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امروزه اهمیت ورزش در زندگی شــهری و 
نقش پیشــگیرانه آن از بــروز بیماری ها و 
تاثیرش در سالمت جســمانی شهروندان 
و داشــتن جامعه ای فعــال و پویا، بیش از 
پیش مورد توجه مدیران شهری، مسئوالن 
مراكز آموزشی و تحصیلی قرار گرفته است.

در ســال های اخیر رویکرد نظام آموزشی 
كشــور به مدیریــت ورزش در مدارس یا 
همان  »زنگ ورزش« و داشتن واحدهای 
درســی ورزش در دانشــگاه ها در تمــام 
رشته های تحصیلی و اســتفاده از مربیان 
كارشناس رشته تربیت بدنی در این اماكن 
آموزشــی برای بهره برداری مناســب تر از 
ســاعت ورزش ، موید اهمیــت موضوع و 
جایگاه ســالمت جسمانی در جامعه جوان 

كشور است.
هم چنین ایجــاد فضای ورزشــی و بازی 
در محیط هــای شــهری ماننــد پارک ها، 
فرهنگســراها، دانشــگاه ها و زمین هــای 
ســازمان های  و  شــركت ها  در  ورزشــی 
خصوصــی و دولتــی نیــز، بیانگر حركت 
جامعه به ســمت داشتن برنامه های شادی 
بخش و نشاط آور در زندگی روزمره مردم 

است. 
در این میان موضوعی كه متاسفانه همواره 
در ذهــن برنامه ریزان و افــراد تصمیم گیر 
مغفول می ماند، سهم افراد دارای معلولیت 
برای بهره منــدی از این امکانات عمومی و 
خصوصی برای ورزش و تفریح و داشــتن 
نشاط و شادی همانند ســایر همشهریان 

خود است.
كارشناســان توانبخشــی، بر نقش ورزش 
در بهبود ســالمت جســمانی و پیشگیری 
از پیشــرفت انــواع معلولیت هــا، تاكیــد 
فــراوان دارنــد و تاثیــر ورزش در ارتقــا 
كیفیت بهداشت روانی و افزایش مشاركت 
اجتماعــی در افراد دارای معلولیت را، غیر 

قابل انکار و قابل تامل می دانند.
یافتـــه های پژوهشــی كارشناسان تربیت 
بدنــی نیــز، نقــش ورزش را در افزایش 
سرعت یادگیري، برقراري ارتباط نزدیک تر 

جایگاه ورزش
در مراکز آموزشی و توانبخشی معلوالن

ســــــرآغاز

        برای نخستین بار سازمان ملل متحد رسما اعالم كرد كلیه افرادی كه
                                      به نوعی مبتال به معلولیت هستند باید از حق شركت در فعالیت های

                                     ورزشی عمومی یا برنامه های ورزشی ویژه معلوالن برخوردار شوند، 
در نظام مدارس همانند افراد ســالم امکانات ورزشــی برای آنان فراهم شود و به آنان فرصت 
داده شــود كه مانند دیگر اقشــار جامعه، به عنوان ورزشکار یا تماشاگر از امکانات ورزشی و 

تفریحی بهره مند شوند.
در معاهده ســازمان ملل متحد، در ارتباط با حقوق معلوالن، عبارت »ورزش برای همه« به 
صراحت بیان شــده بود. از آن زمان تاكنون 153 كشور این معاهده را امضا كرده اند و 109 
كشــور نیز آن را تصویب نموده اند. جمهوری اســالمی ایران هم با تصویب آن در ماه اكتبر 

2009، از جمله كشورهای تصویب كننده این معاهده به شمار می رود.
علی رغم این موفقیت ها، »ورزش برای همه« همچنان تحقق نیافته است، البته كسی نمی تواند 
نتایج چشمگیر آن را منکر شود. ماهیتا »ورزش مشاركت عموم را می طلبد، شمول همگان و 
شهروندی را شامل می شود، ارزش های انسانی مانند احترام به حریف، تعهد نسبت به قوانین 
و مقررات، كار تیمی و بازی منصفانه را در بر می گیرد و همه اینها اصولی هستند كه از اجزای 

منشور ملل متحد محسوب می شوند.
ورزش، ســالمت جامعــه را تامین می كند و همانطور كــه در پاراالمپیک های قبلی، به ویژه 
پاراالمپیک 2008 شــاهد بوده ایم، ورزش پاراالمپیک در تغییر جامعه و ایجاد مســاوات، از 

توانمندی منحصر به فردی برخوردار است..
به همین دلیل ارتقای ورزش معلوالن در ســه ســال آینده و بعد از آن، یکی از شش هدف 
اســتراتژیک كمیته بین المللی پاراالمپیک را تشکیل می دهد. هدف ما و كشور های عضو در 
سراســر جهان، افزایش تعداد شــركت كنندگان در ورزش های معلوالن در همه ســطوح، از 

مبتدی تا نخبگی است. 
دستیابی به این اهداف چندان دشوار نیست با این حال تحقق این اهداف مستلزم این است 

كه ما موانعی كه سر راه شركت معلوالن در فعالیت های ورزشی قرار دارند
 را شناسایی و آنها را از میان برداریم و این تنها راهی است كه می تواند

 به تحقق هدف ورزش برای همه منجر شود. 

از سخنرانی رئیس كمیته بین المللی پارالمپیک، فیلیپ كروین در همایش »ورزش برای همه« تهران، 1390

افزایش مهارت هاي درسي و  با ســایرین، 
غیردرســي، كاهش افسردگي و فشارهاي 
رواني، ایجاد آرامش، نشــاط و شــادابي و 
تقویت روابط اجتماعي بسیار حائز اهمیت 

می دانند.
اگرچه در ســال های اخیر، جامعه رویکرد 
مناسب تری نســبت به ورزش معلوالن، به 
خصوص بعد از حماســه دالوران دلوار در 
مسابقات پارالمپیک لندن در سال 2012 
میــالدی و حمایت رســانه ها به خصوص 
امــا همچنان  رســانه ملی داشته اســت، 
افراد دارای معلولیت از شــراكت در برنامه 
ورزشــی در اماكــن عمومی محــروم و از 

مزایای ورزش همگانی بی بهره هستند.
 بر اســاس ماده دو و چهــار قانون جامع 
از حقــوق معلــوالن جمهوری  حمایــت 
اســالمی ایران و ماده ســی كنوانســیون 
بین المللــی حقوق افــراد دارای معلولیت، 
ایــن افراد حــق برخــورداری از امکانات 
ورزشــی را دارند و می بایســت شرایط به 
گونه ای فراهم شود تااین افراد هم بتوانند 
امکانات ورزش  از  همانند سایر شهروندان 

همگانی استفاده نمایند.
با این رویکرد، نقش وجایگاه مراكز متولی 
حوزه معلولیت شــامل؛ مراكز آموزشــی، 
توانبخشــی و مراكز نگهداری افراد دارای 
معلولیــت، چه تحت پوشــش مســتقیم 
ســازمان بهزیستی كشــور و چه زیر نظر 

افراد خیر و نیکوكار، پر رنگ تر می شود.
مراكز مرتبط با افــراد دارای معلولیت، به 
چند دسته از جمله؛ مراكز آموزشی روزانه 
معلوالن جســمی و حركتی، مانند مجتمع 
آموزشــی نیکوكاری رعــد و مجتمع های 
آموزشــی افــراد نابیناو مراكــز نگهداری 
كهریزک  سالمندان  سرای  مانند  معلوالن، 
ومراكز نگهــداری كم توانان ذهنی و مراكز 
آموزش معلوالن كم توان ذهنی مانند مركز 
جامــع خیریه عمل یا مركز خیریه وحدت 

تقسیم می شوند.
در ایــن گونه مراكز روزانه و شــبانه روزی 
،اگر چه  برنامه های ورزشــی متنوعی در 

طول ســال با عناویــن مختلف مثل؛ جام 
رمضان، مسابقات ورزشی هفته بهزیستی، 
روز پارالمپیک و ... برگزار می شــود و در 
برخی مراكز با حضور كارشناســان تربیت 
تشکیل  معلوالن  ورزشــی  تیم های  بدنی، 
می شــوند كه می توان به ســابقه حضور 
تیم های بوچیــای مجتمع رعد و كهریزک 
در مســابقات ملی هم اشــاره كرد؛ اما در 
تعداد محدود هم، كمبود وســائل  همین 
ورزشــی و نبود برنامه ای مدون و قانونی و 
الزم االجرا از ســوی مراجع ذیصالح، باعث 
كمرنگ شدن موضوع ورزش همگانی برای 

معلوالن می شود. 
داشــتن برنامه ورزش صبحگاهی به طور 
منظــم و روزانه برای افراد دارای معلولیت 
در مراكز آموزشــی و نگهــداری معلوالن، 
توســعه برنامه های فرهنگی در راســتای 
ایجــاد و تثبــت جایــگاه ورزش همگانی 
افــراد دارای معلولیــت، تدوین  در میان 
آموزشی  مراكز  توسط  تشویقی  برنامه های 
ومراكز نگهداری معلوالن به منظور افزایش 
حضور معلوالن در این عرصه و تشویق این 
مراكز از سوی سازمان بهزیستی، می تواند 
نقش بسیار مهمی در ایجاد جایگاه ورزش 
و به طور خــاص ورزش همگانی معلوالن، 
هم پای ورزش در مدارس و دانشــگاه ها، 

داشته باشد.

محمد رضا دشتی
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برای اولین بار در ایران اتفاق افتاد

تأسیس رشته تربیت مربی ورزش معلوالن
 در مرکز علمی - کاربردی رعد

به گفته حســن محمودآبادی مسوول 
ورزش معلوالن و جانبازان دانشــگاه 
و مدیــر گروه تربیت بدنــی در مرکز 
علمی کاربردی رعد، تأســیس رشته 
اولین  بــرای  معلوالن  تربیت بدنــی 
باراســت که در ایران راه افتاده است. 
به گفته او فعالیت این رشــته از بهمن 
92 و با پیشنهاد دکتر عالقبند ریاست 
محترم مرکز علمــی کاربردی رعد و 
گروه  و  آمــوزش  معاون  ایزدی  دکتر 
نیکوکاری آموزشــی  مجتمع  آموزش 

رعد راه اندازی شده است.
با این ورزشکار قهرمان، در محل مرکز 
علمی کاربردی رعد به گفتگو نشستیم 

که در زیرمی خوانید.
 

لطفًا خودتان را معرفی کنید و در مورد 
سوابق شغلی و ورزشی خود بگویید؟

حســن محمودآبادی، كارشــناس مسوول 
تربیت بدنی از دانشگاه تهران هستم. سابقه 
ورزشــی من بــه دوران نوجوانی و ورزش 
كشــتی برمی گردد. در ســال 73 در رشته 
تربیت بدنی دانشــگاه تهران پذیرفته شدم و 
چهارســال بعد به عنوان كارشناس رسمی 
تربیت بدنی، دراین دانشگاه مشغول به كار 
شــدم. حدود بیست سال اســت كه مربی 
كشتی در دانشگاه تهران وده سال هم دبیر 
انجمن كشتی و ورزش های باستانی هستم. 
تیــم ما ســه دوره در مســابقات قهرمانی 
دانشــجویی جهان شركت كرد و یک دوره 
قهرمان جهان شدیم )2006 مغولستان( و 
در مسابقات ازمیر در سال 2005 مقام سوم 
جهان را به دست آوردیم. ما در 5 دوره در 
مســابقات مختلف كانادا و مسابقات 2001 
ایتالیا و همچنین در مســابقات روســیه و 
مسابقات انتخابی جهان در لهستان شركت 
برگزاری مســابقات  كردیم. من مســوول 
دانشجویان در ایران بودم. ده سال است كه 

دبیر انجمن كشتی باستانی در وزارت علوم 
هم هستم و از سال 76-75، مسوول انجمن 
ورزش جانبازان و معلوالن در دانشگاه تهران 
می باشم. تیم كشــتی كه من سرمربی آن 
هستم، در سال جاری به مسابقات اسکوپی 

مجارستان اعزام خواهد شد.
از ســال 75-76به بعد، تیم بســکتبال با 
ویلچر ما، با مربیگری آقای عباس كوچکی 
در ســطح قهرمانی كشــور همیشه حرفی 
برای گفتن داشته اســت. در تیم دانشــگاه 
تهران قهرمانان بزرگــی؛ مثل آقای مجید 
كهتری، داوود حیدری و آقای ماندگاری فر 
داشته ایم. در سال 76 ،تیم گلبال دانشگاه 
تهران را بــا كمــک اداره كل تربیت بدنی 
راه اندازی كردیم و دو دوره قهرمان مسابقات 
گلبال اســتان تهران شدیم . بعد از آن تیم 
شــنای جانبازان و معلوالن را در دانشــگاه 
تهــران و با كمــک آقای مجیــد نوروزی 
راه اندازی كردیم. در این سال توانستیم یک 
سانس اســتخر را برای جانبازان و معلوالن 
الهیات دانشگاه  كه بعضا دانشجویان رشته 

تهران بودند، اختصاص دهیم.

تربیت بدنی  رشــته  مــورد  در  لطفًا 
معلــوالن در مرکز علمــی کاربردی 
رعد که به تازگی تأســیس شده است، 

توضیح دهید؟

برای اولین بار در كشــور در سال 92-93 
دوره مربیگــری معلوالن در مقطع كاردانی 

در مركز علمــی كاربردی، واحــد رعد به 
همت دكتر عالقه بند، ریاســت محترم این 
دانشگاه راه اندازی شد. به نظر من این اقدام 
یکی از بهترین كارهایی است كه در سطح 
كشور در این چندســال اخیر در ارتباط با 
افــراد دارای معلولیت انجام شده اســت. ما 
تاكنون ورزشکار معلول به عنوان كارشناس 
تربیت بدنی  تربیت بدنی و كمک كارشناس 
نداشــته ایم و همیشــه افرادی كه مشکل 
جسمی و حركتی نداشتند، به عنوان مربی 
و كارشناس تربیت بدنی در تمرینات تیم ها 
شــركت می كردند. ما تا به حال كارشناس 
تربیت بدنی كه فیزیولوژی و آناتومی ورزشی 
و روانشناســی معلــوالن خوانده باشــد را 
نداشتیم و خوشبختانه این كالس ها امروز، 
در حال برگزاری است. البته دوره مربیگری 
معلوالن را داشته ایم ولی شركت كنندگان و 
دانشجویان این رشته همه افراد غیرمعلول 
بوده اند . در این دوره كه در حال اجراســت 
برای اولین بار اســت كه افراد معلول، مربی 
معلوالن خواهند شد. جالب اینکه در كالس 
ما 8 نفر قهرمان در رشــته های بسکتبال با 
ویلچر، تیروكمــان، تنیس روی میز و یک 
نفر قهرمان پرتــاب وزنه و یک نفر قهرمان 
فوتبال معلوالن داریم كه این افراد در آینده 
می توانند كارشناس تربیت بدنی شوند و در 
مراكز بهزیستی و توانبخشی در شناسایی و 
جذب استعدادهای ورزشی در بین معلوالن 
كمک كنند. وجود این افراد به فدراســیون 
ورزش هــای جانبازان و معلــوالن، كمیته 
پارالمپیــک و حتــی وزارت ورزش كمک 
شــایانی خواهد كرد. من كارشناس ورزش 
در دانشگاه تهران هستم و می خواهم بگویم 
این دانشگاه كه مهد ورزش آكادمیک است 
و پنجاه ســال قدمت دارد، چنین جرات و 
جســارتی نکرد كه بــرای معلوالن كالس 
مربیگــری برگــزار كند، چون كار بســیار 
سختی اســت و جسارت خاصی می خواهد. 
خوشــبختانه مركــز رعد این جســارت را 

داشته است.

در این دوره آموزشــی چه دروســی 
تدریس می شوند؟ آیا مرکز دانشگاهی 
رعــد امکانات الزم ورزشــی را برای 
دانشجویان این رشته در اختیار دارد؟

ما در حال حاضر ســالن ورزش یا اســتخر 
شنا و یا ســایر امکانات ورزشی را در كنار 
كالس های مربیگــری نداریم، ولی با همت 
و كوشــش هیات رییسه دانشکده رعد و با 
همت خانم ها؛ رفیعی و بیات قرار اســت در 
ترم آینده ســالن ورزش و امکانات تربیت 
بدنی در اختیار رشــته مربیگری معلوالن 

قرار بگیــرد. همانطور كه یک دانشــجوی 
عکاســی باید  دوربین و لنز را بشناســد، 
دانشــجوی تربیت بدنی نیز بایــد با توپ و 

سالن و امکانات ورزشی آشنا باشد.

اطالع رسانی در مود این رشته چگونه 
بوده اســت و تعداد افرادی که اکنون 
مشغول تحصیل در این رشته اند، چند 

نفر هستند؟

اطالع رســانی از طریق سایت های ورزشی 
و دانشــگاه جامــع علمی كاربــردی رعد 
بوده اســت. در اولین دوره كه در سال 93-

92 برگزار شــد، حدود چهــل نفر ثبت نام 
كردند ولی در بررســی های تکمیلی مجبور 
شــدیم تعدادی از آنان را كه دچار مشکل 
جسمی بسیار سخت بودند را نپذیریم. برای 
این افراد امکان شــركت در این دوره واقعاً 
وجود نداشــت. البته این مساله، هم برای 
ما و هم برای ســایر شركت كنندگان بسیار 
ناراحت كننده بود. اكنون بیست نفر در این 

رشته مشغول به تحصیل هستند.

استقبال از این رشــته در میان افراد 
بوده اســت؟  چگونه  معلولیت  دارای 
رشته  این  به  عالقمند  دانشجویان  آیا 

هستند؟

بله. استقبال بسیار خوب بود و من مطمئن 
هستم در دوره بعد تعداد داوطلبان بیشتری 
خواهیم داشت. ولی به دلیل محدودیت فضا، 
مجبــور خواهیم بود با همین تعداد )حدود 
20نفــر( كالس ها را تشــکیل دهیم چون 
فعال امکانات بیشــتری نداریم. خوشبختانه 
دانشجویان بسیار مشتاق و عالقمند هستند 
و من امیــدوارم كه دوره كارشناســی این 
رشــته نیز در آینده در همین مركز برگزار 

شود.

آیا در حال حاضر، دانشــجویان برای 
آموزش  هم  خاصی  ورزشی  رشته های 

می بینند؟

خیــر. در مقطــع كاردانی تربیــت مربی 
معلوالن، ما كارشــناس تربیت بدنی تربیت 
می كنیــم. به این افراد شــالوده و اســاس 
تربیت بدنی معلوالن آموزش داده می شــود. 
در دوره كارشناسی كه امیدواریم در آینده 
برگزار شــود، تفکیک رشــته های ورزشی 
صورت می گیــرد. مثاًل؛ رشــته ی آمادگی 
جســمانی بســکتبال با ویلچــر و یا دیگر 

رشته های ورزشی معلوالن.

آینــده رشــته  آیــا در 
مربیگــری  کارشناســی 
مرکز  دراین  هــم،  معلوالن 

تاسیس خواهد شد؟

من پیگیر این مســاله هســتم و 
بســیار امیدوارم. باید بگویم یکی 
از بهترین روزهای زندگی من، روز 
افتتاح این دوره بود. افتخار من این 
اســت كه یکی از جانبازان مملکت 
هســتم. البته مــن ورزش قهرمانی 
را بــا وجود جانبازی طــی كردم. با 
وجود اینکه من مربی كشتی دانشگاه 
هستم و تیم ما در این دوره به فرانسه 

اعزام خواهد شــد، ولی كاراصلی 
ورزش  حــوزه  در  عالقــه ام  و 

معلوالن است.

فــارغ  کار  بــازار 
این  التحصیــالن 

رشته کجاست؟

وقتــی مربی ورزش 
داشــته  معلــوالن 
در  افراد  این  باشیم، 
هر جایی كه معلوالن 
باشند،  داشته  حضور 
می تواننــد مشــغول 
بــه كار شــوند. مثاًل 
در مراكز بهزیســتی 
افراد  این  اســتان ها، 
به عنوان  می تواننــد 
بــا  ورزش  افــراد دارای مربــی 

معلولیــت كار كنند. همچنیــن در مراكز 
توانبخشی می توانند وارد بازار كار شوند. 

دارای  آموزان  دانش  معضالت  از  یکی 
معلولیــت در مــدارس بحث ورزش 
این  آیا  اســت.  ورزشی  کالس های  و 
فارغ التحصیالن می توانند مربی ورزش 

مدارس باشند؟

ورزش معلوالن در مدارس از وظایف آموزش 
و پرورش اســت. یکی از مشــکالت ما این 
اســت كه همه معلمان ورزش در مدارس، 
افراد غیرمعلول هســتند كــه آموزش الزم 
برای كار با معلــوالن را ندیده اند. البته در 
دانشگاه ها هم وضع به همین صورت است. 
تا سال 75 چیزی به عنوان ورزش معلوالن 
به شکل كنونی در دانشگاه ها وجود نداشت 
و این افراد هم به دلیل مشکل جسمی كه 
دارند در ارتباط با دیگران راحت نیستند و 
در عرصه های ورزشی نمی  توانند به راحتی 

وقتی مربی، 
برای ورزش 

معلوالن داشته 
باشیم، این افراد در 
هر جایی که معلوالن 
حضور داشته باشند، 

می توانند مشغول
 به کار شوند
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حضور داشته باشند. افرادی مثل من وظیفه 
دارنــد كه ایــن افــراد را وارد صحنه های 
ورزشی كنند. ورزش به این افراد روحیه و 

نشاط و امید به زندگی می بخشد.

آیــا در دروس دانشــگاهی رشــته 
تربیت بدنــی بــه ورزش معلوالن هم 

توجه شده است؟

خیر. متاسفانه كالس هایی در مورد آموزش 
ورزش بــه معلوالن وجود نــدارد. تنها یک 
درس بــه عنوان معلوالن وجود دارد كه در 
آن در حــدود 50 صفحه در مورد حركات 
اصالحی معلوالن گفته شده اســت. انشااله 
دوره ای كه در مركــز علمی كاربردی رعد 
برگزار می شود، بتواند منشأ كارهای بزرگی 
در آینده باشد. البته این كار حمایت 
وزارت ورزش و فدراســیون 
ورزش هــای جانبــازان و 

معلوالن را می طلبد.

آیا شما با فدراسیون 
ورزش های معلوالن 
و جانبازان هم در 
ارتباط هستید؟

صورت  تعاملی  هنوز 
دبیر  البته  نگرفته است. 
هیأت جانبازان و معلوالن 
ایــن  در  تهــران  اســتان 
دانشگاه مشــغول به تحصیل 
اســت، ولی هنوز تعامل موثری 
صورت نگرفته اســت. ولی من افق را روشن 

می بینم و حتماً این اتفاق خواهد افتاد.

آیا در این رشته کسانی هم می توانند 
ورزش  در حوزه  قبال  که  کنند  شرکت 

معلوالن کار نکرده اند؟

بلــه. ما افــراد عالقه مندی كه ســابقه كار 
ورزشــی و قهرمانی نداشــته باشــند هم، 
پذیرش می كنیــم. در حال حاضر در اینجا 
دانشجوی خانمی داریم كه نقاش است و به 
دلیل عالقمندی به ورزش معلوالن، در این 
دوره شركت كرده است. البته من در دانشگاه 
علمی كاربردی پرسپولیس هم همین رشته 
را تدریس می كنم و در آنجا افراد غیرمعلول 
هم برای رشــته مربیگری معلوالن تحصیل 
می كنند. در دانشگاه پرسپولیس خانمی در 
این رشــته تحصیل می كند كه وقتی از او 
سوال می شــود كه انگیزه اش برای شركت 
در این دوره چیســت؟ می گوید: تنها برای 

گرفتن مدرک وارد دانشــگاه شده است! بنا 
به گفته خودش او روحیه كار با افراد دارای 
معلولیــت را نــدارد و با معلــوالن و مقوله 
معلولیت از نزدیک آشــنا نیســت. چنین 
افرادی كــه به این حوزه عالقــه ای ندارند 
نباید وارد رشــته ای این چنینی شوند كه 
كارشــان به طور مســتقیم با افراد دارای 

معلولیت است. 

رشته  این  آینده  برای  شما  چشم انداز 
چیست؟

من آینده را روشــن می بینم. چون بچه ها 
واقعاً اشتیاق فراوانی به ورزش و تربیت بدنی 
دارنــد و امیدواریــم كه دوره كارشناســی 
تربیت بدنی را هم بــرای آنان برگزار كنیم. 
این افراد پس از اتمام تحصیل می توانند در 
فدراســیون ورزش های جانبازان و معلوالن 
و حتی در مدارس شــروع به كار كنند. به 
نظر من هر منطقــه آموزش و پرورش باید 
یک یا چند كارشــناس تربیت بدنی آموزش 
دیده در حوزه ورزش معلوالن داشته باشد. 
این كارشناســان می توانند در استعدادیابی 
افــراد دارای معلولیــت، چــه دختر و چه 
پســر در مدارس و مراكز توانبخشی، نقش 
ایفا كنند. وقتی این اســتعدادها شناسایی 
شوند می توان آنان را به سالن های ورزشی 
آورد و بــرای قهرمانــی، پرورششــان داد. 
متاســفانه خانواده ها، نســبت بــه ورزش 
معلوالن بی اطالع هستند. من در اطرافیان 
خــودم دختری را می شناســم كه به دلیل 
معلولیت دچار كم تحركی و در نتیجه دچار 
چاقی مفرط شــده كه ایــن چاقی خودش 
بیماری هــای مختلفــی را بــرای او ایجاد 
كرده اســت. به این ترتیــب، معلولیت این 
آگاهی  دختر مضاعف شده است. خانواده ها 
الزم را ندارند كه این بچه ها را به سالن های 

ورزشی بفرستند. 

آیا ســالن های ورزشی مناسب سازی 
شده برای حضور معلوالن وجود دارد؟

بله، ســالن هایی وجود دارنــد كه بچه های 
دارای معلولیت هم می توانند در آن حضور 
داشته باشند. شــاید تعداد این سالن ها در 
جاهایی مثل شهرستان ها، كمتر باشد ولی 
چنین سالن هایی وجود دارند. ما لیستی از 
این سالن ها را می توانیم در اختیار بچه های 

دارای معلولیت قرار دهیم.

آیا در کشور، NGOهای ورزشی برای 
معلوالن وجود دارد؟

خیــر، انجمن یا مركزی كه به صورت خود 
جــوش و به صورت محکم و قوی در زمینه 
ورزش معلوالن فعالیــت كند وجود ندارد. 
البته NGOهایی هستند كه برای اعضای 
خود یک زمانی را از اســتخر یا سالن های 
ورزش رزرو می كننــد و اعضایشــان را به 
NGO آنجا می برنــد ولی جــای چنین
هایی در جامعه خالی اســت. در جامعه ما 
خیرینی وجود دارند كــه میلیاردها تومان 
برای  مصارف آموزشــی  هزینه می كنند، 
اگر این افــراد آ گاهی و برنامه ریزی الزم را 
داشته باشند، حتماً برای ساخت سالن های 
ورزشی مخصوص افراد دارای معلولیت هم 

كمک می كنند. 

آیا بهتر نیست که افراد دارای معلولیت 
و افراد غیرمعلول در کنار هم در دوره 

مربیگری معلوالن شرکت کنند؟

اصــاًل باید اینگونه باشــد كه همــه افراد 
عالقمند بتوانند در این رشــته وارد شوند. 
ولی برای اولین دوره، ما در نظر داشتیم كه 
فقط از افراد دارای معلولیت استفاده كنیم. 

آخرین سخن شما چیست؟

كســانی كه در حوزه معلوالن كار می كنند 
كار بزرگــی انجام می دهند. مــن بارها در 
مسابقات قهرمانی شركت كرده ام و قهرمان 
جهان هم شــده ام ولی كار برای معلوالن را 
بسیار ارزشمند و فراتر از همه موفقیت هایم 

می دانم. 

در 
جامعه ما 

خیرینی وجود 
دارند که میلیاردها 

تومان برای مصارف 
آموزشی خرج می کنند، 
اگر این افراد آ گاهی و 

برنامه ریزی الزم را داشته 
باشند، حتمًا برای ساخت 

سالن های ورزشی 
مخصوص افراد دارای 

معلولیت هم، کمک 
زنان ورزشکار ایرانی، می کنند. 

در مسابقات پاراالمپیک همیشه باقدرت ظاهر شده اند

فاطمه رخشــانی ورزشکاری است که 
و  دارد  را  بهداشــت  آموزش  دکترای 
23سال اســت که عضو هیأت علمی 
دانشگاه  علوم پزشکی می باشد. اکنون 
او از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم 
دکتر  است.  بهشــتی  شهید  پزشکی 
سمت های  در  22سال  مدت  رخشانی، 
اجرایی مختلف که بیشــتر در زمینه 
آموزشــی علمی و پژوهشــی است 
فعالیت داشته است. او قهرمان شنا نیز 
هست و اکنون نایب رئیس کمیته ملی 
او  با  بانوان است.  پارالمپیک در بخش 

به گفتگو نشستیم.

شــما ورزش را از چه زمانی شــروع 
کردید و اکنون چه ســمتی در کمیته 

پاراالمپیک دارید؟

مــن ورزش را از دوران دانشــجویی و در 

رشــته های مختلف شروع كردم. ولی عالقه 
زیادی به ورزش شنا دارم و بارها در سطح 
ملی در مســابقات كشوری شركت كرده ام. 
در آبان ماه ســال گذشته با وجود اینکه به 
دلیل مشــغله كاری، ســال ها بود به شکل 
جدی در مسابقات شركت نکرده بودم ،ولی 
در مســابقات داخلی شنا شــركت كردم و 
در یــک مرحله مقــام دوم و در مرحله ای 

دیگر،مقام سوم را كسب نمودم.
در ســال 1388، مــن به عنــوان نماینده 
وزارت بهداشــت و درمان در جلسه مجمع 
عمومــی كمیته ملی پاراالمپیک شــركت 
كردم. كمیته ملــی پاراالمپیک یک رئیس 
و دو نایــب رئیس دارد؛ یکــی از بانوان و 
یکی از آقایان. قرار بود در این جلســه، این 
ســه نفر تعیین شــوند. با معرفی دوستان 
و با توجه به شــرایط من، از من خواســته 
شد كه برای نایب رئیسی بانوان در كمیته 
ملی پاراالمپیک كاندید شوم. من تمایلی به 

این كار نداشــتم چون نگران این بودم كه 
به ســایر وظایفم در وزارت بهداشت نرسم. 
نهایتا در آن جلسه پس از رای گیری من به 
عنــوان نایب رئیس كمیته ملی پاراالمپیک 
در بخــش بانوان انتخاب شــدم. در بهمن 
ســال 1392 هم پس از چهارسال، دوباره 
انتخابات برگزار شد و در این دوره نیز رای 
آوردم و نایــب رئیس شــدم. در طول این 
مدت من در بازی های مختلفی كه بچه های 
دارای معلولیت ایرانی در ســطح آســیایی 
و بین المللــی در آن شــركت كردند، مثل 
بازی های گوانجو و پاراالمپیک لندن، همراه 
با بچه ها بودم. آنچه كه به عنوان نایب رئیس 
كمیته پاراالمپیــک بانوان در حوزه وظایف 
ماست، بحث توســعه ورزش بانوان معلول 
و كمک به حضور آنان در ســطح قهرمانی 
و ورزش های همگانی اســت. گرچه رسالت 
كمیتــه پاراالمپیک بیشــتر بحث قهرمانی 
است ولی در خیلی از فعالیت ها، هدف آشنا 
كردن مردم بــا ورزش معلوالن و همگانی 

كردن ورزش برای معلوالن بوده است. 
از جمله این فعالیت هــا برگزاری روز ملی 
پاراالمپیک اســت كــه به صــورت هفته 
پاراالمپیــک برگزار می شــود و ایران تنها 
كشوری اســت كه پیگیر این مساله است. 
قرارشده كه در تقویم ایران از سال 94، روز 
24 مهرماه به عنــوان روز ملی پاراالمپیک 
ذكر شــود. هدف این كار آشنا كردن مردم 
با جنبش ملی پاراالمپیک اســت كه نشان 
دهیم معلــوالن هم می توانند در ســطوح 
مختلفی از رشــته های ورزشــی شــركت 
داشته باشند. از طرفی هم در بحث سالمت 
جســمی، روحی و روانی معلــوالن، برای 
داشتن تحرک كافی، برنامه ریزی كنیم. در 
این مدت سیاست هایی در ارتباط با ورزش 
بانوان اتخاذ شده است كه هدف این بود كه 
حضور شــان را تا جایی كه ممکن است در 
مجامع بین المللی تســهیل كنیم. در مورد 
آقایان، مدال آوری جزو مالک ها و معیارهای 
كمیته ملی پاراالمپیک بوده اســت، ولی در 
مورد خانم ها، افزایش حضور آنان در سطح 
بین المللی برای كمیته معیار اســت .ولی با 
این وجــود هر وقت كــه خانم های معلول 
كرده اند،  شــركت  بین المللی  مسابقات  در 
خیلی خوب ظاهر شــده اند و بدون كسب 
مقام برنگشته اند. ما دو فدراسیون در حوزه 
ورزش معلــوالن داریم، یکی فدراســیون 
ورزش های جانبازان و معلوالن است كه به 
ورزش معلوالن جســمی می پردازد و یکی 
نابینایان است  هم فدراســیون ورزش های 
كه ورزش های مخصوص نابنایان را برعهده 
دارد. در مســابقات پاراالمپیــک، بچه های 
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خیلی خوبی در ســطح كشــور وجود دارد 
كه باید این افراد اســتعدادیابی شوند. یکی 
از كارهایــی كه كمیته آمــوزش به دنبال 
آن است، بحث اســتعدادیابی است كه در 
سازمان آموزش و پرورش و خصوصاً آموزش 
و پرورش اســتثنایی در حال انجام اســت. 
بحث اســتعدادیابی اهمیت زیادی دارد كه 
بررسی می شــود این بچه ها چه ظرفیت و 
توانایی هایی دارند و چه كسانی را می توان 
آورد و آنــان را برای آینده ورزش كشــور 
پرورزش داد. الزمه این كار این اســت كه 
در مورد ورزش معلوالن، هم، مردم آموزش 
ببینند و هم خانواده ها و هم معلمان مدارس. 
موقعی كه مدرسه می رفتم در زنگ ورزش، 
معلم ها به من می گفتند تو برو مشق هایت 
را بنویس و در دانشگاه هم در درس تربیت 
بدنی، به من می گفتند متنی را ترجمه كن 
و بیاور! كســی نبود كه به مــن بگوید بیا 
ورزش كن. هیچکــس نبود كه به این فکر 
كند كه من هم می توانم یک سری ورزش ها 
را انجام بدهــم و یا به من آموزش بدهد تا 
بتوانم ورزشــی را انجام بدهم. بچه های ما 
در هر رشــته ای كه فعالیــت كرده اند، هم 
خودشــان روحیه خوبی پیدا كرده اند و هم 
خانواده هایشان با آنها ارتباط بهتری برقرار 
كرده اند. مخصوصا وقتی كه انگیزه های ملی 
و بین المللی در آنها شــکل می گیرد. واقعاً 
این بچه ها ظرفیت های بزرگی هســتند كه 
كمتر به جامعه شناسانده شده اند. البته به 
نظر من در سال های اخیر نقش كمیته ملی 
پاراالمپیک در جهت فرهنگ سازی و نشان 
دادن توانایی های معلوالن، خیلی بیشتر از 
ســازمان هایی بوده كه فرهنگ ســازی در 
این زمینه وظیفه آنان بوده اســت، همین 
كه نگاه جامعه را نســبت به معلوالن با نگاه 
ورزشــی، تغییر اساســی داده است، خیلی 

ارزشمند است.

به ورزش همگانی اشاره کردید، کمیته 
کاری  چه  حــوزه  این  در  پاراالمپیک 

انجام داده است؟

یکــی از دغدغه هــای ما این اســت كه در 
ورزش همگانــی كه اكنون در كشــور راه 
افتاده اســت مثل پیاده روی هــای همگانی، 
ســعی كنیم بچه های دارای معلولیت را به 
حضور در این پیاده روی ها تشــویق كنیم. 
البته هنوز در این مورد ســازماندهی الزم 
صورت نگرفته اســت. ولی در مناسبت های 
مختلف مثل هفته پاراالمپیک ســعی شده 
كه برنامه هایی مثل ویلچررانی و مســابقات 
مختلف انجام شــود. به همین منظور یک 

روز از هفتــه پاراالمپیک به ورزش همگانی 
اختصاص داده شده اســت كــه در این روز 
مســابقاتی چون ویلچررانــی، پیاده روی و 
دو، در سطح كشور برگزار می شود. معموال 
این مسابقات در ورزشــگاه ها و مکان های 
مناسب سازی شده انجام می شود و بسیاری 
از افراد معلول هم در آن شــركت می كنند. 
ولــی هنوز نتوانســته ایم كه بــرای ورزش 
همگانی معلوالن، برنامه مداوم و پشت سر 
هم در طول ســال، داشته باشیم. از اهداف 
كمیته ملــی پاراالمپیک این اســت كه به 
ورزش های همگانی توجه بیشــتری شود و 
اعتقادمان این اســت كــه از همین ورزش 
همگانی بتوان افراد حرفه ای را شناسایی و 

استعدادیابی كرد.

زنان دارای معلولیت در کشــور ما از 
چه زمانی وارد مســابقات پاراالمپیک 
به حال چگونه  تا  آنان  شدند و حضور 

بوده است؟ 

ما تاكنون در 8 دوره در مسابقات پاراالمپیک 
در جهان شركت كرده ایم ولی در قریب به 
اتفاق آنها، بانوان ما حضور نداشــته اند. در 
ســال های اخیر اســت كه بانوان ایرانی در 
پاراالمپیک شــركت كرده اند. البته در یک 
ســری ورزش هایی مثل شنا و وزنه برداری، 
محدودیت هایی برای شــركت بانوان داریم. 
به هر حال كمیتــه بین المللی پاراالمپیک، 
قوانین خاصی دارد. در مــورد وزنه برداری 
بانــوان در حال پیگیری و رایزنی هســتیم 
تــا بتوانیم بانوان ایرانی را با لباســی كه ما 
انتخاب می كنیم در بازی ها شــركت دهیم 
و در صورتــی كه به موافقت نهایی دســت 
یابیــم، به خوبی خواهیم توانســت در این 
رشته مدال آوری هم داشته باشیم. در مورد 
شنای بانوان با وجودی كه اصاًل در بازی های 
پاراالمپیک اعزام نداشتیم، ولی در بازی های 
آسیایی دیدیم كه ایران جزو كشورهایی بود 
كه مدال آوری خوبی داشت. در رشته شنا 
یک نفر می تواند در چند مســابقه شركت 
كند و مدال های متعددی را به دست بیاورد 
و این در كمتر ورزشی امکان پذیر است. در 
ورزش هایی مانند تیراندازی، پرتاب دیسک، 
پرتاب نیزه، دوومیدانی و والیبال نشســته، 
بانــوان ایرانی موفقیت هایــی خیلی خوبی 
كســب كرده اند. مثــاًل در بازی های اخیر 
آســیایی، تیم والیبال نشسته بانوان ایران، 
نایب قهرمان شــد كه البته انتظار داشتیم 
كه قهرمان شــود. ولی چین كه یک كشور 
پیشرفته است و در خیلی از رشته ها قدمت 
زیادی دارد، اول شــد. به هــر حال بانوان 

گلبــال، فوتبال، جودو و دوچرخه ســواری 
نابینایان حضور داشــتند. تیم گلبال ما در 
آســیا پس از چین همیشــه اول هستند، 
همین طــور فوتبال نابینایان هم از تیم های 
بسیار قوی اســت. یکی از كارهایی كه در 
این مدت انجــام داده ایم، راه اندازی كمیته 
آموزشــی با هدف آموزش عمومی جامعه 
بوده است. بخشی از این آموزش ها، آموزش 
تخصصی مربیان و ورزشــکاران اســت كه 
جزو وظیفه ذاتی كمیتــه ملی پاراالمپیک 
به حســاب می آید و به صــورت روزمره در 
حال انجام اســت. در بخــش آموزش های 
عمومی هم هدف، آشنا كردن عموم مردم 
با ورزش هایی اســت كــه بچه های معلول 
انجام بدهند. مثاًل كمتر كســی  می توانند 
اســت كه می داند بچه هــای فلج مغزی ما 
ورزشــی به نام بوچیا دارنــد و چقدر این 
ورزش بــرای آنان هیجان انگیز اســت. با 
وجودی كــه به نظر می رســد این ورزش 
تحــرک كمــی دارد ولی وقتــی فقط به 
عنــوان ناظر در این بــازی حضور پیدا 
كه  می شــویم  متوجه  می كنیــم، 
چه دنیــای بزرگــی در ذهن 
ایــن بچه ها وجود دارد. این 
ورزش بــه ذهن ایــن افراد 
و به فرآیند اجتماعی شــدن 
آنان كمک زیــادی می كنند. من 
بارها مسووالن ورزشــی را به جاهایی 
كه بچه ها بوچیا بازی می كنند برده ام و این 
افراد باورشان نمی  شد كه این افراد بتوانند 
این ورزش را انجام بدهند. یا بارها افرادی از 
من پرسیده اند كه مگر می شود كه نابینایان 
فوتبال بازی كنند؟ باورشــان نمی  شود كه 
ایــن بچه ها فوتبال بــازی می كنند و بازی 
آنهــا خیلی هم جالب اســت. یــا در بازی 
گلبال وقتی می بینیــم كه بچه ها از طریق 
صدایی كه در توپ ایجاد می شــود توپ را 
تعقیــب می كنند و آن را شناســایی كرده 
و می گیرنــد، این خــودش هیجان خاصی 
دارد. فقط بعضــی از بازی های معلوالن در 
نزد عموم مردم شــناخته شــده اند. بیشتر 
مــردم ورزش معلــوالن را فقــط والیبال 
نشســته می دانند. چون والیبال نشســته 
ایران سال هاست كه در دنیا اول بوده است 
و مردم از طریق خبرهای مربوط به آن، به 
خوبی با این ورزش آشــنا هستند. ولی در 
مورد سایر رشــته های ورزشی در خصوص 
نشده است  فرهنگ ســازی  خیلی  معلوالن 
و ســعی نشــده كه این ورزش ها به مردم 
شناسانده شوند. با وجود تیم های مختلفی 
كه در كمیته های جانبــازان و معلوالن در 
اســتان های مختلف فعال هستند، ظرفیت 

از هر نه نفر 
خانم هایی که در 

مسابقات پاراالمپیک 
شرکت کردند همه 
یا مدال آوردند و یا 
رتبه خوبی را کسب 

کردند.

ما در رشــته های مختلفی اجازه حضور در 
بازی های آسیایی را دارند.

پاراالمپیک  شما سمتی هم، در کمیته 
آسیا دارید؟

سال گذشته كمیته پاراالمپیک آسیا اعالم 
كرد كه كشورهای آســیایی كه حدود 42 
كشور هســتند، یک نفر را معرفی كنند كه 
در كمیته زنان پاراالمپیک آسیا حضور پیدا 
كند. هر كشــوری نماینــده خودر ا معرفی 
كرد كه از بین این كشورها 5 كشور ایران، 
ژاپن، كره، امارات و پاكستان انتخاب شدند 
و این پنج كشور در شهریوماه سال گذشته 
در جلســه ای در كمیته پاراالمپیک آســیا 
برای تعیین رئیس كمیته زنان جمع شدند. 
در آن نشســت، من به عنوان رئیس كمیته 
زنان انتخاب شدم. بعد از این، ما مکاتباتی 
بــا ایــن 42 كشــور داشــته ایم و از آنان 
خواســتیم كه كمیته های زنان شان را فعال 
كنند، عالوه بر اینکه خودر ئیس پاراالمپیک 
آسیا هم پیگیر تشکیل این كمیته ها در كل 

كشورهاست.

آســیا  پاراالمپیک  زنان  کمیته  هدف 
چیست؟

قصد این كمیته باال بردن تعداد ورزشکاران 
زن معلــول و باال بردن كیفیــت تیم ها از 
لحاظ مــدال آوری در كشــورهای مختلف 
و ارتقای رتبه زنان در پاراالمپیک هاســت. 
البتــه یک ســری قوانیــن و ضوابطی در 
بازی های پاراالمپیک هست كه در المپیک 
نیســت و این قوانین، از حضور بیشتر زنان 
حمایت می كند. مثــاًل همین قانون كه در 
كمیتــه پاراالمپیک، یک نایب رئیس مرد و 
یک نایب رئیس زن باشد، در قانون المپیک 
انتخابات اعضای  نیســت. امســال هم در 
اجرایی ، عالوه بر من، دو نفر دیگر از خانم ها 

هم عضو هیأت اجرایی شدند.
اتفاقــا یکی از مباحثی كــه در پاراالمپیک 
جهانی مطرح است، انتخاب یک زن دارای 
معلولیــت در روز جهانــی زن )8مــارس( 
اســت. قانون این اســت كه یک نفر زن را 
از تمــام دنیا و به عنوان زن نمونه در بحث 
پارالمپیک و خدمات ورزشــی انتخاب و در 
پاراالمپیک معرفی  كنند. در ســال گذشته 
5 نفــر در كل دنیــا كاندید شــدند كه در 
بیــن آنان مــن از طرف ایران بــودم و در 
نهایت در روســیه كه بازی های زمســتانی 
در آنجــا برگزار شــد، نماینده روســیه به 
عنوان برگزیده اول جهان معرفی شــد. به 

هر حال این ها، حركت هایی است كه برای 
تقویت حضور زنان در مســابقات ورزشی و 
پاراالمپیک انجام می شــود. مثاًل در كمیته 
ملی پاراالمپیک ایــن بحث وجود دارد كه 
سی درصد افرادی كه عضو كمیته هستند، 

خانم باشند. 

چه مشکالتی برای حضور معلوالن در 
صحنه های بین المللی داریم؟

ما چند مشــکل عمده داریم كــه یکی از 
آنها، بحث رفت و آمد بچه ها برای شــركت 
در مســابقات اســت. زمانی از حمایت های 
خوبــی برخوردار بودیم ، رفــت و آمد ما با 
هزینه های كمتری امــکان پذیر بود. مثاًل 
بهزیستی هزینه رفت و آمد بچه ها را تقبل 
می كرد و سازمان تربیت بدنی هزینه مربی 
و سالن و امکانات دیگر را تامین می كرد تا 
بچه ها بتوانند در مســابقات جهانی حضور 
فعال داشته باشــند. این كار باید همچنان 
تقویت شــود، چون هزینه های رفت و آمد 
بچه هــا، هزینه های تمرین و رســیدن به 
مرحله آمادگی، هزینه های كمی نیســت و 
خانواده ها نمی توانند به راحتی این هزینه ها 
را تقبل كنند. پس الزم اســت برای ورزش 
معلوالن در رقابت هــای بین المللی، ارزش 
بیشــتری قایل شــویم. البته در بازی های 
پاراالمپیک لندن به خوبی شاهد بودیم كه 
كاروان ایران از نظر تعداد شركت كنندگان 
با كشــورهایی ماننــد هند كــه جمعیت 
میلیــاردی دارند، اصاًل قابــل قیاس نبود و 
تعداد شركت كنندگان ما نسبت به بسیاری 
از كشــورها خیلی خوب بود. رتبه ای را هم 
كه ایران در پاراالمپیک لندن كســب كرد؛ 
رتبه یازدهم از بین 60 كشــور،رتبه خوبی 
بــود و كشــورهایی مثل ایتالیا و فرانســه 
كــه كشــورهای مدعی هم بودنــد پس از 
ایران قرار گرفتند. این نشــان می دهد كه 
كار زیادی انجام شده اســت و. كمیته ملی 
پاراالمپیــک كــه یک انســجام و مدیریت 
واحد در تمام این ســال ها داشته است، به 
این موضوع كمک كرده اســت. كمیته ملی 
پاراالمپیک، هیچگاه به مسایل سیاسی وارد 
نشده و مورد تالطم های مختلف زمانه قرار 
نگرفته و توانسته مسیر واقعی خود را ادامه 
دهــد. جوانان ما هم، در مســابقات مالزی 
مقام های خوبی را كسب كردند و این نشان 
می دهد كه مــا روی جوانان هم خوب كار 
كرده ایم. ولی باید یادمان باشــد كه تعداد 
زیادی از قهرمانان و مدال آوران ســال های 
قبل، افرادی هســتند كه اآلن دیگر به سن 
بازنشستگی رســیده اند و جزو پیشکسوتان 

پاراالمپیک هســتند و بایــد جایگزنی های 
مناســبی برای آنان داشته باشیم تا بتوانیم 
جایگاه ایران در مســابقات پاراالمپیک كه 
جایــگاه خوبی هم هســت را حفظ كنیم. 
انشااهلل بتوانیم در مورد ارتقای جایگاه هم، 
برنامه ریزی داشته باشیم. همه این ها دست 
به دســت هم می دهــد و می طلبد كه هم 
خانواده ها و هم ســازمان هایی مثل آموزش 
و پرورش، بهزیســتی و تربیت بدنی، برای 
ورزش جانبــازان و معلوالن، تدابیر خاصی 
بیندیشــند و قبول كنند كه بــرای گروه 
معلــوالن، ورزش از دیگر گروه های جامعه 
ضروری تر و حیاتی تر است. معلوالن كه در 

جنبه های جســمانی، توانایی هایی 
در  دســت داده اند،  از  را 
فعالیت هــای ورزشــی 
ســایر  می تواننــد 
را  استعدادهایشــان 
رشد دهند و از سربار 
خانواده  بــرای  بودن 
و جامعــه جلوگیری 
اهمیت  كنند. خیلی 
ورزش  كــه  دارد 
اولویت  در  معلوالن 
قــرار بگیرد و همه 
آن  به  ســازمان ها 

توجه كنند. 

ایرانی در  بانوان معلول  موفقیت های 
پاراالمپیک چگونه بوده است؟

ما از سال های گذشته حضور خانم ها را در 
برنامه های پاراالمپیک داشــته ایم. ولی اوج 
این حضور دو ســال پیــش در پاراالمپیک 
لندن بود كه اولین مدال طالی پاراالمپیک 
بانوان را خانم نعمتی در رشــته تیروكمان 
گرفت و پس از آن فرصت های خوبی پیش 
آمد و ایشــان به عنوان ورزشکار نمونه دنیا 
)نه تنها ورزشکار پاراالمپیک( برگزیده شد.

انتخاب ورزشکار نمونه دنیا  معیارهای 
چه بوده است؟

در انتخاب بهترین ورزشکار دنیا یک سری 
معیارهایــی وجــود دارد كه یکــی از آنها 
اثرگذاری بر جامعه است. با توجه به اینکه 
ایشان فردی اســت كه در اثر حادثه دچار 
معلولیت شده و با ورزش توانسته توفیقات 
زیادی به دســت آورد و باعث شده جامعه 
به معلوالن نگاه متفاوتی داشته باشند، این 
اثرگذاری موجب این انتخاب شــد. ایشان 
جایزه اســپرت آكورد را كه یک جایزه ویژه 
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است و ارزش جهانی دارد را كسب كرد و در 
جوامع مختلف آســیایی توانست كه خیلی 
مطرح شــود. خانم نعمتی كمک زیادی به 
زنان، به عنوان معلوالن موفق كه می توانند 
پرچــم ایران را باال ببرند، كرد. از هر نه نفر 
خانمی كه در مسابقات پاراالمپیک شركت 
كردند، همه یا مدال آوردند و یا رتبه خوبی 
را كســب كردند. این ها نشــان می دهد كه 

بچه ها ظرفیت های خوبی دارند.

موفقیت های  کــه  می رســد  نظر  به 
ورزشــکاران پاراالمپیک ما نسبت به 
ورزشکاران المپیک در سطح قهرمانی 
بیشتر بوده اســت. چرا در جامعه این 

موفقیت ها کم رنگ تر دیده می شود؟

من بارها گفتــه ام كه بچه های ورزشــکار 
معلول ما تفاوت زیادی با بقیه ورزشــکاران 
دارند و آن این اســت كه آنهــا اصاًل غرور 
ندارند. آنها به دنبال این نیستند كه مقامی 
كسب كنند و پس از آن توقع موقعیت های 
آنچنانی داشــته باشــند. یک خلوص نیتی 
در رفتــار آنان دیده می شــود و از طرفی، 
غیرتمندانه وارد رقابت می شــوند. آنان به 
دلیل شــرایط سختی كه دارند با این هدف 
وارد مســابقات می شــوند كه دست خالی 
برنگردنــد. آنان غیرت ملــی و ایمان قوی 
دارنــد كه بایــد حتمــاً كاری انجام دهند 
و توانا در مســابقات ظاهر شــوند و گاهی 
آنقدر نگران این مســاله هســتند كه باید 
آنها را دلداری  دهیم. از طرفی، رســانه های 
جمعی ما هــم در پررنگ تر كردن حضور و 
نقش ورزشــکاران پاراالمپیک نقش ویژه ای 
دارند، البته خوشــبختانه برخالف گذشته، 
در بازی های لندن پوشــش رسانه ای خوبی 
داشتیم و به نظر من بعد از بازی های لندن، 
نگاه وســیعتری به ورزش معلوالن در ایران 
شکل گرفت. بحث دیگری كه اكنون وجود 
دارد، این است كه كمیته المپیک قصد دارد 
بازی های المپیک و پاراالمپیک را هم زمان 
اجرا كند. تا به حال به این صورت بوده  كه 
اول بازی های المپیک برگزار می شود كه این 
بازی ها هیجان خودش را دارد و یک مدت 
فکر جامعه را به خودش مشــغول می كند 
و پــس از آن بازی هــای پاراالمپیک اجرا 
می شــود. البته من سالن های پراز جمعیت 
لندن را در بازی های پاراالمپیک دیده ام، در 
صورتی كه انتظار نمی  رفت مردم اینگونه از 
ورزش معلوالن استقبال كنند. واقعاً سالن ها 
به همان میــزان پر بود و جمعیت معلوالن 
را تشــویق می كردند. رســانه ها بیشتر به 
دنبال آن چه مردم می پســندند  می روند. 

مردم هم شــاید به دلیل عدم آشــنایی با 
ورزش معلوالن، بســیاری از این رشــته ها 
را نمی  شناســند. از طرفی هم، شناساندن 
ایــن رشــته ها وظیفــه رسانه هاســت و 

این  در  می تواننــد  آنــان 
قضیــه نقــش اساســی 

داشته باشــند. رسانه ها 
هیجان  دنبــال  بــه 

دنبال  به  و  هستند 
هســتندكه  این 
در  را  مســایل 
ابعــاد مختلــف 
مطرح  چالشــی 
كننــد. در ورزش 
معموال  معلــوالن 
چالش هایی  چنین 

و  نــدارد  وجــود 
اگــر دقــت كنیــد 
می بینیــد كــه اصاًل 
معلــوالن  ورزش  در 
مرسوم  بداخالقی های 
غیرمعلوالن  ورزش  در 
وجود نــدارد، به همین 
به  زیاد  رســانه ها  دلیل 
دنبال آن نیستند. به نظر 

مــن در بخش فنی كمیته 
بیشــتر ســعی  باید  پاراالمپیک، خودمان 
كنیم و یک ســری اقداماتی انجام دهیم و 
گروه كارشناســانی داشته باشیم كه بتوانند 
به تحلیل بازی هــا بپردازند تا آن هیجانی 
را كــه مردم بــه آن عالقه دارنــد را ایجاد 
كنند. البته آرام آرام شــرایط تغییر كرده و 
مردم به تدریج آگاه تر شــده اند. به هر حال 
اگر بخواهیــم جایگاه معلوالن را در جامعه 
بشناســانیم، توجــه بــه ورزش معلوالن و 
پاراالمپیک فرصت خوبی است كه رسانه ها 

می توانند در آن نقش ایفا كنند.

جهانی  رقابت های  در  معلوالن  حضور 
تغییری در  آنان چــه  و موفقیت های 
توانایی های  به  دیدگاه مردم نســبت 

آنان ایجاد می کند؟

بعــد از بازی های لندن، نگاه مردم به ما كه 
ســال ها دراین جامعه زندگــی می كردیم، 
خیلی متفاوت شــد. وقتی تلویزیون تمام 
مسابقه جهانی والیبال نشسته را به صورت 
زنده پخــش می كرد، خیلی خوب نشــان 
مــی داد كه این فردی كــه خودش را روی 
زمین می كشد كه توپ را باال و پایین كند، 
همیــن آدم دارد پرچم ایران را باال می برد. 
مردم متوجه شــدند كه ایــن بچه ها با چه 

زحمتی به این قهرمانی ها دســت می یابند. 
هربار كه مسووالن به اردوهای پاراالمپیک 
آمده اند بالاســتثنا اعتراف كرده اند كه كار 
معلوالن در مســابقات پاراالمپیک، بســیار 
ســخت تر از ورزشــکاران المپیک است. از 
طرفی من فکر می كنم كه باید قبح 
بعضی چیزها در معلوالن 
بریزد، مثاًل برای معلوالن 
شاید ســخت باشد كه 
جلــوی  را  خودشــان 
روی  دیگر  آدم هــای 
ولی  بکشــند.  زمین 
آنها  تلویزیون  وقتی 
را در والیبال نشسته 
نشــان می دهد كه 
توپ،  مهــار  برای 
این  را  خودشــان 
طــرف و آن طــرف 
مساله  این   ، می كشند 
حــل می شــود و حضور 
جامعــه  در  را  معلــوالن 
عــادی می كنــد. بســیاری 
از معلــوالن به دلیل شــرایط 
جســمی كه دارند حاضر نیستند 
در جامعه حاضر شــوند و دلیل آن 
را نــگاه خاصی می داننــد كه مردم 
به آنهــا دارند. وقتی این فــرد با وجود 
مشکل جســمی این توانمندی را دارد كه 
در مســابقات ورزشــی جهانی ظاهر شود، 
نگاه مردم به آنان عوض می شــود. یا وقتی 
وزنه برداری را نشــان می دهند كه پاهایش 
كار نمی  كند ولی با دست هایش، پرچم ایران 
را بــاال می برد و این توانمندی قابل نمایش 
دادن است، نگاه مردم عوض می شود. خود 
معلوالن هم باورشــان می شود كه بودن در 
جامعه، فقط برای افراد غیرمعلول نیست و 
آنها هم با همان شــرایط جســمانی، بدون 
شــرم و خجالت می توانند در جامعه حضور 

داشته باشند. 

پاراالمپیــک بعدی چه زمانی اســت 
و آیا تعــداد خانم هایی کــه در این 
مسابقات شرکت خواهند کرد مشخص 

شده است؟

پاراالمپیک آســیایی بعدی در كشــور كره 
است، كه امســال در مهرماه برگزار خواهد 
شد. تعداد خانم های شــركت كننده هنوز 
دقیقا مشخص نیست، چون بعضی رشته ها 
و افراد سهمیه گرفته اند و بعضی ها در حال 
تعیین وضعیت هســتند. تعداد رشته های 
ورزشــی بانوان از رشته های ورزشی آقایان 

كمتر است و به همین دلیل، تعداد خانم ها 
كمتر از آقایان اســت. یکی از سیاست هایی 
كه امسال در بازی های پاراالمپیک آسیایی 
كره در حال عملیاتی شدن است ،این است 
كه فقط به مدال آوری فکر نکنیم و قصدمان 
این باشد كه اگر كسی از بچه ها توانایی آن 
را دارد كه بتواند مقام خوبی به دست آورد، 
حتی اگر مدال هم نیاورد،برای كسب تجربه 
در بازی هــای بین المللــی، او را در بازی ها 

شركت دهیم.

آیا این امکان وجــود دارد که حضور 
به  نسبت  کره  پاراالمپیک  در  خانم ها، 

پاراالمپیک های قبلی بیشتر شود؟

بلــه .در حــال حاضــر حــدود70 خانم 
امکان وجود  ورزشکارانتخاب شــده اند.این 
دارد. چــون كاًل در پاراالمپیک لندن تعداد 
خانم ها بیشــتر از پاراالمپیک آسیایی بود 
و احتماال در مســابقات كره هم این اتفاق 

میافتدو احتمال دارد بیشتر هم بشود.

به عنوان ســخن آخر چه صحبتی با 
به  معلولیت که رغبتی  دارای  بچه های 

ورزش ندارند، دارید؟

عالقه و رغبت به ورزش تا حد زیادی درونی 
است. درست اســت كه حمایت خانواده و 
تشویق و دیده شدن در رسانه ها، در ایجاد 
انگیزه موثر اســت ولی این كه چقدر همت 
و پشــتکار و تداوم به ورزش داشته باشــیم 
به خودمان برمی گردد. من مشــغله كاری 
بســیاری دارم ولی هر زمانی كه ورزش را 
قطع كــرده ام، صدمــات آن را كامال حس 
كرده ام و تاثیــر آن را در كارم دیده ام. من 
اگــر یک هفتــه ورزش نکنــم، كامال افت 
می كنم. ورزش برای من یک عادت شــده 
است كه نمی  توانم آن را رها كنم. البته این 
عادت یک دفعه ایجاد نشده اســت. خاطرم 
هست در دوران دانشــجویی صبح زود در 
روزهــای جمعه خودم به تنهایی از خوابگاه 
بیرون می آمــدم و با ویلچر به محل ورزش 
می رفتم. در حالی كه هم كالسی هایم خواب 
بودنــد، من آرام بیــرون می آمدم و ورزش 
می كردم و  وقتی برمی گشــتم بچه ها تازه 
از خواب بیدا شده بودند. با خودم می گفتم 
اینها كــه خوابیده اند چه فایده ای می برند؟ 
حداقــل من می روم تــا كاری  مثبت برای 

خودم انجام بدهم. 
خودمان بایــد برای خودمــان انگیزه های 
درونی پیدا كنیم وگرنه انگیزه های بیرونی 
وقتی برداشته شوند كار را رها می كنیم.  به 

عنوان افرادی كه مجبوریم محدودیت های 
جسمی را تا آخر عمر تحمل كنیم، تاثیر 
عدم تحرک در ما بیشــتر از بقیه است. 
افراد غیرمعلــول نیز در اثر عدم تحرک 
بیماری های مختلفی هســتند  دچــار 
و قطعــا بچه هایی كه دچــار معلولیت 
هستند، امکان بروز بیماری ها در آنان 
بیشــتر است. من همیشــه به خودم 
می گویم، همین مقدار محدودیتی كه 
دارم برای من كفایت می كند و نباید 
اجــازه بدهم كه با باال رفتن ســنم، 
بیماری های دیگــری را به خودم و 
خانــواده و دوســتانم تحمیل كنم. 
یعنی آن قسمتی كه از دست خودم 
برمی آیــد را الاقل ســعی می كنم 
نگذارم اتفــاق بیافتد. گاهی اوقات 
در ســاعات آخر روز كــه از محل 
كار خسته بیرون می آیم با خودم 
می گویم امروز دیگر به شــنا و یا 
باز به خودم  ورزش نمی  روم ولی 
می گویم تو هــر روز همین حال 
را داری، باز به ورزشــگاه می روم 
و به برنامه ورزشی ام می پردازم. 
مــن خــودم را وادار به ورزش 
به دوستان  كردن می كنم. من 
توصیــه می كنم برای اینکه در 
ورزش تداوم بیشــتری داشته 
باشــید با دوســتانتان همراه 
شوید. انجمن ها هم می توانند 
ورزشــی  برنامه ریزی هــای 
خودشــان  اعضــای  بــرای 
دوستان  وقتی  داشته باشند. 
با هــم ورزش كنند، انگیزه 
بیشتری پیدا می كنند. ولی 
اصل  گفتم،  كــه  همانطور 
به  برمی گردد  قضیــه  این 
ایــن كه خودمــان چقدر 
مدیریــت زمــان، رفتار و 
در دســت  را  زندگی مان 
بــه آن  و  داشته باشــیم 

پایبند باشیم.

موقعی 
که مدرسه می رفتم 

در زنگ ورزش، معلم ها 
به من می گفتند تو برو 

مشق هایت را بنویس و در 
دانشگاه هم در درس تربیت 

بدنی، به من می گفتند متنی را 
ترجمه کن و بیاور! کسی نبود 

که به من بگوید بیا ورزش کن. 
هیچکس نبود که به این فکر 

کند که من هم می توانم 
یک سری ورزش ها را 

انجام بدهم و یا به 
من آموزش بدهد 
تا بتوانم ورزشی 

را انجام بدهم.
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افســانه  پــارا المپیــک 2012 همواره در 
یادها خواهد ماند. بر اساس یک نظرسنجی 
صورت گرفته ســه ماه پس از مســابقات 
المپیــک معلوالن در لنــدن، هنوز نگرش 
مثبت نســبت به افراد دارای معلولیت كم 
رنگ نشده است، اما واقعا این بازی ها چقدر 

برای معلوالن تغییر ایجاد كرده؟
 انگلستان هنوز نیاز به پیگیری های زیادی 
دارد تا افــراد دارای معلولیــت، از برابری 
كامل با مردم عادی بهره مند شوند. شنیدن 
حکایت های افراد دارای معلولیت، به وضوح 
دشــواری های زندگی روزانه آنها را تصویر 

می كند.
سرویس های بهداشتی یک شکایت متداول 
اســت. لیــزا اگان، وبالگ نویــس دارای 
معلولیت، از یک سرویس بهداشتی عمومی 
كه در آن برای دسترســی بــه كاغذ توالت 
)شــیر آب( فرد ناچار بود، نیم خیز شــود، 
می گوید. او می گوید: »الزم نیست دانشمند 
باشیم تا بفهمیم فرد دارای معلولیت قادر به 
نیم خیز شــدن نیست، و كاغذ توالت )شیر 
آب( باید در دســترس باشد.« او اضافه می 
كند، در سرویس بهداشتی دیگری، شیر آب 
دستشویی با پدال پا كار می كرد كه طبیعتا 

برای افراد روی ویلچر بدون استفاده بود. 
این نقل قول ها، تصویری از دنیایی ترسیم 
می كند، كــه بی توجهی ها در آن، زندگی را 
برای افراد دارای معلولیت دشوار كرده است. 
جان هوران، وكیل دارای معلولیت كه خود 

كارشــناس قانون برابری برای همه است، 
به همه افــراد عادی پیشــنهاد می كند تا 
در خیابان اصلی شهرشــان قدم زده و آن 
را از دیدگاه افراد دارای معلولیت بررســی 
كنند. »تعداد پله های مغازه ها را بشــمارید. 
شرط می بندم حداقل یک سوم از مغازه ها 
برای افرادی كه روی ویلچر هســتند، قابل 

دسترس نیست.«
جــدای از بحــث امکانات شــهری، بخش 
مهمی از خواســته افــراد دارای معلولیت، 
مربوط به نگرش افراد جامعه به آنهاســت. 
نگرش می توانــد به معنای این باشــد كه 
كارفرما بپذیــرد فردی كه دارای اختالالت 
اوتیستی است، حیوان خانگی اش را با خود 
ســر كار بیاورد، چراكه حضور حیوان سبب 
آرامش ذهنی صاحبش می شــود. علیرغم 
تصویب برخــی قوانین مناســب در طول 
چهار دهه گذشــته، افــراد دارای معلولیت 
هنوز هــم حضور اجتماعی پر رنگی ندارند. 
به عنوان مثــال تنهــا 50٪ از افراد دارای 
معلولیت  كه تمایل به كار دارند و در ســن 
اشتغال هستند، شاغلند. انتظار می رفت كه 
مســابقات پاراالمپیک، بهانه ای برای ایجاد 
تغییر نگرش مردم شــود. عالقه به تماشای 
مسابقات المپیک معلوالن، به مراتب بیش از 
آن بود كه پیش بینی شــده بود. تمام شدن 
بلیط مســابقه ها و آمار بــاالی ببینندگان 
تلویزیونــی بازی ها همــه را بهت زده كرد. 
طبق نظرسنجی های انجام شده، سه هفته 
اتمام  ار  پــس 
 ٪79 مسابقات، 
افــراد عادی بر 
این بــاور بودند 
مســابقات  كه 
نگرش جامعه را 
افراد  به  نسبت 
معلولیت  دارای 
تغییر داده است.

فرانکلین،  كایال 
حــوزه  فعــال 
معلــوالن، بــه 
نگرش  تغییــر 
در  مــردم 

مراسم  هنگام  توییتر 
مســابقات  افتتاحیه 
معلــوالن  المپیــک 
او  می كنــد.  توجــه 
در توییتــر خــود به 
از  بیش  »خوش تیپی 
حد ورزشکاران دارای 
اشــاره  معلولیــت« 
كرده و هشــتگ خود 

را تحت عنــوان پارالمپیکی های خوش تیپ 
معرفــی كرد و  افراد زیــادی در این مورد 
با او وارد بحث شــدند. »وقتی مردم عادی 
پست مرا خواندند، افراد زیادی به من پیغام 
دادند و پرسیدند كه آیا آنها هم اجازه دارند 
در مورد ظاهر فیزیکی افراد دارای معلولیت 
اظهار نظر كنند. تا پایان شــب دیگر اصال 
افراد دیده نمی شد، همه  معلولیت جسمی 
بحث ها حول این بود كه ورزشکاران كدام 
كشور جذاب ترند.« این نگاه، كامال متفاوت 
از نگرش رســمی رسانه های عمومی نسبت 
به مســابقات پاراالمپیک به عنوان »درست 
مثل من و تو« و یا به عنوان »فرا انســان« 

بود. 
نظرسنجی ها نشــان می دهد كه 75درصد 
از افــراد غیــر معلــول، بعــد از بازی های  
پاراالمپیک، احســاس  مثبت تری نســبت 
به نقــش افراد دارای معلولیــت در جامعه 
انگلستان پیدا كرده اند. 76٪ از افراد دارای 
معلولیت هــم با این نظــر موافقند. گویی 
مســابقات پاراالمپیک بــرای معلوالن هم 
الهام بخش بوده اســت. این نتیجه، متفاوت 
از نتیجه نظرســنجی ای بود كه یک ســال 
قبل از مســابقات پاراالمپیک صورت گرفته 
بود. بر اســاس آن نظرســنجی، یک پنجم 
افراد دارای معلولیت این باور را داشتند كه 
بازی های پاراالمپیک، به آنها این احساس 

را می دهد كه شهروند درجه دوم هستند.
در پاســخ به این پرســش كــه، آیا نگرش 
عمومی نســبت به افراد دارای معلولیت به 
طور كلی از زمان بازی ها تغییر كرده است یا 
خیر، 79درصد از افراد غیر معلول گفته اند 
كه این مسابقات، نگرش جامعه را مثبت تر 
كرده اســت، حال آن كه تنهــا 65 درصد از 
افــراد دارای معلولیت  در ایــن مورد با آنها 
هــم عقیده  بوده اند. این می تواند نشــان از 
اعتمــاد كم تر افرادی باشــد كه در زندگی 
روزمره خــود با این نگــرش منفی جامعه 

مواجه می شوند.
فرانکلین از این موضــوع تعجب نمی كند. 
او می گویــد افــراد دارای معلولیــت مانند 
خــود وی، در واقع مخاطبان نگرِش جامعه 
هستند و از این رو درک آنها از نگاه جامعه 

كامال متفاوت است. او می افزاید، در تحلیل 
این موضــوع نمی توان وضعیــت اقتصادی 
جامعه و اشــتغال معلوالن را نادیده گرفت. 
به بــاور فرانکلیــن، پاراالمپیــک و منافع 
اجتماعی معلوالن، دو جز تفکیک ناپذیر در 

ذهن افراد دارای معلولیت است. 
این فعال حقوق معلــوالن می گوید ، زرق 
و برق شادی روزهای مسابقات پاراالمپیک 
اســتراتفورد، بــا واقعیت زندگــی روزمره 
معلــوالن بســیار متفاوت اســت. »در این 
مراسم، همه تالش ها انجام شده بود تا محل 
بازی ها تا حد ممکن، قابل دسترسی باشد. 
به راحتی می شد در محوطه بازی ها چرخید 
و مســئوالن مراســم هم همه جا ایستاده 
بودند و با روی خوش آماده ی كمک بودند. 
حال آنکــه در واقعیت روزمــره، همه چیز 

متفاوت است.«
در مسیر بازگشــت از بازی ها، چهار راننده 

دست  تاكسی 
رد به ســینه 
فرانکلین زدند!  
اما راننده پنجم كه شــاهد ایــن اتفاق بود، 
عمیقا از فرانکلین عذرخواهی كرد. فرانکلین 
می گوید:»می خواهم در جادوی جهان حبابی 
پاراالمپیک، زندگی كنم.« او می افزاید: » ما 
به عنوان یک كشور نشان دادیم كه می توان 
نگرشی بسیار متفاوت به معلولیت داشت، نه 
تنها از نظر دسترســی فیزیکی كه حتی در 

نحوه تعامل افراد با یکدیگر.«
ریچــارد هواكــس، از ســازمان معلوالن، 
می گوید: نباید تاثیــر پارالمپیک را نادیده 
گرفت. »ما نیاز بــه راه اندازی یک جنبش 
داریم. بیایید بپرســیم چه كارهایی دیگری 
می توان انجام داد تا افراد دارای معلولیت در 
رسانه ها، سیاست، هنر و مهم تر از همه، در 

زندگی روزمره دیده شوند؟« 
یک مــاه بعــد از بازی هــا، بارونس تنی از 
قهرمانان پارالمپیک بــه تغییر نگرش بارز 

مردم نســبت به معلولیت اشاره می كند و 
می گوید: »با بررسی نگرش جامعه نسبت به 
افراد دارای معلولیت در سال آینده، خواهیم 
فهمید آیا این تغییر نگــرش ماندگار بوده 
یا صرفــا منحصر به مقطــع زمانی بازی ها 

بوده است؟«
رویداد  برانگیزتریــن  پارالمپیــک بحث   -
ورزشــی ســال 2012 در میــان كاربران 
توبییتر در انگلســتان بــود )المپیک رتبه 

چهارم را داشت(.
- در لیســت های گــوگل، در میان عبارات 
ورزشی، میزان جســتجوی آنها سریع ترین 
رشــد را داشــته و دو ورزش پارالمپیــک 
»راگبــی روی ویلچر« و »بســکتبال روی 

ویلچر« به صدر جدول رسیدند.

پاراالمپیک و تغییر نگرش مردم به معلولیت

- تاریخ این گزارش چهارشــنبه 22 آذر 1391، سه 
ماه بعداز مسابقات پاراالمپیک  است.

ترجمه و تلخیص : زهرا عمرانی



 پـــــــــرونده14 

ستان 1392
شماره۵۰  زم

 15  پـــــــــرونده

13
92

ان 
ست

زم
 ۵

ه۰
مار

ش

دکترای  برجســته  بهــروز  دکتــر 
کــه  او  دارد.  را  ورزش  فیزیولــوژی 
پاراالمپیک  کمیته  فنی  معاونت  اکنون 
از ســال 58تاکنون  برعهده دارد،  را 
دســت اندرکار ورزش معلوالن بوده و 
از موسســان ورزش معلوالن در ایران 
می باشــد. با او در محــل کمیته ملی 
پاراالمپیک درخصوص ورزش معلوالن، 
پاراالمپیک  ملــی  کمیته  فعالیت های 
و چالش هایــی که این حــوزه با آن 
روبروست،گفتگو کردیم که می خوانید.

افراد ورزشــکار دارای معلولیت، برای 
پاراالمپیک،  شــرکت در مســابقات 

چگونه استعدادیابی می شوند؟ 

فدراسیون   ورزش های جانبازان و معلوالن و 
همچنین ورزش های نابینایان و كم بینایان، 
سالیانه حداقل یک رویداد ورزشی را، تحت 
عنــوان بازی های قهرمانی كشــور، برگزار 
می كند. تیم های ورزشــی از اســتان های 
مختلف در این مســابقات شركت می كنند. 
در این بازی ها، توانمندی ها و استعدادهایی 
كه در ســطح كشــور وجود دارند، توسط 
كارشناســان و افــراد باتجربه شناســایی 
می شوند. در مرحله اول چندین برابر تعداد 
نفرات مــورد نیاز بــرای قهرمانی، انتخاب 
می شوند. مثاًل در رشته والیبال نشسته كه 
دوازده بازیکن دارد، حدود بیســت تا سی 
نفر ورزشکار انتخاب می شوند و به اردوهای 
مختلفی دعوت می شوند. از بین این تعداد، 
بهترین هــا دســت چین خواهندشــد و به 
عضویت تیم ملی كشور در می آیند و  نهایتا 
این تیمی اســت كه به مسابقات جهانی و 
پاراالمپیــک اعزام می شــوند. این روال در 
همه رشته های ورزشی، یعنی حدود بیست 

و دو رشته اجرا می شود.

آیــا کمیته پاراالمپیــک کمیته ای به 
عنوان کمیته استعدادیابی دارد؟

خیــر، به این صورت كمیته ای وجود ندارد. 
ولی كارشناســان ما در حقیقت خودشان 
كمیته استعدادیابی هستند. چون هر كدام 
حدود 28-27 ســال سابقه كار دارند. البته 
بعضــی ورزش ها كه ركوردی هســتند در 
این ورزش ها، ركورد، خودش نشــان دهنده 
وضعیت فرد اســت.اگر فردی ركورد خوبی 
داشته باشد، روی او سرمایه گذاری می شود 
و آموزش هایی برایش در نظر گرفته خواهد 

شــد تا اســتعداد او پــرورش یابــد و به 
حدی برســد كه بتواند به عنوان ورزشکار 
پاراالمپیک در مســابقات جهانی شــركت 
كند. متاسفانه مقایسه نادرستی بین ورزش 
معلــوالن و ورزش غیرمعلــوالن صــورت 
می گیرد. در یک فضای باز ورزشی كه شامل 
افراد غیرمعلول اســت، ما با اســتعدادهای 
زیادی مواجه هســتیم و اســتعدادیابی در 
ایــن حوزه، مفهــوم پررنگ تــری دارد. ما 
باید از میــان آنها افراد بهتر و مســتعدتر 
را پیــدا كنیم و روی آنان ســرمایه گذاری 
كنیــم. ولی ورزش معلوالن آنقدر وســعت 
نــدارد و ما با تعداد زیــادی از افراد دارای 
معلولیت كه توانایی انجــام ورزش هایی را 
داشته باشند، مواجه نیستیم. آمار می گوید 
كه 10 تــا 15 درصد جمعیــت جامعه را 
افراد دارای معلولیت تشــکیل می دهند كه 
این تعداد در طیف وســیعی از معلولیت ها 
توزیع می شوند و این افراد خود به خود در 
رشته های ورزشی موجود تقسیم می شوند. 
بنابرایــن مجبوریم با تعداد كمتری از افراد 
در رشته های ورزشی متناسب با عالقه شان 
كار كنیم. یعنی استعدادیابی به آن مفهومی 
كه در ورزش غیرمعلوالن جاری است، اینجا 

جریان ندارد. وظیفه ما این اســت كه افراد 
عالقمند به ورزش را جذب كرده و فرصتی 
برای آنان ایجاد كنیــم كه بیایند و ورزش 
كنند. بنابراین در ورزش معلوالن، در ابتدا 
هیچ جداسازی صورت نمی  گیرد و هركس 
را كه مایل به شركت در رشته های ورزشی 
باشــد، برحســب امکانات و مقدورات خود 
می پذیریم و تحت آمــوزش قرار می دهیم. 
آنها باید خودشــان را در جریان كار نشان 
بدهند و استعدادشان را بشناسانند و به جلو 

حركت كنند. 

ایجاد  آنان  برای  چگونه  فرصت ها  این 
می شود؟

این افراد، از طریق همان مسابقات قهرمانی 
كشــوری كه ســالیانه حداقل یــک نوبت 
برگزار می شــود، انتخاب می شوند. مثاًل در 
تهران اگر كســی عالقمند باشد، به هیأت 
ورزش های جانبازان و معلوالن یا نابینایان 
تهــران مراجعه می كند. ایــن هیأت ها در 
سطح شهر تهران امکانات پراكنده ای دارند. 
مثاًل ورزشــکاری كه دوست دارد بوچیا كار 
كنــد، می تواند به چنیــن مراكزی مراجعه 

مشکل ورزش در کشور ما، این 
است که وابسته به دولت است

كند و تحت آموزش مربیان قرار بگیرد. این 
افراد بعدا در مسابقات انتخابی داخل استان 
شــركت می كننــد و نخبه های آنــان وارد 
مســابقات قهرمانی كشور می شوند و بعد از 
آن، برگزیدگانشــان برای تیم ملی انتخاب 

می شوند. 

اطالعات  این  افراد عالقمند  به  چگونه 
رسانده می شود که باید به کجا مراجعه 

کنند؟

حركتی كه شــروع شــده و چندین سال 
اســت كه پیگیری می شــود و ســتاد آن 
تشــکیل شده است، ســتاد روز پاراالمپیک 
است. وظیفه این ستاد این است كه چنین 
فرصت هایــی را به مردم معرفــی كند. تا 
جامعه بدانند كه ورزش پاراالمپیک چیست 
و اگر عالقمند شــدند به كجاها می توانند 
مراجعه و چگونه می توانند مراحل بعدی را 
پیگیری كنند تا به تدریج به مراحل باالتری 

برسند.

تاریخچــه پاراالمپیک در ایران از چه 
زمانی بوده است؟

كمیته پاراالمپیک در ایران از حدود ســال 
1378 آغــاز بــه كار كرد، اما فدراســیون 
ورزش هــای جانبازان و معلوالن از ســال 
1358 شــروع به كار كرده بــود. آن موقع 
بین المللی  در ســطح  پاراالمپیــک، حتی 
هــم به این صورت وجود نداشــت. در واقع 
پاراالمپیک، از مســابقات المپیک سئول در 
سال 1988،بصورت فعلی به دنیا معرفی و 
از آن تاریخ ، كمیته بین المللی پاراالمپیک 
تشــکیل شد و كشــورهای دیگر را موظف 
كرد كه كمیته ملی پاراالمپیک را در كشور 
خود تاســیس كنند. كشور ما هم از همان 
تاریخ، كمیته ملی پاراالمپیک را راه اندازی 

كرده است.

در این پانزده سال که از ایجاد کمیته 
ایران می گذرد،  پاراالمپیــک در  ملی 
وضعیت ایران در این مسابقات چگونه 

بوده است؟ 

ما خوشــبختانه هم از لحاظ كمی و هم از 
لحاظ كیفی یک ســیر صعودی داشته ایم. 
رتبه ما از جایگاه ســی ام پاراالمپیک شروع 
شد و اآلن به رتبه یازدهم جهان رسیده ایم. 
در بعضی رشــته ها مثل والیبال نشسته، در 
جهان ســالیان سال اســت كه رتبه اول را 
داریم. بســکتبال ما در آسیا اول است و در 
مسابقات جهانی هم رتبه خوبی را داراست. 

در دو میدانی در بســیاری از رشته ها، رتبه 
اول دنیا هســتیم. در وزنه برداری رتبه اول 
دنیا هستیم. در تیروكمان بانوان، رتبه اول 
دنیا را داریــم. در تیراندازی همین چندی 
پیــش خانم جوانمردی نفر اول دنیا شــد. 
به هر حــال در رشــته های مختلف خوب 
عمــل كرده ایم و حركت رو به جلو داریم و 
امیدواریم در بازی های آسیایی كره جنوبی 
كه در آینده نزدیک برگزار می شود، از رتبه 

چهارم آسیا به رتبه باالتری دست بیابیم.

حضور افراد دارای معلولیت در مســابقات 
قهرمانی و موفقیت هــای آنها، چه تاثیری 
در تغییر دیدگاه جامعه نسبت به معلولیت 

دارد؟

ورزش یــک جایگاه و یک ســکوی پرتاب 
اســت. افراد را با توانمندی هایی كه دارند 
به جامعه معرفی می كند و اعتماد به نفس 
آنها را ارتقا می دهد. ما افرادی را داشــتیم 
كه در پاراالمپیــک لندن نتایج خوبی را به 
دســت آوردند و مدال گرفتند و وقتی كه 
به شهرشــان برگشتند فرصت های مختلف 
كاری برایشــان پیش آمد، مثاًل كاندیدای 
شــورای شهرشان شــدند و انتخاب شدند. 
خود این مدال آوری ها و موفقیت ها تبلیغی 
اســت برای اینکه مردم ببیننــد معلوالن 
چه توانمندی هایی دارند. اســتقبال بسیار 
پرشــور و در حد قهرمانان ملی از این افراد 
شده اســت. آنها به هر اداره و سازمانی كه 
مراجعه می كنند، به ســرعت به كارشــان 
رسیدگی می شــود. مردم می بینند كه این 
افراد توانایی های باالیی دارند. این موفقیت 
باعث می شود كه دید مردم نسبت به افراد 
دارای معلولیت، عوض شــود. البته مسایل 
فرهنگی، زمان بر است و به زمان نیاز دارد، 
ولــی با موفقیت هایی كه كســب كرده ایم، 
انتظارمــان این اســت كه نتایــج بهتر و 

پایدارتری را در جامعه شاهد باشیم.

موفقیت ها  وجود  با  می رســد  نظر  به 
پاراالمپیک،  ورزشــکاران  قهرمانی  و 
حضور آنان در رسانه ها مثل صداوسیما، 
کم رنگ تر از ورزشکاران المپیک نشان 

داده می شود؟

شــاید در برنامه هــای تلویزیونــی به این 
صورت باشــد ولی در رادیو هر چهارشنبه 
صبــح، یک برنامه یک ســاعته در رابطه با 
ورزش های پاراالمپیــک داریم. در روزهای 
سه شنبه هم در شــبکه ورزش تلویزیون، 
برنامه ای با موضــوع ورزش معلوالن پخش 
می شــود. نتیجه هر رویداد و مسابقه ای كه 

ورزشــکاران ما در آن شــركت 
داشــته باشــند هــم، در اخبار 

ورزشــی اعالم می شود. ولی چون 
رویداد هــا و اتفاقــات مربــوط به 

ورزش  از  كمتــر  معلــوالن  ورزش 
غیرمعلوالن اســت، شاید كمتر دیده 

می شــود. در یکی دو سال گذشته هم 
به دلیل مشکالت اقتصادی و اعتباری 

اعزام هــای برون مرزی مقــداری كمتر 
شــده اند. ولــی اخبار مربــوط به ورزش 

معلوالن، در رســانه ها منعکس می شــود. 
اخبار ورزش معلوالن، در سایت فدراسیون 
ورزش های جانبازان و معلوالن و در سایت 
كمیته ملی پاراالمپیک، به خوبی پوشــش 

داده می شود.

و  مزایا  از  پاراالمپیــک  قهرمانان  آیا 
المپیکی  ورزشکاران  با  یکسان  حقوق 

برخوردار هستند؟

قبــال مزایای كمتــری به آنان نســبت به 
ورزشــکاران المپیکی تعلق می گرفت ولی 
از پاراالمپیک لندن به بعد، با پیگیری هایی 
كه انجام شده اســت عین همــان مزایا به 
تعلق می گیرد.  معلولیت  دارای  ورزشکاران 
بــرای بچه هایــی كه وارد اردو می شــوند، 
كمیته پاراالمپیک با توجــه به اعتباراتش 
حقــوق ماهیانــه ای را در نظــر می گیرد. 
وقتی هم كــه این افراد مقامی را كســب 
می كنند، به صندوق حمایت از ورزشکاران 
معرفی می شــوند و حقوقی هــم از طرف 
این صندوق برایشــان مشــخص می شود. 
در مورد حقوق ورزشکاران معلول مشکلی 
كه داریم این اســت كه درحال حاضر فقط 
به مــدال آوران پاراالمپیک حقوق می دهند 
ولی در مورد ورزشــکاران المپیک، هم به 
قهرمانــان المپیک و هم قهرمانان جهانی و 
هم قهرمانان آسیایی حقوق تعلق می گیرد. 
كمیته پاراالمپیک به این مســاله معترض 
شد و قرار اســت در جلسه ای كه به زودی 
در بخش حمایتــی صندوق، برگزار خواهد 
شد به این مساله رسیدگی شود. نیاز است 
كه در آیین نامه صندوق، اصالحاتی صورت 
بگیــرد و بودجه و اعتبارش از طرف وزارت 
ورزش تامین شود تا هم بچه های معلول و 
جانبازان و نابینا، با ورزشــکاران غیرمعلول 
از نظــر حقوقــی یکســان شــوند و هم 
مدال آوران آســیایی و جهانی پاراالمپیک، 
جزو مستمری بگیران صندوق قرار بگیرند. 
البته جوایــز نقدی قهرمانــان پاراالمپیک 
ما، از پاراالمپیــک لندن به بعد با قهرمانان 
المپیک برابر شده اســت. بــه هر حال این 
مسایل باز هم به همان مساله فرهنگ سازی 
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برمی گردد كه نیاز به زمان دارد. 
كمیتــه پاراالمپیــک پیگیر این 
مســاله است و این وظیفه ماست 
كه حقوق ورزشــکاران را پیگیری 

كنیم تا انگیزه آنان افزایش یابد. 

چشم انداز شــما برای آینده این 
مسابقات چیست؟

ما ســعی كرده ایــم همیشــه ایده آل ها 
را ببینیم. از پاراالمپیک ســیدنی به بعد 
تــالش كردیم كه در مرحله اول به رشــد 
كمی فکــر كنیــم. در مراســم افتتاحیه 
كــه  می بینیــد  پاراالمپیــک  بازی هــای 
كشــورهایی مانند آمریکا، كانادا و استرالیا 
اســتادیوم  وارد  ورزشکارانشــان  وقتــی 
می شــوند، ابتــدا و انتهای صفشــان، در 
دورتــادور اســتادیوم )400 متری( به هم 
می رســند. یعنی تعداد ورزشــکارانی كه با 
خود می آورند خیلی زیاد اســت. دید آنها 
كمی است و شاید اصاًل به رتبه و مدال فکر 
نمی  كنند. ما هم این سیاســت را داشته ایم 
و آن را كنــار نگذاشــته ایم و در چندیــن 
پاراالمپیک با همین دید شــركت كردیم. 
ولی متاســفانه ظرفیت احساسی مردم ما 
این را نمی  پذیرد و ما را تحت تاثیر و حتی 
تحت فشــار قرار می دهند. مردم ما انتظار 
دارند كه هر ورزشــکاری كه به مســابقات 
برون مرزی مــی رود، باید یک مدال با خود 
بیاورد. متاســفانه تبلیغات و رسانه ها نیز به 
این مساله دامن می زنند، یعنی اگر تیمی را 
بیرون ببرید و بدون مدال برگردد بالفاصله 
هجمه تبلیغاتی برعلیه آنان صورت می گیرد 
كه پول مــردم را چــه كار كردید واز این 
قبیل حرف ها، در صورتی كه رسالت ورزش 
معلوالن با ورزش غیرمعلوالن تفاوت دارد. 
قهرمانی، یک بخش كار اســت و آن بخش 
دیگر و بزرگتر كه بیشــتر هــم مورد نظر 
ماست، این است كه بتوانیم افراد بیشتری 
را جــذب ورزش كنیــم و آنها را به تحرک 
باید فرهنگ سازی  بیاندازیم. این مســاله 
شود و نشــریات و رســانه ها باید به درک 
این موضوع كمک كنند. نه این كه جنجال 
درست كنند و برنامه های همه را زیرسوال 
ببرند، ما هم با این مســاله روبرو شــده ایم 
و برای همین در سیاســت گذاری های خود 
كمی تجدیدنظر كرده ایــم، یعنی عالوه بر 
این كــه جنبه كمی كار را در نظر گرفته ایم 
یک مقداری هم به نتایجــی كه بچه ها به 
دســت می آورنــد، توجه كرده ایــم. یعنی 
بچه ها را طــوری انتخاب و به بازی ها اعزام 
می كنیــم كه در یک محدود قابل قبولی از 
نظر اجتماع قرار داشــته باشند. اگر مدال 
هــم نگرفتند حداقــل در رتبه های چهارم 

تا ششــم قرار بگیرند. در لنــدن نتایج ما 
خیلــی خوب بود و مــا از رتبه 24 به رتبه 
11 رسیدیم چون این تغییر دیدگاهایمان، 
تاثیرگذار بود. برای مسابقات المپیک بعدی 
كه در برزیل خواهد بود، تالش می كنیم كه 
بهتر از پاراالمپیک لندن ظاهر شویم. البته 
حریفان ما هم ساكت ننشسته اند و آنها هم 
به شــدت كار می كنند، ما باید خودمان را 
به سطحی برسانیم كه بتوانیم با آنها رقابت 

كنیم. 

چگونه می توان این فرهنگ ســازی را 
اهمیت  را متوجه  انجام داد و مــردم 
بازی های  در  معلوالن  بیشــتر  حضور 

جهانی کرد؟

یکی مقداری از مســایل ما داخلی اســت. 
مســابقات قهرمانی كشــور نبایــد تعطیل 
شود، قهرمانی استان ها نباید تعطیل شود، 
بازی های باشگاهی ما در رشته های مختلف 
ورزشــی، باید مستمر باشد و تعطیل نشود. 
اینهــا باعث می شــود كه رشــد كمی در 
داخل حفظ شــود و خود به خود از دل آن 
اســتعدادها و قهرمانان های خوب و بزرگ 
پیــدا شــوند. در این صورت اســت كه ما 
می توانیــم در هر دو جنبــه كیفی و كمی، 

وارد صحنه های رقابت شویم.

ورزش حرفــه ای معلــوالن بــا چه 
چالش هایی روبروست؟

بزرگ ترین مشــکل ما كــه فقط مخصوص 
ورزش های معلوالن نیســت و شــامل كل 
ورزش ها در كشور می شــود، این است كه 
ورزش ما اساسا دولتی است. اگر دولت پول 
و بودجه داشــته باشــد و به ورزشکار پول 
بدهد، او انگیزه اش باال می رود، كار می كند 
و جلــو می رود. در صورتی كــه در دنیا به 
این صورت نیســت. بخش های خصوصی و 
NGOها، به خصــوص در ورزش معلوالن 
به صورت حامیان مالــی، كمک می كنند. 
چون برای آنهابعد تبلیغاتی دارد، می آیند و 
دراین ورزش ،سرمایه گذاری می كنند. ولی 
در كشور ما فقط در چند رشته خاص مثل 
فوتبال، بســکتبال و كشتی این حمایت ها 
صورت می گیرد و بقیه رشــته های ورزشی 
از این منابع مالی محروم هستند. در ورزش 
معلوالن چــون بعد تبلیغاتــی اصاًل وجود 
ندارد، مشــکالت چند برابر است. چون نه 
دولت در بخش باشــگاهی وارد می شود و 
سرمایه گذاری می كند و نه بخش خصوصی. 
البته تا حدی این حمایت ها وجود دارد ولی 
چشمگیر نیست. ما ورزشی مثل فوتبال را 
می بینیم كه چقدر جنجال تبلیغاتی درست 

می كند و یک جامعه را به حركت وامی دارد 
و به دنبال خودش می كشاند. ولی در مورد 
ورزش پاراالمپیک فقــط اگر دولت بودجه 

اختصاص بدهد، كار ما پیش می رود.
خوشــبختانه مدیریت این مجموعه؛ آقای 
خسروی وفا زحمات خیلی زیادی كشیده اند 
و پیگیری هــای زیــادی می كننــد كه آن 
حداقل اعتباری كه بــه ورزش پاراالمپیک 
تعلــق می گیرد را به جا و درســت مصرف 
كنیــم. یکی از شــانس هایی كــه كمیته 
فدراســیون ورزش های  و  پاراالمپیک  ملی 
جانبازان و معلوالن داشته اســت ،این است 
كه ثبات مدیریتی برای سالیان دراز در آن 
وجود داشــته و به همین خاطر سیاست ها 
قابل پیگیری بوده اند. ارتباط كاری بســیار 
خوبی هم بیــن كمیته ملــی پاراالمپیک 
و  جانبــازان  ورزش هــای  فدراســیون  و 
معلوالن وفدراسیون ورزش های نابینایان و 
كم بینایان وجود دارد كه به اســتمرار این 
فعالیت ها كمک كرده اســت. بــه هر حال 
ورزش مــا نیاز به بودجــه و اعتبارات مالی 
دارد. وقتــی رقابتی در خارج از كشــور در 
حال برگزاری اســت، اگر ما نتوانیم در آن 
شركت كنیم، سهمیه خود را درجای دیگر 
از دست می دهیم. شــركت در رقابت های 
خارجی و آمادگی جسمانی بچه ها همه نیاز 
به بودجــه دارد. امیدوارم كه وضع اعتباری 
كمیتــه پاراالمپیک ثبات پیدا كند. اگر این 
اعتبارات كم هم باشــد ولی بــه موقع در 
اختیــار ما قرار گیرد، می توانیم برنامه ریزی 

صحیحی داشته باشیم.

سخن آخر شما با بچه های عالقمند به 
ورزش چیست؟

من به عنوان كسی كه همیشه ورزش كرده  و 
با ورزش بوده ام، همیشه الگویی برای خودم 
داشته ام و سعی می كردم خودم را به آن الگو 
و ایده آل برســانم. بچه ها در هر وضعیتی كه 
هستند و حتی در بدترین شرایط معلولیت، 
افرادی را به عنوان الگو و ســمبل برای خود 
قرار دهند. ما در صحنه های مختلف ورزشی 
افراد نخبه زیادی داریم كه بچه ها می توانند 
تــالش كنند تا به آن مرحله برســند. البته 
پیشرفت، آنی نیســت و تدریجی است ولی 
این امــکان وجوددارد. بچه هــا نباید انتظار 
داشته باشند كه با اولین حضورشان در یک 
صحنه ورزشی و رقابتی حتماً جایگاه خوبی 
به دســت بیاورند. همین كه از پشت میز یا 
روی تخت یا گوشــه خانه كه در آن ساكن 
شــده اند بیرون بیایند و وارد صحنه ورزشی 
شوند، خودش موفقیت است. به هر حال اگر 

تالش بکنند حتماً به موفقیت می رسند. 

دکتــر سیدشــهرام میرزمانی، عضو 
هیأت رئیســه فدراسیون ورزش های 
همگانــی اســت. وقتی از ایشــان 
درخواســت کردیم که در گفتگویی با 
ورزش های  درخصوص  توانیاب  نشریه 
همگانی شــرکت کند، ترجیح داد که 
این گفتگو در مرکز رعد و بعد از آشنا 
این مؤسســه، صورت گیرد.  با  شدن 
قرار گذاشته شــد و ایشان در مرکز 
رعد حضور پیدا کردند واز فعالیت های 
دیدن  مرکز  ایــن  مختلف  بخش های 
کردند. گفتگوی ما با ایشان پس از این 
آشنایی و این بازدید صورت گرفت که 
مشروحش تقدیم خوانندگان می شود. 

چه  همگانی  ورزش های  فدراســیون 
فعالیت هایی را برعهده دارد؟

ایــن فدراســیون در زیرمجموعــه وزارت 
ورزش و جوانــان عالوه بر مفهوم ســازی و 
تبیین جایگاه همگانی در كشــور، اقداماتی 
را برای توسعه ورزش های همگانی و فعالیت 
بدنی در بین افراد جامعه چه افراد ســالم و 
چه افراد دارای معلولیت در ســطح كشور 
برنامه ریزی و اجرا می كند. این فدراسیون در 
زیرمجموعه خود، تعدادی رشته  ورزشی كه 
غالبا رشــته های ورزشی عمومی و همگانی 
هســتند و همچنین تعدادی رشته  ورزشی 
دیگر كه در دنیا در سطح قهرمانی كار می 
نمایند را به صورت فعال تحت پوشش خود 
دارد. این فدراســیون حدود بیست و شش 

رشته ورزشی را شامل می شود، رشته هایی 
مانند آمادگی جســمانی، ایروبیک، ورزش 
صبحگاهی ، پیالتس، گردشگری ورزشــی، 
برای تو نیک، ماهیگیری ورزشی، بازی های 
الکترونیکی و فکری، بازی و ورزش كودكان 
، طناب زنــی، یوگا ، ورزش هــای طبیعی، 
ورزش هــای كاركنــان دولــت، داوطلبین 
ورزشــی ، داژبال ، ورزش هــای تفریحی و 

مهارت های فردی ،ورزش فریزبی،  و...
 در زیرمجموعه هر رشــته، تعدادی كمیته 
وجــوددارد كه فعالیت هــای مربوط به آن 
را برنامه ریــزی و اجــرا می كند. بســیاری 
از ورزش هــای نام بــرده ماننــد آمادگی 
جســمانی ، ایروبیک ، برای تونیک ، ورزش 
روزانــه )صبحگاهی( ، یوگا و غیره از جمله 
ورزش هایــی اســت كه برای افــراد دارای 
معلولیــت در ســطوح  مختلــف می تواند 
مورد اســتفاده قــرار گیرد. مــن امیدوارم 
كه فدراســیون ورزش های همگانی بتواند 
اقدامات موثری را در جهت توســعه ورزش 
همگانــی در بیــن معلوالن، در ســطوح 
مختلــف و با كالس بندی های رشــته های 
ورزشی تحت پوشش خود با توجه به سطح 
مشــکالت جسمی و حركتی كه آنها دارند، 

برنامه ریزی كند.

اهمیت و ضرورت ورزش همگانی برای 
افراد جامعه در چه حد است؟

امــروزه از نظر علمی برهمگان ثابت شــده 
اســت كه ورزش تاثیرات بسیار مثبتی در 
جسم و روان انسان ها، محیط زندگی آنها و 

مسایل اجتماعی فراهم می كند. این مساله 
غیرقابل انکار اســت. ورزش حق اساســی 
انسان هاســت و هر انســانی باید در طول 
زندگیش فعالیت و تحرک داشــته باشــد. 
چنانچــه امکان فعالیت و تحــرک از افراد 
گرفته شــود، بیماری و عوارض جسمانی و 
روانی عارض خواهد شــد. همانگونه كه غذا 
خوردن)آب و غذا(، نفس كشیدن و نیایش 
كردن در زندگی انسان ضروری است و در 
نبــود هر كدام، حیات فــرد دچار مخاطره 
می شود، ورزش هم یک نیاز ضروری و حق 
اساســی انسان هاســت، به نوعی یک امتیاز 
اجتماعی بــرای انسان هاســت كه تحرک 
و فعالیت داشــته باشــند، بتوانند تعدادی 
از رشته های ورزشــی را انتخاب كنند، در 
آن مهارت كســب كنند و به طور مســتمر 
و منظم در طول هفته و در ســاعاتی از روز 
آن را انجــام دهند. فعالیت جنین به عنوان 
یک موجود زنده از درون رحم مادر شــروع 
می شود و حركت او دلیل بر سالمتش است. 
وقتی هم كه كودک به دنیا می آید، شــروع 
به حركت می كند، ابتدا با حركت در دست 
و پا و سپس غلتیدن و بعد حركت روی پاها 
و در مراحل بعد دویدن. پس، از زمان تولد 
تا زمان مرگ، ورزش و تحرک نیاز اساسی 
اســت و باید برای آن برنامه ریزی داشــته 
باشــد. ورزش همگانی به این معناست كه 
برای همه افراد جامعــه در همه گروه های 
ســنی و هر دو جنــس و در هــر گروه و 
پایگاه های اجتماعی، با هر ســطح توانایی 
جسمی ، روانی و اقتصادی ، چه افراد سالم 
و چه معلول و با هر درجه از معلولیت، چه 

ورزش حق اساسی 
همه انسان هاست
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ورزش 
به عنوان یک 

پدیده اجتماعی، 
اجتماعی شدن افراد را 

تسریع می کند و هرچه 
افراد در محیط های ورزشی 

فعالیت کنند سریعتر اجتماعی 
می شوند و همین به آنها 
کمک می کند که بهتر با 

مشکالت جسمی و کم 
توانایی هایشان کنار 

بیایند. 

جســمی و چه روانی و ذهنی با هر قومیت 
و نژاد و مذهب و... باید برنامه ریزی ورزشی 
وجود داشته باشــد. برای همین درمفهوم 
ورزش همگانی، دو موضوع وجود دارد: یکی 
گروه های هدف هستند كه شامل كودكان 
و نوجوانان، بزرگســاالن، سالمندان و زنان 
می شــوند و یکی هم پایگاه های اجتماعی 
هســتند كه شــامل گروه هایی مثل مهد 
كودک هــا، مدارس، خانه های ســالمندان، 
دانشــگاه ها،  معلوالن،  و  جانبــازان  مراكز 
پادگان ها، ادارات، پارک ها می باشندكه باید 
برایشــان برنامه ریزی شود. ورزش 
باید به عنوان روش و سبک 
روزانه  در سبد  زندگی 
انســان ها قرار گیرد. 
مسوولیت آن نیز، با 
خود فرد است كه 
شرایطی  هر  در 
بدنی  فعالیت 
روزانــه اش را 
باشد.  داشــته 
باید  فــرد  هــر 
و  ورزش  یــک  به 
شود  هدایت  فعالیتی 
و در آن اســتعدادیابی 
شــود. در كشــور ما در 
ورزش افراد غیرمعلول، این 
شرایط مهیاتر اســت.اما دولت و مسئوالن 
نیز در قبال مردم برای تامین زیرساخت ها 
و امکانات و شرایط و قانونگذاری در ورزش 
همگانــی و فعالیت بدنی به عنوان یک حق 

اساسی و اجتماعی آنها مسئول هستند.

چرا مردم جامعه ما نســبت به ورزش 
بی انگیزه هستند؟

فعالیت  هــا و برنامه های ما در حوزه ورزش 
همگانــی با ســطح اســتاندارها و معیارها 
و شــاخص های جهانــی در زمینه ورزش 
همگانــی فاصله دارد. اما بایــد اذعان كرد 
در ســالیان اخیر نسبت به گذشته وضعیت 
ورزش همگانی در ایران بهتر شده است. در 
ده ســال پیش در پارک هــا تعداد كمتری 
از مــردم را در حــال ورزش و پیــاده روی 
می دیدیم ولــی امروز ایــن وضعیت فرق 
كــرده و و ورزش جای خــود را در زندگی 
بسیاری از مردم باز كرده است. سازمان ها و 
نهادها هم فعالیت بیشتری انجام می دهند، 
مثاًل مدارس، دانشــگاه ها و ادارات هر كدام 
طرح ها و برنامه هــای برای خود دارند و به 
اعضا و كاركنان خــود انگیزه می دهند كه 
بیایند و در رشــته های ورزشــی شــركت 
كنند. اما فرهنگ ســازی ورزشــی باید از 
دوران كودكی شروع شود. ورزش باید ملکه 

ذهن كودكان شــود و این احساس در آنها 
به وجــود آید. طبیعتا وقتــی این كودكان 
رشد می كنند، این احساس در آنها تقویت 
می شــود و وقتی به سنی می رسند كه باید 
استعدادیابی شــوند، ورزش های خاصی را 
انتخاب می كنند و آنجاســت كه فعالیت ها 

گسترده تر می شود.

در  همگانی  ورزش های  فدراســیون 
زمینه فرهنگ ســازی ورزشــی چه 

فعالیتی کرده است؟

در سطح  همگانی  ورزش های  فدراســیون 
كشــور در این حــوزه برنامه هــای خاص 
خود را دارد كه ایــن برنامه ها را به صورت 
گروهــی و همگانــی انجــام می دهد. مثل 
پیاده روی هــای خانوادگی كــه در روزهای 
جمعه برگزار می شــود. در این پیاده روی ها 
افــراد دارای معلولیت با عصا و ویلچر حتی 
با واكر حضــور دارند كه گاهی تصاویر آنان 
را در تلویزیــون هم می بینیم. ما براســاس 
ســند راهبردی فدراســیون، در حوزه های 
مختلــف فعالیت هایی داریــم و برنامه های 
جامعی را برای برگزاری مســابقات مختلف 
پیاده روی های  و  مختلــف  رشــته های  در 
مختلفــی را برای خانواده هــا و كاركنان و 
گروه های مختلــف برنامه ریزی می كنیم. از 
طرفی دوره های مختلف آموزشی مربیگری 
و داوری و كارگاهی را در رشــته های تحت 
پوشش خود برگزار می كنیم. ما رشته های 
زیادی را تحت پوشــش خود داریم كه این 
رشــته ها مخاطبین خاص خــود را چه در 
بین افــراد غیرمعلول و چــه در بین افراد 
دارای معلولیت و جانبــاز دارند. در نهایت 
فدراسیون ورزش های همگانی، جشنواره ها 
و برنامه های مختلفی را به مناســبت هایی 
مثل روز المپیک یا هفته تربیت بدنی ، روز 
ملی ورزش همگانــی )جمعه آخر مهرماه( 
و یا ســال روز پیروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی به صورت گســترده و فراگیر در 
سراسر كشــور از طریق هیأت های ورزشی 

استان ها و انجمن ها پیگیری می كند.

فدراســیون ورزش های همگانی برای 
افــراد دارای معلولیت نیز برنامه هایی 

دارد؟

در خصوص معلوالن به عنوان یک جمعیت 
خــاص، بایــد برنامه ریزی هــای خاصــی 
پیش بینی شــود. در حوزه ورزش حرفه ای 
ورزش های  فدراسیون  معلوالن،  قهرمانی  و 
جانبــازان و معلوالن را داریم كه براســاس 
رشــته های مختلفی كه در سطح قهرمانی 
و رقابت های پاراالمپیک شــركت می كنند، 

افــراد دارای معلولیت را كالس بندی كرده 
و در این رشــته ها شركت می دهند. كمیته 
ملی پاراالمپیک را هم داریم كه برای ورزش 
قهرمانی برنامه ریــزی می كند و در نهایت 
داریم  را  بیماری های خــاص  فدراســیون 
كه در بعضی رشــته های خاص برنامه های 
ورزشــی برای بیماران خــاص پیش بینی 
كرده اند. از چندســال پیش از طرف وزارت 
ورزش و جوانان به فدراســیون ها ابالغ شد 
كه باید كمیته ورزش هــای همگانی را در 
دل همه فدراســیون های ورزشــی داشته 
باشــند كه به دنبــال آن، در فدراســیون 
ورزش های جانبازان و معلوالن، این كمیته 
تشکیل شد و در راستای آن، همایش ملی 
در حوزه ورزش همگانی جانبازان و معلوالن 
برگزار گردید كه دســتاوردهای خوبی هم 
داشــت. از طریق این كمیتــه، برنامه های 
خوبی برای معلوالن و جانبازان برنامه ریزی 
شده كه درحال حاضر هم در حال اجراست. 
ولی در فدراســیون ورزش های همگانی به 
دلیل گســتردگی خاصی كــه وجود دارد 
برنامه ریزی ها در حــوزه ورزش جانبازان و 
معلوالن محدودتر بوده اســت. ولی در سند 
راهبردی خــود برنامه هایــی را پیش بینی 
كرده ایم كه انشااهلل بتوانیم در حوزه ورزش 
آمادگــی در جهت افزایش آمادگی عمومی 
مــردم چه افراد ســالم و چه افــراد دارای 
معلولیت، از طریــق ورزش همگانی و كار 
كردهایش و ویژگی ها و رشــته هایی كه در 

این حوزه داریم فعالیت كنیم. 

همانطور که گفتید ، ورزش های همگانی 
پیشگیری،  دیگر  حوزه  ســه   شامل 
لطفًا در  و درمانی است.  توانبخشــی 

مورد این سه حوزه هم توضیح دهید.

در حــوزه ورزش پیشــگیری برنامه هــای 
خاصــی را در جهــت پیشــگیری از بروز 
بســیاری از بیماری ها و معلولیت ها داریم 
كــه بــرای آن، مداخــالت خاصــی را در 
برنامه ریزی كردیم كه  گروه های مختلــف 
باید اجرا شــود و نیاز به كمک و همراهی 
كلیه سازمان و نهادها دارد. در حوزه ورزش 
درمانی هم برنامه هایی داریم كه بتوانیم از 
طریــق ورزش و از جمله ورزش هایی مانند 
برای تو نیــک كه تلفیقی از خط نابینایان و 
ورزش ایروبیک و آمادگی جســمانی است، 
در جهت درمان بیماری هــا به كار بگیریم. 
ورزش برای تو نیک از ورزش هایی است كه 
برای معلوالن به خوبی قابل استفاده است. 
در بحث ورزش درمانــی، ورزش در آب را 
داریم كه می تواند برای معلوالن و جانبازان 
بــه كار رود. در حوزه ورزش توانبخشــی و 
حركات اصالحی هم برنامه هایی پیش بینی 

شده و نیاز اســت كه در جلسات تخصصی 
كه با همــکاری نهادهای مرتبط با معلوالن 
و جانبازان و موسســاتی مثل مجتمع رعد 
خواهیم داشــت رشــته های ورزشی را در 
حوزه ورزش های همگانی كالس بندی كنیم 
و از این طریق تمرینات خاصی را برای آنان 
طراحی كنیــم و آمادگی آنهــا را افزایش 
دهیــم و از روند پیشــرفت بیماری در آنها 
پیشگیری كنیم. مثاًل برای افراد مبتال به ام 
اس ورزش هایی را می توان پیشنهاد كرد كه 

در درمان بیماری آنان كمک می كند.

محورهایی که بیــان کردید هم برای 
افراد  برای  و هم  معلولیت  دارای  افراد 

غیرمعلول قابل استفاده است؟

بله.ایــن برنامه ها را هم بــرای افراد بدون 
معلولیت و هــم برای افراد دارای معلولیت، 
می توان مورد استفاده قرارداد. همانطور كه 
اشاره شــد برای افراد دارای معلولیت، هم 
می تــوان آمادگی هایشــان را افزایش داد و 
هم از روند پیشرفت بیماری آنان پیشگیری 
كــرد و هم مداخالت درمانــی را از طریق 
ورزش، طراحی كرد و هم از طریق تمرینات 
توانبخشــی، حركات اصالحی را برای آنان 
انجــام داد. این برنامه هــا را، هم به صورت 
فــردی می توان برنامه ریــزی كرد و هم به 
صورت گروهی می شــود گروه درمانی كرد. 
افراد دارای معلولیت را می توان در گروه های 
خاص خود كالس بندی كرد. ورزش گروهی 
جذابیت بیشتری دارد، چون هم در فضای 
باز انجام می شــود و هم همبستگی ایجاد 
می توانیم  معلــوالن  بــرای  می كند. حتی 
هــم  را  طبیعــت  در  ورزش  برنامه هــای 
داشته باشیم و طوری برنامه ریزی كنیم كه 
ایام تعطیالت  با خانواده هایشان در  بتوانند 
و در اوقات فراغت برنامه های گردشــگری 
ورزشی و ورزش های طبیعی داشته باشند. 
همچنین برای كودكان دارای معلولیت نیز 
می توانیم در انجمن بازی و ورزش كودكان، 
برنامه ریزی هایی را پیش بینی كنیم، با این 
هدف كه بتوانیم گروه سنی زیر هفت سال 
كه معمــوال در منازل نگهداری می شــوند 
و به مراكز توانبخشــی و آموزشی مراجعه 

نمی  كنند را مخاطب قرار دهیم. 
ورزش بــه عنــوان یک پدیــده اجتماعی، 
اجتماعی شــدن افراد را تسریع می كند و 
هرچه افراد در محیط های ورزشــی فعالیت 
كنند ســریعتر اجتماعی می شوند و همین 
به آنها كمک می كند كه بهتر با مشــکالت 
جســمی و كم توانایی هایشان كنار بیایند. 
یکــی از اهداف مــا می تواند آمــوزش به 
خانواده هــا و مخصوصا مادران این كودكان 
باشــد. آنــان رامی توانیم به عنــوان مربی 

آموزش دهیم كه در داخل منزل یک سری 
توانبخشی  پیشگیری،  آمادگی،  ورزش های 

و درمانی را برای فرزندانشان انجام دهند.

آیا پرداختن بــه ورزش های قهرمانی 
ممکن است برای سالمت جسمی افراد 

دارای معلولیت مضر باشد؟

نمی  شــود با این دید بــه ورزش قهرمانی 
نگاه كرد. همانطور كه مــا در ورزش افراد 
غیرمعلول هــم می گوییم كه نیــاز به قله 
داریم، عزیزان جانبــاز و معلول ما هم نیاز 
بــه انگیزه دارند و باید بتوانند با افرادی كه 
توانایی هایشــان با آنان یکسان است رقابت 
كنند. ما نمی  توانیم بگوییم ورزش قهرمانی 
برای معلوالن نباشــد چون در آن صورت، 
آن قلــه ای كه به آنها انگیزه می دهد، وجود 
نخواهد داشت.همانطور مقام معظم رهبری 
)حفظــه اهلل( بیان كردند » ورزش همگانی 
موتور حركتی ورزش قهرمانی است« . نکته 
ظریف این اســت كه كســی كه توانش را 
دارد و به آن مهارت رســیده باشد می تواند 
بــا كمترین آســیب در عرصــه قهرمانی 
وارد شــود. دنیای امروز بــرای وارد كردن 
رشته های جدید ورزشــی برای معلوالن و 
جانبازان در رقابت هــای پاراالمپیک خیلی 
راحت تــر حركت می كند چــون عقیده بر 
این اســت كه اگر بتوانیم رشــته جدیدی 
را طراحــی كنیم كه معلــوالن و جانبازان 
در سراســر دنیا بتوانند آن را انجام بدهند، 
انگیزه بیشتری برای شركت در ورزش پیدا 
می كنند. اما باید كالس بندی ها رعایت شود 
و ســطح توانایی هر شخص مشخص باشد. 
تمرینات ویژه و مربــی اختصاصی خود را 
می خواهد تــا در نهایت فرد بتواند آمادگی 
الزم را كســب كند كه در یــک رقابت در 
ســطح قهرمانی شــركت كند. در خیلی از 
رشــته هایی كه عزیزان جانباز و معلول ما 
شــركت می كنند غیر از رشــته های تیمی 
مثــل والیبال و بســکتبال رقابت ها خیلی 
نزدیک نیســت. برای خیلی از رشــته های 
ورزشــی كه در دنیــا وجــود دارد تعریف 
جدیدی انجام شده است و قوانین و مقرارت 
این ورزش ها براساس شــرایط جانبازان و 
معلوالن برنامه ریزی شــده و در وســایل و 
تجهیزات آن تغییراتی ایجاد شــده كه این 
عزیزان هم بتوانند ایــن ورزش ها را انجام 
دهند، مثل ورزش گلبال و بیب بیس بال كه 
مخصوص نابینایان اســت. ما باید در ایران 
همین كار را برای خیلی از رشــته ها انجام 
دهیم نــه به این دید كه این رشــته ها در 
مســابقات پاراالمپیک و جهانی وجود دارند 
بلکه برای اینکــه بتوانیم جمعیت مخاطب 
زیادی از معلــوالن را كه اكنون در خانه ها 

هســتند و به مراكز آموزشی و توانبخشی 
هم نمی  آیند تحت پوشش قرار دهیم و این 
افراد در جامعه حضــور پیدا كنند. ورزش 
قهرمانی، هم برای كشــور یک نیاز است و 
هم برای معلوالنی كه در رشــته های خاص 
فعالیــت می كنند. ورزش همگانی هم، یک 
نیاز اساســی است كه شرایط آن باید برای 
جانبازان و معلوالن در سراسر كشور فراهم 
شود و در نهایت به سالمتی آنان بیانجامد.

همگانی،  ورزش های  فدراســیون  آیا 
پرورش مربی برای معلوالن را در برنامه 

خود دارد؟

چــون ما در ابتــدای كار هســتیم نیاز به 
تعریف رشــته های ورزشی داریم یعنی باید 
برای هر رشــته ای كــه می خواهیم مربی 
ابتدا ســرفصل ها و محتوای  تربیت كنیم، 
درســی را بنویســیم و تمریناتی كه باید 
آموزش داده شــود را مشخص كنیم و در 
ادامه، میزان مهارت های این مربی را برای 
كاری كه می خواهد انجام دهد را بسنجیم و 
ببینیم آیا این فرد به عنوان مربی می تواند 
این رشته خاص را به مخاطب خود آموزش 
دهد؟ شاید در دنیا از افراد دارای معلولیت 
به عنوان مربی معلوالن استفاده كنند ولی 
در جایی كه مربــی می خواهد به یک فرد 
معلول، مهارتی را آموزش دهد كار بســیار 
ســخت اســت چون با مخاطبی روبروست 
كه در ابتدا، بی تمایل و بدون انگیزه اســت. 

چون او فردی اســت كه مشکالت 
خاص خــود را دارد. من به عنوان 
یــک مربی اگــر بخواهــم به یک 

كودک غیرمعلــول فوتبال یاد بدهم 
او ســریعتر و راحت تر این مهارت را 

می آمــوزد. ولی اگر همیــن فوتبال را 
بخواهــم به یک كودک دارای معلولیت 

آمــوزش بدهــم، باید خیلی بیشــتر توان 
بگذارم ، باید بتوانم با او سروكله بزنم و بارها 
و بارها مهارت ها را با او تکرار كنم. آموزش 
به فــرد دارای معلولیت، مهــارت ویژه ای 
می خواهــد به همین دلیل می گویم ما باید 
كالس بندی كنیم و رشته ها را تعریف كنیم 
و در نهایت مثاًل بگوییــم برای بیماران ام 
اس می توانیــم این پنج رشــته ورزشــی 
را پیشــنهاد كنیم وبگوییم در هر رشــته 
ورزشــی، مربی باید این ویژگی ها را داشته 
باشد و این موضوعات را آموزش بدهد. خود 
این مربیان باید مهارت های خاص داشــته 
باشند. باید فیزیولوژی معلولیت ها و كالس 
آن معلولیت ها و ســطح توانایــی آن افراد 
دارای معلولیت و همچنین ظرفیت هایشان 
را بشناســند تا بتواند به عنوان یک مربی با 
آنها كار كند. ما در فدراســیون ورزش های 
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همه ســازمان هایی كه در شبکه رسانه ای 
كشــور فعالیــت می كنند چه رســانه های 
دیداری و شــنیداری مثل صدا و ســیما و 
شبکه های اینترنتی و مجازی و رسانه های 
محلــی و چه رســانه های مکتــوب مثل 
روزنامه ها و نشریات، باید مردم را به سمت 
ورزش ســوق دهند و آنان را تشویق كنند 
كــه ورزش را به عنوان یک نیاز اساســی 
در ســبک زندگی خود بیاورنــد. آمارهای 
وزارت بهداشــت نشــان می دهد كه بطور 
میانگیــن بیش از 45 درصــد افراد جامعه 
دچار كم تحركی و بی تحركی هســتند كه 
مســلما در افراد دارای معلولیت این درصد 
بیشتر است. نیاز به برنامه ریزی هایی توسط 
سازمان ها و رسانه های مطبوعاتی در جهت 
آگاهی بخشیدن به مردم در برجسته كردن 
اهمیت ورزش چه در بعــد همگانی و چه 
در بعد قهرمانی و چه در بعد پرورشی الزم 

است. 

ورزش  گسترش  در  شــما  چشم انداز 
همگانی چیست؟

امســال ســال فرهنگ و اقتصاد است. عزم 
ملــی می خواهد و مدیریت جهــادی. باید 
همــه كمک كنیــم و هم افزایــی كنیم و 
توانایی هایمــان را افزایــش دهیــم تا اگر 
در گذشــته در جایی تالش كمتری انجام 
شــده و یا كارهایی انجام نشــده اســت و 
یــا از یک ســری كارها عقــب مانده ایم و 
نتوانسته ایم در جهت ســالمت جامعه آن 
طور كه باید فعالیــت كنیم، جبران كنیم. 
چشم انداز فدراسیون ورزش های همگانی و 
به عبارتی آرمان این فدراســیون » حركت 
به ســوی ایرانی فعال، شــاداب و سالم تا 
افــق 1404، با پوشــش حداقل 50 درصد 
از جمعیت كشــور به ورزش«  و شــعار آن 
در ســال 1393 ، »همه با هم برای ورزش 
همگانی از روستا تا شهر« است كه جانبازان 
و معلوالن هم جزو همین جمعیت هستند. 
اگر در نهایــت بتوانیم با همدیگر همفکری 
و تعامل و مشــاركت های بین بخشی و فرا 
بخشــی داشته باشیم و در مسووالن انگیزه 
ایجاد كنیم كه در حوزه معلوالن و بیماران 
انجام  گســترده تری  فعالیت هــای  خاص، 
دهنــد، حضور این افراد در جامعه بیشــتر 

دیده خواهد شد.
به امید آن روز  

و در نهایت در محوریت این مراحل شــاهد 
مسابقات پارالمپیک بودیم. 

ایــن بازی از نظر اســتراتژی مانند بولینگ 
می باشــد، بوچیا در فضایی سربسته و روی 
سطحی صاف و یکنواخت به ابعاد 6 متر در 
5/12 متر بازی می شــود. روش انجام این 
بازی پرتاب كردن، ضربه زدن و یا اســتفاده 
از ابــزار كمکی برای به حركــت درآوردن 
توپ های چرمی )6 توپ برای هر شخص یا 
تیم( و نزدیک كردن آنها به یک توپ سفید 
رنگ )توپ هدف یا توپ جک( در طی یک 
مدت زمان معین اســت. هر بازی وابسته به 
نوع مسابقه دارای چهار یا شش end )نوبت 
بازی( است. در هر end از بازی، بازیکن به 
ازای هر توپ نزدیک به توپ هدف نسبت به 

حریف خود امتیاز می گیرد. 
بازیکنــان بوچیا معموال مبتال به فلج مغزی 
می باشــند. این بازی برای هر جنسیتی به 
صورت انفرادی، دوبل و تیمی قابل اجراست. 
در بــازی انفرادی هر تیم یــک نفر بازیکن 
دارد كــه هر بازیکن 6 توپ دارد و در چهار 
end بــه رقابت می پردازد. در بازی دوبل از 
دو نفر بازیکن اســتفاده می شود كه یکی از 
آنها می تواند از رمپ )وسیله كمکی( جهت 
حركت دادن توپ اســتفاده كند. بازی های 
دوبل دارای چهار end می باشد و به هریک 
از اعضا 3 توپ داده می شود. در بازی تیمی 
نیز هر تیم از سه نفر تشکیل می شود كه به 
 end هــر یک از اعضای تیم دو توپ در هر
داده می شود و شامل شش end می باشد. 

تماشاگران می توانند برای تشویق هربازیکنی 
در سالن مســابقه حاضر شوند، تماشاگران 
می توانند از اعضای تیم یا هرشخص دیگری 
باشند. تماشــاگران باید در طی انجام عمل 

پرتاب توپ ساكت بمانند. 
بوچیــا در پارالمپیــک توســط آقایــان و 
خانم هایــی كه دارای معلولیت جســمی – 

حركتی شــدید كه منشا آن می تواند مغزی 
یا غیر از آن باشــد بازی می شود. این افراد 
می توانند شــامل افراد فلج مغزی )CP( و 
اشــخاصی كه دچار اختالل در دســت و پا 
هســتند، افرادی كه ضایعه نخاعی شــدید 
دارند، افــرادی كه دچــار تحلیل عضالنی 
می باشند، اشخاصی كه دچارسفتی عضالتند  
و. . . باشــند. فقط ورزشــکارانی كه دچار 
معلولیت ســخت و شدید هستند می توانند 

جزء شركت كنندگان در مسابقات باشند. 
بازیکنان بر اســاس توانایی هایشــان در 4 

كالس، كالسبندی می شوند: 
 CP1 مخصــوص معلــوالن :BC1 كالس
اســت كه این بازیکنان می توانند از یک نفر 
به عنــوان نفر كمکی اســتفاده كنند. فرد 
كمکــی باید خارج از فضای بــازی بازیکن 
)Box( بایستد. او می تواند بنا به درخواست 
بازیکــن ویلچرش را ثابــت و تنظیم كند و 
همچنین توپ را در اختیار بازیکن قرار دهد. 
 CP2 مخصــوص معلــوالن :BC2 كالس
اســت. این افراد نمی تواننــد از فرد كمکی 

استفاده كنند. 
كالس BC3: مخصوص بازیکنانی است كه 
معلولیت فیزیکی شدیدی دارند. بازیکنان از 
یک وسیله كمکی و یک همراه به عنوان فرد 
كمکی استفاده می كنند. تجهیزات و شخص 
كمکــی می توانند در فضای بــازی بازیکن 
)Box( قرار بگیرند اما باید در پشت خطوط 
محوطه باشند. شخص كمکی باید نگاهش 
را از فضای بــازی برگرداند. )نباید موقعیت 

توپ ها را در زمین، هنگام مسابقه ببیند(
كالس BC4: برای افرادی اســت كه دارای 
نــوع دیگــری از معلولیت )ماننــد ضایعه 
نخاعی( هستند. بازیکنان از تجهیزات و فرد 

كمکی استفاده نمی كنند. 

بوچیا رشــته ورزشی ظریف و با دقتی است 
كه الزمه انجام آن، داشــتن كنترل، دقت و 
تمركز بسیار زیاد روی عضالت می باشد. هم 
اكنون بیش از 50 كشور در جهان مشغول 

فعالیت در این رشته ورزشی هستند. 
 BOCCIA نــام این بــازی را به صــورت
 ”Botcha“ می نویسند اما به صورت رسمی
تلفــظ می گــردد و معناي پرتــاب كردن 
می دهد. رشته بوچیا توسط انجمن جهاني 
ورزش ها و تفریحات ســالم افراد فلج مغزي 
)CPISRA( به صورت بین المللی مدیریت 

می شود. 
بنابر اســتدالل ها این بازی از یونان باستان 
سرچشمه گرفته است. در بازی قدیمی افراد 
برای انداختن سنگ های بزرگ در نزدیکی 
یک سنگ هدف با یکدیگر رقابت می كردند. 
هنگامی كه این بازی به انگلســتان آمد به 
ورزشی برای كســانی كه دچار فلج مغزی 
 ،CP SPORT .شدید هستند منحصر شد
یک ســازمان خیریه محــور در ناتینگهام 
است. هدف آن فراهم ساختن فرصت ورزش 
كردن برای معلوالن فلج مغزی است. بوچیا 
درحدود ســال 1980 در انگلستان معرفی 

شد. 
امروزه این بازی به یک رشته ورزشی برای 
بخش اعظمی از جامعه توســعه یافته است 
و هم اكنــون به عنوان مســابقه ای رقابتی 
در پارالمپیک تبدیل شــده اســت. قوانین 
بوچیا توســط CP-ISRA وضع می گردد 
و هــر چهار ســال یک بار )معمــوال بعد از 
پارالمپیک( مورد تجدید نظر واقع می شود. 

برای مشخص شدن افراد قهرمان و برگزیده 
در سطح جهان، یک دوره چهار ساله سپری 
شد كه هر ساله شاهد یک اتفاق مهم جهانی 
بودیم. در سال اول، مسابقات قهرمانی اروپا 
آغاز شــد، به دنبال آن مســابقات قهرمان 
جهان و بعد از آن جام جهانی برگزار شــد 

مقالـــــــــه

معرفی مختصر و تاریخچه رشته ورزشی بوچیا
منابع: سایت www.cpsport.org/boccia و کمیته بین المللی پارالمپیک

همگانی به دنبال این هستیم كه با مراكزی 
مانند رعد همکاری داشته باشیم و بتوانیم 
ورزش همگانی را برای همه مردم از جمله 
افراد دارای معلولیت در سراسر كشور اجرا 
كنیم. چون ورزش همگانی، یا ورزش برای  
همه نامیده می شــود. ما باید رشــته های 
مختلف ورزشــی را برای گروه های مختلف 
معلــوالن با توجه بــه نــوع معلولیت آنها 
تعریف و كالس بندی كنیم و معلولیت ها را 
هم دســته بندی كنیم و مربیان خاص هر 
رشته را آموزش دهیم. اآلن در كشور مربی 
ورزشــی اختصاصی برای بیماری خاص یا 
معلولیت خاص آموزش داده نمی  شود. البته 
به غیر از كارهایی كه در حوزه فیزیوتراپی، 
توانبخشــی و یــا حــركات اصالحی برای 
معلــوالن در دانشــگاه های خــاص انجام 
می شود. در مورد رشــته های تربیت مربی 
معلوالن هــم باید محتوای آموزشــی آن 
مورد بررســی قرار بگیرد كه آیا آن چیزی 
كه در آخر كار از آن حاصل می شــود فقط 
یــک مدرک تحصیلی اســت و یا اینکه در 
انتهــا این افراد آموزش دیــده، توانایی آن 
را می یابنــد كــه مهارتی را به كســانی با 
توانایی های هم سطح خود آموزش بدهند. 
این مسایل الزم است در جلسات تخصصی 

بررسی شود.

آیا وســایل ورزشــی که در پارک ها 
نصب شده اســت زیرنظر فدراسیون 

ورزش های همگانی است؟ 

خیر این وسایل براساس استانداردهایی كه 
در كشــور وجود دارد توسط یکسری تولید 
كننده، تولید یا وارد می شود و شهرداری ها، 
براساس نیاز مردم این وسایل را در پارک ها 
نصب كرده اند. در خیلــی از پارک ها برای 
اســتفاده از ایــن دســتگاه ها مربی وجود 
دارد و یا تابلوهایی را برای اســتفاده از این 
وسایل نصب شــده است كه طرز كار با آن 
را آموزش می دهد. اســتفاده از این وسایل 
چنانچــه با روش درســت صــورت نگیرد، 

می تواند آسیب زا باشند. 

پیــاده روی همگانی که هر  برنامه  در 
هفته زیر نظر فدراســیون ورزش های 
به  ایــران  می شــود  انجام  همگانی 
دنیا  کشورهای  بین  در  الگویی  عنوان 
مطرح شده اســت. آیا در برنامه ریزی 
انجام  پیش بینی  این  پیاده روی ها  این 
شوند  انتخاب  مسیرهایی  که  می شود 
که افراد دارای معلولیت هم بتوانند در 

این برنامه شرکت کنند؟

معموال مســیرهایی كه بــرای پیاده روی ها 
انتخاب می شوند مسیرهای عمومی هستند 
كه آســفالت دارند و معموال در شــهرها یا 
در پارک ها هســتند. معدود مواردی بودند 
كه مســیر خاكی بوده باشد. معموال طوری 
برنامه ریزی می شــود كه همه افراد بتوانند 
به آن دسترســی داشته باشند . بسیاری از 
دوســتان دارای معلولیت هــم، با ویلچر و 
عصا و حتی با واكر در این مسیرها حركت 
می كنند. اجرای پیاده روی همگانی از سال 
1386 در كشــور انجام شــده و به عنوان 
یک طرح بین المللی در دنیا مطرح شــد و 
ایران لوح تقدیر از فدراســیون بین المللی 
ورزش هــای همگانــی دریافت كــرد. فکر 
می كنم بتوانیم با همکاری مركز رعد یکی 
دو همایش پیاده روی و یــا ویلچررانی، در 
سطح شهر تهران برای جانبازان و معلوالن 
برگــزار كنیــم. مركز رعد بــه عنوان یک 
NGO می تواند این كار را شــروع كند و 
اطالع رسانی ها را انجام بدهد و فدراسیون 
هــم می توانــد برنامه ریــزی در این مورد 
داشته باشــد. این چنین برنامه ای می تواند 
به فرهنگ ســازی عمومی كمک كند. الزم 
است مخاطبان ما كه افراد دارای معلولیت 
هســتند، در این برنامه با خانواده هایشــان 

شركت كنند.

برای اینکه افــراد انگیزه برای ورزش 
داشــته باشــند نیاز به یــک عقبه 
اولیه دارند، در  ذهنی و آگاهی هــای 
سازمان ها  چه  ســازی  فرهنگ  بحث 
و ارگان هایی با فدراســیون می توانند 

همکاری کنند؟

معمــوال جانبــازان و معلوالنــی كــه در 
پیاده روی هــای همگانی شــركت می كنند 
افرادی هســتند كه وارد اجتماع شــده اند 
و حضــور اجتماعی خوبی دارنــد و با افراد 
غیرمعلول ارتباط دارنــد. این افراد در این 
فعالیت ها، توان خود را به سایر افراد جامعه 
نشــان می دهنــد و الگویی بــرای دیگران 
هستند كه از آنان تبعیت كنند. فدراسیون 
ورزش هــای همگانی معتقد اســت كه این 
كار یک مدیریت همگانی می خواهد و یک 
فدراســیون و یا وزارت ورزش و جوانان به 
تنهایی نمی تواند موثر باشد. اصاًل در سطح 
مسوولیت ها و اختیاراتشان نیست و نیاز به 
همکای همه سازمان های مسوول در حوزه 

معلوالن و جانبازان دارد.

رسانه های همگانی چه نقشی در ترویج 
ورزش همگانی می توانند ایفا کنند؟
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عباس اردســتانی کارشــناس ارشد 
تربیت بدنی اســت. او استاد دانشگاه 
فرهنگیان است و از سال 1370 تاکنون 
در خدمــت جانبازان و افــراد دارای 
معلولیت اســت. در حال حاضر سمت 
اصلــی او در فدراســیون جانبازان و 
معلــوالن، مدیریت آموزش و پژوهش 
است. او می گوید: به جهت عالقه وافری 
که ریاســت محترم فدراسیون، آقای 
خســروی وفا به ورزش بوچیا داشتند 
من را مسوول راه اندازی ورزش بوچیا 

در کشور کردند.

این رشته از چه ســالی در کشور ما 
راه اندازی شده است؟

بوچیا در كشور ما رشته جوانی است. جدا از 
رشته هایی كه در چند سال اخیر در كشور 
راه افتاده مثل؛ شمشــیربازی و بدمینتون، 
بوچیا جزو جوانترین رشته هاســت. قدمت 
بوچیا در ایران به سال 1382 برمی گردد. 
در ســال 82 كه یک جشــنواره ورزشی-

فرهنگی داشــتیم، آقای دكتر برجسته كه 
پاراالمپیک را  درحال حاضر معاونت فنــی 
برعهده دارند، پیشــنهاد راه اندازی رشــته 
ورزشــی بوچیا كه مربوط بــه افراد دارای 
معلولیت های شــدید است را مطرح كردند 

و یکی دیگر از دوســتان به نام آقای دكتر 
پورسلطانی كه آن موقع در دانشگاه گیالن 
مشــغول به كار بودند، تقبل زحمت كرده 
و این رشته را راه اندازی نمودند. در همان 
ســال 82 یک پایگاه كوچک در آسایشگاه 
كهریزک بــا همیــن عنــوان راه افتاد و 
پیشنهاد شــد یک مسابقه نمایشی در این 
جشــنواره برگزار كنیم. این اتفاق افتاد و 
این رشــته به این ترتیب، در آن جشنواره 
فرهنگی ورزشی مطرح شــد. تا اینکه در 
سال 1384 گروهی از سازمان های ورزشی 
معلوالن فلج مغزی»CP-ISRA« اســت، 
به تهران آمدند. آن موقع ورزش بوچیا در 
جهان، زیرنظر این سازمان فعالیت می كرد. 
ما از آنها درخواست همکاری كردیم و آنها 
یــک مربی، یک داور و یــک بازیکن برای 
مــا فرســتادند و یک دوره آموزشــی هم 
برگزار كردند. در این دوره آموزشــی آنها 
بخش داوری، مربیگــری و نحوه برگزاری 
بازی ها و مســابقات را آمــوزش دادند. از 
سال 1386، من مســوولیت انجمن بوچیا 
را برعهــده گرفتم. در آن زمــان كه این 
كالس برگزار می شد، فقط خراسان رضوی 
و تهــران درخصوص این رشــته فعالیت 
می كردند ولی با اصرار آقای خســروی وفا 
برای گســترش این رشــته در كل ایران، 
من كارم را آغاز كردم و اآلن حدود بیست 

استان كشور، در رشته بوچیا فعالند.
تاكنون با همه مشکالتی كه وجود داشت، 
هشت دوره مســابقات قهرمانی كشوری را 
برگزار كردیم كه حدود دویســت ورزشکار 
در این مســابقات شركت می كنند. ورزش 
بوچیــا ورزش فوق العاده جذابی اســت و 

طرفداران بسیاری دارد.

دارای  افراد  به  مربوط  فقط  رشته  این 
معلولیت است؟

بلــه. افــراد دارای معلولیت های شــدید، 
فلج مغــزی كالس 1 و 2 )كه از گردن به 
پایین فلج هســتند( ضایعــه نخاعی هایی 
كه چهار دســت و پا فلج هستند، MSها 
و میوپاتی هایی كه چهاردســت و پایشان 
درگیــر اســت و توانایی پرتــاب توپ را 
باشند،  نداشــته  بیشــتر  فاصله ای  تا یک 
می توانند در این رشــته فعالیت كنند. این 
طراحی  معلولیت های شدید  برای  رشــته 
شده اســت. ما برای گسترش این رشته در 
كشور، محدودیت های زیادی داریم. به جز 
در تهران، اصفهان و مشــهد كه هتل های 
مناسبی برای اسکان ورزشکاران دارند در 
شــهرهای دیگر به دلیل كمبــود امکانات 
قادر به برگزاری مســابقات بوچیا نیستیم. 
بچه های بوچیا را به جز هتل در هیج جای 
دیگری نمی  توان اسکان داد. مشکل بعدی 
این است كه هر ورزشکار برای شركت در 
مسابقه، حتما باید یک همراه داشته باشد 
و این به معنای دوبرابر شدن هزینه هاست. 
هرچقدر كه ورزش های دیگر برای شركت 
در مســابقات هزینه دارند، در مســابقات 
بوچیــا، این هزینــه دوبرابر اســت. ولی 
علی رغم همه این محدودیت ها، اســتقبال 
خیلی خوبی هم از طرف اســتان ها و هم 
از طرف مسووالن ورزشی از برگزاری این 

مسابقات می شود.
خوشــبختانه محدودیت های ورزش بوچیا 
را با تالش بسیار توانسته ایم برطرف كنیم. 
توپ بوچیا، توپ خاصی است كه در كشور 
تولید نمی  شــود و وارداتش هــم هزینه بر 
اســت. یکی از كشورهای تولیدكننده توپ 
بوچیا دانمارک اســت كه به دلیل مسایل 
سیاســی كه پیش آمده بود، ما در واردات 
این توپ دچار مشــکل شــدیم. كشــور 
دیگری كــه این توپ را تولید می كند كره 
است كه متاسفانه هیچ وقت با ما همکاری 
نکرد. امــا علی رغم همه ایــن گرفتاری ها 
توانســتیم چندســری توپ وارد كنیم كه 
اندازه  اآلن خوشبختانه اســتان های ما به 
مناسب توپ دارند. یکی دیگر از مشکالت، 
هزینه باالی گمرک برای واردات این توپ 

NGO معرفی یک

اســت كه اگــر وزارت دارایــی بتواند این 
مشــکل را حل كنــد، می توانیم توپ ها را 
ارزان تر در اختیــار بازیکنان قرار دهیم و 

این خیلی مهم است.

این ورزش فقط نیاز به توپ دارد؟

خیر. وســیله دیگری هم بــرای بعضی از 
ورزشــکاران به آن نیاز داریم كه آن رمپ 
است. رمپ هم یکی از وسایلی اختصاصی 
بعضــی از كالس های ما اســت. بعضی از 
بچه ها برای بازی حتما باید از این وســیله 
اســتفاده كنند. بــرای تهیه این وســیله 
خوشبختانه آقای خاكی، سرمربی تیم ملی 
بوچیا، آن را طراحی كردند وبا هزینه بسیار 
اندک، این وســیله در داخل كشور ساخته 
شد. این در حالی بود كه ساده ترین رمپی 
كه می توانســتیم از خارج از كشــور تهیه 
كنیم،قیمتش حدود دو میلیون تومان بود. 
با كمک فدراسیون توانستیم همان هزینه 
اندک را هم با 50 درصد تخفیف در اختیار 

استان ها قراردهیم.
اینها فعالیت هایی هستند كه تاكنون انجام 
داده ایم و دو اســتان را به بیســت استان 
رساندیم. امکانات را تا جایی كه توانستیم 
در اختیار استان ها گذاشتیم و كالس های 
مربیگــری و داوری را برگزار كردیم. اآلن 
داوران ما در ســطح ملی هستند. مربیان 
ما انسان های بسیار زحمتکش و تالشگری 
هســتند . همه ســاله با توجه به بودجه و 
امکاناتمان، دوره هــا را تجدید می كنیم و 
تالش داریم كه این رشــته اســتمرار پیدا 

كند.

ورزشــکاران این رشــته تاکنون در 
حضور  هــم  بین المللی  مســابقات 

داشته اند؟

تیم بوچیــای ما در مســابقات  شــركت 
بین المللی به 5، 6 ســال قبل برمی گردد. 
اولین شركت ما در مســابقات پاراآسیایی 
جوانان توكیو بــود. بچه های ما در بخش 
دوبــل كالس BC3، یــک مــدال برنــز 
گرفتنــد و در كالس BC1 هــم، یــک 
مدال برنز داشــتیم. در مســابقات گوانجو 
كه تقریبا چهارســال قبل برگزار شــد، به 
دلیل این كه تجربه مســابقات بین المللی 
را در بزرگســاالن نداشــتیم نتیجه خوبی 
نگرفتیم. ســال گذشــته دوباره مسابقات 
جوانان برگزار شــد و یکی از بازیکنان ما 
یک مدال نقره گرفــت و دونفر دیگر هم، 
در BC3، مــدال برنــز گرفتنــد. یکی از 
سختی هایی كه ما در مسابقات بین المللی 

با آن روبرو هستیم این است كه ما در قاره 
آسیا هستیم و تیم های جهانی بوچیا همه 
آسیایی هستند. كره جنوبی، تایلند، هنگ 

كنگ و چین.

بوچیا در آســیا  تیم های جهانی  چرا 
متمرکزند؟

چون این كشورها خیلی زود به این ورزش 
پرداختند. حدود ســی ســال است كه در 
این ورزش كار می كنند و عالوه بر این،این 
كشــورها ارتباطات نزدیکی با هم دارند و 
وســایل این ورزش را هم خودشان تولید 
می كنند. اینها همه باعث شــده كه در این 
ورزش موفق باشــند. این كشــورها درآن 
ســال ها، جزو كشــورهای در حال توسعه 
بودند و درصد معلولیت در آنها، بیشــتر از 
كشــورهای اروپایی و آمریکایی بوده است. 
طبق آماری كه ســازمان بهداشت جهانی 
اعالم كرده ده درصد جمعیت هر جامعه ای 
را افراد دارای معلولیت تشــکیل می دهد، 
این جمعیت در كشــوری مثل چین با آن 
تراكم جمعیت، بسیار زیاد است. این است 
كه به این ورزش خیلی زیاد توجه كرده اند 
و قوی ترین كشــورهایی كه در این رشته 
كار می كنند در آســیا قــرار دارند. رقبای 
اصلی ما اینها هســتند. البته رســیدن به 
مقام های جهانی در این رشته ورزشی دور 
از دسترس نیســت. وقتی بچه های ما در 
مسابقات جوانان شركت كردند، دیدیم كه 
به راحتی می توانند رقابت كنند. بوچیا مثل 
شطرنج است. براین اساس هرچقدر كه فرد 
تجربه بیشــتری در این بازی داشته باشد، 
به همان نســبت میزان موفقیتش بیشــتر 
می شود. در این ورزش مثل شطرنج، بحث 
حملــه و دفاع وجود دارد. این ورزش فقط 
حركتی نیســت و جنبه فکری و ذهنی آن 
به مراتب پررنگ تر از جنبه جســمانی اش 
است. برای همین اســت كه بچه ها عالقه 
زیــادی به این رشــته دارنــد، چون توان 
فیزیکــی باالیــی احتیاج نــدارد. یکی از 
)CP-ISRA ( نماینــدگان ســی پی ایزرا

به ایران آمده بود و می خواســت از یکی از 
مراكز بوچیای ما بازدید كند. او را به مركز 
كهریــزک بردیم. در زمین بازی یک خانم 
چهل و دو ساله مشغول بازی بود. او حدود 
شــش ماه بود كه بوچیا بازی می كرد. آن 
مســوول از این خانم سوال كرد كه وقتی 
بوچیا بازی می كنی چه احساسی داری؟ او 
گفت: از وقتی با این ورزش آشــنا شده ام، 
احســاس می كنم كه تازه متولد شــده ام! 
این بازی اینقــدر می تواند در روحیه افراد 
تاثیــر بگــذارد. بعضی وقت ها مســابقات 

تا ســاعت ها بعد از نیمه شــب ادامه پیدا 
می كرد، امابازیکنان اصاًل اعتراض نداشتند 
و پرانــرژی ادامــه می دادنــد. انگیزه آنها 
بسیار باالســت و من خیلی خوشحالم كه 
این رشته توانست با این سرعت در كشور 

جــا بیفتد. هر وقت كه مســووالن 
باالتر از من ســوال می كنند كه 

از بوچیا چه خبر؟ می گویم 
كه مــن از بچه ها عقب 

افتــاده ام و نمی  توانم 
خــودم را بــه آنهــا 

برســانم، آنقدر كه آنها 
انگیزه و عالقه دارند!

رشــته بوچیا چــه جایگاهی 
که  رشــته هایی  ســایر  میان  در 

فدراسیون معلوالن و جانیازان به آنها 
می پردازد، دارد؟

فدراســیون بــا تمام توانش به گســترش 
این رشــته كمک می كند، اما فدراســیون 
17 رشته ورزشی را ســاماندهی می كند. 
فدراســیون 17 انجمن ورزشــی دارد كه 
یکــی از آنها بوچیا اســت. خیلــی از این 
انجمن هــا در ســطح ملــی و بین المللی 
مطرح هســتند و نمی  شود جنبه های ملی 
كشــور را هم نادیده گرفت. مثاًل در رشته 
والیبال نشســته، دوومیدانی، وزنه برداری 
و تیروكمــان، در دنیــا جایگاه به دســت 
آورده ایم. چــه بخواهیم و چــه نخواهیم 
فدراســیون  هزینه های  از  عمده ای  بخش 
صرف این تیم ها می شــود كه اقتدار ما را 
در جهان حفظ كننــد و گرفتن مقام های 
قهرمانــی تــداوم پیــدا كنند. امــا برای 
رشــته هایی مثل بوچیا كه در حال توسعه 
است و تازه می خواهد وارد قهرمانی شود، 
هنوز كار زیاد اســت. چنــدی پیش آقای 
خاكی از من پرســیدند كه رشــته بوچیا 
كی می تواند در مســابقات قهرمانی مطرح 
شــود ؟ من گفتم، همین حاال وقتش است 
ما به اندازه كافی در استان ورزشکار داریم 
و به انــدازه كافی و در حــد مقدوراتمان 
امکانات مهیا و به استان ها ارسال كرده ایم 
و در حد قابل قبولــی مربی و داور تربیت 
كرده ایم. این زمینه ها برای وارد شــدن به 

مسابقات قهرمانی، آماده هستند. 
در سال گذشــته در بخش جوانان، بچه ها 
ایــن را ثابــت كردنــد، اما نمی  شــود از 
هزینه های مورد نیازهم غافل شــد. من با 
كمال افتخار عــرض می كنم كه هر وقت 
به خدمت مسووالن فدراسیون رسیده ایم، 
هیچ زمانی دســت ما را در تأمین بودجه 
مورد نیازمــان رد نکردند. اما خصوصیات 

NGO معرفی یک

بوچیا رشته ای است که 
در روح و روان بچه ها تاثیر دارد
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این رشــته و انگیزه بچه هــا می طلبد كه 
این خصوص  در  بیشــتری  حمایت هــای 
صورت بگیرد. این باالترین خدمتی اســت 
كه می توانیم انجام دهیم. در مســابقات و 
اردوها، ورزشکارانی داریم كه در ساده ترین 
با مشکل مواجهند.  مسایل بهداشتی خود 
این بــه غیر از تامین غــذا، جابجایی ها و 
تمرینــات آنها و تهیه امکانــات برای آنها 
است كه همه را باید خودمان انجام دهیم. 

یعنی همه جانبه كمک نیاز داریم.
بچه هــا بــرای این كــه بتواننــد بهتر در 
مسابقات شــركت كنند احتیاج به ویلچر 
برقی دارند كه ما در تامین آن محدودیت 
داریم. توپ بایــد در حد قابل توجهی  در 
اختیار ورزشکاران قرار داشته باشند كه ما 
امکان تأ مین آن را در حد مناسب نداریم. 
این است كه من از همین جا اعالم می كنم 
اگر كســی بتواند به رشد این رشته و تهیه 
الزامات آن كمک كنــد كار فوق العاده ای 
كرده اســت. این ورزش، رشته ای است كه 

بچه ها را زنده می كند.

ایــن ورزش در بهبــود و افزایــش 
ایفا  نقشــی  هم،  بچه ها  توانایی های 

می کند؟

صد درصــد. البته اگر بشــود آن را كامل 
اجرا كــرد. در كنار این كه فــرد بخواهد 
در ایــن ورزش، یک بوچیــا كار حرفه ای 
شــود، باید فعالیت های جانبی دیگری هم 
انجــام دهد. این فعالیت هــا خیلی تعیین 
كننده هســتند. مثاًل فیزیوتراپی و آب 
درمانی. همین قــدر كه بچه ها با 
حداقل امکانــات، فعالیت های 
عضالنــی انجــام می دهند 
است.  مفید  بسیار  برایشان 
بهبــودی در  می دانیــد كه 
مبتالیــان به فلج مغزی بســیار 
محدود اســت، امــا ورزش می تواند 
در روند توانمندی هایــی كه دارند موثر 
باشد. ورزشــکارانی را داشتیم كه از انجام 
كوچک ترین كارهایشــان عاجز بودند، اما 
از وقتی وارد این ورزش شــدند، به راحتی 
توانســتند كارهای حداقلی خودشــان را 
انجــام دهند. خیلی از ایــن بچه ها انگیزه 
ادامه تحصیــل را پیدا كردنــد و اآلن در 

دانشگاه درس می خوانند.

برای  شده  انگیزه ای  ورزش  این  یعنی 
داشته اند  که  توانایی هایی  شدن  فعال 

ولی تا به حال مغفول مانده بوده؟

دقیقا این طور اســت. به نظــر من آنقدر 

كــه روح و روان می توانــد در انجام كارها 
مؤثر باشــد، جســم مؤثر نیســت و بوچیا 
رشته ای اســت كه در روح و روان بچه ها 
تاثیر مستقیم دارد. به گونه ای كه ساعت ها 
وقــت می گذارند  تمرینات خــود  بــرای 
و خســته نمی  شــوند. ایــن ورزش انگیزه 
بســیاری باالیی ایجاد می كنــد و از نظر 
روحی و روانی، اثــرات فوق العاده ای دارد. 
تاكنون توانســته ایم تعداد قابل توجهی را 
در تهران پوشــش دهیــم و این تعداد در 
شهرســتان خیلی بیشتر از این هم هست. 
ولی برای پوشــش آنها امکانات بیشــتری 
نیاز داریــم. محدودیت های ما اگر برطرف 
شــود این فرصت پیش می آیــد كه تعداد 
بســیار بیشــتری از این بچه ها جذب این 

رشته شوند.

افرادی که در شهرســتان ها هستند 
از وجود چنین رشــته ای چطور مطلع 
این  وارد  می توانند  و چگونه  می شوند 

ورزش شوند؟

یکی از مواردی كه وجود دارد، استفاده از 
وبالگی اســت كه اخبار و اطالعات مربوط 
به این رشــته را روی آن گذاشــته ایم. از 
طریق این وبالگ، ما بــه راحتی با بچه ها 
تماس می گیریم و به سواالتشــان پاســخ 
می دهیــم. راه دوم ارتبــاط بچه ها با این 
استان هاست.  هیأت های  طریق  از  رشــته 
ما در همه استان های كشور، هیاتی داریم 
بــه نام هیأت ورزش جانبــازان و معلوالن 
كه درایــن زمینــه می توانند بــه بچه ها 
خبررسانی های  تمام  كنند.  اطالع رســانی 
ما هم از طریق سایت فدراسیون جانبازان 
و معلوالن كه بســیار فعال و به    روز اســت 
صــورت می گیرد. در ســایت همه اخبار و 
اطالعات ورزشی وجود دارد و كافی است 
كه افراد در گوگل، نام فدراسیون جانبازان 
و معلوالن را جستجو كنند و به این اخبار 

دسترسی پیدا كنند.

ورزش بوچیــا نیــاز به ســالن های 
مخصوص دارد و در این بیست استان، 

این شرایط وجود دارد؟

ایــن ورزش فضــای زیــادی نمی  خواهد. 
فضای قانونی بوچیــا، فضایی با 12/5متر 
طول و 6 متر عرض اســت. چیزی كه در 
این فضا مهم اســت این اســت كه پستی 
و بلندی نداشــته باشد و صاف باشد. مهم 
نیست زمین سنگ باشد، سرامیک باشد و 
سیمان باشد. ولی مسابقات رسمی همیشه 

روی پاركت انجام می گیرد.

حد  در  می خواهنــد  کــه  بچه هایی 
قهرمانی وارد این بازی شــوند، چند 

ساعت در هفته باید کار کنند؟

مــا یک شــعار در ایــن ورزش داریم كه 
هركســی كه می خواهد موفق شــود باید 
بیشــتر تمرین كند. تمرین نه زمان دارد و 
نه محدودیت و به همان نسبتی كه تمرین 
می شــود موفقیــت هم حاصل می شــود. 
ورزش بوچیــا چون یــک ورزش ذهنی و 
فکری اســت، تمرینات زیادی را می طلبد، 
ولی بــا حداقل ها هم می شــود كار كرد. 
قهرمان هــای تیم ملی ما، یا هر روز ورزش 
می كنند یا حداقل ســه روز در هفته، چند 

ساعت در سالن.

وارد  زمانــی  چــه  از  ورزش  ایــن 
پاراالمپیک شده است؟

از سال 1986 كه »سی پی ایزرا« فعالیتش 
را شروع كرد این رشــته را وارد مسابقات 
كرد و اآلن دو، ســه دوره اســت كه وارد 
مســابقات پارالمپیک شــده  و خیلی هم 

مورد استقبال قرار گرفته است. 

این مساله روی ارتقای فرهنگ عمومی 
مردم هم موثر خواهد بود؟

دقیقاً. به نظر من در كشور دو رسالت مهم 
را باید دنبال كنیم. ما كه ورزشــی هستیم 
باید بیشتر این ورزش را به جامعه معرفی 
كنیم و توسعه بدهیم و به مردم بشناسانیم 
و مورد دوم این كه به همه اقشــار جامعه 
و مســووالن، معلولیت هــا را معرفی كنیم 
تا مردم بفهمند كــه افراد دارای معلولیت 
هم می تواننــد از توانایی هایــی كه دارند 
استفاده كنندو مثل سایرین زندگی كنند. 
من ورزش معلوالن را در دانشگاه تدریس 
از دانشــجویان  می كنــم و گاهی اوقــات 
می خواهم كه با مردم در مورد معلولیت ها 
صحبت كننــد. اكثر مردم هیچ آشــنایی 
بــا معلولیت هــا و افــراد دارای معلولیت 
ندارند. جالب اســت كه بــا خود بچه های 
دارای معلولیت هم كــه صحبت می كنیم 
می گویند مردم چون ما را نمی  شناسند به 
ما ترحــم می كنند،در صورتی كه ما ترحم 
نمی  خواهیــم، توجه می خواهیم. می گویند 
ما شــرایطی را می خواهیم كه بتوانیم مثل 
بقیــه ورزش و زندگی كنیم. تلفن عمومی 
در سطح شــهر طوری نصب شده باشد كه 
من هم بتوانــم از آن اســتفاده كنم. اگر 
می خواهــم از پیاده رو عبــور كنم، بتوانم.

بتوانم به پارک و سینما و...بروم. بچه های 
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دارای معلولیت قادر به استفاده از كمترین 
امکانات موجود نیستند. فرهنگ سازی در 

جامعه، می تواند خیلی موثر باشد.

شــما به عنوان فدراسیون معلوالن و 
گسترش  برای  اقداماتی  چه  جانبازان 
و آموزش این رشته ها در سطح کشور 

کرده اید؟

ما در این راستا اقداماتی را انجام داده ایم. 
در بخش آموزشــی عــالوه بــر برقراری 
دوره هــای مربیگری در ســطح كشــور، 
به همــه ارگان ها اعــالم كرده ایم كه اگر 
عالقمندند و می توانند امکانات حداقلی را 
فراهــم كنند، با كمال میــل و بدون هیچ 
به  هزینــه ای، دوره های آمــوزش مربوط 
ورزش افــراد معلول را برگزار می كنیم. هر 
نهــاد و ارگان و مركز مردم نهادی كه نیاز 
به دوره های آموزشــی داشته باشــد، ما با 

كمال میل همکاری می كنیم.

در رشته تربیت بدنی اصوال واحدهایی 
با عنوان ورزش معلوالن وجود دارد؟

ما در رشته تربیت بدنی دو درس داریم كه 
تدریس می شــود. یکی از آنها تربیت بدنی 
ورزش معلوالن اســت، یکی هــم تربیت 
بدنی تطبیقی است. هر دوتای این دروس، 
به جامعه معلــوالن می پردازد. دروس این 
رشته از سال 1376 در دانشگاه ها تدریس 
می شود. بعد از سال ها تالش، موفق شدیم 
تا از وزارت علوم مجوز تأسیس كارشناسی 
تربیــت بدنــی معلــوالن را بگیریــم. هر 
دانشگاه به راحتی می تواند این رشته را راه 
بیاندازد. این رشته طوری طراحی شده كه 
افــراد غیرمعلول هم می توانند این دوره را 
بگذرانند تا بتوانند با افراد دارای معلولیت 
كار كنند. اآلن هم به دنبال این هستیم كه 
بتوانیم مجوز جامع مركز علمی و كاربردی 
را بگیریم و به طور ویژه به ورزش معلوالن 
در رشــته های مختلــف بپردازیــم. بحث 
آموزش هــای مجازی هم هســت كه اگر 
امکانش بوجــود بیاید آن را هم راه اندازی 
می كنیــم. در بخــش پژوهــش هــم اگر 
عنوان پایان نامه هر دانشــجویی در مقاطع 
مختلف كارشناســی، كارشناسی ارشــد و 
دكتــری در رابطه با ورزش افــراد جانباز 
و معلول باشــد، مــا از او حمایت كرده و 
برای انجام پژوهشش به او كمک می كنیم. 
اینها تســهیالتی است كه در اختیار عموم 
جامعه قــرار می دهیم تا انشــااهلل بتوانیم 
این ورزش و ایــن امکانات و اطالعاتی كه 
داریم را ترویج دهیم. یکی از نکات بســیار 

برجســته ای كه بنده به آن افتخار می كنم 
این است كه بیشترین اعضای هیأت علمی 
كه در ورزش كشور كار می كنند، در بخش 
جانبازان و معلوالن فعالیت می كنند. آقای 
خســروی وفا آماری می دادند و گفتند كه 
در فدراســیون جانبــازان و معلوالن، 28 
نفر هیــأت علمی و فوق لیســانس به باال 

افتخار داریم. خود آقای خسروی وفا 
دبیر  دارنــد.  جانبــازی 

جانباز  پارالمپیــک، 
در  هســتند. 

رشته های 
افراد  ما،  ورزشی 
معلول  و  جانباز 
در ســطح بــاال 
می كننــد.  كار 
یکــی از بهترین 
بسکتبال  مربیان 
بــا ویلچــر مــا 
معلول  خــودش 

است.زمینه 
وجود  فعالیــت 
دارد و هركســی 
فرصت  دنبال  كه 
اســت، فضا برای 

فعالیتش وجود دارد و حیف 
است كه از این تجربه گران بهایی كه وجود 
دارد بهره برداری كافــی صورت نگیرد. ما 
كســانی را داریم كه از سال 58 تاكنون با 
افراد جانباز و دارای معلولیت كار می كنند. 
خوب است كه همه ارگان هایی كه در این 
زمینه مشــغول به فعالیتند، با هم ارتباط 

برقرار كرده و انتقال تجربه كنند.

مرکز قمر بنی هاشــم کــه در منطقه 
و  بیست شــهرداری ســاخته شده 
است،  معلولیت  دارای  افراد  مخصوص 
در خصــوص ورزش بوچیاهم فعالیتی 

دارد؟

ولــی  فوق العاده اســت،  مركــز،  ایــن   
ماهنوزارتباطــی بــاآن ایجــاد نکرده ایم. 
شــهرداری این خدمات را ارایه می كند و 
هرجا كه الزم باشــد و نیاز به خدمات ما 
داشته باشند، این خدمات را در اختیارشان 
قــرار می دهیم. گاهی اگر امکانی داشــته 
باشیم در زمینه تجهیزات و تاسیسات هم 

كمک می كنیم. 

و سخن آخر

من از افراد غیرمعلول درخواست دارم كه 
در حــد امکان فرصتی را بــه افراد دارای 

معلولیت اختصاص دهند. به نظر من تنها 
بخشــی كه واقعا نیاز به توجه دارند، این 
افراد هســتند. اینها كسانی هستند كه به 
حداقل ها قناعت می كنند و انتظار بیش از 
حدی ندارنــد. از افراد دارای معلولیت هم 
درخواست دارم كه حتماً بخشی از وقتشان 
را تحت هر شــرایطی، به ورزش اختصاص 
دهند. اگــر می خواهند از همین فرصت ها 
و توانمندی هایی كه دارند استفاده كنند 
عاملی اســت  بهترین  ورزش 
كه هم از جنبه جسمانی 
از جنبــه روحی  و هــم 
و روانــی و هــم از جنبه 
عاطفــی و اجتماعــی به 
می كنــد.  كمــک  آنهــا 
ورزش ســاده ترین، كــم 
خرج ترین، بی دردسرترین 
است  ابزاری  مفیدترین  و 
كه به انســان بیشــترین 
می رســاند. را  فایــده 
ایرانی  جامعه  متاســفانه 
خیلی  تحــرک  بحث  در 
تحقیق  یک  است.  ضعیف 
و  گرفته  انجــام  اســترالیا  در 
تا چه  نشان داده اســت كه ورزش 
حد می تواند در سالمتی افراد تاثیرگذار 
باشــد. به ایــن نتیجه رســیده اند كه اگر 
افراد در هفته فقط 4 جلســه نیم ســاعته 
با شدت متوسط پیاده روی كنند، می شود 
میلیاردهــا دالر در بخش هــای مختلــف 
صرفه جویی كرد. این تحقیق را یک نفر از 
كه  جهانی  همگانی  ورزش های  فدراسیون 
ســال گذشته در كشور ما برگزار شد ارایه 
داد. البته ایشان سه الگو برای ورزش های 
همگانــی ارایه داد كه یکــی از این الگوها 
ایران  پیاده روی خانوادگی در  خوشبختانه 
بود كه بــه عنوان الگــوی جهانی مطرح 
شده اســت. این الگو به عنوان یک الگوی 
بین المللــی در فدراســیون ورزش هــای 
همگانــی جهانــی مطرح شده اســت. این 
موضوع فرصت خوبی برای فرهنگســازی 
است اما پاسخگوی نیاز ما نیست. همانطور 
كه گفتم حداقل چهار جلســه پیاده روی 
نیــم ســاعته در هفتــه، مناســب برای 
سالمتی افراد است . بیش از هفتاد درصد 
از مشــکالت ســالمتی كه داریم با ورزش 
كــردن مرتفع می شــود. ورزش اگر برای 
افراد غیرمعلول امر الزمی باشد، برای افراد 
دارای معلولیت امری الزم و حیاتی است. 
امیدوارم افــراد دارای معلولیت، به ورزش 
رو بیاورند. ممکن است اولش سخت باشد، 
ولی اثرات خوبی كه می گذارد ادامه اش را 

آسان تر می كند.
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آنقدر 
که روح و روان 

می تواند در انجام 
کارها مؤثر باشد، 
جسم مؤثر نیست 
و بوچیا رشته ای 

است که در روح و 
روان بچه ها تاثیر 

مستقیم دارد
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   از آنجایی که کشور عزیزمان ایران جزو 50 کشور جهان است که عالوه بر پیوستن   
به پیمان نامه های جهانی حامی حقوق معلوالن، قوانین ملی نیز برای حمایت از افراد 
دارای معلولیت دارد. بر آن شدیم تا برخی از قوانین مرتبط با ورزش افراد معلول را 

سطح ملی و بین المللی برای آگاهی خوانندگان فصلنامه توان یاب منتشر نماییم.

ماده 2. كلیه وزارتخانه ها، ســازمان ها و موسسات و شركت های دولتی و نهادهای عمومی و 
انقالبی موظفند در طراحی، تولید و احداث ســاختمان ها و اماكن عمومی و معابر و وســایل 
خدماتی به نحوی عمل نمایند كه امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلوالن هم چون 

افراد عادی فراهم گردد.
تبصره یک: وزارتخانه ها، ســازمان ها و موسســات و شــركتهای دولتی و نهادهای عمومی و 
انقالبی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلوالن، ساختمان ها و اماكن عمومی، ورزشی، 
تفریحی، معابر و وســایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب ســاالنه خود 

مناسب سازی نمایند.
ماده 4 . معلوالن می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و 

نقل دولتی )مترو، هواپیما، قطار( از تسهیالت نیمه بها بهره مند گردند.
تبصره:  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تربیت بدنی و شهرداري ها موظفند كتابخانه، 
اماكن ورزشــی، پارک و امکان تفریحی خود را به نحــوی احداث و تجهیز نمایند كه امکان 

بهره مندی معلوالن فراهم گردد.

ماده 30 ( مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی:
1ـ  دولت های عضو حق معلوالن را برای شــركت در زندگی فرهنگی مســاوی با دیگران به 
رســمیت می شناسند و می بایست تمام اقدامات الزم را اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل شود 

كه معلوالن:
)الف( ازدسترسی به محصوالت فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند.

)ب( از دسترسی به برنامه های تلویزیونی، فیلم، تئاتر و سایر فعالیت های فرهنگی قابل وصول 
برخوردار باشند.

)پ( از دسترســی به مکان های ارایه خدمات و اجراهای فرهنگی مثل تئاتر، موزه، ســینما، 
كتابخانه  و خدمات توریستی برخوردار بوده و تا جایی كه امکان دارد از دسترسی به مکان های 

تاریخی و محل هایی كه از نظر ملی دارای اهمیت هستند؛ بهره مند شوند
2 ـ دولت های عضو می بایست تمام اقدامات مناسب را اتخاذ كنند تا افراد معلول قادر شوند 
فرصت توسعه و اســتفاده از خالقیت، ظرفیت های هنری و ذهنی خود را نه تنها برای سود 

خود بلکه برای غنی سازی جامعه داشته باشند.
3ـ  دولت های عضو می بایست تمام مراحل مناسب را منطبق با قوانین بین المللی اتخاذ نمایند 
تــا اطمینان حاصل نمایند كه قوانین حفاظت كننــده مالکیت های معنوی به یک مانع غیر 

منطقی یا تبعیض آمیز، در دسترسی معلوالن به منابع فرهنگی تبدیل نشده باشند.
4 ـ معلوالن می بایســت مساوی با دیگران مستحق شناســایی و حمایت برنامه های خاص 

فرهنگی و هویت زبانیشان شامل زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایان باشند.
5ـ  نظر به قادرســازی افراد معلول به شركت مساوی با سایر افراد در فعالیت های تفریحی و 

ورزشي؛ دولت های عضو می بایست اقدامات مناسبی را شامل موارد زیر اتخاذ نمایند:
)الف( تشویق و ارتقای حضور معلوالن در كامل ترین حد ممکن در جریان فعالیت های ورزشی 

در همه سطوح.
)ب( حصول اطمینان از این كه افراد معلول دارای فرصت ســازماندهی، توسعه و مشاركت در 
فعالیت های ورزشی، تفریحی مختص معلوالن بوده و به این منظور آنها را به مربیگری، تمرین 

و تالش مناسب، مساوی با دیگران تشویق نماید.
)پ( اطمینان حاصل نمایند كه افراد معلول به حوزه های ورزشــی، تفریحی و گردشــگری 

دسترسی دارند.
)ت( اطمینان حاصل نمایند كه افراد معلول به مشــاركت در بازی ها، فعالیت های تفریحی و 

ورزشی از جمله فعالیت های موجود در سیستم مدرسه دسترسی دارند.
)ث( اطمینان حاصل نمایند كه افراد معلول به خدمات ســازمان های تفریحی، گردشگری و 

ورزشی دسترسی دارند.

ی
ملل

 ال
ین

و ب
ی 

 مل
ین

وان
ر ق

ت د
ولی

معل
ی 

ارا
د د

را
 اف

ش
رز

ه و
گا

جای

قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن:

مجتمــع ورزشــی قمر بنی هاشــم، کنوانسیون بین المللي حقوق معلوالن
ساختمان بزرگی اســت که با زمینی 
در حدود ســی و هشت هزارمتر مربع 
بنا شــده است.  در منطقه 20 تهران 
این مرکز که توســط شهرداری تهران 
ساخته شده و زیرنظر سازمان ورزشی 
شــهرداری تهران فعالیــت می کند، 
ســاختمان مناسب سازی شده ای دارد 
که مخصوص اســتفاده ورزشی توسط 
جانبازان و افراد دارای معلولیت است. 
با مرتضی ســراج مدیــر این مجتمع 
ورزشــی در خصــوص معرفــی این 
مجتمع، ظرفیت های آن و خدماتی که 
به متقاضیانش ارایه می دهد به گفتگو 

نشستیم که می خوانید:

لطفا،خودتان را معرفی کنید و در مورد 
تاریخچه این مجتمع توضیح دهید؟

مرتضی سراج هستم، مدیر مجتمع ورزشی 
قمر بنی هاشــم كــه افتخــار خدمتگزاری 
جانبازان و معلوالن و خانواده معظم شهدا را 
در این مركز كه به نام حضرت قمر بنی هاشم 
مزین شده است را دارم. این مجموعه از سال 
85 شروع به ساخت شد و در اواخر سال90 

افتتاح گردید.
این مركز زیرنظر سازمان ورزش شهرداری 
تهران فعالیت می كند. مساحت مركز، سی 
و هشــت هزار متر مربع است كه در هفت 
طبقه؛ شــامل دو طبقــه پاركینگ و پنج 
طبقه فضای ورزشی ساخته شده است. كل 
مجموعه به نحوی طراحی و ســاخته شده 

كه تمام طبقات و امکانات ورزشی آن، برای 
معلوالن و جانبازان قابل استفاده باشد. برای 
مثال این مجموعه دارای آسانسورهای بسیار 
پیشــرفته و رمپ هایی با شــیب كم است. 
طرح و ایده ســاخت این مکان به شــهردار 
تهران و به آقــای دكتر قالیباف برمی گردد. 
این مجموعه با این دید بنا شد كه معلوالن 
و جانبازان و همچنیــن خانواده های معظم 
شهدا بتوانند از امکانات آن به رایگان استفاده 
نمایند. این مجموعه، تنهــا مجموعه ای از 
شهرداری است كه نگاه آن اقتصادی نیست 
و كامال خدماتی می باشد. در این مركز افراد 
غیرمعلول پذیرش نمی  شــوند مگر اینکه به 
عنوان همراه، یا از اعضای خانواده های آنان 
و از خانواده های معظم شــهدا باشند، چون 
این نگاه وجود دارد كه خانواده های جانبازان 
و معلوالن متحمل شــرایط سختی هستند 
و نیاز به نشــاط و تقویت روحی و جسمی 
دارنــد . هدف ما این اســت كه تا حدودی 
بتوانیم این نشــاط و شــادابی را برای آنها 
تامین نماییم. بــا وجودی كه این مجموعه 
یک مجموعه ورزشــی است، اما ما به دنبال 
قهرمانی نیستیم بلکه به دنبال تقویت قوای 

روحی و جسمانی افراد هستیم.

امکانات  چــه  شــامل  مجموعه  این 
ورزشی است؟

این مجموعه شامل سالن های چندمنظوره؛ 
سالن ورزش های توپی، تیراندازی، بدنسازی، 
شطرنج، اســتخر و ســونا و هیدروتراپی و 
پیست ویلچررانی اســت. با توجه به سابقه 
كاری مــن در ورزش های آبــی، به جرات 
می توانم بگویم كه اســتخر و ســونای این 
مجموعه منحصر به فرد اســت و سالم ترین 

آب را دارد. استخر و سونای آن، به صورتی 
است كه یک فرد نابینا بدون همراه می تواند 
به راحتی از آن اســتفاده نماید. شیرآالت، 
سرویس های بهداشــتی و دوش ها، همه به 
الکترونیکی هســتند، چون ممکن  صورت 
اســت بعضی از معلوالن امکان بازوبســته 
كــردن شــیر را نداشته باشــند. از طرفی 
رمپ هایی در این ســاختمان وجود دارد كه 
روی آن خطوط برجســته ای تعبیه شده تا 
نابینایان به راحتی و بــدون همراه، بتوانند 
روی آن حركت كرده و در مســیرهایی كه 
خاص آنان است، به راحتی به تمام طبقات 
و به تمام قسمت های ساختمان، دسترسی 
داشته باشند. سالن چندمنظوره ای داریم كه 
برای ورزش های گلبال، بسکتبال با ویلچر، 
والیبال نشسته و فوتسال استفاده می شود. 
تیرانــدازی، یکی از رشــته های ورزشــی 
پرطرفدار در بین معلوالن و جانبازان اســت 
و این افراد با هر گونه مشــکل جســمانی، 
می توانند در این رشــته فعالیت نمایند. در 
این مركز، سالن تیراندازی مجهزی داریم كه 
عالقمندان به راحتی می توانند با ویلچر در آن 
حركت كنند. این سالن، صندلی های خاصی 
دارد كه قابل اســتفاده برای ورزشکاران این 
رشته می باشد. سالن بدنسازی این مجموعه 
مجهز به پیشــرفته ترین دستگاه هاست كه 
ویــژه معلوالن و جانبازان اســت. بعضی از 
دســتگاه ها به صورتی است كه این عزیزان 
با ویلچر می توانند زیردستگاه قرار بگیرند و 
ورزش كنند. مجهزترین پیست ویلچررانی، 
در پشــت بام طبقه هفتم تعبیه شده است 
كــه قابلیت برگــزاری مســابقات داخلی و 

بین المللی را دارد.
در روی میز “تنیس روی میز” این مجموعه، 
سیستمی نصب شــده كه ورزشکار به طور 

مجموعه قمر 
بنی هاشم،

مجموعه ای 
ورزشی ،فقط 
مخصوص افراد 
دارای معلولیت 
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یک نفــره می تواند بــازی و تمرین نمایند. 
در بخش ورزش بانوان توانســته ایم آموزش 
شــنا و آموزش والیبال نشسته و بسکتبال 
را برنامه ریزی كنیــم. از امکانات دیگر این 
مجموعه، دارا بودن دو سالن همایش است 
كه یکی ســالنی با ظرفیت 800 تا900 نفر 
با كلیه امکانات ســمعی و بصری و مناسب 
برگزاری جشن ها و سمینارها و مناسبت های 
گوناگون است و یک ســالن آمفی تئاتر هم 
هست كه، ظرفیت  120 نفر را دارد و مجهز 
به آخرین سیســتم های ســمعی و بصری 
می باشــد. همچنین در این مجموعه، سالن 
بازی هــای رایانه ای هم افتتاح شده اســت 
كه در دســترس عالقمندان اســت. بخش 
فرهنگی هم در این مجموعه تدارک  شده كه 
امیدواریم در سال 93 آن را راه اندازی كنیم. 
این مجموعه شــامل كتابخانه، كافی نت، و 
كارگاه های آموزشــی و مركز مشاوره است. 
متاسفانه فرهنگ كتابخوانی در جامعه ما در 
سطح مطلوبی نیست و امیدواریم كه بتوانیم 
با ارتباط با موسســات ذی ربط، كتابخانه ای 
در این مركز دایر كنیم و كتاب های مناسب 
در جهت تقویت روح و جســم را در اختیار 
متقاضیــان قرار دهیــم. امــکان برگزاری 
كارگاه ها و كالس های آموزشــی هم در این 
مجموعه وجود دارد كــه از برنامه های آتی 

این مركز می باشد. 

ورزش هــای گروهی و تیمــی مانند 
به  نیاز  فوتبال  و  گلبال  و  بســکتبال 
دارد،  آموزش دیده  مربی  و  تیم  ایجاد 
آیا در این مرکز این امکان وجود دارد؟

بله، ما در آموزش شنا، تیراندازی، بسکتبال با 
ویلچر و سایر ورزش های گروهی، كالس های 
آموزشــی داریم كه مربیان متخصص، این 
رشــته ها را به عالقمندان آموزش می دهند. 
همان طور كه گفتم در این مركز به ورزش 
همگانی پرداخته می شود و به دنبال ورزش 
قهرمانی نیستیم، ولی چون ورزش قهرمانی 
مکمــل ورزش همگانی اســت عالقمندان 
به رشــته های خاص، در این مركز پذیرش 
می شــوند و در كالس های مربوطه زیرنظر 

مربی آموزش می بینند.

پذیرش افــراد دارای معلولیت در این 
مرکز چگونه اســت؟ آیا هزینه ای در 

قبال خدمات مرکز دریافت می شود؟

مــا برای پذیــرش افراد در ایــن مركز، دو 
مأخــذ داریــم. جانبــازان و ایثارگــران و 
خانواده های شهدا، چنانچه كارت ایثارگری 

یا كارت بنیاد شهید داشته باشند به راحتی 
پذیرش می شــوند و افــرادی هم كه تحت 
پوشش ســازمان بهزیستی هستند با كارت 
بهزیســتی، از هر نــوع معلولیتی پذیرش 
می شوند. سیستم پذیرش ما كامال مکانیزه 
اســت و پذیــرش این افــراد در همان بدو 
ورود به راحتی صورت می گیرد. هزینه های 
دریافتی، بسته به درصد معلولیت و جانبازی 
مراجعه كننــدگان متفاوت می باشــد. مثاًل 
در معلولیت هــای شــدید مثــل جانبازان 
70 درصــد به باال، به صــورت رایگان با دو 
نفــر همراه می تواننــد از امکانات این مركز 
استفاده نمایند. ولی اگر این افراد بخواهد از 
كالس های آموزشی مجتمع استفاده كنند، 
مبلغ جزئی از آنان دریافت می شــود كه آن 
هم برای این اســت كه ارزش كار را بدانند. 
ولی برای یک جانباز 25 درصد، فقط برای 
خود این شخص، اســتفاده از این امکانات 
رایگان است. در این مجموعه دید اقتصادی 

وجود ندارد.

و  نابینایان  ماننــد  معلولیت هایی  آیا 
ناشــنوایان و عقب ماندگان ذهنی هم 
می توانند از خدمات این مرکز استفاده 

کنند؟

بلــه. همه افرادی كه كارت بهزیســتی و یا 
كارت عضویــت در انجمن هــای معلوالن و 
موسسات و NGOهای معلوالن را داشته 
باشند پذیرش می كنیم. حتی معلوالنی كه 
در مراكز خیریه و مراكز توانبخشی نگهداری 
می شــوند با هماهنگی قبلــی، می توانند از 

امکانات این مركز به رایگان استفاده كنند.

معلوالن  NGOهای  با  شــما  ارتباط 
چگونه است؟

ما تعدادی مراجعه كننده حضوری داریم كه 
خودشــان می آیند و از محیط های ورزشی 
اســتفاده می كنند. به هر حال این بستگی 
به جمعیت متقاضی دارد، ظرفیت اســتخر 
براساس استانداردهای جهانی، حدود 120 
نفر اســت ولی ما در یک ســانس بیش از 
نود نفــر را پذیرش نمی  كنیــم. چون این 
اســتانداردها برای افــراد غیرمعلول تعیین 
شده است و معلوالن به دلیل محدودیت های 
حركتــی، نیاز به فضای بیشــتری دارند. از 
طرفی روزانه هشتصد تا نهصدنفر از معلوالن 
و جانبازان به این مركــز مراجعه می كنند 
و این تعــداد برای این مركز كافی اســت. 
ولی اگر NGOها و یــا مراكز نگهداری از 
معلوالن با ما تماس بگیرنــد و بخواهند از 

این امکانات بهره مند شــوند و خودشــان 
رفت و آمد اعضایشــان را برعهده بگیرند )با 
هماهنگی قبلی(، ما حاضر به همکاری همه 
جانبه با این مراكز هستیم. من فکر می كنم 
هنوز این مجموعه كامالبرای جامعه معلوالن 
و انجمن ها و مراكز توانبخشــی، شــناخته 
شده نیست. البته در سایت سازمان ورزش 
شــهرداری، مشــخصات كلیه مجتمع های 
ورزشی تحت پوشش و امکانات و تجهیزات 
هر مركز قرار داده شده است ولی با این همه، 
ممکن است همه مردم دسترسی به اینترنت 
نداشــته باشــند، بنابراین نیاز است كه به 
جانبازان و معلوالن در رابطه با امکانات این 
مركز اطالع رســانی شود. ما از همه مراكز و 

انجمن های معلوالن استقبال می كنیم.

لطفًا در رابطه با اســتفاده از استخر و 
بیشــتر  مرکز  این  در  و  هیدروتراپی 

توضیح دهید؟

ورزش در آب برای جانبــازان و معلوالن با 
توجه به شــرایط فیزیکی خاصی كه دارند، 
بسیار مفید و موثر است. این افراد وقتی در 
آب قرار می گیرند به دلیل سبک شدن بدن 
در آب، می توانند عضالتی را كه هنوز اعصاب 
آن از بین نرفته است را به حركت در آورند 
كــه باعث افزایش جریان خون در این اعضا 
می شود و از تحلیل رفتن عضالت جلوگیری 
می كند. استخر و سونای این مجموعه عالوه 
بر جنبه تفریحــی، به عنوان فضای درمانی 
نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد. در بخش 
هیدروتراپی تجهیزاتی نصب شده است كه 
افراد را با صندلی هــای مخصوص به داخل 
آب می بــرد و بعد از پیاده كــردن و انجام 
حركات ورزشی، بدون نیاز به كمک، دوباره 
او را از آب خارج می كند. از طرفی به خاطر 
رعایت مسایل بهداشتی، اجازه ورود به افراد 
با عصا ، ویلچر و واكر خودشــان به سالن ها 
به خصوص استخر داده نمی  شود. هركس كه 
می خواهد از ســالن ها و یا استخر استفاده 
كند بایــد از ویلچرهای مخصوص مركز كه 
در اختیارشان قرار می گیرد، استفاده كنند.

امکانات رفاهی  این مرکــز دارای  آیا 
مانند سرویس رفت و آمد و غذاخوری 

برای مراجعه کنندگان هست؟

ما در حــال حاضر رســتوران و غذاخوری 
نداریم، البته در اســتخر بوفه ای وجود دارد 
كه افــراد می تواند از آن اســتفاده نمایند. 
این مركز ســرویس رفت و آمد ندارد و اكثر 
مراجعه كنندگان شــخصا به مركز می آیند. 

البته شــركت واحد اتوبوســرانی شهرداری 
تهران، یک سری ماشین های مناسب سازی 
شــده برای رفت و آمد معلوالن اختصاص 
داده اســت كــه این عزیــزان بــا تماس با 
شــركت واحد می تواند از این وسایل حمل 
NGO ،و نقل برخوردار شــوند. همچنین
ها می توانند از طریق ارتباط با معاونت های 
اجتماعی شــهرداری مناطــق در تهران، از 
امکانات رفــت و آمد مخصــوص معلوالن 

بهره مند شوند.

مراجعه  مرکز  ایــن  به  که  افرادی  آیا 
می کنند می توانند تا هر ســاعتی که 
بخواهند در مرکز حضور داشته باشند 
یا باید ســاعت های خاصــی به اینجا 

بیایند؟

خیر. به این صورت نیســت كــه هر موقع 
بخواهنــد بیایند و بروند، بلکــه باید طبق 
برنامه ریزی انجام شــده در سالن ها حضور 
داشته باشــند. مثاًل اســتخر این مركز در 
سانس دو ســاعته از ساعت 8 صبح تا یک 
و نیــم بعدازظهر مخصوص خانم هاســت و 
از 2/5تا ده شــب مخصوص آقایان اســت. 
مراكز و انجمن هایی كــه مایلند از امکانات 
این مجموعه اســتفاده كننــد، باید از قبل 

هماهنگی الزم را داشته باشند.  

اســتقبال افراد دارای معلولیت از این 
مجموعه چگونه بوده است؟ 

با توجه به امکانــات و تجهیزات خوب این 
مركز، استقبال بسیار خوب بوده است. البته 
بعضــی از ورزش ها و رشــته ها، طرفداران 
بیشــتری دارند. مثاًل از استخر و سالن های 
ورزشی بسیار استقبال شده است ولی بخش 
بازی های رایانه ای و یا فوتبال دستی، كمتر 
مورد استقبال قرار گرفته است. همان طور كه 
گفتم این استخر واقعاً منحصر به فرد است و 
از آب بسیار سالم و تمیزی برخوردار است. از 
بهترین سیستم های نگهداری و بهترین مواد 
ضدعفونی كننده در آن استفاده می شود. به 
طوری كه شــفافیت آب در عمق سه متری 
هم بســیار زیاد اســت. با توجه به استقبال 
خوبی كه از این مركز شده است شهرداری 
در نظر دارد در آینــده در چند نقطه دیگر 
تهران نیز چنین مراكــزی احداث كند. كه 
البته رسیدن به این ایده آل ها حتماً زمانی را 

به خود اختصاص خواهد داد. 

برنامه های آینده شــما برای این مرکز 
چیست؟

یکی از مشــکالتی كه در ایــن مركز وجود 
دارد این اســت كه، اســتخر كودكان برای 
این مجموعه دیده نشده است. یعنی كودكی 
كه قد او از 120 ســانتی متر كمتر باشــد، 
نمی  تواند از اســتخر این مجموعه استفاده 
كنــد. چون عمق اســتخرهایمان از 125تا 
290 ســانتی متر است. امیدواریم در آینده 
بتوانیم اســتخری برای كودكان نیز ایجاد 
كنیم. برنامه ریزی این مجموعه براساس نیاز 
مردم منطقه انجام شده است، مثاًل از آموزش 
شنا در آقایان، آنقدر اســتقبال نشده است 
ولی برای خانم ها این اســتقبال بسیار زیاد 
بانوان،  بوده اســت. در كالس های ایروبیک 
شــرایطی را ایجاد كرده ایــم كه خانم هایی 

از خــارج مجموعه هم بتوانند 
بیاینــد و در كنار خانم های 

معلول ورزش كنند، چون 
فکر می كنیم كه این در 

كنار هــم بودن و كنار 
هــم ورزش كــردن 

نشاط  ایجاد  باعث 
و انرژی مثبت در 

معلول  بانــوان 
البته  می شود. 
ایــن شــرایط 

ورزش  در  فقط 
ایجاد  ایروبیــک 

شــده و در مــورد 
ســایر ورزش هــا و 

در  مثــاًل  ســالن ها، 
چنین  مــا  اســتخر، 

امکانــی را نداریم چون 
محدودتــر  ظرفیتمــان 

است و اســتقبال معلوالن و جانبازان زیاد 
است. برنامه ما در ســال 91 این بوده است 
كه ســخت افزار آن را از لحاظ تجهیزات و 
از نظر سیســتم نگهداری و ساختار نیروی 
انســانی تقویت كنیم. نیروی انسانی كه در 
ایــن مركز كار می كننــد در هر رده و رتبه 
كاری كه باشــند باید بدانند چگونه با افراد 
معلول برخــورد كنند، لذا ســعی كرده ایم 
كسانی را كه خدمت به معلوالن و جانبازان 
را افتخــار می دانند و با عشــق و عالقه این 
كار را می كننــد به كار بگیریــم. این افراد 
آموزش هــای اولیه را دیده انــد ولی مهمتر 
از آن روحیه خدمــات دادن به این عزیزان 
است و اجرشــان با خدا است. از سال 92، 
اصالحات برنامه ها را شــروع كرده ایم و در 
ســال 93 انشــااهلل می خواهیم بخش های 

فرهنگی این مجموعه را فعال كنیم.

کار  مجموعه  این  در  که  آیا کســانی 
می کنند و یا بــه عنوان مربی خدمت 
می کننــد، با ورزش معلوالن آشــنا 
هستند و آموزش های الزم را دیده اند؟

در ســال 91 كه ما نیروی انسانی این مركز 
را تجهیز كردیم از كســانی استفاده كردیم 
كه در حوزه ورزش معلوالن آموزش دیده اند 
و تبحر دارنــد، به طور مثال ســرناجی ما 
كسی اســت كه 19سال سابقه كار در كنار 
آب را دارد و یــا مدیر داخلی ما خانم وطن 
دوست هستند كه در آستانه گرفتن مدرک 
دكترای خود در رشته تربیت بدنی هستند 
و عالوه بر آن نویســنده و اســتاد دانشگاه 
هم هســتند. من اعتقادم بر این اســت كه 
مجموعه را من یک نفر تشــکیل نمی  دهم، 
می دهیم.  تشــکیل  »ما« 
قطعــا هر برنامــه ای كه 
در ایــن مركــز بخواهد 
اجرا شــود روی آن فکر 
و كارشناسی می شود و 
افراد  از نظر و مشورت 
صالحیت دار اســتفاده 
ما  مربیان  می گــردد. 
با  كار  در  متخصــص 
حتی  هستند،  معلوالن 
آنها خودشــان  از  بعضی 
مربی  مثاًل  دارند.  معلولیت 
شنای ما متخصص در شنای 
معلوالن است، چون معلول ما 
ممکن است ناشــنوا و یا نابینا 
باشــد. این افراد آمــوزش كافی 
در این مورد را دیده اند. در رشــته 
تیراندازی، مربی ما معلول اســت و 

كامال به ورزش معلوالن آشناست.

و سخن آخر...

اگر ما بتوانیم نشــاط و روحیه مثبت را به 
این افراد منتقل كنیم، این نشاط و شادی به 
خانواده های این افراد هم منتقل می شود و 
این كار بزرگی است. امیدواریم كه در انجام 
وظیفه موفق باشــیم. ما در این مجموعه از 
هر كمکی كه از دستمان برمی آید، كوتاهی 
نخواهیم كرد و در خدمت عزیزان معلول و 

جانباز هستیم. 

با توجه به 
استقبال خوبی 

که از این مرکز شده 
است، شهرداری در نظر 

دارد در آینده در چند 
نقطه دیگر تهران 
نیز چنین مراکزی 

احداث کند
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رهام شــهابی پور  و  نعمتی  با زهــرا 
زمانی که ایــن دو قهرمان در اردوی 
آمادگی برای مسابقات پاراآسیایی کره 
جنوبی بودنــد، مالقات کردیم. برنامه 
آنها بسیار فشــرده بود و با این وجود 
وقتی را برای گفتگــو به ما اختصاص 
دادند. ناگفته نمانــد این قرار را آقای 
واعظی مربی این زوج موفق در رشته 
تیروکمان، برای ما هماهنگ کردند که 

سپاسگزار ایشان هستیم. 

لطفا خودتان رابرای ما معرفی کنید ؟

نعمتی: من زهرا نعمتی ، متولد اردیبهشت 
ماه ســال 64 و عضو تیم ملی تیراندازی با 
كمان هســتم. شش ســال و نیم است كه 
در رشــته تیراندازی با كمــان به صورت 
حرفــه ای كار می كنم. از بهترین افتخارات 
پاراالمپیک 2012  من كسب مدال طالی 
لندن در شاخه ریکرو انفرادی و مدال برنز 
پاراالمپیک لندن در قســمت تیمی است. 
در ســال 2013 مفتخر به دریافت جایزه 

اســپورت آكــورد از بنیاد ملی اســپورت 
آكورد شدم. من در ســال 1383 در یک 
حادثه تصــادف، دچار آســیب نخاعی از 
ناحیه كمر شــدم. البته قبل از این حادثه 
هــم در تیم ملی تکوانــدوی بانوان ایران، 

فعالیت می كردم.

شهابی: من رهام شهابی پور عضو تیم ملی 
تیراندازی با كمان و متولد سال 58 هستم 
و همزمان با همســرم ورزش تیراندازی با 
كمان را به صورت حرفه ای شــروع كردم. 
من در مســابقات زیادی شركت داشته ام. 
بهتریــن مدال هایی  كه گرفتــم، مدال برنز 
مســابقات كوانجو و برنز تیمی مســابقات 
چک و برنز مســابقات جهانی میکس تیم 
تایلند بوده است. من قبل از آسیب نخاعی، 
پیمانــکار اداره بــرق بــودم و در اثر برق 
گرفتگی و ســقوط از ارتفاع، دچار مشکل 

جسمی، حركتی شدم.

چگونه با یکدیگر آشنا شدید؟

زهرا: آشــنایی ما به حدود نه ســال قبل 
برمی گــردد و اولین دیدارمــان در انجمن 
ضایعات نخاعی كرمان بــود. در آن زمان 
با تعــدادی از بچه هایی كه دچار آســیب 
انجمن  بودنــد، تصمیم گرفتیــم،  نخاعی 
ضایعــی نخاعی كرمان را تشــکیل دهیم 
تا بتوانیــم بچه ها را در كنار یکدیگر جمع 
كرده و از تجربیات یکدیگر استفاده كنیم. 
در ایــن انجمن بود كه مــن و رهام با هم 
آشنا شدیم و از حدود 7 سال پیش هر دو 
باهم، ورزش تیراندازی با كمان را شــروع 
كردیم. البته ایشــان قبل از آن، با ســایر 
بچه هــای انجمن ضایعــه نخاعی، ورزش 
بســکتبال با ویلچر را انجام می دادند ولی 
بعداً هر دو بــه ورزش تیراندازی با كمان 
پرداختیم. مــا از همان اوایــل به صورت 

حرفه ای كار را شروع كردیم.
حدود یک ســال و نیم پیش از بازی های 
پارالمپیــک لندن بود كه با یکدیگر ازدواج 

كردیم.

پس از حادثه ای که برایتان اتفاق افتاد 
کنار  خود  جســمی  مشکل  با  چطور 

آمدید؟

زهــرا: به هر حال این شــرایط، بســیار 
دشوار اســت و كنار آمدن با این وضعیت، 
هم برای خود فرد آســیب دیده و هم برای 
خانواده  او، بســیار مشکل است. شاید تنها 
افرادی كه دارای معلولیت هستند خصوصا 
اگر در اثر حادثــه ای با این وضعیت روبرو 
شده باشــند، می تواننــد درک كننــد كه 
چگونه یک باره زندگی شــخص از این رو 
به آن رو می شود. من در مرحله اول بیشتر 
نگران خانواده ام خصوصا پدر و مادرم بودم 
و برای آنان بسیار غصه می خوردم. دوست 
نداشــتم ناراحتی را در چهره آنان ببینم. 
در روزهــای اول وانمود می كردم كه حالم 
خــوب اســت و از این وضعیــت ناراحت 
نیســتم و بعدها به این نتیجه رسیدم كه 
واقعــا چرا بایــد خوب نباشــم؟ و به این 
نتیجه رسیدم كه ارزش زنده بودن بیش از 
این حرف ها است و زندگی لحظه ای ارزش 
غم خوردن را ندارد.  من از دوازده سالگی 
تکواندو كار می كردم و در هجده ســالگی 
وقتی كه این اتفاق برایم افتاد، تا دوســال 
ورزش را كنار گذاشتم. البته در همین دو 
ســال هم به دنبال این بودم كه ورزش را 
به نوعی شــروع كنم كه شانس با من یار 
بود و با تیروكمان آشنا شدم. خدا را شکر 
از همان اول شــروع خیلی خوبی داشتم و 

تاثیر ورزش بر زندگی افراد دارای 
معلولیت، قابل اندازه گیری نیست

خانواده موفق

با مربیان خیلــی خوبی كار كردم. از ابتدا 
در كرمان كار می كردم و پس از شش ماه 
وارد تیم ملی المپیک شــدم. از آن به بعد، 
مربیان كره ای با مــن كار می كردند. پس 
از دو ســال هم كه به تیم ملی پاراالمپیک 
پیوستم، زیرنظر آقایان؛ واعظی و حبیبان 

كار می كنم.

رهام: من هم وقتی دچــار ضایعه نخاعی 
شــدم، هدفم این بود كه نگذارم خانواده ام 
خیلی تحت فشــار این حادثه قرار بگیرند. 
با وجودی كه مشکالت زیادی داشتم و از 
درون دچــار به هم ریختگی بودم، ســعی 
می كردم كه از بیرون كســی متوجه حال 
خرابم نشــود. امکان نداردكه كسی چنین 
مشــکلی در این وسعت برایش پیش بیاید 
و دچار افسردگی های شــدید نشود. كنار 
آمدن با این مشــکل،به این برمی گردد كه 
شــخص چطور بتواند این مســاله را برای 
خــودش حالجی كنــد. باالخــره زندگی 
از جایی شــروع می شــود و یک جایی هم 
به پایان می رســد و در این مســیر پستی 
و بلندی ها زیــادی وجود دارد و آدم هایی 
موفق هســتند كــه بتوانند این پســتی و 
بلندی های را با صبر و استقامت پشت سر 
بگذارند. مطمئنا بعد ازهر ســرباالیی، یک 
سراشــیبی وجوددارد. من خوشــحالم كه 
توانستم این قضیه را برای خودم حل كنم 
و بــه جامعه برگردم.  قبــل از اینکه دچار 
این مشکل شوم،من كاراته كار می كرد. به 
ورزش تیرانــدازی با كمــان از قبل خیلی 
عالقه داشــتم و پیگیر آن بودم كه بتوانم 
وارد این رشته بشوم ولی این رشته در آن 
زمان رشــته جدیدی در ایران بود و هیچ 
امکان خاصی در اســتان كرمان برای آن 
وجود نداشت. پس از اینکه دچار معلولیت 
شدم از طریق انجمن ضایعه نخاعی كرمان 
پیگیری كردیم و توانســتیم بهزیســتی را 
متقاعد كنیم كه یک ســری امکانات برای 
بچه ها تهیه كند و نقطه شروع این ورزش 

از آنجا خورده شد.

آیا موفقیت کنونی شــما در ورزش به 
خاطر آن عالقه قبلی و ورزشکار بودن 

شما، قبل از معلولیت بوده است؟

رهام: وقتی چنین مشــکلی با این وسعت 
ناگهــان در زندگی بوجود می آید، شــاید 
دید ورزشی قبلی یا عالقه به ورزش نتواند 
كاری انجام دهد. ما خیلی از ورزشــکاران 
را دیده ایم كه وقتی دچار آســیب جسمی 

شــده اند دیگر نتوانســته اند به آن شرایط 
اولیــه برگردند. در اینجــا نقش خانواده و 
نگرش خود فرد به آن مشــکل پیش آمده 
خیلــی مؤثــر اســت. بســیاری از افراد 
ضایعه نخاعی هســتند كه بــا وجود اینکه 
ســال ها از ایجاد معلولیتشان گذشته، ولی 
هنوز نتوانسته اند با این قضیه كنار بیایند. 
من كســانی را می شناسم كه به علت این 
ضایعه سی سال است خانه نشین شده اند و 

حاضر نیستند از خانه بیرون بیایند.

اصــال ورزش کردن چــه تاثیری در 
روحیه افــرادی که بــه نوعی دچار 

معلولیت شده اند دارد؟

رهام: من بارها گفتــه ام و بازهم می گویم 
اگر تمام ســازمان های حمایتــی معلوالن 
تمــام بودجه و امکاناتشــان را روی ورزش 

معلوالن بگذارند بازهم كم كار 
شده اســت. چون تاثیر ورزش 

بر روی زندگی معلوالن قابل 
شــمارش و اندازه گیــری 
نیســت. در دنیا نگاه به 

ورزش معلــوالن، یک 
توانبخشــی  نــگاه 
اســت. در صورتی 

كه در كشــور ما 
بحث توانبخشی 
سیســتم های  و 

حمایتی معلوالن، 
فقط به فیزیوتراپی 

درمان هــای  و 
ســرپایی  و  پزشکی 

برمی گردد. در صورتی 
كه ورزش در زندگی فرد 

توانمندسازی  در  معلول 
او و بازگشتش به اجتماع 

نقش بســیار مهمــی دارد. 
وارد كــردن یک شــخص آســیب دیده به 
ورزش مهم ترین كاری اســت كه می شــود 
انجــام داد. ورزش، در كنــار هــر فعالیت 
دیگری كه شــخص دارد می تواند باشد. در 
كشورهای پیشرفته دنیا دیدگاهشان نسبت 
به ورزش معلوالن به این شکل است كه در 
مســابقات پاراالمپیک تعداد زیادی از افراد 
دارای معلولیت را شركت می دهند،در حالی 
كه می دانند در خیلی از رشــته ها، برایشان 
مدال آور نیســت. ولی حضور معلوالن را در 
رقابت هــای جهانی انگیــزه ای برای حضور 
آنــان در اجتماع می دانند و به این وســیله 

فرهنگ سازی می كنند.

با توجه به شــناختی کــه از ورزش 
قهرمانی در کشورهای پیشرفته دارید 
ما چقدر با این کشورها فاصله داریم؟

رهام: اگــر واقع بینانه نگاه كنیم فاصله ما 
با كشــورهای پیشــرفته خیلی زیاد است.  
اگرچــه در اكثــر رشــته ها خیلی خوب 
وارد شــده ایم، ولی دیدگاه عمومی نسبت 
به ورزش معلوالن بیشــتر دیدگاه ورزش 
حرفــه ای و قهرمانی اســت. فدراســیون 
ورزش هــای جانبــازان و معلــوالن یکی 
كشــور  فدراســیون های  پرقدرت ترین  از 
ورزش  فدراســیون های  پرقدرت تریــن  و 
معلوالن دنیاســت و این قابل انکار نیست. 
ولی با این وجود وظیفه این فدراســیون، 
قهرمان پروری اســت. این در حالی است 
كه ســازمان های حمایتــی معلوالن مثل؛ 
ســازمان بهزیستی و ســازمان های مردم 
نهــاد و حتی موسســات خیریه ای مانند 
هرچه  رعد  یا  كهریزک 
در ورزش معلوالن كار 
و  كرده اند  كــم  كنند 
هیــچ محدودیتی هم 
معلولیت ها  نــوع  در 
وجــود  نبایــد 
داشته باشــد، این كه 
شــدت معلولیت در 
زیاد  یــا  یکــی كم 
نیســت.  اســت مهم 
در تمام رشــته ها و در 
هر  با  معلولیت ها  تمــام 
باشند  داشته  كه  شرایطی 

قابلیت كار وجود دارد. 

به نظر شما حضور معلوالن 
در رقابت هــای جهانــی و 
اندازه  چــه  تا  پارالمپیــک 
می تواند در تغییر نگرش جامعه 
نسبت به معلولیت نقش داشته باشد؟

زهرا: وقتی یک ورزشکار چه معلول و چه 
افتخارآفرینی  غیرمعلول برای كشــورزش 
می كنــد و پرچم آن را بــاال می برد باعث 
غــرور و افتخــار هــر ایرانی اســت. من 
خوشحالم كه با لطف خدا و دعای دوستان 
توانســتم برای كشورم افتخارآفرینی كنم. 
وقتی شخصی برای كشورش افتخارآفرینی 
می كنــد و كاری می كند كه حتی افرادی 
كه روی دو پای خودشــان راه می دهند و 
نمی توانند  هم  دارند  بیشــتری  توانمندی 
بکننــد، این نگاه مــردم را عوض می كند. 

باالخره 
زندگی از جایی شروع 
می شود و یک جایی 

هم به پایان می رسد و در 
این مسیر پستی و بلندی ها 
زیادی وجود دارد و آدم هایی 

موفق هستند که بتوانند این 
پستی و بلندی های را با 
صبر و استقامت پشت 
سر بگذارند. مطمئنا 
بعد ازهر سرباالیی، 

یک سراشیبی 
وجوددارد.

خانواده موفق
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معلول  چــه  مردم  همه 
و چــه غیرمعلول صدق 

می كنــد. مــا نزدیک نه 
سال است كه با یکدیگر آشنا 

هستیم و یک ســال و نیم است 
كــه ازدواج كرده ایــم. در طول این 

از یکدیگر  مدت شــناخت خیلی خوبی 
به دســت آورده ایم. از طرفی چون رشته 
ورزشــی هر دومان یکی بــود و همزمان 
فعالیــت می كردیم از نزدیک با روحیات و 
مشکالت هم آشــنا بودیم. خیلی ها وقتی 
ما دو نفر را می بینند برایشــان قابل درک 
نیست كه دو نفر با این شرایط بتوانند یک 
زندگی خوب و مســتقل داشته باشند. در 
كشور ما متاســفانه معلوالن نحوه صحیح 
زندگــی و به عبارتی مهارت های زندگی را 
نیاموخته اند. شــاید به جرات بتوان گفت 
نــود درصد معلــوالن ما زندگــی كردن 
درست را بلد نیستند و برای همین، دیدن 
امثال ما برای آنان خیلی عجیب است. در 
صورتــی كه زندگی ما خیلــی راحت تر از 
زندگی افراد دیگر اســت. چون زندگی را 
درک كرده ایم و ســعی كرده ایم مشکالت 
را كنــار بزنیــم. زندگی مــا طبیعاً خیلی 
ســخت تر از افراد غیرمعلول است اما این 
مشــکالت را با همکاری و فکر كردن روی 
حل مشــکالتمان حل كرده ایم. وجود یک 

همسر خوب، خیلی مؤثر است.

زهرا: از آنجا كه من و رهام در همه چیز 
بــه تفاهم صد درصد رســیده ایم و هم از 
لحاظ روحی، روانی و هم از لحاظ جسمی 
خیلی خــوب یکدیگــر را درک می كنیم، 
ســختی ها و مشــکالت یکدیگر را خوب 
می دانیم و ســعی كرده ایم با این مشکالت 
و ســختی ها راحت كنــار بیاییم. من فکر 
می كنم بهترین شــرایطی كه در زندگیم 
می توانســت برای من به وجود آید، همین 
ازدواجم اســت و خوشحالم و خدا را شکر 

می كنم.

آیا شــما ازدواج را به دیگر دوستان 
خود توصیه می کنید؟

زهرا: بله، مــن ازدواج را بــه دیگر افراد 
دارای معلولیــت توصیه می كنم. البته باید 
هم از لحاظ جســمی و هم از لحاظ روحی 
با یکدیگر تفاهم داشــته باشــند. ازدواج 
معلوالن با یکدیگر یک شرایط ویژه ای دارد، 
چــون هزینه زندگی  آنان بیشــتر از افراد 
دیگر اســت . همین طور جایی كه زندگی 

می كننــد، مهم اســت كه 
شده باشد.  مناسب ســازی 
مثال ما اكنــون در جزیره 
كیــش زندگــی می كنیم كه 
یکی از دالیل اصلی آن این است 
كه ما در آنجا نیاز به كمک نفر سومی 
نداریم. چرا كه از مناسب ســازی شــهری 
این  اســت. ولی  برخوردار  خیلی خوبــی 
شــرایط در خیلی از جاهای ایران نیست. 
امیدواریم كه كشور ما آنقدر پیشرفت كند 
كه هیچ معلولی برای رفت و آمد در كوچه 
و خیابان به مشــکل برنخورد. به هر حال 
ازدواج با داشتن شــرایط مناسب وامکان 
ســنجی دقیــق بهترین حالت اســت كه 

ممکن است برای معلوالن پیش آید.

ورزشی  مســوولین  از  انتظاراتی  چه 
کشور دارید؟

كه یک  از مســوولین می خواهــم  زهرا: 
نگاه ویــژه ای به ورزش معلوالن داشــته 
باشــند. برابری حقوقی ورزشکاران معلول 
بــا ورزشــکاران غیرمعلــول از بهتریــن 
خواســته های ماســت. باید دید و نگاه به 
این دو گروه، یکی باشــد. یک ورزشــکار 
معلول را به چشــم یک ورزشــکار ببینند 
و همانطور كه به یک ورزشــکار المپیکی 
نــگاه می كنند، همان نــگاه را هم به یک 

پاراالمپیکی داشته باشند.

 آرزویمان این اســت كه روزی برســد كه 
در كشــور ما ورزش المپیک و پارالمپیک 
از هــم جدا نباشــند و برابــری حقوق و 
مزایا بــرای هــر دو گروه وجود داشــته 
باشــد. جای تشــکر دارد كــه در دولت 
قبل جوایــز قهرمانــان پارالمپیــک را با 
قهرمان المپیک برابــر كردند و امیدواریم 
كه در دولــت جدید نیز بــه همین گونه 
باشــد. واقعا بچه هــای پاراالمپیکی لیاقت 
آن را  دارنــد. ما بهترین هــای دنیا را در 
كنار هم داریــم، ركورددارهای دنیا را در 
پاراالمپیک داریم. این افراد برای باال بردن 
پرچم ایران زحمت می شکند، همانطور كه 
ورزشــکاران المپیک زحمت می كشند. هر 
دو گروه در یک ســطح و در یک مســیر 
پیــش می روند. باید به این مســاله توجه 

كرد كه ورزشکاران پارالمپیک برای اینکه 
در تمرین هــا حاضــر شــوند، هزینه های 
بیشــتری دارنــد و هزینه هــای خدماتی 
آنها خیلی بیشــتر از ورزشکاران المپیکی 
اســت. می خواهم بگویم كه ورزشــکاران 
پاراالمپیک  در ســطحی كار می كنند كه 
می توان گفت همه توانشان را می گذارند و 
از جسم و جان خود مایه می گذارند چون 
به هر حــال این افراد یک محدودیت هایی 
دارند و با وجود این ســختی ها اســت كه 
برای بــاال بردن پرچم كشورشــان تالش 
می كنند. امیدوارم كه نگاه ها یکی شــود و 

برداشته شود.  تفاوت ها 

مردم از این طریق می فهمند كه معلولیت 
واقعا محدودیت نیســت. وقتی انســان با 
تمام وجود بخواهــد كاری را انجام بدهد 
دیگر مهم نیســت كه معلولیت دارد یا نه 
و یــا معلولیت او چند درصد اســت. مهم 
آن كاری اســت كه با لذت و عشق انجام 
می دهد و در نهایت به هدف خود می رسد 
و همــه را حیرت زده می كنــد. این خیلی 

لذت بخش است.

رهام: حضور معلوالن در رده های قهرمانی 
زیــادی در  تاثیر  پارالمپیــک،  و  كشــور 
به  تغییر نگــرش مردم  فرهنگ ســازی و 
مقولــه معلولیت دارد. یکــی از بحث هایی 
كه باید رویــش كار شــود، تغییر نگرش 
مردم نســبت به معلول و معلولیت اســت. 

علــت خانه نشــینی خیلــی از معلــوالن 
برمی گــردد بــه دیــد جامعه نســبت به 
معلولیت. همیشــه به فرد دارای معلولیت، 
با یک دید نامناســب نگاه شده اســت. با 
فرهنگ ســازی می توان این نگرش منفی 
را تغییــر داد. وقتــی معلــوالن توانمند و 
تاثیرگذار به جامعه معرفی می شــوند، قدم 
مثبتــی در تغییر نگرش مردم نســبت به 
آنها برداشته می شــود. خوشبختانه در این 
سال های اخیر و به خصوص از پاراالمپیک 
لندن به بعد نگاه و نگرش مردم بسیار بهتر 
شده اســت. در این فرهنگ ســازی نقش 
اخبار مســابقات  انعکاس  صداوســیما در 

پاراالمپیک و معرفــی معلوالن توانمند به 
مردم تاثیر به سزایی در تغییر نگرش مردم 
داشته اســت. باز خورد آن را در اجتماع به 
خوبی می بینیم. ما در كیش كه یک شــهر 
مســافرتی است، زندگی می كنیم و رفت و 
آمد زیــادی با دیگران داریم و مهمان های 
زیادی هم داریم. گاهی اوقات مهمانان ما 
از این همه لطف و توجه مردم نســبت به 
ما خسته می شــوند، كه البته برای ما این 
برخورد خوب مردم بسیار لذت بخش است 
و لطف مردم را به ما می رساند. حضور ما و 
اقبــال ما در جامعه، در تغییر نگرش مردم 
بسیار مؤثر اســت. در كشور های پیشرفته 
دنیــا وقتــی در خیابان بــا ویلچر حركت 
می كنید اصال كسی شما را نمی بیند و مثل 
یک فرد غیرمعلول به شــما نگاه می كنند. 

آن نگاه بد و ترحم آمیز نســبت به شــما 
وجود ندارد، بنابراین شما می توانید خیلی 
عادی در جامعه زندگی كنید. مردم كشور 
ما مردم رئوفی هســتند و قلــب مهربانی 
دارند ولی گاهی برخوردهای نامناســبی با 
معلــوالن دارند كه باید با فرهنگ ســازی 
اصالح شود. یکی از مشکالتی كه در كشور 
ما وجود دارد این اســت، كه سطح ایمنی 
در كشور ما پایین است. براساس آمارهای 
اعالم شده در كشور، هر سال، 20 هزارنفر 
معلول به جامعه اضافه می شود و این یک 
فاجعه اســت. من با مربی كره ایم صحبت 
می كردم ایشان یک تیم میان سال داشت 

و می گفت ما در كشــورمان دیگر معلولی 
نداریم كه بتوانیم آنها را وارد تیم ورزشی 
كنیم. این نشــان می دهد كه سطح امنیت 
اجتماعی آنها چقدر باالســت و ما هم باید 

به آن سمت حركت كنیم.

زهرا: معلولیت یک اتفاق برابر است. كسی 
از فردای خودش خبر ندارد و ممکن است 
كســی كه اكنون هیچ دركــی از ویلچر و 
معلولیــت نــدارد، فردا در شــرایطی قرار 
بگیرد كه مجبور شود روی ویلچر بنشیند. 
همان طــور كه من قبــل از تصادف هیچ 
دركی از روی ویلچر نشستن نداشتم واصال 
به آن فکر هم نمی كردم. امیدوارم كه این 
اتفاق برای هیچکس نیفتد و كســانی هم 
كــه دچار حادثــه و یا معلولیت شــده اند 
خوب و شاد زندگی كنند و آنقدر قدرتمند 
زندگــی كنند كه هیچ وقت نه خودشــان 
و نه اطرافیانشان احســاس نکنند كه آنها 

ناتوان هستند.

برگردیم به خودتان. ازدواج چه کمکی 
نظرتان درمورد  کرده اســت؟  به شما 
ازدواج افراد دارای معلولیت، چیست؟

رهام: ازدواج بــرای افراد دارای معلولیت، 
یک دغدغه بزرگ است و در كشور ما با یک 
دید درست به آن نگاه نشده است. خیلی از 
مــوارد ازدواج با افــراد دارای معلولیت، از 
روی ترحم بوده و خیلی جاها احساســی 
عمل شده اســت. این نــوع ازدواج ها، هیچ 
وقت سرانجام خوبی نداشــته اند. شاید به 
این دلیل باشد كه هیچگاه شرایط زندگی 
یــک معلول در جامعه ما درســت نمایش 
داده نشده است. طبق قانون جامع حمایت 
از معلوالن، صداوســیما موظف اســت ده 
درصــد از برنامه هایش را در طول هفته به 
معلوالن اختصاص دهد. اما یا این كار انجام 
نشــده و اگر هم شده هیچ وقت مبتنی بر 
واقعیت نبوده و نمایشــی بوده است. الزم 
اســت واقعیت زندگی معلــوالن به مردم 
نشــان داده شود. یک فرد با مشکل ضایعه 
نخاعی مشکالت خاص خود را دارد و مردم 
باید نحوه برخورد با این شــخص را بداند. 
در بحــث ازدواج در وهله اول دو نفر باید 
شناخت كاملی نســبت به همدیگر داشته 
باشــند، در غیــر این صــورت آن زندگی 
ســرانجام خوبی نخواهد داشــت و بعد از 
آن، مهم تریــن عامل در یک ازدواج موفق، 
تفاهم عشــق و عالقه ای اســت كــه باید 
بین آنها وجود داشــته باشد. این در مورد 

خانواده موفق
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رهام: در بحث انتظار ازمســووالن به نظر 
من باید واقعا دیدگاه نســبت به معلوالن 
چــه در ســطح اجتماع و چه در ســطح 
مدیریتــی جامعه تغییر كند تا آنها بتوانند 
توانمندی هایشــان را نشــان دهند. قانون 
حمایــت از حقوق معلــوالن، قانون خوبی 
اســت ولی جای كار زیــادی دارد و آنچه 
هم كه هست، هیچ ضمانت اجرایی برایش 
وجود ندارد و عمال هیچ دستگاهی زیر بار 

اجرای این قانون نمی رود.

خانم نعمتی؛ شــما جایــزه ای به نام 
اسپورت آکورد را دریافت کرده اید. در 

موردش برای ما توضیح می دهید؟

ایــن جایــزه معتبــر، هر ســال از طرف 
بنیــاد بین المللــی اســپورت آكــورد به 
می گیرد  تعلــق  ورزشــکار جهان  برترین 
و مــن مفتخــرم كه در ســال 2013 این 
جایــزه نصیب من شــد. بــرای اولین بار، 
یک ورزشــکار از ایران انتخاب شد. بنیاد 
بین المللی اســپورت آكورد كه مقر آن در 
كشور سوییس است نقش حمایتی مهمی 
رشته های  بین المللی  فدراســیون  برای  را 
ورزشــی المپیک و پاراالمپیک ایفا می كند 
و از اهداف آن می توان به ترویج ورزش در 

تمامی سطوح جامعه اشاره كرد. 

که  دارید  ورزشــی خوبی  خاطره  آیا 
بخواهید برایمان بگویید؟

زهرا: همیشــه خاطرات خــوب در ذهن 
انسان می ماند و خاطرات بد پاک می شود. 
آخرین مســابقه ای كه با هم رفته بودیم، 
مســابقه 2013 در جام جهانی تایلند بود 
و زمانی كه قرار شــد با رهــام به صورت 
میکــس تیم )تركیب یک ورزشــکار زن و 
یک ورزشکار مرد از یک كشور( كار كنیم، 
من خیلی خوشحال شدم و سعی كردم كه 
خیلی خوب كار كنم. ما در این مســابقات 
مدال برنز گرفتیم كه اولین مدال مشترک 
من و رهام بودو انشااهلل در مسابقات بعدی 
بتوانیم مدال خوش رنگ تری كسب كنیم. 

از خاطرات خیلی شــیرین  رهام: یکــی 
و خیلــی اســترس زا برای من مســابقات 
فینال همسرم  لندن و مسابقه  پاراالمپیک 
زهرا بود. در زمان مســابقه شبکه استانی 
كرمان با من تماس گرفتند و درخواســت 
برایشــان  كردند كه مســابقه را همزمان 

گــزارش كنم. من، در اســترس مســابقه 
همســرم بــودم و خیلی ســخت بود كه 
بخواهــم یک گزارش زنده را هم داشــته 
باشــم. وقتی مســابقه به پایان رسید من 
آنقدر از نتیجه به دســت آمده خوشحال 
شــده بودم كــه فراموش كــردم در حال 
اجرای گزارش زنده هستم و اصال فراموش 

كردم كه چه گفته ام! 

برنامه آینده تان چیست؟

زهرا: ما در اردوی آمادگی برای مسابقات 
پاراالمپیک آسیایی كره جنوبی هستیم كه 
قرار اســت در مهرماه ســال جاری برگزار 
شود و امیدواریم كه به نتایج خوبی دست 
پیــدا كنیــم. در هفته آینده هــم من به 
عنوان نماینده معلوالن ایران به ســازمان 
ملل اعزام می شــوم. از طرف سازمان ملل 
دعوتنامه ای برای من فرســتاده شده است 
و قرار است در نشست عالی توسعه ورزش 
معلــوالن جهان و تاثیــر ورزش بر زندگی 
نماینده خوبی  امیدوارم  آنان شركت كنم. 

برای كشورمان باشم. 

و اما سخن آخر....

دارای  بچه هــای  به  دارم  دوســت  زهرا: 
معلولیت بگویم كه شــاد باشــند و خوب 
زندگی كنند. بایــد خدا را به خاطر لحظه 
نفس می كشــیم شــکر  لحظه هایــی كه 
كنیم، چــون می توانســتیم هیچکداممان 
اصاًل وجود نداشــته باشــیم. باید خدا را 
شــکر كنیم كه اآلن هستیم، پس از لحظه 
لحظه های زندگی می شــود لذت برد و با 
عشــق زندگی كرد و بــه اطرافیان انرژی 
مثبت داد و گام های خوبی برای ســالمت 
خود و خانــواده برداشــت و باعث افتخار 

خانواده و كشور شد.

زندگی  می گویم  دوســتانم  به  من  رهام: 
تــا موقعــی كــه زنده ایم جاری اســت و 
این وظیفه خودمان اســت كــه بخواهیم 
از زندگی لــذت ببریم یا نبریــم. زندگی 
هیچ وقت طبق خواســته و میل انســان 
پیش نمی رود و هیچکــس از چند دقیقه 
آینــده خود خبــر ندارد پس شــاد بودن 
وظیفه ماست. شــاد بودن، شکرگزاری از 
نعمت های خداســت. شــاید خیلی ها فکر 
می كنند ما در رفاه زندگی می كنیم و این 
حرف ها را از روی شــکم ســیری می زنیم 
ولی ما ســختی های زیادی را پشــت سر 

گذاشته ایم. نه من و نه زهرا هیچکداممان 
از خانواده های مرفهــی نبوده ایم و از اول 
در رفاه زندگی نکرده ایم. ما با كوشــش و 
تالش سعی كرده ایم زندگیمان را بسازیم. 
ما هیچگاه از مشــکالت عقب نکشیده ایم 
و خدا را شــکر می كنیم كــه نتیجه آن را 
دیدیم و اآلن یک زندگی كاماًل مســتقل و 

خوب داریم.

زهرا: انسان باید همیشه هدف های بزرگ 
را در زندگــی برای خود انتخاب كند و در 
راستای رسیدن به هدف هایش تالش كند. 
با تالش و كوشــش می توان بــه موفقیت 

رسید.

اینکه وقتتان را در  از  بســیارممنون 
اختیار نشریه توانیاب گذاشتید.

صاحبان اخالق، 

روح جامعه ي خويش اند

رالف والدو امرسون

 نويسنده و فيلسوف امريكايي

) 1882 -1803 ( 

دعایت می كنم، عاشق شوی روزی
بفهمی زندگی، بی عشق نازیباست

دعایت می كنم، با این نگاه خسته، گاهی 
مهربان باشی

به لبخندی، تبسم را به لب های عزیزی، 
هدیه فرمایی

بیابی، كهکشانی را درون آسمان تیره 
شب ها

بخوانی نغمه ای با مهر
دعایت می كنم، در آسمان سینه ات

خورشید مهری، رخ بتاباند
دعایت می كنم ، روزی زالل قطره اشکی

بیابد راه چشمت را
سالمی از لبان بسته ات، جاری شود با مهر

دعایت می كنم، یک شب تو راه خانه خود، 
گم كنی

با دل بکوبی، كوبه مهمانسرای خالق خود 
را

دعایت می كنم، روزی بفهمی با خدا
تنها به قدر یک رگ گردن، و حتی كمتر 

از آن
فاصله داری

و هنگامی كه ابری ، آسمان را با زمین، 
پیوند خواهد داد

مپوشانی تنت را، از نوازش های بارانی
دعایت می كنم

روزی بفهمی، گرچه دوری از خدا
اما خدایت با تو نزدیک است

دعایت می كنم، روزی دلت بی كینه باشد، 
بی حسد
با عشق

بدانی جای او در سینه های پاک ما 
پیداست

شبانگاهی، تو هم با عشق با نجوا
بخوانی خالق خود را

اذان صبحگاهی، سینه ات را پر كند از نور
ببوسی سجده گاه خالق خود را

دعایت می كنم، روزی خودت را گم كنی
پیدا شوی در او

دو دست خالی ات را پر كنی از حاجت و
با او بگویی: 

بی تو این معنای بودن، سخت بی معناست
دعایت می كنم روزی

نسیمی، خوشه اندیشه ات را
گرد و خاک غم، بروباند

كالم گرم محبوبی
تو را عاشق كند بر نور

دعایت می كنم وقتی به دریا می رسی
با موج های آبی دریا، به رقص آیی

و از جنگل، تو درس سبزی و رویش، 
بیاموزی

بسان قاصدک ها، با پیامی، نور امیدی 

Movafaghiat. comگاهی دعایم کن 

زمزمـــــــــــه

بتابانی
لباس مهربانی بر تن عریان مسکینان، 

بپوشانی
به كام پرعطش، یک جرعه آبی، بنوشانی

دعایت می كنم روزی بفهمی، 
در میان هستی بی انتها، باید تو می بودی

بیابی جای خود را، در میان نقشه دنیا
برایت آرزو دارم

كه یک شب، یک نفر با عشق در گوش تو
اسم رمز بگذشتن ز شب، دیدار فردا را، 

به یاد آرد
دعایت می كنم عاشق شوی روزی

بگیرد آن زبانت
دست و پایت گم شود

رخساره ات گلگون شود
آهسته زیر لب بگویی، آمدم
به هنگام سالم گرم محبوبت

و هنگامی كه می پرسد ز تو، نام و نشانت 
را

ندانی كیستی
معشوق عاشق؟
عاشق معشوق؟

آری، بگویی هیچ كس
دعایت می كنم روزی بفهمی ای مسافر، 

رفتنی هستی
ببندی كوله بارت را
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روح ا... رستمی ملی پوش 72 کیلوگرم 
اســت. او در مســابقات پی درپــی 
کسب  بسیاری  مدال های  پاراالمپیک 
کرده و در مســابقات آسیایی مالزی 
توانســته دوبار رکوردشــکنی کند. 
برای دیــدار و گفت وگو با این قهرمان 
به منزلش رفتیم. در این گفتگو پدر و 
مادر او نیز حضور داشتند و نکته هایی 
را در مورد فرزندشان بیان کردند. متن 
مجله  خوانندگان  تقدیم  گفت وگو  این 

توانیاب می شود. 

مــورد  در  و  معرفــی  را  خودتــان 
موفقیت های ورزشی خود بگویید.

مــن روح ا... رســتمی متولد ســال 68 و 
عضو تیــم ملی وزنه برداری در رده ســنی 
بزرگســاالن دسته 72 كیلوگرم هستم. من 
ورزش حرفه ای را در رشــته وزنه برداری، از 

معجزه ورزش را در خودم تجربه کرده ام
سال 87 شروع كردم و در همان سال برای 
تیم جوانان در دسته 67/5كیلوگرم انتخاب 
شدم و به مســابقات وزنه برداری جهان در 
آمریکا اعزام شــدم. به لطــف خدا در این 
مســابقات مدال طال را كسب كردم. بعد از 
آن در مسابقات 2010 لیبی و بعد از آن هم 
در مالزی شركت كردم. در هر كدام از این 
مسابقات عناوینی به دست آوردم. در سال 
2011 در مسابقات جوانان جهان در كشور 
امارات، مقام اول را كسب كردم و به عنوان 
بهترین بازیکن اخالق و فنی شناخته شدم. 
پس از آن به عضویت تیم ملی وزنه برداری 
بزرگســاالن درآمدم و در مسابقات اردن و 
امارات در رده ســنی بزرگســاالن شركت 
كردم و عناوین متعددی هم كسب نمودم. 
در ســال 2012 در تیم 8 نفره پاراالمپیک 
لندن انتخاب شدم و به لطف خدا توانستم 
به مدال نقره جهانی دست پیدا كنم. بعد از 
مالزی  آسیایی  لندن، مسابقات  پاراالمپیک 
بود كه توانســتم دوبار ركوردشکنی كنم و 

ركورددار دنیا شــوم. در مسابقه اخیری كه 
در كشــور امارات برگزار شــد هم شركت 
كردم و با وجود آســیب دیدگی كه داشتم، 
موفق شدم مدال نقره جهانی را كسب كنم.

چه شد که به ورزش عالقه مند شدید 
و ورزش را از چه سالی شروع کردید؟

من از همان بچگی به ورزش عالقمند بودم 
و حتــی زمانی با بچه های محلــه، فوتبال 
بــازی می كردم. مــن با ویلچــر در دروازه 
می ایســتادم. انگیزه ورزشــی من از همان 
دوران نوجوانی شــکل گرفت، ولی امکانات 
ورزشی نداشتم و از امکانات ورزشی موجود 
برای معلــوالن مطلع نبودم. پس از گرفتن 
دیپلم، با ورزش معلوالن از طریق رســانه ها 
آشــنا شــدم و با پیگری هایی كه كردم به 
سراغ هیأت ورزش های جانبازان و معلوالن 
اســتان تهران رفتم. با معرفی و راهنمایی 
این هیأت بــه باشــگاه و مربی مخصوص 
وزنه برداری معرفی شــدم و در این رشــته 

فعالیتم را آغاز نمودم. 

این اتفاقات مربوط به چه سالی بود؟

من از سال 85 ورزش را شروع كردم كه در 
ابتدا با آمادگی جســمانی بود. ولی از سال 
87 به صورت حرفه ای در رشته وزنه برداری 
شروع به فعالیت كردم پس از آن به اردوی 
تیم ملی دعوت شدم و هنوز هم مشغول به 

فعالیت در این حوزه هستم. 

مشکل جســمی شما چیست و آیا در 
دوران تحصیلــی در مــدارس عادی 

درس خواندید؟

مــن به طــور مــادرزادی از ناحیــه دوپا 
دارای معلولیــت بــوده ام ولــی از همــان 
دوران دبســتان، در مــدارس عادی درس 
می خواندم. در مدرسه ای كه دوران ابتدایی 
می رفتم مناسب سازی نشده بود و همیشه 
با مشــکالتی روبــرو بودم ولــی در دوران 
راهنمایی و دبیرستان در مدارسی بودم كه 
مسؤوالن مدرسه با من همکاری می كردند 
و مدرسه هم تا حدودی مناسب سازی شده 

بود.

آیا از درس خواندن در مدارس عادی 
راضی بودید؟

توان یاب موفق

بــه هــر حــال بچه هــا در دوران كودكی 
گاهی رفتارهــا و برخوردهایی از خود بروز 
می دهند كه شــاید برای كودكی كه دارای 
معلولیت اســت و روی ویلچر نشسته  است 
،ناخوشــایند و آزاردهنده باشــد ولی من 
هیچ زمانی خودم را كمتر از ســایر بچه ها 
حس نمی كــردم و این توانایی را در خودم 
می دیدم كه در مدارس عادی و با بچه های 
غیرمعلــول درس بخوانم. البتــه خانواده ام 
خصوصا پدر و مــادرم در این زمینه نقش 
داشــتند و زیر بار این كه من به مدرســه 
اســتثنایی بروم نرفتند. برادرانم كه بزرگتر 
از من بودند، در رفت و آمد به مدرســه به 
من كمــک می كردند، آنها هــم در همان 
مدرسه درس می خواندند. درس خواندن در 
مدرســه عادی برای من بسیار خوب بود و 
باعث شــد من با جامعه بیرون آشنا شوم. 
به نظر من اصاًل معنــی ندارد كه بچه های 
دارای معلولیت مدارس جداگانه ای داشــته 
باشــند و از جامعه كنار گذاشته و منزوی 
شــوند. یک فرد دارای معلولیت هم مانند 
سایر افراد جامعه انســانی است با عقاید و 
او فقط محدودیت هایی  احساسات خودش 
در فعالیت های جسمانی اش دارد. معلوالن 
اثبات كرده اند كه اگر محدودیتی دارند در 
عوض آن، از توانایی های دیگر خود به نحو 
احسن اســتفاده كرده اند و خودشان را به 

اوج رسانده اند.

کسی  عنوان  به  شــما 
بــه  را  ورزش  کــه 
انتخاب  حرفه  عنوان 

کرده ایــد آیــا به 
فکر  هم  مربیگری 

می کنید؟

درجه  مربیگــری  من 
ســه را دارم و جدیــدا 
پیشنهاد مربیگری هم از 
به  ورزشی  مجموعه  یک 
من شده است كه در حال 

بررسی آن هستم.

شــما  اطراف  در  آیــا 
یــا  و  ورزشــگاه ها 
مناسب سازی  سالن های 

شده وجود دارد؟

بله، خوشــبختانه مجموعه ورزشی كه من 
از آن اســتفاده می كنــم، مناسب ســازی 
شده اســت. مجتمع قمر بنی هاشم)ع( هم 

كه مخصوص افراد دارای معلولیت است، از 
طریق اتوبان حدود بیست دقیقه با منزل ما 
فاصله دارد. من یکی دو بار برای مراســمی 

كه در این مركز بوده است به آنجا رفته ام.

تحصیالت شما تا چه حد است و آیا با 
مرکز رعد آشنایی دارید؟

من تــا مقطع دیپلــم تحصیل كــرده ام. 
مــن پس از اخذ دیپلــم وارد حوزه ورزش 
قهرمانی شــدم و چون تعداد اردوهایی كه 
برای مسابقات داشتیم خیلی زیاد بود وقتی 
برای ادامــه تحصیل برایم باقــی نماند. از 
كالس های مركز رعد واحد شرق تهران نیز 
استفاده كرده ام . قباًل به این مركز می رفتم 
كه خیلی برایم مفید بود ولی در حال حاضر 
ارتباطی با این مركز ندارم. به هر حال وقتی 
بخواهیم كار ورزش را در ســطح حرفه ای 
دنبال كنیم كل سیستم زندگی، تحت تاثیر 
آن قرار می گیرد. من عالقه زیادی به ادامه 
تحصیــل دارم و امیدوارم كه بتوام در آینده 

تحصیالتم را ادامه دهم. 

به عنوان یک ورزشــکار حرفه ای چه 
مشــکالت و چالش هایــی در حوزه 

ورزش حرفه ای معلوالن می بینید؟

به نظــرم آن طور كه باید و شــاید 
ورزش  بــه  مســؤوالن 
بها  معلــوالن  حرفــه ای 
نمی دهنــد. باید امکانات 
معلوالن  برای  ورزشــی 
بیشتر باشــد. در تهران 
مانند  مركــز  فقط یک 
مركز قمر بنی هاشم )ع( 
وجود دارد كه امکانات 
برای  مناسبی  ورزشی 
معلــوالن دارد و این 
مركز بــرای جمعیت 
تهــران كافی  معلوالن 
شهرستان ها  در  و  نیست 
همین یک مركز هم وجود 
نــدارد. باید در هــر منطقه 
ورزشــی  مجموعــه  چنــدان 
وجود داشــته باشــد و همه این 
مناسب سازی شده  باید  ورزشگاه ها 
باشد كه افراد دارای معلولیت در كنار 
افراد غیرمعلول، بتوانند از امکانات ورزشی 
برخوردار شوند. مسأله دیگر كه قابل تامل 
است عدم تخصیص بودجه كافی به ورزش 
حرفه ای اســت. من به عنوان نایب قهرمان 

ورزش 
واقعًا معجزه می کند 

من معجزه ورزش 
رادر خودم تجربه 

کرده ام وقتی من ورزش 
را شروع کردم تحملم 
نسبت به مشکالتم 
بسیار بیشتر شد و 
توانستم تصمیم های 

درست تری را در 
مقابله با مشکالت 

و درگیری های 
فکری بگیرم

پاراالمپیــک نباید حقوقم بــا نایب قهرمان 
المپیک در همین رشــته و وزن، فرق كند. 
در حالی كه اكنون این تفاوت بســیار زیاد 

است.

چرا این تفاوت ها وجود دارد؟

شاید به خاطر باور غلطی است كه مسؤوالن 
دارند و فکر می كنند رقابت بین ورزشکاران 
پاراالمپیــک كم اســت و اگر فــرد دارای 
معلولیتــی مدال مــی آورد، زحمت زیادی 
نکشیده است. من دوست دارم یک روز شما 
در باشگاه ما حضور داشته باشید و فعالیتی 
را كه من و ســایر دوستانم داریم از نزدیک 
مشــاهده كنیــد و ببینید كه چقــدر باید 
زحمت بکشیم تا بتوانیم خودمان را در این 
شرایط نگهداریم. من فکر می كنم مسؤوالن 
نمی خواهنــد قبول كنند كه افــراد دارای 
معلولیت می توانند پا به پای افراد غیرمعلول 
پیش بروند. در صورتی كه یک ورزشــکار 
معلول باید دو برابر بیشــتر از یک ورزشکار 
غیرمعلول زحمت بکشد تا بتواند در همان 
حد باشد. در مسابقات پاراالمپیک، رقابت ها 
بسیار فشرده است و معلوالن نه تنها كمتر 
، بلکه بسیار بیشتر تالش می كنند و از نظر 
توانایی هم بسیار باالتر از كسانی هستند كه 

به اصطالح خود را سالم می دانند. 

آیا کمیته پاراالمپیک یا فدراســیون 
ورزش های جانبازان و معلوالن در رفع 

این تبعیض ها اقدامی نمی کنند؟

متاســفانه همه چیز دســت به دست هم 
داده اســت تا حرف ما به جایی نرســد. من 
فکر می كنم این مســأله بیشــتر به وزارت 
ورزش و جوانان برمی گردد چون فدراسیون 
ورزش هــای جانبازان و معلــوالن و كمیته 
پاراالمپیک زیرنظر وزارت ورزش و جوانان 
هســتند و هــر موقع ما با این ســازمان ها 
صحبت می كنیم، می گویند بودجه نداریم و 
باید اعتبارات آن توسط دولت تأمین شود.

پدر روح ا...

ایــن موضوع برمی گردد به نگاه به انســان. 
در اینجا معلول و غیرمعلول نداریم. انسانی 
كه توانمندی های خود را می شناســد و آن 
را با تالش بســیار پرورش می دهد و افتخار 
آفرین می شود ، باید قدرش شناخته شود. 
متاســفانه نگاه به افراد دارای معلولیت در 
ســطح جامعه، به عنوان شهروند درجه 2 

توان یاب موفق
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است. یک فرد دارای معلولیت ممکن است 
دوپا یا دو دست نداشته باشد یا قطع عضوی 
داشته باشــد، چه به صورت مادرزادی، چه 
در اثر حادثه، ولی این فرد شــعورش را كه 
از دست نداده  و حس انسانی اش كه از بین 
نرفته اســت. چه بسا به دلیل همین مشکل 
جسمی، انســانیت در او رشد و تعالی پیدا 
كرده و به خدا نزدیک تر شده باشد و سعی 
كرده باشــد این نقیصه را با پرورش دادن 
ســایر توانمندی هایش جبران كند. نگاه به 
این موضــوع نیاز به فرهنگ ســازی دارد. 
معلوالن نســبت به نگاه مردم به خودشان 
بسیار حساس هســتند. فرد معلولی كه در 
جامعه رفت و آمد می كند یک انسان است 
و از نظــر روابط عمومــی و صحبت كردن 
و ارتباط با دیگران بســیار توانمند اســت 
حال به هر دلیل دچار مشــکلی اســت كه 
باید روی ویلچر بنشــیند، وقتــی مردم با 
نگاه ترحم و دلســوزی به او نگاه می كنند 
و تنهــا این مشــکل را در او می بینند و به 
آن همه توانمندی ها و خصوصیات مثبت او 
توجه نمی كنند، باعث آزردگی اش می شوند. 
یکی از پزشکان روح ا... كه سال هاست او را 
می شناســد و چندین عمل جراحی روی او 
انجام داده است می گوید از هر یک میلیون 
كودكی كه با معلولیت متولد می شود، یکی 
دو نفرشــان تیزهوش هســتند و به گفته 
ایشان، روح ا... از همان افراد تیزهوش است. 
از نظر ورزشــی هم مربیانی كه سال هاست 
با معلوالن و جانبازان سروكار دارند ایشان 
را به عنوان یک نخبه ورزشــی می شناسند. 
باید یک نگاه عاقالنه و انســان دوستانه به 
این موضوع داشــت كه چطور می شود كه 
فرد معلولــی مانند روح ا...، با این شــرایط 
جسمانی، در باالترین سکوهای جهانی قرار 
گیرد. متاســفانه اخبار این افتخارآفرینی ها 
توســط افراد دارای معلولیت در مسابقات 
پاراالمپیــک در رســانه ها مثــل تلویزیون 
برجســته نمی شود. در مســابقات آسیایی 
ركــورد  روح ا...  مالــزی،  در  پاراالمپیــک 
پاراالمپیــک را جابجا كرد و در حركت دوم 
ده كیلــو وزنه را افزایــش داد، این افتخار 
بزرگی بود ولی متاســفانه انعکاس خبری 
در رسانه ها بســیار ضعیف بود. پس از این 
مدال آوری، مصاحبــه كوتاهی در حد چند 
دقیقه با ایشان در تلویزوین نشان داده شد. 
می خواهم بگویم كه گاهی در اخبار ورزشی 
و یا مطبوعات ما اخبار بســیار بی اهمیت و 
بعضا ســخیفی از مسابقات و یا ورزشکاران 
مختلف می شــنویم كه در شأن ورزش این 
كشور نیســت ولی رویدادهای بزرگی چون 

پیروزی هــای معلوالن گاهی به فراموشــی 
سپرده می شود و یا خیلی كمرنگ انعکاس 

می یابد.

شــما به عنوان کسی که به ورزش به 
عنوان حرفه و شــغل نــگاه می کند، 
ورزش های  فدراسیون  با  صحبتی  چه 
معلــوالن و جانبــازان و یــا کمیته 

پاراالمپیک دارید؟

صحبت من بیشتر با وزارت ورزش وجوانان 
اســت كه در رأس ورزش كشور قرار دارد. 
من كمتر در مورد حقــوق و مزایا صحبت 
كــرده ام ولــی می خواهم بگویــم كه اگر 
مســؤوالن ورزش كشــور از این تبعیض ها 
اطــالع دارند، چرا كوتاهــی می كنند؟ اگر 
آنها عادالنه به این قضیه نگاه كنند، متوجه 
می شوند كه به معلوالن باید خیلی بیشتر از 

این توجه شود. 
معلولی كه نخبه علمی یا نخبه ورزشی است، 
به جامعه خود امیدواری می دهد و اگر این 
افراد حمایت نشوند، روحیه شان را از دست 
می دهند. وقتی به افرادی مثل من فشــار 
مالی وارد شود به دنبال آن فشار روحی هم 
می آید كه باعث می شــود نتوانم آنطور كه 
باید به فعالیتم ادامه دهم وخواه ناخواه این 
روحیه را به بقیه هــم منتقل می كنم. من 
اگر مشــکل مالی و روحی نداشــته باشم، 
بیشــتر می توانم وقتم را صرف ورزش كنم 
و اگر درگیری فکری نداشته  باشم ارتباطم 
با دیگران بهتر می شــود. این مسأله توجه 
بیشتر مســؤوالن را می طلبد و آنان باید به 
مســأله نخبه پروری و قهرمان پروری توجه 

بیشتری بکنند.

افراد  روحیه  در  تاثیــری  چه  ورزش 
دارای معلولیت می گذارد؟

ورزش در ایجــاد روحیه مثبــت و افزایش 
میــل به زندگی صد درصــد تاثیر دارد. به 
خصوص این مسأله در مورد معلوالن بیشتر 
صدق می كند. ورزش واقعاً معجزه می كند. 
مــن معجــزه ورزش را در خــودم تجربه 
كــرده ام. وقتی من ورزش را شــروع كردم 
تحملم نســبت به مشــکالتم بسیار بیشتر 
شد و توانســتم تصمیم های درست تری را 
در مقابله با مشکالت و درگیری های فکری 
بگیرم. ورزش روحیه نشــاط و ســرزندگی 
به من داده اســت. خدا را شکر می كنم كه 
به ورزش رو آورم. هركســی كه این تجربه 
را داشــته  باشــد، حرف های من را تصدیق 

می كند. مثل آبی كه برای بدن الزم اســت 
ورزش برای روح و جسم انسان الزم است و 
بایــد همه ما در كنار هر فعالیتی كه داریم، 
وزرش هــم داشــته باشــیم و آن را جدی 

بگیریم.

به غیر از ورزش به چه کارهایی عالقه 
دارید؟

من كتاب خواندن را بســیار دوست دارم و 
عالوه بر آن عالقه زیادی به موســیقی دارم 
ولی تا به حال فرصت یادگیری هیچ سازی 
را نداشــته ام. قسمتی از اوقات فراغتم را به 

كار با كامپیوتر اختصاص می دهم.

نقش خانواده تــان در موفقیت هایتان 
چگونه بوده است؟

من زندگی حرفه ای و ورزشــی ام را مدیون 
خانواده ام هستم و تک تک موفقیت هایی را 
كه كســب كرده ام ابتدا لطف خدا و سپس 
از خانواده ام می دانم. پدر و مادرم برای من 
در هیــچ زمینه ای چیزی كم نگذاشــته اند 
و خواهر و برادرهایم همیشــه پشــتیبان و 

مشوق من بوده اند. 

خاطــره ای از مســابقات پاراالمپیک 
دارید که بخواهید برای ما بگویید؟

من خاطرات زیــادی دارم. هــر موقع كه 
من توانســته ام پرچــم كشــورم را برفراز 
ســایر پرچم ها به اهتزار درآورم واقعاً اشک 
در چشــمانم جمــع می شــود و از ته دل 
خوشحال می شــوم. خاطره جالب دیگری 
كه دارم مربوط به اولین مسابقه ام می شود 
كه من به دلیل اشکال در پاسپورتم از تیم 
خودمــان جا مانده بودم و پس از ســه روز 
توانستم به آمریکا بروم. از تمرینات جامانده 
بودم و واقعاً نگران بودم. نمی دانســتم اگر 
بــروم فایده ای دارد یا نــه؟ حتی به پدر و 
مادرم گفتم كه بهتر اســت انصراف بدهم. 
ولی به لطــف خدا شــرایطم تغییر كرد و 
من در مســابقات شركت كردم و در همان 
مسابقه توانســتم مدال طال را كسب كنم. 
یکی از دوســتانم هم كه در این مسابقات 
شــركت كرد، مقام دوم را به دســت آورد. 
خوشــبختانه دو پرچم ایــران در كنار هم 
به اهتزار درآمدو این حس بســیار قشنگی 
برایم داشت و همه كشورها ایران را تحسین 
كردند. در آن سری از مسابقات، تیم ایران با 
8 مدال طال و دو مدال نقره خوش درخشید 

و این نتیجه ای بی سابقه بود. تا به حال هم، 
یک چنین اتفاقی تکرار نشده است. خاطره 
دیگــر برمی گردد به مســابقات 2011 در 
امارات. چند روز از مســابقه گذشته بود و 
من مقام اول را كسب كرده بودم ولی وقتی 
یــک روز صبح از اتاق بیــرون آمدم دیدم 
همه به من تبریک می گویند، تعجب كردم 
چون من سه روز قبل مسابقه داده بودم. بعد 
متوجه شدم كه من در مراسم اختتامیه به 
عنوان بازیکن اخــالق و بهترین بازیکن از 
لحاظ فنی شناخته شده ام .من خودم از این 
موضوع بی خبر بودم در حالیکه همه كاروان 

ورزشی آن را می دانستند. 

برنامه تان برای آینده چیست؟

در حال حاضر به شــدت مشــغول تمرین 
هســتیم و خودمــان را بــرای مســابقات 
پارآســیایی جین جوان كره كه شــش ماه 
دیگــر برگزار می شــود، آمــاده می كنیم. 
امیــدوارم در آینده بتوانم درس خود را هم 

ادامه بدهم. 

چه حرف و ســخنی با بچه های دارای 
معلولیت دارید؟

من به همه بچه ها پیشــنهاد می كنم كه در 
كنار سایر فعالیت هایشــان حتماً ورزش را 
هم لحاظ كنند و پشــتکار و تالش خود را 
از دســت ندهند. این تالش است كه انسان 
را به آنچه می خواهد می رســاند. اگر تالش 
و پشــتکار نداشته باشــیم و خودمان را به 
انزوا بکشــانیم چیزی به دست نمی آوریم و 
اســتعدادهایمان هدر می رود. درست است 
كه یک ســری ســازمان ها و نهادها وظیفه 
دارنــد از حقوق معلوالن دفــاع كنند، ولی 
اصــل كار را خود بچه ها انجــام می دهند. 
باید اراده به خرج دهند و همت واال داشته 
باشند تابتوانند یکی یکی قله های موفقیت 

را فتح كنند. 

مادر روح ا...:

روح ا... همــه زندگی اش بــرای من خاطره 
اســت او روحیه ای شاد و پشــتکار خوبی 
دارد و همیشــه در همــه كارهایش موفق 
اســت .ایمان او خیلی قوی است و همین 
ایمان قوی باعث شده كه از پس مشکالتش 
برآید و موفق باشــد. پدر و مادر ها هم جز 
موفقیت و شــادكامی فرزندان خود چیزی 

نمی خواهند. 

تــرس تمام وجودم را فرا گرفته بود. بدنم می لرزید از طوفان های روزگار. اینکه نکند تنها 
بمانم میان گرگ و میش زندگی. زبانم بند آمده بود و افکارم یارای تمركز نداشــت. دلهره 
داشــتم از اینکه نکند من بمانم و یک صندلی چرخدار و دســت هایی كه توانایی راندن 
چرخ ها را ندارند. من بمانم و یک مســیر طوالنی و پاهایی كه توان رفتن ندارند. قطرات 

اشــک امانم نمی داد و بغض سنگین، راه نفسم را بسته بود.
من مانده بودم و ترسی بزرگ از آینده ای كه هنوز نیامده، و شیطانی كه از ترس وجودم، 
قهقهه می زد. شــیطان می خندید به ضعف اراده ام و من می گریســتم از بی پناهی. یادم 
رفتــه بود قدرتی عظیم، حمایتم می كنــد. یادم رفته بود تک تک نفس هایم را مدیون آن 
قدرت بی پایانم. فراموشــم شده بود آن عظمتی كه من را حمایت می كند و شیطان را از 
پا در می آورد. به خنده های شــیطان نگریستم و اشــک هایم را پاک كردم. نفسم را تازه 
كردم و با تمام قدرت صدایش زدم. با تمام وجود فریادش زدم. شیطان لرزید، ذوب شد، 

خنده هایش پایان گرفت، اشک های من نیز همین طور.
نامش وجودم را گرم كرد، عظمتش اراده ام را بازسازی كرد و یادش به دست هایم قدرت 
راندن داد. نامش به پاهایم توان حركت داد. یادش دلم را اســتوار كرد. ســکان صندلی 
چرخدارم را گرفتم و با تمام قدرت تاختم. ســکان دســت دلم بود و قدرت راندن، دست 
»او«. تمام زندگیم دست »او«ســت. تمام وجودم دست »او«ست. عاشقانه صدایش زدم 
و تمامی ترس ها كه زاییدۀ شــیطان بــود را از دلم پاک كرد. با یادش دلم آرام گرفت. با 

یادش، تالطم های دلم فرونشســت. با یادش تمام هستی ام جان گرفت. 
این من نبودم كه با صندلی چرخدارم می راندم. »او« بود كه در وجودم جای گرفته بود. 
»او« بــه من قدرت مــی داد و »او« مرا هدایت می كرد. »او« مرا همچنان و تا همیشــه 
هدایت می كند و من می خواهم فقط مال »او« باشــم و متعلق به«او«. تا ابد. تا بی نهایت. 

»اال بذكر اهلل تطمئن القلوب«

»او« ، تمام زندگیم



 40

ستان ۱۳۹2
شماره۵۰  زم

 41

۱۳
۹2

ان 
ست

زم
 ۵

ه۰
مار

ش

عبدالرضا جوکار؛ مدال نقره پارالمپیک لندن
متولد اول بهمن 1348 دزفول

پرچمدار کاروان ایران در پارالمپیک لندن 2012
حضور در پنج دوره بازی های پارالمپیک

کســب 34 مدال )15 طال( از مســابقات جهانی، آسیایی و 
پارالمپیک

مدال طال)دیسک( و برنز)نیزه( پارالمپیک آتالنتا 1996
مدال طال)دیسک( و برنز )نیزه( پارالمپیک سیدنی 2000

مدال برنز)نیزه( پارالمپیک آتن 2004
مدال نقره )نیزه( پارالمپیک پکن 2008

همسر: ندا دوبری
فرزندان: علی و رضا 

با قهرمانان پاراالمپیک

یازده ســاله بودم كه آن اتفاق افتاد. حتی 
تاریــخ دقیقش فراموشــم نشــده اســت: 
شــانزدهم دی 1359. از صبــح هر پانزده 
دقیقه گلوله توپ عراقی ها به دزفول شلیک 
می شد. حدود ساعت دو بعدازظهر بود كه از 
منزل یکی از اقوام برمی گشتم و در نزدیکی 
خانه مان، دوستم »حبیب بشر نجفقلی« را 
دیدم. گرم صحبت با هم شــدیم اما درست 
بعــد از خداحافظی گلولــه ای در نزدیکی 
ما فــرود آمــد. دیدگانم تار شــد و دیگر 
چیزی نفهمیدم. وقتی چشــم باز كردم، در 
بیمارســتان دزفول بودم. اولین سؤالی كه 
پرســیدم این بود: »حال حبیب چطوره؟« 

اما... او شهید شده بود.
عالوه بر وضع جســمی ام كــه اوایل اصاًل 
خوب نبود، معلولیت و پذیرش آن نیز برایم 
ســخت بود. من كه همیشــه روی دو پایم 
ایستاده بودم در شرایط جدید مجبور بودم 
از ویلچر استفاده كنم. گاهی فکر می كردم 
این شرایط موقتی است و بهتر می شوم اما 
اوضاعم آنقدر بد شــد كه مجبور شدند به 
تهران منتقلم كنند. در بیمارســتان تهران 
با كسی آشنا شدم كه طولی نکشید درهای 
جدیدی را به رویم باز كرد: محمدحســین 
نوذری فــر، هم اتــاق و همشــهری ام كه 
مجروح شــده بود. كم كــم با هم صمیمی 
شدیم و خاطرات شیرینی را از دوره نقاهت 
در بیمارســتان رقم زدیم. یادم هست پنج 
ماه پس از مجروحیتم، یعنی در روز ســوم 
خرداد سال 1361 كه خبر آزادی خرمشهر 
اعالم شــد خانواده های ما برای مالقات به 
آسایشــگاه جانبــازان آمده بودنــد. من و 
محمدحسین ســوار یکی از آمبوالنس های 
آسایشــگاه شــدیم و به مردمی پیوستیم 
كه برای شــادمانی بــه خیابان های تهران 
هجوم آورده بودند و گل و شــرینی پخش 

می كردند.
بعــد از اینکــه مــن و محمدحســین از 
بیمارســتان مرخص شــدیم و بــه دزفول 
برگشــتیم. او كمک كرد تــا دوومیدانی را 
شــروع كنم. در همان روزها بود كه دیدن 
ورزشــکار، همچون؛ عوض  دیگر جانبازان 
آزمــوده، مختار نورافشــان و محمد صادق 
مهیار به من انگیزه بیشــتری برای ورزش 
قهرمانــی داد. مداوایم ســال ها بــه درازا 
كشــید و ده سال پس از مجروحیتم، یعنی 
سال 1369 بود كه ســرانجام ورزش را به 
طــور حرفــه ای دنبال كردم. همان ســال 
برای نخســتین بار در جشــنواره فرهنگی 
– ورزشــی جانبازان و معلوالن خوزستان 
در اهواز شــركت كردم و همین ســرآغاز 
حضورم در ورزش جانبازان و معلوالن بود. 

از آن ســال تا به امروز، ده ها مدال قهرمانی 
كشــور به دســت آورده ام و در میدان های 
خارجی شــركت كرده ام كــه از آن جمله 
می توانم بــه پنج پارالمپیک: آتالنتا 1996، 
ســیدنی 2000، آتــن 2004، پکن2008 
و لندن 2012 اشــاره كنــم. در مجموع از 
مســابقات جهانی و آسیایی و پارالمپیک ها 
34 مــدال دارم كه 15 مــدال طال و بقیه 
نقره و برنز هســتند. وقتی كه پرچمداری 
كاروان ایــران در پارالمپیــک لندن به من 
سپرده شــد احساس خاصی داشتم. مسلما 
آرزوی هر ورزشکاری این است كه پرچمدار 
كشورش در بازی های پارالمپیک یا المپیک 
باشد. ورزشــکاران زیادی در چندین دوره 
از این بازی ها شــركت كرده اند اما فرصت 
یا این اقبال را پیــدا نکرده اند كه پرچمدار 
كشورشــان باشــند. هنگامی كه با پرچم 
ایران وارد اســتادیوم و مراسم رژه افتتاحیه 
بازی هــای پارالمپیــک لندن شــدم بغض 
گلویم را می فشــرد. لحظات باشکوهی بود 
و من مراقب بودم كه اشــک نریزم. نه فقط 
به خانــواده خودم بلکه به خانواده ای بزرگ 
به وســعت ایران فکر می كــردم و به اینکه 
آنهــا در این لحظه از دیدن پرچم و كاروان 
ورزشکاران ایران چقدر شاد و مفتخرند. به 
نام ایران فکر می كردم كه مهد تمدن است 
و به ایرانی بودنم افتخار می كردم. در نهایت 
خدا را شکر كردم كه به لطف و حسن نظر 
نماینده مردم  ایران  پارالمپیک  مســؤوالن 
كشورم در مراسم افتتاحیه پارالمپیک لندن 
شــدم، هر چند نتوانستم مدالی را كه همه 

منتظر بودند به دست آورم.
پیش از مســابقه ام در لندن ركورد 22 متر 
و 8 سانتی متر پرتاب نیزه در كالس f53 را 
كه متعلق به خودم است، بارها در تمریناتم 
تکــرار كردم. دو روز پیش از مســابقه این 
ركورد را 32 سانتی متر ارتقا دادم و 22متر 
و 49 سانتی متر زدم. با توجه به ركوردهایم 
و شــناختی كه از حریفانم داشتم، به نظر 
می رســید كه مدال طــالی پارالمپیک را 
به دســت می آورم. مربیــان، هم تیمی ها و 
مسئوالن فدراسیون ورزش های جانبازان و 
معلوالن و پارالمپیک نیز، روی مدال طالی 

من حساب كرده بودند. 
هجده ســال است كه عضو تیم ملی بوده ام 
و تا پیــش از لندن، در چهــار پاراالمپیک 
حضور داشــته ام اما هرگــز اضطرابی را كه 
روز مسابقه ام در لندن داشتم تجربه نکرده 
بودم. دعای توســل و دعــای معراج را كه 
همسر مهربانم، ندا برای مسابقات و سفرها 
همراهم كرده بود، در دســتانم فشردم و از 
خداوند كمک خواستم. فشار روحی زیادی 

روی خــودم حــس می كــردم گویی بدنم 
تکه ای از سنگ شده بود.

بــه قول ورزشــکاران آن روز، روز من نبود 
و نتوانســتم مدال طال بگیرم. حتی ركورد 
خودم را هم تکرار نکردم شاید اگر ركوردم 
را می زدم امــا مدالی نمی گرفتــم، اینقدر 

ناراحت نمی شدم.
بعد از گرفتن مدال نقره خیلی گریه كردم 
نایــب قهرمانی پاراالمپیک هم ارزشــمند 
اســت اما از این ناراحت بودم كه نتوانستم 
انتظار مردم و عزیزانــم را برآورده كنم. از 
خودم بدم می آمد كه نتوانستم همه قابلیتم 
و توانایی واقعی ام را نشان دهم، با این همه 
گاهی فکر می كنم شــاید قــرار بود همین 

شود و شد من هم راضی ام به رضای خدا.
از خانواده ام همســر عزیزم نــدا و مربیانم 
تشــکر می كنم كــه از هر نظر پشــتیبانم 
بوده اند. بدون شک موفقیت هایم را مدیون 
آنها هســتم و شرمنده ام كه نتوانستم مدال 

طال بگیرم. 

 از کتاب »قهرمانان میدان لندن«
نویسنده: نگین حسینی

نخستين و باالترين پيروزي، 
تسلط بر خويش است

افالطون
 فيلسوف يوناني

 )428 – 348 ق.م(
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»برای تو نیک« روشــی اســت که با الهام از کدگذاری بین المللی حروف الفبا 
طراحی شده اســت. این روش اجرای تمرین های همزمان کلیه افراد در سنین 
مختلف با شرایط جســمانی متفاوت را امکان پذیر می سازد. هر فردی می تواند 
»برای تو نیک« را با انتخاب و ســلیقه شــخصی خود اجرا نماید. در اوایل دهه 
1380یاســمن مویدی، یک ایرانی فعال در امور اجتماعی، فرهنگی، نیکوکاری، 
ورزشی و کارآفرینی، ورزش »برای تو نیک« را ابداع نمود. وزارت ورزش و جوانان 
جمهوری اســالمی ایران در ســال 1391 این ورزش را به رسمیت شناخت و در 
سال 1392 انجمن »برای تو نیک »در زیرمجموعه فدراسیون ورزش های همگانی، 
فعالیت خود را آغاز کرد. مؤیدی یک ورزشکار کارآفرین است که به عنوان یک 
سرمایه گذار بخش خصوصی ده ها مرکز فرهنگی و ورزشی را خصوصا در مناطق 
محروم راه اندازی کرده وآرزوی سالمتی را از طریق عمومی کردن این ورزش در 

سراسر ایران دارد. با این بانوی فعال مدنی گفتگویی کردیم که می خوانید:
 

لطفــًا خودتــان را معرفــی کنید و 
برای  درباره ورزش »برای تــو نیک«، 

خوانندگان ما توضیح دهید؟

من یاســمن مؤیدی هســتم و بیش از 45 
سال سابقه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، 
ورزشــی، نیکــوكاری و كارآفرینی در ابعاد 
ملی و ابعــاد بین المللی را دارم. همیشــه 
بــه عنــوان خدمتگزار مردم همه تالشــم 
را در جهت سالمتی و شــادی انسان ها به 
كار برده ام. خودم و اطرافیانم همیشــه  در 
محیط های خیریه و نیکــوكاری بوده ایم و 
به عنوان یک سرمایه گذار بخش خصوصی، 
ده ها مركز فرهنگی و ورزشــی را خصوصا 
در مناطق محــروم راه اندازی كرده ایم. من 
بنیانگذار خیلی از رشــته های ورزشی نوین 
مثل ایروبیک در كشــور بــوده ام. ولی این 
كار هیــچ وقت من را راضی نمی كرد، چون 
ایروبیک یک ورزش وارداتی بود. من چهل 
ســال قبل، ابداعی كردم كه انجام حركات 
ورزشی همراه با موسیقی بود و از این طریق 
توانســتم، شــادی را به خانواده های ایرانی 
وارد كنم. می توانم بگویم اكثر كســانی كه 
در این رشــته )ایروبیک(، فعالیت كرده اند، 
یک دوره ای با مــن بوده اند ولی بزرگترین 
افتخاری كه خداوند به ســبب عشــقی كه 
به انســان ها به خصوص انسان های دردمند 
نصیب من كرد، این اســت كه توانســته ام 
روشــی را ابــداع كنم كه هر فــردی با هر 
شــرایط جســمانی و در هر ســنی بدون 
هیچگونــه محدودیتی می تواند آن را انجام 
دهد. من اسم این روش را »برای تو نیک«، 
ورزشی برای  تو نیک انسان، ورزشی برای تو 
نیک مرد و ورزشی برای تو نیک زن گذاشتم. 
آن زمان كه مــن این ورزش را ابداع كردم 
چون قانون ثبــت مالکیت معنوی در ایران 
مطرح نبــود و یا من اطالع نداشــتم و به 
دلیل فعالیت های گسترده ای كه در فرانسه 
دارم و انجمن های متعددی را در فرانســه 
راه انداختــه ام خصوصا انجمن فرانســوی، 
دوســتی ایران و فرانســه، ورزش »برای تو 
نیک« را در سال 1387 در فرانسه به ثبت 
رســاندم. الهام اولیه من در ورزش »برای تو 
نیک« الفبای خط نابینایی بوده است و من 
از كدگــذاری بین المللی خط نابینایی الهام 
گرفتم و چون مبتکر خط نابینایی شخصی 
فرانســوی به نام »لویی برای« بوده اســت 
اســم آن را برای تونیک گذاشتم. متاسفانه 
در تلفط انگلیسی خط »برای« به غلط خط 
»بریل« خوانده می شود. البته به این معنی 
نیســت كه این ورزش مخصوص نابینایان 
اســت بلکه نابینایان هم ماننــد همه افراد 

»برای تو نیک«، 
ورزشی برای همه انسان ها

دیگر می توانند از آن اســتفاده كنند. اوایل 
كــه آن را به ثبت رســانده بودم مردم فکر 
می كردند چون الهام مــن از خط »برای« 
اســت این ورزش مخصوص نابینایان است 
باید بگویم همه افراد جامعه از ضعیف ترین 
قشر انســان ها از لحاظ آسیب های جسمی 
و ذهنی تا قویترین انســان ها می توانند این 
ورزش را انجام دهند. وقتی »برای تو نیک« 
در فرانسه ثبت شد بالفاصله آقای نیکالس 
ساركوزی رئیس جمهور وقت فرانسه از من 
قدردانــی ویژه كرد. هرچنــد قدردانی من 
لبخند یک كودک معلــول ایرانی و یا یک 
پیرمرد بنگالدشی است كه با روشی كه من 
ابداع كرده ام، تندرست و شاداب می شوند. 
آن روزی كه ســه نفر از دانشــجویان فارغ 
التحصیل دانشــگاه، پایان نامه خود را روی 
»برای تو نیک« گذاشــتند و آقــای دكتر 
نمازی زاده، پدر تربیــت بدنی ایران گفت، 
امروز روز افتخار ملی است، چون دانشجویان 
ما از یک ابتکار ایرانی دفاع می كنند آن روز 
برای من بهترین قدردانی بود. به هر حال از 
آن زمان به بعد ورزش »برای تو نیک« رو به 
صعود رفت. فدراسیون ورزش های همگانی 
فرانســه از من اجازه خواست و دعوت كرد 
كه بتواند »برای تو نیک« را در دنیا گسترش 
بدهد. امروزه »برای تو نیک« در فرانســه و 
خیلی ازكشــورهای اروپایی كاماًل شناخته 
شده اســت و در این كشــورها اردوهایی 
برگزار می شــود كه چند صدنفر از مردم در 
آن شــركت می كنند. مدرسین این ورزش، 
آموزش هــای الزم را به خوبی دیده اند. من 
با توان شــخصی خودم ماهــی یک بار در 
یکی از شهرهای فرانسه این ورزش را درس 
می دهم و تنها شــرط من برای گســترش 
»برای تو نیک« در كشورهای دیگر این بوده 
اســت كه هر جایی كــه كالس ها و اردوها 
برگزار می شــود، اعالم شــود و بگویند این 
ورزش، ابتکار یک ایرانی اســت و ایرانی ها 
هســتند كه آن را به وجــود آورده اند. پس 
از آن بــا همــکاری وزارت امورخارجه و با 
ارتباطات  هماهنگی ســازمان فرهنــگ و 
رایزنی های فرهنگی جمهوری  و  اســالمی 
اسالمی ایران در خیلی از كشورها، توانستیم 
»برای تو نیک« را معرفی و كالس هایی برای 
آموزش زبان فارســی از طریق این ورزش 
برپا كنیــم. در كشــورهایی مانند مالزی، 
ارمنســتان، امارات و چین و تركیه هم این 
كالس ها با نام ایران برگزار شــده اســت. 
حدود دو سال قبل، در سال 1391، وزارت 
ورزش و جوانان جمهوری اســالمی ایران، 
این ورزش را به رســمیت شــناخت. البته 
كارشناسان و متخصصان زیادی این ورزش 

را بررسی كردند و خوشبختانه امروز انجمن 
فدراســیون  زیرمجموعه  نیــک«  »برای تو 
ورزش های همگانی به شــکل یک انجمن 
مســتقل در حال فعالیت اســت. آرمان ما 
این اســت كه این رشته ایرانی بتواند روزی 
یک فدراســیون و یک تشکل جهانی شود 
و مركزیــت آن هم در ایران باشــد و ما از 
ایران بتوانیم لبخند و شادی را به دنیا صادر 
كنیــم. ورزش »برای تو نیک« را هركســی 
می تواند با انتخاب و ســلیقه خودش اجرا 
نمایــد. در حال حاضر همکاران من در تمام 
مراكز كودكان اســتثنایی، سندرم داون و... 
مشغول به فعالیت هستند. این یک الگوی 
دنیاست. خوشبختانه  تمام  برای  فوق العاده 
بــا تالش هایی كه كرده ایم، ورزش »برای تو 
نیــک« در آمــوزش و پرورزش رســمیت 
یافتــه و انجمــن آن، در آموزش و پرورش 
ایجاد شــده است، به طوری كه این ورزش 
می تواند بــه عنــوان ورزش صبحگاهی و 
روزانه دانش آمــوزان، چه در مدارس عادی 
و چه در مدارس اســتثنایی انجام شود. ما 
خوشبختانه در رابطه با بهداشت و سالمت 
هم توانسته ایم به خوبی فعالیت كنیم. نائب 
رئیس انجمن »برای تو نیک«، یکی از زنان 
افتخارآفریــن ایران به نام خانم دكتر صفیه 
شــهریاری افشار هســتند. دكتر شهریاری 
افشــار، فوق تخصص جراحی زنان هستند 
و همایشــی دردانشــگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشــی را با همکاری این دانشــگاه در 
معرفــی ورزش »برای تو نیک« در مبارزه با 

رفتارهای پرخطر برگزار  كردند. 
»برای تــو نیک« فقط یک ورزش نیســت 
بلکه به نوعی كارآفرینی و كسب و كار هم 
هست و به عنوان یک شغل مطرح است. ما 
در بحث آموزش های فنــی و حرفه ای هم 
وارد شــده ایم و تاكنون توانســته ایم شش 
آموزشگاه آزاد كسب و كار زیرنظر سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای وزارت كار را افتتاح 
كنیم. افراد می توانند ورزش »برای تو نیک« 

را به عنوان یک شغل آموزش ببینند. 
 

چه نــوع آموزش های فنی و حرفه ای، 
در این مورد داده می شود؟

غیر از بحث مربیگری ورزشــی، مدرســی 
و داوری، آمــوزش ماســاژ را داریم. چون 
ایرانی ها اولین كســانی بودند كه مشــت و 
مال را ابــداع كرده اند. امروز ما نباید برویم 
و ماســاژ تایلندی را آموزش ببینیم. ما باید 
ماســاژ با ورزش »برای تو نیــک« ایرانی را 
درس بدهیــم. در ایــن آمــوزش، اولویت 
با كســانی اســت كه یک نوع محدودیت 

جســمانی دارنــد و شــغل های دیگــر را 
نمی توانند داشــته باشند. كاربرد دیگر آن، 

زبان آموزی اســت. با این روش یک 
ایجاد  زبــان  آموزش  در  تحول 

می شود. ما زبان فارسی را از 
طریــق »برای تو نیک« 

در خــارج از ایــران 
می دهیــم.  درس 

در ایــران هــم، زبان 
فرانسه و انگلیسی را با این 

روش درس می دهیــم. همــه 
ایــن آموزش ها با حــركات انجام 

می شــوند. پس »برای تو نیک« شیوه 
جدیدی است كه برای یاد گرفتن زبان های 
مختلــف می تواند بــه كار بــرود. كاربرد 
دیگر »برای تو نیک«، در تولید پوشــاک و 
زیورآالت است. آرمان ما این است كه عزت 
نفس را در افراد ایرانی باال ببریم و به جای 
اینکه بچه های ما برند هایی مانند آدیداس 
و نایک و... بپوشــند كه هزینــه زیادی را 
بــه خانواده ها تحمیل می كنــد، می توانند 
از تولیدات ایرانی بپوشــند و زیورآالتی را 
مصرف كنند كه توسط زنان معلول یا زنان 
سرپرســت خانوار یا دختران آسیب پذیر و 
كارتن خواب با تفکر »برای تو نیک« درست 

می شود. 
 

این تولیدات در کجا تولید می شوند؟

در حال حاضــر ایــن تولیدات بــه صورت 
خانگی تولید می شــوند، ولی به دنبال این 
هســتیم كه در بحث اقتصادی آن فعالیت 
كنیــم و بتوانیم تولیدات وســیع داشــته 
باشــیم. ما مركــزی به نــام میخک داریم 
كه دختران آســیب دیــده و كارتن خوابی 
هســتند كه زیورآالت را بــا تفکر »برای تو 
نیــک« تولیــد می كننــد و ما برایشــان 
نمایشگاه هایی می گذاریم و این محصوالت 
را می فروشــیم. گروهــی از مبتالیــان به 
ســندرم دان هم هستند كه روی زیورآالت 
كار می كنند. با تفکر »برای تو نیک«، اســم 
»برای تــو نیک« و اراده »برای تو نیک« این 
زیورآالت طراحی می شــود. ما حتی كافی 
شاپ های »برای تو نیک« داریم كه با همان 
ایده »برای تو نیک« كار می كنند. از نظر ما 
این یک پروژه ملی است و هركسی می تواند 
گوشــه ای از كار را بگیرد و »برای تو نیک« 

را گسترش دهد. 

از تفکر یا ایده »برای تو نیک«  منظور 
چیست؟
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منظور آن هدف و آرمــان »برای تو نیک« 
است. كه انسان دوستی و صلح و همبستگی 
بین ملت هاســت ،بــا اســتفاده از الگوی 
»برای تــو نیک« كــه همان شــش نقطه 

مخصوص الفبای نابینایی است. 

در مورد ورزش »برای تونیک« توضیح 
دهید؟

می دانیــد كــه نابینایان بــرای خواندن از 
ایجاد  برجســتگی هایی كــه روی كاغــذ 
می شود اســتفاده می كنند. خط نابینایان، 
از شــش نقطه تشکیل شــده است كه هر 
نقطه برجســته، نشــان دهنده حرفی است 
و هر حرفی هم در الفبــا، یک كد دارد. ما 
گفته ایم به جای اینکه مثل یک نابینا، این 
شــش نقطه را لمس كنیم ،آن را مجســم 
می كنیم. همه این حركات روی یک صفحه 
جدول شــش خانه ای انجام می شــود. این 
صفحه شش خانه  ای به عنوان ابزار »برای تو 
نیک«، ثبت اختراع شــده است. این جدول 
را می توان در هر جایی از فضا مجسم كرد؛ 
روبرو، زیرپا، طرفین بدن و یا باالی سر. در 
واقع به اجرای حركات، كد داده می شــود 
و ورزشــکاران بــا انتخاب كــد موردنظر، 

تمرین های ورزشــی و بازی هــای مختلف 
را اجــرا می نماید.»برای تو نیک«با گرایش 
مختلــف مانند نرمــش همگانــی روزانه، 
نرمش های تخصصی كششی، قدرتی، رزمی 
دفاعی، تمركزی، بدنسازی، هوازی وآرامش 

روحی، قابل اجراست.
»برای تو نیک« آنقدر گســترده اســت كه 
می توان آن را یــک رویداد ملی دید. وقتی 
من می خواســتم آن را در وزارت ورزش و 
جوانان ثبت كنم به مــن گفتند، »برای تو 

نیک« دیگر فقط مال تو نیست و من گفتم 
معلوم است كه مال من نیست، فقط ایده اش 
مال من بوده اســت. مهم این است كه این 
ورزش با نام ایران به همه جای دنیا برود و 
بدانند كه ما ایرانیان چیزی را ابداع كرده ایم 
كه باعث صلح و دوســتی و همبستگی بین 
همه انسان هاســت. به خصوص كسانی كه 
مشکالت جسمی و ذهنی و اجتماعی دارند، 
مانند؛ افــراد دارای معلولیت، ســالمندان، 
معلــوالن ذهنــی و كودكان آســیب پذیر 
و كارتــن خواب هــا و... . »برای تــو نیک« 
می تواند در خدمــت همه گروه های جامعه 
باشد، چون حركاتی ورزشی، شادی آفرین 

و برای همه است. 
 

انجمن »برای تو نیک« از چه سالی در 
ایران شروع به کار کرده است؟

انجمــن »برای تــو نیک« به طور رســمی 
حدود یک ســال اســت كه زیرنظر وزارت 
ورزش و جوانان شــروع به كار كرده و من 
در ســال 1392 ،از آقــای دكتر مجدآرا به 
عنوان رئیس انجمن، ابــالغ آن را دریافت 
»برای تونیک«  ولــی، موسســات  كــردم. 
سال هاســت كه در ایران تأسیس شده اند. 

اولین آموزشــگاه را، مادر یکی از مبتالیان 
 EB افتتاح كرده اســت. می دانید كه EB
یکــی از دردناک ترین بیماری های بشــر و 
یک بیماری ژنتیکی نادر اســت كه بچه ها 
با زخم های منتشر به دنیا می آیند و تا آخر 
عمر با این بیماری زندگی می كنند »برای تو 
نیــک« آنقدر تاثیر مثبتی بــر این بیماران 
داشــت كه مادر یکی از این بچه ها ،اولین 
آموزشگاه »برای تو نیک« را راه انداخت.ولی 
من انجمن »برای تو نیک« را 8 سال پیش 

در فرانسه به ثبت رســانده ام. در ایران در 
حال حاضر در هر اســتان یک تیم »برای تو 
نیــک« و صدهــا نفر مربی آمــوزش دیده 
وجود دارد آرزوی ما این است كه »برای تو 
نیک« جایگزین ورزش هــای وارداتی مثل 
ایروبیک، پیالتس، یوگا و... شــود همه این 
ورزش ها مثل قطراتی هستند كه می توانند 
در اقیانوس »برای تو نیک« هضم شوند. در 
»برای تو نیک« تمام این ورزش ها را می توان 
به صــورت هدفمند اجرا كرد. با این ورزش 
روی یک كد، كار می كنند، می نویســند و 
پیام می دهند. برای ایجاد شــادی همراه با 
ورزش »برای تو نیک« موسیقی های مختلف 
پخش می شــود كه تکیه من روی موسیقی 
فولکلور ایران اســت. وقتی در فرانســه كار 
می كنم، دف كردســتان را پخش می كنم. 
در هر اســتان می توان با لباس های سنتی 
مربوط به همان استان، لباس های »برای تو 
نیک« را تهیه كرد. این یک كارآفرینی برای 
بچه های آســیب پذیر، افراد دارای معلولیت 
و یــا افراد كم توان ذهنی اســت. »برای تو 
نیک« تنها رشته ای است كه در آن، افرادی 
كه مشکل جسمانی دارند می توانند با یک 

قهرمان ورزشی با هم ورزش كنند.
 

هدف انجمن »برای تو نیک« چیست؟

یکی از اهداف انجمن »برای تو نیک« انسان 
دوستی اســت، چون ادعای همه انسان ها 
را شــامل می شــود. با توجه به شعاری كه 
ســازمان های بین المللی ورزشی دارند، اگر 
رشــته ای بتواند همه اقشــار را دركنار هم 
بیاورد، چه كســی كه مشکل جسمی دارد، 
چه كسی كه مشکل ذهنی دارد و چه كسی 
كه هیچ مشــکل جســمی و ذهنی ندارد و 
همه اینها بتوانند در كنار هم ورزش كنند، 
این یک كار بســیار ارزشــمند است. پس 
هدف اول، انسان دوســتی و انتقال شادی 
و نشــاط و ســالمت به همه اقشار جامعه 
است. هدف دوم انجمن، نشان دادن توانایی 
ایرانیان و مبتکریــن و مخترعین ایرانی به 
تمام دنیاست. ما با ورزش »برای تو نیک« به 
دنیا می گوییــم كه چگونه می توانیم عاملی 
برای صلح و دوســتی و همبســتگی بین 

ملت ها باشیم.
ســوم اینکه »برای تو نیــک«، یک نوآوری 
بســیار جذاب است و هركسی به هر شکلی 
می توانــد در آن كاری پیدا كند كه برایش 
درآمدزایی داشته باشد، چه درآمد معنوی 
و چه درآمد اقتصادی. هدف این اســت كه 
مراكز تفریحی، ورزشی و بازی سالم بسازیم 
و یک حركت ملی و همه جانبه راه بیاندازیم 

تا لبخند از لب انســان ها محو نشود. هدف 
نگه داشــتن لبخند بر لب هركســی است 
به خصوص كســانی كه از لحاظ جسمی و 

اجتماعی آسیب دیده هستند.
 

تاثیر »برای تو نیک« در گروه هایی که 
مخاطب قــرار گرفته اند، چگونه بوده 

است؟

»برای تــو نیک«، با تقویــت حافظه، كمک 
می كند كه یادگیری جذاب شــود. كسانی 
بوده اند كــه اصاًل عالقه ای بــه یاد گرفتن 
زبان نداشته اند ولی با »برای تو نیک« ضمن 
آمــوزش حركات، توانســته اند زبانی را هم 
بیاموزند. از این طریق ما یک زبان مشترک 
از طریق كدها و شماره ها ایجاد كرده ایم كه 
اكثریت آنها در زبان هــای مختلف، چه در 
فارسی، چه در انگلیســی و چه در فرانسه 
مشــترک هســتند. از همه مهمتــر اینکه 
»برای تــو نیک« منطبق برشــئون جامعه 
ماست و تقلید از یک ورزش وارداتی نیست. 
البته هر ورزشــی حتماً خوب است و مهم 
نیست كه از كجا باشد، چون همه دنیا باید 
از علم و تجربیات همدیگر اســتفاده كنند 
ولی به هر حال ما یک اولویتی به »برای تو 
نیک« بــه دلیل ایرانــی بودنش، می دهیم 
و می گوییم هر شــهروندی كه كمی عرق 
ایرانــی و ایرانــی بــودن را دارد می تواند 
گســترش دهند این ورزش در دنیا باشــد. 
ضمن اینکه شما هیچ جایی نمی توانید پیدا 
كنید كه بچه ای كه روی ویلچر است با پدر 
و مادرش كه قهرمان ورزش هستند بتوانند 
یک ســری حركات را با هــم انجام دهند. 
بیشــترین نتیجه و تاثیر آن در سالمندان 
است. ما در حال انجام یک سری تحقیقات 
بر روی سالمندان هستیم تا ببینیم چگونه 
می توان با »برای تو نیک« با افسردگی های 
زمان ســالمندی مقابله كنیم و فراموشــی 

دوران سالمندی را به تاخیر بیاندازیم.
 

آیا بیشترین کاربرد »برای تو نیک« در 
ورزش همگانی است؟

هــم در ورزش همگانی و هــم در ورزش 
قهرمانی كاربرد دارد. چون اگر قرار باشــد 
ما روزی در المپیــک و پاراالمپیک جهانی 
وارد شویم، باید مســابقات قهرمانی داشته 
باشیم كه انگیزه افراد در آن بیشتر باشد. در 
حال حاضر  »برای تو نیک« در حوزه ورزش 
همگانی اســت و در اســتان های مختلف 

گسترش پیداكرده است.
 

آیا مراکزی وجود دارند که عالقمندان 
به ورزش »برای تو نیک«بتوانند به این 

مراکز مراجعه کنند؟

بلــه، جاهای زیــادی هســت. در خیلی از 
باشــگاه ها و ســراهای محالت این ورزش 
شروع شده است. در ضمن انجمن »برای تو 
نیک« آماده اطالع رســانی به عالقمندان 
اســت. ســایت ایــن انجمــن بــه آدرس 
 Brailletonik.com - Brailletonik.ir

در اختیار عزیزان است. 
من امیدوارم روزی مراكز شــادی »برای تو 
نیــک« و خانه های »برای تو نیک« در همه 
جا راه بیافتد. این یک نهضت ایرانی اســت  
كه با كمک شما و سایر رسانه ها می تواند به 

همه جای دنیا برسد. 
 

نیــک« چه کمک  »برای تو  انجمــن 
معلوالن  NGOهــای  با  وهمــکاری 

می تواند داشته باشد؟

انجمــن »برای تــو نیک« آمــاده همکاری 
بــا همه مراكز و ســازمان های مردم نهاد و 
مرتبط  NGOهــای  خصوصــا  NGOها 
بــه معلوالن اســت .ما آمادگــی برگزاری 
كالس های آموزشــی در مراكز را داریم ،كه 
از طریق فدراســیون ورزش هــای همگانی 
نیــز گواهی صــادر می شــود و در اختیار 
شركت كنندگان قرار می گیرد. ما می توانیم 
ســمینارها و همایش های و نمایشگاه هایی 
مختلف برگــزار كنیم. همان طور كه گفتم 

همکاری با انجمن ها، از عالیق من است.
 

و آخرین سخن شما؟

جا دارد كه من از تمام مســؤوالن ورزشی 
كشــور، از آقای دكتر گودرزی وزیر محترم 
ورزش و جوانــان و آقــای دكتــر مجدآرا، 
رئیس فدراســیون ورزش هــای همگانی و 
آقایان دكتر غربتی، دكتر ســجادی، دكتر 
شــعبانی، خانم دكتر صفیه شــهریاری و 
آقای افشــارزاده تشــکر می كنم كه حامی 
و پشــتیبان انجمن بوده اند. خصوصا آقای 
دكتــر آهنی، ســفیر ایران در فرانســه كه 
همیشه همراه ما بوده اند. امیدوارم كه سایر 
ارگان ها هم ماننــد وزارت ورزش و جوانان 
به تعهدات خود در قبال جامعه عمل كنند. 
امیدوارم »برای تو نیک« لبخند به لب همه 
انســان ها بیاورد. لبخند، سالمت، شادی و 

عزت نفس و با نام ایران عزیز.

زينت انسان ]در[ سه چيز 
است : علم، محبت و آزادي

افالطون
 فيلسوف يوناني

 )428 – 348 ق.م(
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ترانه میالدی فعال مدنی پرکار و خالقی است که هر دفعه شاهد ابتکاری جدید از 
او هستیم. سال قبل او با انتشار کتاب »دنیای استثنایی من« و طراحی وب سایت 
»من می توانم« فرهنگ سازی در مورد معلولیت را به کودکان بدون معلولیت آغاز 
کرده است. گرچه مطلب زیر درخصوص جشنواره ای است که در آذرماه سال 92 
برگزار شده، اما اهمیت این فعالیت ما را بر آن داشت که در یادداشتی فعالیت او 

را معرفی کنیم؛ هرچند با تاخیر. 
من با دنیای اســتثنایی و زیبای كودكان معلول آشنا هستم و دوست دارم كودكان دیگر 
هم با این دنیا  آشــنا بشوند. این ذهنیت های  اشتباه و باورهای غلط ما بزرگ تر هاست كه 
بین دنیای یک كودک با كودک دیگر خط می كشــد. رفتار شایســته با دیگرانی كه با ما 
متفاوت هســتند را از كودكی باید به فرزندان مان آموزش بدهیم. واقعیت این اســت كه 
والدین كودكان معلول از نگاه های دلســوزانه و متعجبانه دیگران و عدم درک و همیاری 

با آنها در مراقبت و نگهداری از كودک معلول شــان دچار آسیب های زیادی می شوند. 
در راســتای ارتقای فرهنگ جامعه و آموزش كودكان، برای برقراری ارتباط شایســته با 
دیگر افراد جامعه، در كتاب »دنیای اســتثنایی من« كه توســط انجمن باور منتشر شد 
تالش من بر آن بوده تا دشــواری ها و تالش های كودكان معلول برای همسازی با جامعه 

را به تصویر بکشــم و به طور غیرمستقیم به دغدغه ها و مشکل های آنها  اشاره كنم. 
پیام این كتاب بســیار ساده اســت: بچه ها، معلولیت یه تفاوت است. ما باید به دیگرانی 
كه با ما متفاوت هســتند احترام بگذاریم و یادمان باشد كه ما لزوما از آنها بهتر نیستیم. 
پاســخ ما به پرســش های كودكانمان یا نگاه های تعجب آمیز و كنجکاوشان از دیدن فرد 

دارای معلولیتی كه به ظاهر با آنها متفاوت اســت چه بوده؟
ما بیشــتر اوقات پاسخی نداده ایم، دســت او را كشیده ایم و از واقعیتی كه نه زشت است 
و نه آزار دهنده دورش كرده ایم و به او فهمانده ایم كه این واقعیت هم زشــت است و هم 

آزار دهنده. 
پس اگر روزی فرزندمان براثر بیماری یا حادثه به معلولیتی دچار شــد نخواهیم توانست 
به او بگوئیم اتفاق وحشــتناكی نیافتاده و تو هنوز می توانــی مانند دیگر افراد جامعه به 

زندگی عادی خود ادامه دهی. 
بنابراین دور از ذهن هم نمی باشــد اگر روزی در خانواده، مدرسه، محیط كار آینده اش و 
… او شــخص دارای معلولیتی را ببیند یا با او همنشین، همکار یا همسایه شود از آن فرد 
فاصله بگیرد، یا برایش دل بســوزاند، یا طریقه ارتباط صحیح با او را  نداند چرا كه ما این 

آموزه ها را به او نیاموخته ایم. 
در حیــن پژوهش در حوزه فرهنگ ســازی به این واقعیت می تــوان پی برد كه كودكان 
برخالف بزرگ تر هایشــان اگر باور درستی نســبت به یک پدیده داشته باشند هرگز آن 
را از یاد نخواهند برد. پس می بایســت به این باور برســیم كه تغییر باورهای نادرســت، 
برابر ســازی فرصت ها و بستر سازی فرهنگی در حوزه معلوالن كشور تنها از گذار آموزش 

و نشــر باورهای صحیح در جامعه آن هم سنین كودكی میسر خواهد شد. 
در همین راســتا و به منظور فرهنگ ســازی در حوزه كودک و نوجوان، اقدام به تدوین 

فرهنگ ســازی یک مســیر است 
که بایــد آن را خالقانه طی نمود

ترانه میالنی

و طراحی پروژهای با عنوان »من هم میتوانم« نمودیم كه با ســاعت ها كار كارشناســی 
و پژوهشــی در انجمن باور به سرانجام رســید. این طرح از طریق آموزش غیرمستقیم، 
روش ارتبــاط صحیح كودكان بــا افراد دارای معلولیت در جامعــه را طراحی كرده و به 
كــودكان این فرصت را میدهد تا خود را جای دیگــران بگذارند و از نگاه آنان به محیط 
پیرامون شــان بنگرند. این تمرین درک متقابل آنان از شرایط متفاوت را موجب میشود و 
در آموزش رفتارهای اجتماعی صحیح در دوران كودكی بســیار موثر است. در  طرح »من 
هــم میتوانم«، ســعی بر آن بوده كودكان را با انواع معلولیــت و رفتار صحیح با كودكان 
معلول  آشــنا كنیم. این كتاب در قالب جشــنواره ای با همین عنــوان در مدارس مقطع 
دوم و ســوم ابتدایی توزیع می گردد. دانشــآموزان پس از دریافت كتاب و مطالعه آن، به 
پرسشــهای انتهای كتاب كه با توجه به متن داســتان طراحی گردیده برای اطمینان از 

درک مطالب، پاسخ خواهند داد. 
پاســخ نامه ها پس از پایان مهلت تعیین شده، توســط كادر آموزشی مدارس جمعآوری 
شــده و به دبیرخانه جشــنواره تحویل داده میشود. برگزاری مراسم اختتامیه در آذر ماه 
ســال 92 و اهدای جوایز بــه برگزیدگان از دیگر فعالیتهای اجرایی میباشــد كه در این 

طرح دیده شده است. 
برای حفظ ارتباط با كودكانی كه مخاطبین اصلی این طرح فرهنگی-آموزشــی هســتند 
وب ســایت »من می توانم« راه اندازی شد تا روند فرهنگ سازی در حوزه كودكان متوقف 

نگردد و امکان نظر ســنجی و بررسی دستاوردهای اجرای طرح نیز فراهم شود. 
در این وب ســایت ما اســتثنایی بودن را در مورد كودكان دارای معلولیت با زبانی دیگر 
بیان نموده ایم به گونه ای كه خانواده و دوســتان هم سن وسال این كودكان به داشتن و 
دوســتی با كودک دارای معلولیت به خود ببالند نه آنکه بنالند.  آشــنایی كودكان با انواع 
معلولیت و رفتار صحیح با كودكان با نیازهای ویژه، توســط خانواده و مربیان و آموزگرها 

از دیگر نکاتی اســت كه در این وب سایت لحاظ شده است. 
در كتاب كنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت به زبان كودكان، در همان ماده 
1 كنوانســیون گفته شده است كه: »كودكان دارای معلولیت همان حقوق و آزادی هایی 
را دارند كه همه كودكان باید از آنها بهره مند شــوند. وقتی كودكی در دیدن، یادگرفتن، 
راه رفتن یا شــنیدن دچار مشــکل می شود یا با موانعی روبه رو می شود كه كودكان دیگر 
آن مشــکل ها را ندارند؛ حقوق برابر، برای كودكان دارای معلولیت باید رعایت شود و ما 
باید رفتاری خوب و شایســته با این كودكان داشته باشیم.« و ماده 8 همان كنوانسیون 
می گوید: »این اشتباه اســت كه به كودكان دارای معلولیت، عنوان یا لقب خاصی بدهیم 
و با آنها رفتار نامناســب داشته باشــیم. كودكان دارای معلولیت می توانند كارهای عالی 
انجام دهند و مردم باید این را بدانند و آگاه شوند. «دغدغه من فردای كودكان است، نه 
امروز خودم. معلولیت از بین نمی رود اما می توان محدودیت های ناشــی از آن را كاهش 
داد. اولویت نیز با محدودیت های ذهنی اســت چرا كــه محدودیت های محیطی متاثر از 
آن اســت. فرهنگ سازی یک شعار نیســت و برابرسازی فرصت ها برای همگان و به ویژه 

تمامی كودكان یک وظیفه همگانی است. 
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انجمن بین المللی غواصان معلول، سازمانی 
است غیر انتفاعی كه در راستای گسترش 
فعالیت های ورزشــی، تفریحــی در زمینه 

غواصی معلوالن تشکیل گردیده است. 
جهت توان بخشی به افراد با ناتوانایی های 
فیزیکــی بــرای شــركت در فعالیت های 
غواصی، نیاز به مربیــان مجرب، همیاران 
توانا، برنامه آموزشی جامع، استانداردهای 
جهانی، تجهیــزات و امکانات خاص و نیز 
حمایت فعاالن و عالقه مندان، محســوس 

بوده است. 
 انجمــن بین المللــی غواصــان معلول، با 
فراهم آوردن این امکانات لذت مشــاهده 
برای  اقیانوس هــارا  انگیز  دنیای شــگفت 

معلوالن به ارمغان آورده است. 
تاســیس ایــن انجمن در آپریــل 1993 
دریچــه ای بــود كوچــک رو بــه جهان 
المتناهــی اقیانوس ها، جهانــی كه جاذبه 
زمین خاكی را بــا جذابیت های خدادادی 

آبزیان در هم می شکند. 
جهانــی كه ناتوانایی هــای فیزیکی در آن 
غرق شــده و بی وزنــی، لــذت توانایی را 

دوچندان می نماید. 
مركز این ســازمان در آمســتردام )هلند( 
و مربیان مجرب آن در سراســر جهان، با 
برنامه های آموزشــی متعدد آمادگی خود 
را جهت اســتقبال از شــما در بخش 75 
در صدی آبی رنــگ این كره خاكی اعالم 

می دارد. 
در كل می تــوان گفت كــه آب درمانی و یا 
حركت و جنب و جوش در آب می تواند فواید 

زیر را داشته باشد: 

- جلوگیری از تحلیل رفتن عضالت 
- رفع محدودیت حركتی و یا پیشــگیری از 

آن 
- جلوگیری از پوكی استخوان 

- پیشگیری از ایجاد انحراف در ستون فقرات 

- ایجاد روحیه نشاط و شادابی 
- پیشگیری از رسوب ســنگ در كلیه ها و 

مجاری ادرار 
- كاركرد بهتر كلیه ها 

- افزایش حجم تنفسی و كاركرد بهتر ریه ها 
- كاهش اسپاسم 

- كاهش درد 
- افزایــش حركت روده هــا و جلوگیری از 

یبوست 
- تقویت عضالت 

- ایجــاد روحیــه اعتماد به نفــس و ایجاد 
روحیه قدرتمندی برای انجام كارهای روزه 

مره به خصوص در افراد نخاعی 
- ارتقاء بهداشت پوست و مو و جلوگیری از 

ایجاد زخم فشاری. 
 

معلوالن  غواصی  آموزشــی  دوره های 
قابل برگزاری درایران

در حال حاضر و با توجه به امکانات موجود، 
دوره های غواصی زیر در جزیره كیش برگزار 

می شود.

دوره آموزش استخری 
Confined Water Diver Program

طراحــی  معلوالنــی  جهــت  دوره  ایــن 
گردیده اســت كه عالقه به غواصی داشته، 

آشنایی با انجمن بین المللی غواصان معلول

 International Association for
Handicapped Divers

اما بنــا به دالیل مختلف مایــل به تجربه 
آن در دریا نمی باشــند. ایــن دوره كامال 
ایمن بوده و بــا توجه به اســتانداردهای 
جهانــی و با امکانات مطلوب و همچنین با 
توجه به شــرایط خاص جسمانی معلوالن، 
در اســتخر سرپوشــیده تحت نظر مربی 
بین المللی برپا می شــود. هنرآموز پس از 
آموختــن غوطه وری با فنون مورد نیاز این 
دوره آشــنا شــده و به همراه مربی و نیز 
كمک مربیان حمایــت كننده، به غواصی 
در اســتخر می پردازد. پس از اتمام دوره، 
گواهینامــه بین المللی غواصی به هنرآموز 
اعطــا می گــردد كه بــا معاینه پزشــک، 
تشخیص مربی و مراجعه به استانداردهای 
جهانــی وی را قادر می ســازد تا به همراه 
یــک غواص حامی و در كنار مربی از لذت 
غواصی برخــوردار گردد. درصــورت نیاز 
امــکان برگزاری این دوره بــرای ارگان ها 
و یا ســازمان ها در تهــران و یا نقاط دیگر 
كشــور با هماهنگی نهادهای ذیربط فراهم 

خواهد بود

دوره غواصی آب های باز 
Open Water Diver Course

 ایــن دوره كــه در دریا برگزار می شــود، 

مخصوص غواصانی اســت كه دوره قبلی را 
بــا موفقیت طی كرده اند و پــا فراتر نهاده 
و تجربــه غواصــی در دریا را بــه كارنامه 
درخشــان خویش می افزایند. در این دوره 
هنرآموز با مهارت های پایه غواصی آشــنا 
شــده و با غوص در دریــا در كنار مربی و 
با حمایت كمک مربیان دیگر قدرت اراده 
آهنیــن خویــش را به تصویر می كشــند. 
غوص در دریــا دیدار آبزیان، آشــنایی با 
محیط دریا و فرار از نیروی گرانش زمین، 
حركــت و جدایــی از صندلــی چرخدار، 
روحــی تازه در كالبد دمیده و شــعار »ما 

می توانیم« را تحقق می بخشد.

دوره آب های باز پیشرفته
Advanced Open Water Dive Course

 ماجراجویــی حســی اســت كــه حتی 
ناتوانایی هــای جســمی نیز مانــع از آن 
انجمــن بین المللی  این رو  از  نمی شــود، 
غواصان معلول با ارائه این دوره به ارضای 
این حس پرداخته و طی آن هنرآموز را با 
شــرایط محیطی جدیدی در دریا از جمله 
غواصی در شب و یا در ارتفاعات و بسیاری 
تخصصهای دیگر آشنا می سازد. با رسیدن 
به این نقطه، ثابت می شــود كه می شــود 

دســت به كاری زد كه بســیاری از افراد 
حتی رویای آن را نیز درسر نمی پرورانند! 
بــا توجه بــه عالیــق و شــرایط فیزیکی 
او، تخصص هــای زیــر نیز آمــوزش داده 
می شوند: غواصی در شب، غواصی با هوای 
غنی شــده، جهت یابی، زیســت شناسی 

دریایی، اسکوتر های زیرآبی و غیره

 دوره غواص همراه 
IAHD Dive Partner course

پس از آموزش به فــرد معلول، نوبت یکی 
از اعضــای خانواده و یا دوســتان اوســت 
تا بــا آموختن غواصی و فنــون مورد نیاز 
توانا و همراهی  جهت همیاری، همپایــی 
همیشــگی برای او باشد، تا زندگی غواصی 
تداوم یافته و لــذت در كنار خانواده بودن 
را بــه ارمغــان آورد. در ایــن دوره همیار 
فــرد معلول، با احتیاجات خاص شــما در 
حین غواصی آشــنا گردیــده و همچنین 
از كلیه اصــول امداد و نجــات در دریا و 
نیز كمک های اولیه مطلع می شــود. كلیه 
گواهینامه ها با نظر مربی و با طبقه بندی ها 
و با توجه به شــرایط جســمانی از كشور 

هلند صادر گردیده است.
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پاهایم بیشــتر از همیشــه بر زمین كشیده 
می شــد. هر لحظه احســاس می كردم اآلن 
است كه بیفتم. چند ساعتی بود كه بی هدف 
از خانــه زده بودم بیرون. یکــی از روزهایی 
بود كــه فکر می كردم بدبخت تــر از من در 
دنیا وجود ندارد. می خواستم چند ساعت از 
خانه دور  باشم. صحنه هایی جلوی چشمانم 
می آمد كه نمی  گذاشــت به خانــه برگردم 
.غیرعادی غذا خوردنــم در مهمانی ها، وارد 
نشدن در دنیای رفاقت بچه ها، جاری شدن 
آب دهانم در جمع، ارتباط سخت گفتاری با 

همه، حتی با اعضای خانواده و...
نمی  دانستم چه كار كنم و كجا بروم. ناگهان 
یــادم افتاد كه چند وقت پیــش در یکی از 
خیابان های محله مان تابلوی مركز نگهداری 
معلــوالن را دیدم. كمی به حافظه ام فشــار 
آوردم تا نشــانی دقیق آن در ذهنم مجسم 
شــود. بدون تفکر بیشتر جلوی یک ماشین 
را گرفتم كلی به خودم فشار آوردم تا راننده 
حرف مرا فهمیــد و مرا به محل مورد نظرم 
رساند. وقتی می خواســتم كرایه را بدهم او 
در نگرفتن آن خیلی مقاومت كرد و من هم 
كه دنبال بهانه برای عصبانی شدن بودم پول 
را پرت كردم و با عصبانیت از ماشــین پیاده 
شدم. هیچ چیز به اندازه رفتار نادرست مردم 
یک معلول را آزار نمی  دهد. یکی نبود به این 
راننــده بگوید آخه مرد! مثاًل تو از من كرایه 

نگیری؛ مشکالت من حل می شود؟
محل نگهداری معلوالن، خانه ای بود نســبتا 
بزرگ كه هیچ ســروصدایی از آن نمی  آمد. 
درش هم بسته بود. آن قدر سوت و كور بود 
كه فکر كردم منحل شده اســت. در راه هل 

دادم اما باز نشــد به دنبال راهی برای ورود 
بودم كه چشــمم به زنگ خورد. با ناامیدی 
زنگ را فشــار دادم. زن میانســالی از پشت 
پنجــره به بیرون نگاه كرد و چند لحظه بعد 
صدای مرد جوانی آمد كه گفت: بله، چه كار 

داری؟
از پشت نرده ها دیدم كه به سوی در می آید. 
یک لحظــه ماندم چه بگویم، بگویم آمدم از 
من نگهداری كنید. البد فکر می كند دیوانه 
شده ام. چون همیشــه خانواده ها می آیند و 
فرزند معلولشان را رها می كنند حاال من تک 

و تنها پا شدم آمدم كه...
در باز شــد. نمی  دانم چه شد كه بی اختیار 
گفتم: دنبال كار می گردم. با خنده و تعجب 
گفــت: كار؟! اینجا كار نیســت! كمی اصرار 
كردم. سرانجام اجازه داد كه به داخل بروم و 
با مدیر مركز مالقات كنم. وقتی به اتاق مدیر 
رسیدم خانم مدیر تلفنی صحبت می كرد. با 
دست اشــاره كرد كه روی صندلی بنشینم. 

وقتی تلفن تمام شد گفت: بفرمایید؟
دوست دارم كه با مركز شما همکاری كنم.

اینجا برای شما كاری نیست؛ نفرات تکمیل 
است.

بعد از چنــد لحظه مکث، جایــم را عوض 
كردم و روی صندلی كنار میز نشستم. چون 
فکر كردم كه او بقیه حرف هایم را به خوبی 
نخواهد فهمید، اشاره كردم كه به من خودكار 
و كاغذ بدهد. نمی  دانستم از كجا شروع كنم 
و چی بنویسم. بی اختیار یاد قطعه آوازی از 
مرحوم استاد حسین قوامی افتادم و نوشتم:
دردی است در این دل كه هویدا نتوان كرد
سری است در این سینه كه پیدا نتوان كرد

توجه اش بیشــتر جلب شــد وپرسید:  شما 
واقعاً چه مشــکلی دارید؟ در خانواده با شما 

بدرفتاری می كنند؟ هرچه هست بگویید.
نوشــتم: خانواده خیلــی خوبــی دارم اما 
احســاس می كنم برای آنها بیست سال رنج 
و عذاب كافی است. تصمیم گرفتم در مراكز 

مخصوص زندگی كنم.
گفــت: مركز ما مخصــوص نگهداری عقب 
ماندگان ذهنی اســت. شــما كه ماشــااهلل 
ذهنتان خوب است. اینجا افرادی هستند كه 
جامعه و خانواده آنها را نپذیرفته اند و ایزوله 

شده اند.
بغضم گرفــت. از طرفی می دانســتم كه از 
آنها موقعیت خیلی بهتــری دارم. از طرفی 
نمی  توانســتم به مدیر مركز بفهمانم كه ما 
معلوالن جســمی – حركتی هم مشکالت 
فراوانــی داریم و بعضــی اوقــات از اینکه 
اینقدر مشــکالتمان دامنگیــر خانواده مان 
اســت درعذابیم. معلوالن عقب مانده ذهنی 
با همه مشــکالتی كه دارند چون خودشان 
متوجه نمی  شوند درد نمی  كشند... اما ما كه 
می فهمیم درد واقعی را می كشیم. این افکار 
در ســرم دور می زد كه پرســیدم آیا ما هم 

مراكز مخصوص داریم؟
گفــت: نمی  دانــم، می توانید از بهزیســتی 

بپرسید.
با خود گفتم: بــر فرض هم مركزی برای ما 
باشــد مادر و پدری كه جوانی شان را برای 
من گذاشــتند و مرا به اینجا رســاندند كه 
هیچگاه حاضر نمی  شوند مرا رها كنند. از جا 
برخاستم كه آنجا را ترک كنم. مدیر پیشنهاد 
كرد كه پیــش از رفتن بچه هــای مركز را 
مالقــات كنم. افرادی را دیــدم كه از لحاظ 
بدنی ظاهراً سالم بودند و وقتی در چشمان 
گنگشان نگاه می كردم احساس می كردم كه 
هیچ نقص و كمبودی ندارند. جوانانی كه با 
وجود جسم سالم، تمام روز را روی یک تخت 
محبوس در نرده های آهنی نشسته بودند و با 
اینکه محاسنشان درآمده بود، با ماشین های 
اســباب بازی سرگرم بودند. بغضم گرفت به 

یاد حکایتی از گلستان سعدی افتادم كه:
هرگــز از دور زمان ننالیدم و روی از گردش 
آسمان در هم نکشــیدم مگر وقتی كه پایم 
برهنه بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. به 
جامع كوفه درآمدم دلتنگ، یکی را دیدم كه 
پای نداشت. شکر نعمت حق تعالی به جای 

آوردم و بر بی كفشی صبر كردم.
دیگر طاقت نداشــتم آن صحنه ها را ببینم... 
از مركز خارج شــدم. سر بر آسمان كردم و 

گفتم: خدایا! اگر ناشکری كردم مرا ببخش!

سیدمحسن حسینی طاها
از کتاب »شکفتن در کویر«

مرا ببخش! 

نمی دانی چه لذتی دارد كه روی صندلی چرخدار بنشینی
و سراسر وجودت پر از دردهای جسمی و روحی باشد ولی تو

خدا را شکر بگویی و ذكر “یا حسین” در دلت سر دهی
نمی دانی چه لذتی دارد كه با عصا راه بروی و

انسانهایی كه از كنارت عبور میکنند در دلشان آهی بکشند ولی تو
اُمیدوار باشی كه آنها با دیدنت، لحظه ای خدا را شکر بگویند

نمی دانی جه لذتی دارد چشم های سَرت نبیند و دیگران باز آهی بکشند
ولی تو با چشم دلت، قشنگی های دنیا را ببینی و آنها ندانند كه تو هم می بینی!!!

نمی دانی چه لذتی دارد وقتی گوش هایت نشنوند و زبانت گنگ باشد و با زبان اشاره
به دیگران بفهمانی كه:  ای انسان ها كمی شکرگزار نعمت هایی كه دارید، باشید !

نمی دانی چه لذتی دارد كه روی صندلی چرخدار بنشینی
و برای جابجایی ات، خانواده و دیگران كمکت كنند

ولی تو در دلت اُمیدوار باشی كه: 
ای كاش این كمک ها به عنوان نقطه ای روشن در نامۀ اعمالشان ثبت شود

و دعا كنی برای عاقبت به خیری شان !
نمی دانی چه لذتی دارد كه از برخی لذت ها مانند راه رفتن محروم باشی
ولی غم این محرومیت به یادت بیاندازد كه جسم دیر یا زود رفتنی ست

پس چرا غصۀ لذت های فانی را بخوری؟!
نمی دانی چه لذتی دارد كه روی صندلی چرخدار بنشینی و نگاهت به زندگی؛ 

نگاهی متفاوت باشد
نمی دانی چه لذتی دارد كه معلولیت باعث شده است

قدر نعمت های الهی را بیشـتر بدانی
كه اگر تو به جای غیرمعلوالن بودی

مطمئنا برای هر یک قدمی كه برمیداشتی و خدا را شکر می كردی
هر چند كه انسان تا نعمتی را از دست ندهد قدر آن نعمت را نخواهد دانست

ولیکن خدا را شکر كه به این نکته دست یافته ای كه اگر سختی و محدودیت نبود
قدر عافیت را به این زیبایی درک نمی كردی

و باالخره نمی دانی چه لذتی دارد كه دیگران تصور كنند
با این حرف ها و اُمیدواری ها، فقط شعار می دهی

ولی تو لبخند بزنی و تنها دلخوشی ات این باشد كه
یار و همراه واقعی و همیشگی ات فقط خداست

فرزانه حبوطینمی دانی چه لذتی دارد!

زمزمـــــــــــه
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حتماً شما شنیده اید كه محتوای كلسترول 
تخم مرغ باالست و می تواند سطح كلسترول 
خونمان را باال ببرد، از طرفی گفته می شود 
كه كلسترول یک منبع پروتئینی مغذی و 
مفید اســت، باالخره چه باید كرد؟ پوست 
ظریف تخم مرغ را بشکنیم و آن را در رژیم 

غذایی خود استفاده كنیم یا نه؟ 
برای مدتی كوتاه متخصصین تغذیه چنین 
كلسترول  باالی  محتوای  كه  می پنداشتند 
موجــب افزایش ســطح كلســترول خون 
می شــود كه افزایش خطــر بیماری قلبی 
در افراد را به دنبــال دارد. ولی این تصور 
برای افراد بزرگسال ســالم عادی مصداق 
نداشته و مورد تایید قرار نگرفته است. در 
داده اند  نشان  بســیاری  مطالعات  حقیقت 
كه مصرف تخم مرغ با ســطح كلســترول 
خونی باالتر همراه نیســت در حالی كه با 
افزایش محتوای مــواد مغذی دریافتی در 

ارتباط است. 
در ســال 2000 میالدی، انجام بررســی 
برای سنجش اهمیت تغذیه ای تخم مرغ در 
رژیم غذایــی آمریکایی ها، و برای تخمین 
میزان ارتباط بین مصرف تخم مرغ با سطح 
كلسترول خون، آغاز گشت. یافته های این 
 Journal of the ژورنــال در  بررســی 
American College of Nutrition به 

چاپ رسید. 
نتایج بررسی حاكی از آن بود كه تخم مرغ 
از ارزش غذایــی باالیی برخوردار اســت و 
مصرف نرمال آن ارتباطی با افزایش یافتن 
سطح كلسترول خون ندارد. به ویژه این كه 

این بررسی نشان داد كه مصرف كنندگان 
تخم مــرغ دریافت باالتــری از مواد مغذی 
مهمی نظیــر ویتامین های ب 12، آ،  ای و 
ســی نسبت به افرادی كه تخم مرغ مصرف 

نمی كردند، داشتند. 
در واقع مقدار كلســترول خون افرادی كه 
مصرف 4 عدد تخم مرغ و بیشتر را در طی 
هفته گزارش نموده بودند، كمتر از افرادی 
بود كه مصرف هیــچ و یا 1 عدد تخم مرغ 

در هفته را گزارش نموده بودند. 
 

دلیل دیگر مبنی بر مفید بودن مصرف 
تخم مرغ برای سالمت تان عبارتند از: 

* تخم مرغ هــا منابعــی عالــی و ارزان از 
پروتئیــن بــا كیفیــت باال هســتند: یک 
تخم مــرغ بزرگ بیش از 6 گرم پروتئین را 
ارائه می كند در حالی كه محتوی تنها 75 
تخم مرغ  پروتئین  است.  انرژی  كیلوكالری 
یک پروتئیــن كامل و حاوی اســیدهای 

آمینه های ضروری مورد نیاز بدن است. 
* تخم مرغ یکی از بهتریــن منابع غذایی 
كولین است: كولین اساساً در زرده تخم مرغ 
یافت می شود، یک تخم مرغ بزرگ تنها در 
حدود 30 درصد از این میزان مقدار مجاز 
توصیه شــده روزانه )RDA( از این ماده 
غذایــی را ارائه می كند، كه نقش مهمی را 
در حفظ سالمت مغز و كاهش التهاب ایفا 
افراد دارای كمبود  از  می نماید. بســیاری 
كولین هســتند، كه این ماده در مقادیری 
جزئی در غذاهای متفاوت یافت می شود. 

* تخم مرغ یک گزینه عالی برای افراد در 
تالش برای كاهش وزن می باشد: به خاطر 
كیفیت بــاالی پروتئین تخم مرغ، می تواند 
در تهیه یــک صبحانه ســیر كننده موثر 
باشــد، كه این امر به ویژه بــرای افرادی 
كــه در تالش برای كاهش وزن هســتند، 
مفید است. البته به شرطی كه در طبخ آن 

روغن اضافه نشود. 
 Journal در یک مطالعه كــه در ژورنال
 of the Federation of American
 Societies for Experimental
Biology 2007 بــه چاپ رســید؛ افراد 
مــورد مطالعــه از یک رژیم كــم چرب و 
محدود از كالری پیــروی می كردند كه به 
طور تصادفــی به دو مدل دریافت صبحانه 
شــامل: مصرف نوعی نان شیرمال حلقوی 
)bagel(، یــا مصرف دو عدد تخم مرغ در 
رژیم غذایی تخصیص یافتند. پس از مدت 
8 هفته مشــاهده شد كه مصرف كنندگان 
تخم مرغ به میــزان 65درصد كاهش وزن 
بیشــتری داشــتند، به میزان 83 درصد 
محیط دور كمرشان كمتر بود و همچنین 
ســطوح انرژی باالتری داشتند. همچنین 
ارزشمند است كه متذكر شویم كه سطوح 
كلسترول و تری گلیسرید پالسمای این دو 
گروه تفاوت معنی داری را نداشت و مشابه 
بودند. محققین ایــن مطالعه چنین فرض 
كردند كه مصــرف تخم مرغ در صبحانه به 
واسطه تقویت ســیری و در نتیجه پیروی 
بیشــتر از رژیم محدود از كالری، موجب 

افزایش كاهش وزن می شود. 

تخم مرغ؛ خوب یا بد؟

ســــــالمت

* تخم مرغ ها از بینایی محافظت می كنند: 
زرده تخم مرغ حاوی مقادیر قابل توجهی از 
صورت قابل جذب كاروتنوئیدهای محافظ 
بینایی نظیر لوتئین و زآگزانتین است، كه 
از پیش رفت تخریب ماكوالی وابســته با 

سن و كاتاراكت پیشگیری می نمایند. 
 Journal مطالعات منتشر شده در ژورنال
of Nutrition نشان می دهند كه تخم مرغ 
افزایش دهنده ســطوح مواد مغذی خون 
بدون افزایش دادن ســطوح كلســترول یا 

تری گلیسیرید آن است. 
حال ممکن اســت این ســؤال برای شما 
مطرح شود كه مصرف چه میزان تخم مرغ 

برای شما مناسب است؟
 
 

مفیــد بودن یک خوراكی، همیشــه لزوماً 
بدین معنا نیست كه مصرف مقادیر بیشتر 
از آن، برایتان مفیدتر اســت، و نباید دچار 

افراط شوید. 
مطالعات اخیر نشــانگر آن بــود كه هیچ 
تفاوت قابــل توجهی در بیماری های قلبی 
- عروقی )نظیر ســکته و حمله قلبی( در 
افرادی كه 4 - 5 تخم مرغ در هفته مصرف 
می كنند بــا افرادی كــه 1 تخم مرغ و یا 
مقادیــر كمتری را در طــول هفته مصرف 
می كنند، مشــاهده نشد؛ لذا مصرف روزی 
یک تخم مرغ در اكثر روز در هفته یا روزی 
دو عــدد تخم مرغ برای چند روز در هفته، 

ایمن و مفید به نظر می رسد. 
در واقع مصــرف روزانه یک عدد تخم مرغ 
می تواند بخشــی از یک رژیم غذایی سالم 
و مغذی برای بزرگســاالن سالم باشد، اما 
برخــی از بیمــاران باید میــزان تخم مرغ 
مصرفی هفتگی شان را محدود نمایند. یک 
اســتثنای مهم در این باب در مورد افراد 
دیابتی اســت كه مصرف بــاالی تخم مرغ 
می توانــد خطر ابتال به بیمــاری قلبی در 

آنان را افزایش دهد. 
اگر دارای یک شــرایط ویژه بالینی مانند 
یا دیابت هستید؛ می بایست  بیماری قلبی 
با پزشــک معالج و یا مشاور تغذیه خود در 
مــورد مصرف تخم مــرغ و محدودیت های 
غذایــی در رابطــه با بیماریتان مشــورت 

كنید. 
 

تخم مرغ  با مصرف  رابطه  در  همچنین 
به نکات زیر توجه فرمایید: 

* از مصــرف تخم مرغ های خام و غذاهایی 
كه بــا تخم مرغ های خام تهیه می شــوند 

)از جملــه مایونــز خانگی، مخلوط شــیر 
و تخم مــرغ، خمیرهــای آشــپزی حاوی 
تخم مرغ خام و غیره( اجتناب كنید. اگر در 
تهیه این غذاها از یک محصول پاستوریزه 

تخم مرغ استفاده شود، ایمن هستند. 
* به كارتن یــا جعبه تخم مرغ دقت كنید 
تا اطمینان حاصل كنید كه تخم مرغ هایی 
تمیــز و عــاری از ترک و شکســتگی را 

خریداری می نمایید. 
* تخم مرغ هــا را در ســردترین قســمت 
یخچال )نــه در درب آن( نگهداری كنید 
و آنها را طــی 3-5 هفته )و یا با توجه به 
تاریخ انقضای درج شــده روی بسته بندی 
آنها( مصرف كنید. تخم مرغ آب پز ســفت 
را نیز باید در یخچال نگهداری كنید و آن 

را طی یک هفته به مصرف برسانید. 
* به هنگام آشــپزی جعبــه تخم مرغ ها را 
بیرون از یخچــال نگه ندارید و تنها همان 
تعــداد تخم مرغ را كــه الزم دارید، بیرون 

بیاورید.
 * تمام ســطوح و لوازم آشپزی و پوست 
دســتتان را قبــاًل و بعــد از اســتفاده از 
تخم مرغ با آب گرم و صابون )برای ظروف: 

مایع ظرفشویی( بشویید. 
* تخم مرغ هــا را تا حــدی بپزید كه زرده 

آنها سفت شود. 
* ظروف محتوی تخم مرغ می بایســت به 
منظور تخریب هر نوع باكتری باید حداقل 
تا 160 درجه فارنهایت )70 درجه سانتی 
گراد: درجــه 1 برخی اجاق هــا( حرارت 

ببینند. 
* در نحــوه طبخ تخم مرغ حتماً باید دقت 
كــرد كه اســتفاده از روغن و بــه عبارت 
دیگر مصرف تخم مرغ ســرخ كرده توصیه 

نمی شود.

  چه میزان تخم مرغ می بایســت 
مصرف کنید؟

ســــــالمت

دکتر حمیدرضا فرشچی
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روغن کنسرو، مفید یا مضر؟

ماهی جیوه ای نخورید

کنســروهای  می دانیم  ما  همه  تقریبا 
از مصرف  باید 20 دقیقه قبل  را  ماهی 
بجوشــانیم و از خرید کنسروهایی با 
اما  کنیم،  خودداری  متورم  قوطی های 
کنسروها  به  مربوط  نکات  و  مســائل 
به ایــن دو موضوع ختم نمی شــود. 
این غذای آماده  این است که  واقعیت 
و خوشمزه تا به حال جان افراد زیادی 
را به خطر انداخته است. جدا از مسئله 
مسمومیت، مصرف بیش از حد آن نیز 
می تواند در طول زمان باعث حساسیت 
است  بهتر  شود،  گوارشی  مشکالت  و 
همیــن امروز با تمام خــط قرمزهای 

کنسروها آشنا شوید.
 

یکی از معایب عمده كنسروها، استفاده از 
مواد نگهدارنده در آنهاست. تولیدكنندگان 
برای باالبردن ماندگاری محصول عالوه بر 
اینکه آن را می پزند و آب درون مولکولی اش 
را خــارج می كننــد، مــواد نگهدارنده نیز 
بــه آن اضافه می كنند. عــالوه براین برای 
حــل و نرم كــردن اســتخوان های ماهی 
مواد دیگــری نیز به بافت گوشــت اضافه 
می شــود. در بســیاری از موارد این مواد 
نگهدارنــده ممکن اســت در طوالنی مدت 
یا در مقدار زیــاد باعث آلرژی های غذایی 
شــوند كه این حساسیت ها به خصوص در 

كودكان شایع تر و شــدیدتر است و باعث 
واكنش هایی در دســتگاه گــوارش، حالت 
تهوع، خارش، حساســیت و قرمزی پوست 
صورت می شــود. یکــی دیگــر از معایب 
كنســروهای ماهی، مقادیر باالی نمک در 
آنهاســت. نمک نیز نوعی ماده نگهدارنده 

محسوب می شود.

در فرایند كنسروسازی، آب فعال بافت غذا 
خارج می شود و به همین دلیل ماندگاری 
آن افزایش پیدا می كند. در فصل تابستان 
نمی توان از فروشگاه ها انتظار فروش ماهی 
تــازه را داشــت در صورتی كــه در تمام 
از كنسرو ماهی  فصل های ســال می توان 
اســتفاده كرد. بیشتر كنســروهای ماهی 
ایران از ماهی تن تهیه می شــوند در حالی 
كه كشورهای دیگر مانند كانادا و استرالیا 
از ماهی سالمون استفاده می كنند.  بیشتر 
مردم ایران معموال به اشتباه كنسرو ماهی 
را تن ماهی می گویند درحالی كه تن یک 
نــوع ماهی اســت و باید بگوییم كنســرو 
ماهی تن. گاهی اوقات برخی از ماهی های 
كنسروی رنگ روشن تر و برخی دیگر رنگ 
تیره تری دارند. درواقع قسمت های مختلف 
ماهــی ممکن اســت رنگ هــای متفاوتی 
داشته باشد و این موضوع بستگی به بافت 

ماهی دارد و تیره تر بودن ماهی كنســروی 
دلیل بر كهنه بودن آن نیست.

 

در صنعت غذایی جهانی، عمده ماهی های 
كنســروی در آب نمک پخته می شوند اما 
بیشتر ماهی های كنسروی ایران با مقادیر 
باالی روغن پخته و تهیه می شوند. در واقع 
بیشــتر موادی كه در مزه و بو نقش دارند، 
مواد محلول در چربی هستند، بنابراین اگر 
بخواهیم ماهی تازه را با كنسروی مقایسه 
كنیــم، یکی از تفاوت هــای آنها در میزان 
چربی اســت. البته بســیاری از افراد فکر 
می كننــد این چربــی از چربی های مفید 
است زیرا ماهی در آن قرار گرفته درحالی 
كه ایــن روغن با چربی موجــود در بافت 
ماهی متفاوت است. چربی گوشت ماهی و 
امگا3 موجود در آن، برای ســالمت بسیار 
مفید اســت و مصرف آن توصیه می شــود 
اما چربــی ای كه در صنایــع غذایی وارد 
كنسروها می شود از چربی های مضر است. 

جیوه و كادمیوم دو فلز سنگین هستند كه 
بر اثر فعالیت صنایع مختلف وارد آب های 
آزاد شــده  و ماهی ها به آن آلوده شده اند. 

با خط قرمز های کنسرو ماهی آشنا شوید 

تیره بودن، دلیل کهنه بودن نیست

بیش از حد با نمک بودن

ســــــالمت

این مسمومیت شوخی بردار نیست!

با چی بخوریم و با چی نخوریم؟

یک بار در هفته بیشتر نخورید

زمانی كه جیوه جذب ماهی می شــود، چه 
ماهی را تازه مصرف كنید و چه به صورت 
كنســروی، این فلز وارد بدن ما می شــود، 
پس نمی توان گفت فقط ماهی های كنسرو 
شــده آلوده به جیوه هســتند، به همین 
تغذیه توصیه  از متخصصان  دلیل بسیاری 
می كنند از ماهی های پرورشــی اســتفاده 
كنیــد و از خیر ماهی هــای آب های آزاد 
بگذرید. مصــرف ماهی های آلوده به جیوه 
می تواند بــرای خانم های باردار و كودكان 
خطرناک باشــد و اگر فرد مقــدار زیادی 
از ایــن ماهی های آلــوده مصرف كند، در 
درازمدت این مــواد در بدنش تجمع پیدا 

می كند و به دوز مسمومیت زا می رسد.
 

 مصــرف ماهــی 3 روز در هفتــه توصیه 
می شــود اما بهتر اســت ماهی كنسروی 

بیشتر از یک بار در هفته مصرف نشود. 

معمــوال محدودیتی در مصــرف هم زمان 
ماهی و دیگر مــواد غذایی وجود ندارد اما 
برخی ها معتقدند طبع ماهی سرد یا خنک 
است و ممکن اســت مصرف آن با موادی 
مانند ماست و ســبزی باعث واكنش های 
دســتگاه گوارش و سردی و دل درد شود. 
در چنین مواقعی می تــوان بعد از مصرف 
ماهی از نبات یا خرما اســتفاده كرد. البته 
تحقیقات زیــادی روی ســردی و گرمی 
غذاها انجام شــده اســت اما پایه و اساس 
آن كامال مشــخص نیســت و بیشــتر به 
واكنش های ایمونولوژیــک بدن ربط داده 

می شود.

غذاهــای دریایــی ماننــد انــواع ماهی و 
میگو و به خصوص غذاهای كنســروی از 
خوراكی هایی هســتند كه می توانند آلوده 
باشند.  بوتولینوم  كلستریدیوم  میکروب  به 
این میکروب در شرایط خاص سمی تولید 
می كنــد كه این ســم منجر بــه بیماری 
نوعی  بوتولیسم  شــد.  بوتولیســم خواهد 
بیماری عفونی عصبی-عضالنی اســت كه 
باعــث فلج شــدن تقریبا كل بــدن و در 
كنسروی  غذاهای  می شــود.  مرگ  نهایت 
اگر به صورت بهداشــتی و كامال اســتریل 
تهیه نشــده باشــند می تواننــد آلوده به 
ایــن میکروب باشــند و از آنجایی كه این 

میکروب برای رشد احتیاجی به هوا ندارد 
می تواند در داخل كنســرو به آسانی رشد 
كرده و در نهایت سم تولید كند. در نتیجه 
كنســرو بهتریــن محیط برای رشــد این 
میکروب به حســاب می آید. درجه حرارت 
الزم برای از بین بردن این میکروب 100 
درجه ســانتی گراد به باالســت و در 120 
درجه ســانتی گراد در عــرض 5 دقیقه به 
راحتــی از بیــن می رود. بــه همین دلیل 
را  توصیه می شود كنسروهای مواد غذایی 
قبل از مصرف حتما برای 20 تا 25 دقیقه 
بجوشــانید. در واقع میکروب كلستریدیوم 
در این دما كشــته نمی شود اما سم آن از 
بین مــی رود. معموال در منــزل نمی توان 
درجه حرارت بــاالی 100درجه را فراهم 
كرد تا میکروب از بین برود اما با جوشاندن 
مواد غذایی حداقل سم آن از بین می رود و 

خطر بیماری زایی آن رفع می شود. 

اگر روزي شأن و مقامت 
پايين آمد نااميد مشو، زيرا 
آفتاب هر روز هنگام غروب 

پايين مي رود تا بامداد 
روز ديگر باال بيايد

ســــــالمت

افالطون
 فيلسوف يوناني

 )428 – 348 ق.م(
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93/1/29     
ارائه تسهیالت ویژه به معلوالن و جانبازان در نمایشگاه کتاب

به گزارش حوزه ادبیات باشگاه خبرنگاران جوان ،نیکنام حسینی پور، مدیر كمیته رفاهی از برگزاری جلسه با سازمان بهزیستی كل كشور 
و ایجاد تســهیالت ویژه  برای معلوالن و جانبازان خبر داد و گفت: برای اولین بار با همکاری سازمان بهزیستی تصمیم گرفته شد خدمات 
ویژه ای برای معلوالن و جانبازان در ایام برگزاری نمایشگاه ارایه شود. وی عنوان كرد با هماهنگی سازمان بهزیستی تصمیم گرفته شد، دو 

ماشین ویژه حمل نقل معلوالن در نمایشگاه مستقر شود و به حمل و نقل سریع این عزیزان در نمایشگاه بپردازد. 

93/2/2     
افتتاح باشگاه چاقی ویژه معلوالن

بیمارســتان نورافشــار از راه اندازی باشگاه چاقی ویژه افراد كم توان حركتی خبر داد. دكتر رامین كروی در گفت وگو  با ایسنا، با اعالم خبر 
راه اندازی باشگاه چاق ها در بیمارستان توانبخشی نورافشار گفت: عارضه چاقی به دلیل كم تحركی كودكانی كه دارای مشکالت حركتی و 
عصبی هستند حادث می شود. وی گفت چاقی در افرادی كه دارای اختالل حركتی هستند به چشم می خورد، بر همین اساس برنامه های 

ویژه ای برای كاهش وزن این افراد در نظر گرفته شده است.
كردی با بیان اینکه در این باشــگاه برای كاهش وزن به ســه عامل تغذیه، ورزش و روانشناســی توجه ویژه می شود، گفت: تغذیه معموالً 

بیشترین كمک را در كاهش وزن می كند كه با همکاری تیم دانشگاه علوم پزشکی تهران به افراد متقاضی، مشاوره تغذیه داده می شود.
وی با اشاره به بررسی وضعیت روحی و روانی افراد چاق گفت: ورزش نیز می تواند در كاهش وزن نقش مهمی داشته باشد. 

93/2/7   
معلوالن دوومیدانی کار قم، به چهار مدال قهرمانی کشور دست یافتند

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، رقابت دوومیدانی كاران معلول در قم عالوه بر انگیزه و قرار گرفتن در برترین های كشــور، تالش برای 
راهیابی به مســابقات پاراآسیایی و جهانی را به دنبال داشــت و هر سه نماینده قم در آن، موفق ظاهر شدند. در این مسابقات جانبازان و 

معلوالن قم در موارد 400 و 500 متر به چهار مدال طال، نقره و برنز دست یافتند. 

93/2/24     
ازمان افزایش 20 درصدی معلوالن، مشخص شد

حق ایاب و ذهاب معلوالن قطع نخواهد شد. تا زمانی كه دستگاه های موظف به ارایه خدمات حمل و نقل به معلوالن، آمادگی كافی برای 
انجام این كار پیدا نکنند، بهزیستی به ادامه خدمات حمل و نقل خود ادامه می دهد.

 رئیس سازمان بهزیستی كشور از رونمایی و ابالغ طرح نهایی نظام طبقه بندی معلوالن در روزهای آینده خبر داد و گفت: از نیمه امسال، 
20 درصد افزایش پیدا می كند. 

همایون هاشــمی رئیس سازمان بهزیستی كشور از رونمایی و ابالغ نهایی نظام طبقه بندی معلوالن خبر داد و گفت: با اجرای این طرح از 
این پس خدمات به طور متناسب با میزان معلولیت ارایه می شود و اجرای این طرح حل بسیاری از مشکالت معلوالن در پی خواهدداشت. 

  93/1/30     
تصویب طرح ایجاد شبکه معلوالن در رسانه ملی

به گزارش خبرنگار باشــگاه خبرنگاران جوان طهماســبی در مراسم افتتاح طرح توانمندســازی بر مبنای هنر در رسانه ملی، افزود: دفتر 
پژوهش ســازمان صداوسیما در نظر دارد كه طرح توانمندسازی بر مبنای هنر ویژه معلوالن در راستای اهداف رسانه ملی و تحقیق شعار 

رسانه ملی، رسانه فراگیر را با هدف تشکیل شبکه ویژه معلوالن در سراسر كشور اجرا كند.
این مقام مســؤول آماده ســازی این بستر را برعهده صداوسیما و سازمان بهزیستی دانســت و گفت: صداوسیما با ساختن برنامه های ویژه 
معلوالن باعث آشــنایی مردم با توانمندی های معلوالن می شــود و نگرش منفی مردم را نسبت به معلوالن از بین می برد و دیگر كسی به 

آنها به دیده ترحم نگاه نمی كندو فرهنگ مردم اصالح می شود. 

93/2/6    
تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران جهانی شد

تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران با كسب مقام نایب قهرمانی در آسیا، سهمیه حضور در مسابقات جهانی لهستان را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری دانا، همزمان با مســابقات والیبال نشسته مردان، مسابقات زنان نیز در مجموعه ورزشی سجاد مشهد برگزار شد. در 

پایان، تیم ملی ایران ضمن كسب سهمیه مسابقات جهانی، به نایب قهرمانی این رقابت ها دست یافت.

در رســــانه ها

نام کتاب : تغذیه ورزشکاران جانباز و معلول 
نویسندگان: دكتر كاوه خبیری، سپیده مهرآیین 

چاپ اول : 1386
ناشــر: بامدادكتاب ) این كتاب با حمایت و نظارت فدراسیون جانبازان و معلولین جمهوری اسالمی 

ایران چاپ و منتشرشده است(
كتاب حاضر دارای دو مقدمه، یکی مقدمه فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین و دیگری مقدمه 

مولفین است.
در مقدمه اول، نگارنده برنقش تغذیه در ورزشــکاران جانباز و معلول تأكید می كند و با بهره گیری از 
تجارب ارزنده خود و با استفاده از تحقیقات به عمل آمده در زمینه تغذیه، به دنبال ارائه روش های 
صحیح دریافت و مصرف كالری مورد نیاز ورزشکاران است تا آنان بتوانند از عهده تأمین نیازهای 
واقعی خود برآیند . همچنین با توجه به وضعیت جســمی و روحی جانبازان و احتمال تداخل 

دارویی، راهکارهای مناسبی ارائه كرده است .
در مقدمه دوم، مولفین با اشــاره به پایه گذاری مســابقات پاراالمپیک تابســتانی ) 1960( و پاراالمپیک زمســتانی )1992( به 

توانمندی این گروه  و موفقیت های زیادی كه در مسابقات به دست آورده اند توجه كرده اند.
این كتاب در هفت فصل تدوین شده است.

نام کتاب :راهنمای آموزش آمادگی جسمانی )براكپورت(
)ویژه نوجوانان و جوانان دارای معلولیت(

نویسندگان: ژوزف پی وینیک - فرانسیس ایکس. شورت 
مترجمان: مژگان نصیری زاهد و مریم خسروی 

این كتاب حاوی اطالعات اساسی مورد نیاز برای توسعه آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی 
در بین نوجوانان معلول تدوین شــده اســت و به عنوان یک مولفه آموزشی مرتبط با آزمون 
آمادگی جســمانی براكپورت یا )BPFT( اســت كه این آزمون برای تعیین اصول تندرستی، 
بهداشت و همچنین تعیین وضعیت تناسب جسمانی مرتبط با سالمتی و نیازهای منحصر به 

فرد نوجوانان طراحی شده است. 
نگارنده در این كتاب با پرداختن به بعضی از فاكتورهای آمادگی جســمانی كه بیشــتر جنبه ســالمتی دارند، به دنبال آن است 
كه ضمن شــناخت كافی، نگاهی نیز به وضعیت معلولیت ها داشــته باشد. معرفی فاكتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی، 
نحوه توســعه آنها، مالحظات خاص هریک از معلولیت ها، شیوه های انجام تمرینات و نحوه برنامه ریزی تمرینات آمادگی جسمانی، 

اســتقامت قلبی، تنفسی و تركیب بدنی، قدرت و استقامت عضالنی و انعطاف پذیری و دامنه حركتی، از جمله مطالبی است كه در 
این كتاب به آنها پرداخته شده است.

معرفی کتـــــاب
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اولین اپلیکیشــن فارسی حوزه معلولیت با عنوان »آشنایی با آسیب نخاعی« توسط مركز 

ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشاركت  بعضی از مراكز  دولتی و غیردولتی 

برای نصب بر روی تبلت ها و تلفن های همراه دارای سیستم عامل آندروید طراحی شده به 

صورت رایگان عرضه شد. دكتر مسعود جوادی، رییس مركز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و 

امور ایثارگران گفت: افراد دچار آسیب نخاعی با دانلود و نصب این برنامه بر روی تلفن همراه 

یا تبلت خود می توانند به اطالعات ســودمندی درباره مشکل جسمی شان دسترسی پیدا 

كنند، همچنین با اتصال به اینترنت از سایت های تخصصی این حوزه نیز بهره مند شوند.

 وی با قدردانی از مشاركت كنندگان، افزود: در كنار مركز ضایعات  نخاعی مراكز  دیگری 

از جمله: پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، مركز تحقیقات علوم اعصاب 

شفا بیمارســتان خاتم االنبیا )ص(، مركز تحقیقات تروما و جراحی سینا وابسته 

به دانشــگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع آموزشی نیکوكاری رعد، انجمن باور، 

دانشــگاه فرهنگیان پردیس شــهید چمران و پایگاه اینترنتی معلوالن ایران 
)شمعدانی( همکاری داشته اند.

اولین اپلیکیشن فارسی معلوالن ایران به بازار آمد

گالری اعتماد بر عهده داشت طی چند ماه دوره آماده سازی، تعداد 76 اثر از آنجا كه مدیریت هنری این حراج را امیر حسین اعتماد مدیر نیکوكار و هنر دوست با موفقیت اجرا شد.جســمی حركتی برنامه ریزی شــده بود با همراهی مردم با هدف حمایت از آموزش، توانبخشــی و اشتغال معلوالن آثار هنری این مؤسسه خیریه گردهم آمده بودند. حركتی كه عالقمندان به آثار هنری بود كه برای شركت در نخستین حراج بر اســاس این گزارش سالن همایش های رعد میزبان جمعی از هنردوست به معرض فروش گذاشته شد.كشور، عصر جمعه 9 اسفند با حضور گروهی از شهروندان نیکوكار و پس از 2 روز نمایش 76 تابلو و مجســمه از هنرمندان صاحب سبک نخستین حراج آثار هنرهای تجسمی مجتمع آموزشی نیکوكاری رعد 
هنری ارزشمند از هنرمندان نقاش و مجسمه ساز كشور را جمع آوری كرد كه در میان 

آنها هنرمندان شناخته شده ای چون پرویز تناولی، علی اتحاد، حمید پازوكی، مصطفی چوب تراش، 
شهال حسینی، بیژن صیفوری، نسترن صفایی، علی گلستانه، حسین ماهر، شهریار احمدی و... حضور چشم گیر 

داشتند.

اســتقبال گرم شــركت كنندگان و اجرای منحصر به فرد و صمیمی همایون ارشادی به اتفاق خواهرش طوفان گركانی رویداد 
خوشآیندی را رقم زد كه عالوه بر جلب رضایت حضار، مشاركت و همراهی آنها را به دنبال داشت. 

تندیس حراج توسط صدیقه اكبری مدیر عامل مجتمع رعد به امیرحسین اعتماد مشاور هنری، آسا براتی مدیر اجرایی، همایون 

صادقانه آنها اهدا شد.ارشادی و طوفان گركانی مجریان مراسم و احسان الجوردی مدیر عامل شركت چاپ و نشر كاربه، هنر معاصر، به پاس خدمات 

چکش های حراج خیریه رعد صدای 
نیکوکاری داشت

در رعدچه خبـــر

مسابقه نقاشــی و خوشنویسی پاراآرت توكیو در ســال 2013 با عنوان 

»عبــور هنر فراتر از مرزها و معلولیت ها« ویژه هنرمندان دارای معلولیت 

كشــورهای آسیایی با انتشــار فراخوان ارســال آثار كار خود را از اواخر 

تابســتان آغاز كرد و مجتمع آموزشی نیکوكاری رعد كه همواره پیشگام 

حركت های فرهنگی و ترویجی حوزه معلوالن كشور است با استقبال 

از این فرصت بین المللــی ضمن برقراری ارتباط با برگزار كنندگان 

ژاپنی به عنــوان مجری ایرانی این مســابقه مســؤولیت فراخوان، 

جمع آوری، داوری مقدماتی، ارسال آثار منتخب و ایجاد دبیرخانه مسابقه 
را بر عهده گرفت.

با تهیه فراخوان ملی و انتشــار آن از طریق رســانه های گوناگون اعم از 

مجازی، دیداری شنیداری، مکتوب و... در نهایت 500 اثر هنری از سراسر 

كشور جمع آوری شد و با هماهنگی برگزاركنندگان انتخاب مقدماتی آثار 

توسط 3 نفر از كارشناسان و هنرمندان داخلی آغاز شد. داوران ایرانی 30 

تابلوی نقاشی را انتخاب و به ژاپن ارسال كردند.

مجریان در نهایت 10 اثر را حائز شرایط حضور در مرحله پایانی نمایشگاه 

و مســابقه تشخیص دادند. رویا میربد، آرش رزقی بارز، مرجان محمدی، 

مریم   قمی پور، اكرم محمودی، ندا فقیهی، محمد رضا جهان پناه، سمیرا 

نیک آور، ســمیه باقرپور و زهرا فتحعلیان نفراتی بودند كه آثارشــان با پرداخت هزینه از ســوی مجتمع رعد به كشور ژاپن ارسال شده و 

طی مدتی حدود 3 ماه در چند مکان مهم شــهر توكیو به ویژه فرودگاه این شــهر به نمایش گذاشته شد و مقامات سیاسی و فرهنگی آن 

كشور در كنار مردم از این آثار بازدید كردند.

بر اساس این گزارش رویداد هنری پاراآرت توكیو 2013 با مشاركت 20 كشور آسیایی و هدف افزایش اعتماد به نفس و خود اتکائی افراد 

دارای معلولیت از طریق هنر، ارتقاء درک و آگاهی عمومی مرتبط با موضوعات معلولیت و پیشبرد ارتباطات بین المللی میان كشورهای 
آسیائی برگزار شد. 

در پایان كار این مســابقه و نمایشگاه از ایران محمد رضا جهان پناه از الرستان فارس و سمیرا نیک آور از استان البرز به عنوان منتخبین 

نهایی معرفی شدند و عالوه بر دریافت دیپلم افتخار نمایشگاه، كتاب و نشان اختصاصی مسابقه به آنها اهدا شد. شایان ذكر است تمام 10 

نفر هنرمند توان یابی كه آثارشان به مرحله پایانی راه یافت در مراسمی كه به مناسبت 12 آذر روز جهانی معلول در مجتمع رعد برگزار 

شد حضور یافتند و با دریافت لوح سپاس و جوایز نقدی مورد تشویق قرار گرفتند.

حضور هنرمندان توان یاب ایرانی در 

جمع برترین های پاراآرت توکیو 2013

در رعدچه خبـــر

به منظور فراهم آوردن امکانات مورد نیاز اشــتغال پایدار افراد دارای معلولیت، شناخت كارآفرینان اجتماعی، تدوین برنامه های اجرایی و 
ایجاد بانک اطالعات از كارجویان توان یاب و در مراحل بعد سایر گروه های آسیب پذیر، دفتر كارآفرینی اجتماعی در مجتمع رعد دایر شد.

دفتر كارآفرینی اجتماعی دبیرخانه شــورای راهبردی كارآفرینی اجتماعی محسوب می شود كه متشکل از اساتید دانشگاه، كارآفرینان و 
تعدادی از فعاالن اجتماعی است. این شورا به عنوان اتاق فکر دفتر، به صورت دوره ای جلساتی را برگزار می كند و خط مشی اجرایی دفتر 
را تعیین و بر اقدامات اجرایی نظارت خواهد كرد، همچنین كمیته های استراتژیک، آموزش، كاریابی توان یابان و خود اشتغالی توان یابان 
زیــر نظر مدیریت ایــن دفتر فعالیت می-كنند. در حال حاضر ثبت نام از توان یابان مجتمع رعــد و افراد دارای معلولیت، همکاری برای 
اشــتغال 108  نفر در طرح اشــتغال خدمات همراه اول ) كال سنتر(، معرفی 6 نفر برای اشتغال در بانک گردشگری، هماهنگی با شركت 
مهد فال توس برای اشــتغال توان یابان در خط تولید، راه اندازی خانه كارآفرینی مجتمع رعد در سرای محله برق آلستوم همزمان با روز 
جهانی معلوالن، تشــکیل دبیرخانه كارآفرینی اجتماعی، برقراری ارتباط با اســاتید كارآفرینی و كارآفرینان موفق كشــور، برگزاری چند 
كارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت را به مورد اجرا گذاشته است.نشســت تخصصی كارآفرینی در سالن همایش های رعد، راه اندازی ســایت دفتر كارآفرینی اجتماعی و پیگیری برگزاری كنفرانس ملی 

تأسیس دفتر کارآفرینی اجتماعی مجتمع رعد
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برای حمایت از مهارت آموزی و توانبخشــی توان یابان به مجتمع آموزشی مســابقات جهانی اختراعات كره جنوبی را كه به تازگی كســب كرده است مهندس مســعود شــفقی مخترع برتر جهان در ســال 2013 مدال طالی طالی خود را برای حمایت از تحصیل معلوالن ایرانی به مجتمع رعد اهدا كرد.مخترع برتر جهان در ســال  2013 در كالس مهندسی عمران تازه ترین مدال 
همچون مهندس شفقی بیشتر استفاده كنیم.تأســیس شــود و در آن مركز از توانمندی های علمی افراد شایســته ای این است كه در آینده مركزی برای پرورش خالقیت و نوآوری توان یابان رعد، اظهار كرد: از طرح هایی كه در حال حاضر در دســت بررسی داریم در كنفرانس خبری، مهندس احمد میرزاخانی رئیس هیئت مدیره مجتمع نیکوكاری رعد اهدا كرد.

در پایان این كنفرانس خبری، نشــان زرین مجتمع آموزشــی نیکوكاری رعد به پاس حمایت های معنوی، به مسعود 
شــفقی اهدا شد. شــایان ذكر است مسعود شفقی تا كنون 16 مدال طالی جهانی و 9 جایزه ویژه جهانی در اختراع به دست آورده 
2013 و نشان لیاقت كشور كره جنوبی در سال 2013 از جمله مهم ترین این جوایز است.كه »گلوری مدال شــیمی 2013 جهان« ) ثبت شده در ســایت فدراسیون جهانی مخترعین(، كاپ نابغه كشور مجارستان در سال 

با هدف بیان تجربیــات عملی و یافته های علمی در حــوزه كارآفرینی اجتماعی، گردهمایی 
كارشناسان كارآفرینی و جمعی از كارآفرینان كشور با حضور، رمضان لطفی معاون توانمند سازی 
و كارآفرینی سازمان رفاه شهرداری تهران، دكتر ناصر عبادتی مشاور شورای شهر تهران، 
دكتر بیگدلی دبیر شــورای آسیب های اجتماعی شــهرداری تهران، مشاور وزیر جهاد 
سازندگی و جمعی از اساتید دانشکده كارآفرینی دانشگاه تهران در تاالر همایش های 

مجتمع رعد برگزار شد. 
بر پایه این گزارش مهدیه نجفی زاده معاون مجتمع رعد با یادآوری اینکه این مجتمع 
با شعار » آموزش منجر به اشتغال« پس از سال ها تالش در عرصه ارایه آموزش های 
فنــی و حرفه ای برای افراد دارای معلولیت با همکاری شــهرداری تهران دبیرخانه 
كارآفرینی اجتماعی را تأســیس كرده اســت، گفت: این دبیرخانه به طور منظم 
نشست های تخصصی و عمومی را با حضور اساتید كارآفرینی و كارآفرینان موفق 
كشور برگزار خواهد كرد تا با استفاده از اطالعات علمی و كارشناسی آنها در جهت 
ارتقا توانمندی های كارآموزان مجتمع رعد و سایر گروه های آسیب پذیر فعالیت 

كند. 
هم چنین مریم رسولیان عضو هیات مدیره مجتمع رعد با بیان دالیل تأسیس 
و فعالیت های مجتمع رعد گفت: این مجتمع در حال حاضر قریب 4 هزار نفر 
كارآموز فارغ التحصیل دارد و با توجه به رشد تحصیالت تکمیلی و توانمندتر 
شدن كارآموزان فارغ التحصیل شده از مركز جامع علمی كاربردی رعد، هدف 

بعدی ما اشتغال آنها است.
وی افزود: افراد دارای معلولیت عالوه بر استفاده از دوره های آموزشی به برنامه هایی 
نیاز دارند تا حضورشان در اجتماع و ارتباطشان با افراد را تسهیل كند، اشتغال كارآموزان یکی 
از این راهکارهاست كه از دغدغه های ما در طول 30 سال گذشته بوده و هست. مجتمع رعد با 
كمک كار آفرینان اجتماعی تالش می كند تا موضوع اشتغال را به صورت متمركز، سازمان یافته 

و مدیریت شده پی گیری كند. 
 رمضان لطفی معاون توانمند ســازی و كارآفرینی ســازمان رفاه شهرداری تهران پیرامون این 

برگزاری سلسله نشست های کارآفرینان با مشارکت سازمان رفاه شهرداری تهران

در رعدچه خبـــر

به معلوالن ایرانیاهدای مدال طالی مخترع برتر جهان 

مراسم گرامیداشت روز جهانی معلول با محوریت برآورده كردن آرزوهای افراد 
دارای معلولیت همزمان با 12 آذر در سالن همایش مجتمع رعد برگزار شد.

ســتاد اجرایی برگزاری مراسم 12 آذر متشکل از چند هنرمند و فیلم ساز، 
نویسنده، خبرنگار، توان یابان و مدیران بخش های اجرایی مجتمع رعد چند 
ماه پیش از فرارســیدن روز جهانی معلول فعالیت خود را آغاز كرد و ضمن 
بررسی پیشنهادهای رسیده در نهایت »طرح درخت آرزوها« به تصویب رسید.
به همین مناســبت بزرگ ترین كیک ویلچری با وزن 120 كیلوگرم عصر 
روز ســه شنبه 12 آذر در مراسم جهانی معلوالن مجتمع رعد رونمایی شد 
و توان یابان مجتمع در كنــار كیک ویلچری عکس یادگاری انداختند. این 
كیک توسط صدیقه اكبری مدیر عامل مجتمع رعد در میان صدای شادی 
توان یابان بریده و بین شركت كنندگان توزیع شد. بزرگ ترین كیک ویلچری 
جهان در قنادی شیرین منش با مدیریت محمد نصرتی و همکاری نصیرزاده، 

عارفی، امید نصرتی، یعقوبی، كوهی، ایرانی و انصاری تهیه شده بود.
 در این مراســم افشــین پیروانی پیشکســوت تیم ملی فوتبال و باشــگاه 
پرســپولیس با بیان اینکه حضور در این گونه مراسم دل ها را به هم نزدیک 
می كند، افزود: شاد كردن دل این عزیزان به ما هم انرژی مضاعف می دهد و 

معلولیت محدودیت نمی آورد.
در قســمتی از مراســم روز جهانی معلول هنرمند توان یابی كه آثارشان در 
مسابقه بین المللي نقاشي معلوالن پاراآرت توكیو 2013 » ژاپن به نمایش 

درآمده بود، مورد تشویق قرار گرفتند.
در مراسم امسال پیام دبیر كل سازمان ملل متحد را نماینده ویژه ایشان گری 
لویئس قرائت كرد، بان كی مون در این پیام  با اعالم وجود یک میلیارد معلول 

در جهان خواستار ارائه فرصت به همه افراد دارای معلولیت شد. 

درخت آرزوها 12 آذر میوه داد

در رعدچه خبـــر

نشست گفت: زمانی فرار می رسد كه كســب سود رضایت خاطر كارآفرینان 
اقتصادی را تأمین نمی كند و از آن به بعد خدمت به هم نوع را در دستور كار 
خود قرار می دهند. یعنی این كه كار آفرینان اقتصادی می خواهند بخشی از 
مســؤولیت اجتماعی خود را در جامعه به هر شکلی انجام دهند. وی ادامه 
داد: مجتمع رعد سال ها در راستای آموزش توان یابان فعالیت كرده است و 
زیباتر از آن، این است كه ما كارآفرینان اجتماعی هم در زمینه اشتغال این 

عزیزان گامی مؤثر برداریم.
در این نشست ها مشاور وزیر جهاد سازندگی، نقش كارآفرینی اجتماعی 
در ایجاد فضای ســبز در كالن شــهرهایی همچون تهران و باغداری 
شهری را تشریح كرد و دكتر عبادتی از اساتید دانشگاه كارآفرینی با 
بیان نقش شهرداری تهران در توسعه كار آفرینی اجتماعی، تأثیر این 

رویکرد را در اشتغال توان یابان مورد بررسی قرار داد.
در حاشیه این مراسم كارگاه آموزشی بررسی نقش و جایگاه مسؤولیت اجتماعی 
شركت ها توسط علیرضا امیدوار مدیر مركز آموزشی ترویج حاكمیت و شركت 

برگزار شد.
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کارگاه آموزشی آینده بهتر برای کارآموزا ن رعد اجرا شد
از طریق همکاری و مشــاركت خیریه همگام و مجتمع رعد دوره  »آینده بهتر« برگزار شــد و 
شاهین طبری مؤسس و رئیس هیأت مدیره شركت چارگون در خصوص موضوع انتخاب كردن 
در زندگی و كارگردانی زندگی برای دستیابی به اهداف مورد نظر سخنانی را بیان كرد و در ادامه 
احسان طریقت در مورد برداشتن گام های كوچک برای رسیدن به هدف و بازبینی رویای آینده 
مطالبی را عنوان كرد و افزود: بازبینی گذشته و نگاهی به حال و آینده هر فرد برای آینده بهتر 
اهمیت ویژه ای دارد. در خاتمه علی نعمتی شهاب مبحث تخصص و حرفه ای بودن را به عنوان 

ابزاری واقعی جهت دستیابی به آرزوها و اهداف آینده مورد بررسی قرار داد.

کارگاه توانمندسازی جوانان در کاریابی و اشتغال برگزار شد
باهدف توانمندسازی جوانان جویای كار و افزایش ضریب موفقیت كسانی به تازگی جذب بازار 
كار شده اند كارگاه توانمندسازی جوانان در كاریابی و اشتغال برگزار و دكتر ابوالفضل سلیمی و 
دكتر ایرج هیرمندپور كه چندین تجربه موفق در زمینه برگزاری توانمند سازی مهارت های فرد 
و موفقیت گروه های كاری در آمریکا به همراه داشتند به اتفاق چند نفر از همکارانشان در داخل 
كشور، جمعی از كارآموزان مجتمع رعد، مددجویان خیریه حضرت زهرا)س( و عالقه مندان به 
موضوع همایش را گردهم آوردند و در مدت 8 ساعت اصول كلی موفقیت در كاریابی را مطرح 
كردند. در این نشست موضوعاتی از قبیل: خودشناسی، شناخت توانمندی های فکری، جسمی و 
عالیق، شناخت ضعف ها و قوت ها و شناساندن آن به صاحبان كار )شركت ها و متقاضیان نیروی 
كار( با هدف ارتقا سطح دانش و استفاده درست از توانمندی ها و ارائه راهکارها و تکنیک های 
خودشناســی به عنوان یکی از محورهای اصلی در زمینه شــناخت افرد نسبت به توانایی ها و 

استعدادهای اشخاص مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

موفقیت هنرمندان توان یاب رعد در اجراي همایش بیمه سالمت همگاني
با حضور رئیس جمهوري، وزیر تعاون،كار و رفاه اجتماعي،  وزیر بهداشت،  درمان و آموزش پزشکي 
و جمعي از مقامات و مســؤوالن كشور، همایش بیمه سالمت همگاني برگزار شد كه به ابتکار 
روابط عمومي وزارت تعاون،  كار و رفاه اجتماعي، سمیه توانایي هنرمند توان یاب مجتمع آموزشي 
نیکوكاري رعد و مربي دوره هاي ســوخته نگاري در این مراسم ملي مسؤولیت اجراء را بر عهده 
داشــت و همچنین فاطمه صالحي هنر مند توان یابي كه بدون دست سنتور مي نوازد قطعاتي از 

موسیقي سنتي ایراني را اجرا كرد.

نشست نقش افراد داراي معلولیت در برنامه هاي نهضت جهاني هالل احمر بررسی شد
در این گردهمایي كه اكثر ســازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه معلوالن حضور داشتند، ابتدا 
دكتر سید مسعود مرعشیان مدیر كل توانبخشي هالل احمر با اشاره به پیشینه فعالیت هالل 
احمر در امر توانبخشــي افراد داراي معلولیت، گفت: براي كاهش آســیب  افراد داراي معلولیت 
برنامه هایي با عناوین: معلولیت در حوادث و ســوانح، مدافعه گري براي معلولین، افزایش آگاهي 
عمومي،  آموزش و اطالع رساني در زمینه حقوق معلولین،  چگونگي تشویق دولت ها به حمایت 
بیشتر از حقوق معلولین، نحوه مشاركت معلولین در برنامه ریزي ها، افزایش دسترسي معلولین به 
اطالعات و تهیه استراتژي ها و برنامه هاي عملیاتي ملي براي بحث معلولیت، در دست تهیه است 

كه حضور تشکل های مرتبط برای تدوین برنامه ها اهمیت دارد. 
رضا سخن سنج مدیر روابط عمومي خیریه رعد با اشاره به نقش مؤسسات مردم نهاد درحمایت 
از آســیب دیدگان حوادث طبیعي،  گفت: عملکرد گروه همیاران بحــران در زلزله آذربایجان با 
اجتماع مؤسسات خیریه رعد، نیکان، پاپلي، بچه هاي سیب سرخ، پیام امید و كودكان حضرت 

زهرا)س( با اهدا 42 دستگاه كانکس مسکوني و ساخت 30 خانه روستایي، هر چند براي 
این مؤسسات دستآورد مهم و ارزشمندي محسوب مي شود اما چنانچه در یک تقسیم كار 

ملي، نقش و میزان حضور تشکل هاي مردم نهاد تعریف شود و اطالعات مناسب و به هنگام 
در اختیار مدیران این مراكز قرار داده شود با اطمینان مي توان، گفت نرخ بهره وري افزایش 

و آسیب های احتمالی كاهش خواهد یافت.

انتخابات گروه همیاري بانوان رعد برگزار شد
با ســپري شدن 2 ســال فعالیت هیأت مدیره گروه همیاري بانوان رعد روز دوشنبه 19 خرداد 
اعضاي این گروه گرد هم آمدند تا براي یک دوره 2 ساله، هیأت مدیره جدید این گروه را انتخاب 
كردند. اسامی اعضاء هیأت مدیره: حشمت تفضلي، ناهید آزادي،عفت رحیم پور، فریده فالحي 

والهه مصداقي،محبوبه رحیمیان وثریا امیراحمدي
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complex about the complex which has been 
specifically built and organized for the use of 
people with disabilities
■ the role of sport on the lives of people with 
disabilities is measureless
Conversing with Zahra Nemati and Roham 
Shahabipour, champions of the sport of 
bows and arrows in the Paralympics games

■ I have a personal experience about the 
miracle of sports
Conversing with Rouhallah Rostami, mem-
ber of the weightlifting national team who 
has won several medals in the Paralympics
■ with Paralympics champions-physically 

challenged luminaries
Introducing Abdolreza Jokar who is one the 
Paralympics champions in different periods 
and rounds

■ Brietonikic; a sport for everyone
Conversing with Yasaman Moayedi, a per-
son who has invented this sport; this sport 
is recognized and accredited by the IRI’s 
ministry of sports and youth and became af-
filiated with the field of public sports in 2013
■ the effect of sports and physical activities 
on the health of people with disabilities
An article by Dr. Farideh Helmi
■ do forgive me
Murmur
■ institutionalizing culture, a path that should 
be taken creatively
An article by Taraneh Miladi about how to 
institutionalize culture with regard to disabil-
ity and imparting it to children without dis-
abilities
■ making suitable and easing sports for peo-
ple with disabilities
An article
■ you have no idea how good it feels
Murmur
■ pray for me
Murmur
■ becoming familiar with the international so-
ciety of physically challenged scuba divers
Introducing the society
■ Seven keys to having a positive personal-
ity
■ he/she was my everything
Murmur
■ egg
An article about the benefits of eggs
■ becoming familiar with the “Don’ts” of fish 
conserves
■ introducing books
Introducing two books: the daily diet of phys-
ically challenged athletes-the guidance book 
of physical fitness training
■ in the media
■ what’s up in Raad?
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■ preamble: a brief on the speech of the 
president of the international Paralympics 
committee Philip craven in the conference 
“sports for everyone” which was held in Teh-

ran in 2011
■ The position of sports in people with dis-
abilities’ rehabilitation and educational 
centers.-note
■ for the first time in Iran
Conversing with Hassan Mahmoud Abadi 
about founding the major of physical educa-
tion for the sake of people with disabilities’ 
sports in Raad’s college of applied science
■ Iran’s women athletes have always dis-
played a solid performance in the Paralym-
pics
Conversing with Dr. Fatima Derakhshani, a 
holder of PhD in hygiene education and the 
vice president of the national Paralympics 
committee’s field of women about women’s 
professional sports, barriers and the outlook 

for the future and the role of the national 
Paralympics committee in this field
■ the problem with sports in our country is 
that it’s controlled by the government
Conversing with Dr. Behrooz Barjaste, the 
technical deputy of the Paralympics commit-
tee and one of the founders of people with 

disabilities’ sports in Iran about how to scout 
physically challenged athletes and the ac-
tions that have been taken in order to de-
velop their talents
■ Buchia is a field that affects a child’s soul 
and mind
Conversing with Abbas Ardestani, senior ex-
pert of physical education and the director of 
research and education in the federation of 
people with disabilities about Buchia and its 
role in nourishing and developing the mind 
and the body of people with disabilities
■ sport is an inalienable right of all humans
Conversing with Dr. Mirzamani, member of 
the board of directors of the federation of 
public sports about the role of sport in peo-
ple’s health and the federation’s activities in 
this regard

■ introducing the sport “Buchia”
An article about the sport “Buchia”
■ the position of the people with disabilities’ 
sports in domestic and international laws
This note addresses some of the laws relat-
ing to people with disabilities’ sports on both 

national and international levels
■ the Ghamar Bani Hashem complex, a 
sports center specific to people with disabili-
ties
Conversing with Morteza Seraj, the man-
ager of the Ghamar Bani Hashem sports 


