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مشــکالت مسافران نابینا در گفت و گو با فرنوش نوبخت
مدیر عامل شــرکت بهره برداری مترو تهران و حومه

چشم هایت را باز کن مترو !
مجیدسرایی

خبرنگار

ëëبحث تأمیـــن امنیـــت مســـافران معلول و
مخصوصاً نابینا در ایستگاههای مترو ،همچنان
مطرحاستواینبحثبعدازحادثه۲۴مهر۸۹
که منجر به فوت هما بدر ،معلم نابینا در ایستگاه
خزانهشد،پررنگترشده؛شرکتبهرهبرداریمترو
تهران و حومه چه تمهیداتی برای حفظ امنیت
معلوالندرمتروحینسوارشدنبهقطاروپیاده
شدنازآنپیشبینیکردهاست؟
از بـ ــدو بهرهبرداری قطارهـ ــای زیرزمینی در
سـ ــال  ۱۳۷۹نابینایـ ــان جزو مسـ ــافران ثابت ما
شدند .متأسفانه سـ ــامانه حمل و نقل ما برای
شـ ــهروندان نابینا و حتی سایر معلوالن ،بهطور
یکنواخـ ــت و یکدسـ ــت طراحی نشـ ــده؛ به این
معنی که معماری ایستگاهها با نقشهای واحد
طراحی نشده اسـ ــت؛ بعضی از ایستگاهها پله
برقـ ــی دارند ،بعضـ ــی دیگر ندارنـ ــد؛ پله برقی
بعضی از ایسـ ــتگاهها سـ ــمت راسـ ــت اسـ ــت و
بعضـ ــی دیگر سـ ــمت چپ .هنـ ــد ریلهایمان
آرایشـ ــی مختلـ ــف دارنـ ــد ،بعضی ایسـ ــتگاهها
آسانسور دارند و بعضی ندارند .در واقع شهروند
نابینـ ــا با معماریهای مختلفی مواجه اسـ ــت.
بـ ــا این حـ ــال ما سـ ــعی کردیم مسـ ــافرانمان را
بشناسیم؛یعنیبایکآمارمیدانینسبیبهاین
رسیدهایم که کدام ایستگاهها پذیرای چه طیف
از شهروندان هستند .بنابراین با مسافران نابینا
آشنایی نسبی داریم و به این واقفیم که دریافت
دادههای شـ ــنیداری بـ ــرای این شـ ــهروندان در
اولویتاست،امامتأسفانهسیستمهایطراحی
شده در داخل ایستگاهها اجازه نمیدهند که این
دوستان به بهترین شکل از راه شنیدن ،جهت و
مسـ ــیر خودشان را تعیین کنند و بعضاً حوادث
ناگـ ــواری مثل حادثه تلخ سـ ــقوط خانم بدر در
چاله ایستگاه خزانه پیش میآید .تمهیدات ما
در بحث امنیت مسـ ــافران نابینا ،بیشتر متکی

بـ ــر کمکهای فردی اسـ ــت؛ به ایـ ــن معنی که
همکاران ما به محض رؤیت مسافر نابینایی که
وارد ایستگاه میشود ،او را تا سوار شدن به قطار
همراهـ ــی میکنند ،اما بعضـ ــی وقتها که چه
عرض کنم ،بیشـ ــتر اوقات این کمکها از سوی
مسـ ــافران نابینا پس زده میشـ ــود؛ البته شاید
هم حق داشته باشند ،چون معتقدند مشکلی
در سـ ــوار شـ ــدن به قطار ندارند .پروتکل ما این
است که مسافر نابینا را سوار قطار کنیم و ایستگاه
مقصدش را بدانیم و در صـ ــورت امکان ،او را تا
بیرون ایستگاه همراهی کنیم .من میخواهم از
دوسـ ــتان نابینا خواهش کنم که وقتی پای گیت
میرسـ ــند ،حتماً منتظر باشـ ــند تا بـ ــا همراهی
مأموران ایستگاه سوار قطار شوند ،این کمکها
را بـ ــه منزله توهین تلقی نکننـ ــد؛ چون حقیقتاً
قطارهاشلوغاست.
ëëاتفاقاً یکـــی از مواردی که دوســـتان نابینا طی
تماسهای مکرر با ما بر آن تأکید داشـــتند ،نبود
مأمور هنگام عبور از گیت برای همراهی است؛
حتی بعضی از دوســـتان از این شاکی هستند که
هنگامپیادهشـــدنهیچمأموری-مخصوصاًدر
ایســـتگاههای جدیداالحداث -آنهـــا را تا بیرون
ایستگاههمراهینمیکند.
نه! مأمـ ــوران ما موظفند مسـ ــافران نابینا را
همراهـ ــی کنند ،اما همان طور که گفتم ،شـ ــاید
علت عدم همراهی بعضی مأموران ،پس زدن
این کمکها از سوی مسافران نابینا باشد .با این
حال مـ ــن مأموران ایسـ ــتگاهها را ملزم میکنم
که این موضـ ــوع را جدی بگیرند؛ ضمن این که
مسافران نابینا هم موقع پیاده شدن از قطار در
نقطهای بایستند تا مأموران ما آنها را همراهی
کنند.
ëëشـــاید دلیل بـــه قول شـــما «پـــس زدن» این
کمکها ،نبـــود آمـــوزش صحیح بـــه مأموران

عکس :مهر

قطـــار زیرزمینی یا همان مترو به عنوان وســـیله نقلیه پر مســـافر ،از زمـــان بهرهبرداری
ترین این شکایتها ،به کمبود
( )۱۳۷۹محل نقدها و شکایتها بوده؛ شاید یکی از مهم ِ
واگنها برگردد ،اما جنس گله و شکایت شـــهروندان نابینا متفاوت از دیگر شهروندان
است« .مأموران سکوها ما را هنگام سوار شـــدن به قطار همراهی نمیکنند؛ وقتی هم
از قطار پیاده میشـــویم ،هیچ مأموری نیســـت که ما را تا بیرون ایستگاه راهنمایی کند
و مجبوریم از مســـافران کمک بخواهیم« ،».سیســـتم اعالم گویـــای قطارها زمانی که
پیک مســـافر اســـت و حتی در مواقع خلوت یا کار نمیکند یا نام ایستگاهها را به اشتباه
اعالم میکند« ،».خطوط ویژه نابینایان در برخی ایستگاهها فرسوده شده« ،».در تمام
ایســـتگاهها آسانســـور نصب نشـــده ....».این موارد و موارد زیادی که از سوی نابینایان
مطرح شد ،بهانه خوبی بود تا با فرنوش نوبخت ،مدیر عامل شرکت بهرهبرداری مترو
تهران و حومه گفتوگو کنیم؛ نکته جالب توجه ،پیوســـتن علی عبداهللپور ،مشـــاور
نوبخت در میانه گفتوگـــو بود که کمک کرد تا موارد مغفـــول مانده از ذهن نوبخت
بیان شود .در ادامه این گفتوگو را میخوانید.

ایستگاهها در نحوه صحیح برخورد با شهروندان
نابینا باشـــد؛ چنـــان که بـــه شـــأن و منزلت این
شهروندانبرخورندههمنباشد.
حقباشماست؛چونرفتاروبرخوردبعضی
پرسـ ــنل ممکن اسـ ــت برآیند اتفاقات شخصی
آن روزش باشد و خروجیش ،برخورد ناصحیح
با یک مسـ ــافر نابینا شود .ما از این ایده استقبال
میکنیم و حاضریـ ــم آموزشهای الزم به تمام
مأموران ایسـ ــتگاهها را با کمک کارشناسانی که
مورد وثـ ــوق جامعـ ــه نابینایان هسـ ــتند ،انجام
دهیم.
ëëاگراجازهدهیداینسؤالراازجنابعبداهللپور
کهمشاورشماهســـتندبپرسم:یکیازمعضالتی
که نابینایـــان با آن مواجهند ،نبـــود خطوط ویژه
در ورودیهای ایستگاههاییســـت که روی زمین
هســـتند؛ مثل ایســـتگاه ترمینال جنوب یا خزانه
یا علیآباد .آیا برای برطرف کردن این مشـــکل و
اساساً مشکل خطوط ویژه نابینایان برنامههایی
پیشبینیشدهاست؟
عبداهلل پور:زمانی که مـ ــا طراحیهای الزم
برای تـ ــردد نابینایـ ــان در ایسـ ــتگاههای مترو در
جهان را جست و جو کردیم ،به دو الگو رسیدیم.
یـ ــک الگـ ــو نشـ ــانهگذاری از مدخل ایسـ ــتگاه تا
سـ ــوار شـ ــدن به قطار را نشـ ــان میداد که بعضاً
نمونههایـ ــی دیدیـ ــم کـ ــه از  ۱۰۰یـ ــا  ۲۰۰متـ ــری
ایستگاه ،برای نابینایان نشانهگذاری شده است.
مـ ــا این الگو را بـ ــه دالیل قـ ــراردادی و مالی اجرا
نکردیم .الگوی دوم این بود که از دم آسانسور یا
پله برقی خطوط هدایت کننده را نصب کنیم و
بقیه مسیر را به عهده هدایت با عصا بگذاریم.
ëëمشـــکل اینجاســـت کـــه آسانســـور در همـــه
ایستگاههانصبنشـــده؛مثالًایستگاه ۱۵خرداد
آسانسور ندارد و نه تنها نابینایان ،بلکه معلوالن
جسمی-حرکتی هم در این ایستگاه مشکل تردد
دارند.
عبداهلل پور:حرف شـ ــما درست است .آقای
مهندس هم دسـ ــتور اکید دادند ایسـ ــتگاههایی
که امکان نصب آسانسـ ــور در آنها وجـ ــود دارد،
شناسایی شـ ــود و ما اقدامات الزم در این زمینه
را انجـ ــام میدهیـ ــم ،اما حقیقت این اسـ ــت که
همهایستگاههابهلحاظتوپوگرافیامکاننصب
آسانسور را ندارند .ایستگاه  15خرداد هم یکی از
این موارد است؛ ضمن این که در دنیا هم تمام
ایستگاههایمتروتمهیداتالزمویژهنابینایانرا
لحاظ نکردهاند .اما این توجیه صحیحی نیست.
من از صحبتهـ ــای جناب مهنـ ــدس نوبخت
وام میگیـ ــرم و تأکید میکنم که با تعامالتی که
میشود بین شرکت بهرهبرداری مترو و روزنامه

مأموران ما موظفند مسافران نابینا را همراهی کنند ،اما
همان طور که گفتم ،شاید علت عدم همراهی بعضی
مأموران ،پس زدن این کمکها از سوی مسافران نابینا
باشد .با این حال من مأموران ایستگاهها را ملزم میکنم
که این موضوع را جدی بگیرند؛ ضمن این که مسافران
نابینا هم موقع پیاده شدن از قطار در نقطهای بایستند تا
مأموران ما آنها را همراهی کنند

ایران سـ ــپید برقرار کرد ،موارد الزم از سوی شما
منعکـ ــس شـ ــود و ما هـ ــم پیگیریهـ ــای الزم را
انجام دهیم .برای نشـ ــان دادن حسـ ــن نیتمان
و آگاهی نابینایان عزیز از این نکته که مسـ ــئوالن
متـ ــرو نیازسـ ــنجیهای الزم را انجـ ــام دادهاند،
میگویـ ــم که مثالً یکی از اماکن و مسـ ــیرهای پر
تردد نابینایان که سالها پیش شناسایی شده و
خطوطویژهترددنابینایانباهمکاریشهرداری
در آن نصب شده ،مسیریست که نابینایان را به
مرکزرودکیهدایتمیکند.

ëëآقای نوبخت! یکی از مواردی که شکایتهای
بســـیاری به دنبال خود داشته و همچنان از سوی
مســـافران نابینای مترو مطرح اســـت ،موضوع
صداست .از یک ســـو صدای رادیو که در محیط
ایستگاه پخش میشـــود برای نابینایان که صدا
عنصر اصلی مســـیریابی اســـت ،ایجاد مشکل
میکنـــد .از ســـوی دیگر ،ســـامانه اعـــام گویای
ایســـتگاههای قطارها دائماً با اخاللهای زیادی
همراه اســـت؛ خیلی وقتها اسامی ایستگاهها
برعکسیاحتیاشتباهپخشمیشودیادرموارد

زیادی بلندگوهای واگنها بـــا کیفیت بد ،صدا را
پخشمیکنندیااساساًقطعهستند.
این موضوع به دلیل خرابیهایی اسـ ــت که
پیش میآید که البته خیلی هم اتفاق نمیافتد.
ممکن است کدهای ایستگاهها جابهجا یا گهگاه
قطع شود .اما باز توجیه کننده مشکلی که برای
نابینایـ ــان پیـ ــش میآورد نیسـ ــت .من بـ ــاز این
موضوع را بجد پیگیـ ــری میکنم.درباره پخش
صدای رادیـ ــو هم نبایـ ــد این نکتـ ــه را فراموش
کنیم که به هر حال عـ ــدهای برنامهریزی رفت و
آمدشان را بر اساس پخش اخبار ترافیک تنظیم
میکنند .معموالً رادیوهای ایستگاهها روی موج
رادیو تهران متمرکز اسـ ــت که اخبـ ــار ترافیک را
اعالم میکند .بنابراین ما برای حفظ حقوق آن
دسته از شـ ــهروندان که به رادیو گوش میکنند،
الزم میبینیم صدای رادیـ ــو را پخش کنیم ،اما
زمانی که قطار وارد ایسـ ــتگاه میشـ ــود ،صدای
رادیو را قطع میکنیم و فقط صدای مسئول پیج
پخش میشود که مسـ ــافران را از توقف روی لبه
سکوبرحذرمیکند.
عبداهلل پـــور :مـ ــن در این مـ ــورد بخصوص
طرحی ارائه کرده بودم که به صورت پایلوت در
خط  ۲اجرا شـ ــود .طرح این بود که مسیر رفت از
ایستگاه صادقیه به فرهنگسرا را با صدای خانم
پخش کنیم؛ یعنی سیستم اعالم گویا با صدای
خانم باشـ ــد و مسـ ــیر برگشـ ــت از فرهنگسرا به
صادقیه با صدای آقا باشد تا حداقل شهروندان
نابینا متوجه شـ ــوند کـ ــه صدای هر کـ ــدام از این
سیسـ ــتمها کـ ــدام مسـ ــیر را مشـ ــخص میکند،
اما متأسـ ــفانه این طرح از سـ ــوی جامعه هدف
حمایتنشد.
ëëمشـــکل دیگری که از طرف ناشـــنوایان مطرح
میشـــود ،مربـــوط بـــه تابلوهـــای ویـــژه داخل
واگنهاســـت که مســـیر را بـــه صـــورت بینایی

مشخصمیکندوبرایاینشهروندانبسیارمفید
است؛متأسفانهاینتابلوهاهمخیلیمواقعقطع
میشوند.
حق با شماسـ ــت .باید ما این موارد را اصالح
کنیم.
ëëنکتـــهدیگریکهقابلطرحوبررســـیاســـت،
مناسبسازیســـامانههاینقشهیابایستگاهها
برای نابینایان اســـت .با توجه به پیشرفتهای
نویـــن در زمینـــه تولیـــد فناوریهای تـــازه برای
نابینایان،بهنظرشماچهتمهیداتیمیتوانبرای
تولیداپهایویژهنقشهیابیمتناسببااستفاده
نابینایانتولیدکرد.
برنامههایی مثل نقش ـ ـهیابها ایـ ــن امکان
را دارنـ ــد تا بـ ــا اسـ ــتفاده از نرمافزارهایی که ویژه
نابینایان طراحی شـ ــده ،متناسبسـ ــازی شوند؛
منتهاانجاماینکارنیازمندمشورتباکارشناسان
و متخصصان فناوریهای نابینایان اسـ ــت .من
همین جا اعالم میکنم که ما از این مشورتها
اسـ ــتقبال میکنیم .ضمن این که توجه داشـ ــته
باشـ ــیم هر نرمافزاری هم امکان اجرا شـ ــدن در
ایران را نـ ــدارد .مثالً نرمافزاری کـ ــه در امریکا بر
اساس شرایط شـ ــهروندان آن کشور تولید شده،
شـ ــاید در ایران کارآیی الزم را نداشـ ــته باشـ ــد؛ یا
ممکن اسـ ــت کسـ ــی مدعی تولید یک نرمافزار
ویژه نابینایان شود ،اما با بررسیهای کارشناسی
معلوم شـ ــود که این نرمافزار با اسـ ــتانداردهای
الزم فاصلـ ــه دارد .بر همین مبنـ ــا واقعاً باید کار
کارشناسـ ــی صورت بگیـ ــرد .این نکتـ ــه را هم در
پایـ ــان اضافه کنم کـ ــه :آنچه از سـ ــوی نابینایان
به عنوان مشـ ــکل مطرح میشـ ــود ،بـ ــا موضوع
جان شـ ــهروندان مرتبط است و برای ما یک کار
اداری اسـ ــت؛ بنابراین ما خالصانـ ــه از طرحها و
مشـ ــورتها در زمینههای خدماتی و آموزشـ ــی
استقبالمیکنیم.

گفت وگو با بهنام خلجی قهرمان مدال طالی ســنگ نوردی معلوالن

گذر از باورهای غلط با مدد انگیزه هایی استوار
راضیه کباری
خبرنگار

اگـ ــر تا به حـ ــال تصـ ــور میکردید سـ ــنگنوردی
ورزشی است که به بدنی ورزیده و عضالنی نیاز
دارد،شایدباوصفقهرمانیمعلولیکهباوجود
مشکالت عضالنی شـ ــدید با صخرهها دست و
پنجه نرم میکند ،در دیدگاه خود بازنگری کنید.
هستند کسانی که به پشـ ــتوانه انگیزه و اراده
خود از باورهای غلط میگذرند و کاپ قهرمانی
جهان را به دسـ ــت میگیرند .کسانی که با بدنی
ضعیف و معلول سالهای متمادی عمر خود
را گذرانـ ــده و میگذرانند .بهنـ ــام خلجی دارنده
مدال طـ ــای قهرمانی سـ ــنگنوردی معلوالن
 paraclimbingمبتال به انحراف سـ ــتون فقرات
«اسـ ــکلیوز» اسـ ــت اما خمیدگی قامت و ستون
اس مانند فقـ ــرات و ضعف عضالت دسـ ــت و
پـ ــا نتوانسـ ــته او را از تصمیمش برای بـ ــه اهتزاز
درآوردن پرچم کشورش در مسابقات قهرمانی
جهان باز دارد.
بهنام  38ساله از هفت هشت سال پیش به
صورتی اتفاقی کار سنگنوردی را آغاز میکند و
بعد از یک سال به ادامه کار به صورت حرفهای
و برای شرکت در مسـ ــابقات جهانی عالقهمند
میشـ ــود .بهنـ ــام میگویـ ــد :با دوسـ ــتم بـ ــه کوه
میرفتیم و صعود دیگران را نگاه میکردیم .با
اصرار او برای آموزش سنگنوردی اقدام کردیم
میخواسـ ــتم مدتی را با او همراه شـ ــوم شاید از
ادامه کار منصرف شود .چون رشته پر زحمت و
گرانی بود اما در نهایت او بود که سنگنوردی را
رها کرد و من به آن عالقهمند شدم .سنگنوردی
ورزشی پر هیجان و جذاب است یک سالی که از
آموزشم گذشـ ــت با دیدن ورزشکارانی که برای
شـ ــرکت در مسابقات به کشـ ــورهای دیگر اعزام
میشـ ــدند تصمیـ ــم گرفتم در رشـ ــته معلوالن
توانم را ارزیابی کنم .درخواستم را به فدراسیون
سـ ــنگنوردی دادم و بـ ــا هزینه شـ ــخصی برای
اولین بار در سال  2014به اسپانیا اعزام شدم .در
آنجا مسـ ــابقات قهرمانی جهان برای معلوالن

برگزار شـ ــد .این مسابقات دو سال یک بار برگزار
میشـ ــود .هنگام ثبت نـ ــام برای اعـ ــزام متوجه
شدم دو معلول دیگر نیز برای شرکت در مسابقه
درخواست دادهاند به این صورت برای اولین بار
تیمسنگنوردیمعلوالنایرانراتشکیلدادیم؛
به اتفاق حسـ ــن میرزا حسـ ــینی که قطع پا بود و
محسن پورقاسم که چهار انگشت دست چپ را
نداشت .من در کالس  rp3یا حداقل معلولیت
شـ ــرکت میکـ ــردم و در گروه معلـ ــوالن عصب
عضله ولی امسـ ــال با افزایش درجه معلولیت
در کالس rp2شـ ــرکت کردهام .آن سال به مقام
سـ ــوم جهان دسـ ــت یافتم و مدال برنز گرفتم.
در دوره بعد که سـ ــال  2016در پاریس برگزار شد
تیم تغییر کرد ،محسن پورقاسم همراه ما نبود
و مهدی پهنـ ــاور به جمع ما اضافه شـ ــد .او یک
جراحی و ضعـ ــف در قوزک پای چپ داشـ ــت.
آن سـ ــال شـ ــرکت کنندگان و رقبا زیاد بودند و ما
بدون آمادگی رفته بودیم و نتایج پنجم تا هفتم
را به دست آوردیم .دو ماه پیش نیز من به اتفاق
امیر سبزی در دوره مقدماتی مسابقات جهانی
اتریـ ــش شـ ــرکت کردیـ ــم و یک طال و یـ ــک برنز
گرفتیم اما در مسابقات نهایی از سوی مسئوالن
تصمیم بر این شـ ــد که تنها کسـ ــانی که شانس
آوردن مدال دارند اعزام شـ ــوند و به این ترتیب
من به همراه تیم عادی سنگنوردی اعزام شدم
و مقام اول جهان را در کالس rp2کسب کردم.
ëëهزینهشرکتدرمسابقاتباکیست؟
در مسـ ــابقات جهانی افراد سـ ــالم و معلول
بـ ــا هم اعزام میشـ ــوند .معلوالن نیـ ــز با هزینه
فدراسیون سـ ــنگنوردی اعزام میشوند .اما در
سایرمسابقاتباهزینهشخصیاعزاممیشوم.
ëëازدشواریاینورزشبرایمعلوالنبگویید؟
البته تمرینات سـ ــنگنوردی خیلـ ــی اذیتم
نمیکنـ ــد چـ ــون مرتـ ــب تمرینات اسـ ــتقامتی
انجام میدهم .حین کار فشـ ــار زیادی احساس
نمیکنـ ــم .امـ ــا بعـ ــد از تمرین درد کمر شـ ــروع
میشـ ــود باید بگویم بعد از ایـ ــن تمرینات و کار
سـ ــخت چیزی که مرا بیش از هر چیز اذیت کرد
بیمهری مسئوالن بود که قول استخدام رسمی

قهرمانـ ــان مـ ــدالآور را دادهانـ ــد اما حـ ــال آن را
طور دیگـ ــری ترجمه میکننـ ــد و میگویند تنها
مدالآوران سالم استخدام میشوند و فرزندان
معلوالن هم میتوانند استخدام شوند اما خود
معلول از این قانون مسـ ــتثنی شـ ــده است .من
عید امسال از کار تعدیل شدم و با وجود زندگی
متأهلی برای رسیدن به نتیجه مناسب تا شروع
مسـ ــابقات دنبال کار جدیـ ــدی نرفتم بعالوه به
قول مسـ ــئوالن اعتماد کردم و گفتـ ــم با گرفتن
مدالاستخدامرسمیمیشوم.تمامهزینههای
مربی و سـ ــالن و مکمل را تقبل کردم اما بعد از
آوردن مدال از مسئوالن وزارت ورزش و جوانان
شنیدم که این طرح در مجلس برای ورزشکاران
سالم تصویب شده است.
ëëاگر این رشـــته در پارالمپیک پذیرفته شود چه
شرایطیپیشمیآید؟
ورزش معلـ ــوالن بایـ ــد زیر نظر فدراسـ ــیون
جانبازان و معلوالن باشـ ــد .این فدراسـ ــیون هم
تنها از رشتههای پارالمپیکی حمایت میکند در
حالیکه از لحاظ امکانات مالی ،وضعیت خوبی
دارد .سـ ــنگنوردی در المپیک  2020توکیو قرار
است برای اولین بار وارد رشتههای المپیک شود
و هر رشتهای که در المپیک پذیرفته میشود یک
یا دو دوره بعد در پارالمپیک وارد میشود
ëëقبول دارید که باید تالش کرد و حق معلوالن را
گرفت؟
آخر بـ ــرای من دیگـ ــر زمانی نمانده اسـ ــت.
به اصطـ ــاح اگـ ــر تالشها هم به جایی برسـ ــد
نوشدارو بعد از مرگ سـ ــهراب است .در ورزش
سـ ــنگنوردی معلوالنی که شـ ــرکت میکنند تا
نهایت  45-44سالگی حضور دارند و آن هم نه
برای رقابت واقعی بلکه بیشـ ــتر برای سرگرمی.
به این ترتیب امثال من باید پاسوز این پیگیریها
شویم تا شاید بعدیها سـ ــود آن را ببرند .وقتی
این رشته پارالمپیکی بشود کشورهای دیگر هم
رویآنسرمایهگذاریمیکنند.
ëëایـــنورزشازنظـــرجســـمیبـــهشـــمالطمه
نمیزند؟
البته شـ ــوکهای ناگهانی روی ستون فقرات

بعد تمرینات و کار سخت چیزی که مرا بیش از هر چیز اذیت
کرد عملی نشدن قول استخدام رسمی قهرمانان مدالآور
است .مسئوالن میگویند تنها مدالآوران سالم استخدام
میشوند و فرزندان معلوالن هم میتوانند استخدام شوند اما
خود معلول از این قانون مستثنی شده است .من عید امسال
از کار تعدیل شدم و با وجود زندگی متأهلی برای رسیدن به
نتیجه مناسب تا شروع مسابقات دنبال کار جدیدی نرفتم
دردسرسـ ــاز اسـ ــت .من تـ ــا حاال عضالتـ ــم را در
وضعیتخوبینگهداشتهاموبهمشکلخاصی
برنخورد هام.
ëëآیا در مسابقات شرکتکننده نابینا هم حضور
دارد؟
بله ،به عنوان مثال تا دوره قبل تیم معلوالن
ژاپـ ــن را پنج نابینا تشـ ــکیل میدادند و امسـ ــال
یک معلول ویلچـ ــری هم به آنها اضافه شـ ــد.
مسابقات سـ ــنگنوردی نابینایان از جذابترین
مسـ ــابقات اسـ ــت زیرا همه سـ ــالن در سـ ــکوت
محضفرومیرودتاراهنماازپاییندیوارمسیرو
جای گیرهها را به فرد نابینا بگوید .همه سکوت را
رعایت میکنند و وقتی سنگنورد پایین میآید

همهحضاردرسالنمیایستندومسابقهدهنده
را تشـ ــویق میکنند.در این مسـ ــابقات معلوالن
در ردههـ ــای مختلف سـ ــکوی قهرمانـ ــی دارند
به عنوان مثال برای نابینایـ ــان ،معلوالن قطع
نخاع ،قطع دست و یا هر معلولیتی یک مسیر
طراحی شده که مسیر معلول دست با معلول پا
متفاوتاستومسیرمعلوالنبیناییراحتترو
گیرههایدرشتتریدارد.بهاینترتیبطراحی
مسـ ــیرها برای معلوالن بسـ ــیار پرهزینه است و
برندگان جایزه نقدی خاصی از میزبان دریافت
نمیکنند.مگراینکهکشورمیزبانشرایطخوبی
داشته باشد .قهرمانان ایرانی هم در پایان سال از
طرفرئیسجمهورتقدیرمیشوند.

بهنام قهرمان مدالآور کشـ ــورمان ناامید از
عمری کـ ــه بر روی ورزش گذرانـ ــده بود در پایان
میگوید باید به دنبـ ــال کاری برای امرارمعاش
باشم به جای پیگیری وعده مسئوالن.
آرتیمس فرشـــاد یگانه ،سـ ــرمربی تیم ملی
سـ ــنگنوردی و مربی بهنام در مسابقات همراه
او بـ ــوده اسـ ــت او  7-6سـ ــال از نزدیـ ــک شـ ــاهد
تالشهای بهنام بوده اسـ ــت .یگانـ ــه که خود از
سال هشتاد مربی سنگنوردی است و عضویت
تیمهـ ــای ملـ ــی نوجوانان تـ ــا بزرگسـ ــاالن را در
کارنامـ ــه خـ ــود دارد،می گوید :مسـ ــابقاتی که در
اتریش برگزار شد مسابقات قهرمانی جهان بود.
بهنام برای این مسـ ــابقه خیلی زحمت کشید.
مسابقهاش هم خیلی سـ ــنگین بود و بیشترین
تعداد شـ ــرکت کننده در رده او حضور داشـ ــتند.
رقیبهایش هم خیلی قوی بودند و شـ ــناختی
روی آنها نداشـ ــتیم ولی بهنـ ــام خیلی خوب در
رقابتهاظاهرشدودرمرحلهمقدماتیبااقتدار
اول شد و در فینال هم تنها کسی که مسیر را تاپ
کرد بهنام بود.
ëëویژگی کار با معلوالن چیســـت آیا ســـختتر
است؟
میتوان گفت سختتر اسـ ــت اما این افراد
آنقدر انگیزه دارند که کار با آنها را راحت میکند.
در ورزش قهرمانی انگیزه فرد خیلی مهم است.
بـ ــرای من هم جالب اسـ ــت این افـ ــراد با وجود
اینکه از لحاظ جسـ ــمی توانایـ ــی خوبی ندارند
انگیزه و پشتکار باالیی دارند.
ëëظاهراًقهرمانان معلول در ســـهمیه استخدام
مدالآورانقرارنمیگیرند؟
من هم وقتی این را شـ ــنیدم تعجب کردم.
این بـ ــه گونهای بیاحترامی به آنهاسـ ــت یعنی
شـ ــما تصور میکردید افراد معلول نمیتوانند
قهرمان شـ ــوند ،مسـ ــئوالن باید دیدگاهشـ ــان را
نسـ ــبت به معلوالن عوض کننـ ــد .این بچهها با
وجودمشکالتفراوانزحمتمیکشندتاپرچم
ایران را باال ببرند آنوقت جواب میشنوند که این
قانونبرایمعلوالننیست.
ëëپتانســـیل معلوالن ایران برای شرکت در این

مسابقاتراچگونهمیبینید؟
معلوالن ما پتانسیل خیلی خوبی دارند ولی
به آن اهمیت داده نمیشود.در اصل فدراسیون
کوهنـ ــوردی نبایـ ــد ایـ ــن بچههـ ــا را حمایت کند
اینها بایـ ــد زیر مجموعه فدراسـ ــیون معلوالن و
جانبازان باشـ ــند ولی این اتفاق نیفتاده اسـ ــت.
طالی قهرمانی جهان کم چیزی نیست ،بعد از
المپیک از لحـ ــاظ ارزش دومین مدال جهان به
حساب میآید .چگونه میتوان به کسی که این
مدال را آورده اهمیت نداد.
اما دبیر سـ ــتاد پارالمپیـ ــک و عضو صندوق
حمایتازپیشکسوتانوقهرماناندربارهسهمیه
قانونی اسـ ــتخدام دولتـ ــی مـ ــدالآوران معلول
میگویـ ــد :قانـ ــون اسـ ــتخدام دولتـ ــی قهرمانان
مـ ــدالآور مصوبـ ــه دولـ ــت اسـ ــت اما مشـ ــکل
اینجاسـ ــت که باید دولت ردیفی برای استخدام
داشته باشد تا بتواند قهرمانی را استخدام کند.
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معلوالن در ردیفهای اسـ ــتخدامی دولت ،که
در صورت وجود اسـ ــتخدام دولتی این سـ ــهمیه
به معلوالن تعلق میگیرد از این رو میبینید که
بازار کار کنونی و با نبود شرایط استخدام دولتی؛
قهرمانـ ــان غیـ ــر معلول نیـ ــز امکان اسـ ــتخدام
ندارند .علیاصغـــرهادیزاده میافزاید :به نظر
من اشتباهی که در تدوین این قانون رخ داده این
استکهبرایقهرمانانمعلول؛ردیفاستخدام
بـ ــه فرزندان آنهـ ــا تعلق گرفته اسـ ــت در حالی
که مشـ ــکل وضعیت خود فرد معلول است نه
فرزندی که اگر وجود هم داشته باشد برای کسی
که در سطح قهرمانی فعالیت دارد آن فرزند در
سنوسالاستخدامنیست.نمیدانمعلتبروز
این اشتباه چیست اما خیلی واضح است که این
اشـ ــتباه صورت گرفته شـ ــاید هم تصور میشده
امـ ــکان ایجاد شـ ــرایط کاری بـ ــرای خود معلول
نباشـ ــد و سـ ــهمیه به فرزند او اختصـ ــاص یابد.
به نظرم این اشـ ــتباه باید از طریق سازمانهای
متولی امور معلوالن مانند بهزیستی و مسئوالن
خـ ــود وزارت ورزش و کمیته پارالمپیک درصدد
رفع آن برآیند.

