ــه حبــس کن ــد خــودش را در خان نبای
از جامعــه دور شــود. مــن نمی خواهــم 

بــه دوســتان توصیــه کنــم کــه حتمــًا 
دنبــال ورزش حرفــه ای برونــد. افــراد دارای 
معلولیــت در تمــام عرصه هــا می تواننــد 
وارد شــوند. آنهــا در عرصــه فرهنگــی و یــا 
عرصــه اقتصــادی هــم می تواننــد فعالیــت 
داشــته باشــند و موفــق باشــند. ولــی 
ــر  ــار ه ــه در کن ــت ک ــن اس ــه ام ای توصی
فعالیتــی کــه دارنــد بــه ورزش هــم جهــت 
تأمیــن ســالمت خــود توجــه کننــد. ورزش 
در تقویــت روحیــه و اعتمــاد بــه نفــس بــه 

ــد.  ــک می کن ــان کم آن
مــن به عنــوان ســیامند رحمــان بــرای 
ــالش  ــا ت ــت واقع ــن موقعی ــه ای رســیدن ب
ــیدم  ــادی را کش ــختی های زی ــردم و س ک
ــت  ــت را به دس ــن موفقی ــی ای ــه راحت و ب
نیــاوردم. دو ســال تمــام در گرما و ســرمای 
تابســتان و زمســتان مســیری طوالنــی را از 
ــردم  ــد می ک ــه رفت وآم ــه ارومی ــنویه ب اش
و در تمرینــات حاضــر می شــدم. تمرینــات 
مــن خیلــی ســخت بــود ولــی خوشــبختانه 
ــاری  ــتم افتخ ــم و توانس ــش را گرفت جواب
ــم  ــتانی هایم و ه ــم اس ــورم و ه ــرای کش ب
شــهری هایم باشــم. مطمئنــا دوســتان 
ــا تــالش و پشــتکار  دارای معلولیــت هــم ب
ــت  ــه موفقی ــر عرصــه ای ب ــد در ه می توانن

برســند.

از حضـور خـود در پارالمپیـک ریـو چـه 
داریـد؟ پیش بینـی 

ــا رســیدن بــه پارالمپیــک  امیــدوارم کــه ت
ــا  ــم ب ــم و بتوان ــی نبین ــیب بدن ــو آس ری
ــن مســابقات حاضــر شــوم.  آمادگــی در ای
بیــش از یــک ســال اســت کــه همیشــه در 
ــدوارم  ــم. امی ــن می کن اردو هســتم و تمری
ــای  ــا دع ــو، ب ــک ری در مســابقات پارالمپی
خیــر مــردم و خانــواده ام افتخارآفرینــی کنم 
و بــا دســت پــر بــه کشــورم بازگــردم. البتــه 

ــی  ــرایط آب و هوای ــابقات و ش ــرایط مس ش
در ایــن مســابقات بســیار تأثیرگــذار اســت 
ــک  ــه ی ــم ک ــم را می کن ــام تالش ــی تم ول
رکــورد تاریخــی بــاالی ســیصد کیلوگــرم را 

در ایــن مســابقات بــه ثبــت برســانم. 
 ۲۵۸ وزنــه  لنــدن  پارالمپیــک  در  مــن 
در  رکــوردم  آخریــن  و  زدم  را  کیلویــی 
ایــن  بــردن  بــاال  جهانــی،  مســابقات 
ــی  ــورد جهان ــه رک ــوده اســت. البت ــه ب وزن
بــا رکــورد پارالمپیــک فــرق می کنــد. 
ــد در همــان  ــا بای ــورد پارالمپیــک حتم رک
امیــدوارم  شــود.  جابه جــا  مســابقات، 
بتوانــم رکــورد خــود را بــاال ببــرم و پرچــم 
ــزاز  ــه اهت ــل ب ــران را در برزی ــار ای پرافتخ

درآورم.  

من به عنوان سیامند رحمان 
برای رسیدن به این موقعیت 

واقعًا تالش کردم و
 سختی های زیادی را کشیدم و به 

راحتی این موفقیت را 
به دست نیاوردم
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ــه را  مثــل همــه بعدازظهرهــای کســل کننــده، رایان
روشــن می کنــد؛ پنجــره ای از اتــاق کوچکــش بــه جهــان 
ــرای  ــد ب ــاید بتوان ــه ش ــره ای ک ــت. پنج ــران اینترن بی ک
چنــد ســاعت انــزوای مــالل آورش را بشــکند و دردهــای 
روحــی اش را تســکین دهــد؛ دردهایــی کــه یــک جامعــه 
ــی  ــمی حرکت ــول جس ــک معل ــرای ی ــدان آگاه ب ــه چن ن

ــد مــی آورد. پدی
او معلولــی نیســت کــه بی اعتنایــی خانــواده یــا 
محرومیــت از تحصیــل و حضــور اجتماعــی، او را در خانــه 
بــه انــزوا کشــیده باشــد و اکنــون بخواهــد بــرای فــرار از 
ایــن انــزوا بــه محیــط نابســامان چــت پنــاه ببــرد. او چند 
روز دیگــر ســال چهــارم دوره کارشناســی ادبیــات فارســی 
را در دانشــکده عالمــه طباطبایــی آغــاز می کنــد. گاهــی 
شــعر می گویــد و هــرگاه از برخــورد نامناســب افــراد رنــج 
ــی  ــن صنف ــی، کارت انجم ــل درون ــالف می ــرد برخ می ب
روزنامــه نــگاران ایــران را از داخــل کیفــش در مــی آورد و 

ــد.  ــان می ده نش
بــه اینترنــت وصــل می شــود و بــه ســراغ پیام رســان 
و  می خوانــد  را  دوســتانش  پیام هــای  اول  مــی رود. 
همیشــه تــا خوانــدن آخرین آن هــا، ایــن دلهــره را دارد که 
مبــادا از دوســتی پیــام خداحافظــی همیشــگی را دریافــت 
کــرده باشــد؛ چــون در جامعــه، عمــر دوســتی های یــک 

فــرد دارای معلولیــت بــا افــراد عــادی زیــاد نیســت.
 وارد محیــط چــت می شــود؛ امــا او بــه دنبــال 

ــالم  ــت. س ــذرا نیس ــذت گ ــک ل ــاه و ی ــپ کوت ــک گ ی
گفت وگوهــای  از  کــه  او  می کنــد.  احوال پرســی  و 
تکــراری و همیشــگی خســته اســت، یــک بیــت شــعر یــا 
ــت  ــده اس ــه گذران ــوص در روزی ک ــاق، به خص ــک اتف ی
را مطــرح می کنــد و مخاطبــش را بــه بحــث جــدی 
ــد.  ــاز کن ــی را آغ ــد بحث ــا از او می خواه ــاند، ی می کش
ــه او  ــه آن اســت ک ــث نتیج ــه بح ــل ب ــن تمای ــاید ای ش
ــد خــوب  ــم نمی توان ــل مشــکل  تکل ــه دلی در دانشــگاه ب
ــد.  ــص می مان ــش ناق ــه حرف های ــد و همیش ــث کن بح
ــی اســت  ــش فرصت ــه برای ــر آن ک ــالوه ب ــا ع ــن بحث ه ای
ــا  ــت ت ــه ای اس ــد زمین ــرور کن ــش را م ــا آموخته های ت
مخاطبــش را وارد بحــث روانشناســی کنــد. بیشــتر 
ــی  ــل حرف ــرف مقاب ــد ط ــه می بین ــی ک ــا هنگام وقت ه
ــه  ــد ک ــد می مان ــت خداون ــدارد در حکم ــن ن ــرای گفت ب
روانــی زبــان را بــه کســانی داده کــه حرفــی ندارنــد و او 
کــه دوســت دارد همــواره ســخن بگویــد و بحــث کنــد از 

ــرد.  ــج می ب ــم رن ــکل تکل مش
ــط  ــن محی ــتجو در ای ــا جس ــس از مدت ه ــی پ وقت
ــی  ــت آرامش ــز هس ــر او نی ــه همفک ــد ک ــی را می یاب کس
ــود.  ــا می ش ــودش حکمفرم ــر وج ــدار ب ــدان پای ــه چن ن
ــه در  ــی را ک ــان کس ــر هم ــت و همفک ــم صحب ــک ه ی
ــه  ــا ب محیــط دانشــگاه ســریع تر به دســتش مــی آورد؛ ام
ــا آن  ــد ی ــخن بگوی ــا او س ــد ب ــت نمی توان ــل معلولی دلی
دوســت بــه علــت تمســخرها و عیــب جویی هــای دیگــران 

︡﹠﹋ ﹩﹞ ️ و﹇︐﹩ ﹋﹥ او    
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ــده  ــاد دی ــت زی ــرد دارای معلولی ــا ف ــه ب ــد ک نمی خواه
شــود...

 امــا اینجــا در محیــط مجــازی کســی او را نمی بیند و 
متوجــه معلولیتش نمی شــود. فقــط گاهی از او می پرســند 
کــه چــرا دیــر جــواب می دهــد. او بعضــی وقت هــا ســرعت 
دســتگاه یــا کنــدی خــط را بهانــه می کنــد و گاه طــوری 
ــروا  ــده، بی پ ــگ آم ــه تن ــی ب ــای اجتماع ــه از تحقیر ه ک
ــی  ــال می دان ــد: اص ــدو می نویس ــان می ده ــود را نش خ
ــه  ــت ک ــم؟ این جاس ــت می کن ــت چ ــا دو انگش ــن ب م
ــا  بــاز هــم روحیــه اگزیستانسیالیســتی او اوج می گیــرد ی
مفاخــره پیروزی هــای خــود را بــا وجــود معلولیــت بیــان 
می کنــد و می گویــد: مــن یــک فلــج مغــزی هســتم تنهــا 
بــه جــرم این کــه در یــک کشــور در حــال جنــگ و مملــو 
ــدم و  ــن حــال درس خوان ــا ای ــد شــدم ب ــود متول از کمب

اکنــون در دانگشــاه سراســری تحصیــل می کنــم. 
بــه ایــن ترتیــب کســانی کــه بــا او چــت می کننــد بــا 
ــداکار آشــنا می شــوند کــه در راه رشــد  ــدر و مــادری ف پ
یــک معلــول فلــج مغــزی از هیــچ کاری دریــغ نکرده انــد . 
و اکنــون چــت بــرای او و مخاطبــش چهــره دیگــری پیــدا 
ــح و شــوخی  ــه تفری ــر برایشــان جنب ــرده اســت و دیگ ک
نــدارد. مخاطبــش می دانــد کــه کیلومترهــا دورتــر، 
نشســته  چه کســی  بی جــان،  دســتگاه  یــک  پشــت 
اســت.گاه از صداقــت او خوشــحال می شــوند، صداقتــی 
کــه موجــب می شــود نه تنهــا دربــاره خــود اغــراق نکنــد 

ــد. ــز بگوی ــا و اشــتباهاتش را نی ــه نقص ه بلک
ــب  ــه مخاط ــت ب ــه هس ــور ک ــود را آن ط ــی خ وقت
شناســاند و او بــه ادامــه مکالمــه اشــتیاق نشــان داد آرام 
ــا مخاطبــش  ــرد. آن گاه دوســتی جــاری شــده و ب می گی
ســاعت ها ســخن می گویــد. از افــکارش، آموخته هایــش، 
مشــکالتش و برخوردهــای متفــاوت مــردم جامعــه با خود 
و بــاز از پــدر و مــادری کــه معتقــد اســت اگــر نبودنــد او 
ــاع  ــه و دانشــی دور از اجتم ــچ مطالع ــدون هی ــون ب اکن
بــه یــک روزمرگــی بی معنــی مشــغول بــود. گویــی 
حرف هایــش تمــام نمی شــود. او تشــنه بحــث کــردن در 
مــورد مســائلی اســت کــه متأســفانه در جامعــه  دانشــگاه 
کمتــر بــه آنهــا پرداختــه می شــود و او نیــز تــوان مطــرح 
ــی  ــون تمام ــدارد. اکن ــط ن ــا را در آن محی ــردن آن ه ک
مباحــث را بــه یــک محیــط مجــازی انتفــال داده اســت؛ 
ــه چــت  ــد اســت ک ــروز معتق ــر ام ــرا او برخــالف تفک زی
تنهــا یــک وســیله ارتباطــی اســت و ایــن عمــل انســان 

ــت می بخشــد. ــر وســیله ای هوی ــه ه ــه ب اســت ک
حرف هایــش جدی تــر می شــود و بحــث را بــه جایــی 
ــب  ــان از مخاط ــه ناگه ــاند ک ــت می کش ــه می خواس ک
ــار کارت  ــدت اعتب ــود م ــه می ش ــد متوج ــی نمی آی جواب
ــش  ــا ناگفته های ــد ب ــم بای ــاز ه ــش تمام شــده و ب اینترنت

تنهــا بمانــد.
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هدف کالس تای چی این است که 
هر کدام از شرکت کنندگان اول به 

آرامش در وجودشان و در زندگیشان 
برسند و در مرحله بعد بتوانند در این 

مرکز یا در هر جای دیگر به عنوان 
مربی تای چی کار کنند

ــنتی  ــک ورزش س ــوان، ی تای چی چ
چینــی اســت که قدمــت آن به ۴۰۰ ســال 
ــار اســتادان  ــن ب ــردد. اولی ــل برمی گ قب
ایــن ورزش، حــرکات مــوزون و آرام آن را 
از طبیعــت الهــام گرفتنــد ماننــد، برهــم 
زدن ابرهــا، ایســتادن درنــا، شــکار ببــر 
ــی تای چــی متشــکل  و.... ســاختار اصل
ــرم  از یــک ســری حــرکات هماهنــگ، ن
ــته جمعی اســت  ــک و آرام و دس و ریتمی
ــن و آرام  ــر ذه ــز ب ــای آن تمرک ــه مبن ک
نگهداشــتن آن اســت. تای چــی ورزشــی 
اســت مناســب هــر ســن و هــر شــرایط. 
در هــر مــکان می تــوان آن را انجــام داد. 
ــت،  ــال حرک ــه در ح ــه ای اســت ک مراقب
ــا حتــی خوابیــده  نشســته، ایســتاده و ی
انجــام می شــود و بــه قــول اســاتید، 
ایــن حــرکات، رقــص آســمانی هســتند. 
ــر  ــت برت ــی "نهای ــوی تای چ ــای لغ معن
جنگیــدن اســت" و آنچــه ایــن ورزش 
ــردن  ــاال ب ــا ب ــیده همان ــری بخش را برت
ســبب،  اســت  کــه  درونــی  قــدرت 
ــی  ــل بیرون ــر از عوام ــری کمت ــر پذی تاثی
نقــاط  مهم تریــن  از  یکــی  می شــود. 
بــدن یعنــی "چــی" (نیــروی حیاتــی) 

ــوزون در  ــرکات م ــس و ح ــیله تنف بوس
ــن  ــود و از ای ــت می ش ــن ورزش تقوی ای
ــام  ــه تم ــی ب ــرژی کاف ــرو و ان ــق نی طری
و  می شــود  ارســال  بــدن  ارگان هــای 
در نتیجــه زندگــی و شــادابی دوبــاره 
ــر روی  ــون ب ــردد و چ ــدن برمی گ ــه ب ب
نقــاط طــب ســوزنی ایــن حــرکات انجــام 
ــع بســیاری  ــع و رف می شــود، ســبب دف

می شــود. بیماری هــا  از 
 در هماهنگــی بــا گــروه آمــوزش رعد 
ــه کالس  ــتانی ب ــرم تابس ــک روز گ در ی
ورزش تای چــی ســر زدیــم. تمرینــات 
کارآمــوزان تمام شــده بــود و مشــغول 
صحبــت بــا خانــم وحیدنیــا، مربــی 
ــرزنده و  ــاد و س ــه ش ــد. هم کالس بودن
مایــل بــه صحبــت در مــورد ایــن کالس 
ــد. ــته، بودن ــا گذاش ــه در آنه ــری ک و اث

مرجــان وحیدنیــا ده ســال اســت 
کــه در رشــته تای چــی فعالیــت دارد. 
داوری  و  دان۳  و  مربیگــری  درجــه  او 
تایلــو را دارد. حــدود چهــار ســال اســت 
ــا مرکــز رعــد، کالس  کــه در همــکاری ب
ــرای کارآمــوزان ایــن مرکــز  تای چــی را ب

برگــزار می کنــد.

امیدوارم بتوانم 
هنرجویان را برای مسابقات پارالمپیک آماده کنم!

مربی تای چی در موسسه رعدمرجان وحیدنیا
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و  دارد  ویژگی هایـی  چـه  تای چـی  ورزش 
چـه اثراتی بـر سـالمتی افراد می گـذارد؟
و  نــرم  سیســتم های  از  یکــی  تای چــی 
درونــی هنــر رزمــی  ووشــو یــا کونــگ فــوی 
چینــی اســت. ایــن رشــته از زیباتریــن 
ــن و  ــی  در چی ــای رزم ــن هنره و محبوتری
ــای  ــبب ارتق ــه س ــت ک ــان اس درکل جه
ــر و آرامــش  ســالمتی، افزایــش طــول عم
روحــی می شــود. ایــن هنــر کــه بــا نگــرش 
ــا  ــت، ب ــکل گرفته اس ــفی ش ــق فلس عمی
ــرژی در درون انســان و  ــاد چرخــش ان ایج
تخلیــه انــرژی منفــی، یکــی از قدرتمندترین 
ــن  ــان اســت. ای ــی  در جه ســبک های رزم
ورزش باعــث نرمــی، انعطاف پذیــری و قــوی 
شــدن عضــالت بــدن می شــود. تحقیقــات 
نشــان داده کــه بــا تمرینــات تای چــی 
می تــوان امــراض قلبــی را درمــان یــا از بروز 
آنهــا جلوگیــری کــرد. این ورزش اســترس را 
از بیــن می بــرد و بــا تمرینــات تنفســی بــه 
ســالم مانــدن ریــه و بهبــود جریــان گــردش 
خــون در بــدن کمــک می کنــد. آهســتگی 
ــاال  و نرمــی  در تمرینــات تای چــی باعــث ب
رفتــن  تمرکــز و کنتــرل دســتگاه عصبــی در 
شــرایط بحرانــی می شــود. از فوایــد عمــده 
تای چــی می تــوان بــه تقویــت عضــالت 
شــدن  نــرم  و  انعطاف پذیــری  بــدن، 
ماهیچه هــا، تمرکــز و آرامــش فکــری، 
تقویــت روحیــه و آمــوزش دفــاع شــخصی 

اشــاره کــرد. 

چـه شـد کـه بـه رعـد آمدیـد و تصمیم 
گرفتیـد کالس تای چـی بـرای کارآمـوزان 

کنید؟ برگـزار  رعـد 
مدت هــا پیــش مطلبــی را بــا عنــوان 
ــته،  ــر و تای چــی نشس تای چــی روی ویلچ
خوانــده بــودم و متوجــه شــدم کــه تای چی 
مراقبــه ای اســت کــه حــرکات آن را می توان 

هــم ایســتاده، هــم نشســته و هــم خوابیده 
و بــدون هیــچ محدودیتــی انجــام داد. ایــن 
حــرکات انــرژی را در بــدن جــاری می کنــد 
و باعــث تعــادل و شــفای درونــی می شــود. 
طــب  یــک  تای چــی  گفــت،  می تــوان 
کل نگــر اســت چــون تمــام نقاطــی کــه در 
طــب ســنتی و طــب ســوزنی چینــی مــورد 
ــن  ــد و ای ــک می کن ــت را تحری ــه اس توج
تحریــک، آرامــش و تعادلــی را بیــن نقــاط 
ــی آورد.  ــود م ــدن بوج ــوی ب ــف و ق ضعی
ــه  ــه دانشــی کــه در ایــن زمین ــا توجــه ب ب
ــردم و  ــه ک ــد مراجع ــز رع ــه مرک داشــتم ب
ــن  ــزاری ای ــه برگ ــل خــود را نســبت ب تمای
دارای  کارآمــوزان  بــا  و  رعــد  در  کالس 

معلولیــت اعــالم نمــودم. 

جانب  از  کالس  این  برگزاری  پیشنهاد  پس 
شما بود. استقبال از آن چگونه بود؟

ــئوالن  ــرف مس ــی از ط ــدا تردیدهای در ابت
مرکــز نســبت بــه کارآیــی ایــن ورزش 
ــردم  ــالم ک ــن اع ــی م ــت. ول ــود داش وج
ــی  ــورت آزمایش ــرم کارم را به ص ــه حاض ک
ــا  ــم. ب ــروع کن ــر ش ــک نف ــا ی ــی ب و حت
ــکاری  ــد و هم ــت ش ــنهاد موافق ــن پیش ای
خوبــی از هــر لحــاظ بــا مــن صــورت 
ــا ســه  ــل، کارم را ب ــت. چهارســال قب گرف
نفــر شــروع کــردم. در حــال حاضــر خــدا را 
شــکر می کنــم کــه بــا اســتقبال کارآمــوزان 
ــدم  ــد آم ــه رع ــی ب ــتم. وقت ــه رو هس روب
تصــورم ایــن بــود کــه آمــده ام تــا بــه بچه ها 
ــه  ــدم ک ــد دی ــی بع ــم ول ــاد بده ــزی ی چی
ایــن بچه هــا هســتند کــه بــه مــن چیزهــا 
ــد.  ــرژی می دهن ــن ان ــه م ــد و ب می آموزن
دیــدم کــه هــر کــدام از ایــن بچه هــا بــرای 
ــا  ــار ادع ــتند. عط ــتاد هس ــک اس ــن ی م
می کنــد کــه هفــت شــهر عشــق را گشــته 
ــک  ــا ی ــر روز در اینج ــن ه ــی م ــت ول اس

شــهر عشــق را می گــردم! هــر کــدام از 
ایــن بچه هــا یــک شــهر عشــق هســتند و 
مــن بــا آنهــا عاشــقی را می آمــوزم. از آنهــا 
ــم قــدرت  ــرم و احســاس می کن ــاد می گی ی
ــده اســت.  ــر ش ــن براب ــن چندی ــی م درون
ــاک و آرام  ــی پ ــا درون ــن بچه ه ــن در ای م
دیــدم و احســاس می کنــم صدســال اســت 
کــه تای چــی انجــام می دهــم و بــه انــدازه 
صدســال قــدرت درونــی پیــدا کــرده ام. هــر 
کــدام از بچه هــا بــا پشــتکار خودشــان 
از  بســیاری  و  رســیده اند  آرامــش  بــه 
مشکالتشــان بــه مــرور زمــان کاهــش 
ــا  ــیار ب ــن بس ــرای م ــن ب ــه اســت. ای یافت
ارزش اســت. دیــدم کــه وقتــی بچه هــا بــه 
تعــادل می رســند نه تنهــا مشکالتشــان 
ــق و  ــش و عش ــه آرام ــود بلک ــل می ش ح
ــر می شــود. مــن اســم  صفایشــان چندبراب
ایــن کالس را، کالس نــور گذاشــته ام چــون 
ــر را دوســت  ــه همدیگ ــی هســتیم ک جمع

ــم. ــرژی می دهی ــم ان ــه ه ــم و ب داری

تمرینات تای چی مانند تمرینات یوگاست؟
ــد  ــم می نامن ــی ه ــوگای چین تای چــی را ی
ولــی تای چــی یــک نــوع ورزش رزمــی  
درونــی اســت. ایــن ورزش بــه نوعــی 
ــو محســوب  ــو و کونگ ف ــه ووش زیرمجموع
می شــود. افــراد دارای معلولیــت این ورزش 
را به صــورت نشســته و افــراد تندرســت 
ــد. در  ــام می دهن ــتاده انج ــورت ایس به ص
واقــع تای چــی نوعــی مراقبــه اســت کــه از 
طبیعــت برگرفته شــده اســت. مثــًال حرکت 
خــرس را داریــم کــه در واقــع ماســاژ کلیــه 
ــگاه  ــا ن ــا راه رفتــن ببــر ب و کبــد اســت. ی
ــت  ــم. حرک ــکار را داری ــه ش ــر ب ــردن بب ک
آغــوش  در  حرکــت  ابرهــا،  زدن  برهــم 
ــه  ــه هم ــم. ک ــن درخــت و... را داری گرفت
ایــن حــرکات همــراه بــا دم و بــازدم عمیــق 

وقتی به رعد آمدم 
تصورم این بود که آمده ام تا به بچه ها 

چیزی یاد بدهم ولی بعد دیدم که 
این بچه ها هستند که به من چیزها 
می آموزند و به من انرژی می دهند. 

دیدم که هر کدام از این بچه ها 
برای من یک استاد هستند!
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ــن  ــرکات ضم ــن ح ــرد. ای ــورت می گی ص
اینکــه کامــال رزمــی  هســتند ولــی حــرکات 
می کننــد.  نمایندگــی  را  درونــی  رزمــی  
ــا طــب ســوزنی و طــب ســنتی  تای چــی ب
چیــن در تمــاس اســت. ُنــه نقطــه در کــف 
ــا نقــاط اصلــی  پــای مــا وجــود دارد کــه ب
در بــدن در ارتبــاط اســت. در تای چــی 
ایســتادن نداریــم، همــه  اش حرکــت اســت. 
حرکــت دســت، ســر و چشــم را داریــم 
کار  بــدن  مختلــف  قســمت های  روی  و 
می شــود. یکــی از حــرکات در تای چــی، 
ریشــه دوانــدن اســت کــه نوعــی حرکــت در 
ــن  ــورت مدتیش ــی به ص ــه گاه ــت ک پاهاس
ــن  ــم. در ای ــام می دهی ــت را انج ــن حرک ای
حرکــت همــه احســاس می کننــد ریشــه ای 
ــوی  ــان ق ــده و پایش ــان بوجودآم در پاهایش
ــده  ــث ش ــت باع ــن حرک ــت. همی شده اس
اســت کــه روزبــه، یکــی از کارآمــوزان 
ــه  ــد و همیش ــت می کن ــا حرک ــا عص ــه ب ک
در هنــگام مســافرت بــا اتوبــوس دچــار 
ــه  ــا ایــن مراقب ــد ب ناراحتــی می شــد، بتوان

ــق شــود.  ــر مشــکل خــود فای ب

 ورزش تای چـی مراحـل مختلـف دارد و آیا 
محدودیت سـنی خاصی دارد؟ 

ایــن  دارد.  مختلــف  مراحــل  تای چــی   
ورزش نشــان زرد تــا مشــکی دارد و از آن 
ــران  ــج در ای ــا دان پن ــک ت ــد دان ی ــه بع ب
داده می شــود و بــرای مراحــل باالتــر در 
ــود.  ــزار می ش ــان برگ ــن امتح ــور چی کش
ــزن را  ــیر و بادب ــا شمش ــی  ب ــرکات رزم ح
ــل،  ــن مراح ــک از ای ــر ی ــد از ه ــم. بع داری
امتحــان تعــادل گرفتــه می شــود. ایــن 

ورزش محدودیــت ســنی نــدارد. مــا از بچــه 
ــتاد  ــاد – هش ــم هفت ــا خان ــاله ت شــش س
ســاله داریــم کــه حتــی بــه چیــن رفته انــد 
ــد.  ــدال گرفته ان ــابقات تای چــی م و در مس
تای چــی بــرای انــواع بیماری هــا خــوب 
اســت، بــرای بیمــاری  ام اس، قلــب و حتــی 
بیمــاران ســرطانی مفیــد اســت. نمی گویــم 
کــه تای چــی می توانــد جلــوی بیمــاری 
ــاد  ــی در ایج ــد ول ــان کن ــا درم ــرد ی را بگی
آرامــش و تقویــت روحــی و تعــادل بیمــاران 

ــت. ــذار اس تأثیرگ

مرحلـه ای  چـه  در  کالس،  ایـن  بچه هـای 
هسـتند؟

بچه هــای ایــن کالس اکثــرا نشــان زرد 

ــن  ــا در حــال گرفت ــدادی از آنه ــد و تع دارن
نشــان آبــی هســتند. بــا گرفتــن ایــن نشــان 
ــک  ــی و کم ــوان مرب ــد به عن ــا می توانن آنه
ــد. در  ــت کنن ــته فعالی ــن رش ــی در ای مرب
ــی توســط ممتحــن  ــک امتحان ــده نزدی آین
ــن  ــود. ای ــه می ش ــا گرفت ــه از بچه ه مربوط
ــه چشــم پوشــی و  امتحــان بــدون هیچ گون
ــه پشــتکار  ــط ب ــی فق ــاق اســت و قبول ارف

ــتگی دارد.  ــان بس خودش
هــدف مــا ایــن اســت کــه هــر کــدام از ایــن 
بچه هــا اول بــه آرامــش در وجــود خــود و در 
زندگیشــان برســند و در مرحلــه بعــد بتوانند 
ــری  ــای دیگ ــر ج ــا در ه ــز ی ــن مرک در ای

ــد. ــی کار کنن ــی تای چ ــوان مرب به عن
افــراد دوره دیــده نشســته روی ویلچــر، 
ایســتاده  افــراد  بــه  می تواننــد  حتــی 
آمــوزش دهنــد. هــدف مــن ایــن اســت کــه 
ــوند، کار  ــن بش ــان کارآفری ــا خودش بچه ه
ــرژی، در  ــع ان ــک منب ــوان ی ــد و به عن کنن

ــد.  ــاد کنن ــرژی ایج ــم ان ــران ه دیگ

 ایـن ورزش محدودیـت زمانـی دارد و بعد 
از چنـد سـال دوره هایـش تمام می شـود؟
ــدارد.  ــی ن ــت زمان ــر. تای چــی محدودی خی
مــن ده ســال اســت کــه در ایــن رشــته کار 
ــه  ــک کوچ ــم ی ــدر خ ــوز ان ــم و هن می کن
ــد  ــی باش ــری باق ــی عم ــا وقت ــتم و ت هس
ــش  ــن دان ــف ای ــب مختل ــب جوان ــه کس ب
ــرای  ــم ب ــردازم و از توانایی های ــق می پ عمی
هنرجویانــم بــه عالی تریــن شــکل اســتفاده 
بــه  هــم  بچه هــا  مــورد  در  می کنــم. 
همیــن گونــه اســت. دوســتانی کــه نشــان 
ــه  ــد، می تواننــد مربــی شــوند و ب آبــی دارن

در این ورزش
 با نفس خود می جنگیم و 
هدفمان این است که

 آن چه در نفس خود داریم را 
تخریب کنیم و یک موجود جدید، 

یک موجود نرم تر، آرام تر و مثبت تر و 
پرانرژی تر را به وجود بیاوریم
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ــد  ــا می توانن ــوند و ی ــغول ش ــن کار مش ای
ــر آمــوزش  ــه مراحــل باالت ــرای رســیدن ب ب
ببیننــد. ایــن بــه عالقــه و تــالش خودشــان 

ــتگی دارد. بس
ــه  ــرده ام ک ــنهاد ک ــا پیش ــه بچه ه ــن ب م
یــا  و  کننــد  برگــزار  کالس  خودشــان 
ــی  ــک مرب ــوان کم ــل به عن ــورت تمای درص
بــا مــن بماننــد. ایــن توانایــی را در بچه هــا 
ــالم  ــم اع ــی ه ــم پناه ــه خان ــده ام و ب دی
ــوان  ــد به عن ــا می توانن ــه بچه ه ــرده ام ک ک
مربــی کار کننــد، چــون آن چیــزی کــه مــن 
از آنهــا انتظــار دارم یعنی رســیدن بــه تعادل 
ــت.  ــده اس ــاد ش ــا ایج ــی در بعضی ه درون
ــر  ــه نف ــا س ــش کار را ب ــال پی ــن چهارس م
ــه دو  ــردم و االن ب ــز شــروع ک ــن مرک در ای
کالس در هفتــه رســیده ام و مرتــب هــم 

ــود.  ــتر می ش ــاگردانم بیش ــداد ش تع
جالــب اســت بدانیــد کــه ایــن نخســتین بار 
در ایــران اســت کــه بــا بچه هــای ویلچــری 
ــم  ــم بگوی ــم و می توان ــی کار می کنی تای چ

کــه نتیجــه مثبــت گرفتــه ام.

شما در جای دیگری هم مربی هستید؟
خیــر. مــن تمــام وقتــم را روی کار در ایــن 
ــودم  ــال خ ــن ح ــته ام و درعی ــز گذاش مرک
هــم در حــال تعلیــم دیــدن هســتم. معموال 
ســالی یکبــار بــه چیــن مــی روم و دوره هــای 

ــم  ــدوارم بتوان ــم. امی ــی را می گذران تکمیل
ــم. ــاده کن ــک آم ــرای پارالمپی ــا را ب بچه ه

ــی را در  ــک کس ــال در پارالمپی ــه ح ــا ب ت
و  نداشــته ایم  ایــران  از  تای چــی  رشــته 
ــه  ــا را ب ــن بچه ه ــم ای ــدوارم بتوان ــن امی م
ــرای  ــد ب ــه بتوانن ــم ک ــوی کن ــدازه ای ق ان

ــوند. ــاده ش ــک آم ــابقات پارالمپی مس

آیا این ورزش در ایران فدراسیون هم دارد؟
فدراســیون  زیرمجموعــه  تای چــی  بلــه. 
ووشــو اســت. تاتــی چــی جــزو ورزش هــای 
ــای  ــوع ورزش ه ــه از ن ــت، البت ــی  اس رزم

ــرم  ــرکات ن ــن ح ــی. ای ــرم درون ــی  ن رزم
ــان  ــه در جری ــت ک ــان رودی اس و آرام بس
حرکــت خــود بــه دریــای آرامــش، ســالمتی 
ــا ســاخته  ــا آنچــه از م و عشــق می رســد ت
ــر  ــر و پ ــر، مثبت ت ــانی نرم ت ــود، انس می ش

ــد. ــکالت باش ــل مش ــر در مقاب انرژی ت
در واقــع بــا نفــس خــود می جنگیــم و 
هدفمــان ایــن اســت کــه آن چــه در نفــس 
ــم را تخریــب کنیــم و موجــودی  خــود داری
و  مثبت تــر  و  آرام تــر  نرم تــر،  جدیــد، 
بیاوریم.ایــن  به وجــود  را  پرانرژی تــر 
حــرکات آن قــدر متــوازن و نــرم هســتند کــه 

ــبیهند.  ــی ش ــی نمایش ــه حرکات ب

 افراد جدید می توانند از همین حاال به این 
کالس بپیوندند؟

ــی وارد  ــه تازگ ــا ب ــر از بچه ه ــه. چندنف بل
شــده اند، یکــی دو نفــر هــم یــک مــاه 
ــدادی  ــده اند. تع ــه وارد کالس ش ــت ک اس
ــل  ــار ســال قب هــم هســتندکه از ســه چه
ــی  ــد. بعض ــرکت می کنن ــن کالس ش در ای
از بچه هــا روز اول کــه بــه کالس آمدنــد 
ــد و  ــالق بودن ــی بداخ ــاآرام و حت ــیار ن بس
نمی توانســتند یــک جــا آرام بنشــینند ولــی 
االن بــه آرامــش خوبــی رســیده اند و در 
ــده و  ــدا ش ــر پی ــان تغیی ــالق و رفتارش اخ

ــد. ــت دارن ــیار دوس ــن کالس را بس ای

تا به حال در مسابقات پارالمپیک 
کسی را در رشته تای چی از ایران 
نداشته ایم و من امیدوارم بتوانم 

این بچه ها را به اندازه ای قوی کنم 
که بتوانند برای مسابقات پارالمپیک 

آماده شوند!

ســال  پنــچ  مــن  نجفــى:  نرگــس 
ــار  ــتم و چه ــد هس ــو رع ــه عض ــت ک اس
ســال اســت کــه بــه کالس تای چــی 
می آیــم. در ایــن مــدت خیلــی آرام تــر 
ــر  ــی ب ــر خوب ــن ورزش تأثی ــده ام و ای ش
ســال  مخصوصــًا  داشته اســت.  مــن 
ــه  ــتگی در ناحی ــار شکس ــه دچ ــل ک قب
لگــن شــدم و دردهــای شــدیدی داشــتم، 

خانــم وحیــد نیــا هــر روز بــا مــن تلفنــی 
ــه  ــه ای ک ــا مراقب ــد و ب ــاس می گرفتن تم
از راه دور بــه مــن می دادنــد، مــن را 
آرام می کردنــد. ایــن تمرینــات باعــث 
می شــد کــه دردهایــم تســکین پیــدا 
ــر  کنــد. قبــل از آن هــم ایشــان روی صب
و تحمــل و ایجــاد آرامــش بــا مــا کار 
کــرده بودنــد ولــی در آن شــرایط ســخت، 
ــن  ــه م ــان ب ــان و تمریناتش ــدای ایش ص
ــدردان  ــه ق ــن همیش ــی داد. م آرامــش م

ــتم.  ــان هس ــات ایش زحم

کبــرى محمــد اورنگــى، حــدود چهــار 
ســال اســت کــه بــه مرکــز رعــد می آیــد و 
ــه درکالس تای چــی  ــاه اســت ک شــش م
او  می کنــد.  کار  وحیدنیــا  خانــم  بــا 

آمــدم،  کالس  بــه  کــه  اول  می گویــد: 
بســیار نــاآرام و شــلوغ بــودم ولــی در طول 
ــه آرامــش رســیده ام و  ــاه ب ــن شــش م ای
ــار  ــمی ام کن ــکل جس ــا مش ــته ام ب توانس
بــا  می دهــد،  ادامــه  کبــری  بیایــم. 
صمیمانــه ای  رابطــه  کالس  بچه هــای 
ــی  ــک مرب ــوان کم ــرده ام و به عن ــدا ک پی
در کالس بــه خانــم وحیدنیــا کمــک 
می کنــم و امیــدوارم در آینــده بتوانــم 

ــوم.  ــد ش ــته در رع ــن رش ــی ای مرب

روزبــه مانــى، دکتــری فیزیــک دارد و 
ــه رعــد رفــت و  چنــد ســال اســت کــه ب
آمــد می کنــد. او چنــد مــاه اســت کــه در 
کالس تای چــی هــم شــرکت می کنــد. 
روزبــه می گویــد: بــه ایــن کالس نــه فقــط 

با چند نفر از کارآموزان کالس تای چی هم گفت وگو کردیم که می خوانید:
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ــه قصــد درمــان  ــه قصــد ورزش بلکــه ب ب
ــه در  ــکلی ک ــر مش ــن به خاط ــم. م می آی
ــرای  ــادل الزم را ب ــه مخچــه دارم تع ناحی
ــه  ــدون تکی ایســتادن و حتــی نشســتن ب
ــن  ــیاری از ای ــا بس ــن ب ــدارم. م دادن ن
ــن کالس  ــه ای ــدن ب ــل از آم ــرکات قب ح
آشــنا بــودم، چــون دکتــری از چیــن، قبال 
همیــن حــرکات و ورزش هــا را بــا هزینه ای 
گــزاف برایــم انجــام داده بــود و حتــی بــه 
ــه  ــاه ب ــد چندم ــه بای ــود ک ــه ب ــن گفت م
چیــن بــروم و یــک دوره فشــرده درمــان را 
در آنجــا بگذرانــم. روزبــه ادامــه می دهــد: 
مــن بــرای شــرکت در کالس موســیقی بــه 
رعــد آمده بــودم و کامــال تصادفــی بــا 
خانــم وحیدنیــا آشــنا شــدم و به پیشــنهاد 
ایشــان در کالس تای چــی شــرکت کــردم 
و در همیــن چندمــاه تأثیــرات مثبتــی در 
وضعیــت جســمی ام داشــته ام. قبــال حتی 
ــتم و  ــادل نداش ــم تع ــتن ه ــرای نشس ب
اتوبــوس  در  می خــوردم.  ســر  مــدام 
همیشــه دچــار حالــت تهــوع و عــدم 
ــوس و  ــا اتوب ــون ب ــدم. اکن ــادل می ش تع
بــدون این کــه الزم باشــد جایــی را بگیــرم 
ــه  ــم ب ــم را محک ــم، پای ــد می کن رفت وآم
زمیــن می چســبانم و از طریــق مراقبــه ای 
کــه در کالس یــاد گرفتــه ام تعــادل خــود 
را حفــظ می کنــم. وقتــی بــه ایــن کالس 
آمــدم دیــدم ایــن حــرکات دقیقــًا همــان 
ــه  ــی ب ــه پزشــک چین ــی اســت ک حرکات
ــن  ــا ای ــن ب ــود. م ــوزش داده ب ــن آم م
بدنــم  در  را  انــرژی  حرکــت  حــرکات، 
ــر  ــات تأثی ــن تمرین ــم. ای احســاس می کن

خوبــی در کنتــرل اســترس و مشــکل 
بی خوابیــم داشــته اســت. ایــن کالس 
ــر و  ــا فک ــال ب ــان و کام ــد درم ــه قص را ب
ــام  ــا تم ــردم و ب حســاب شــده شــروع ک
ــم  ــام می ده ــرکات را انج ــن ح ــود ای وج

ــم.  ــت آن را می بین ــرات مثب ــون اث چ

ــک  ــانس گرافی ــى، لیس ــاز وحدت گلن
مدتهــا  و  دارد  بیمــاری  ام اس  او  دارد. 
تعــادل نداشــته تــا این کــه بــا مرکــز 
رعــد و کالس تای چــی و خانــم وحیــد 
نیــا آشــنا شده اســت. می گویــد: فکــر 
حــرکات تای چــی این طــور  نمی کــردم 

ــر باشــد.  ــن مؤث ــه و آرامــش م ــر روحی ب
اکنــون فکرهــای قشــنگ و مثبــت دارم و 
ــی  ــم، درصورت ــی می بین ــا ی خوب خواب ه
کــه قبــال به خاطــر بیمــاری ام بســیار 
نــاآرام و شــلوغ بــودم. امیــدوارم ایــن 
ــه  ــد ک ــوب باش ــدری خ ــه ق ــا ب کالس ه
ــا  ــر آنه ــا مشــکالتم بجنگــم و ب ــم ب بتوان

ــم.  ــه کن غلب

در انتهـا، علی سـجادی از اعضای کالس 
تای چـی در نامـه ای مراتب تشـکر خود را 

از خانـم وحیدنیا بیـان نمود:
از  کــه  می کنــم  وظیفــه  احســاس   
ارجمنــدم  اســتاد  بی دریــغ  زحمــات 
ــام  ــا درمق ــه نه تنه ــا، ک ــم وحیدنی خان
اســتادی و مربــی ورزش تای چــی بــه مــا 
آمــوزش می دهنــد، کــه از شــخضیت واال 
و مهربــان ایشــان قدردانــی کنــم. ایشــان 
ــد، بلکــه  ــاد دادن ــن ورزش را ی ــا ای نه تنه
روحــی تــازه در مــا دمیدنــد. ایشــان 
زنــده  را  مــا  وجــودی  ارزش  و  امیــد 
کردنــد. در مــا کــه در اوج ناامیــدی 
ــد  ــاور نداشــتیم، امی ــم و خــود را ب بودی
بــه زندگــی ایجــاد کردنــد. امیــد دادنــد 
کــه ناتوانــی فیزیکــی خــود را نادیــده 
گرفتــه و بــا همــه انســان های دیگــر 
ــم و از  ــم کنی ــد عل ــی ق ــل زندگ در مقاب

ــم. ــذت ببری ــی ل زندگ
فرشــته نجاتــی کــه خداونــد بــر مــا 
فرســتاد. از ایشــان قدردانــی می کنــم 
و آرزوی موفقیــت و ســالمتی برایشــان 

دارم. 
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بــرای آشــنایی بــا یــک خانــواده خوشــبخت 
بــه دیــدن مجیــد کاکــوش، کمانــدار تیــم 
ــروغ  ــوالن و همســرش، ف ــازان و معل ــی جانب مل
ــد  ــوش متول ــد کاک ــم. مجی ــر رفتی اعتصامی ف
ســال ۱۳۵۱ اســت و ســی هشــت ســال اســت 
ــه  ــال ب ــد مبت ــدو تول ــد. او از ب ــه ورزش می کن ک
ــی  ــت. او از کودک ــزی بوده اس ــج مغ ــاری فل بیم
ــام  ــواع و اقس ــته و در ان ــه داش ــه ورزش عالق ب
ــال  ــت. در ح ــرده اس ــی کار ک ــته های ورزش رش
ــان اســت و در  ــه ای او تیروکم حاضــر ورزش حرف
کالس w۱ کامپونــد مــردان موفق شــده نخســتین 
ــت آورد و  ــه دس ــود را ب ــرزی خ ــان برون م نش
ــه ســهمیه پارالمپیــک دســت  ــا مــدال طــال ب ب
ــت  ــد اس ــابرس ارش ــوش حس ــد. کاک ــدا کن پی
و ســابقه ۲۵ســال کار در مؤسســه مطالعــات 
اعتصامی فــر  فــروغ  دارد.  را  بازرگانــی  وزارت 
خانــه دار اســت و هجــده ســال قبــل بــا کاکــوش 
ازدواج کــرده اســت. آنهــا دختــر شــش ســاله ای 
ــه ورزش  ــم ب ــه او ه ــد ک ــهگل دارن ــام ش ــه ن ب
عالقه منــد اســت. شــهگل ژیمناســتیک کار 
ــود در  ــای خ ــه موفقیت ه ــد هم ــد. مجی می کن
ــداکارش  ــراه و ف ــر هم ــون همس ــی را مدی زندگ
ــای او  ــر حمایت ه ــت، اگ ــد اس ــد و معتق می دان

ــرد! ــرفت نمی ک ــد پیش ــن ح ــا ای ــود ت نب

من مدال طالی خود را 
به همسر و دخترم تقدیم کردم!

کمان دار تیم ملی جانبازان و معلوالنمجید کاکوش

آقای کاکوش چه شد که به ورزش عالقه مند شدید؟
ــود. در آن زمــان در  ــی) ب ــم ورزش دبســتانم( آقــای آقای مشــوق مــن، معل
ــدم  ــای کالس دوی ــر بچه ه ــا دیگ ــر ب ــاه مت ــر و پنج ــابقه دوی صدمت مس
ــه  ــزه هدی ــوان جای ــی به عن ــن جوراب ــه م ــم ورزش ب ــدم. معل ــده ش و برن
ــد شــوم. از  ــه ورزش عالقه من ــاق ســاده باعــث شــد کــه ب داد. همیــن اتف
همــان دوران کودکــی و نوجوانــی در رشــته های مختلــف مثــل دوومیدانــی 
و دوچرخه ســواری شــرکت می کــردم و بعــد بــه وزنه بــرداری و پــس از 
ــه دلیــل مشــکل  ــا وجــود این کــه ب ــه ســراغ پرتــاب دیســک رفتــم. ب آن ب
ــی ســخت  ــم خیل ــردن برای ــم ورزش ک جســمی و اسپاســم شــدید در پاهای
ــه ورزش داشــتم هیــچ وقــت ورزش را  ــه ای کــه ب ــی به خاطــر عالق ــود ول ب

ــردم.  ــت ک ــف فعالی ــته های مختل ــتم و در رش ــار نگذاش کن
ــی را  ــم توانســتم مقام های ــرداری ه ــی و وزنه ب ــن در رشــته های دوومیدان م
به دســت آورم. در ســال اول دبیرســتان یــک معلــم روانشناســی داشــتیم( 
ــه  ــم ک ــم بگوی ــژه داشــت و می توان ــن لطــف وی ــه م ــه ب ــای داوودی) ک آق
نیمــی از موفقیت هــای تحصیلــی ام را مدیــون ایشــان هســتم. مــن تــا ســوم 
ــه ورزش  ــود این ک ــا وج ــودم و ب ــه گیر ب ــاکت و گوش ــیار س ــی بس راهنمای
ــه مــن گفــت  ــم ب ــن معل ــودم. روزی همی ــزوی ب ــردی من ــردم ف هــم می ک
ــا ادب باشــی. گفتــه او باعــث شــد کــه از ایــن  ــرروی ب کــه: ســعی کــن ُپ
ــر اول در  ــن نف ــتان م ــوم دبیرس ــال های دوم و س ــم. در س ــت در بیای حال
ــم  ــه از ورزش ه ــن هم ــا ای ــدم ب ــور ش ــی و درســی در کش ــابقات علم مس
دســت برنداشــتم واز همــان دوران یکــی از آرزوهایــم ایــن بــود کــه بتوانــم 
مــدال طــالی المپیــک را بگیــرم. اکنــون خوشــحالم کــه تــا حــد زیــادی بــه 
ایــن هــدف نزدیــک شــده ام و امیــدوارم کــه در پارالمپیــک پیــش رو بــرای 

کشــور افتخــار بیافرینــم.
ــیار  ــول بس ــکاران غیرمعل ــا ورزش ــت ب ــکاران دارای معلولی ــت ورزش وضعی
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دارای  بچه هــای  اســت.  متفــاوت 
و  ســاده  و  صــاف  افــرادی  معلولیــت 
بی ریــا و بی ادعــا هســتند و بــا وجــود 
ورزش  دارنــد،  کــه  محدودیت هایــی 
حتــی  می کننــد.  دنبــال  حرفــه ای  را 
معلولیــت  دارای  ورزشــکاران  وضعیــت 
ایرانــی بــا ورزشــکاران دارای معلولیــت 
خارجــی هــم متفــاوت اســت. ویلچرهایــی 
آن  روی  آلمانــی  ورزشــکاران  کــه 
ــی  ــت بدن ــا وضعی ــق ب ــینند مطاب می نش
هــر کدامشــان ســاخته شــده اســت. البتــه 
بــرای مــا هــم ویلچرهــای مناســب تهیــه 
ــد  ــا بای ــال م ــر ح ــه ه ــی ب ــود ول می ش
خودمــان را بــا شــرایط کشــور نیــز تطبیــق 
دهیــم. بــه قــول معلــم روانشناســیم، 
بایــد ماننــد آب باشــیم و در هــر ظرفــی بــه 
شــکل همــان ظــرف در  آییــم. ورزشــکاران 
ــا  ــتند و ب ــور هس ــن ط ــم همی ــی ه ایران
کنــار  نامالیمــات  و  ســختی ها  همــه 
می آینــد و تــالش می کننــد روی پــای 

ــتند. ــود بایس خ

پس شما از ابتدا، فعالیت های ورزشی را با 
تیروکمان شروع نکردید؟

خیــر. ورزش حرفــه ای ام را در ابتــدا بــا 
وزنه بــرداری شــروع کــردم و بعــد از آن 
پرتــاب  دوومیدانــی،  پینگ پنــگ،  بــه 
ــزه رفتــم. ســوارکاری  ــه  و نی دیســک، وزن
 هــم کــرده ام و شــاید نخســتین فــرد دارای 
معلولیتــی بــودم کــه در رشــته ســوارکاری 
وارد شــدم. ولــی بــه دلیــل مشــکلی کــه 
ــا  ــدازی ب ــه تیران ــردم، ب ــدا ک ــف پی در کت
کمــان روی آوردم و اکنــون پنــج ســال 
اســت کــه عضــو تیــم ملــی تیرانــدازی بــا 
ــم.  ــم راضی ــی ه ــه خیل ــتم ک ــان هس کم
کــه  بین المللــی  مســابقه  نخســتین 
در آن شــرکت کــردم در ســال ۲۰۱۳ در 
ــود  ــا ب ــان ج ــود و از هم ــد ب ــور تایلن کش
بــرای  چــون  گرفتــم،  را  کالســم  کــه 
گرفتــن کالس جهانــی، بایــد در مســابقات 

بین المللــی شــرکت کــرد.
و  جانبــازان  فدراســیون  خوشــبختانه 
معلــوالن ایــن امــکان را بــرای همــه 
ورزشــکاران ایجــاد کرده اســت کــه در هــر 
رشــته ای کــه بــه آن عالقمندنــد فعالیــت 
کننــد. در حــال حاضــر هــر آن چه کــه نیاز 
داریــم از طریــق فدراســیون و کمیتــه ملــی 
ــود  ــم می ش ــی فراه ــک و کادرفن پارالمپی
تــا بــدون هیــچ دغدغــه ای تمریــن  کنیــم. 
بایــد گفــت کــه خوشــبختانه، فضــای تیــم 
ملــی  فضایــی بســیار صمیمانــه و دوســتانه 

اســت.

در مـورد ازدواجتـان بگوییـد. چگونـه با 
همسـرتان آشـنا شدید؟

از  یکــی  همســایه  همســرم  مجیــد: 
ــق  ــود و از طری ــن ب ــی م دوســتان صمیم
ــه  ــواده ایشــان آشــنا شــدم و ب ــا خان او ب
ــال ۷۷ ازدواج  ــم. در س ــتگاری رفت خواس
ــون  ــم و در ایــن مــدت همیشــه مدی کردی
خودگذشــتگی های  از  و  فداکاری هــا 
همســرم بــوده ام. مــن مــدال طــالی خــود 
را بــه همســر و دختــرم تقدیــم کــردم 
ــادی را  ــات زی ــان زحم ــا ایش ــون واقع چ
متحمــل شــدند. مــن بیشــتر وقت هــا 
ــرم  ــه ســر می ب ــزل نیســتم و در اردو ب من
بنابرایــن تمــام زحمــات بچــه داری و اداره 
ــرم  ــده ایشــان اســت. همس ــی برعه زندگ
ــرای  ــن ب ــتیبان م ــی و پش ــه حام همیش
ــت  ــت. او پذیرف ــم اس ــه اهداف ــیدن ب رس
کــه در خانــه بمانــد، بچــه داری کنــد و بــه 
ــا  ــا مــن بتوانــم ب امــور زندگــی بپــردازد ت
خیــال راحــت تمریــن  کنــم و بــه موفقیــت 
برســم. امیــدوارم خداونــد اجــرا و پــاداش 
ــه او عطــا کنــد. ــر و تحمــل را ب ایــن صب

این  با  شما  خانواده  اعتصامی فر،  خانم 
معلولیت  کردند؟  برخورد  چگونه  ازدواج 

ایشان برای خانواده تان مهم نبود؟

ــواده، کمــی  ــدا از طــرف خان ــروغ: ابت ف
مســاله  ایــن  بــه  نســبت  حساســیت 
ــد  ــا مجی ــه ب ــد ک ــی بع ــد ول ــود آم به وج
بیشــتر آشــنا شــدند و دیدنــد کــه فــردی 
ــم  ــد، ه ــم کار می کن ــت، ه ــتقل اس مس
می کنــد  ورزش  هــم  و  می خوانــد  درس 
و فــردی فعــال و تواناســت، بــا ازدواج مــا 
ــد  ــکر مجی ــدا را ش ــد. خ ــت کردن موافق
ــت و  ــرژی اس ــال و پران ــیار فع ــردی بس ف
ــا ایشــان زندگــی  ــه ب در هجــده ســالی ک
می کنــم احســاس نکــرده ام کــه معلولیــت 
دارد، چــون فعالیــت و اراده اش از یــک 

فــرد تندرســت خیلــی بیشــتر اســت. 
ــش  ــت برای ــه معلولی ــان داد ک ــد نش مجی
اکنــون  نمی کنــد.  ایجــاد  محدودیــت 
از زندگــی بــا همســرم خیلــی راضــی 
هســتم و وقتــم را صــرف خانــه داری و 
بچــه داری می کنــم و امیــدوارم بتوانــم 
شــرایطی بــرای همســرم ایجــاد کنــم کــه 
ــود.  ــق ش ــش موف ــه اهداف ــیدن ب در رس
دختــرم شــهگل شــش ســاله اســت و 
امســال بــه پیــش دبســتانی مــی رود. 
بــه  عالقه منــد  و  ســرزنده  دختــری  او 
اســت  نیــم  و  یکســال  و  اســت  ورزش 
کــه ژیمناســتیک کار می کنــد. شــهگل 
ــه دو،  ــن باشــگاهی منطق درمســابقات بی

آورده اســت.  به دســت  را  دوم  مقــام 

شــهگل: مــن دوســت دارم ورزشــکار 
شــوم. دوســت دارم قهرمــان تکوانــدو 
شــوم. ژیمناســتیک را هــم خیلــی دوســت 
دارم، کالس زبــان انگلیســی هــم مــی روم.

آشنا  رعد  مؤسسه  با  چگونه  کاکوش  آقای 
شدید؟

اوایــل دهــه هفتــاد بــود کــه از طریــق یکی 
از دوســتان بــا رعــد آشــنا شــدم. آن زمــان 
ــگاه  ــابداری در دانش ــته حس ــازه در رش ت
ــتم در  ــودم و دوســت داش ــده ب ــول ش قب
کالس   تحصیلــی ام  رشــته  بــا  ارتبــاط 
ــودم، هــم  ــروم. خیلــی فعــال ب تقویتــی ب
ــدم.  ورزش می کــردم و هــم درس می خوان
در همــان ســال بــه رعــد آمــدم و در کالس 
ــور  ــک موت ــردم. ی ــرکت ک ــابداری ش حس
ــد  ــه رع ــور ب ــا موت ــتم و ب ــم داش گازی ه
ــط در  ــال ها فق ــد در آن س ــدم. رع می آم
ــان  ــا در هم ــود و کالس ه ــه ب ــک طبق ی
طبقــه برگــزار می شــد. کالس هــا محــدود 
ــه کالس هــای ســیم پیچــی، ســفالگری  ب
ــی  ــود. به تازگ ــاختمان ب ــی س و نقشه کش
کالس حســابداری هــم تشــکیل شــده 
بــود کــه مــن در کالس حســابداری و 
ــردم.  ــام ک ــاختمان، ثبت ن ــی س نقشه کش
دو ســال در کالس هــای رعــد شــرکت 
ــیار  ــم بس ــا برای ــن آموزش ه ــودم و ای نم
ــد  ــای رع ــن از فض ــد. در ضم ــر بودن مؤث
ــان  ــد. در آن زم ــم آم ــیار خوش ــم بس ه
ــد  ــد می آمدن ــه رع ــه ب ــرادی ک ــداد اف تع
خیلــی کــم بودنــد چــون هنــوز ایــن مرکــز 

ــود. شــناخته شــده نب
مــن کارشــناس حســابداری هســتم و ۲۵ 
ــز  ــه مرک ــداوم دارم. ب ســال ســابقه کار م
رعــد هــم پیشــنهاد همــکاری در آمــوزش 
پیشــنهاد  بارهــا  داده ام.  را  حســابداری 
داده ام کــه از بچه هــای دارای معلولیــت 
ــه  ــرای تهی ــد ب ــی دارن ــدای خوب ــه ص ک
ــن  ــد. ای ــتفاده کنن ــا اس ــای گوی کتاب ه
ــتفاده  ــورد اس ــم م ــد ه ــا می توان کتاب ه

به دلیل مشکل جسمی و
 اسپاسم شدید در پاهایم ورزش 
کردن برایم خیلی سخت بود

 ولی به خاطر عالقه ای که به ورزش 
داشتم هیچ وقت ورزش را 

کنار نگذاشتم و 
در رشته های مختلف فعالیت کردم
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ــرد.  ــرار گی ــا ق ــراد بین ــان و هــم اف نابینای
مرکــز رعــد می توانــد در تهیــه کتاب هــای 
دانشــگاهی  کتاب هــای  و  کنکــور 
ــه  ــن فعالیت هــا ب ــد. همــه ای فعالیــت کن
کارآفرینــی و درآمدزایــی بــرای مرکــز رعــد 

می انجامــد.
بسـیار  معلولیـت  دارای  افـراد  مشـکالت 
زیـاد اسـت و خیلـی از آنها به دنبـال راهی 
بیـرون  خانه هـا  از  بتواننـد  کـه  هسـتند 
بیاینـد و وارد اجتمـاع شـوند. فـردی کـه 
بـا معلولیـت بـه دنیـا می آیـد با فـردی که 
در اثـر سـانحه دچـار معلولیـت می شـود و 
بـا فـردی که معلـول جنگـی اسـت تفاوت 
دارد. فـردی کـه بـا مشـکل مـادرزادی بـه 
دنیـا می آیـد بـا ایـن مشـکل بزرگ شـده و 
بـا آن کنـار آمده اسـت. فـردی کـه در اثـر 
سـعی  می شـود  معلولیـت  دچـار  سـانحه 
می کنـد بـا چنـگ و دنـدان خـود را بـاال 
را  خـود  معلولیـت،  وجـود  بـا  و  بکشـد 
معلـول نمی دانـد و می خواهد تفـاوت خود 
دارد  مـادرزادی  مشـکل  کـه  کسـی  بـا  را 

نشـان دهـد! 
ــار  ــگ دچ ــه در جن ــرادی ک ــی اف از طرف
ــار  ــون افتخ ــم، چ ــده اند ه ــت ش معلولی
ــه نفــس  ــاد ب ــد اعتم ــی کســب کرده ان مل
باالتــری دارنــد و در جامعــه معلــوالن، 
حرفشــان بیشترشــنیده می شــود. ایــن 
افــراد مســلط تر و قدرتمندتــر هســتند 
آنــان  از  نیــز  جانبــازان  بنیــاد  چــون 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــت می کن حمای
ــوالن از  ــا معل ــه م ــن هم ــر م ــه  نظ ــه ب ک
یــک جنــس هســتیم و مشــکالت مشــابهی 
داریــم و ایــن نــگاه از بــاال بــه پاییــن باعث 
دو دســتگی می شــود. مــن درنظرخواهــی 
ــن  ــرده  و ای ــرکت ک ــف ش ــازمان یونیس س

ــرده ام. ــان ک ــکالت را بی مش

به جز ورزش که در سطوح قهرمانی در آن 
قرار دارید، به چه شغلی مشغول هستید؟

مــن در رشــته حســابداری تحصیل کــرده ام 
را  حسابرســی  ســازمان  دوره هــای  و 
گذرانــده ام و اکنــون حســابرس ارشــد 
هســتم. سال هاســت کــه جــذب مؤسســه 
و  شــده ام  بازرگانــی  وزارت  مطالعــات 
ــبختانه  ــم. خوش ــه کار می باش ــغول ب مش
حمایت هــای خوبــی از مــن شده اســت 
و دوســتان خوبــی هــم پیــدا کــرده ام. 
امیــدوارم بــا تصویــب قانــون بازنشســتگی 
ــا بیســت ســال  ــت، ب ــراد دارای معلولی اف
ــن  ــوم. ای ــته ش ــم بازنشس ــت بتوان خدم
ــی  ــازان وجــود دارد ول ــرای جانب ــون ب قان
بــرای معلــوالن هنــوز تصویــب نشــده 
ــن  ــی بی ــد تفاوت ــن نبای ــر م ــت. به نظ اس
جانبــازان و معلــوالن وجــود داشــته باشــد 
چــون هــر دو گــروه بــا مشــکالت مشــابهی 

ــتند.  ــه رو هس روب

مسابقات  و  ورزش  موضوع  به  برگردیم 
کمان  با  تیراندازی  رشته  در  پارالمپیک. 
چند نفر در پارالمپیک ریو شرکت خواهند 

کرد؟
ــار اســت کــه تیــم ملــی  ایــن نخســتین ب
تیرانــدازی بــا کمــان ایــران توانســته اســت 
بگیــرد.  ســهمیه کامــل پارالمپیــک را 
ــم  ــای تی ــر از اعض ــت نف ــر هف ــی ه یعن
شــرکت  مختلــف  رشــته های  در  ملــی 
ــران  ــار ای ــث افتخ ــن باع ــه ای ــد ک می کنن
ــربلند  ــم س ــه بتوانی ــدوارم ک ــت. امی اس
ــرای  ــم و ب ــرون بیایی ــن مســابقات بی از ای
باشــیم. در  خــود افتخارآفریــن  کشــور 
حــال حاضــر مشــغول گذرانــدن اردوهــای 
ــم  ــاه و نی ــک م ــتیم و ی ــی هس ــی در پ پ
ــرای مســابقات پارالمپیــک اعــزام  دیگــر ب

می شــویم.

با  معلوالن  و  جانبازان  ورزش  شما  نظر  به 
چه چالش هایی روبه رو است؟

ــته  ــر رش ــغل و در ه ــر ش ــد: در ه مجی
ــز  ــود دارد و هیچ چی ــکالتی وج کاری مش
ــز  ــوالن نی ــت. در ورزش معل ــق نیس مطل
مشــکالت زیــاد هســتند ولــی خوشــبختانه 
فدراســیون جانبــازان و معلــوالن همیشــه 
مشــکالت  کــردن  برطــرف  در  ســعی 
داشــته اســت. به نظــر مــن بایــد بــه 
و  والیبــال  غیــراز  دیگــری  ورزش هــای 
ــر  ــاید اگ ــود. ش ــه ش ــم توج ــال ه فوتب
بــه  فوتبــال  بودجــه  از  کمــی  درصــد 
ــد،  ــاص یاب ــم اختص ــر ه ــته های دیگ رش
زیــادی  کنــد.  پیشــرفت  کشــور  ورزش 
ــت دارد،  ــه حمای ــاز ب ــوالن نی ورزش معل
ــی و چــه از  چــه از طــرف نهادهــای دولت
ــر دولتــی  ــز و انجمن هــای غی طــرف مراک
ماننــد رعــد. اگــر یــک نفــر از افــراد دارای 
و  شــود  ورزش  جــذب  هــم  معلولیــت 
ــد، در ســالمت روح  ــاال بکش خــودش را ب
و روانــش و ســالمت اجتمــاع مؤثــر اســت. 
خوشــبختانه ورزشــکاران دارای معلولیــت 
ــه  ــد، ب ــتانه ای دارن ــالم و دوس ــت س رقاب
هــم خیلــی کمــک می کننــد و نســبت بــه 

ــد. ــادت ندارن ــم حس ه

ــرد دارای  ــک ف ــوان ی ــما به عن ــر ش نظ
معلولیــت در مــورد ازدواج چیســت؟ آیــا 
ــت  ــتان دارای معلولی ــه دوس ازدواج را ب

ــد؟ ــه می کنی ــود توصی خ

مجیــد: به هرحــال ازدواج یــک امــر واجب 
اســت کــه در دیــن و آییــن مــا در مــوردش 

من مدال طالی خود را
 به همسر و دخترم تقدیم کردم چون 

واقعا همسرم 
زحمات زیادی را متحمل شد
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ســفارش شده اســت. ازدواج، معلــول و 
غیرمعلــول نــدارد، ولــی متأســفانه دختران 
ســخت تری  شــرایط  معلولیــت  دارای 
ــد.  ــران دارن ــه پس ــبت ب ــرای ازدواج نس ب
ــاس و  ــا احس ــی ب ــوال خیل ــران معم دخت
پایبنــد بــه اصــول شــرعی و عرفــی جامعــه 
هســتند، درصورتــی کــه ازدواج بــرای 
ــر اســت.  ــت راحت ت ــران دارای معلولی پس
آنهــا معمــوال عالقه منــد بــه ازدواج بــا 
گرچــه  هســتند.  غیرمعلــول  دختــران 
معلولیــت  دارای  بچه هــای  به تازگــی 
رغبــت بیشــتری بــه ازدواج بــا کســانی 
ــر  ــد. به نظ ــدا کرده ان ــان پی ــل خودش مث
دارنــد  معلولیــت  کــه  نفــری  دو  مــن 
ــمی و  ــرایط جس ــر ش ــد از نظ ــد بتوانن بای
ــد. ازدواج  ــل کنن ــر را کام ــی یکدیگ فیزیک
دو فــرد دچــار ضایعــه نخاعــی بــا یکدیگــر 
بســیار دشــوار اســت چــون خــواه ناخــواه 
ــه  نظــر  ــود. ب محتــاج دیگــران خواهنــد ب
مــن زندگــی واقعــی خیلــی گســترده 
فــرق  عاشــقی  و  عشــق  بــا  و  اســت 
ــوال  ــت معم ــراد دارای معلولی ــد. اف می کن
ــک  ــا ی ــاده احساســی هســتند و ب فوق الع
ــوند.  ــد می ش ــر عالقه من ــه یکدیگ ــگاه ب ن
ولــی وقتــی در زندگــی مشــترک قــرار 
ــه رو  ــادی روب ــکالت زی ــا مش ــد ب می گیرن
می شــوند کــه قبــال بــه آنهــا توجهــی 
نکــرده بودنــد. در مرکــزی مثــل رعــد 
ــاط و  ــر در ارتب ــا یکدیگ ــتان ب ــه دوس ک
ــم  ــی ه ــا ازدواج های ــتند حتم ــل هس تعام
اتفــاق می افتــد ولــی نیــاز اســت کــه ایــن 
ــا روانشناســان  ــل از ازدواج ب دوســتان قب

ــد.  ــورت کنن ــواده مش خان

ــرای  فــروغ: بــه  نظــر مــن هــم ازدواج ب
همــه افــراد، چــه معلولیــت داشته باشــند 

و چــه نداشته باشــند الزم اســت. ولــی 
ــرد در  ــت زن و م ــن وضعی ــده م ــه عقی ب
اجتمــاع مــا بــا هــم خیلــی فــرق می کنــد. 
زن راحت تــر بــا مــردی کــه معلولیــت 
ــاظ  ــون زن از لح ــد. چ دارد ازدواج می کن
احساســی متفــاوت اســت. در مــردان ایــن 
مردانــی  اســت.  ضعیف تــر  احساســات 
اســت  ممکــن  ندارنــد  معلولیــت  کــه 
به صــورت احساســی تصمیــم بگیرنــد کــه 
بــا یــک زن دارای معلولیــت ازدواج کننــد 
ولــی تــداوم زندگــی بــرای او از هــر لحــاظ 
ــان  ــا زن ــاع م ــت. در اجتم ــخت تر اس س
ــد و  ــا کنن ــد هــم نقــش زن را ایف می توانن
هــم نقــش مــرد را. ولــی هیــچ وقــت یــک 
ــد ایــن دو نقــش را برعهــده  مــرد نمی توان
بگیــرد. به نظرمــن در مراکــزی مثــل رعــد، 
روانشناســان و افــراد متخصــص در حــوزه 
ــه  ــد حضــور داشــته باشــند و ب ازدواج بای
دوســتان در ایــن زمینــه مشــاوره بدهنــد. 
خانم هــا آســیب پذیرترند و خانمــی کــه 
ــا  ــد ب ــت ازدواج می کن ــود معلولی ــا وج ب
می شــود.  روبــه رو  زیــادی  مشــکالت 
بنابرایــن ازدواج افــراد دارای معلولیــت 
بایــد منطقــی صــورت بگیــرد. اگــر دو 
ــاه  ــش م ــت ش ــول الزم اس ــرد غیرمعل ف
ــراد دارای  ــر مشــاور باشــند، اف تحــت نظ
ــر  ــت نظ ــال تح ــک س ــد ی ــت بای معلولی
ــرایط  ــا ش ــال ب ــد کام ــند. بای ــاور باش مش
یکدیگــر آشــنا شــوند و ســپس تصمیــم بــه 

ــد. ازدواج بگیرن

وسخن آخر...؟
رعــد یــک مرکــز آموزشــی و فرهنگــی 
اســت و به صــورت هیــأت امنایــی اداره 
در  می توانســت  رعــد  اگــر  می شــود. 
ورزش هــم فعال تــر عمــل کنــد، اثــر 

در  می شــد.  بیشــتر  بســیار  گذاریــش 
غــرب تهــران جایــی بــرای ورزش معلــوالن 
ــت  ــم حمای ــهرداری ه ــدارد و ش ــود ن وج
همیــن  بــرای  مثــًال  نمی کنــد.  را  الزم 
دنبــال  بــه  همیشــه  تیروکمــان  ورزش 
جایــی بــرای تمریــن هســتیم. به نظــر مــن 
ــد در ایجــاد دانشــگاه  ــه رع ــه ک همان گون
ــت،  ــوده اس ــق ب ــردی موف ــی و کارب علم
ــم  ــوالن ه ــوزه ورزش معل ــد در ح می توان
موفــق باشــد. حتمــًا ایــن کار بــرای رعــد 
ــد داشــت.  ــم خواه ــی ه ــی خوب درآمدزای
و  اســت  اینترنتــی  ســایت  دارای  رعــد 
می توانــد بــا کمــک کارآمــوزان خــود 
ــدازی  ســامانه فــروش اینترنتــی هــم راه ان
کنــد. کارآمــوزان رعــد محصــوالت هنــری 
خوبــی تولیــد می کننــد کــه می تواننــد 
از طریــق ســایت آنهــا را معرفــی و بــه 
فــروش برســانند. به نظــر مــن افــراد دارای 
معلولیــت انســان های توانمنــدی هســتند 
ــم  ــی ه ــای خوب ــه درآمده ــد ب و می توانن

ــند. برس

این نخستین بار است که 
تیم ملی تیراندازی با کمان ایران 

توانسته است سهمیه کامل 
پارالمپیک را بگیرد. یعنی هر هفت 

نفر از اعضای تیم ملی در رشته های 
مختلف شرکت می کنند 
که این باعث افتخار است
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تامــی جکوبســن در ســال ۱۹۲۱ میــالدی در نیوپــورت انگلســتان متولــد شــد. هنــگام تولــد 
دســت نداشــت. خانــواده  اش او را در هفــت ســالگی بــه مدرســه مخصــوص معلــوالن فرســتادند. 
در آن جــا بــه او آموختنــد کــه بــه جــای دســت از پایــش اســتفاده کنــد. او نقاشــی و نواختــن 
زیلوفــون را در آن جــا آموخــت. در اولیــن ماه هــای ورودش بــه ایــن مدرســه بــا اســتعدادی کــه از 
خــود نشــان داد در نقاشــی پیشــرفت زیــادی کــرد ولــی پــس از چنــدی عالیــم عجیبــی از نوعــی 
بیمــاری در وی بــروز کــرد. پزشــکان علــت آن را مســمومیت ناشــی از ســرب دانســتند. ســرب 
ــر نقاشــی را تــرک کــرد.  در رنگ هایــی موجــود بــود کــه او مــورد اســتفاده قــرار مــی داد. ناگزی
ســپس بــا توجــه بــه عالقــه زیــادی کــه بــه موســیقی داشــت بــه ایــن هنــر روی آورد. در آن زمــان 
موســیقیدانان برجســته معــدود بودنــد. مهــارت خارق العــاده تامــی جکوبســن او را بــه منزلتــی 
ارزشــمند در عالــم موســیقی رســاند. یکــی از روزنامه هــای انگلیــس دربــاره او چنیــن می نویســد: 
اگــر کارل آنتــان نوازنــده ویلــون بــا پــا امــروز زنــده بــود می توانســت کنســرتی دونفــره بــا تامــی 
جکوبســن برگــزار کنــد زیــرا جکوبســن نیــز درســت ماننــد آنتــان کــه ویلــون را بــا پــا می نواخــت 
پیانــو را بــا پــا می نواخــت. او اکنــون یکــی از مشــهورترین چهره هــای هنــری انگلســتان اســت در 

ــد.  کلوپ هــای شــبانه کنســرت می دهــد و در نمایــش شــبانه شــهر شــرکت می کن

ــل انگشــتان  ــو مقاب ــه پیان ــه کالوی ــان می نشــیند ک ــه مخصــوص آن چن ــار پای ــر روی چه ب
پایــش قــرار گیــرد و بــه قــدری دلنشــین می نــوازد کــه عنــوان پیانیســت افســونگر را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. در پــای راســتش ســاعت مچــی و در انگشــت پــای چپــش یــک حلقــه 
وجــود دارد البتــه نواختــن پیانــو شــغل و هنــر دوم جکوبســن محســوب می شــود و اولیــن هنــر 

او نقاشــی اســت.

ــدون  ــه یــک انســان ب ــی نیســتند ک ــا اعضای ــا تنه ــد: انگشــتان پ تامــی جکوبســن می گوی
دســت بــرای نواختــن پیانــو می توانــد از آنهــا اســتفاده کنــد. در قــرن هجــده یــک دختــر زیبــای 
فرانســوی کــه بــدون دســت و پــا متولــد شــده بــود نمایــش بســیار تــکان دهنــده ای از نواختــن 
پیانــو عرضــه کــرد او در ایــن کار از بینــی خــود اســتفاده می کــرد جکوبســتن پــس از ارائــه هنــر 
و خالقیــت خــود و کســب محبوبیــت اقــدام بــه ازدواج بــا او کــرد و ایــن زوج چنــد دختــر ســالم 

بــه دنیــا آوردنــد. 

از کتاب نوابغ و مشاهیر جهان
 گردآورنده: منصور برجیان 

تامی جکوبسن (۱۹۲۱م--؟)
نقاش و نوازده پیانو 

بدون دست
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مشاهیر داراى معلولیت



  اهمیت ورزش براى افراد داراى معلولیت 
دلیــل اصلــی ورزش کــردن در اغلــب افــراد، چــه معلــول و چــه 
غیرمعلــول، ایــن اســت کــه هــدف خاصــی را دنبــال می کننــد بــرای 
مثــال دویــدن یــا رانــدن صندلــی چرخــدار بــا رفقــا، کــم کــردن وزن 
ــدا  ــری» پی ــد «حــس بهت ــه دوســت دارن ــا این ک ــا ی ــد این ه و مانن

. کنند
ــه  ــاص، ورزش روزان ــای خ ــراد دارای معلولیت ه ــرای اف ــا ب ام
ضــرورت بیشــتری دارد. بــرای مثــال افــراد دچــار برخــی از اشــکال 
ــری  ــا انعطاف پذی ــد ت ــه ورزش کنن ــت روزان ــزی، الزم اس ــج مغ فل

ــود. ــظ ش ــان حف ــدرت عضالنی ش ــالت و ق عض
هم چنیــن نبایــد منافــع عاطفــی و روحــی ورزش بــرای معلــوالن 
را نادیــده گرفــت، مشــارکت در برنامه هــای ورزشــی مناســب 
می توانــد بــه فــرد دارای معلولیــت امــکان دهــد تــا اســتقالل 

ــد. ــدا کن ــه پی ــی روزان ــای زندگ ــتری در فعالیت ه بیش
ــر  ــت ب ــذاری مثب ــی و تأثیرگ ــادل بدن ــی و تع ــود هماهنگ بهب
ــرکت در  ــه ش ــتند ک ــی هس ــش، مزایای ــرد از بدن ــی ف ــر ذهن تصوی
فعالیــت جســمی منظــم شــامل برنامه هــای جمعــی ورزشــی نصیــب 
فــردی کــه معلولیــت دارد می کنــد. شــرکت در چنیــن برنامه هایــی 
ــد  ــه ورزش می کنن ــرادی را ک ــایر اف ــد س ــکان می ده ــرد ام ــه ف ب
ــم  ــا به رغ ــه آنه ــود ک ــث می ش ــی باع ــه عامل ــد چ ــد، درک کن ببین
ــد  ــد می ده ــی پیون ــه گروه ــرد را ب ــرده و ف ــان ورزش   ک مشکالت ش
کــه در آن ارزش بهبــود بخشــیدن بــه کیفیــت زندگــی درک می شــود 

ــرد. ــرار می گی ــرام ق ــورد احت و م
ــه  ــن ب ــه ورزشــی ســامان یافته هم چنی ــه یــک برنام پیوســتن ب
فــرد کمــک می کنــد تــا حــس انضبــاط شــخصی را در خــود پــرورش 
دهــد. هنگامــی کــه فــرد دارای معلولیــت یــک برنامــه منظم ورزشــی 
را انجــام می دهــد، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه او می خواهــد 
ــه  ــه را ب ــکان ورزش روزان ــه ام ــد ک ــت کن ــش را مدیری ــوری وقت ط
دســت آورد و بنابرایــن می خواهــد تغییــر مثبتــی در خــودش ایجــاد 

ــر مربــوط می شــود. ــه ایــن تغیی ــز ب کنــد و همــه چی

فعالیت های ورزشی 
برای افراد دارای معلولیت

ورزش کـردن بایـد هـدف روزانه هر کسـی 
باشـد اما بـرای افراد دچـار معلولیـت، ورزش 
اهمیـت بیشـتری دارد. امـا ورزش معلـوالن 
بسـته بـه نـوع معلولیتی کـه دارنـد و این که 
آسـیب  عضـالت  و  بـدن  از  بخـش  کـدام 
دیده انـد، چالش هـای خـاص خـودش را دارد.
اولیـن مشـکل فـرد دارای معلولیـت این 
اسـت که برنامه ورزشـی مناسـب بـا وضعیت 
بدنـی اش داشـته باشـد. از آن جایـی کـه هـر 
معلولیتـی خصوصیـات خاص خـودش را دارد، 
تقریبـا ناممکـن و غیرمعقول اسـت کـه همان 
معلـوالن  بـه  را  عـادی  افـراد  ورزش  برنامـه 

کرد. توصیـه 
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   ورزش کردن در خانه 
اگـر معلولیـت شـما به نحوی اسـت کـه امـکان ورزش کـردن در 

خانـه را داریـد، می توانیـد تجهیزاتـی از ایـن قبیـل را تهیـه کنید:
تــوپ ورزشــی در انــواع اندازه هــا و وزن هــا، تجهیــزات وزنه زدن، 

وزنه دســت و مــچ، باندهای االستیک،تشــک ورزشــی و...
اگــر روی ویلچــر می نشــینید، فرامــوش نکنیــد بایــد از ترمز هــای 
و پایدارکننده هــای مناســب بــرای ثابــت کــردن ویلچــر یــا نیمکــت  
ورزشــی هنــگام تمریــن اســتفاده کنیــد. نیــاز بــه باندهــای ولکــرو 
(چســبنده) بــا اندازه هــای متفــاوت بــرای بســتن وزنــه بــه مــچ یــا 
دســت یــا پایــدار کــردن تنه بــرای حفــظ موقعیــت آن هنــگام ورزش 

ممکــن اســت الزم باشــد.

  نکاتى براى شروع ورزش 
پیــش از شــروع برنامــه ورزشــی بایــد بــه پزشــک مراجعــه کنیــد 
تــا مــورد معاینــه جســمی قــرار گیریــد و مجــوز انجــام آن تمرین هــا 

بگیرید. را 
روش ورزش کردنــی را انتخــاب کنیــد کــه از آن لــذت می بریــد: 
ورزش آبــی، ورزش بــا موســیقی، تمریــن در ســالن ورزشــی و غیــره. 
ــواب،  ــش در تختخ ــورت درازک ــا را به ص ــد تمرین ه ــی می توانی حت

پیــش از شــروع کارهــای روزمــره انجــام دهیــد.
ــاس  ــی تان، احس ــه ورزش ــن برنام ــام ای ــت از انج ــن اس ممک
نومیــدی کنیــد و فکــر کنیــد کــه ایــن ورزش هــا بــه شــما کمکــی 
ــید و  ــت باش ــد. مثب ــی نکنی ــاس توجه ــن احس ــه ای ــد. ب نمی کن
ــود  ــد به خ ــش از ح ــا بی ــات اول تمرین ه ــد. در جلس ــت بمانی مثب
فشــار نیاوریــد، تمرین هــا را به طــور مرتــب انجــام دهیــد و 
به تدریــج شــدت آنهــا را بیشــتر کنیــد. در انجــام تمرین هــا از 

ــد. ــتفاده کنی ــب اس ــت و مناس ــای درس روش ه
ــا شــما "صحبــت می کنــد" گــوش  ــان کــه ب ــه "صــدای" بدن ت ب

دهیــد.

  ورزش براى ویلچیرنشینان 
ــرای  ــراد ویلچیرنشــین انجــام ورزش هــای مقاومتــی ب ــرای اف ب
ــه کاهــش احتمــال آســیب دیدن  بهبــود قــدرت باالتنــه و کمــک ب
توصیــه می شــود. بــرای این کــه بهتریــن گزینــه ورزشــی را انتخــاب 

ــا فیزیوتراپیســت تان مشــورت کنیــد. ــا پزشــک ی کنیــد، ب
ــد  ــد، بای ــه ورزش بپردازی ــر ب ــوری جدی ت ــد به ط ــر بخواهی اگ

بــه فکــر اســتفاده از تجهیــزات ورزشــی تخصصــی معلــوالن باشــید. 
ــی  ــای قدرت ــرای تمرین ه ــدی ب ــین های جدی ــر ماش ــال حاض در ح
ــد.  ــود دارن ــده اند، وج ــی ش ــین طراح ــراد ویلچیرنش ــرای اف ــه ب ک
می توانیــد از دســتگاه دوچرخه هــای دســتی و ســایر تجهیــزات 

بــرای تقویــت دســتگاه قلــب و عــروق اســتفاده کنیــد.

  ورزش براى ناشنوایان و نابینایان 
افــرادی کــه دارای نقصــان شــنوایی یــا بینایــی هســتند بــا موانع 
زیــادی در زندگــی روزمــره مواجهنــد، و این مشــکالت هنــگام ورزش 

کــردن بیشــتر هــم می شــود.
مسـئله اصلـی در ورزش بـرای افـراد دچـار مشـکالت بینایـی 
یـا شـنوایی ایمنـی اسـت. ماننـد هـر فـرد مبتـدی دیگـری، باید به 
آهسـتگی بـا تمرین هـای هـوازی تقویت کننده دسـتگاه گـردش خون 
و یـک برنامـه روتیـن تمرین با وزنه ورزش را شـروع کنیـد و اطمینان 

حاصـل کنیـد کـه تمرین هـا را بـه شـکل درسـت انجـام می دهید.
ــتفاده  ــی و اس ــگاه ورزش ــک باش ــه ی ــتن ب ــه پیوس ــک گزین ی
تمرین دهنــده  اســت.  تمرین دهنــده  و  تمرینــی  برنامه هــای  از 
می توانــد شــما را در ســالن ورزشــی هدایــت کنــد و در اســتفاده از 

ــاری برســاند. ــه شــما ی ــزات ب تجهی
اگــر عالقه منــد بــه ورزش در فضــای بیــرون هســتید می توانیــد 
بــه برنامه هــای فدراســیون های ورزش معلــوالن بپیوندیــد کــه 
ــنوایان را در  ــان و ناش ــه ورزش نابینای ــک ب ــرای کم ــع الزم ب مناب

ــد. ــار دارن اختی

  نکته 
اگــر می خواهیــد وارد عرصــه ورزش هــای رقابتــی شــوید، 
ــه  ــکتبال گرفت ــازمانی از بس ــای س ــواع ورزش ه ــه ان ــد ب می توانی
تــا تیروکمــان را امتحــان کنیــد و هرگــز فرامــوش نکنیــد نداشــتن 

ــاز دارد. ــما را از ورزش ب ــد ش ــاص نبای ــزات خ تجهی

از انتشارات کانون معلوالن محالت شهر تهران
و  فرهنگ  ترویج  منظور  به  تهران  شهر  محالت  معلوالن  کانون 
با  آموزشی  بروشورهای  مجموعه  معلولیت  دارای  افراد  توانمندسازی 

عنوان از خواستن تا توانستن را ارائه می دهد.
برای کسب اطالعات بیشتر به پرتال کانون مراجعه نمایید:

www.kmt۲۲.org
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نکاتى درباره ویتامین آفتاب 

  کمبود ویتامین «دى» در کدام بیمارى ها نقش دارد؟ 
ــوارض ناشــی از  ــن «دی» و ع ــه ویتامی ــی ب ــه بین الملل توج
کمبــود آن منجــر بــه بررســی ها و مطالعــات بســیاری در جهــان 
ــواع  ــان ان ــگیری و درم ــروز، پیش ــن در ب ــن ویتامی ــش ای ــر نق ب

ــت. ــام شده اس ــا انج ــی از بیماری ه مختلف
ــن  ــود ای ــی از کمب ــده ناش ــزارش ش ــای گ ــوع بیماری ه تن

ــت. ــزوده اس ــه آن اف ــه ب ــت توج ــه اهمی ــن ب ویتامی
ــوان  ــف به عن ــای مختل ــن در گزارش ه ــن ویتامی ــود ای  کمب
ــی و  ــای مفصل ــترده ای از بیماری ه ــف گس ــل طی ــی از دالی یک
ــواع  ــا ان ــتخوان ت ــی اس ــد و پوک ــد آرتروروماتویی ــتخوانی مانن اس
انــواع  هم چنیــن  ایمنــی،  سیســتم  و  عفونــی  بیماری هــای 
ســرطان ها و بیماری هــای مزمــن مرتبــط بــا عــروق عنــوان 

شــده اند.

۱ شکستگی های استخوانی: 
اگــر چــه نقــش ویتامیــن «دی» در ســالمت اســتخوان ها و 
پیشــگیری از نرمــی و پوکــی اســتخوان بــه اثبــات رســیده اســت 
امــا مصــرف ایــن ویتامیــن بــه تنهایــی اثــر مشــخصی بــر کاهــش 
ــرف  ــن مص ــه محققی ــت. توصی ــان نداده اس ــتگی ها را نش شکس
ــر  ــد تأثی ــه بتوان ــت ک ــیم اس ــراه کلس ــه هم ــن «دی» ب ویتامی
ــذارد. ــر پیشــگیری از شکســتگی های اســتخوانی بگ مناســبی ب

۲ سرطان ها: 
قبــال بــه نقــش کمبــود ویتامیــن «دی»  در بروز ســرطان های 
پروســتات، ســینه و لنــف تأکیــد می شــد، امــا مطالعــات اخیــر 
نقــش ایــن کمبــود را در بــروز ســرطان های پروســتات و پســتان 

ــد. ــاد نمی دانن زی

زیبا کاوه یى کارشناس تغذیه

در سـال های اخیـر ویتامیـن «دی» و تأثیرات 
آن بـر سـالمت و بیمـاری مورد توجه دانشـمندان 
قـرار گرفته اسـت. بیشـترین ابعـاد ایـن توجه و 
مطالعـات انجام شـده بـر نقـش ایـن ویتامین بر 
پیشـگیری یا درمـان برخـی از بیماری هایـی بوده 
کـه بـه علـت کمبـود ایـن ویتامیـن در انسـان 
به وجـود می آیـد. هم چنیـن بـه دلیـل تغییـرات 
آن  شـاهد  دنیـا  در  کـه  گسـترده ای  اقلیمـی 
هسـتیم، کمبـود ویتامیـن در تمام دنیـا افزایش 
یافتـه و بـه عبارتی با شـرایط بازپدید ایـن کمبود 

مواجهیم. دنیـا  در 
افزایـش شـیوع بیماری هـای ناشـی از کمبود 
ویتامیـن»دی»  ماننـد تمام دنیا سـالمت ایرانی ها 
را هـم تهدیـد می کند. براسـاس بررسـی وضعیت 
 ریزمغذی هـا که در سـال ۷۹ در دفتـر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشـت انجام شـد مشـخص شد 
در برخـی از گروه هـای سـنی به خصـوص مـادران 
بـاردار کمبـود ایـن ویتامیـن گاه بـه ۹۰ درصـد 
می رسـد. مطالعـه انجـام شـده دیگری در سـال 
۹۰ نشـان داد کـه این شـیوع از سـال ۷۹ تاکنون 
در هـر دو جنـس افزایـش یافتـه و زنـان نسـبت 
بـه مـردان از کمبود بیشـتری رنج می برنـد. البته 

ایـن شـیوع در جنوب کشـور کمتر بوده اسـت.
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بــر اســاس مطالعات انجــام شــده، ویتامین «ی»  در پیشــگیری 
از ســرطان های روده بــزرگ بــه همــراه کلســیم مؤثــر بوده اســت.

۳  بیماری های مزمن با تخریب عروق مانند بیماری های عروق قلب 
و دیابت نوع دو: 

ــن «دی»  ــود ویتامی ــده کمب ــام ش ــات انج ــاس مطالع ــر اس ب
ــا تغییــر مقاومــت  ــا اثر گــذاری بــر افزایــش فشــار خــون ی می توانــد ب
بــه انســولین یــا بــزرگ شــدن قلــب بــر ایــن بیماری هــا تأثیــر بگــذارد. 
البتــه چگونگــی مکانیســم ایــن اثر گذاری هــا هنــوز شناســایی نشــده 

اســت.

۴  بیماری های خود ایمنی مربوط به سیستم ایمنی بدن: 
عملکــرد سیســتم ایمنــی در دو بخــش ذاتــی و اکتســابی انجــام 
می شــود. مهم تریــن پروتئیــن دفاعــی بــدن  کاتلــی ســیدین نــام دارد 
ــر میکروب هــا و  کــه به عنــوان نخســتین ســد دفاعــی بــدن در براب
ویروس هــا عمــل می کنــد. شــواهدی در بررســی ها به دســت آمــده 
کــه ویتامیــن «دی»  می توانــد تولیــد ایــن پپتیــد را افزایــش دهــد و 

از ایــن طریــق بــه تقویــت سیســتم ایمنــی کمــک کنــد.

۵  همچنین تحقیقاتی وجود دارد که کمبود ویتامین «دی» باعث 
بروز بیماری های خود ایمنی مانند، ام اس می گردد. 

براســاس مشــاهدات در مناطقــی کــه آفتــاب بیشــتری دارنــد ایــن 
بیمــاری کمتــر دیــده می شــود. بــه عــالوه مشــخص شــده کــه کمبــود 
ایــن ویتامیــن میــزان ترشــح انســولین از پانکــراس را کاهــش می دهــد 

و در نتیجــه احتمــال ابتــال بــه دیابــت نــوع اول بــاال مــی رود.

  علل کمبود ویتامین د چیست؟ 
در اغلــب مــوارد میــزان ویتامیــن «دی» کــه از طریــق منابــع 
ــی  ــی نیســت، از طرف ــرد کاف ــرار می گی ــدن ق ــار ب ــی در اختی غذای
ــه تأمیــن  ــادر ب ــوده و ق ــز محــدود ب ــع غذایــی غنــی شــده نی مناب
مقــدار مــورد نیــاز کــودکان و بالغیــن نیســت ایــن مســئله مهم تریــن 
علــت کمبــود ویتامیــن «دی» و شــیوع اپیدمــی در کشــورهاي حتی 
اروپایــی و آمریکایــی محســوب می شــود در حقیقــت تولیــد ویتامیــن 
ــید در  ــش خورش ــاوراي بنف ــعه م ــش اش ــاورت تاب «دی» در مج
ــدن  ــراي ب ــده آن ب ــن کنن ــع تأمی ــن منب پوســت انســان، عمده تری

اســت
کاهــش ســنتز در پوســت، کاهــش زیســت دســتیابی، افزایــش 
متابولیســم، تغذیــه بــا شــیر مــادر (محتــوي ویتامیــن «دی» شــیر 
ــه،  ــن کلی ــاي مزم ــد، بیماری ه ــایی کب ــت) نارس ــم اس ــادر ک م
اختــالالت ارثــی، ســل و پــرکاری تیروییــد و...از دالیــل مهــم کمبود 

ایــن ویتامیــن هســتند.
منابــع غذايــي ويتاميــن»دی» :بهتريــن منبــع ويتاميــن»دی» 
نــور مســتقيم آفتــاب اســت. دراثــر تابــش اشــعه خورشــيد به پوســت 
ويتاميــن د در پوســت توليــد مــي شــود، نورآفتــاب از پشــت شيشــه 
ايــن خاصيــت را نــدارد. روغــن کبــد ماهي کــه به صــورت دارو مصرف 
مــي شــود نيــز منبــع غنــي ويتاميــن «دی» مــي باشــد. جگــر، تخم 
مرغ،کــره وشــير و ماهي هــاي چــرب مثــل ماهــي آزاد،کپــور، قــزل آال 
و ســاردين هــم منابــع خوبــي از ويتاميــن «دی» هســتند. درصورتــي 
کــه شــير غني شــده بــا ويتاميــن «دی» در دســترس باشــد، بخشــي 

از ويتاميــن مــورد نيــاز بــدن را تاميــن مــي کنــد.

Behsite.ir:سایت
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 راهنماي آموزش آمادگی جسمانی (براکپورت)
(ویژه نوجوانان وجوانان داراي معلولیت)

نويسنده ژوزف پي. وينيك،  فرانسيس ايكس،  شورت
مترجمان: مژگان نصيري زاهد، مريم خسروي 

ناشر: بامداد كتاب، شوراي آموزش و پژوهش ورزش هاي جانبازان و معلولين 
چاپ اول ۱۳۸۹

 

ــا  ــوده و در ۴ فصــل تدويــن شده اســت. ايــن كتــاب ب كتــاب حاضــر داراي يــك مقدمــه ب
پرداختــن بــه بعضــي فاكتورهــاي آمادگــي جســماني كــه بيشــتر جنبــه ســالمتي دارنــد بــه 
دنبــال آن اســت كــه ضمــن شــناخت كافــي،  نگاهــي بــه انــواع معلوليت هــا داشته باشــد. 
ــا ســالمتي، نحــوه توســعه آنهــا، مالحظــات خــاص  معرفــي بعضــي فاكتوهــاي مرتبــط ب
بــرای هريــك از معلوليت  هــا، شــيوه انجــام تمرينــات و نحــوه برنامه ريــزي بــرای تمرينــات 

آمادگــي جســماني، از جملــه مطالــب ايــن كتــاب اســت .
ايــن كتــاب حــاوي اطالعــا ت اساســي مــورد نيــاز بــراي توســعه آمادگــي جســماني مرتبــط 
بــا ســالمتي در بيــن جوانــان دارای معلولیــت تدويــن شــده و مخاطبــان اصلــي ايــن كتــاب، 

معلمــان و برنامه ريــزان توســعه آمادگــي جســماني هســتند.
در فصــل اول كــه بيشــتر جنبــه مقدماتــي دارد، مباحثــي ماننــد فعاليــت بدنــي،  فعاليــت 
جســماني، آمادگــي جســماني مرتبــط بــا ســالمتي، پايبنــدي دائــم بــه فعاليت هــاي بدنــي 

و رعایــت مــوارد ايمنــي در توســعه آمادگــي جســماني آورده شده اســت.
در فصــل دوم دربــاره چگونگــی افزایــش اســتقامت قلبــي تنفســي بــا ورزش، مالحظــات در 
فعاليت هــاي بدنــي نوجوانــان دارای معلولیــت و همچنیــن راه کارهایــی بــرای كاهــش وزن، 

مطالــب مبســوطي عنــوان شــده اســت.
در فصــل ســوم دربــاره قــدرت عضالنــي، عملكــرد عضلــه و فيزيولــوژي آن و عوامــل موثربــر 
بهبــود قــدرت عضالنــي، ارزيابــي تمريــن هــاي انفــرادي و راهكارهايــي بــراي بهبــود قــدرت 

عضالنــي مطالبــي مطــرح شــده اســت .
ــي  ــه بحــث شــده و مطالب ــت عضل ــه حرك ــري دامن ــاف پذي ــاره انعط ــاب درب فصــل ۴ كت
ــر  ــن عوامــل ب ــر اي ــه و تاثي ــري عضل ــر انعطــاف پذي ــر ب ــا و شــرايط موث ــورد بيماري ه درم
ــري و  ــري، انعطــاف پذي ــات انعظــاف پذي ــراي انجــام تمرين ــي ب ــي، روش هاي ــرات بدن تغيي

ــوان شــده اســت. ــی عن ــواع معلوليــت هــاي خــاص و ... مطالب ان
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وقتـی بـه مقصد رعـد، وارد پیـروزان بشـوید  در ابتدا 
همـه چیـز آرام و خلـوت اسـت امـا بـا  نزدیـك تـر شـدن 
بـه رعـد ازدحـام جمعیـت بیشـتر می شـود. بـه هرحـال 
می گوینـد غـذا از ابتـدای بشـریت همیشـه دغدغـه اصلی 

اسـت... بوده 
مجتمـع  بـه  سـریع تر  تـا  داشـتیم  زیـادی  هیجـان 
و  دیده هـا  و  برسـیم  معروفـش  حیـاط  و  رعـد  خیریـه ی 
شـنیده هایمان را بـرای شـما گـزارش کنیـم. تا از ماشـین 
پیـاده شـدیم اولیـن چیـزی کـه نظرمـان یـا بهتـر بگویـم 
گوشـمان را جلـب کرد، صدای موسـیقی ای بـود که گمانم 
باعـث جلـب توجـه همسـایه های مجـاور هـم شـده بـود. 
البتـه از آن طـرف ایـن موسـیقی دلیلی بود بـر اینکه با یک 

جشـنواره جانـدار سـروکار داریم.
روزهـای آخـِر همیشـه  شـلوغ تراسـت. از صـف های 
مختلـف در نمایشـگاه كتـاب گرفتـه تـا صف هـای غـذای 
رعـد. البتـه بیـن خودمـان باشـد صف هـای غذا همیشـه 

طوالنـی تـر از كتـاب اسـت.
امـا تـا از در اصلـی حیـاط وارد مجتمـع شـدیم بـوی 
غذاهـای مختلـف طـوری به مـا هجـوم آوردند کـه تمامی 
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حس هـای دیگرمـان از کار افتـاد و آب از چهـار جهـت لب ولوچه مان آویزان شـد.  
قـرار شـد اول از غرفـه  هـا  عكـس بگیریـم كـه دیدیم راه بسـته اسـت و بعد 
متوجـه شـدیم علتـش گفتگوی جـدِی دو آقای جدی در وسـط راه اسـت: قورمه 

سـبزی ندارن؟
نه انگار، اینجا غذاهاش اونجوری نیست.

بـاز آمدیـم برویـم سـر غرفـه بعـدی كـه گفتنـد: «دارن عكـس می نـدازن، 
نریـد». سـرك كـه كشـیدیم دیدیـم مـادری جلوی باكـس  قرعـه كشـی، آرزو به 
دل از پسـرش عكـس می گیـرد. انـگار كـه برنده شـده یا قرار اسـت برنده شـود و 

خالصـه در همیـن مایـه ها...
 رسـیدیم بـه نقطه شـروع؛ سـق های آبـی غرفه هـا و میز های چیده شـده از 
انـواع و اقسـام غذاهـا ماننـد این بود کـه آدم دارد درآسـمان ها راه مـی رود. بوی 
خوراکـی هـا معـده سـیر را هـم  از نـو گرسـنه می کـرد... الزم اسـت همیـن جا 
متذکـر شـوم کـه اگـر همـه غذاها توسـط بنده تسـت شـد فقـط به خاطـر تهیه 

گـزارش مـو به مـو بود و نـه انگیزه شـخصی...
چنـد گام کـه جلوتـر رفتیـم، درجـا فکـر کردیـم فوت شـدیم و وارد بهشـت 
شـدیم، یـک بهشـت برای شـکموها اما امـان از رژیم. بـا دیـدن همبرگر ها ایمان 
آوردم که راسـت می گویند آدم خوشـحال که باشـد همه چیز را رنگی می بیند...

همانطـور كه كنجكاوانه دنبال سـوژه می گشـتیم، بازدید كننده ها مشـتاقانه 
دنبـال غـذا بودنـد و از غرفـه ای بـه غرفـه دیگر رفته، خریـد کـرده و گاهی هم به 

توضیحـات غرفه داران گـوش می دادند.
غرفه هـا همـه بانظـم و ترتیـب خاصی یکجا نشسـته یعنـی برپاشـده بودند و 
متصدیـان آن هـا داشـتن محصـوالت را آمـاده می کردند تـا افراد خیرخـواه  آن ها 

بخرند. را 
البتـه بعضی هـا هم آمده بودند اما کمی خسـته بودند و بیشـتر می نشسـتند 
كـه مسـؤوالن بـرای ایـن هـم تدبیـری اندیشـیده و غرفـه داران میـان جمعیـت 

چرخیـده و خوراکـی  می فروختنـد.
آقایـان و خانم هـای مسـن خودشـان را بـا شـوق از سـرباالیی حیـاط بـاال 
می کشـاندند و غرفه هـا را نـگاه می کردنـد و در چشـم آنان می شـد ایـن را خواند 
کـه دوسـت دارنـد همـه ی غذاهـا را بچشـند ولـی وقتـی یـاد چهره ی مشعشـع 
پزشکشـان کـه آن هـا را بابـت ناپرهیـزی مـورد لطـف قـرار می دهـد می افتادند، 

می شـدند. بی خیـال 
نکتـه ی دیگـری کـه نظرهـا را جلـب می کـرد تغییـر ریتـم فعالیـت و رفت  و 
آمدهـای مـردم بـود بـا تغییـر ریتـم آهنگ هـای در حال پخـش. یعنی مشـاهده 
می شـد در هنـگام پخـش دکلمـه ای از مرحـوم شـکیبایی، بعضی ها تـا مرز چرت 
پیـش می رفتنـد امـا وقتی کـه آهنـگ عوض می شـد، عـده ای بـا حرارت بیشـتر 

بـه فعالیـت ادامـه می دادند.
 بعضـی غرفه هـا محصوالتشـان را «درصـد بندی» کـرده بودند، یعنـی از هر 
محصـول «درصـدی» را اختصـاص می دادنـد به موسسـه ی رعـد و در این میان 
غرفه هایـی هـم دیده می شـد کـه ۱۰۰٪ فروششـان به موسسـه پرداخت می شـد.
 برخـی متصدیـان آن قـدر خاکـی بودنـد که در هـر کاری شـرکت می کردند و 

هـر جـا که نیـاز به کمکشـان بـود دریـغ نمی کردند.
 هنگامی کـه مـا خواسـتیم اندکـی روی یکـی از صندلی هـای داخـل محوطه 
بنشـینیم و اسـتراحت کنیم، یک سـروصدای بلند انسـانی شـنیدیم و سـریع در 
ذهنمـان بـه ۲ نتیجـه رسـیدیم که دعوا شـده یـا یکی از مـردم با خـوردن غذای 
خاصـی از فـرط خوشـحالی دارد شـادی پـس از گل انجام می دهد. پـس هر طور 
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شـد به سـرعت خودمـان را بـه محل ایجاد سـروصدا رسـاندیم و دیدیـم متصدی 
غرفـه ای کـه پیتـزا عرضه می کـرد، یاد ایام شـباب افتـاده و تابلـوی ۱۰۰٪ اهدایی 

را در دسـتش گرفتـه و داد می زنـد: بدو بـدو پیتزا.
 حتـی ژاپنی هـا هـم نماینـده ی خودشـان را بـه موسسـه ی رعـد فرسـتاده 
بودنـد، منتهـی نماینـده ی غذاییـو البتـه  مغولسـتان هـم غـذای خـودش را 
فرسـتاده بـود تـا به خاطـر هجوم جـد بزرگشـان چنگیـز از ایرانیـان عذرخواهی 
کنـد، امـا چـون اسـم غذایـش سـخت بـود و خوردنش هـم سـخت تر، خیلی ها 
ایـن عذرخواهـی را نمی پذیرفتنـد و ترجیـح می دادنـد منتظـر عذرخواهـی آمریکا 

شند. با
طبـق پیش بینـی دقیـق هواشناسـی قرار بود آسـمانی صاف داشـته باشـیم 
کـه ایـن پیش بینـی به خوبـی محقق شـد و غیـر از اندکـی طوفان و بـاران چیزی 

مشـاهده نشـد و وضعیـت جوی تغییـر نکرد.
بـا تاریک شـدن هوا و روشـن شـدن همه ی چراغ هـا، جمعیـت بازدیدکننده 
هـم افزایـش پیـدا کـرد و در همیـن موقـع بود کـه عکاس مـا بنزین تمـام کرد و 
گفـت: یـا قهـوه بده یـا من مـی رم خونه. البتـه باید اذعـان کرد که نیتـش کامًال 

خیـر بـود، چون قهـوه هـم به صـورت ۱۰۰٪ اهدا فروخته می شـد.
دکتـر احمد روسـتا هم به جشـنواره آمـد. خیلی خوش تیپ، خیلی رسـمی، 

باحال. خیلی 
از قدیـم گفته انـد چیزهـای بـی ارزش در پیـت و .... هسـتند امـا خـب در 
بطری هـای پالسـتیکی بـا جـادوی «هسـتمتی»های مهربـان قـرار اسـت که به 
ویلچـر بـرای معلـوالن عزیـز تبدیل شـود به همیـن خاطر آن هـا هم غرفـه ای در 
ایـن مجموعه داشـتند.برای رفـاه حال بازدیدکننـدگان، امکانـات خاصی در نظر 
گرفته شـده بـود کـه یکـی از ایـن امکانـات، میـز «پـز» بـود و افـراد با نشسـتن 

پشـت آن حسـابی پـز می دادنـد و بـا ایـن کار حسـابی خالـی می شـدند.
رد روی زمیـن؟ کار کـی می تونـه باشـه؟ احتمـاال شـخصی از دوردسـت ها 

آمـده بـود و می خواسـت راه خانـه اش گـم نشـود.
 برگه هـای قرعه کشـی در محوطـه فروختـه می شـد و قـرار بـود آخـر برنامـه 
قرعه کشـی ای صـورت بگیـرد و بـه ۵ نفـر جوایـزی اهـدا شـود. به همیـن خاطر 
خیلی هـا می آمدنـد با چرخونک قرعه کشـی صحبـت می کردند و بـه او وعده هایی 

می دادنـد کـه اسـم آن هـا را تخ کنـد تا عمـو ببیند.
و درنهایـت پـس از انجام قرعه کشـی همـه ی جوایز به خود بچه های مؤسسـه 
رسـید چـون آن هـا خودشـان تعـداد زیادی برگـه قرعه کشـی خریـده بودند، پس 

جانشان. نوش 
در كل بـه شـخصه شـاهد بـودم كـه چقـدر غـذا مصرف شـد تا جشـنواره پا 
بگیـرد، باالخـره آن همـه انـرژی بایـد از یک جـا می آمـد ... پس جـا دارد که  از 
همیـن جـا  از طـرف  رعـد و خـودم  از  زحمات تمام بچه هایی كه سـبب شـدند 

همـه چیـز در ایـن ۳ روز خـوب پیش برود تشـكر كنـم و از همه متشـکرم.
حـاال کـه به پایـان آمد این دفتـر و حکایت همچنـان باقیسـت، توصیه ما به 
شـما ایـن اسـت که حتمـًا در همـه ی جشـنواره های رعد شـرکت کنیـد و همان 

یک شـب رژیـم را بی خیـال شـوید. از قدیـم گفتند دنیا دو روز اسـت.
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خبــر
مشارکت مجتمع رعد در دومین جشنواره انتخاب بهترین کتاب

تجلیل از خبرنگاران توان یاب با حضور مدیر عامل مجتمع رعد

ــن  ــران دومی ــوالن ای ــری معل ــای هن ــی و آفرینش ه ــن علم انجم
جشــنواره انتخــاب بهتریــن کتاب بــا موضــوع «معلــول و معلولیت» 
ــگ و  ــازمان بهزیســتی کشــور، وزارت فرهن ــد و س ــزار می کن را برگ
ارشــاد اســالمی، خانــه کتــاب ایــران، مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری 
رعــد و چنــد نهــاد مرتبــط فرهنگــی، همزمــان بــا هفتــه کتــاب در 

آبــان مــاه جــاری ایــن برنامــه را اجــرا خواهنــد کــرد.
مهنــدس منصــور برجیــان مدیــر عامــل انجمــن علمــی و آفرینــش 
هــای هنــری معلــوالن ایــران و رئیــس دومیــن «جشــنواره انتخــاب 
ــوی  ــت» در گفتگ ــول و معلولی ــوع «معل ــا موض ــاب ب ــن کت بهتری
اختصاصــی بــا وب ســایت خیریــه رعــد گفــت: توانمندســازی افــراد 
ــنواره اســت و  ــن دوره از جش ــی ای ــداف اصل ــت از اه دارای معلولی
در تــالش هســتیم تــا فضــای مناســب رقابتــی میــان نویســندگان، 
محققــان و مؤلفــان بــه وجــود آیــد و بــا تقدیــر از نویســندگان ضمن 
ــه  ــاد جامع ــرش آح ــالح نگ ــی و اص ــگ عموم ــطح فرهن ــا س ارتق
ــنایی  ــرای آش ــه الزم ب ــت، زمین ــراد دارای معلولی ــه اف ــبت ب نس
ــول در  ــراد معل ــل اف ــوه و بالفع ــای بالق ــا توانمندی ه ــان ب مخاطب

حــوزه فرهنگــی فراهــم شــود.
ــا  ــوالن گفــت: از دیگــر اهــداف م ــر فرهنگــی حــوزه معل ایــن مدی
بررســی و رفــع معضــالت و مشــکالت فرهنگــی و اجتماعــی حــوزه 

معلــوالن اســت.
مهنــدس برجیــان ادامــه افــزود: جشــنواره در ۲ گــروه نویســندگان، 
محققــان و مؤلفــان دارای معلولیــت بــا هــر موضــوع منتشــر شــده 
و مؤلفــان و ناشــران غیرمعلــول بــا موضوع هایــی مرتبــط بــا افــراد 

ــود. ــزار می ش ــت برگ دارای معلولی

ــا  ــتی ب ــگار در نشس ــیدن روز خبرن ــا فرارس ــان ب همزم
ــد  ــای چن ــد از تالش ه ــع رع ــل مجتم ــور مدیرعام حض

ــد. ــی ش ــاب قدردان ــگاران توان ی ــن از خبرن ت
بــا حضــور هاجــر بزرگی خبرنــگار فدراســیون جانبــازان و 
معلــوالن، امیــن جالل ونــد خبرنــگار روزنامــه جام جــم، 
مجیــد انتظــاری خبرنــگار خبرگــزاری ایســنا و افشــین 
در  بین المللــی  عــکاس  و  آزاد  خبرنــگار  والی نــژاد 

نشســتی کــه جمعــی از مدیــران مجتمــع رعــد بــه اتفاق 
ــتند از  ــرکت داش ــد ش ــل رع ــی مدیرعام ــوره پناه منص

ــگاران تجلیــل شــد. خدمــات خبرن
ــی ضمــن  ــا صــدور پیام ــد ب ــع رع ــل مجتم ــر عام مدی
ــر  ــانه ب ــام اصحــاب رس ــه تم ــن مناســبت ب ــک ای تبری
اهمیــت آگاه ســازی جامعــه از طریــق خدمــت در رســانه 

تأکیــد کــرد.
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در ایــام والدت امــام حســن مجتبــی (ع) ســنت 
ــور  ــا حض ــد ب ــع رع ــاری مجتم ــت افط ــندیده ضیاف پس
ــی سرشــار از  ــد در فضای ــه رع ــان خیری ــوکاران و حامی نیک

ــد. ــزار ش ــی برگ ــت و همدل معنوی
ــه  ــگی خیری ــان همیش ــوکاران و حامی ــور نیک در حض
رعــد مراســم بــا خوشــآمدگویی آغــاز شــد و پــس از تــالوت 
آیاتــی از کالم اهللا مجیــد توســط قــاری توان یــاب فخرالدیــن 
شــکری، گــروه موســیقی ســنتی رعــد به سرپرســتی اســتاد 
یاشــار خدایــی و بــا ترکیــب آرزو براتــی، اشــرف رجبــی، فدیا 
کوهــی، مرضیــه دیانــت فــر، فرنــاز احمــدی، امیــر همتیان 

و حمیــد رضــا رجبــی، قطعاتــی اجــرا کــرد.
در ادامــه بهمــن بهمنــدار مجــری مراســم بــا خیرمقدم 
ــه کلیــپ ســومبن حضــور تیــم ملــی  توجــه حاضــران را ب
توان یابــان ایــران در کشــور فرانســه جلــب کــرد، تیــم ملــی 
ــراه  ــاب و ۱۵ هم ــب از ۱۵ توان ی ــران مرک ــک ای ابی لیمیپ
ــوردو  ــه شــهر ب ــه مــدت یــک هفتــه ب فروردیــن امســال ب
ســفر کــرد و در ۸ رشــته هنــری، علمــی و مهارتــی بــا ســایر 

ــد. ــت کردن شــرکت کنندگان ۳۹ کشــور رقاب
ــا دعــوت مجــری  ســپس اســتاد ســیامک اشــعریون ب

برنامــه بــر روی ســن حضــور پیــدا کــرد و بــا شــور و هیجان 
ــا کار  ــط ب ــت: شــرکت در مراســم های مرتب همیشــگی گف
خیــر، مثــل مراســم انجمن هــای حامــی معلــوالن، از 
جملــه خیریــه رعــد، انجمــن ام اس و ... را وظیفــه خــود 

می دانــم.
 بعــد از اذان و صــرف افطــاری، بابک حافظــی توان یابی 
کــه بــه تازگــی بــا مجتمــع رعــد آشــنا شــده اســت و ایــن 
آشــنایی تغییــرات اثــر بخشــی در زندگــی او داشــته اســت بر 
روی ســن قــرار گرفــت و از نحــوه معلولیــت خــود و زندگــی 
ــم  ــال و نی ــول یک س ــختی های آن در ط ــر و س ــا ویلچ ب
گذشــته مطالبــی را بیــان کــرد و افــزود: حضــور افــراد خیــر 
در مؤسســات نیکــوکاری ماننــد رعــد باعــث برگشــت افــراد 

دارای معلولیــت بــه زندگــی می شــود.
ــه  ــاز جامع ــه آغــوش ب ــاه پــس از معلولیــت ب وی ۳ م
بر گشــته و بعــد از آشــنایی بــا مجتمــع رعــد و اســتفاده از 
خدمــات توانبخشــی و آموزشــی روال عــادی زندگــی را خود 
ــا انگیــزه فــراوان و  را از ســر گرفتــه و بــرای آینــده خــود ب

ــد. ــزی می کن ــیار برنامه ری ــد بس امی

ضیافت افطارى خیریه رعد برگزار شد

خبــر
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گــروه موســیقی معنــا رســیتال پیانــو موســیقی فیلــم را بــه نفــع خیریــه رعــد در ســالن 
همایــش رعــد برگــزار شــد.

ــو موســیقی  ــش، رســیتال پیان ــد رحیمی دان ــه سرپرســتی مجی ــا ب ــروه موســیقی معن گ
ــی و  ــر ایران ــز و فاخ ــره انگی ــای خاط ــیقی فیلم ه ــی از موس ــرای قطعات ــا اج ــم را ب فیل
خارجــی بــه مــدت ۲ شــب در ســالن همایــش رعــد برگــزار کــرد و تمــام درآمــد حاصــل از 
ایــن فعالیــت فرهنگــی را بــه امــر آمــوزش، توانبخشــی و اشــتغال افــراد دارای معلولیــت 

ایــن مؤسســه اهــدا کــرد.
 

خبــر

حرکت دوباره توپ هاى کوچک بوچیا در رعد

برگزارى رسیتال پیانو موسیقى فیلم
 به نفع خیریه رعد

دوره آموزشــی ـ تمرینــی ورزش بوچیــا بــا حضــور 
ــوزش  ــد آم ــکاری واح ــد و هم ــع رع ــان مجتم توان یاب
زیــر نظــر محمــد بیگدلی مربــی بــا ســابقه و دارای کارت 
ــوالن روزهــای  ــازان و معل مربیگــری از فدراســیون جانب
ــا  ــاعت ۰۰/ ۹ ت ــه از س ــر هفت ــنبه ه ــنبه و سه ش دوش
ــته  ــدد رش ــت مج ــاز فعالی ــود. آغ ــزار می  ش ۱۶/۰۰ برگ

ــترش ورزش  ــاس گس ــر اس ــد ب ــع رع ــا در مجتم بوچی
همگانــی و حضــور ورزشــکاران توان یــاب در ســطح 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــه ای ورزش ص حرف
رشـته ورزشـی بوچیا  نوعـی ورزش تفریحی- توپی اسـت 
کـه افـراد دارای معلولیـت شـدید می تواننـد تـا سـطح 
قهرمانـی کشـور و مسـابقات جهانـی آن را ادامـه دهند.
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خبــرخبــرخبــر

آثــار نقاشــی ۵ نفــر از هنرمنــدان توان یــاب 
ــران در نمایشــگاه ســومین دوره مســابقه  ای
خوشنویســی  و  نقاشــی  المللــی  بیــن 

ــد. ــش درآم ــه نمای ــن» ب ــاراآرت ژاپ «پ
ــی و  ــادق کاج ــب ص ــک آور، زین ــمیرا نی س
گیلــدا هاشــم زاده از کــرج، محمــد بررنگــی 
ــارس  ــد ف ــادری از اقلی ــرا ق ــت و زه از رش
هنرمندانــی هســتند کــه آثــار آنهــا پــس از ۲ 
مرحلــه داوری در ایــران و ژاپــن بــرای نمایش 
ــاراآرت ۲۰۱۶  ــی نمایشــگاه پ ــه پایان در مرحل
انتخــاب شــد و اصــل آثــار منتخــب توســط 
ــرای  ــد ب ــوکاری رع ــی نیک ــع آموزش مجتم
ــه  ــا ب ــا ب ــه توکیــو ارســال شــد ت نمایــش ب

نمایــش گذاشــته شــدن ایــن آثــار گوشــه ای 
ــی  ــاب ایران ــدان توان ی از توانایی هــای هنرمن

ثابــت شــود.
در ســومین نمایشــگاه آثــار ۱۳۵ نفــر از تــوان 
ــران،  ــه اي ــان از جمل ــور جه ــان ۲۰ کش یاب
ــره،  ــن، ك ــالروس، چي ــان، ب ــه، آلم فرانس
تايلنــد،  آمريــكا،  قزاقســتان،  ســوئیس، 
مالــزي،  فيليپيــن،  هلنــد،  انگلســتان، 
ســنگاپور، ژاپــن، ايتاليــا، كانــادا و اســتراليا 

ــده اســت. ــش درآم ــه نمای ب
نماینــده  عنــوان  بــه  رعــد  مجتمــع 
ــس  ــران پ ــابقه در ای ــن مس ــده ای برگزارکنن
ــدان  ــر نقاشــی هنرمن ــع آوری ۱۵۰ اث از جم

توان یــاب سراســر کشــور و داوری اولیــه 
ــی و  ــته نقاش ــاتید رش ــر از اس توســط ۴ نف
ــی،  ــرا صفات ــری، حمی ــه اکب ــر ( صدیق هن
عســل ســرمدی و ســعید خاکســار ) در 
مجمــوع تصویــر ۳۲ اثــر را بــرای داوری بــه 
دبیرخانــه مســابقه پــاراآرت در توکیو ارســال 
کــرد و در نهایــت ۵ اثــر برگزیــده در تیرمــاه 
بــه ژاپــن ارســال و در نمایشــگاه نهایــی 

ــد. ــته ش ــش گذاش ــاراآرت نمای پ
ــوان  ــه عن ــال ۲۰۱۳ ب ــد از س ــع رع مجتم
نماینــده مســابقات پــاراآرت آســیایی برگزیده 
و تاکنــون ۲ دوره بــا دبیرخانــه اجرایــی 

ــت. ــرده اس ــکاری ک ــاراآرت هم پ

راهیابى آثار هنرجویان توان یاب ایرانى به نمایشگاه پاراآرت 2016
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خبــر

ــی مجتمــع  ــدرس کالس هــای هــوش هیجان ــاری م ــدی قه مه
ــرج  ــک را در ب ــی روبی ــابقات مل ــزاری مس ــؤولیت برگ ــد مس رع

ــر عهــده گرفــت. ــالد ب می
ــی از  ــک یک ــب روبی ــزود: مکع ــر اف ــن خب ــریح ای ــا تش وی ب
ــور  ــارج کش ــل و خ ــتقبال در داخ ــورد اس ــری م ــای فک بازی  ه
اســت کــه در ســال های اخیــر در مجتمــع رعــد بــرای کارآمــوزان 
ــان  ــر از هنرجوی ــته ۵ نف ــال گذش ــود، س ــس می ش ــد تدری رع
ــابقات  ــود در مس ــدرس خ ــارت م ــت و نظ ــا هدای ــن کالس ب ای
ــی  ــدی جهان ــد و در رتبه بن ــرکت کردن ــک ش ــی روبی بین الملل

ــدند. ــگاه مشــخص ش ــب جای صاح
ــزاری مســابقات  ــرش مســؤولیت برگ ــه پذی ــا اشــاره ب ــاری ب قه
ملــی روبیــک در بــرج میــالد، افــزود: بــرای ایــن دوره ۱۲۰ نفــر 
ــد  ــع رع ــد و از مجتم ــه ای نام نویســی کردن ــازان حرف از روبیک ب
ســعیده دشــتبانی، علیرضــا علی نقیــان، مصطفــی محمــدزاده، 
کبــری پورمحمــد، ســید مهــدی موســوی، امیرحســین علیــزاده، 
ــور در  ــرای حض ــن ب ــادق  عابدی ــان ص ــی و احس ــرا حصارک زه
ــد و  ــه کردن ــراز عالق ــک اب ــی روبی ــابقات مل ــن دوره از مس ای
شــرکت کنندگان جمعــه اول مــرداد در ۲ گــروه مجــزا مســابقات 

خــود را برگــزار کردنــد.
شــایان ذکــر اســت مســابقات ملــی روبیــک بــا مکعب هــای ۲*۲، 
۳*۳، ۴*۴، ۵*۵، ۶*۶ و ۷*۷ برگــزار می شــود و هنرجویــان 
ــرای  ــاری ب ــدی قه ــای مه ــا حمایت ه ــی ب کالس هــوش هیجان
ــروه  ــد و در گ ــرکت کردن ــک ش ــابقه روبی ــار در مس ــن ب دومی
ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ــاب ب ــرکت کنندگان توان ی ش

مسابقات ملى روبیک در برج میالد برگزار شد
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خبــر
ارایه مشورت هاى فنى براى احداث ساختمان رعدالغدیر پاکدشت

ــه  ــر پاکدشــت ب ــری مدیرعامــل مؤسســه رعدالغدی ــد نصی احم
اتفــاق محســن بهمن آبــادی مربــی توان یــاب پیکرتراشــی 
ــد از مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد  ــز ضمــن بازدی آن مرک
ــا  ــی آنه ــره از مشــاوره های فن ــأت مدی ــا اعضــا هی ــات ب و مالق
ــر  ــد الغدی ــد رع ــه احــداث ســاختمان ســاختمان جدی در زمین
پاکدشــت اســتفاده کردنــد و مهنــدس احمــد میرزاخانــی رئیــس 
هیــأت مدیــره مجتمــع رعــد بــا اشــاره بــه ضــرورت حمایــت از 
توان یابــان در تمامــی شــهرها و شهرســتان های کشــور، افــزود: 
هــدف مجتمــع رعــد توانمندســازی افــراد دارای معلولیــت 
ــود را موظــف  ــور خ ــن منظ ــور اســت بدی ــاط کش ــام نق در تم

ــم. ــری بدهی ــز کمــک فک ــام مراک ــه تم ــم ب می دانی
ــم  ــدس سیدقاس ــری و مهن ــین حری ــدس حس ــن مهن هم چنی
لواســانی کــه در طراحــی ســاختمان مجتمــع رعــد کمک هــای 
ارزنده ای داشــتند با اســتقبال از درخواســت رعدالغدیر پاکدشــت 
ــاوره های  ــی، مش ــه های فن ــه نقش ــس از تهی ــد پ ــول کردن قب

فنــی خــود را ارایــه دهنــد. 

آشــنایی  منظــور  بــه 
بــا  خانواده هــا 
ظرفیت هــا و نیازهــای 
عاطفــی  و  روحــی 
توان یــاب  کارآمــوزان 
آمــوزش  کارگاه هــای 
ــوان  ــا عن ــا ب خانواده ه
«ســبک زندگی شــادتر» 
بــا مشــارکت واحدهــای 
مرتبــط برگــزار شــد.
پناهــی  منصــوره 
جمعــی  و  مدیرعامــل 

از مدیــران واحدهــای آمــوزش، هماهنگــی امــور مراکــز و 
روانشناســی و توانبخشــی، سلســله نشســت های آموزشــی 
ــای  ــواده از خانواده ه ــرای ۱۵ خان ــادتر» ب ــی ش ــبک زندگ «س

کردنــد. برگــزار  رعــد  کارآمــوزان 
ــرای ۳  ــی شــادتر ب ــزارش طــرح ســبک زندگ ــن گ  براســاس ای

کارگاه آموزشــی متوالــی 
شــده  برنامه ریــزی 
ایــن  در  کــه  اســت 
حاضــران  جلســات 
چــون:  مباحثــی  بــا 
آســتانه  افزایــش 
بــه  اعتمــاد  تحمــل، 
ــونت  ــدم خش ــس، ع نف
بهبــود  روش هــای  و 
ــنا  ــی آش ــت زندگ کیفی

. ند می شــو
نشســت  ایــن  در   
منصــوره پناهــی مدیرعامــل رعــد بــا تأکیــد بــر ضــرورت ارتبــاط 
ــا و  ــترک م ــکاری مش ــزود: هم ــد اف ــع رع ــواده و مجتم خان
ــوزان  ــای کارآم ــاء توانمندی ه ــری در ارتق ــا نقــش مؤث خانواده ه
ــا حضــور و  دارد و حــل مســائل و مشــکالت کارآمــوزان رعــد ب

همــکاری خانواده هــا ممکــن و میســر خواهــد شــد.

برگزارى کارگاه هاى آموزشى سبک زندگى شادتر
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ســمینار یــک روزه «آداب معاشــرت حرفــه  ای وهنــر ارتباطــات 
مؤثــر در ســازمان» بــا حضــور مدیــران، اعضــای گــروه همیــاری 
ــه  ــد و ب ــوکاری رع ــی نیک ــع آموزش ــان مجتم ــوان و کارکن بان
منظــور افزایــش کیفیــت ارایــه خدمــات در ایــن مؤسســه خیریه 
توســط مــدرس بیــن المللــی علــوم ارتباطــات، مهنــدس هادی 
ــاوری  ــعه فن ــی توس ــه بین الملل ــل مؤسس ــر عام ــی مدی آقاجان

افــق برگــزار شــد.
ــر ارتباطــات  ــه ای، هن ــک روزه آداب معاشــرت حرف ســمینار ی
مؤثــر در ســازمان، اصــول مذاکــره، مهارت هــای ارتبــاط مؤثــر، 
ارتبــاط بــا مشــتریان و مخاطبــان، شــناخت ویژگی هــای زبــان 

بــدن و اثــر آن در ارتباطــات، آمــوزش داده شــد.

عاکفــی  فتــاح  مدیــره،  هیــأت  رئیــس  شــکری  ابراهیــم 
ماســوله مدیرعامــل ، محمــد حســن دهقــان زاد، محمــد علــی 
ــد  ــره رع ــأت مدی ــا هی ــندی اعض ــری خرس ــت روان و صغ راس
گیــالن در ســفری یــک روزه ضمــن بازدیــد از کالس هــای 
درس، کارگاه هــای آموزشــی و هنــری، امکانــات آموزشــی 
ــک  ــن کلینی ــد و هم چنی ــردی رع ــی کارب ــوزش علم ــز آم مرک
توانبخشــی و قســمت های مــددکاری و روانشناســی از نزدیــک 

ــدند.  ــنا ش ــان آش ــه توان یاب ــانی ب ــد خدمت رس ــا فرآین ب

در بخشــی از ایــن بازدیــد، جلســه مشــترکی برگــزار شــد کــه 
مهنــدس علــی ســلطان زاده مدیــر عامــل رعــد الغدیــر هــم در 
آن حضــور داشــت و راهکار هــای حمایــت از رعــد گیــالن مــورد 
بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت و در پایــان مســؤوالن مجتمع 
رعــد و رعــد الغدیــر موافقــت کردنــد بــا تدویــن برنامه هــای آتــی 
رعــد گیــالن حمایت هــای الزم را بــرای توســعه خدمات رســانی 

بــه توان یابــان گیالنــی ارایــه دهنــد.

برگزارى سمینار اصول حرفه اى ارتباطات در مجتمع رعد

هیأت مدیره رعد گیالن در مجتمع رعد تشکیل جلسه داد

خبــر
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معلولیت داشتن به این معنی نیست که فرد بدبخت و بیچاره است و نیازمند دلسوزِی افراد غیرمعلول است.

معلولیت فقط گوشه هایی از توانایی جسمی یا ذهنی فرد را درگیر می کند و نه همۀ توانایی های او را.

با  مواجهه  در  که  دارد  توانایی  و  ست  عجیبی  موجود  انسان  اما  می شود  محدودیت هایی  باعث  گاهی  معلولیت 
محدودیت ها، جنبه هایی دیگر از ظرفیت وجودی و توانایی هایش را کشف کند و رشد بدهد. به همین دلیل، زندگی 

با معلولیت آن قدرها هم عجیب و غریب نیست که افراد غیرمعلول فکر می کنند.

حتما  هم  او  این که  به  بودنش؛  معلول  به  نه  و  کنید  فکر  بودنش  انسان  به  می بینید،  را  معلولیتی  دارای  فرد  وقتی 
توانایی های زیادی دارد که شما هنوز نمی دانید و فقط جنبه ناتوانی او را می بینید.

افراد دارای معلولیت مثل همه ی انسان های غیرمعلول هستند اما فقط در لحظه ای، به خاطر تصادف، یا بیماری، 
یا از بدو تولد، دچار شرایط خاصی شدند که با شرایط دیگراِن غیرمعلول کمی متفاوت است. این موضوع ارتباطی با 

درجه ی انسانیت و فهم و شعور و احساسات انسان ها ندارد.

افراد دارای معلولیت مثل افراد غیرمعلول درک می کنند و می فهمند. معلولیت به معنی این نیست که آنها نمی فهمند 
یا کمتر می فهمند.

معلولیت نداشتن هرگز مالکی برای بهتر بودن و به اصطالح ”َسر بودن“ نیست. به عبارت دیگر، اگر فردی معلولیت 
دارد، معنی اش این نیست که کمتر و فروتر است از کسی که معلولیت ندارد.

معلولیت نداشتن یک شرایط موقتی است. تضمینی نیست که در آینده ای نزدیک یا دور، افراد غیرمعلول نیز دچار 
این شرایط نشوند.

و  ضرورت ها  مورد  در  آگاه ترند،  که  نفر  چند  با  پیش  از  حتما  معلولیت،  دارای  افراد  به  کمکی  نوع  هر  ارائه ی  برای 
نیازهای ارتباطی افراد دارای معلولیت هستند مشاوره کنید.

حامی حقوق افراد دارای معلولیت باشید. هرچند خیریه ها نیازمند کمک مالی شما هستند، اما حقوق افراد دارای 
معلولیت کار خیریه نیست که ما انجام بدیم و دلخوش باشیم که به وظیفه مان عمل کرده ایم. ارزِش حقوق افراد 
دارای معلولیت باید همسان باشد با ارزِش حقوق انسانی و اجتماعی افراد غیرمعلول: باید دفاع کنیم از حق افراد 
دارای معلولیت برای حضور راحت و بی خطر در جامعه، مناسب سازی شدن مکان های عمومی، مناسب سازی شدن 
مدارس و دانشگاه ها، استخدام و اشتغال افراد دارای معلولیت، ازدواج و همه حقوقی که یک فرد غیرمعلول می تواند 
خواهانش باشد. از حقوق کودکان دارای معلولیت دفاع کنیم، برای آنها حق بازی، حق شرکت در جمع کودکان، 
حق رفتن به شهربازی، حق تحصیل و به خصوص تحصیل در کنار کودکان غیرمعلول را قائل باشیم و برای تامین 

این حقوق، حداقل حرف بزنیم و جامعه اطرافمان را آگاه کنیم.

Arastoo۶۳۳@:منبع 

اگر شما خودتان معلولیتی ندارید اما تمایل دارید به افراد دارای معلولیت کمک کنید،  
بد نیست این چند نکته را بدانید:

چند نکته برای تامل:

1

2

3

4

5

6

8

9

10
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this team - Samira Eram and Masoomeh Khodabakhshi. 
Amini says, «Iranian Paralympic athletes hold the 
world record in women›s air pistol team, and we are 
very hopeful to win the gold medal and become the 
champion in this field in Rio Paralympics.»

______________________________________

◢ I will do my utmost to set a new record in Rio 
Paralympics.

A conversation with Siamand Rahman - the world’s 
strongest Paralympic athlete

Ever since his debut performance in weightlifting, he 
has won several medals in international competitions 
and is hopeful that he will be able to win the gold medal 
in Rio Paralympics and improve his own record.

______________________________________

◢ What separates me from the world’s number one is 
only one and a half seconds.

A conversation with Shahla Behroozi-Raad -  Iran 

representative in Rio Paralympics

She holds the fifth place in the world rankng in this 
field, and the world’s number one stands clear of her 
by only one and a half seconds.

This athlete hopes highly that she will win medals 
in these competetions, since she believes that her 
successful admission to enter the Paralympic Games 
has set a new path for Iranian female rowers.

______________________________________

◢ When He Chats -A note by Mohsen Hosseini Taha

______________________________________

◢ Sports Activities Suitable for People with Disabilities 
- By people with disabilities’ office publishing company

______________________________________

◢ How Sport  Leads to Self-confidence - An article by 
Mohammed Ali Paperi Sabet

______________________________________

◢ A few points about the vitamin of the sun

______________________________________

◢ Jacobson: painter and pianist

Introducing an artist with no hands

______________________________________

◢ Introducing a book: A Guide to Education on 
Physical Fitness

______________________________________

◢ What›s the news in Ra›ad?
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explains, “Since years ago, I have come to realize that 
this sport contributes to the well-being of the entire 
body and those sitting in a wheelchair can also do it, 
so I decided to go to Ra›ad Institute and let them know 
about my willingness to hold Tai Chi classes there. 
Vahidnia goes on that Tai Chi is a holistic medicine that 
stimulates all parts of the body and makes each part 
relaxed and balanced.

______________________________________

◢ I dedicated my gold medal to my wife and my 
daughter!

A Conversation with Majid Kakoosh- the archer of the 
IRISFD in Rio 2016 Paralympics. Kakoosh is suffering 
from CP, however, since childhood he has been into 
sports and has gained experience in all sorts of them. 
Currently, his professional field is archery, the very 
thing that has led him to the Paralympic Games. He 
won his first extraterritorial medal in W1 Compound 
Men, a gold medal that earned him a place in Rio 
Paralympics.

______________________________________

◢ One and a half seconds is all that separates me 
from the world’s number one

A conversationwith Shahla Behroozi-Rad -the 
representative of Iran in Rio Paralympics rowing 

competitions. In this conversation she talks about 
the new equipment that the national Paralympic 
committee has given her and has boosted her 
performance. Behroozi-Rad holds the world’s fifth 
place and is hoping that she will win the gold medal in 
Rio Paralympic Games. She happens to be Iran’s only 
athlete in rowing competitions in Rio.

______________________________________

◢ With the help of the media, we will keep people 
informed of the news about Rio Paralympics.

Mohammed Keshavarz Noori is in charge of the Public 
Relations at IRISFD.

Saying that it’s the 8th time our country is participating 
in Paralympic Games, Keshavarz raves about all the 
helps that the ministry of sports has provided for the 
camps of the teams. According to him, the conditions 
of the teams just keep getting better and the fact that 
the Paralympic prizes have become the same as the 
Olympic prizes indicates the importance of the sports 
of people with disabilities.

______________________________________

◢ By working hard, we will definitely be winners!

A conversation with Mehrnoosh Amini -the coach of the 
women›s shooting team- and two of the contestants of 
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◢ We have done whatever that cannot be done!

A conversation with Mahmood Khosravi-Vafa - 
president of the Federation for the Disabled about the 
history of Paralympic Games in Iran and the place 
these games have in the world.

In this conversation Khosravivafa talks about the path 
IRISFD has taken to set the ground for attracting 
sports-enthusiastic people with disabilities, and says 
that after our Paralympic athlete›s achievements in 
continental-international and Paralympic Games, the 
world has been looking at us differently and our place 
in the world has changed. He refuses to predict the 
results of Paralympic Games and says, “achieving 
acceptable results shows that we have been on the 
right track, but if we don’t get acceptable results, we 
should come up with a plan to fix our deficiencies.

He regards the cooperation among all entities as the 
reason for what so far has been achieved in Paralympics 
and says, «By getting to know Paralympic athletes, 
men and women have learned about the capabilities 
of people with disabilities, and have changed the way 
they look at them.»

______________________________________

◢ A report of the world day of Paralympics

______________________________________

◢ An Iranian flag bearer wheelchair a in is moving 
ahead of in countries 200 the Olympics 

______________________________________

◢ A conversation with Masood Ashrafi- the president 
of the National Paralympic Committe

As a montain climbing instructor, he has been working 
hard for 20 years in Paralympic Games and the sport 
for the people with disabilities. 

______________________________________

◢ We predict very good results for our men’s and 
women’s sitting volleyball teams.

A conversation with Manouchehr PourHassan - the 
president of the Islamic Republic of Iran Sports 
Federation for the Disabled (IRISFD)-about the 
condition of the teams introduced to Rio 2016 
Paralympics. According to PourHassan, our men’s 
sitting volleyball team has participated in the last six 
Paralympic Games, in five of which the players have 
won the gold medal and are expected to win the 
gold medal in Rio 2016 Paralympics again. He goes 
on saying that it is the first time our women’s sitting 
volleyball team is going to Paralympics, and since 
they have fierce competitors in Asia and other parts 
of the world, taking the fifth or sixth place would be 
very good and is something we expect from them. In 
this conversation, the president of the Sitting Volleyball 
Association tells us how they recruit players from other 
cities in Iran and how they select the qualified players 
for national teams as well as international games. 
According to him, this sport is the best activity for 
people with disabilities, since it not only makes them 
physically and mentally strong, but they will also be 
paid monthly.

______________________________________

◢ I have named this class “The Class of Light”!

A Conversation with Marjan Vahidnia - Tai Chi instructor 
in Ra›ad Institute. The Tai Chi class has been held in 
Ra›ad Institute for four years and has been welcomed 
well by the institute’s students of Arts. The instructor 
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